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Please note that this translation is for information purposes only. In case of any discrepancies 

between this version and the English/German, the English/German version shall prevail. 

ZALANDO MED GOD START PÅ 2015 
 

 Positive utsikter for andre halvår: mål for inntekstvekst for regnskapsåret 2015 økt til 

28–31 prosent, justert driftsresultatmargin på 4,5 prosent 

 

 Halvårsinntektene økte med 31,5 prosent til 1,38 milliarder euro, 16,4 millioner aktive 

kunder; justert driftsresultat på 59,2 millioner euro eller en margin på 4,3 prosent 

 

 Byggingen av et tredje selvdesignet logistikksenter i Tyskland begynner høsten 2015, 

Mönchengladbach skal utvides til maksimal kapasitet, varehus utenfor Tyskland skal 

opprettes 

 

 

BERLIN 13.  AUGUST 20 15 / /  Zalando SE, Europas ledende nettsted for mote, har økt 

veksten ytterligere i første halvdel av 2015 ved å fokusere på kundeopplevelsen. Som et 

resultat av dette spår ledelsen nå en inntektsøkning for regnskapsåret 2015 på 28–31 prosent, 

noe som er betydelig høyere enn prognosen på 20–25 prosent. 

 

For å skape fortsatt vekst og kundetilfredshet utvikler Zalando bruken av varehus videre med 

fokus på tre viktige områder: Byggingen av et tredje selvdesignet logistikksenter i Tyskland, 

utvidelsen av kapasiteten ved varehuset i Mönchengladbach til det maksimale, og 

planleggingen av et varehus i Italia. Byggingen av det nye senteret i Tyskland, som vil ha 

samme kapasitet som Erfurt og Mönchengladbach, skal etter planen begynne høsten 2015, og 

første trinn og den manuelle driften skal være klar mot slutten av 2016. Full kapasitet i 

Mönchengladbach vil vi ha i første halvdel av 2017. Sammen med en tjenesteleverandør er 

planleggingen av Zalandos første varehus i Italia satt til å starte tidlig i 2016. 

 

Rubin Ritter, styremedlem, sier følgende: "Zalando jobber videre for å utnytte de glimrende 

mulighetene i Europa når det gjelder å handle mote på Internett. Takket være fokuset vårt på 

kundetilfredshet har vi oppnådd en enestående inntekstvekst og forbedret lønnsomheten i 

første halvdel av 2015." 

 

Forbedret vekst kombinert med god lønnsomhet  

 

Zalandos inntekstvekst økte betydelig: Konserninntektene økte med 31,5 prosent til 

1,38 milliarder euro i første halvår av 2015 (første halvår 2014: 1,05 milliarder euro), som i 

hovedsak var et resultat av en økt kundebase. I DACH-regionen økte inntektene med 
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27,6 prosent til 758,1 millioner euro i første halvår av 2015 (første halvår 2014: 594,2 millioner 

euro). I Resten av Europa-regionen økte inntektene med 37,8 prosent fra 399,3 millioner euro til 

550,3 millioner euro. Inntektene i Andre-regionen økte med 27,2 prosent til 68,1 millioner euro 

(første halvår 2014: 53,6 millioner euro). 

 

Zalando oppnådde økt lønnsomhet med et justert driftsresultat på 59,2 millioner euro i første 

halvår av 2015, noe som tilsvarer en justert driftsmargin på 4,3 prosent (første halvår 2014: 

12,4 millioner euro, 1,2 prosent). Justert driftsresultat i DACH-regionen var på 46,8 millioner 

euro eller en margin på 6,2 prosent (første halvår 2014: 27,3 millioner euro, 4,6 prosent). 

Resten av Europa-regionen gikk i null med en margin på 1,2 prosent eller justert driftsresultat 

på 6,6 millioner euro (første halvår 2014:  

-18,4 millioner euro, -4,6 prosent). Andre-regionen hadde et justert driftsresultat på  

5,8 millioner euro eller en margin på 8,5 prosent (første halvår 2014: 3,5 millioner euro, 

6,5 prosent). 

 

I andre kvartal av 2015 hadde Zalando inntekter på 733,0 millioner euro, noe som er en økning 

på 34,1 prosent (2. kvartal 2014: 546,4 millioner euro). Det justerte driftsresultatet var på 

30,2 millioner euro på konsernnivå, noe som tilsvarer en driftsmargin på 4,1 prosent (2. kavrtal 

2014: 35,1 millioner euro, 6,4 prosent). Driftsresultatet for konsernet ble påvirket av en 

midlertidig økning i betalingskostnader. 

 

Aktive kunder vokste til 16,4 millioner, selskapet fikk ca. 1500 nyansatte 

 

Antallet kunder økte betydelig til totalt 16,4 millioner (2. kvartal 2014: 13,7 millioner) i andre 

kvartal, eller med én million aktive kunder sammenlignet med første kvartal i 2015. Zalando 

registrerte 412 millioner besøk i andre kvartal av 2015 (2. kvartal 2014: 323 millioner besøk). 

Besøk fra mobile enheter økte med ytterligere 57 prosent i andre kvartal. Zalando-appen ble 

lastet ned ca. 11 millioner ganger innen utgangen av andre kvartal 2015. Sammenlignet med 

7588 ansatte 31. desember 2014 økte antallet ansatte med 1491 til 9079 per 30. juni 2015. Den 

betydelige veksten skjedde i hovedsak på grunn av ansettelser på sentrene og i 

teknikkavdelingene. 

 

Zalando øker inntektsmålet for 2015 

 

Som følge av en sterk vår/sommer har inntektene i andre kvartal i 2015 økt mer enn forventet. 

Med tanke på resultatene for første halvår forventer Zalando nå å overstige den årlige 

vekstkorridoren på 20–25 prosent for 2015 og øker målet til 28–31 prosent. Målet for den 

justerte driftsmarginen for 2015 forblir uendret på ca. 4,5 prosent. 
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Spesielt for Norge, ønsker vi nå å gi deg en uttalelse for det norske markedet av Delphine 

Mousseau, Country Manager Norge: «De norske Zalando kundene er veldig opptatt av mote og 

har over de seneste årene virkelig tatt til seg det å shoppe mote online. Likevel ser vi mange 

muligheter for å utvide vårt tilbud ettersom Norge er et utrolig viktig marked for Zalando. Vi 

investerer sterkt i det å kunne inspirere våre kunder og å gjøre dem enda mer tilfreds ved å 

lansere nye tjenester, hvorav den nyeste lanseringen er en live kundeservice chat samt en 

forbedring av den gjennomsnittlige leveringstiden sammen med vår parter, PostNord.» 

 

Zalando-konsernet – inntekter og justert driftsresultat (millioner euro) 

 Q2 2015 Q2 2014 HY 2015 HY 2014 FY 2014 

Konserninntekter 733.0 546.4 1,376.6 1,047.1 2.214,0 

% vekst 34.1% 25.1% 31.5% 29.5% 25.7% 

DACH
1
 411.0 310.3 758.1 594.2 1.234,0 

% vekst 32.5% 16.0% 27.6% 21.2% 16.8% 

Resten av Europa
2
 285.3 206.1 550.3 399.3 862.6 

% vekst 38.5% 35.6% 37.8% 39.6% 36.9% 

Andre
3
 36.6 30.0 68.1 53.6 117.4 

% vekst 21.9% 75.5% 27.2% 65.6% 55.0% 

Justert konsernresultat
4
 30.2 35.1 59.2 12.4 82.0 

Justert konsernresultatmargin 4.1% 6.4% 4.3% 1.2% 3.7% 

DACH
1 4

 14.4 27.5 46.8 27.3 83.0 

Justert resultatmargin 3.5% 8.9% 6.2% 4.6% 6.7% 

Resten av Europa
2 4

 11.3 3.4 6.6 -18.4 -11.6 

Justert resultatmargin 4.0% 1.7% 1.2% -4.6% -1.3% 

Andre
3 4

 4.4 4.2 5.8 3.5 10.5 

Justert resultatmargin 12.0% 14.0% 8.5% 6.5% 9.0% 

 
1.
 DACH-regionen består av Tyskland, Østerrike og Sveits. 

2.
 Resten av Europa-regionen omfatter alle andre land der Zalando for øyeblikket driver virksomhet. 

3.
 Alle andre salgskanaler grupperes i segmentet Andre, som omfatter Zalando Lounge og våre Zalando Outlet-butikker 
i Berlin og Frankfurt. 

4.
 Justert for å ekskludere egenkapitalavstemte, aksjebaserte kompensasjonskostnader. 

 

Zalandos halvårsrapport er tilgjengelig elektronisk, flere opplysninger om betalingskostander 

finner du i inntjeningspresentasjonen. Zalando vil rapportere tall for tredje kvartal 2015 12. 

https://corporate.zalando.com/en/interim-reports
https://corporate.zalando.com/en/presentations
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november 2015 og publisere en handelsoppdatering før det. Publiseringsdatoen for 

handelsoppdateringen blir kunngjort på Zalandos Investor Relations-nettsted på forhånd. 

 

OM ZALANDO  

Zalando (https://corporate.zalando.com) er Europas ledende moteplattform for  dame, herre og barn. Vi tilbyr kundene 
enkel og behagelig shopping med gratis levering og fri retur. Sortimentet vårt omfatter mer enn 1 500 merker, og 
spenner fra fast fashion og internasjonale motehus til spennende nykommere og vår egen design. Vi jobber kontinuerlig 
med å tilpasse tilbudet vårt til de lokale markedene, som i dag omfatter 15 europeiske land (Norge, Sverige, Danmark, 
Finland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Italia, Spania, Belgia, Nederland, Luxemburg, Polen og England). Våre 
tre lagre sentralt plassert i Tyskland er alle utstyrt med det siste innen teknologi, og gjør oss i stand til å betjene kunder 
over hele Europa raskt og effektivt. Vi tror at vår unike kompetanse innen mote, logistikk og teknologi gir oss de beste 
forutsetningene for å gi både kunder og samarbeidspartnere det de vil ha. Zalandos nettbutikker tiltrekke over 135 
millioner besøk per måned. I andre kvartal 2015, rundt 57 prosent av trafikken kom fra mobile enheter, noe som 
resulterer i nært til 16,4 millioner aktive kunder ved utgangen av kvartalet. 

 

CONTACT ZALANDO  

René Gribnitz   Vice President Communications 

rene.gribnitz@zalando.de  

+49 30 20968 2022 

 

Sigrid Dalberg-Krajewski   Corporate Communications Manager Nordics 

sigrid.dalberg-krajewski@zalando.se  
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