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Firma Zalando zwiększyła sprzedaż netto o 600 milionów euro 

w roku 2013 

 Sprzedaż netto wzrosła o ponad 50 procent do poziomu 1,8 miliarda euro. 

 Firma Zalando zwiększyła udziały na wszystkich kluczowych rynkach.  

 Sprzedaż netto przekroczyła granicę 1 miliarda euro w kluczowym regionie 

DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), osiągając próg rentowności. 

 Marża zysku operacyjnego (EBIT) uległa nieznacznej poprawie pomimo 

niekorzystnych warunków pogodowych i stałych inwestycji w logistykę i 

technologie.  

 Nastąpiło udane wejście w epokę mobilną dzięki 35% wizyt w sklepie 

internetowym za pomocą smartfonów lub tabletów odnotowanych na koniec 

roku. 

Berlin, 14 lutego 2014 r. Zalando, wiodący modowy sklep internetowy, według 

wstępnych szacunków firmy zwiększył w 2013 r. sprzedaż netto o około 600 

milionów euro, czyli o ponad 50 procent, do poziomu 1,8 miliarda euro. Wzrost 

napędzała ekspansja oferowanych obecnie kategorii obuwia i odzieży na 

kluczowych rynkach, jak również silne tendencje rozwojowe w siedmiu nowych 

krajach, do których firma Zalando weszła w roku 2012. 

W 2013 r. Zalando dalej utrzymywało przewagę nad konkurencją pod względem rynkowej stopy 

wzrostu i zwiększyło udziały na wszystkich regionalnych rynkach. W rodzimym regionie DACH 

(Niemcy, Austria, Szwajcaria) firma Zalando kontynuowała doskonałe wyniki i po raz pierwszy 

osiągnęła poziom ponad miliarda euro wartości sprzedaży netto. Na wszystkich rynkach 

międzynarodowych odnotowano wysoki, dwucyfrowy wzrost sprzedaży netto. Szczególnie 

dynamicznie rozwijało się siedem nowych oddziałów ustanowionych latem 2012 r., skutkując 

wzrostem sprzedaży w pierwszej połowie 2013 r. o ponad 70 procent w porównaniu z tym samym 

okresem w roku 2012.  

„Rok 2013 był dla nas kolejnym pomyślnym rokiem. Umocniliśmy w tym czasie naszą 

czołową pozycję w europejskiej branży e-handlu w dziedzinie mody” – stwierdził Robert 

Gentz, członek zarządu spółki Zalando. 

Dzięki ponad 300 milionom wizyt w sklepach w czwartym kwartale 2013 r. Zalando z powodzeniem 
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zajęło pierwsze miejsce, jako najczęściej odwiedzany europejski sklep internetowy z odzieżą i 

obuwiem. 

Trudne ogólne warunki na rynku mody ze względu na późne lato i łagodną zimę 

Chociaż miał miejsce szybki trend wzrostowy w dziedzinie zakupów on-line, branża mody w 

Europie kontynentalnej musiała stawić czoła trudnym warunkom rynkowym w 2013 r. 

spowodowanym przez późny początek lata oraz łagodną zimę. Skutkowało to wysokim poziomem 

przecen w tym sektorze, wymuszając obniżenie marży. 

„Rok 2013 był wymagający dla detalicznych sprzedawców artykułów modowych na 

kontynencie europejskim. Ciężkie warunki pogodowe doprowadziły do wysokich upustów w 

całej branży mody” – wyznał David Schneider, członek zarządu. 

Dalej trwało rozszerzenie podstawowej kategorii produktów Zalando, czyli obuwia, o inne kategorie 

artykułów modowych, m.in. ubrania, odzież sportową i akcesoria, wskutek czego po raz pierwszy w 

historii firmy Zalando sprzedano więcej odzieży niż obuwia w roku budżetowym 2013. Baza 

klientów Zalando wciąż dynamicznie się rozwijała, dzięki czemu na koniec roku odnotowano 

łącznie ponad 13 milionów aktywnych klientów, którzy co najmniej raz dokonali zakupów w 

Zalando w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w porównaniu z liczbą ponad 9 milionów w roku 2012. 

 

Nieco wyższe marże, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych i dalsze inwestycje 

podstawą przyszłego wzrostu 

Marża zysku operacyjnego (EBIT) wzrosła o około 0,5 punktu procentowego z poziomu minus 

7,2% w roku 2012. Na wzrost marży wpłynęły głównie dwa czynniki: Po pierwsze, firma Zalando 

musiała stawić czoła niekorzystnym warunkom pogodowym w 2013 r. Skutkowało to wysokim 

poziomem zniżek w tym sektorze, wymuszając obniżenie marży. Po drugie, spółka zdecydowała 

się kontynuować strategiczne inicjatywy w 2013 r., kładąc podwaliny pod dalszy wzrost w 

przyszłości i poprawiając warunki zakupów oferowane klientom, co doprowadziło do zwiększenia 

kosztów w takich dziedzinach jak logistyka i technologie. Przykładowo, całkowita pojemność 

magazynów w 2013 r. wzrosła ponad dwukrotnie. Pierwsze samodzielnie zaprojektowane centrum 

logistyczne w mieście Erfurt już działa, a kolejne oddziały mają być ukończone w roku 2014, dzięki 

czemu Erfurt stanie się największym obiektem operacyjnym e-handlu w Europie. Nowe centrum 

logistyczne w Mönchengladbach wzmogło swoją działalność, co skłoniło firmę Zalando do 

zainwestowania w rozbudowę tego obiektu w 2014 r. 

W rodzimym regionie DACH Zalando nadal osiąga próg rentowności pod względem zysku 

operacyjnego w roku budżetowym 2013 przy jednoczesnym trwałym i silnym trendzie wzrostowym. 
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Firma Zalando utrzymała znakomity poziom obsługi oferowanej klientom, proponując darmową 

dostawę oraz atrakcyjne warunki zwrotów. Średnia stopa zwrotu utrzymała się na stabilnym 

poziomie około 50 procent.  

„Chociaż wyższe rabaty nadwyrężyły nasze marże, nadal prowadziliśmy inwestycje z myślą 

o zadowoleniu naszych klientów, zapewniając odpowiednią infrastrukturę do wzrostu w 

przyszłości” – powiedział Rubin Ritter, członek zarządu Zalando.  

Na koniec roku 2013 Zalando dysponuje zasobami kapitałowymi w wysokości ponad 350 milionów 

euro netto, aby sfinansować swój rozwój w przyszłych latach. Dodatkowo firma Zalando 

powiększyła w 2013 r. grono swoich udziałowców o wiodących międzynarodowych inwestorów, 

takich jak fundusz emerytalny Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) oraz Anders Holch Povlsen. 

 

Ustanawiamy solidny zarząd korporacyjny  

Aby zapewnić odpowiednie struktury zarządu korporacyjnego na potrzeby obecności 

międzynarodowej oraz przyszłego wzrostu, w grudniu spółka Zalando zmieniła swoją osobowość 

prawną na prywatną niemiecką spółkę akcyjną („Aktiengesellschaft”, w skrócie „AG”). Cristina 

Stenbeck, przewodnicząca zarządu firmy Investment AB Kinnevik, zostanie mianowana 

przewodniczącą Rady Nadzorczej Zalando. Lothar Lanz, dyrektor ds. finansów w Springer SE, 

został wybrany na członka Rady Nadzorczej Zalando AG i obejmie funkcję przewodniczącego 

komisji audytowej. 

 

Zalando stawia na mobilność 

Zalando pragnie zaoferować swoim klientom jak najlepsze warunki do robienia zakupów on-line. 

Przy wsparciu ponad 400 członków zespołu ds. technologii Zalando jest w stanie zarządzać 

obecnie prawie wszystkimi procesami, począwszy od obsługi strony internetowej, poprzez 

płatności, aż po kwestie logistyczne realizowane przez firmę. Aby dalej umacniać wiodącą pozycję 

w szybko zmieniającym się środowisku on-line, Zalando aktywnie kieruje przechodzeniem na 

technologie mobilne z myślą o swoich klientach. Sklepy w wersji mobilnej są dostępne obecnie na 

15 rynkach. Ponadto opracowano niemieckojęzyczne aplikacje dla urządzeń działających w 

systemie Android oraz iOS. Z końcem roku 2013 sklepy Zalando zawdzięczały ponad 35% obrotu 

popularności urządzeń mobilnych, w tym tabletów. 
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Tabela 1: Grupa Zalando - rozwój sprzedaży netto  

  Kwartał 1. Kwartał 2. Kwartał 3. Kwartał 4. 
Rok 

budżetow
y 

Rok budżetowy 2012      

Całkowita sprzedaż netto (w mln euro) 214 257 284 404 1159 

Z czego: sprzedaż netto w regionie 
DACH

1
 (mln euro) 

155 179 189 250 773 

Kraje (liczba) 7 10 14 14 14 

Rok budżetowy 2013      

Całkowita sprzedaż netto (w mln euro) 372 437 404 550 1762 

Z czego: sprzedaż netto w regionie 
DACH

1
 (mln euro) 

223 268 243 323 1056 

Kraje (liczba) 14 14 14 15² 15² 

Wzrost rok do roku      

Całkowity wzrost sprzedaży netto (%) 74 70 42 36 52 

Wzrost sprzedaży netto w regionie 
DACH² (%) 

44 50 29 29 37 

Uwaga: Dane finansowe za rok 2013 są wstępnymi liczbami przed audytem. 
1
 Region DACH stanowią Niemcy, Austria i Szwajcaria. 

² Nowy oddział Zalando Luksemburg od listopada 2013 funkcjonował poprzez belgijską filię Zalando. 

 

 

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 30-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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