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Zalando lønnsom i 2. kvartal 2014  
 

 Omsetning første halvår på mer enn 1 milliarder euro  

 Gruppens driftsresultat første halvår nær break-even 

 Reflekterer fremgang på alle større kostnadsposter   

Berlin, 18. juli 2014 – Zalando fortsatte i sterk vekst i andre kvartal av 2014, og nådde en 

gruppeomsetning på 1020-1060 millioner euro i første halvår av 2014 (første halvår 2013: 809 

millioner euro) i henhold til foreløpige tall. Den fordelaktige trenden mot å nå break-even observert 

i 1. kvartal 2014 økte, og førte til et lønnsomt 2. kvartal på gruppenivå og en resultatmargin for 

gruppen i første halvår rundt break-even (sammenlignet med -9 % i første halvår 2013).  Den 

betydelige marginforbedringen var drevet av alle større kostnadsposter, inkludert 

salgsomkostninger, oppfyllelse og markedsføring. 

«Utviklingen i 2. kvartal er svært positiv, da den kombinerer sterk vekst med en svært betydelig 

marginforbedring. Basert på denne utviklingen kan vi gjenta planen vår om å ta betydelige steg 

mot, uten å helt nå, driftsresultat i null for 2014,» uttalte Rubin Ritter, styremedlem. 

I andre kvartal av 2014 beløp gruppens omsetning seg til 520-560 millioner euro (2. kvartal 2013: 

437 millioner euro). Driftshøydepunkter inkluderer den pågående opptrappingen av driften ved 

distribusjonssenteret i Mönchengladbach og den vellykkede utrullingen av mobilappen på tvers av 

alle internasjonale markeder, noe som har resultert i en andel av mobiltrafikk på 41 % i løpet av 2. 

kvartal og over 3,8 millioner nedlastinger av appen innen slutten av 2. kvartal. 

Zalando vil rapportere i ytterligere detalj om 2. kvartal og tall fra første halvår i slutten av august 

2014. 

Tabell 1: Zalando-gruppen – omsetning (millioner euro) 

  
2. kvartal 

2013 
2. kvartal 

2014
1
 

Halvår 2013 Halvår 2014
1
 Regnskapsår 

2013 

Zalando-gruppen 437 520-560 809 1020-1060 1762 

 
1
 foreløpige tall 
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Om Zalando  

Zalando (www.zalando.no) er Europas ledende nettbutikk for salg av sko og mote. Det brede sortimentet for kvinner, 
menn og barn omfatter alt fra populære hverdagsplagg til ettertraktede designerklær fra over 1 000 internasjonale 
merker. Foruten sko og mote inkluderer Zalandos store utvalg også eksklusive accessories, sportsutstyr og 
interiørtilbehør. Zalando.no tilbyr gratis levering, og kunden kan kostnadsfritt returnere varene innen 30 dager. Selskapet 
ble etablert av Robert Gentz og David Schneider i 2008, og selskapets hovedkvarter er lokalisert i Berlin. Som en følge 
av suksessen i det tyske markedet ble Zalando lansert i Østerrike i 2009, samt Nederland og Frankrike i 2010. Videre 
utvidelse til Italia, Storbritannia og Sveits fulgte i 2011. I 2012 ble Zalando lansert i Norge, så vel som i Sverige, Belgia, 
Spania, Danmark og Finland. Fra 2013 leverer Zalando også til Luxembourg. 
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