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Zalando osiąga zyski w II kwartale 2014 r.  
 

 Przychód za pierwsze półrocze wyniósł ponad miliard euro  

 Zysk operacyjny Grupy przed opodatkowaniem (EBIT) za pierwsze półrocze 

uplasował się w okolicy progu rentowności 

 Postęp jest widoczny we wszystkich głównych pozycjach kosztowych  

Berlin, 18 lipca 2014 r. – Firma Zalando kontynuowała dynamiczny wzrost w drugim kwartale 

2014 r., osiągając według wstępnych wyliczeń przychody w skali grupy rzędu 1020-1060 milionów 

euro w pierwszej połowie 2014 r. (pierwsza połowa roku 2013: 809 milionów euro). Korzystny trend 

w kierunku progu rentowności zaobserwowany w I kwartale 2014 r. uległ przyspieszeniu, 

prowadząc do osiągnięcia przez grupę zysków w II kwartale oraz marży EBIT za pierwsze półrocze 

w okolicy progu rentowności (w porównaniu do poziomu -9% w pierwszej połowie roku 2013). Do 

znaczącej poprawy marży przyczyniła się optymalizacja wszystkich najważniejszych pozycji 

kosztowych, takich jak kosztów sprzedaży, logistyki i marketingu. 

„Rozwój sytuacji w II kwartale jest bardzo pozytywny, ponieważ dalszy silny wzrost łączy się z 

bardzo znaczącą poprawą marży. Na podstawie tych wyników potwierdzamy nasz plan znacznego 

zbliżenia się doprogu rentowności w zakresie zysku operacyjnego EBIT na poziomie grupy za cały 

rok 2014, nawet jeśli ewentualnie nie  w pełni uda nam się go osiągnąć” – oświadczył Rubin Ritter, 

członek Zarządu. 

W drugim kwartale 2014 r. przychód Grupy wyniósł 520-560 milionów euro (II kw. 2013 r.: 437 

milionów euro). Najważniejsze elementy w zakresie operacji to trwały i zgodny z założeniami 

rozwój działalności centrum logistycznego w Mönchengladbach oraz udane wdrożenie aplikacji 

mobilnej na wszystkich rynkach zagranicznych, czego wynikiem był udział w ruchu mobilnym na 

poziomie 41% w ciągu II kw. oraz przeszło 3,8 miliona pobrań aplikacji do końca II kwartału. 

Zalando poda bardziej szczegółowe dane na temat wyników w II kwartale i pierwszym półroczu 

pod koniec sierpnia 2014 r. 
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Tabela 1: Grupa Zalando – Przychód (w milionach euro) 
 

  II kw. 2013 r. II kw. 2014 r.
1
 

Półrocze 
2013 

Półrocze 
2014

1
 

Rok 
budżetowy 

2013 

Grupa Zalando 437 520-560 809 1020-1060 1762 

 
1
 wstępne wyliczenia 

 

 

O Zalando 

Zalando (www.zalando.pl) jest jednym z największych sklepów internetowych z obuwiem i modą w Europie. Obszerna 
oferta dla kobiet, mężczyzn i dzieci obejmuje zarówno popularne marki, jak również artykuły najbardziej znanych 
projektantów. Obecnie Zalando oferuje produkty ponad 1.500 marek. Oprócz obuwia i odzieży, klienci sklepu 
internetowego Zalando mogą kupić ekskluzywne akcesoria, a także artykuły sportowe. Zalando oferuje ponadto jedyny w 
swoim rodzaju serwis – bezpłatne przesyłki i zwroty, bezpłatną infolinię i 100-dniowe prawo zwrotu wszystkich 
produktów. Dzięki temu zakupy przez Internet są wygodne i bezpieczne. Firma z siedzibą w Berlinie została założona w 
2008 r. przez Roberta Gentza i Davida Schneidera. Po udanym starcie na rynku niemieckim, firma w 2009 r. rozpoczęła 
swoją działalność również w innych graniczących z Niemcami krajach. Pierwszym krajem była Austria (2009 r.), 
kolejnymi Holandia i Francja (2010 r.), a w roku 2011 do ich grona dołączyły Włochy, Wielka Brytania i Szwajcaria. W 
2012 roku Zalando rozwinęło sprzedaż w 7 kolejnych krajach: Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Danii, Finlandii, Polsce i 
Norwegii, a w 2013 r. w Luksemburgu. 
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