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Společnost Volvo Cars zveřejnila své výsledky za třetí kvartál roku 2019
Společnost Volvo Cars hlásí za třetí čtvrtletí roku 2019 provozní zisk (EBIT) 3 492 milionů
švédských korun
Generální ředitel společnosti, Håkan Samuelsson, konstatoval:
„Během třetího čtvrtletí letošního roku společnost Volvo Cars i nadále pokračovala v růstu, který
byl rychlejší než průměrný růst průmyslu na území Evropy, Číny a USA. Růst ve smyslu
prodaných jednotek, obratu i zisku byl dán silnou poptávkou po modelech typu SUV a také
efektivním řízením nákladů. Naše zaměření na udržitelnou produkci a na náš cíl, jímž je snížit do
roku 2040 uhlíkovou stopu našich vozů za celou dobu jejich životnosti o 40 %, nám zajistí
dlouhodobě udržitelný způsob podnikání, který představuje klíčovou prioritu nejen pro společnost
Volvo Cars, ale i pro naše spotřebitele a životní prostředí.“
Níže uvádíme hlavní body zveřejněné finanční zprávy:
• Globální prodej vzrostl za třetí kvartál letošního roku o 7,7 % až na 166 878 prodaných
vozů.
• Tržby ve výši 64 827 milionů švédských korun znamenají ve srovnání s třetím kvartálem
předchozího roku nárůst o 14,2 %.
• Provozní zisk (EBIT) se vyšplhal až na 3 492 milionů švédských korun, což ve srovnání se
třetím čtvrtletím roku 2018 znamená zvýšení o 90,0 %.
• Čistý zisk 2 376 milionů švédských korun představuje oproti stejnému období v roce 2018
nárůst o 108,8 %.
• Peněžní tok z provozních a investičních aktivit dosáhl na částku 1 976 milionů švédských
korun, zatímco ve třetím kvartálu roku 2018 to bylo -6 631 milionů švédských korun.
• EBIT marže se oproti třetímu čtvrtletí roku 2018, kdy byla 3,2 %, zvýšila na 5,4 %.

Vyhlídky pro rok 2019:
• Společnost Volvo Cars očekává průběžný růst prodeje i tržeb.
• Společnost Volvo Cars očekává, že tržní podmínky budou i nadále vyvíjet tlak na marže.
• Společnost Volvo Cars očekává, že v druhé polovině roku zaznamená oproti stejnému
období loňského roku nárůst objemu prodeje a posílení zisku na základě zahájení akcí k
efektivnímu řízení nákladů.
• Po období intenzivních investic do snížení globální uhlíkové stopy a vývoje nových
technologií očekává společnost Volvo Cars o něco nižší míru kapitálových výdajů.

Kompletní finanční zprávu lze stáhnout zde:
https://investors.volvocars.com/~/media/Files/V/Volvo-Cars-IR/resultscenter/2019/volvoq32019report.pdf
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/260128/photos
-----------------------------Volvo Car Group v roce 2018
Za fiskální rok 2018 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14 185
milionů švédských korun (v roce 2017 to bylo 14 061 milionů švédských korun). Tržby v tomto
období činily 252 653 milionů švédských korun (208 646 MSEK). Za celý rok 2018 se po celém
světě prodalo 642 253 (571 577) vozů, což oproti roku 2017 znamenalo zvýšení prodeje o
12,4 %. 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
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 2018 prodáno 642 253 jejích vozů v přibližně 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 roce 2018 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 43 000 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), 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.
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