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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. 

Optymistyczne perspektywy Zalando na rok 2015 po 
wyjątkowo udanym pierwszym kwartale   

 Wzrost dochodu w roku finansowym 2015 szacowany jest w górnym 

przedziale 20-25-procentowego planowanego zakresu docelowego, lub nieco 

powyżej 

 Firma Zalando celuje w skorygowaną marżę EBIT na poziomie ok. 4,5 procent 

w roku 2015 

 Dochody Grupy w pierwszym kwartale 2015 r. przewyższyły oczekiwania, 

wzrastając o 28,5% do poziomu 644 milionów euro  

 Po raz pierwszy firma Zalando osiągnęła rentowność w pierwszym kwartale, 

przy skorygowanym zysku EBIT rzędu 29 milionów euro (marża 4,5%)  

Berlin, 12 maja 2015 r. – Zalando SE, wiodąca w Europie platforma modowa online, dalej 

podążała ścieżką rentownego rozwoju w pierwszym kwartale 2015 r. Na fali sukcesu w postaci 

najlepszych wyników za pierwszy kwartał w historii firmy, Zalando spodziewa się obecnie wzrostu 

dochodów za rok finansowy 2015 w górnym przedziale planowanych 20-25-procentowych widełek 

docelowych, lub nieco powyżej, jeśli obserwowany pozytywny trend się utrzyma. Zważywszy na 

lepsze od oczekiwań wyniki w pierwszym kwartale, firma Zalando podniosła prognozowany poziom 

marży EBIT do około 4,5% w skali roku finansowego. 

„Ruszyliśmy pełną parą w rok finansowy 2015, a wynikami w pierwszym kwartale ustanowiliśmy 

nasz nowy rekord. Jesteśmy pełni optymizmu co do pozostałej części roku” – stwierdził Rubin 

Ritter, członek Zarządu. „W nadchodzących miesiącach będziemy dalej inwestować w 

optymalizację obsługi naszych klientów oraz wzmacnianie naszego wzrostu w skali 

międzynarodowej. Otwarcie centrum technicznego w Dublinie w kwietniu stanowiło tylko pierwszy 

krok”. 

Ze względu na dynamiczny początek sezonu wiosna/lato, dochody w pierwszym kwartale 

zwiększyły się o 28,5% do poziomu 644 milionów euro (I kw. 2014: 501 milionów euro), tym 

samym przekraczając planowany zakres docelowy 20-25%. Wzrost szczególnie zaznaczył się na 

zagranicznych rynkach Zalando. Dochody w segmencie Reszta Europy zwiększyły się o 37,1% do 

poziomu 265 milionów euro (I kw. 2014: 193 miliony euro).  
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W segmencie DACH, dochody Zalando przewyższyły oczekiwania, wzrastając o 22,3%. Region 

DACH nadal wiedzie prym pod względem rentowności, przy skorygowanej marży EBIT w 

wysokości 9,3 procent (I kw. 2014: -0,1%). Ogółem, skorygowana marża EBIT grupy wzrosła o 9,1 

punktu procentowego do poziomu 4,5%, co przekłada się na skorygowany zysk operacyjny EBIT w 

wysokości 29 milionów euro (I kw. 2014: -23 miliony euro, czyli -4,5%). Pozytywny rozwój 

wskaźnika EBIT firma zawdzięcza głównie lepszej marży brutto. 

Liczba aktywnych klientów dalej wzrastała w ujęciu kwartał do kwartału, przy czym w pierwszym 

kwartale 2015 r. przybyło 0,7 miliona dodatkowych aktywnych klientów, dając łącznie grono 15,4 

miliona klientów 

(IV kw. 2014: 14,7 miliona; 14-procentowa zwyżka w stosunku do I kw. 2014 r. – 13,5 miliona). 

Wolumen artykułów brutto na aktywnego klienta wzrósł o 11% z poziomu 175 euro w pierwszym 

kwartale 2014 r. do 193 euro w pierwszym kwartale roku 2015. Na stronach internetowych Zalando 

odnotowano 393 milionów odwiedzających w pierwszym kwartale 2015 r., przy większym udziale 

wizyt za pośrednictwem urządzeń mobilnych (53% w I kw. 2015) niż urządzeń stacjonarnych. 

Aplikacja Zalando, która zdobyła międzynarodową nagrodę International World Business Shop 

Award, została pobrana 8,5 miliona razy do końca I kw. 2015 r.  

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.  

  

https://corporate.zalando.com/en/three-months-report-2015
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Tabela 1: Grupa Zalando – Przychód i skorygowana marża EBIT (w milionach euro) 

 I kw. 2015 I kw. 2014 
Rok budżetowy 

2014 

Przychody Grupy 643.6 500.7 2.214,0 

% wzrostu 28.5% 34.6% 25.7% 

DACH
1
 347.1 283.9 1.234,0 

% wzrostu 22.3% 27.5% 16.8% 

Reszta Europy
2
 265.0 193.2 862.6 

% wzrostu 37.1% 44.1% 36.9% 

Pozostałe
3
 31.5 23.5 117.4 

% wzrostu 33.9% 54.4% 55.0% 

Skorygowana marża EBIT 
w skali grupy

4
 

29.1 -22.8 82.0 

Skorygowana marża EBIT 
w skali grupy 

4.5% -4.5% 3.7% 

DACH
1 4

 32.3 -0.2 83.0 

Skorygowana marża EBIT 9.3% -0.1% 6.7% 

Reszta Europy
2 4

 -4.7 -21.8 -11.6 

Skorygowana marża EBIT 1.8% -11.3% -1.3% 

Pozostałe
3 4

 1.4 -0.7 10.5 

Skorygowana marża EBIT 4.5% -3.1% 9.0% 

 
1.
 Region DACH stanowią Niemcy, Austria i Szwajcaria. 

2.
 Segment Reszta Europy obejmuje wszystkie pozostałe kraje, w których aktualnie prowadzimy działalność. 

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. 

 

O Zalando 

Zalando (https://corporate.zalando.com) jest wiodącą platformą mody 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. Lokalne adresy internetowe pozwalają na lepsze dopasowanie oferty do gustów klientów mieszkających 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 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 naszym klientom i partnerom produkt wysokiej klasy. Nasze strony internetowe każdego 
miesiąca mają ponad 130 milionów odsłon, a w czwartym kwartale 2014 roku w 53% pochodzących z urządzeń 
mobilnych, co daje ponad 15 milionów aktywnych klientów na koniec kwartału.     
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