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/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GRUPO ID LOGISTICS APRESENTA FORTE CRESCIMENTO EM 2018
O Grupo ID Logistics, um dos líderes franceses em logística por contrato, presente em 18 países em
todo o mundo, apresentou os resultados financeiros de 2018, indicando forte crescimento tanto no
lucro operacional como também no lucro líquido da multinacional.
De acordo com Eric Hémar, CEO do Grupo ID Logistics, "Em 2018, o Grupo registrou bons
desempenhos financeiros que demonstram a força e a competitividade do nosso modelo de atuação.
O ano de 2018 foi marcado principalmente pela melhoria da produtividade dos sites recéminaugurados e pela boa gestão de startups. A ID Logistics se posiciona como um parceiro de longo
prazo para seus clientes e que apoia efetivamente a transformação de sua organização,
particularmente no setor de comércio eletrônico, no qual o grupo é líder. "

Em milhões de euros

2018

2017

Volume de negócios

1.410,3

1329,3

Receita operacional

47,3

36,6

% de aumento

3,4%

2,8%

Lucro líquído consolidado

28,7

18,3

Aumento em %

2%

1,4%

Dívida financeira líquida

63

63,4

189,8

162,3

Patrimônio líquido

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
A receita da ID Logistics em 2018 atingiu 1 bilhão e 410 milhões de euros, um índice de aumento de
6,1% e de 9,3%, a taxas de câmbios constantes.
- Na França, as vendas em 2018 chegaram a 685,6 milhões de euros, registrando um crescimento
elevado de 8,4%.
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- Nos outros países onde o grupo atua, as vendas em 2018 totalizaram 724,7 milhões de euros, um
aumento de 4,0% e de 10,2%, a taxas de câmbio constantes. Estamos crescendo em todos esses
países graças ao bom momento e à abertura de novas operações ao longo do ano.

RESULTADO OPERACIONAL DE 47,3 MILHÕES DE EUROS
O resultado operacional corrente de 2018 foi de 47,3 milhões de euros, uma melhora significativa de
28,9% em relação a 2017. A margem operacional atual do Grupo aumentou 60 pontos base para
3,4% em 2018.
- Na França, o lucro operacional foi de 33,5 milhões de euros, um aumento de 4,9% das vendas,
comparado aa 24,7 milhões de euros e de 3,9% em 2017. Esse aumento é explicado pelo aumento da
produtividade das operações iniciadas em 2016 e 2017, e pelo bom controle dos custos dos
processos iniciados em 2018.
- Internacionalmente, o lucro operacional recorrente de 2018 totalizou 13,8 milhões de euros,
representando uma margem de 1,9%, comparado aos 12 milhões de euros e de 1,7% em 2017.
Como na França, a melhoria das margens é consequência do aumento da produtividade de
operações recentes e do controle das startups em 2018. O resultado das atividades internacionais
inclui um efeito cambial desfavorável de 1,5 milhões de euros face a 2017.
FORTE AUMENTO DO RESULTADO LÍQUIDO CONSOLIDADO CHEGANDO ATÉ 28,7 MILHÕES DE
EUROS, UM ACRÉSCIMO DE 57%
A variação do lucro líquido de 2018 leva em consideração os seguintes fatores:
- Não há despesas de reestruturação não correntes, ao contrário de 2017 (5,6 milhões de euros) após
a aquisição da Logiters na Espanha.
- Melhoria do resultado financeiro de 5,6 milhões de euros para 5,2 milhões.
- Aumento de impostos em linha com o aumento dos resultados.
O lucro líquido, portanto, totalizou 28,7 milhões de euros em 2018, um aumento de 57% em relação
a 2017.
ALTA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO
Graças à melhoria dos resultados e à boa gestão da necessidade de capital de giro, o caixa gerado
pelas atividades mais do que dobrou para 61,7 milhões de euros em 2018, em comparação aos 28,4
milhões de euros em 2017. Esse bom desempenho permitiu ao Grupo ID Logistics cobrir os
investimentos operacionais de 52,4 milhões de euros ( 32,5 milhões em 2017), principalmente
relacionados às operações iniciadas em 2018. O aumento desses investimentos resulta de uma maior
demanda de clientes por soluções mecanizadas ou automatizadas.
No geral, a dívida financeira líquida permanece estável em relação a 2017 e representa menos de um
ano de EBITDA em 2018. Portanto, a ID Logistics tem uma boa capacidade de investimento para
continuar seu desenvolvimento.
PERSPECTIVAS
Em 2019, o Grupo pretende continuar o seu crescimento rentável, fornecendo aos seus clientes
soluções adaptadas a cada um dos seus mercados. Continuará a ser uma força de propostas para
apoiar a evolução do seu modelo de negócio. Afirma-se como um parceiro-chave da sua
transformação digital, sejam eles distribuidores, comércio eletrônico ou industrial.
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Além disso, a ID Logistics continua atenta às oportunidades de crescimento externo, particularmente
no norte da Europa, a fim de oferecer a cobertura geográfica mais ampla possível.

SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível
internacional, com um faturamento em 2018 de 1,410 bilhão de euros. A empresa possui cerca de
300 instalações e está presente em 18 países, alcançando 5,5 milhões de m² em armazéns
distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 19 mil colaboradores.
Com uma equilibrada carteira de clientes em setores como o da distribuição, indústria, cuidados de
saúde, automóvel e comércio eletrônico, 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)
Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
Contatos com a Imprensa: Word Brasil – Comunicação Empresarial
Tel.: (11) 2129.7394 - Redação (11) 9 7652-9494/ 9 8951-9009
Bete Carriço/ Wandick Donett
atendimento@wordbrasil.com.br
www.wordbrasil.com.br | http://wordbrasil.wordpress.com
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