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ID Logistics: Mais um ano de crescimento sustentado
2020 com receitas de 1 642,8 milhões de euros,
correspondendo a um aumento de 7,1%
• Crescimento da receita de +12,0% para 454,1 milhões de euros no quarto trimestre de
2020 em comparação com o quarto trimestre de 2019
• Outro trimestre de forte crescimento das vendas internacionais, mais 18,7% para 261,0
milhões de euros
• Aceleração do crescimento em França de +4,0% para 193,1 milhões de euros
• Em 2020 receita anual: 1 642,8 milhões de euros, um aumento de 7,1% em relação a 2019
Orgon, 26 de janeiro de 2021: A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível europeu, anunciou os
resultados do quarto trimestre de 2020.
Eric Hémar, Presidente e CEO da ID Logistics, comenta: «O forte posicionamento da ID Logistics em setores de
elevado crescimento (e-commerce, alimentar), a sua presença geográfica equilibrada e a sua capacidade de
adaptação provaram ser trunfos decisivos para alcançar mais um crescimento nas vendas, apesar de um contexto
sem precedentes. Gostaria de agradecer a todas as nossas equipas pelo seu empenho inequívoco e aos nossos
clientes pela sua confiança e lealdade.»

Receitas (milhões de €)
Quarto trimestre
França
International
Total
Total ano
França
International
Total

% de variação
numa base
comparável

2020

2019

% de variação

193,1
261,0
454,1

185,7
219,8
405,5

+4,0%
+18,7%
+12,0%

+4,0%
+13,7%
+9,1%

721,0
921,8
1 642,8

714,7
819,5
1 534,2

+0,9%
+12,5%
+7,1%

+0,9%
+8,7%
+4,9%

FORTE CRESCIMENTO NO QUARTO TRIMESTRE DE 2020
A ID Logistics confirma o bom desempenho comercial que começou no terceiro trimestre, com um crescimento acelerado
no quarto trimestre e vendas de 454,1 milhões de euros, um aumento de 12,0% em comparação com 2019.
•

Em França, as vendas da ID Logistics aumentaram 4,0% para 193,1 milhões de euros e mostra uma taxa de
crescimento superior à que se observou no primeiro trimestre de 2020, antes da crise pandémica.

•

As vendas internacionais continuaram a crescer a um ritmo elevado durante o quarto trimestre de 2020, mais
18,7% para 261,0 milhões de euros. Este resultado inclui um efeito cambial, que permanece globalmente
desfavorável, nomeadamente na América Latina, um efeito relacionado com o encerramento das atividades na
China em junho de 2020 e a consolidação das atividades da Jagged Peak nos Estados Unidos desde dezembro de
2019. Excluindo estes fatores, as vendas líquidas aumentaram 13,7% durante o último trimestre.
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CRESCIMENTO DE 7,1% AO LONGO DE 2020
Graças a um portfólio de clientes diversificado (40% na produção e distribuição alimentar e 25% no e-Commerce)
e a uma presença geográfica equilibrada, a ID Logistics registou um aumento de receitas durante quase todo o
ano, limitando o decréscimo da atividade no segundo trimestre a apenas -0,6%. A retoma da atividade no terceiro
trimestre e depois a sua aceleração no quarto trimestre permitiram à ID Logistics atingir receitas de 1 642,8
milhões em 2020, um aumento de 7,1%.
Durante este período, o Grupo abriu 18 novos locais (6 em França e 12 internacionais), um número ligeiramente
superior ao plano inicial. Só no quarto trimestre de 2020, o negócio do e-Commerce cresceu mais de 30% e
representa agora quase 25% das receitas da ID Logistics.
NOVOS CONTRATOS
Apesar do contexto de crise sanitária, o ritmo de contacto de potenciais novos contratos continua elevado,
particularmente no e-Commerce, que representa quase metade destes contactos. O quarto trimestre de 2020
foi assim mais uma vez uma oportunidade para a ID Logistics continuar o seu desenvolvimento comercial,
ganhando vários contratos. Por exemplo, o Grupo ganhou ou iniciou os seguintes novos contratos:
•

Em França, Leroy Merlin continua a sua parceria com a ID Logistics adicionando um terceiro armazém
em França, com 41.000m² e servindo 17 lojas.

•

Na Alemanha, a ID Logistics está a expandir a sua forte posição no mercado da cadeia de fornecimento
de E-Commerce e oferece agora não só pick & pack mas também serviços de triagem & distribuição. A
ID Logistics abriu o seu primeiro centro de triagem & distribuição com 16 000 m² em GinsheimGustavsburg (perto de Frankfurt) com até 300 empregados em períodos de maior atividade.

•

Em Espanha, a ID Logistics continua a sua parceria com o grupo Auchan através da sua marca de
supermercados Simply. A ID Logistics irá gerir todas as atividades de armazenagem destinadas a mais
de 350 armazéns da Simply a partir das suas 3 plataformas localizadas na zona centro-este de Espanha,
em Saragoça.

PERSPETIVAS
A ID Logistics pretende continuar o seu desenvolvimento durante este ano, permanecendo muito cautelosa em
relação à evolução da crise sanitária ligada à Covid-19. Neste contexto, as prioridades do Grupo continuam a
centrar-se no apoio aos seus clientes o mais próximo possível das suas necessidades, na proteção dos seus
funcionários e na gestão da sua tesouraria. Também permanece atento às oportunidades de crescimento
externo, particularmente no Norte da Europa e nos Estados Unidos.
PRÓXIMA PUBLICAÇÃO
Resultados de 2020: 17 de março de 2021, após o encerramento dos mercados.
SOBRE A ID LOGISTICS
A ID Logistics é um grupo internacional de logística, com receitas de 1 643 milhões de euros em 2020. A ID
Logistics tem mais de 340 instalações em 17 países, representando mais de 6 milhões de m2 de armazéns
distribuídos pela Europa, América, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 21 500 colaboradores. Com uma carteira
de clientes equilibrada entre setores como o retalho, indústria, detail picking, cuidados de saúde e e-commerce,
a ID Logistics é caraterizada pela oferta de serviços de alto nível tecnológico. Desenvolvendo uma abordagem
social e ambiental através de uma série de projetos inovadores desde a sua criação em 2001, o Grupo está hoje
firmemente empenhado numa política ambiciosa de RSE.
A ID Logistics está cotada no Departamento A do mercado regulado NYSE Euronext de Paris (Código ISIN Code:
FR0010929125, Ticker: IDL).
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ANEXO
Variação numa base comparável
As variações da receita numa base comparável refletem o desempenho orgânico da ID Logistics, excluindo o impacto 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.

Reconciliação das receitas reportadas e das receitas numa base comparável

(milhões de €)

Primeiro trimestre
Segundo trimestre
Terceiro trimestre
Quarto trimestre
12 meses

2019

Efeitos de
compras e
vendas*

358,1
386,4
384,2
405,5
1 534,2

+3,5%
+4,9%
+4,4%
+5,7%
+4,6%

Efeitos da
flutuação das
taxas de
câmbio
-1,1%
-2,3%
-2,8%
-2,7%
-2,2%

Efeitos da
% de
aplicação do alteração
IAS 29**
numa base
comparável
-0,2%
+7,4%
-0,3%
-3,0%
-0,2%
+5,9%
-0,1%
+9,1%
-0,2%
+4,9%

2020

392,5
384,1
412,1
454,1
1 642,8

* Fim das operações na África do Sul em setembro de 2019 e na China em junho de 2020 e consolidação em
dezembro de 2019 das atividades do Jagged Peak nos Estados Unidos.
** Tratamento contabilístico para a inflação na Argentina.

DEFINIÇÕES
•
•
•

EBITDA: lucro das atividades ordinárias antes das provisões líquidas para depreciação do imobilizado
e intangível.
Dívida financeira líquida: dívida financeira bruta, mais descobertos bancários, menos a caixa e equivalentes de
caixa.
Dívida financeira: dívida financeira líquida mais compromissos de arrendamento (IFRS 16)
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