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ID LOGISTICS: RESULTADOS S1 2017
Crescimento de faturação em +43%
Resultado operacional corrente de +9,8 M€
Primeiro semestre de 2017:
• Faturação em alta de +43%, ficando em 658 M€ (+13%, em dados comparáveis);
• Resultado operacional corrente de +9,8 M€, levando em conta os elevados custos iniciais
dos processos de expansão realizados em 2016;
• Finalização da integração da Logiters em Espanha e em Portugal, adquirida em setembro
de 2016;
• Bom controlo da dívida financeira líquida, que fica em 57,1 M€.
Lisboa, 31 de agosto de 2017 - 18h30 – A ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) um dos líderes
franceses da logística contratual, anuncia os seus resultados para o 1° semestre do exercício de 2017.
Eric Hémar, Presidente e Diretor Geral da ID Logistics, comenta: “No final do ano de 2016, a ID Logistics
ultrapassou uma etapa importante, tornando-se uma das primeiras empresas de logística na Europa, atuando
em mercados particularmente dinâmicos, como os do e-commerce e da distribuição seletiva. Este crescimento é
particularmente visível no 1° semestre de 2017, em que registrou um aumento de faturação próximo de 50%. Em
2017, a empresa visa a consolidar esse crescimento, com uma atividade sempre bem orientada e uma melhor
rentabilidade esperada no segundo semestre, sendo que o número de inícios de atividades registra um ritmo
próximo de anos anteriores, após a acentuada aceleração de 2016.”

Principais indicadores financeiros
Em M€
Faturação
Resultado operacional corrente
Em % da faturação
Resultado líquido consolidado
Em % da faturação

S1 2017

S1 2016

658,3

460,9

9,8

14,5

1,5%

3,1%

0,6

6,5

0,1%

1,4%

30/06/2017 31/12/2016
Dívida financeira líquida
Capitais próprios
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SÓLIDO CRESCIMENTO DA FATURAÇÃO
No 1° semestre do exercício de 2017, a faturação do grupo ID Logistics ficou em 658 M€, registrando um
acentuado aumento, de +42,8% e +12,6%, em dados comparáveis.
Este aumento deve-se essencialmente, tanto em França como no plano internacional, ao efeito de ano pleno dos
numerosos processos iniciados em 2016, ao passo que o ano de 2017 retoma um ritmo de arranque de unidades
próximo ao dos anos anteriores.
Por outro lado, a ID Logistics também contou com a vantagem de um efeito preço/volume ligeiramente positivo
e com um efeito de divisa favorável, nomeadamente o real brasileiro e o rand sul-africano. Com a aquisição da
Logiters, integrada a partir de setembro de 2016, as atividades internacionais do Grupo representaram 53% da
faturação.

OS INÍCIOS DE ATIVIDADES DE 2016 TÊM IMPACTO NO RESULTADO OPERACIONAL CORRENTE DO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2017
A rentabilidade do Grupo sofreu novamente o impacto dos altos custos das aberturas de unidades registradas
em 2016 (um total de 31), principalmente no segundo semestre. Assim, o resultado operacional semestral
corrente registra 9,8 M€, contra 14,5 M€ no S1 de 2016.
-

Em França, o resultado operacional corrente fica em 7,0 M€, contra 14,6 M€ no 1° semestre de 2016. Esta
diminuição deve-se principalmente aos custos de início de atividades, mas também aos investimentos da
empresa, em termos de inovação e de aumento de competências das equipas, nomeadamente no âmbito
dos processos automatizados ou mecanizados.

-

No plano internacional, a recuperação do resultado operacional corrente, que registra 2,8 M€, contra uma
perda de (0,1) M€ no 1° semestre de 2016, deve-se aos planos de ação empreendidos em 2016 e à melhoria
da situação dos países emergentes.

O RESULTADO LÍQUIDO INTEGRA OS ÚLTIMOS CUSTOS DE RESTRUTURAÇÃO DA LOGITERS
No âmbito do resultado operacional corrente, o Grupo registrou encargos de restruturação de 3,2 M€ para a
integração da Logiters, em harmonia com o montante total previsto por ocasião da aquisição.
Levando em conta a estabilidade quase total do resultado financeiro e a diminuição dos encargos de impostos,
o lucro líquido desse período é de 0,6 M€, contra 6,5 M€ no S1 de 2016.

CONFIRMAÇÃO DA ACENTUADA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO
A ID Logistics reduziu o seu consumo de tesouraria, que ficou em 3,8 M€ no primeiro semestre de 2017, incluindo
investimentos operacionais, comparativamente a um consumo de 14,5 M€ no primeiro semestre de 2016.
Assim, em fins de junho de 2017, a dívida financeira líquida do Grupo permaneceu praticamente estável, ficando
em 57,1 M€, contra 51,1 M€ no final de 2016, e em 30,9 M€, no final de junho de 2016, antes da aquisição da
Logiters. Com uma dívida financeira líquida que representa cerca de uma vez o EBITDA dos últimos 12 meses, em
30 de junho de 2017, a ID Logistics tira proveito de sua forte capacidade financeira de investimento.

PERSPECTIVAS
Como anunciado, a finalização da integração da Logiters e o aumento da produtividade das unidades abertas em
2016 deverão permitir que o Grupo aumente seu nível de rentabilidade a partir do inverno de 2017.
A atividade comercial permanece elevada, com numerosas oportunidades para que a ID Logistics reforce ainda
mais sua liderança, confirmando assim a ambição do Grupo de se tornar a referência europeia em matéria de
empresa de logística, em particular na área do e-commerce, ao serviço do conjunto das marcas de distribuição e
dos grandes grupos industriais.
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Para alcançar esse objetivo, a ID Logistics tem desenvolvido uma estratégia ambiciosa de inovação e prevê a
continuação de seu crescimento a um ritmo superior ao de seu mercado.
Por fim, o Grupo se mantém atento a oportunidades de crescimento externo, sobretudo na Europa, com vista a
poder oferecer aos seus clientes ou clientes em potencial a mais ampla cobertura geográfica possível.

Nota complementar:
Foram efetuados os procedimentos de revisão limitada dos demonstrativos consolidados. O relatório de revisão
será emitido após a finalização dos procedimentos exigidos para a publicação do relatório financeiro semestral.

PRÓXIMA PUBLICAÇÃO
Faturação do 3° trimestre de 2017: a 24 de outubro 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. A ID Logistics tem 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).
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ANEXO

Em M€

S1 2017

S1 2016

França

309,6

277,6

Internacional

348,7

183,3

658,3

460,9

França

7,0

14,6

Internacional

2,8

(0,1)

9,8

14,5

Amortização das relações clientelas

(0,6)

(0,3)

Encargos não correntes

(3,2)

-

Resultado operacional

6,0

14,2

Resultado financeiro

(2,7)

(2,9)

Impostos

(2,8)

(4,8)

Empresas associadas

0,1

0,0

Resultado líquido consolidado

0,6

6,5

(0,2)

6,1

Faturação

Resultado operacional corrente

Inclui o resultado líquido parcela do
Grupo

DEFINIÇÕES
•

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

•

Dívida financeira líquida: Dívida financeira bruta com o acréscimo dos saldos negativos bancários, menos a tesouraria e
equivalentes de tesouraria.
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