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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
ID Logistics regista bons resultados no primeiro semestre de 2018,
com um forte crescimento em vendas e lucros

 Crescimento orgânico com aumento de 6,1% para 680 milhões de euros
 Recuperação do lucro operacional subjacente com um aumento de 52% para 14,9
milhões de euros
 Significativo Cash Flow: 13,6 milhões de euros após investimentos
 Redução da dívida financeira líquida para 55 milhões de euros
Orgon, 30 de agosto de 2018 – 6:00pm - ID Logistics, (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL) um dos principais
operadores logísticos europeus, anunciou os resultados referentes ao primeiro semestre de 2018, com uma
faturação de 680,4 milhões de euros, um aumento de 3,4%, (ou 6,1% em taxas de câmbios constantes); houve
também um aumento no lucro operacional atual de 52% para 14,9 milhões de euros, e um crescimento
acentuado do lucro líquido para 7,4 milhões de euros.
Face a estes números Eric Hémar, Presidente da ID Logistics, comenta: “Os bons resultados deste primeiro
semestre de 2018 validam o nosso modelo de negócio baseado num forte crescimento empresarial,
particularmente no e-commerce europeu, e uma clara melhoria nos resultados do Grupo. O investimento,
especialmente em recursos humanos, realizado em 2016 e 2017 para apoiar o crescimento da ID Logistics está
agora a dar frutos”.

Principais indicadores financeiros
Milhões de €
Receitas
Lucro operacional atual
% da receita
Lucro líquido consolidado
% da receita

H1 2018

H1 2017

680.4

658.3

14.9

9.8

2.2%

1.5%

7.4

0.7

1.1%

0.1%

30/06/2018 31/12/2017
Dívida líquida
Património Líquido
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CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DE VENDAS
Durante o primeiro semestre, a ID Logistics gerou uma receita de 680,4 milhões de euros, um aumento de 3,4%
(ou 6,1% em taxas de câmbios constantes) com um crescimento acentuado no segundo trimestre, onde o
aumento foi de 5,0% (ou 8,3% em taxas de câmbio constantes).
Este forte desempenho também se estende aos restantes mercados:
-

Em França, a receita aumentou 6,8% para 330,6 milhões de euros.

- Nos Mercados Internacionais, houve um forte progresso, com uma receita de 349,8 milhões de euros
e uma subida de 5,4% em taxas de câmbio constantes. Além disso, tem havido um impacto negativo
devido aos movimentos cambiais desfavoráveis, especialmente na Argentina e no Brasil.

RECEITA OPERCACIONAL ATUAL APOSTA DE VOLTA
O Grupo continuou a melhoria na rentabilidade operacional que iniciou no final de 2017: o lucro operacional
atual foi de 14,9 milhões de euros, comparado com 9,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2017, dando
uma margem operacional de 70 pontos base, 2,2% mais elevada.
- Em França, o lucro operacional atual aumentou de 7,0 milhões de euros no primeiro semestre de 2017
para 11,8 milhões de euros. As melhorias de produtividade nos novos armazéns inaugurados em 2016 e
2017 foram os principais impulsionadores para o forte aumento na margem operacional de 2,3% no
primeiro semestre de 2017 para 3,6%.
- Nos Mercados Internacionais continuou a melhoria no lucro operacional corrente, com um aumento
de 2,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2017 para 3,1 milhões de euros, apesar do impacto
desfavorável dos movimentos cambiais no Brasil e na Argentina.
O investimento em 2017 para fortalecer as operações, especialmente em França, ajudou a apoiar o
crescimento e melhorar a gestão dos projetos abertos recentemente (três em França e quatro nos mercados
internacionais no primeiro semestre de 2018).

FORTE CRESCIMENTO NO LUCRO LÍQUIDO
O resultado líquido no primeiro semestre revela uma significativa melhoria, para 7,4 milhões de euros, de 0,7
milhões de euros no primeiro semestre de 2017. Além da recuperação do lucro operacional, isso reflete
também uma melhoria de 2,3 milhões de euros no resultado financeiro líquido, a ausência de itens excecionais
e um aumento de 2 milhões de euros na carga tributária, que foi de 4,7 milhões de euros, em linha com a
melhoria nos resultados.

CASH FLOW MUITO FORTE E UMA ESTRUTURA FINANCEIRA SÓLIDA
O aumento dos lucros, combinado com uma gestão rigorosa das necessidades de capital de giro, compensa em
grande parte o investimento operacional de 2,0 milhões de euros: no primeiro semestre de 2018, os negócios
da ID Logistics geraram 13,6 milhões de euros, comparado com 3,8 milhões de euros no primeiro semestre de
2017.
No final de junho de 2018, após considerar investimentos não correntes, em especial a nova sede da ID
Logistics, a dívida líquida do Grupo foi reduzida para 54,8 milhões de euros, menos 8,6 milhões de euros do que
no final de 2017. Com a alavancagem financeira reduzida para 0,8 vezes o EBITDA, a ID Logistics tem uma forte
capacidade de investimento.
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PERSPETIVAS
O crescimento da ID Logistics continuará a ser impulsionado pelo desenvolvimento no e-commerce europeu,
aumentando o número de contratos, graças à relevância da sua posição comercial.

Nota adicional:
Foi realizada uma revisão limitada da situação financeira interna; o relatório desta revisão será emitido após a
conclusão dos procedimentos necessários para a publicação do relatório financeiro interno.

DEFINIÇÕES


EBITDA Lucro operacional antes da amortização líquida de ativos tangíveis e intangíveis

PRÓXIMA PUBLICAÇÃO
Receitas do 3° semestre de 2018: 23 de outubro 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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APÊNDICE


Demonstração simplificada de resultados
Milhões de €

H1 2018

H1 2017

França

330.6

309.6

Internacional

349.8

348.7

680.4

658.3

França

11.8

7.0

Internacional

3.1

2.8

Lucro operacional atual

14.9

9.8

Amortização de relacionamentos com
clientes

(0.6)

(0.6)

-

(3.2)

Receita operacional

14.3

6.0

Receita financeira / (despesa)

(2.3)

(2.7)

Imposto

(4.7)

(2.7)

Companhias afiliadas

0.1

0.1

Lucro líquido consolidado

7.4

0.6

6.0

(0.1)

H1 2018

H1 2017

7.4

0.6

Depreciação e amortização

12.6

13.6

Mudança na WCR e noutros itens

10.4

(3.5)

Investimento operacional líquido

(16.8)

(14.8)

Caixa gerado (consumido) pelas
operações

13.6

(3.8)

Despesas de capital não operacionais*

(6.4)

-

1.4

(2.2)

(5.0)

(2.2)

8.6

(6.0)

Receitas

Custos não recorrentes

dos quais o lucro líquido atribuível aos
acionistas da controladora



Demostração simplificado do cash flow
Milhões de €
Lucro líquido consolidado

Outras mudanças
Mudanças não operacionais
Redução / (aumento) na dívida líquida
* Principalmente no novo HQ
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