
KOMUNIKAT PRASOWY 

 

 

 

1 z 3 

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. 

Zalando na dobrej drodze do pomyślnego zakończenia 2014 r. 

po doskonałych wynikach w III kw. 2014 r. 

 Wzrost przychodów grupy w III kw. na poziomie 24 procent, powyżej średniej 

rynkowej 

 Grupa osiąga po raz pierwszy w III kw. próg rentowności w zakresie zysku 

operacyjnego EBIT dzięki wyższej wydajności operacyjnej 

 Koncentracja na wydajności kapitałowej przynosi w III kw. pokaźną sumę 

wolnych środków pieniężnych na poziomie 80 milionów euro 

 Zalando przewiduje umiarkowany zysk operacyjny EBIT dla grupy w skali 

całorocznej w 2014 r. 

 

Berlin, 26 listopada 2014 r. – Zalando SE, wiodąca w Europie platforma sprzedaży 

artykułów mody online, znajduje się na dobrej drodze do osiągnięcia korzystnego wyniku 

całorocznego po trzecim kwartale pod znakiem dalszego wzrostu powyżej średniej 

rynkowej oraz istotnych postępów w zakresie rentowności i wydajności kapitałowej. 

Przychody grupy w trzecim kwartale wzrosły o 24,2 procent do poziomu 501 milionów euro 

(III kw. 2013 r.: 404 miliony euro). Wzrost na zagranicznych rynkach Zalando był 

szczególnie silny, a przychody w regionie Reszta Europy zwiększyły się o 39,9 procent, 

osiągając poziom 198 milionów euro (III kw. 2013 r.: 141 milionów euro). Region DACH 

nadal wiódł prym pod względem rentowności grupy przy skorygowanej marży EBIT 

w wysokości 3,9 procent (III kw. 2013 r.: -4,3 procent), z pominięciem kosztów wyrównania 

opartego na kapitale akcyjnym. W ogólnym ujęciu firma Zalando uzyskała w trzecim 

kwartale skorygowaną marżę EBIT na poziomie 0,8 procent (III kw. 2013 r.: -12,4 procent), 

osiągając po raz pierwszy w tej części roku próg rentowności w zakresie zysku 

operacyjnego EBIT. Na te wyniki wpłynęły usprawnienia we wszystkich głównych grupach 

kosztowych, m.in. koszcie sprzedaży, logistyki, marketingu i administracji. Ponadto, 

wydajne zarządzanie kapitałem operacyjnym zaowocowało pokaźną sumą wolnych 

środków pieniężnych na poziomie 80 milionów euro. 
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„Tempo wzrostu przychodów Zalando nadal przewyższało ogólne wyniki w branży handlu 

artykułami mody online, która na progu sezonu jesień/zima nieoczekiwanie stanęła 

w obliczu trudności ze względu na nietypowo łagodną aurę” – stwierdził Rubin Ritter, 

członek zarządu Zalando. „Zważywszy na udany trzeci kwartał, spodziewamy się 

osiągnięcia umiarkowanego zysku EBIT w skali całego roku”. 

 

Firma Zalando położyła silny nacisk na realizację założeń w trakcie trzeciego kwartału, 

w którym można odnotować rozpoczęcie udanej współpracy z Topshop oraz uruchomienie 

ekspresowych przesyłek na wszystkich rynkach przedsiębiorstwa, z ofertą jeszcze bardziej 

dogodnej opcji dostawy dla klientów Zalando. Zalando skupia się na dalszej implementacji 

planów w czwartym kwartale. Firma poinformowała ostatnio o nawiązaniu z początkiem 

sezonu wiosna/lato 2015 współpracy z GAP, dzięki czemu będzie dysponować pierwszym 

wielomarkowym sklepem online oferującym produkty marki GAP w Europie 

kontynentalnej. 

 

Firma Zalando odniosła również znaczące korzyści ze wzrostu ruchu mobilnego, 

kontynuując działania mające na celu szybkie dostosowanie się do zmieniających się 

przyzwyczajeń swoich klientów. Udział firmy w ruchu mobilnym w trzecim kwartale 

osiągnął poziom 43 procent, przy 5,1 miliona pobrań aplikacji do końca trzeciego kwartału. 

Liczba aktywnych klientów wzrosła o 15 procent z poziomu 12,3 miliona do 14,1 miliona, 

natomiast bilans handlowy brutto w odniesieniu do aktywnego klienta zwiększył się 

o 12 procent. Ogółem strony internetowe Zalando odnotowały w trzecim kwartale 

322 milionów wizyt. 

 

Więcej informacji dostępnych jest tutaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://corporate.zalando.com/sites/default/files/mediapool/zalando_nine_months_report.pdf
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Tabela 1: Grupa Zalando – Przychód i skorygowana marża EBIT (w milionach euro) 

  9 mies. 2014 9 mies. 2013 
III kw. 2014 III kw. 2013 Rok 

budżetowy 
2013 

Przychody Grupy  1548 1212 501 404 1762 

DACH
1
 871 734 276 243 1056 

Reszta Europy
2
 597 427 198 141 630 

Pozostałe
3
 81 51 27 19 76 

Skorygowana marża EBIT 
w skali grupy

4
 

16 -122 
4 -50 -109 

DACH
1 4

 38 -22 11 -10 8 

Reszta Europy
2 4

 -28 -90 -9 -34 -99 

Pozostałe
3 4

 6 -10 2 -6 -18 

 

1
 Region DACH stanowią Niemcy, Austria i Szwajcaria. 

2
 Region 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. 


