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Persbericht  
17 augustus 2017 
 
 
 

Stern boekt iets hoger netto resultaat in H1-2017 

 
 
Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail, maakt de resultaten 
bekend over het 1

e
 halfjaar 2017. 

 
 

Kernpunten H1-2017 

 De netto omzet is toegenomen met 5,6% tot € 593,9 miljoen 

 Het bedrijfsresultaat (EBIT) is uitgekomen op € 8,2 miljoen (H1-2016: € 8,8 miljoen) 

 Het resultaat na belastingen is € 5,4 miljoen (H1-2016: € 5,2 miljoen) 

 Resultaten Stern Mobility Solutions, Stern Car Services en overige activiteiten ontwikkelen zich positief 

 De leaseportefeuille is autonoom verder toegenomen tot 10.520 contracten per eind juni 2017 (t.o.v. 
eind 2016 een stijging van 4,2%, op jaarbasis 10,3%) 

 Resultaten Dealergroep Stern vielen vooral in Q2-2017 tegen door margedruk 

 Dealergroep Stern vergroot haar marktaandeel personenauto’s naar 5,9% (H1-2016: 5,6%). Bij 
bedrijfswagens is dat 7,5% (H1-2016: 8,4%) 

 De solvabiliteit is eind juni 2017 uitgekomen op 25,3% (ultimo 2016: 25,2%), de oversolvabiliteit 
bedraagt € 2,2 miljoen 

 De intrinsieke waarde per aandeel is toegenomen tot € 27,97 per eind juni 2017 (ultimo 2016: € 27,66) 

 Herfinanciering van € 250 miljoen met securitisatie van de lease portefeuille is afgerond 
 

 

Henk van der Kwast, Directievoorzitter: 
“De vraag naar mobiliteit is sterk aan het veranderen. Zeker in stedelijke gebieden komen daardoor steeds meer 
alternatieven voor de auto beschikbaar, die het bezit ervan niet langer noodzakelijk maken. Stern heeft daarom in 
2016 zijn primaire focus verlegd naar het aanbieden van gebruiksvormen als leasing en verhuur en andere 
mobiliteitsdiensten. Dat pakt goed uit gezien de aanhoudende groei van Stern Mobility Solutions. De transformatie 
van een traditionele dealerholding naar een sterk renderend mobiliteitsconcern loopt op schema.“ 
 

 
Gang van zaken H1-2017 
De netto omzet is ten opzichte van H1-2016 met 5,6% toegenomen tot € 593,9 miljoen. Deze toename is vooral te 
zien bij SternLease (toename 6,3%) en bij Dealergroep Stern (toename 7,1%). Het bruto omzetresultaat steeg met 
€ 1,7 miljoen (1,8%) tot € 97,4 miljoen. 
De overige bedrijfsopbrengsten zijn fors toegenomen onder meer door een hogere bate uit het belang in Bovemij. 
De totale personeelskosten namen duidelijk (7,3%) toe. Het effect van de CAO-verhoging (2% met ingang van 
september 2016), alsmede de reeds eerder aangekondigde hogere werkgeversbijdrage in de pensioenpremies (de 
premieschuif) resulteerden samen in circa 3,6% hogere personeelskosten. De verdere toename van de 
personeelskosten werd voornamelijk veroorzaakt door toename van het aantal fte’s. Deze toename ziet vrijwel 
geheel op directe werknemers (meer monteurs als gevolg van het toegenomen werkaanbod in de werkplaatsen). 
De overige bedrijfskosten (inclusief afschrijvingslasten) zijn fractioneel gestegen, onder andere door gestegen 
demo- en advieskosten. 
Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam in H1-2017 met € 8,2 miljoen licht lager uit (H1-2016: € 8,8 miljoen). 
 
 
Stern Mobility Solutions 
Het aantal leasecontracten van SternLease nam ten opzichte van eind 2016 per saldo met 4,2% toe tot 10.520 
contracten (op jaarbasis 10,3%). Landelijk is in H1-2017 sprake van een toename van de leasevloot met 2,5%. 
SternLease presteerde in H1-2017 derhalve wederom beter dan de markt. De verhuurvloot nam ten opzichte van 
eind 2016 met 12,6% toe tot 2.494 voertuigen. De bezettingsgraad in H1-2017 bedroeg 77,4% en was daarmee 
beduidend hoger dan in H1-2016 (72,3%). Het bedrijfsresultaat van Stern Mobility Solutions kwam fors hoger uit 
dan in H1-2016 door een betere operationele performance en een positieve restwaardecorrectie van de vloot. 
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Stern Car Services 
De omzet van SternPoint nam met 5,3% toe ten opzichte van H1-2016. De schademarkt in Nederland (op basis 
van Audatex calculaties) kwam circa 1,3% lager uit dan in H1-2016. In H1-2017 is het netwerk aanzienlijk 
uitgebreid. Het aantal SternPoint vestigingen bedraagt nu 18, ten opzichte van 12 vestigingen per eind 2016. 
Hiermee maakt Stern Car Services een duidelijke stap naar de beoogde landelijke dekking. Het bedrijfsresultaat 
van Stern Car Services was beter dan in H1-2016, voornamelijk als gevolg van de vorig jaar doorgevoerde 
reorganisatie van het toenmalige SternPoint. De recent geopende schadevestigingen waren in H1-2017 als gevolg 
van aanloopkosten en onderbezetting nog duidelijk verlieslatend. 
 
Dealergroep Stern 
In H1-2017 werden in Nederland 226.509 nieuwe personenauto’s geregistreerd, een toename van 32.590 (16,8%) 
ten opzichte van H1-2016. Dealergroep Stern realiseerde in deze periode een afzet van 13.456 nieuwe 
personenwagens, een toename van 24,3% ten opzichte van H1-2016. Hiermee komt het marktaandeel 
personenwagens uit op 5,9%, terwijl het marktaandeel in H1-2016 nog 5,6% was. Binnen Dealergroep Stern 
presteerden met name Renault, Ford en de VAG merken beduidend beter dan de markt. 
In H1-2017 werden landelijk 41.512 nieuwe bedrijfswagens geregistreerd. Een toename van 1.051 (2,6%) ten 
opzichte van H1-2016. Dealergroep Stern realiseerde een afzet van 3.116 nieuwe bedrijfswagens, een afname van 
8,0% ten opzichte van H1-2016 door verschuiving van een aantal fleet deals naar H2-2017. Hiermee komt het 
marktaandeel bedrijfswagens voorlopig uit op 7,5%. Het marktaandeel in H1-2016 bedroeg 8,4%.  
 
De omzet van Dealergroep Stern kwam 7,1% hoger uit. De omzet verkopen nieuwe en gebruikte auto’s nam 9,2% 
toe. Als gevolg van margedruk op verkopen nieuwe en gebruikte personenauto’s, alsmede door een andere 
merken- en modelmix, daalde de absolute marge op verkopen auto’s. 
De omzet en marge aftersales (werkplaatsen en onderdelen) nam toe, voornamelijk als gevolg van een toename 
van het werkaanbod in de werkplaatsen. De personeelskosten stegen duidelijk (7,2%), onder andere als gevolg van 
de CAO-verhoging in september 2016, de hogere werkgeversbijdrage pensioenlasten en extra personeelskosten 
door meer monteurs als gevolg van het hogere werkaanbod in de werkplaatsen. Het bedrijfsresultaat van 
Dealergroep Stern kwam per saldo aanzienlijk lager uit dan in H1-2016. 
 
Overige 
Mango Mobility Services leverde een duidelijk betere operationele performance dan in H1-2016. 
 
 

Solvabiliteit  
Het balanstotaal kwam eind juni 2017 met € 627,9 miljoen € 4,0 miljoen hoger uit dan ultimo 2016. Deze mutatie 
bestaat uit de groei van de lease- en verhuurportefeuille met € 14,1 miljoen, nieuwbouw- en 
vastgoedinvesteringen van € 11,5 miljoen en een toename van de vorderingen met € 2,9 miljoen. Dit werd deels 
gecompenseerd door afbouw van de voorraadpositie met € 25,1 miljoen. Het groepsvermogen steeg met € 1,7 
miljoen tot € 158,7 miljoen per eind juni 2017 (ultimo 2016: € 157,0 miljoen). Deze toename bestaat uit € 5,4 
miljoen toevoeging vanuit het resultaat, € 0,5 miljoen positieve waardemutatie van renteswaps en een afname 
van € 4,2 miljoen als gevolg van de uitkering van het slotdividend 2016 in juni 2017.  
De solvabiliteit van Stern Groep kwam eind juni 2017 uit op 25,3% (ultimo 2016: 25,2%). Uitgaande van een 
normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20,0%, is 
de solvabiliteit voor de overige activiteiten eind juni 2017 uitgekomen op 33,4% tegenover 32,6% ultimo 2016. 
De oversolvabiliteit bedroeg eind juni 2017 € 2,2 miljoen (na uitkering van het slotdividend). 
 
 

Herfinanciering 
Het herfinancieringstraject voor zowel de lease- als de retail-activiteiten is afgerond. De autonome groei van 
SternLease alsmede het aflopen van de faciliteiten medio 2017 zijn aanleiding geweest een bij de groeistrategie 
passende financiering van de leaseportefeuille door middel van securitisatie in te richten. De nieuwe faciliteiten, 
die voor retail met € 70 miljoen qua omvang gelijk blijft en die voor SternLease € 20 miljoen hoger uitkomt op  
€ 180 miljoen, hebben een looptijd van drie jaar. De rentelasten zijn vooral voor de leasefinanciering aanzienlijk 
gunstiger dan de huidige condities. De financierende banken ING, ABN-AMRO en Rabobank hebben elk een gelijk 
aandeel in de totale financiering.  
Deze nieuwe financieringsstructuur stelt Stern in staat haar groeiambities in de komende jaren te realiseren. 
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Vooruitzichten 
De voorlopig tegenvallende resultaten bij Dealergroep Stern hebben de verbeteringen bij de andere 
bedrijfsonderdelen in H1-2017 tenietgedaan. Stern verwacht dat de margedruk bij Dealergroep Stern in H2-2017 
zal verminderen door betere marges op gebruikt en het alsnog realiseren van diverse bonusprogramma’s. Stern 
Mobility Solutions zal de prima prestaties van H1-2017 in H2-2017 voortzetten op basis van goede resultaten bij 
SternLease en verder verbeterende resultaten bij SternRent. De nieuwe schadevestigingen bij Stern Car Services 
hebben in H1-2017 tot aanloopverliezen geleid. Gedurende H2-2017 zullen deze vestigingen op stoom komen op 
basis van de verkregen merkerkenningen en toegezegde schadesturing van diverse verzekeraars. De verbetering 
van de gang van zaken bij Mango Mobility Services verloopt nagenoeg conform plan.   
Ten aanzien van het nieuwe strategisch plan worden de eerste resultaten in de loop van H2-2017 verwacht, echter 
de voornaamste verbeteringen zullen te zien zijn in 2018 en 2019. 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.H. van der Kwast 
(Stern Groep), T (020) 613 60 28 
 
 
Profiel Stern Groep N.V. 
Stern is een groot Nederlands mobiliteitsconcern dat sinds 2000 is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen aanzienlijke 
groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio’s van het land: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het netwerk telt meer 
dan 100 vestigingen met circa 2.200 werknemers, die samen een netto jaaromzet (exclusief BPM) realiseren van meer dan € 1 miljard. Stern zal 
haar groeistrategie de komende jaren voortzetten. 
Stern gelooft in individuele mobiliteit, duurzaamheid en diversiteit. Daarom wordt een groot aantal automerken en aanvullende 
mobiliteitsdiensten aangeboden. Voor mensen die een ander vervoermiddel dan de auto prefereren, biedt Stern via Mango Mobility ook 
elektrische 2, 3 en 4 wiel oplossingen voor vervoer tot 45 kilometer per uur. 
Met Stern Mobility Solutions is Stern actief met diensten zoals leasing (SternLease), verhuur (SternRent), wagenparkbeheer (SternPartners), 
verzekering (SternPolis), financiering (SternCredit) en verlengde garantie (SternGarant). Stern Mobility Solutions beheert circa 14.000 voertuigen 
en ruim 60.000 contracten. 
De divisie Stern Car Services biedt met een groeiend netwerk van momenteel 18 vestigingen voor (merkerkend) schadeherstel, universele 
aftersales en de in- en uitgifte van huurauto’s (SternPoint).  
Dealergroep Stern vertegenwoordigt in vijf clusters meerdere vooraanstaande merken als 1) Mercedes-Benz, 2) Renault en Nissan, 3) Ford, 4) 
Volvo, Land Rover en Fiat en 5) Volkswagen, Audi, Kia en Opel. Dealergroep Stern beschikt in totaal over circa 85 vestigingen. 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlage: Financieel verslag IAS-34 over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 
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1. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 
   (bedragen x € 1.000) 
 
  H1-2017  H1-2016 

     
     
     
Netto-omzet  593.876  562.366 
Kostprijs van de omzet  (496.513)  (466.722) 

Brutowinst  97.363  95.644 

     

Overige baten  3.921  2.017 
Personeelskosten  (59.400)  (55.356) 
Afschrijving immateriële vaste activa  (30)  (30) 
Afschrijving materiële vaste activa  (3.785)  (3.837) 
Overige bedrijfskosten  (29.895)  (29.661) 

Bedrijfsresultaat (EBIT)  8.174  8.777 
     
Resultaat geassocieerde deelnemingen  36  24 
Financiële baten en lasten  (1.622)  (2.050) 

Resultaat voor belastingen  6.588  6.751 

     
Belastingen resultaat  (1.171)  (1.549) 

     
Resultaat na belastingen (toe te rekenen aan de      

Aandeelhouders van Stern Groep N.V.)  5.417  5.202 

     

     
Winst per aandeel     
     
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen  5.675.000  5.675.000 

     

 
Winst per aandeel op basis van resultaat na belastingen  

 
€ 0,95  

 
€ 0,92 

Winst per aandeel -verwaterd- na belastingen 
 

€ 0,95  
 

€ 0,92  
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2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode 1 januari tot en 
met 30 juni 2017 
(bedragen x € 1.000) 

 

  H1-2017  H1-2016 

     
Resultaat na belastingen (toe te rekenen aan de 
Aandeelhouders van Stern Groep N.V.)  5.417  5.202 

     
Niet-gerealiseerde resultaten 
Niet-gerealiseerde resultaten die in volgende 
perioden naar de winst-en-verliesrekening worden 
overgeboekt:  
     

Effectief deel van mutaties in de kasstroom hedge  747  (151) 

Effect winstbelasting  (187)  38 

Baten en lasten niet verwerkt in de winst-en-verliesrekening  560  (113) 

     

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde      

resultaten na belastingen (toe te rekenen aan de      

Aandeelhouders van Stern Groep N.V.)  5.977  5.089 
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3. Geconsolideerde balans per 30 juni 2017 

(bedragen x € 1.000) 
 
  30 juni 2017  31 december 2016 

     

     

ACTIVA     

     

Vaste activa     

Immateriële vaste activa  30.531  30.011 

Materiële vaste activa  304.894  280.294 

Investeringen in geassocieerde deelnemingen  971  991 

Overige financiële activa  13.638  11.233 

Uitgestelde belastingvorderingen  21.200  22.428 

  371.234  344.957 

     

Vlottende activa     

Voorraden  197.714  222.797 

Handelsvorderingen  48.154  47.576 

Overlopende activa  9.845  7.530 

Liquide middelen  935  993 

  256.648  278.896 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Totaal activa  627.882  623.853 
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  30 juni 2017  31 december 2016 

     

     

PASSIVA     

     

Eigen vermogen (toe te rekenen aan de 
Aandeelhouders van Stern Groep N.V.) 

 
 

 
 

Geplaatst kapitaal  593  593 

Agio reserve  114.734  114.734 

Overige reserves  35.159  27.772 

Herwaarderingsreserve  4.718  2.252 

Onverdeeld resultaat  3.511  11.643 

  158.715  156.994 

Langlopende verplichtingen     

Rentedragende leningen  8.499  6.292 

Voorzieningen  1.511  1.414 

Vooruitontvangsten uit lease en garantie  1.355  1.305 

  11.365  9.011 

     
Kortlopende verplichtingen     

Rentedragende leningen  314.626  292.565 

Voorzieningen  516  988 

Crediteuren  113.823  133.050 

Derivaten  246  992 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  13.690  4.615 

Overlopende passiva  14.901  25.638 

  457.802  457.848 

     

Totaal passiva  627.882  623.853 
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4. Verkort mutatie overzicht eigen vermogen over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 

   (bedragen x € 1.000) 
 
Periode 1 januari tot en met 30 juni 2017 
 

 
Geplaatst 

kapitaal 

Agio- 

reserve 

Overige 

reserves 

Herwaar- 

derings- 

reserve 

Onverdeeld  

resultaat Totaal 

       
Saldo 1 januari 2017 593 114.734 27.772 2.252 11.643 156.994 

       
Resultaat na belastingen – – – 1.906 3.511 5.417 

Niet-gerealiseerde resultaten  

na belastingen – – – 560 – 560 

Totaal gerealiseerd en niet-

gerealiseerd resultaat  – – – 2.466 3.511 5.977 

       
Resultaatbestemming  – – 11.643 – (11.643) – 

Contant dividend – – (4.256) – – (4.256) 

       
Saldo 30 juni 2017 593 114.734 35.159 4.718 3.511 158.715 

       
 
Periode 1 januari tot en met 30 juni 2016 

 
Geplaatst 

kapitaal 

Agio- 

reserve 

Overige 

reserves 

Herwaar- 

derings- 

reserve 

Onverdeeld  

resultaat Totaal 

       
Saldo 1 januari 2016 593 114.734 22.774 2.005 10.673 150.779 

       
Resultaat na belastingen – – – 394 4.808 5.202 

Niet-gerealiseerde resultaten  

na belastingen – – – (113) – (113) 

Totaal gerealiseerd en niet-

gerealiseerd resultaat  – – – 281 4.808 5.089 

       
Resultaatbestemming  – – 10.673 – (10.673) – 

Contant dividend – – (4.256) – – (4.256) 

       
Saldo 30 juni 2016 593 114.734 29.191 2.286 4.808 151.612 
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5. Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2017  
   (bedragen x € 1.000) 

 

  H1-2017  H1-2016 

       

       

Resultaat voor belastingen  6.588   6.751  

       

Aanpassingen voor:       

Resultaat geassocieerde deelnemingen  (36)   (24)  

Netto rentelasten  (130)   (128)  

Afschrijving  24.249   24.165  

Dotatie/ (onttrekking) voorzieningen  (379)   (1.744)  

Overige mutaties  (2.283)   9.713  

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   28.009   38.733 

       

Netto Investeringen in materiële en financiële vaste activa  (47.376)   (37.017)  

Acquisities, exclusief liquide middelen  (703)   (160)  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (48.079)   (37.177) 

       

Betaalde dividenden  (4.256)   (4.256)  

Kredietinstellingen  24.268   2.929  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   20.012   (1.327) 

       

Mutatie liquide middelen   (58)   229 

       

Stand liquide middelen begin periode  993   608  

Stand liquide middelen eind periode  935   837  

       

Mutatie liquide middelen   (58)   229 
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6. Toelichting op het Financieel verslag over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 
 
 
Algemeen 
Stern Groep N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland. Dit tussentijdse financiële bericht is opgesteld 
in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’ zoals aanvaard binnen de Europese Unie. 
Het bevat niet alle informatie, die vereist is voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de 
geconsolideerde jaarrekening 2016 te worden gelezen. De grondslagen voor financiële verslaggeving die Stern 
Groep N.V. in dit Financieel verslag heeft toegepast, zijn gelijk aan de toegepaste grondslagen in de 
geconsolideerde jaarrekening 2016. De jaarrekening 2016 van Stern Groep N.V. is beschikbaar via 
www.sterngroep.nl. 
 
Dit Financieel verslag is opgesteld door de Directie op 17 augustus 2017. Op deze cijfers is geen 
accountantscontrole toegepast. Alle bedragen luiden in duizenden euro’s. 
 
 
Gesegmenteerde informatie 
In onderstaand overzicht is de segmentatie van de omzet en het bedrijfsresultaat weergegeven. De rapporterende 
segmenten zijn Dealergroep Stern, Stern Mobility Solutions (SternLease, SternRent en SternPartners) , Stern Car 
Services (SternPoint) en Overige. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn de H1-2016 cijfers aangepast. Voor 
een uitgebreidere toelichting op de gesegmenteerde informatie wordt verwezen naar toelichting 2 
Gesegmenteerde informatie in de geconsolideerde jaarrekening 2016: 
 

 Omzet  Bedrijfsresultaat 

    

 H1-2017  H1-2016  H1-2017  H1-2016 

        

Dealergroep Stern 568.003  530.585  4.843  8.110 

        

Stern Mobility Solutions 82.996  78.524  5.480  3.643 

        

Stern Car Services 13.152  16.676  (456)  (505) 

        

Overige 6.540  6.858  (1.693)  (2.471) 

        

Omzet aan segmenten (76.815)  (70.277)  -  - 

        

Totaal 593.876  562.366  8.174  8.777 

        

Resultaat geassocieerde deelnemingen    36  24 

        

Financiële baten en lasten     (1.622)  (2.050) 

        

Resultaat voor belastingen     6.588  6.751 

        

Belastingen resultaat     (1.171)  (1.549) 

        

Resultaat na belastingen     5.417  5.202 
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In onderstaand overzicht is de segmentatie van de activa en verplichtingen weergegeven: 
 

   Activa    Verplichtingen 

        

 30 juni 2017  31 december 2016  30 juni 2017  31 december 2016 

        

Dealergroep Stern 273.006  299.117  194.934  210.522 

        

Stern Mobility Solutions 262.756  248.749  208.861  192.461 

        

Stern Car Services 5.356  3.807  4.035  3.016 

        

Overige 86.764  72.180  61.337  60.860 

        

Totaal 627.882  623.853  469.167  466.859 

 
Goodwill 
De goodwill bestaat hoofdzakelijk uit goodwill verworven door middel van bedrijfscombinaties. Ten behoeve van 
de toetsing op bijzondere waardevermindering is goodwill, verworven door middel van bedrijfscombinaties 
toegerekend aan de individuele kasstroom genererende eenheden Dealergroep Stern en Stern Mobility Solutions. 
De toetsing op bijzondere waardevermindering (impairment test) per 31 december 2016 heeft aangegeven dat 
zelfs behoorlijke veranderingen in de daarbij gehanteerde uitgangspunten, voor de segmenten Dealergroep Stern 
en Stern Mobility Solutions, niet zullen leiden tot een bijzondere waardevermindering van de goodwill. 
 
Nadere analyse van de goodwill heeft niet tot aanpassing van de waardering geleid. 
 
Overlopende activa 
Onder de overlopende activa is een vordering ad € 0,4 miljoen opgenomen uit hoofde van ESF subsidie voor het 
tijdvak maart 2009 tot en met juli 2011. De totale subsidie voor dit tijdvak bedraagt € 0,7 miljoen, hiervan is reeds 
€ 0,3 miljoen in 2014 ontvangen. Eind juli 2016 heeft de inspectie SZW aan Stern kenbaar gemaakt deze door 
Stern geclaimde subsidie in onderzoek te hebben in verband met vermeende onregelmatigheden. In Q2-2017 zijn 
de processtukken ontvangen welke nu geïnterpreteerd en geëvalueerd worden.  
 
Informatie over verbonden partijen 
Gedurende het 1e halfjaar 2017 zijn er geen materiële transacties met verbonden partijen geweest. Alle 
transacties tussen Stern Groep N.V. en verbonden partijen geschieden op basis van marktconforme prijzen. 
 
Schattingen en oordeelsvorming door de leiding 
De opstelling van tussentijdse berichten vereist oordeelsvorming door de Directie, die schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen van financiële verslaggeving 
en de gerapporteerde waarden van activa en verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De werkelijke 
uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. Tussentijdse resultaten voorspellen niet noodzakelijkerwijs de 
resultaten voor de rest van het jaar. 
 
Bij het opstellen van dit Financieel verslag zijn de gebruikelijke, door de Directie gevormde, oordelen bij de 
toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van Stern Groep N.V. en de gebruikte 
schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde 
jaarrekening 2016. Eveneens wordt verwezen naar toelichting 31 in de jaarrekening 2016 van Stern Groep N.V. 
waarin wordt ingegaan op het financieel risicobeheer binnen Stern Groep N.V. In het eerste halfjaar van 2017 
hebben geen significante wijzigingen plaatsgevonden. 
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Bestuurdersverklaring 
Ingevolge wettelijke bepalingen verklaart de Directie dat, voor zover haar bekend: 
 
1. Het Financieel verslag is opgesteld op basis van IAS 34 en geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, 

de financiële positie en het resultaat over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 van Stern Groep 
N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen; 

2. Het Halfjaarverslag een getrouw beeld geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich over de periode 1 
januari 2017 tot en met 30 juni 2017 hebben voorgedaan en het effect daarvan op het Financieel verslag, 
alsmede van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee Stern Groep wordt geconfronteerd en de 
belangrijkste transacties met verbonden partijen. 


