
PRESSEMELDING 

 
 
 

 

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 fortsetter veksten i 2015  
 

 Målsetning om å oppnå en inntektsøkning på mellom 20 og 25 prosent 

 Forventer at driftsresultatet for 2015 vil være på omtrent samme nivå som i 

2014 

 Selskapet utvider moteplattformen i 2015 med nye ansettelser 

 Vellykket avslutning på 2014, DACH-regionen var klart lønnsom 

Berlin, 5. mars 2015 – Europas ledende nettbaserte moteplattform, Zalando SE, fortsetter veksten 

i 2015 med mål om å oppnå en inntektsøkning på mellom 20 og 25 prosent. Selskapet vil fortsette 

å fokusere på lønnsom vekst og kapitaleffektivitet. Det forventes at resultatmarginen for 2015 vil 

være på omtrent samme nivå som i 2014, takket være investeringer som fører til langsiktig vekst: 

Zalando kommer til å utvide moteplattformen ytterligere og knytte til seg enda flere kunder og 

merker. Flere prosjekter er allerede underveis. Blant disse finner vi Zalandos nylig lanserte 

personlig shopper-tjeneste og et enda større utvalg innen mange kategorier, blant annet 

treningsklær til kvinner. Som følge av satsningene kommer Zalando til å ansette flere 

medarbeidere. 

Rubin Ritter, en av selskapets ledere, sier følgende: «Zalando er i førersetet når det gjelder å 

fortsette veksten og drive det europeiske motemarkedet på Internett fremover. Vi har enestående 

tilgang til kunder og merker, og vi har den infrastrukturen som kreves for å vokse ytterligere. Vi 

kommer i hvert fall ikke til å ta foten av gasspedalen.» 

Zalando hadde et vellykket år i 2014 med en inntektsøkning som var høyere enn for resten av 

markedet. For første gang oppnådde selskapet dessuten et lønnsomt konsernresultat, noe de 

foreløpige tallene bekrefter. Konsernets inntekter i 2014 økte med 26 prosent til 2,2 milliarder euro 

(2013: 1,8 milliarder euro), noe som ytterligere økte Zalandos markedsandel i det europeiske 

motemarkedet på Internett. DACH-regionen økte med 17 prosent til 1,2 milliarder euro (2013: 1,1 

milliarder euro), mens resten av Europa-regionen økte med 37 prosent til 0,9 milliarder euro (2013: 

0,6 milliarder euro). Zalando oppnådde et justert konsernresultat på 82 millioner euro1  (2013: -109 

millioner euro), noe som tilsvarer en justert resultatmargin på 3,7 prosent. DACH-regionen er nå 
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helt klart lønnsom med et justert driftsresultat på 83 millioner euro (2013: 8 millioner euro) eller en 

margin på 6,7 prosent (2013: 0,8 prosent). Resten av Europa-regionen er også i ferd med å bli 

lønnsom med en margin på -1,3 prosent (2013: -15,7 prosent).  

I fjerde kvartal av 2014 hadde Zalando inntekter på 666 millioner euro, noe som er en økning på 

21 prosent (4. kvartal 2013: 550 millioner euro). Et økt dekningsbidrag innenfor flere 

kostnadsområder, spesielt kostnader innen salg og markedsføring, førte til en sterk lønnsomhet i 

fjerde kvartal. På konsernnivå var det justerte driftsresultat 66 millioner euro, noe som tilsvarer en 

resultatmargin på 9,9 prosent, og 12,3 prosent i DACH-regionen. Zalando genererte en sterk fri 

kontantstrøm på 73 millioner euro i fjerde kvartal (2013: 36 millioner euro), drevet av en sterk 

driftskontantstrøm og et fortsatt fokus på kapitaleffektivitet. 

På slutten av 2014 hadde Zalando 14,7 millioner aktive kunder, med ca. 600 000 nye aktive kunder 

i fjerde kvartal. Selskapet har også blitt en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale 

merkevarer, som Topshop eller GAP, i tillegg til lokale motemerker. Mobiltrafikken var høyere enn 

noensinne: 48 prosent av trafikken i fjerde kvartal kom fra mobile enheter, og dette nådde nye 

høyder rundt jul, da mobiltrafikken i enkelte land var på over 60 prosent. Det å øke mobilbruken 

har vært et viktig fokusområde gjennom hele året, noe som førte til at mobilandelen var på 42 

prosent sammenlignet med 27 prosent i 2013. Ved utgangen av 2014 var Zalando-appen lastet 

ned over syv millioner ganger. 

Se hele årsrapporten The Zalando Code på https://corporate.zalando.com/en/annual-report-2014. 

Rapporten for første kvartal av 2015 kommer 12. mai 2015.   

  

https://corporate.zalando.com/en/annual-report-2014
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Tabell 1: Zalando-konsernet – inntekter og justert driftsresultat (millioner euro) 

 Hele året 2014 Hele året 2013 
Fjerde kvartal 

2014 
Fjerde kvartal 

2013 

Konserninntekter 2 214,0 1 762,0 665,6 549,6 

% vekst 25,7 % 52,1 % 21,1 % 36,1 % 

DACH
1
 1 234,0 1 056,1 363,5 322,5 

% vekst 16,8 % 36,6 % 12,7 % 28,8 % 

Resten av Europa
2
 862,6 630,2 265,5 202,8 

% vekst 36,9 % 87,6 % 31,0 % 47,4 % 

Andre
3
 117,4 75,7 36,5 24,3 

% vekst 55,0 % 51,9 % 50,2 % 53,0 % 

Justert konsernresultat
4
 81,9 (108,6) 65,7 13,5 

Justert konsernresultatmargin 3,7 % (6,2 %) 9,9 % 2,4 % 

DACH
1 4

 83,0 8,2 44,8 30,3 

Justert resultatmargin 6,7 % 0,8 % 12,3 % 9,4 % 

Resten av Europa
2 4

 (11,6) (99,1) 16,2 (9,6) 

Justert resultatmargin (1,3 %) (15,7 %) 6,1 % (4,7) 

Andre
3 4

 10,5 (17,7) 4,8 (7,3) 

Justert resultatmargin 9,0 % (23,5 %) 13,0 % (30,0 %) 

 

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. 

 

Om Zalando 

Zalando (https://corporate.zalando.com) er en av Europas ledende nettbutikker for mote til dame, herre og 
barn. Vi tilbyr kundene enkel og behagelig shopping med gratis levering og 30 dagers 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 nettsider har mer enn 100 millioner besøk i måneden. I det tredje kvartalet av 2014 skjedde 43% 
av disse besøkene via mobile enheter. Det totale antallet aktive kunder ved utgangen av kvartalet lå på 14,1 
millioner.  
 

Kontakt 

Boris Radke 
Head of Corporate Communications 
Phone: +49 (0)30-209 68 1038 
Email: Boris.Radke@zalando.de   
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