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Provozní zisk (EBIT) společnosti Volvo Cars
vzrostl za třetí čtvrtletí letošního roku o 77,5 %
až na 3,7 miliardy švédských korun
Společnost Volvo Cars, zabývající se výrobou luxusních automobilů, zveřejnila
výsledky svého hospodaření za třetí čtvrtletí a za prvních devět měsíců roku
2017. Níže uvádíme hlavní body zveřejněné finanční zprávy:
Třetí čtvrtletí:

Provozní zisk (EBIT) se vyšplhal až na 3 669 milionů švédských korun, což ve srovnání se třetím
čtvrtletím roku 2016 znamená zvýšení o 77,5 %.

Tržby ve výši 48 880 milionů švédských korun znamenají ve srovnání s třetím kvartálem předchozího
roku nárůst o 18,4 %.

Čistý zisk 2 513 milionů švédských korun představuje oproti stejnému období v roce 2016 nárůst
o 89,4 %.

EBIT marže činí 7,5 %, zatímco ve třetím čtvrtletí loňského roku to bylo 5 %.

Globální prodej vzrostl za třetí kvartál letošního roku o 10,6 % až na 135 831 prodaných vozů.
Prvních devět měsíců:

Provozní zisk (EBIT) 10 445 milionů švédských korun znamená ve srovnání se stejným obdobím roku
2016 nárůst o 36,4 %.

Tržby ve výši 149 250 milionů švédských korun představují oproti prvním devíti měsícům roku 2016
zlepšení o 18,9 %.

Čistý zisk činil za prvních devět měsíců 7 262 milionů švédských korun, což v meziročním srovnání
znamená zvýšení o 42,1 %.

EBIT marže dosáhla 7,0 %, zatímco ve stejném období roku 2016 to bylo 6,1 %.

Globální prodej se za prvních devět měsíců letošního roku vyšplhal na 413 472 vozů, což je o 9 % více
než v loňském roce.

Volvo Car Czech Republic s.r.o., Průhonice, Czech Republic
DIČ: CZ 63981726

Výhled do budoucna:


Společnost očekává, že bude mít možnost ohlásit již čtvrtý rok rekordního prodeje.

Kompletní finanční zprávu najdete ZDE a na webových stránkách tiskových zpráv pro investory automobilky
Volvo Cars.
-------------------------------

Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/215861/photos
Výše uvedené informace zveřejnila společnost Volvo Cars AB v souladu s povinností vyplývající z
nařízení EU proti zneužívání trhu.
Volvo Car Group v roce 2016
Za fiskální rok 2016 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 11 014
milionů švédských korun (v roce 2015 to bylo 6 620 milionů švédských korun). Tržby v tomto
období činily 180 672 milionů švédských korun (164 043 MSEK). Za celý rok 2016 se po celém
světě prodalo 534 332 vozů, což oproti roku 2015 znamená zvýšení prodeje o 6,2 %. Rekordní
prodeje společnosti a její provozní zisk potvrzují, že se společnost Volvo Car Group vydala
správným směrem a měla by i nadále pokračovat
v investicích do svého plánu globální transformace.
Informace o společnosti Volvo Car Group
Značka Volvo působí na trhu s automobily již od roku 1927. Dnes je automobilka Volvo Cars
jednou
z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek, o čemž svědčí i
fakt, že bylo v roce 2016 prodáno 534 332 jejích vozů ve 100 zemích. Majitelem společnosti Volvo
Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Do roku 1999 byla
automobilka součástí švédské skupiny Volvo Group, načež byla koupena americkým koncernem
Ford Motor Company. V roce 2010 získala automobilku Volvo Cars společnost Geely Holding.
V prosinci 2016 měla společnost Volvo Cars po celém světě 31 tisíc zaměstnanců. Ředitelství,
oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení mají z většiny sídlo ve
švédském Göteborgu. Čínská část ředitelství automobilky Volvo Cars sídlí v Šanghaji. Hlavní
továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v Göteborgu (Švédsko), Gentu
(Belgie) a v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína), zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v
Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie se produkují ve švédském Olofströmu.
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