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Wyniki finansowe za rok 2012: Zalando podwaja obroty netto do  

 1,15 miliardów euro oraz osiąga próg rentowności w rdzennym regionie 

Berlin, 15 lutego 2013. Zalando zamknęło rok 2012 z dobrymi wynikami. Wiodący w Europie 

sklep internetowy, oferujący obuwie i odzież, kontynuował w roku 2012 swój imponujący 

rozwój zapoczątkowany w ubiegłych latach. Osiągając obroty netto w wysokości 1,15 

miliardów euro zdołał podwoić swoje zyski z roku poprzedniego (2011 r.: 510 milionów 

euro). Informacje te pochodzą ze wstępnych wyników przedsiębiorstwa. Poza tym  

w rdzennym regionie DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) Zalando osiągnęło próg 

rentowności. Berlińskie przedsiębiorstwo e-commerce zainwestowało w 2012 roku przede 

wszystkim w rozwój nowych rynków, a także w poszerzenie oferowanego asortymentu, 

rozwój logistyki i technologii informacyjnej. 

 

Zalando, najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwo w Europie 

Zalando to pierwsze europejskie przedsiębiorstwo, któremu zaledwie po czterech latach udało się 

osiągnąć roczny obrót netto przekraczający miliard Euro. „Jesteśmy dumni z niezwykłych wyników 

osiągniętych przez nasz zespół. Taki rozwój potwierdza nasz model biznesowy i zaufanie, jakim 

nas darzą nasi inwestorzy. Zalando to historia europejskiego sukcesu“, podkreśla Robert Gentz, 

założyciel i dyrektor zarządzający Zalando.  

 

W porównaniu z rokiem 2011 obroty netto sklepu internetowego wzrosły o 125 procent. Wzrost 

spowodowany jest przede wszystkim rosnącym zapotrzebowaniem ze strony ugruntowanych 

rynków takich jak Niemcy, ale też ekspansją firmy na siedem nowych rynków w 2012 r. „Dzięki 

rozszerzeniu naszego przedsiębiorstwa na 14 krajów europejskich, położyliśmy kamień węgielny 

pod rozwój Zalando w nadchodzących latach “, dodaje Robert Gentz.  
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Osiągnięcie progu rentowności i kolejne inwestycje w międzynarodowy rozwój  

 

W roku 2012 Zalando połączyło szybki wzrost obrotów z równoczesnym rozwojem, osiągając 

zarazem rentowność. W rdzennym regionie DACH berlińskie przedsiębiorstwo e-commerce 

wygenerowało więcej niż połowę swoich rocznych obrotów i osiągnęło próg rentowności (EBIT), 

zachowując jednocześnie stałą wysoką stopę wzrostu. 

 

Ponadto, Zalando zainwestowało w rozwój międzynarodowych rynków, aby wzmocnić swoją 

wiodącą pozycję w Europie. Rezultatem przyjętej strategii rozwoju było zakończenie roku 2012 

stale polepszającą się marżą operacyjną wynoszącą minus 8% sprzedaży (2011: minus 

12%).„Godzimy się na początkowe straty, ponieważ są one częścią naszej strategii wchodzenia 

na nowe rynki. Decydujący jest natomiast wzrost marży we wszystkich regionach, wynikający  

z rosnącej liczby klientów i wzrastającej efektywności“, wyjaśnia dyrektor zarządzający Rubin 

Ritter. „Fakt, że Zalando w rdzennym regionie osiągnęło próg rentowności zaledwie cztery lata po 

założeniu przedsiębiorstwa, potwierdza sukces naszego modelu biznesowego. Wyniki utwierdzają 

nas w przekonaniu, że szybka inwestycja w osiągnięcie pozycji lidera w poszczególnych krajach 

jest właściwym krokiem“, podkreśla Ritter.   

 

Przedsiębiorstwo jest dobrze przygotowane finansowo do dalszego wzrostu. „W roku 2012 nasz 

kapitał własny wzrósł z 39 procent (2011 r.) do ponad 50 procent. Podążamy ścieżką szybkiego 

wzrostu i w związku z tym zdecydowaliśmy się na konserwatywną strukturę bilansu“, podkreśla 

dyrektor firmy Rubin Ritter. W ubiegłym roku Zalando udało się pozyskać trzech wyśmienitych 

inwestorów: DST Global, J.P. Morgan Asset Management i Quadrant Capital. Szwedzki inwestor 

AB Kinnevik powiększył swoje udziały i tym samym stał się największym udziałowcem sklepu 

internetowego. Ponadto we wrześniu 2012 r. Zalando zdecydowało się na długoterminowe 

finansowanie kapitałem obcym wraz z Commerzbank i Sparkasse Mittelthüringen w wysokości 

40,7 milionów euro. 

 

 

Uwieńczona sukcesem ekspansja na rynki siedmiu krajów i dalsze rozszerzenie 

asortymentu, rozwój logistyki i technologii informacyjnej 

 

Zalando inwestowało w 2012 r. nie tylko w międzynarodową ekspansję, ale także skupiło się na 

zadaniach mających na celu systematyczne poprawianie zadowolenia swoich klientów. Do chwili 
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obecnej zamówienia złożyło ponad 10 milionów klientów w całej Europie. Berlińskie 

przedsiębiorstwo e-commerce rozszerzyło swój asortyment, oferując tym samym ponad 150.000 

produktów spośród ponad 1.500 marek. 

 

„Pragniemy stać się wiodącym sklepem internetowym, oferującym obuwie i odzież w każdym kraju. 

Aby nadal móc rosnąć w takim tempie, systematycznie udoskonalamy naszą ofertę dla klientów 

poprzez rozszerzanie naszego portfolio marek, oferując nieporównywalny międzynarodowy wybór 

pośród kategorii odzież, obuwie i sport. Ponadto rozbudowaliśmy ofertę własnych marek 

i nawiązaliśmy współpracę z kolejnymi partnerami, gwarantując jeszcze większą dostępność 

produktów i szerszy asortyment“, wyjaśnia David Schneider, założyciel i dyrektor Zalando. 

„Będziemy nadal koncentrować się na stworzeniu najnowocześniejszego sklepu internetowego, 

rozwijaniu własnych struktur logistycznych i budowaniu najlepszej z możliwych oferty produktów - 

wszystko to dostosowane do potrzeb naszych klientów. Chcemy nie tylko szybko rozwijać się,  

ale także systematycznie polepszać nasz serwis “ 

 

Dla przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstwa zainwestowano w dalszą rozbudowę własnej sieci 

logistycznej. Pod koniec 2012 r. Zalando otworzyło największe w Europie centrum logistyczne w 

Erfurcie. Także dział technologiczny, zatrudniający 300 specjalistów z zakresu technologii 

informacyjnej, zalicza się do największych w Europie. 

   

O Zalando 

Zalando (www.zalando.de) jest największym w Niemczech sklepem internetowym z obuwiem i modą. Obszerna 
oferta dla kobiet, mężczyzn i dzieci obejmuje zarówno znane marki, jak również artykuły najbardziej znanych 
projektantów. Obecnie Zalando współpracuje z ponad 1500 marek. Oprócz obuwia i odzieży, klienci sklepu 
internetowego Zalando mogą kupić ekskluzywne akcesoria, kosmetyki, a także artykuły sportowe.  
Zalando oferuje ponadto jedyną w swoim rodzaju obsługę klienta – bezpłatne przesyłki i zwroty, bezpłatną 
infolinię i 30-dniowe prawo zwrotu wszystkich produktów, które sprawiają, że zakupy przez Internet stają się 
pewnym i odprężającym przeżyciem. 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 dzia-
łalność również w innych graniczących z Niemcami krajach. Pierwszym krajem była Austria (2009 r.), kolej-
nymi Holandia i Francja (2010 r.), a w roku 2011 do ich grona dołączyły Włochy, Wielka Brytania i Szwajca-
ria. Od początku 2012 roku Zalando prowadzi sprzedaż także w Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Danii i Finlandii, 
Polsce i Norwegii. 
 
 
 
Kontakt 

Boris Radke 
Corporate Communications 
Tel.: +49 (0)30 200088-585 
E-Mail: boris.radke@zalando.de  
 
 
 

http://www.zalando.de/
mailto:boris.radke@zalando.de
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