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RESULTADOS DO GRUPO ID LOGISTICS DURANTE O PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2020: comprometidos com a pandemia,
crescimento das vendas e lucros das atividades ordinárias e
redução da dívida financeira líquida
•

O modelo de negócio da ID Logistics mostra uma forte resiliência apesar da crise
sanitária de COVID-19

•

Durante o primeiro semestre do ano, as vendas globais do grupo registaram um
aumento de 4,3%

•

O lucro das atividades ordinárias alcançou 20,1 milhões

•

Redução da dívida financeira líquida em 30,1 milhões para 0,7 vezes a EBITDA

Orgon, 27 de agosto de 2020: A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível europeu, anunciou
os resultados do primeiro semestre de 2020, com receitas de até 776,6 milhões, valor que representa um
crescimento de 4,3%. O grupo registou um aumento no lucro das atividades normais para 20,1 milhões (2,6%
da margem operacional) e uma redução de 30,1 milhões na divida financeira líquida para 0,7 vezes a EBITDA.
Eric Hémar, Presidente e CEO da ID Logistics, comenta que “no primeiro semestre de 2020, marcado pela crise
sanitária de COVID-19, todas as equipas da ID Logistics orgulham-se, especialmente, de terem conseguido
garantir, no meio de uma crise, as necessidades logísticas básicas nos países mais afetados pelo vírus. A ID
Logistics tem contribuído também, em ótimas condições, para a rápida recuperação da atividade de alguns dos
seus clientes. Neste contexto sem precedentes, o grupo tem experimentado um crescimento do seu negócio e
da sua atividade normal. Este primeiro semestre ilustra a resiliência do modelo de negócio do grupo e a
flexibilidade da nossa organização. A diversidade do nosso portefólio de clientes, a qualidade dos acordos com
os parceiros, a nossa presença internacional e o empenho das nossas equipas têm sido fatores decisivos para
ultrapassar esta crise sem precedentes”.

Principais dados financeiros
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Em milhões de €

S1 2020

S1 2019

Receitas

776,6

744,5

EBITDA

97,5

95,3

12,6%

12,8%

20,1

19,5

2,6%

2,6%

6,5

6,6

0,8%

0,9%

30/06/2020

31/12/2019

59,0

89,2

Compromissos de arrendamento (IFRS 16)

375,2

379,7

Dívida líquida

434,2

468,9

Recursos próprios

209,3

204,0

Em % das receitas
Lucro das atividades ordinárias
Em % das receitas
Benefício líquido consolidado

ID

Em % das receitas

Dívida financeira líquida

LOGISTICS: UMA EMPRESA COMPROMETIDA COM A LUTA CONTRA A PADEMIA
Face a crise sanitária, a ID Logistics identificou três prioridades:
-

Garantir a segurança dos seus funcionários proporcionando-lhes condições laborais com os mais
elevados padrões de segurança sanitária;

-

Apoiar os seus clientes e conhecer de perto as suas necessidades, tanto se têm um elevado volume na
atividade (plataformas dedicadas à distribuição alimentar, saúde, higiene ou e-Commerce) ou se a sua
atividade reduziu ou paralisou;

-

Preservar o cash flow e a estrutura financeira do grupo.

A concretização destas três prioridades permitiu à ID Logistics garantir a plena continuidade do serviço durante
a crise e uma rápida reativação da atividade.
AUMENTO DAS RECEITAS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020
Durante o primeiro semestre de 2020, a ID Logistics gerou receitas de 776,6 milhões de euros (um crescimento
de 4,3% ou de 2% numa base comparável):
•

Em França, as receitas do primeiro semestre ascenderam a 344,1 milhões de euros, com um ligeiro
decréscimo (-1,4%) face ao primeiro semestre de 2019. Após um bom crescimento da atividade (+3.5%
no primeiro trimestre de 2020), o segundo trimestre foi afetado por medidas de contenção e diminuiu
(-5,9% em relação a 2019).

•

As receitas internacionais do primeiro trimestre do ano foram de 432,5 milhões, mais 9,4% do que no
primeiro semestre de 2019. Este comportamento inclui tanto os efeitos geralmente desfavoráveis das
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taxas de câmbio, principalmente na América Latina, como as mudanças no processo de consolidação,
devido ao encerramento das operações na África do Sul, em setembro de 2019, e à consolidação das
atividades da Jagged Peak (Estados Unidos), em dezembro de 2019. Se excluirmos estes elementos, o
crescimento da receita durante o primeiro semestre de 2020 é de 5,4%. À semelhança de França, o
segundo trimestre regista um decréscimo devido à crise de COVID-19 (-0,2%), após um bom
desempenho no primeiro trimestre (+11,2%).
Durante este período, o grupo realizou 10 novas aberturas (três em França e sete de âmbito internacional), de
acordo com o plano de negócios inicial.

AUMENTO DO LUCRO DAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS
Neste contexto único, a diversidade do portefólio de clientes, a presença internacional do grupo e o
compromisso das suas equipas permitiram que a ID Logistics aumentasse o seu lucro operacional para 20,1
milhões de euros em 30 de junho de 2020 (em comparação com 19,2 milhões de euros em 30 de junho de
2019), e para manter uma margem operacional estável (2,6%).
•

Em França, um dos países mais afetados pela COVID-19, a margem operacional caiu de 3,8% no
primeiro semestre de 2019 para 2,8% no primeiro semestre de 2020. A maior parte dessa queda foi
devido aos custos diretos (máscaras, gel hidralcoólico, incentivos específicos, etc.) e aos custos
indiretos (perda de produtividade, volatilidade de volume, ausência, etc.) da crise sanitária,
parcialmente partilhada com os clientes.

•

Fora de França, por outro lado, a margem operacional aumentou de 1,6% no primeiro semestre de
2019 para 2,4% no primeiro semestre de 2020. O impacto da crise sanitária em Espanha foi
compensado por um forte desempenho em países como Alemanha, Holanda e Rússia, que registaram
um aumento de produtividade nos projetos recentemente iniciados. Os resultados fora de França
foram também impulsionados pela integração favorável, durante o primeiro semestre do ano, das
atividades nos Estados Unidos, adquirida no final de 2019.

ESTABILIDADE DO LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO
Os resultados do primeiro semestre de 2020 incluem um custo não corrente de 1,5 milhões de euros (incluindo
0,8 milhões de euros de redução do valor recuperável do ativo), com base na decisão do grupo de encerrar a
sua atividade na China (representando menos de 1% da receita da empresa), em linha com a alteração da
participação acionista do seu principal cliente no país. Apesar desse custo, o lucro líquido do primeiro semestre
de 2020 manteve-se estável em relação ao primeiro semestre de 2019 em 6,5 milhões de euros.
GESTÃO FINANCEIRA CONTROLADA E REDUÇÃO DA DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA
No contexto da crise sanitária causada pelo COVID-19, o grupo tem estado especialmente atento a gestão do
seu cash flow:
O fluxo gerado pelas atividades pelas atividades ascendeu até 97,5 milhões de euros no primeiro
semestre de 2020 (+51,8 em relação a 2019):
o A gestão rigorosa do fundo de maneio operacional permitiu ao grupo reduzir em quatro dias
o prazo médio para receber o pagamento dos seus clientes, que representa 18,7 milhões de
fluxo corrente:
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o

O grupo aplicou medidas governamentais que permitiram o diferimento de determinadas
contribuições sociais no valor de 20,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2020;
o Por fim, a ID Logistics e os seus clientes adotaram um comportamento de investimento
seletivo e progressivo, limitando-o a 26,9 milhões de euros no primeiro semestre de 2020 (9,8 milhões de euros em relação a 2019).
Durante o primeiro semestre de 2020, a ID Logistics finalizou o refinanciamento do saldo da sua dívida
de aquisição com um novo empréstimo de 100 milhões a cinco anos. Esta operação supõe um cash
flow líquido de 30,4 milhões de euros, melhores condições de financiamento do que os empréstimos
refinanciados e pagamentos mais graduais. Nessa ocasião, o grupo negociou ambém uma linha de
crédito rotativa de 50 milhões de euros a cinco anos, que ainda não foi utilizada.
A 30 de junho de 2020, após o pagamento da dívida de arredamento (IFRS 16) e outras alterações, o grupo tem
uma posição atual de cash flow líquido de 148,6 milhões de euros e a sua dívida financeira líquida é limitada a
59,0 milhões de euros ou 0,7 vezes a EBITDA.
PERSPETIVAS
A ID Logistics pretende continuar o seu desenvolvimento mantendo-se atenta à evolução da crise sanitária.
Estará particularmente atento às inaugurações previstas para 2020 (15 no total), bem como ao aumento da
produtividade dos projetos iniciados e ao total apoio aos seus clientes.
Depois de validar o seu modelo de negócio nesta crise, a ID Logistics está preparada para aproveitar as
oportunidades que surgem através do desenvolvimento do e-Commerce, da relocalização industrial na Europa,
do reforço de outsourcing e da concentração do setor.
Nota adicional: As contas consolidadas foram auditadas. O relatório de certificação será emitido um vez que
estejam concluídos os procedimentos necessários para a publicação do relatório financeiro anual.
PRÓXIMA PUBLICAÇÃO
Publicação dos resultados do terceiro trimestre de 2020: 22 de outubro de 2020, após o encerramento dos
mercados.

SOBRE ID LOGISTICS
A ID Logistics é um grupo internacional de logística, com receitas de 1 534 milhões de euros em 2019. A ID Logistics tem mais de 320
Instalações em 18 países, representando mais de 58 milhões de m² de armazéns distribuídos pela Europa, América, Ásia e África, e tendo
ao seu dispor 21 000 funcionários. Com uma carteira de clientes equilibrada entre setores como o do retalho, detail picking, health eCommerce, a ID Logistics oferece soluções tecnológicas e está firmemente comprometida com o desenvolvimento sustentável.
A ID Logistics está cotada no Departamento A do mercado regulado NYSE Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL).

CONTACTOS
ID LOGISTICS
Yann Perot

NEWCAP
Emmanuel Huynh / Thomas Grojean
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CFO
Tel: + 33 (0)4 42 11 06 00
yperot@id-logistics.com

Investor Relations & Financial Communications
Tel: +33 (0)1 44 71 94 94
idlogistics@newcap.eu

MEDIA CONSULTING
André Gerson
Tel: +351 912 293 131
andre.gerson@mediaconsulting.pt

Lúcia Espanhol
Tel: +351 910 960 222
lucia.espanhol@mediaconsulting.pt
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Apêndice
ANEXO
•

Demonstração das receitas simplificada
•

S1 2020

S1 2019

França

344,1

349,0

Mercados internacionais

432,5

395,5

776,6

744,5

França

9,7

13,2

Mercados internacionais

10,4

6,3

Lucro de atividades ordinárias

20,1

19,5

Amortização de relacionamento com
clientes

(0,6)

(0,6)

Custos não correntes

(1,5)

-

Resultado financeiro

(6,9)

(7,6)

Impostos

(5,1)

(5,0)

Empresas associadas

0,5

0,3

Lucro líquido consolidado

6,5

6,6

5,3

5,5

S1 2020

S1 2019

EBITDA

97,5

95,3

Mudanças no capital de giro e outros

38,7

(4,9)

Outros alterações (não recorrentes,
impostos, etc.)

(11,8)

(8,2)

Investimentos líquidos

(26,9)

(36,7)

97,5

45,5

Em milhões de euros

Receitas

dos quais, atribuíveis a sociedade
controladora
*IFRS 16

•

Demonstração de cash flow simplificada
•

Em milhões de euros

Tesouraria líquida gerada (consumida)
por las operaciones
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Emissões (amortização) líquidas da
dívida

30,5

(1,8)

(65,9)

(62,7)

Outros

(4,0)

(1,4)

Crescimento (diminuição) em cash e
equivalentes

58,1

(20,4)

Cash e equivalentes – início de período

90,5

105,7

Cash e equivalentes – fim de período

148,6

85,3

Reembolso dos compromissos de
arrendamento (IFRS 16)

*IFRS 16

DEFINIÇÕES
•

•
•
•

Dados comparáveis: Variação excluindo o efeito de:
compras e vendas: exclui-se do mesmo período a contribuição das empresas adquiridas durante o mesmo período,
bem como a contribuição das empresas vendidas no período anterior
mudanças nos princípios contabilísticos aplicáveis
variação nas taxas de câmbio, calculando as receitas em vários períodos com base em taxas de câmbio idênticas, de
modo a que os valores reportados para o período anterior sejam convertidos de acordo com as taxas de câmbio do
período atual
EBITDA: lucro das atividades ordinárias antes das provisões líquidas para depreciação do imobilizado e intangível.
Divida financeira líquida: dívida financeira bruta, mais descobertos bancários, menos a caixa e equivalentes de caixa.
Divida financeira: dívida financeira líquida mais compromissos de arrendamento (IFRS 16).
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