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COMUNICADO DE IMPRENSA

Resultados de 2017:
Sólido crescimento do faturamento (+24%) e forte melhoria do
resultado operacional corrente (+32%)
 Faturamento de 1 329,3 M€, +24,2% e +8,4% em dados comparáveis
 Resultado operacional corrente em alta de +32%, ficando em 36,7 M€, e melhoria da
margem operacional corrente, que ficou em 2,8%
 Lucro líquido de 18,3 M€
 Endividamento limitado a x 1 o EBITDA

Cavaillon, 27 de março de 2018 - 18h00 – A ID Logistics (ISIN: FR0010929125, Mnemo: IDL), um dos líderes
franceses da logística contratual, apresenta seus resultados de 2017, com faturamento de 1 329,3 M€, com
aumento de +24,2% e de +8,4%, em dados comparáveis (perímetro e câmbio constantes). A margem
operacional corrente e o resulatdo melhoraram, particularmente no segundo semestre do ano.
Eric Hémar, Presidente e Diretor Geral da ID Logistics, comenta: «Em 2017, para além do forte aumento da
atividade, a melhoria de nossa rentabilidade operacional é um marco significativo da solidez de nosso modelo
de crescimento. Num mercado da logística contratual que continua a ser dinâmico, a ID Logistics tornou-se o
parceiro estratégico de seus clientes, acompanhando-os na transformação do respectivo modelo. A organização
logística tornou-se hoje um trunfo determinante no êxito dos novos esquemas de distribuição e a ID Logistics
tenciona ocupar toda a sua parte nessa revolução comercial»

PROSSEGUIMENTO DO SÓLIDO CRESCIMENTO DA ATIVIDADE A +24,2%
O faturamento de 2017 da ID Logistics ficou em 1 329,3 M€, registrando um aumento de +24,2% e de +8,4%
em dados comparáveis (perímetro e câmbio constantes):
Na França, o faturamento para 2017 ficou em 632,6 M€, registrando crescimento, que continua sendo
elevado, de +8,8%;
No plano internacional, o faturamento ficou em 696,7 M€, registrando aumento de +42,7% e de +7,9%,
em dados comparáveis.
O Grupo acelerou seu desenvolvimento no e-commerce, que representa mais de 12% do seu faturamento total
em 2017: +42% na França e +55% no plano internacional, no 4° trimestre.
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FORTE MELHORIA DO RESULTADO OPERACIONAL CORRENTE DE +32%
O resultado operacional corrente registrou, em 2017, uma forte melhoria, ficando em 36,7 M€, com aumento
de +32% relativamente a 2016. Assim, a margem operacional corrente do Grupo aumenta em 20 pb, ficando
em 2,8% em 2017.
A melhoria foi particularmente marcante no segundo semestre, com a duplicação do resultado operacional
corrente, relativamente a 2016. Esta evolução está principalmente ligada ao aumento da produtividade em
2017 dos numerosos processos em início de 2016, em conformidade com o business model da logística
contratual. Ela também se beneficiou com as ações voluntaristas desenvolvidas em algumas unidades, bem
como com o forte envolvimento das equipes operacionais.
-

Na França, o resultado operacional corrente do exercício ficou em 24,7 M€, ou seja, 3,9% do faturamento,
contra 28,0 M€ e 4,8% do faturamento em 2016. A margem operacional corrente recuperou no segundo
semestre do ano, principalmente melhorando a lucratividade dos novos clientes de 2016. A ID Logistics
France também reforçou suas equipes, notadamente nas funções operações, inovação / P&D y RRHH.

-

No plano internacional, o resultado operacional corrente para 2017 se eleva a 12,0 M€, ou seja, uma
margem de 1,7%, a ser comparada com uma perda operacional de -0,2 M€ em 2016. A melhoria da
rentabilidade iniciada no decorrer do primeiro semestre de 2017 se ampliou no decorrer do segundo. O
exercício também se beneficiou com uma melhor contribuição da Logiters, adquirida em setembro de
2016, bem como com uma melhoria da conjuntura nos países emergentes e, em particular, no Brasil.

LUCRO LÍQUIDO COM AUMENTO DE 5,2%
O ano de 2017 se termina com lucro líquido de 18,3 M€, registrando aumento de 5,2% em relação a 2016
(17,4 €). Integra encargos não correntes de 5,6 M€, ligados aos custos de restruturação da Logiters, quando se
tinha beneficiado notadamente com mais-valia de cessão imobiliária de 9,7 M€ em 2016. O resultado
financeiro permanece sendo estável, apesar do aumento da dívida média com a aquisição da Logiters e a carga
de impostos evoluiu pouco entre 2016 e 2017.

ENDIVIDAMENTO LIMITADO A x 1 O EBITDA
A dívida financeira líquida registrou aumento de 12,3 M€, ficando em 63,4 M€ em fins de 2017. Representa
uma vez o EBITDA e menos de 0,4 vezes os capitais próprios, níveis comparáveis aos de 2016. A variação da
dívida é notadamente atribuível ao aumento dos investimentos operacionais para 32,5 M€, relativamente a
26,6 M€ em 2016, porém estáveis em rácio relativamente ao faturamento, em 2,4%.

PERSPECTIVAS
O business model da ID Logistics, confirmado no ano 2017, reforça o objetivo de melhorar os seus resultados e
reduzir seu endividamento em 2018.
Acompanhando seus clientes, sobretudo acompanhando-os em seu desenvolvimento internacional, o Grupo
prossegue seu crescimento num ritmo superior ao do mercado. Por outro lado, a ID Logistics se mantém atenta
às oportunidades de crescimento externo, notadamente na Europa do Norte, a fim de poder oferecer a
cobertura geográfica mais global possível.
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Nota complementar: Os procedimentos de auditoria relativamente às contas consolidadas foram realizados. O
relatório de certificação será emitido após a finalização dos procedimentos necessários para a publicação do
relatório financeiro anual.
PRÓXIMA PUBLICAÇÃO
Faturamento do 1° trimestre de 2018: Em 24 de abril de 2018, após o encerramento dos mercados.

SOBRE A ID LOGISTICS
Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com
uma faturação em 2017 de 1.329 milhões de euros. A ID Logistics tem cerca de 300 instalações em 17 países,
alcançando 5,5 milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao
seu dispor 19.000 colaboradores. Com uma equilibrada carteira de clientes em setores como o da distribuição,
indústria, cuidados de saúde, automóvel e comércio eletrónico, entre outros, a ID Logistics oferece soluções
tecnológicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está cotada no Departamento
B do mercado regulado Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125).

CONTACTOS
Emily Oliver
Group Head of Communications
Tél. : +33 (0)4 32 52 96 82
eoliver@id-logistics.com
Lúcia Espanhol
Tel: +351 910 960 222
lucia.espanhol@mediaconsulting.pt
Cláudia Borges
Tel: +351 918 937 007
claudia.borges@mediaconsulting.pt
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ANEXO

Em M€

2017

2016

França

632,6

581,7

Internacional

696,7

488,3

1 329,3

1 070,1

França

24,7

28,0

Internacional

12,0

(0,2)

Resultado operacional corrente

36,7

27,8

Amortização das relações clientes

(1,3)

(0,8)

Produtos (encargos) não correntes

(5,6)

2,5

Resultado financeiro

(5,6)

(5,7)

Impostos

(6,3)

(6,4)

0,4

0,0

18,3

17,4

16,1

15,5

Faturamento

Empresas associadas
Resultado líquido consolidado
Inclusive o resultado líquido parcela do Grupo

DEFINIÇÕES




EBITDA: Resultado operacional corrente antes de dotações líquidas para amortizações sobre imobilizações corpóreas e
incorpóreas.
Dívida Financeira Líquida: Dívida Financeira Bruta aumentada de saldos negativos bancários e diminuída da tesouraria e dos
equivalentes de tesouraria.
Gearing : Rácio da Dívida Financeira Líquida relativamente aos Capitais Próprios do conjunto consolidado.
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