Volvo Car Czech Republic, s.r.o.
Public Relations
V Oblouku 731
252 42 Průhonice
Tel.: +420 296 787 111
Fax: +420 296 787 222
www.volvocars.cz

Tisková zpráva
Vydala
Datum vydání

Petra Doležalová, petra.dolezalova@volvocars.com
7.2. 2019

Společnost Volvo Cars vykázala v roce 2018
provozní zisk ve výši 14,2 miliardy SEK
Společnost Volvo Cars vykázala v roce 2018 provozní zisk ve výši 14,2 miliardy
švédských korun (SEK), což oproti roku 2017 představuje nárůst o 0,9 procenta.
Čisté příjmy vzrostly o výrazných 21 procent na 252,7 miliardy SEK. Hlavní příčinou byl nejlepší prodejní
výsledek v historii značky – prodáno bylo celkem 642 253 vozidel, což v porovnání s rokem 2017 znamená
nárůst o 12,4 procenta.
Provozní marže za celý rok dosáhla 5,6 procenta, což představuje pokles oproti 6,7 procenta za minulý rok.
„Tento výsledek je v souladu s našimi očekáváními, nenaplňuje ovšem zcela naše dlouhodobé ambice. Růst
příjmů a tržeb v roce 2018 byl zdravý, ziskovost však byla ovlivněna vnějšími faktory, jako jsou tarify či rostoucí
cenová konkurence na několika trzích,“ uvedl prezident a generální ředitel společnosti Håkan Samuelsson.
„Díky našemu silnému produktovému portfoliu a zvýšeným kapacitám očekáváme další nárůst objemů i pro rok
2019,“ dodal. „Musíme však být realističtí a uvědomit si, že marže zůstanou pod neustálým tlakem.“
Provozní zisk za čtvrté čtvrtletí dosáhl 4,5 miliardy SEK, což představuje 25% nárůst oproti stejnému období
minulého roku.
Čistý příjem ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl o 20 procent na 73 miliard SEK, a to zejména díky nárůstu prodejů o 7,3
procenta na 169 700 vozů. Provozní marže za toto období dosáhla 6,2 procenta, což znamená zvýšení oproti
5,9 procenta za stejné období minulého roku.
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Podrobné finanční výsledky společnosti jsou k dispozici zde:
https://investors.volvocars.com/~/media/Files/V/Volvo-Cars-IR/results-center/2018/volvoq42018report.pdf
Záznam z tiskové konference lze sledovat pod tímto odkazem: https://live.volvocars.com/
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/248146/photos

------------------------------O skupině Volvo Car Group
Značka Volvo existuje od roku 1927. Dnes je Volvo Cars jednou z nejznámějších a respektovaných
automobilových značek na světě, která v roce 2018 v přibližně 100 zemích prodala celkem 642 253
automobilů. Majitelem společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínský Zhejiang Geely Holding (Geely
Holding). Společnost byla do roku 1999 součástí švédské skupiny Volvo Group, poté ji koupila
americká firma Ford Motor Company. V roce 2010 automobilku Volvo Cars získal Geely Holding.
Hlavní sídlo společnosti Volvo Cars, vývoj produktů, marketing a administrativa je umístěno ve
švédském Göteborgu. Čínská centrála společnosti Volvo Cars se nachází v Šanghaji. Hlavní závody
na výrobu automobilů se nacházejí v Göteborgu (Švédsko), Gentu (Belgie), v Jižní Karolíně (USA),
ve městech Čcheng-tu a Ta-čching (Čína), zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a Čangťia-kchou (Čína). Součásti karoserií se vyrábějí ve městě Olofström (Švédsko).
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