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Proszę pamiętać, że tłumaczenie służy wyłącznie celom informacyjnym. W przypadku 
rozbieżności między tą wersją a wersją angielską, wersja angielska jest obowiązująca. 
 

ZALANDO DYNAMICZNIE PRZE NAPRZÓD W 

PIERWSZEJ POŁOWIE 2015 R.  
 
 

 Pozytywne perspektywy na drugie półrocze: prognozowany wskaźnik wzrostu 

przychodów w roku 2015 podniesiono do 28-31%, prognozę skorygowanej marży EBIT 

utrzymano zaś na poziomie 4,5% 

 Przychód półroczny wzrósł do 31,5%, osiągając poziom 1,38 mld euro, 16,4 mln 

aktywnych klientów; skorygowany zysk EBIT wyniósł 59,2 mln euro, co oznacza 

marżę 4,3% 

 Budowa trzeciego, samodzielnie zaprojektowanego centrum logistycznego w 

Niemczech ma rozpocząć się na jesieni 2015 r., ośrodek w Mönchengladbach zostanie 

maksymalnie rozbudowany oraz rozpoczną się prace pilotażowe nad zewnętrznym 

centrum magazynowym poza terenem Niemiec 

 

 

BERLIN,  13  SIERPNIA 2015 R.  / /  Zalando SE, wiodąca w Europie internetowa platforma 

modowa odnotowała dalsze przyspieszenie wzrostu w pierwszej połowie 2015 r. dzięki ciągłej 

uwadze poświęcanej ułatwieniom dla klientów. W związku z tym, obecnie zarząd prognozuje 

wzrost przychodów na poziomie 28-31% za rok finansowy 2015, czyli znacząco powyżej 

prognozowanego wstępnie wskaźnika 20-25%. 

 

Aby zyskać dalszy wzrost i zadowolenie klientów, Zalando zwiększa swoją powierzchnię 

magazynową, koncentrując się na trzech filarach: budowie trzeciego, zaprojektowanego 

samodzielnie, centrum logistycznego w Niemczech, rozszerzeniu istniejącego magazynu w 

Mönchengladbach do maksimum oraz pilotowaniu pierwszego magazynu zewnętrznego we 

Włoszech. Budowa nowego centrum w Niemczech, które ma posiadać podobną wydajność, jak 

ośrodki w Erfurcie i Mönchengladbach, ma rozpocząć się na jesieni 2015 r., zaś ukończenie 

pierwszego etapu i prac ręcznych planuje się na koniec roku 2016. Pełną wydajność centrum w 

Mönchengladbach osiągnie w pierwszej połowie 2017 r. We współpracy z wykonawcą, pilotaż 

pierwszego zewnętrznego magazynu Zalando we Włoszech ma rozpocząć się na początku roku 

2016. 

 

P. Rubin Ritter, członek Zarządu, stwierdził: „Zalando prze naprzód, aby w pełni wykorzystać 

ogromne możliwości oferowane przez e-handel w dziedzinie mody w Europie. Dzięki 
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jednoznacznej koncentracji na kwestii zadowolenia klientów, osiągnęliśmy nadzwyczajny wzrost 

przychodów w skali oraz zwiększamy rentowność w pierwszej połowie 2015 r.” 

 

 

Ponowne przyspieszenie wzrostu w połączeniu z wyraźną rentownością  

 

Tempo wzrostu przychodów Zalando uległo znaczącemu przyspieszeniu: Przychody Grupy 

wzrosły o 31,5% do poziomu 1,38 mld euro w pierwszej połowie 2015 r. (stan na 1. półrocze 

2014: 1,05 mld euro), głównie dzięki znacznie większej bazie aktywnych klientów. W regionie 

DACH przychód wzrósł o 27,6% do poziomu 758,1 mln euro w pierwszym półroczu 2015 (stan 

na 1. półrocze 2014: 594,2 mln euro). Dochody w segmencie Reszta Europy zwiększyły się o 

37,8%, z 399,3 mln euro do poziomu 550,3 mln euro. Natomiast dochód w segmencie 

Pozostałe wzrósł o 27,2% do 68,1 mln euro (stan na 1. półrocze 2014: 53,6 mln euro). 

 

Firma Zalando osiągnęła wyraźną rentowność przy skorygowanym zysku EBIT na poziomie 

59,2 mln euro w pierwszej połowie 2015 r., odpowiadającym skorygowanej marży EBIT w 

wysokości 4,3% (stan na 1. półrocze 2014: 12,4 mln euro; 1,2%). Skorygowany zysk EBIT w 

regionie DACH wyniósł 46,8 mln euro, przy marży 6,2% (stan na 1. półrocze 2014: 27,3 mln 

euro; 4,6%). Segment Reszta Europy wyszedł na zero przy marży 1,2%, co pozwoliło osiągnąć 

dochód EBIT w wysokości 6,6 mln euro (stan na 1. półrocze 2014:  

-18,4 mln euro; -4,6%). Natomiast segment Pozostałe odnotował zysk EBIT na poziomie  

5,8 mln euro oraz marżę 8,5% (stan na 1. półrocze 2014: 3,5 mln euro; 6,5%). 

 

W drugim kwartale 2015 r. firma Zalando osiągnęła przychód w wysokości 733,0 mln euro, co 

stanowi wzrost o 34,1% (II kw. 2014: 546,4 mln euro). Skorygowany wskaźnik EBIT wyniósł 

30,2 mln euro na poziomie grupy, co odpowiada marży EBIT w wysokości 4,1% (II kw. 2014: 

35,1 mln euro; 6,4%). Na wskaźnik EBIT w skali grupy negatywnie wpłynął tymczasowy wzrost 

kosztów płatności. 

 

Rzesza aktywnych klientów powiększyła się do 16,4 mln osób, natomiast liczebność 

personelu wzrosła o ok. 1500 osób. 

 

Liczba aktywnych klientów wzrosła dynamicznie do poziomu 16,4 mln osób (II kw. 2014: 13,7 

mln osób) w drugim kwartale, czyli o dodatkowy 1 mln aktywnych klientów w porównaniu z 

pierwszym kwartałem 2015 r. Serwis Zalando odnotował 412 mln wizyt w drugim kwartale 2015 

r. (II kw. 2014: 323 mln wizyt). Udział procentowy wejść na stronę z urządzeń mobilnych 

dodatkowo zwiększył się do poziomu 57% w trakcie drugiego kwartału. Aplikację Zalando 

pobrano ok. 11 mln razy do końca drugiego kwartału 2015 r. W porównaniu ze stanem 

zatrudnienia, który wynosił 7588 pracowników na dzień 31 grudnia 2014 r., liczba pracowników 

wzrosła o 1491 do poziomu 9079 zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2015 r. Ten istotny wzrost 

napędzało przede wszystkim zatrudnienie w centrach logistycznych i działach technicznych. 
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Zalando podnosi wskaźniki prognostyczne dotyczące przychodów w roku 2015 

 

W związku z silnym sezonem wiosna/lato, w ciągu drugiego kwartału 2015 r. przychody dalej 

kształtowały się pomyślnie powyżej oczekiwań. Z uwagi na wyniki w pierwszym półroczu, firma 

Zalando spodziewa się obecnie przekroczyć roczny przedział wzrostu 20-25% w roku 2015 i 

podnosi prognozowany wskaźnik do zakresu 28-31%. Prognoza w odniesieniu do skorygowanej 

marży EBIT w roku 2015 pozostaje niezmieniona na poziomie 4,5%. 

 

 
Grupa Zalando – Przychód i skorygowana marża EBIT (w milionach euro) 

 Q2 2015 Q2 2014 HY 2015 HY 2014 FY 2014 

Przychody Grupy 733.0 546.4 1,376.6 1,047.1 2.214,0 

% wzrostu 34.1% 25.1% 31.5% 29.5% 25.7% 

DACH
1
 411.0 310.3 758.1 594.2 1.234,0 

% wzrostu 32.5% 16.0% 27.6% 21.2% 16.8% 

Reszta Europy
2
 285.3 206.1 550.3 399.3 862.6 

% wzrostu 38.5% 35.6% 37.8% 39.6% 36.9% 

Pozostałe
3
 36.6 30.0 68.1 53.6 117.4 

% wzrostu 21.9% 75.5% 27.2% 65.6% 55.0% 

Skorygowany EBIT w skali 

grupy 
30.2 35.1 59.2 12.4 82.0 

Skorygowana marża EBIT 

w skali grupy 
4.1% 6.4% 4.3% 1.2% 3.7% 

DACH
1 4

 14.4 27.5 46.8 27.3 83.0 

Skorygowana marża EBIT 3.5% 8.9% 6.2% 4.6% 6.7% 

Reszta Europy
 2 4

 11.3 3.4 6.6 -18.4 -11.6 

Skorygowana marża EBIT 4.0% 1.7% 1.2% -4.6% -1.3% 

Pozostałe
 3 4

 4.4 4.2 5.8 3.5 10.5 

Skorygowana marża EBIT 12.0% 14.0% 8.5% 6.5% 9.0% 

 
1.
 Region DACH stanowią Niemcy, Austria i Szwajcaria. 

2.
 Segment Reszta Europy obejmuje wszystkie pozostałe kraje, w których aktualnie prowadzimy działalność. 
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3.
 Wszystkie inne kanały sprzedaży są zgrupowane w segmencie „Pozostałe” obejmującym Zalando Lounge oraz 
sklepy Zalando Outlet w Berlinie i Frankfurcie. 

4.
 Korekta z wyłączeniem kosztów wyrównania opartego na kapitale akcyjnym. 

 

 

 

 

Sprawozdanie półroczne Zalando dostępne jest online, a dodatkowe szczegóły dotyczące 

kosztów płatności można znaleźć w prezentacji na temat zysków. Zalando ogłosi wyniki za 

trzeci kwartał 2015 12 listopada 2015 r., publikując uprzednio uaktualnienie informacji o 

działalności handlowej. Data opublikowania uaktualnienia informacji o działalności handlowej 

zostanie ogłoszona z wyprzedzeniem na stronie dotyczącej relacji z inwestorami (Zalando 

Investor Relations). 

 

NOTES TO EDITORS  

 

O ZALANDO  

Zalando (https://corporate.zalando.com) jest wiodącą platformą modową w Europie. Firma z siedzibą w Berlinie oferuje 

swoim klientom szeroki wybór odzieży, obuwia i akcesoriów dla kobiet, mężczyzn i dzieci z darmową dostawą i 

zwrotem. W asortymencie znajdują się zarówno marki znane na całym świecie, jak i produkty lokalnych projektantów, a 

także marki własne. W pełni zlokalizowana oferta odpowiada na zróżnicowane preferencje naszych klientów w każdym 

z 15 obsługiwanych przez Zalando krajów europejskich: Austrii, Belgii, Dani, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, 

Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Sieć logistyczna, 

składająca się z trzech centrów logistycznych, pozwala na efektywną obsługę naszych klientów w całej Europie. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki umiejętnemu połączeniu trzech komponentów, jakimi są moda, technologia i logistyka, 

jesteśmy w stanie zaoferować zarówno klientom jak i partnerom produkt wysokiej klasy. 

Nasze adresy internetowe każdego miesiąca generują ponad 135 milionów odsłon, a w czwartym kwartale 2014 roku w 

57% pochodzących z urządzeń mobilnych, co daje prawie 16.4 milionów aktywnych klientów na koniec kwartału.   

 

CONTACT ZALANDO  

René Gribnitz/ Vice President Communications 

Rene.Gribnitz@zalando.de    

+49 (0)30 20968-2022 

 

 

Katarzyna Heller  

Katarzyna.heller@zalando.pl 

+49 176 1275 9514

 

 

https://corporate.zalando.com/en/interim-reports
https://corporate.zalando.com/sites/default/files/mediapool/zalando_q2_earnings_call_0.pdf

