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Společnost Volvo Cars hlásí za rok 2019 zvýšení provozního zisku    
na 14,3 miliardy švédských korun 

 

Společnost Volvo Cars dnes oznámila, že její tržby za rok 2019 stouply o 8,5 % a z 252,7 miliardy 

švédských korun v roce 2018 se vloni vyšplhaly na 274,1 miliardy švédských korun. 

 

Provozní zisk (EBIT) se za celý rok 2019 zvýšil na 14,3 miliardy švédských korun, což ve srovnání 

s rokem 2018, kdy představoval 14,2 miliard švédských korun, znamená nárůst 0,8 %. Peněžní tok 

se ve srovnání s rokem 2018 více než zdvojnásobil – až na 11,6 miliard švédských korun. 

  

Tento výsledek následuje dříve zveřejněné oznámení automobilky, že se rok 2019 stal již šestým 

rokem rekordního prodeje v řadě, přičemž se poprvé v historii prodalo více než 700 000 vozů 

Volvo. 

  

Zisky i marže se v průběhu druhé poloviny roku ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 

zlepšily. Ziskovost byla v tomto období dána průběžným silným nárůstem objemu prodeje, 

především modelů SUV, a opatřeními vedoucími k zefektivnění nákladů, která byla přijata 

začátkem roku 2019. 

  

Provozní marže dosáhla za celý rok výše 5,2 %, zatímco v roce 2018 to bylo 5,6 %. 

  

„Rok 2019 se stal dalším rokem růstu, v němž jsme dosáhli vynikajících finančních výsledků a 

pokračovali v další transformaci naší společnosti,“ uvedl generální ředitel Håkan Samuelsson. 

„Mám radost, když vidím, že naše opatření vedoucí k zefektivnění nákladů přinesla kýžený efekt, 

což platí především pro druhou polovinu roku.“ 

  



Šestý rok v řadě, kdy automobilka Volvo oslavila rekordní prodej, byl výsledkem silného výkonu ve 

všech hlavních regionech a také rekordů dosažených v rámci několika individuálních trhů. Přes 

globální stagnaci automobilového trhu se společnosti podařilo získat podíl na trhu v Číně, USA i 

Evropě. 

  

V Číně prodala automobilka Volvo Cars v roce 2019 celkem 154 961 vozů, díky čemuž zde ve 

srovnání s rokem 2018 došlo ke zvýšení prodeje o 18,7 % a také k pohodlnému ovládnutí trhu. 

Výsledkem je vůbec největší rekord, jehož společnost Volvo Cars v Číně dosáhla, a také nejvyšší 

počet vozů prodaných v rámci jednoho jediného trhu. 

  

Ve Spojených státech amerických prodala společnost 108 234 vozů, což představuje zvýšení 

prodeje o 10,1 % a současně prolomení hranice 100 000 prodaných vozů, která byla překročena 

poprvé od roku 2007. 

  

Na území Evropy zaznamenala automobilka silnou poptávku především v Německu, kde se vůbec 

poprvé v historii prodalo více než 50 000 vozů značky. Ve Spojeném království pak automobilka 

Volvo dosáhla nejlepšího prodejního výsledku od roku 1990. 

  

Vůbec nejlepší prodejní výsledky v historii značky zaznamenaly také Austrálie, Belgie, Brazílie, 

Česká republika, Maďarsko, Korea, Polsko a Portugalsko. 

  

Mezi důležité provozní události, k nimž došlo v roce 2019, patří závazek automobilky Volvo Cars 

stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností, odhalení prvního plně elektrického modelu 

Volvo – XC40 Recharge – a také představení zbrusu nové linie Recharge vozů Volvo s možností 

dobíjení, jejímž smyslem je posílit prodej plug-in hybridních a plně elektrických automobilů. 

  

Kompletní informace o finančních výsledcích společnosti jsou k dispozici na tomto odkazu , 

záznam z prezentace můžete shlédnout zde: https://live.volvocars.com 

Fotografie si můžete stáhnout zde: 

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/262109/photos 

------------------------------- 

Volvo Car Group v roce 2019 

Za fiskální rok 2019 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14,3 miliardy 

švédských korun (v roce 2018 to bylo 14,2 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období 

dosáhly 274,1 miliardy švédských korun (252,7 miliardy SEK). Za celý rok 2019 se po celém světě 

prodalo 705 452 (642 253) nových vozů Volvo, což oproti roku 2018 znamenalo zvýšení prodeje o 

9,8 %. Uvedené výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace finanční a provozní 

strategie, jíž automobilka Volvo v posledních letech prošla. Současně se tím upevňuje postavení 

společnosti pro další fázi růstu.  



Informace o společnosti Volvo Car Group 

Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes je 

automobilka Volvo Cars jednou z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších 

automobilových značek, o čemž svědčí i fakt, že bylo v roce 2019 prodáno 705 452 jejích vozů    v 

přibližně 100 zemích. Majitelem společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang 

Geely Holding (Geely Holding). 

V roce 2019 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 41 500 zaměstnanců. 

Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení mají z většiny 

sídlo ve švédském Göteborgu. Ředitelství společnost Volvo Cars pro region APAC sídlí               v 

Šanghaji. Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou v Göteborgu (Švédsko), 

Gentu (Belgie), Jižní Karolíně (USA) 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. 

V rámci svého nového zaměření chce automobilka Volvo Cars poskytnout svým zákazníkům 

svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Tento cíl se promítá 

do celé řady obchodních ambicí společnosti: automobilka například usiluje o to, aby do poloviny 

současného desetiletí tvořily 50% podíl jejího globálního prodeje plně elektrická vozidla a aby 

polovina jejího zisku pocházela z přímých obchodních svazků se zákazníky. Automobilka Volvo 

Cars se zároveň zavázala průběžně snižovat svou uhlíkovou stopu, přičemž je jejím cílem stát se 

do roku 2040 klimaticky neutrální společností. 
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Informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k mezinárodní modelové řadě společnosti Volvo Car 
Group. Některé z popisovaných funkcí mohou být dostupné pouze jako volitelná výbava. Specifikace vozidla 
se mohou v jednotlivých zemích lišit a mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.  

 


