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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
ID Logistics registou um forte aumento nas receitas
e nos resultados em 2018


A receita aumentou 9,3%, em taxas de câmbio constantes, até alcançar 1.410,3 milhões
de euros



O lucro das atividades ordinárias aumentou 28,9% para 47,3 milhões de euros



A margem operacional ordinária melhorou 60 pontos base para 3,4%



O lucro líquido consolidado aumentou 57%, para 28,7 milhões de euros



O endividamento líquido diminuiu para 0,9 vezes o EBITDA

Orgon, 19 de março de 2019 – A ID Logistics, (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL) um dos principais operadores
logísticos europeus, apresentou os resultados para o exercício de 2018, com uma faturação de 1.410,3 milhões
de euros, o que representa um aumento de 6,1% (+9,3% em taxas de câmbio constantes). Também o lucro das
atividades ordinárias e o lucro líquido registaram um forte aumento.
Por ocasião da apresentação dos resultados, Eric Hémar, CEO da ID Logistics, afirmou: “Em 2018, o grupo
alcançou bons resultados financeiros que demonstram a força e a competitividade do nosso modelo. O ano de
2018 foi caracterizado principalmente pela melhoria da produtividade das plataformas recentemente
inauguradas e pelo controlo dos novos contratos que foram iniciados. A ID Logistics posiciona-se como um
parceiro a longo prazo para os seus clientes e apoia firmemente a transformação da sua organização,
especialmente no setor do e-commerce, onde o grupo se reafirma como líder”.

Em milhões de euros
Receitas
Benefício das atividades ordinárias
Em % da receita
Benefício do lucro líquido consolidado
Em % da receita
Dívida financeira líquida
Recursos próprios
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2018

2017

1.410,3

1.329,3

47,3

36,7

3,4%

2,8%

28,7

18,3

2,0%

1,4%

63,0

63,4

189,8

162,3
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CRECIMENTO SUSTENTADO DA ATIVIDADE, QUE CRESCE +9,3% EM TAXAS DE CÂMBIO CONSTANTES
As receitas da ID Logistics em 2018 totalizaram 1.410,3 milhões de euros, o que representa um aumento de
6,1% (+9,3% em taxas de câmbio constantes):
- Em França, a faturação de 2018 ficou em 685,6 milhões de euros e registou um aumento de 8,4%.
- Nos mercados internacionais, as receitas em 2018 totalizaram 724,7 milhões de euros, o que representa
um aumento de 4,0% (+10,2% em taxas de câmbio constantes). O crescimento foi registado em todos os
países, graças a uma dinâmica positiva e à abertura de novos projetos ao longo do ano.
O BENEFÍCOO DAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS AUMENTOU EM 29% PARA 47,3 MILHÕES DE EUROS
O lucro das atividades ordinárias registou em 2018 uma forte melhoria e totalizou 47,3 milhões de euros,
28,9% a mais que em 2017. A margem operacional ordinária cresceu 60 pontos base em 2018, para 3,4%.
- Em França, o lucro das atividades ordinárias para o ano 2018 situou-se em 33,5 milhões de euros, ou seja
4,9% da receita, em comparação com 24.7 milhões de euros e 3.9% em 2017. Este aumento é explicado
pela melhoria da produtividade dos projetos iniciados em 2016 e 2017 e pelo controlo adequado dos
custos dos projetos que foram lançados em 2018.
- Nos mercados internacionais, o lucro das atividades ordinárias em 2018 foi de 13,8 milhões de euros, o
que representa uma margem de 1,9% face a 12,0 milhões de euros e 1,7% em 2017. Tal como em França, a
melhoria da margem é resultado do aumento da produtividade dos projetos recentes e do controlo dos
projetos iniciados em 2018. O resultado nos mercados internacionais incorpora um efeito cambial
desfavorável de -1,5 milhões de euros em relação a 2017.
FORTE AUMENTO DO RESULTADO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 28,7 MILHÕES DE EUROS, MAIS 57%
A evolução do lucro líquido de 2018 é explicada pelos seguintes fatores:
-

Não foram registadas quaisquer despesas extraordinárias de reestruturação, ao contrário de 2017 (5,6
milhões de euros), como resultado da aquisição da Logiters em Espanha.
O resultado financeiro melhorou e passou de -5,6 milhões de euros para -5,2 milhões de euros.
Os impostos aumentaram em paralelo com o crescimento dos resultados.
O lucro líquido foi de 28,7 milhões de euros em 2018, 57% mais do que em 2017.

UMA ELEVADA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO
Graças à melhoria dos resultados e à correta gestão das necessidades de capital de giro, a tesouraria gerada
pela atividade registou um aumento de mais do dobro: 61,7 milhões de euros em 2018, face a 28,4 milhões de
euros em 2017. Esta evolução positiva permitiu ao grupo realizar investimentos operacionais de 52,4 milhões
de euros (32,5 milhões de euros em 2017), relacionados principalmente com os projetos iniciados em 2018. O
reforço destes investimentos é o resultado da maior procura por parte dos clientes de soluções mecanizadas
ou automatizadas.
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No cálculo global, a dívida financeira líquida permaneceu estável em relação a 2017 e atingiu menos de um ano
de EBITDA em 2018. Portanto, a ID Logistics tem uma boa capacidade de investimento para continuar com o
seu desenvolvimento.
PERSPETIVAS
Em 2019, o grupo continuará o seu crescimento rentável, oferecendo aos seus clientes soluções adaptadas a
cada um dos seus mercados. Continuará também a formular propostas para apoiar a evolução dos seus
modelos de negócio. Por fim, a empresa está posicionada como parceiro-chave para a transformação digital
dos seus clientes, sejam eles distribuidores, empresas de e-commerce ou industriais,
Por outro lado, a ID Logistics continua atenta às oportunidades de crescimento externo, especialmente no
Norte da Europa, com o intuito de oferecer uma cobertura geografia o mais ampla possível.

Nota adicional: as contas consolidadas foram auditadas. O relatório de certificação será emitido assim que
forem concluídos os procedimentos necessários para a publicação dos resultados financeiros anuais.

PRÓXIMA PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS:
Resultados do 1.º trimestre de 2019: 24 de abril de 2019, após o encerramento dos mercados.

SOBRE ID LOGISTICS
Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com uma
faturação em 2018 de 1.410 milhões de euros. A ID Logistics tem mais de 300 instalações em 18 países, alcançando 5,5
milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 19.000
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
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Yann Perot
CFO
Tel. : + 33 (0)4 42 11 06 00
yperot@id-logistics.com
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Tel. : +33 (0)1 44 71 94 94
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Group Communication Director
Tél. : + 33 (0)4 42 11 06 00
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CONTACTOS PORTUGAL
Lúcia Espanhol
Tel: +351 910 960 222
lucia.espanhol@mediaconsulting.pt
Cláudia Borges
Tel: +351 918 937 007
claudia.borges@mediaconsulting.pt
André Gerson
Tel: +351 912 293 131
andre.gerson@mediaconsulting.pt
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ANEXO
Em milhões de euros

2018

2017

França

685,6

632,6

Mercados internacionais

724,7

696,7

1.410,3

1.329,3

França

33,5

24,7

Mercados internacionais

13,8

12,0

Lucro das atividades ordinárias

47,3

36,7

Amortização de relações com clientes

(1,3)

(1,3)

-

(5,6)

(5,2)

(5,6)

(12,6)

(6,3)

0,5

0,4

28,7

18,3

25,3

16,1

Em milhões de euros

2018

2017

Lucro líquido consolidado

28,7

18,3

Gastos de amortização

28,1

28,4

4,9

(18,3)

(52,4)

(32,5)

9,3

(4,1)

(8,9)

(8,2)

0,4

(12,3)

Receitas

Receitas extraordinárias (despesas)
Resultado financeiro
Impostos
Empresas associadas
Lucro líquido consolidado
dos quais, atribuíveis à empresa-mãe

Variação do capital de giro
Investimentos operacionais
Tesouraria líquida gerada (consumida)
pelas operações
Outras variações, excluindo as
operações
Redução (aumento) da dívida
financeira líquida

DEFINIÇÕES


Dados comparáveis: Variação excluindo o efeito de:
as alterações do perímetro (exclui-se deste período a contribuição das receitas das empresas adquiridas durante o
mesmo período, bem como a contribuição das receitas das empresas vendidas no período anterior);
mudanças nos princípios contabilísticos aplicáveis;
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variações nas taxas de câmbio (receitas dos diferentes períodos calculadas a partir de taxas de câmbio idênticas,
convertendo os dados publicados do período anterior para a taxa de câmbio atual).
EBITDA: Lucro de atividades ordinárias antes da depreciação líquida do ativo imobilizado e da amortização de ativos intangíveis
Dívida financeira líquida: dívida financeira bruta mais descobertos bancários less cash e cash equivalents
-
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