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Společnost Volvo Cars hlásí za rok 2020 zatím vůbec nejlepší 

výsledky ve druhém pololetí 
 

Společnost Volvo Cars dosáhla v roce 2020 vůbec nejlepšího zisku a objemu prodeje za druhou 
polovinu roku, což jen dokazuje úspěšnost automobilky ve fázi zotavování a zmírňování dopadů 
pandemie koronaviru v předchozí části roku. 

  

Společnost za rok 2020 vykázala tržby 151 miliard švédských korun a provozní zisk 9,5 miliardy 
švédských korun. Tržby tedy vzrostly o 4,9 %, zatímco se marže EBIT dostala na silných 6,3 %. 

  

Tento výsledek odráží vůbec nejúspěšnější druhé pololetí z hlediska prodeje, který byl podpořen 
silnou poptávkou po řadě elektrifikovaných vozů Volvo Recharge s možností dobíjení. Ve druhé 
polovině roku 2021 prodala společnost Volvo Cars celkem 391 751 vozů, což ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2019 znamená zvýšení o 7,4 %. Tento úspěch šel ruku v ruce se získáním 
významného tržního podílu na většině trhů. 

  

Za celý rok 2020 hlásí společnost Volvo Cars tržby ve výši 263 miliard švédských korun a provozní 
zisk 8,5 miliardy švédských korun. Společnosti se podařilo snížit fixní náklady a kombinovat je 
s růstem, což mělo pozitivní vliv na cash flow i likviditu. 

  

„Podnikli jsme rozhodné kroky, abychom snížili dopad pandemie,“ uvedl Håkan Samuelsson, 
generální ředitel společnosti Volvo Cars. „Po bezpečném restartu našich operací jsme dosáhli 
období silné rekonvalescence, přičemž jsme zaznamenali historicky nejlepší výsledky ve druhé 
polovině roku. Slibné je také sledovat rychlý růst poptávky po našich elektrifikovaných vozech 
Recharge s možností dobíjení, která se bude podle našich očekávání zvyšovat i v roce 2021.“ 

  

Procentuální podíl vozů Recharge se v rámci celkového prodeje v roce 2020 oproti roku 2019 více 
než zdvojnásobil. V Evropě představoval prodej plug-in hybridních vozů 30 % celkového objemu 
prodeje, což v tomto směru vyneslo automobilku Volvo na pozici přední prémiové značky v oblasti 
prodeje plug-in hybridních vozů. Do vedení na trhu plug-in hybridních vozů se značka Volvo dostala 
také v USA.   
 
V Číně a ve Spojených státech amerických, což jsou dva největší samostatné trhy automobilky, 
zaznamenala společnost za celý rok nárůst prodeje. Podařilo se jí zde zotavit se během druhé 
poloviny roku z poklesu prodeje, ke kterému došlo v prvním pololetí v důsledku pandemie. V Evropě 



došlo vzhledem k celkovému zpomalení trhu v druhé půlce roku k menšímu propadu. 
 

 

Během roku 2020 společnost Volvo Cars v důsledku pandemie také urychlila svůj posun směrem 
k on-line prodeji a v tomto vývoji by měla podle plánu pokračovat i v roce 2021. V roce 2020 se 
automobilce Volvo Cars podařilo oproti roku 2019 více než zdvojnásobit počet zákazníků, kteří si on-
line cestou pořídili předplacené služby. Poměr získávání zákazníků prostřednictvím tohoto kanálu byl 
i nadále vysoký, což podpořilo růst tržního podílu automobilky. 

  

V roce 2021 očekává společnost pokračující růst objemu prodeje i tržeb, přičemž bude těžit ze silné 
produktové nabídky a další expanze na poli on-line prodeje. Za předpokladu, že se budou podmínky 
na trhu i nadále normalizovat, lze očekávat, že tento nárůst společně s pokračujícím řízením nákladů 
zlepší ziskovost tak, aby se dostala na úroveň před pandemií koronaviru. 

  

Vzhledem k pokračujícím investicím do nových technologií a nových produktů předpokládá 
společnost, že v dalším roce dosáhne podobné úrovně kapitálových výdajů jako v roce 2020. Příjmy 
společnosti Volvo Cars se i nadále očekávají vysoké. Dále se předpokládá, že bude průběžně 
snižováno množství emisí CO2 na jeden vůz, což odpovídá ambici automobilky snížit do roku 2025 
tuto hodnotu o 40 %. 
 

Kompletní informace o finančních výsledcích společnosti Volvo Cars budou k dispozici na 
následujícím odkazu. 

  

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

  
 
 
Společnost Volvo Car Group v roce 2020 
Za fiskální rok 2020 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 8,5 miliardy 
švédských korun (v roce 2019 to bylo 14,3 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly 
262,8 miliardy švédských korun (274,1 miliardy SEK). Za celý rok 2020 se po celém světě prodalo 
661 713 (705 452) nových vozů Volvo, což oproti roku 2019 znamenalo pokles prodeje o 6,2 %.  
 
Informace o společnosti Volvo Car Group 
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes 
automobilka Volvo Cars představuje jednu 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. Od roku 2010 je majitelem společnosti Volvo Cars čínská společnost Zhejiang 
Geely Holding (Geely Holding). 
  
V prosinci 2020 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 40 000 (41 500) 
zaměstnanců. Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení 
mají z většiny sídlo ve švédském Göteborgu. Ředitelství společnosti Volvo Cars pro region APAC 
sídlí v Šanghaji. Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny 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: například chce do půlky současného desetiletí dosáhnout 
stavu, kdy budou polovinu jejího ročního objemu prodeje tvořit čistě elektrická vozidla, přičemž do té 
doby hodlá navázat pět milionů přímých vztahů se spotřebiteli. Automobilka se zároveň zavázala 
průběžně snižovat svou uhlíkovou stopu – jejím cílem je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální 
společností. 
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