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ID LOGISTICS: RESULTADOS DE 2016
Ultrapassado o marco de mil milhões de volume de negócios
Record de implementações de novos contratos
 Aumento do volume de negócios em 15%: 1 070 M€
 Integração da Logiters em Espanha e em Portugal, conforme o plano previsto
 Record de inaugurações de novas unidades (31) para grandes contas internacionais, cujos
custos de início de atividade são compensados pela venda de um entreposto
 Resultado operacional antes de custos de integração da Logiters e do encerramento
duma unidade na Alemanha de 37,5 M€ contra 39,9 M€ em 2015
 Resultado líquido de 17,4 M€ e redução rápida da dívida líquida para 51 M€ no final de
2016, 4 meses após a aquisição da Logiters
Cavaillon, 28 de março de 2017 – A ID Logistics (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL), um dos líderes franceses
da logística contratual, anuncia os seus resultados para o exercício de 2016.
Eric Hémar, Presidente e Diretor-Geral da ID Logistics, comenta: «Graças à combinação dum forte
desenvolvimento orgânico e duma aquisição estratégica, a ID Logistics ultrapassou o marco de mil milhões de
euros de volume de negócios em 2016 e dispõe dum sólido crescimento para 2017. A empresa conseguiu,
sobretudo, prosseguir a diversificação da sua carteira de clientes, através da aceleração do e-comércio e da
penetração de novos setores de atividades, como a saúde, a moda ou o automóvel, e da atração de novos clientes,
líderes mundiais nas suas respetivas áreas. Esses investimentos feitos em 2016, temporariamente pesando sobre
as margens, serão alavancas para o nosso crescimento nos próximos anos, com vista a realizarmos a nossa
ambição de nos tornarmos num protagonista de referência da logística contratual na Europa.»
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AUMENTO DO VOLUME DE NEGÓCIOS EM 15%: 1 070 M€
Em 2016, o volume de negócios da ID Logistics ultrapassou o marco dos mil milhões, tendo atingido 1 070 M€ e
registado um aumento de 15% relativamente a 2015. Em base comparável (compensada por um efeito de câmbio
negativo e pela consolidação da Logiters desde o dia 1 de setembro de 2016), o crescimento foi de 9,8%.
-

Em França, a atividade regista uma progressão de 12,5%, para 581,7 M€. Este ótimo desempenho deve-se à
implementação de numerosos novos contratos, conjuntamente com a boa dinâmica em volume dos
contratos históricos.

-

No plano internacional, o volume de negócios é de 488,3 M€, com aumento de 18% e de 6,2% em dados
comparáveis (deduzido o impacto positivo da primeira consolidação da Logiters e efeitos cambiais
desfavoráveis). O crescimento da atividade foi impulsionado pela Europa, em particular Alemanha, Espanha
e Rússia. Por outro lado, o Grupo abriu a sua primeira implantação na Bélgica no segundo semestre. Em
dados pró-forma, tendo em conta a aquisição da Logiters, a ID Logistics realiza agora 53% do seu volume de
negócios fora de França.

RESULTADO OPERACIONAL, ANTES DE CUSTOS DE INTEGRAÇÃO E DE ENCERRAMENTO, EM LIGEIRA
DIMINUIÇÃO DEVIDO A NOVAS ATIVIDADES
De acordo com o modelo de desenvolvimento do Grupo, a abertura de muitos novos sites resulta em perdas
operacionais durante as suas fases de arranque. Assim, o resultado operacional antes dos custos de integração
e de encerramento situa-se em 37,5 M€, contra 39,9 M€ em 2015.
-

Em França, a empresa abriu 14 novas unidades, algumas delas para novos clientes da distribuição (But,
Action, Lapeyre, etc.), outras em novos setores, como Puma, Thales ou Pierre Fabre. A ID Logistics também
ampliou a sua parceria em termos de novas unidades para clientes existentes, como Carrefour, Auchan ou
Leclerc. Finalmente, o Grupo continuou a reforçar a sua especialização em e-comércio com a Nespresso
(segunda plataforma na Região Parisiense), Cdiscount (segunda plataforma) e AuchanDirect (projeto
mecanizado). Em 2016, o Grupo registou em França um resultado operacional de 28 M€, contra 32,2 M€ em
2015.

-

No plano internacional, numerosos novos projetos também foram implementados (17 novas plataformas).
A ID Logistics abriu, nomeadamente, na Alemanha duas unidades para um líder no setor de mobiliário e de
decoração, num total de cerca de 200 000 m², na Bélgica (novo país) para o distribuidor Maxeda, líder da
bricolagem no Benelux, nos Países Baixos para o negócio europeu de motocicletas Kawasaki, na Rússia para
o distribuidor alimentar X5, a Bacardi ou a Yves Rocher, em Espanha para o e-comércio da Cortefiel e El Corte
Inglés, e em Taiwan para a City Super e A.mart. Com esses numerosos novos projetos implementados e a
abertura na Bélgica, o resultado operacional antes do custo de integração da Logiters e de encerramento
elevou-se a -0,2 M€ no plano internacional em 2016, contra 7,7 M€ em 2015.

-

O impacto destas implementações é atenuado pela mais-valia obtida no final do ano de 2016 com a venda
do entreposto de Brebières, prevista no âmbito da implementação do projeto Auchan Textile. A partir dessa
unidade, a ID Logistics abastece o conjunto dos hipermercados europeus com a totalidade das gamas têxteis
da marca.

RESULTADO LÍQUIDO IMPACTADO PELOS CUSTOS DE INTEGRAÇÃO DA LOGITERS E PELO ENCERRAMENTO
DUMA UNIDADE
A integração da Logiters a partir do dia 1 de setembro de 2016 gerou custos de 3,1 M€ no exercício. Incluem os
honorários de aquisição e os custos relacionados com a racionalização da sua organização.
O encerramento no final do ano da unidade de Gemersheim, na Alemanha, gerida para o cliente Yves Rocher,
que decidiu repatriar as suas operações logísticas para a sua unidade francesa, gerou custos que totalizaram 4,1
M€. Em contrapartida, o grupo Yves Rocher atribuiu à ID Logistics o conjunto das suas operações logísticas na
Rússia, um país em forte crescimento para o industrial cosmético.
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No cômputo geral, a permanência do resultado financeiro, apesar do aumento da dívida na sequência da
aquisição da Logiters, bem como a redução dos encargos tributários, permite absorver uma parte desses custos
específicos e limitar o recuo do benefício líquido a 17,4 M€ em 2016, comparativamente a 23,5 M€ em 2015.

CONTROLO DA DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA EM 51 M€ NO FINAL DE 2016 E BOA GERAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
A dívida financeira líquida do Grupo situa-se em 51,1 M€ no final de 2016 (14,5 M€ no final de 2015). Tendo-se
elevado a cerca de 115 M€ (pró-forma de 30 de junho de 2016) após a aquisição da Logiters no verão de 2016,
diminuiu rapidamente, graças a um bom nível de fluxo de caixa operacional e à venda do entreposto mencionada
acima. A ID Logistics termina, portanto, o ano de 2016 com um nível de dívida financeira líquida inferior a uma
vez o EBITDA.

PERSPETIVAS
A curto prazo, a ID Logistics termina o crescimento da produtividade das novas unidades implementadas em
2016. Em paralelo, a empresa finaliza a integração da Logiters dentro do Grupo, a fim de melhorar o seu nível de
rentabilidade a partir do verão de 2017.
Ao mesmo tempo, a ID Logistics tenciona seguir aproveitando a sua nova visibilidade e o seu bom
posicionamento comercial e técnico para continuar a crescer num ritmo superior ao do mercado no qual opera,
assim como responder à multiplicidade de novos desafios para os seus clientes.
Finalmente, uma vez alcançados esses objetivos, o Grupo permanecerá muito atento a oportunidades de
crescimento externo, em particular no Norte da Europa, a fim de poder oferecer aos seus clientes, existentes ou
potenciais, uma cobertura geográfica que seja a mais global possível.
Nota complementar:
Os procedimentos de auditoria nas contas consolidadas foram realizados. O relatório de certificação será emitido
após finalização dos procedimentos exigidos para efeitos de publicação do relatório financeiro anual.

PRÓXIMA PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS :
Volume de negócios do 1o trimestre de 2017: em 24 de abril de 2017, após o encerramento dos mercados.

SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com
uma faturação em 2016 de 1 070 milhões de euros. Após a aquisição da Logiters (em agosto de 2016), a ID
Logistics passou a ter 275 instalações em 16 países, alcançando cerca de 5 milhões de m² em armazéns
distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 18.500 colaboradores. Com uma
equilibrada carteira de clientes em setores como o da distribuição, indústria, cuidados de saúde, automóvel e
comércio electrónico, 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).
CONTATO
Emily Oliver
Group Head of Communications
Tél. : +33 (0)4 32 52 96 82
eoliver@id-logistics.com
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ANEXOS

Em M€

2016

2015

França

571,7

517,1

Internacional

488,3

413,7

1 070,1

930,8

França

28,0

32,2

Internacional

(0,2)

7,7

Outros

9,7

-

Resultado operacional antes de custos
de integração e de encerramento

37,5

39,9

Amortização das relações clientelas

(0,8)

(0,5)

Custos de integração e de
encerramento

(7,2)

-

Resultado Operacional

29,6

39,4

Resultado financeiro

(5,7)

(6,0)

Impostos

(6,4)

(10,2)

0,0

0,3

17,4

23,5

15,5

21,3

Volume de negócios

Empresas associadas
Resultado líquido consolidado
incluindo resultado líquido parte do
grupo

DEFINIÇÕES


EBITDA: Resultado operacional corrente antes das dotações líquidas para amortizações de imobilizações corpóreas e incorpóreas



Dívida financeira líquida: Dívida financeira líquida acrescida dos descobertos bancários e deduzida da tesouraria e dos
equivalentes de tesouraria



Gearing : Rácio da Dívida financeira líquida relativamente aos Capitais Próprios da totalidade consolidada

ID Logistics
410 Route du Moulin de Losque
BP 70132
84304 Cavaillon

SOLUÇÕES LOGÍSTICAS SUSTENTÁVEIS

Tel : +33 (0)4 32 52 96 96
www .id-logistics.com
4

