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Provozní zisk společnosti Volvo Cars v první
polovině roku 2017 stoupl o 21,2 % až na 6,8
miliardy švédských korun
Prémiová automobilka Volvo Cars zaznamenala v prvním pololetí roku 2017 silný
nárůst provozního zisku (EBIT), který se oproti stejnému období loňského roku,
kdy činil 5,6 miliardy švédských korun, vyšplhal až na 6,8 miliardy švédských
korun. K tomu významně přispělo ukrojení většího podílu na evropských trzích a
masivní zvýšení prodeje v Číně.
Tržby se ve srovnání s prvními šesti měsíci roku 2016, kdy dosáhly 84,2 miliardy švédských korun, zvýšily až
na 99,1 miliardy švédských korun. I přesto, že společnost i nadále rozsáhle investuje prostředky do nových
modelů a technologií, EBIT marže se zvýšila o 6,8 %, zatímco o rok dříve to bylo o 6,6 %.
Tyto hodnoty souvisejí se zvýšením prodeje vozů Volvo, který se oproti první polovině loňského roku ve
stejném období tohoto roku zvedl o 8,2 %, což znamená, že bylo v letošním roce dosud prodáno 277 641
vozů. Zvýšení prodeje i zisku v prvním pololetí letošního roku s jistotou naznačuje, že si automobilka Volvo
sebejistě razí cestu ke čtvrtému rekordnímu roku.
„Ačkoli stále pokračujeme v investování prostředků do transformace naší společnosti, zaznamenali jsme silné
zisky,“ uvedl prezident a generální ředitel společnosti Håkan Samuelsson. „I nadále směle pokračujeme v
budování společnosti.“
V průběhu první poloviny roku 2017 získala automobilka značný podíl v regionu EMEA, který následoval
zdravý růst hned na několika klíčových trzích. Prodeje během tohoto období stouply o 6,6 %.
V asijsko-tichomořském regionu, především v Číně, překonala automobilka Volvo výrazný milník trhu.
Prodeje v tomto regionu se zvedly o 22,6 % a v Číně dokonce o 27,6 %.
Ve Spojených státech amerických očekává společnost Volvo Cars po solidním růstu v letošním prvním
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pololetí, že bude silná i druhá část roku. Vzhledem k omezení dodávek prodej v USA v prvním čtvrtletí
stagnoval, ale díky opětovnému růstu ve druhém kvartálu a zahájení dodávek nového středně velkého SUV,
Volva XC60, mělo toto pololetí silný závěr.
V České republice společnost Volvo Cars vykázala za první pololetí letošního roku meziroční nárůst prodeje
ve výši 25 %.
„Očekáváme, že rostoucí tempo, jehož jsme dosáhli v první polovině roku, bude ve všech globálních
regionech pokračovat. Jsme si jisti, že budeme mít možnost pochlubit se dalším rekordním prodejním rokem,“
prohlásil pan Samuelsson.
V další části letošního roku uvede automobilka Volvo Cars zbrusu nové Volvo XC40, s nímž vůbec poprvé
vstoupí do segmentu malých prémiových SUV a zároveň dokončí svou řadu modelů SUV.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/210909/photos

------------------------------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.
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