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ID Logistics podsumowuje 2020: dobre wyniki i szybki rozwój na rynkach
międzynarodowych
•

Poprawa wszystkich wskaźników finansowych w 2020 roku

•

Przychody: + 7,1 proc. do ponad 1,642 mld EUR, bazowy dochód operacyjny: + 12 proc. do
60,5 mln EUR

•

Przepływy pieniężne z operacji: + 27 proc. do 154,2 mln EUR

Katowice, 30 marca 2021 – Grupa ID Logistics, jeden z europejskich liderów specjalizujących
się w zarządzaniu projektami logistycznymi w ramach kompleksowych łańcuchów dostaw,
podsumowała wyniki finansowe za 2020 rok. W ciągu 12 miesięcy ub.r. jej przychody wzrosły
o 7,1 proc. do ponad 1 642 mld EUR, dochód z działalności operacyjnej wyniósł 60,5 mln EUR
i zwiększył się o 12 proc.
Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, skomentował: „Osiągnęliśmy trzy
cele, które wyznaczyliśmy sobie na początku kryzysu pandemicznego. Ochroniliśmy nasze
zespoły i żadna z 340 lokalizacji ID Logistics nie została zamknięta z powodu pandemii. Udało
się nam wspierać klientów i w rekordowo krótkim czasie wdrażać rozwiązania e-commerce.
Wreszcie, dzięki restrykcyjnemu zarządzaniu przepływami finansowymi, wyszliśmy z tego
kryzysu silniejsi niż wcześniej i teraz możemy kontynuować realizację ambitnej strategii
rozwoju. Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim naszym zespołom za niezawodne
zaangażowanie a klientom za ich zaufanie i lojalność”.
Zrównoważony wzrost przychodów
W 2020 r. przychody Grupy ID Logistics wyniosły ponad 1 642 mld EUR i wzrosły o 7,1 proc.
(4,9 proc. like-for-like). We Francji, rynku macierzystym Grupy, sprzedaż osiągnęła poziom 721
mln EUR i zwiększyła się o 0,9 proc. Przejściowy spadek w II kwartale (-5,9 proc.) w warunkach
twardego lockdownu, został zrównoważony ożywieniem w drugiej połowie roku (+ 3,1 proc.).
Przychody z działalności ID Logistics na rynkach międzynarodowych wzrosły o 12,5 proc. do
921,8 mln EUR. Wynik ten uwzględnia niekorzystny wpływ kursów wymiany walut, szczególnie
odczuwany w Ameryce Łacińskiej oraz zmiany w zakresie konsolidacji biznesu (zakończenie
działalności w RPA w sierpniu 2019 oraz w Chinach w czerwcu 2020, przyłączenie
amerykańskiej firmy Jagged Peak od grudnia 2019). Po uwzględnieniu tych czynników, wzrost
przychodów wyniósł 8,7 proc.
E-commerce silny jak nigdy dotąd
W ub.r. po raz kolejny najszybciej rozwijającym się obszarem działalności ID Logistics był ecommerce. Grupa potwierdziła swoje kompetencje w obsłudze tego sektora usług,
stanowiącego obecnie 25 proc. jej przychodów.
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Bazowy dochód operacyjny wzrasta o 12 proc.
W 2020 r., mimo kryzysu COVID-19 i kosztów uruchomienia 18 nowych lokalizacji, poprawiła
się rentowność operacyjna Grupy. Bazowy dochód operacyjny wzrósł o 12 proc. do 60,5 mln
EUR z 54 mln EUR w 2019, natomiast stała marża operacyjna zwiększyła się o 20 punktów
bazowych do 3,7 proc.
We Francji bazowy dochód operacyjny spadł do 26,6 mln EUR, czyli 3,7 proc. przychodów, w
porównaniu z 29 mln EUR i 4,1 proc. w 2019. Wzrost produktywności nowych projektów
częściowo zrównoważył dodatkowe koszty związane z COVID-19 (maski, żele antybakteryjne,
zachowanie dystansu, spadek produktywności).
Na rynkach międzynarodowych bazowy dochód operacyjny wzrósł do 33,9 mln EUR, co
stanowi marżę 3,7 proc. w porównaniu z 25 mln EUR i 3,1 proc. w 2019 r. Na poprawę
rentowności wpłynęła dobra kontrola nad uruchamianiem nowych magazynów i podjęcie
konkretnych działań wobec najmniej rentownych operacji. W znacznym stopniu
zrównoważyły one niekorzystne skutki kryzysu COVID-19, który dotknął wszystkie kraje Grupy.
Dochód netto wzrasta o 67 proc.
W ub.r. skonsolidowany dochód netto Grupy ID Logistics wzrósł o 67 proc. do 28,2 mln EUR
(16,9 mln EUR rok wcześniej). Obejmuje on jednorazowe koszty 3,4 mln EUR (związane m.in.
z zakończeniem działalności w Chinach i restrukturyzacją w Hiszpanii). Dla porównania rok
wcześniej było to 7,3 mln EUR (koniec działalności w RPA i przejęcie Jagged Peak w USA).
Zarządzanie środkami pieniężnymi i zdolność inwestycyjna
W 2020 r. ID Logistics wykazał się dobrym zarządzaniem kapitałem obrotowym, przy
jednoczesnym utrzymaniu stałego tempa inwestycji operacyjnych wspierających rozwój
klientów. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 27 proc. do 154,2 mln EUR.
Perspektywy rozwoju biznesu
Dzięki dobrym wynikom za 2020 rok oraz umocnieniu pozycji w obsłudze sektora ecommerce, ID Logistics zamierza kontynuować dynamiczny rozwój, przy jednoczesnym
zachowaniu ostrożności wobec kryzysu związanego z COVID-19. Pandemia pokazała jak
decydujące znaczenie mogą mieć organizacje logistyczne klientów, gdy są dobrze
zorganizowane, elastyczne i globalne. ID Logistics odgrywa aktywną rolę we wprowadzanych
zmianach, już teraz wdrażanych na coraz większą skalę. Jednocześnie ID Logistics realizuje
ambitne cele w ramach CSR, zarówno w odpowiedzi na oczekiwania klientów jak i w wymiarze
społecznym na rzecz Grupy. Jednocześnie firma nadal rozważa możliwości rozwoju
zewnętrznego, w szczególności w Europie Płn. i USA.
***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na
poziomie ponad 1,642 mld EUR w 2020 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID
Logistics ma ponad 340 lokalizacji w 17 krajach, w tym 6 mln mkw. powierzchni magazynowych
obsługiwanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 21,5 tys.
pracowników. Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail
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picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie
technologicznym i podejściem opartym na zrównoważonym rozwoju. Akcje ID Logistics są notowane
na rynku regulowanym NYSE Euronext w Paryżu, Compartment B (ISIN Code: FR0010929125, Ticker:
IDL). Grupa jest zarządzana przez Erica Hemara. Więcej informacji na: www.id-logistics.com
ID Logistics Polska
ID Logistics Polska jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem
w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (tradycyjne i specjalistyczne sieci handlowe),
odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG i e-commerce. Zapewnia klientom pełne wsparcie
w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics obsługuje klientów w 14 centrach
logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 440 tys. mkw., posiada też 2 oddziały transportowe.
Obecnie firma zatrudnia ok. 3500 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. Dyrektorem
Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy. Więcej informacji na: www.id-logistics.com/pl.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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