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Společnost Volvo Cars hlásí za druhé čtvrtletí
roku 2018 rekordní provozní zisk (EBIT) ve výši
4,2 miliard švédských korun
Společnost Volvo Cars dnes oznámila, že se jí ve druhém kvartálu roku 2018 podařilo
dosáhnout vůbec nejvyššího čtvrtletního provozního zisku (EBIT), který dělá 4,2 miliardy
švédských korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo ke zvýšení
o 28,6 %, což je dáno silným růstem globálního prodeje.
V druhém čtvrtletí letošního roku bylo prodáno celkem 170 232 vozů, což znamená zvýšení
prodeje o 14,6 %, které je doprovázeno zvýšením tržeb o 26,9 % až na 66 miliard švédských
korun. EBIT marže v daném období činila 6,4 %, zatímco ve stejné době předchozího roku to
bylo 6,3 %.
Za prvních šest měsíců roku 2018 automobilka Volvo Cars zaznamenala provozní zisk (EBIT)
ve výši 7,8 miliard švédských korun, což oproti loňskému prvnímu pololetí znamená zvýšení
o 15,7 %, přičemž se jedná o vůbec nejvyšší zisk EBIT za šest měsíců.
Tržby se v první polovině roku 2018 zvedly o 23,6 % až na 122,9 miliard švédských korun.
Za uvedený úspěch vděčí automobilka zatím nejvyššímu půlročnímu prodeji, který se vyšplhal
na 317 639 prodaných vozů, což oproti stejnému období roku 2017 představuje nárůst o 14,4 %.
EBIT marže činila v prvním pololetí 6,4 %.
„Tyto výsledky jen potvrzují dobrou výchozí pozici společnosti Volvo Cars pro nové období
udržitelného globálního růstu,“ uvedl Håkan Samuelsson, prezident a generální ředitel společnosti.
„Očekávám, že se rok 2018 stane dalším rokem rekordního prodeje, což nás podpoří v naší snaze
stát se na základě naší nové vize nezávislé mobility globální poskytovatelem rozmanitých řešení
pro zajištění mobility našich zákazníků.“
Od roku 2010, kdy přešla pod křídla koncernu Zhejiang Geely Holdings, prošla automobilka Volvo
Cars kompletní proměnou. V rámci ní v posledních letech rozšířila svou globální výrobní stopu a
kompletně obměnila své modelové portfolio. V první polovině roku 2018 uvedla dva nové modely,
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prémiové kombi V60 a prémiový sedan S60, a současně otevřela novou továrnu v Jižní Karolíně,
která je vůbec první továrnou švédské automobilky na území USA.
V nedávné době společnost Volvo Cars informovala o svých nových ambicí pro následující roky,
čímž poukázala na probíhající přechod z pozice výhradního výrobce automobilů k poskytovateli
rozmanitých služeb pro zajištění mobility.
Z celkového pohledu se společnost Volvo Cars chce stát vedoucím hráčem v rámci globálního
automobilového obchodu. Jedním z dlouhodobých cílů společnosti je dosáhnout toho, aby
polovinu ročního prodeje tvořila plně elektrická vozidla, přičemž by měla být jedna třetina všech
prodaných vozů vybavena autonomním řízením a půlka vozů by měla být zákazníkům prodána na
základě předplacených služeb.
Od uvedených opatření automobilka očekává vytvoření nového typu propojení se zákaznickou
základnou, jehož cílem bude vybudovat do poloviny příštího desetiletí přímý vztah s více než
5 miliony zákazníků, čímž dojde k vytvoření nových zdrojů opakovaného příjmu. V rámci
doprovodného efektu získá společnost mnohem větší potenciál vyvíjet online a jiné služby
zpříjemňující zákazníkům život.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/235594/photos
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Volvo Car Group v roce 2017
Za fiskální rok 2017 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT)
14 061 milionů švédských korun (v roce 2016 to bylo 11 014 milionů švédských korun).
Tržby v tomto období činily 210 912 milionů švédských korun (180 902 MSEK). Za celý rok
2017 se po celém světě prodalo 571 577 vozů, což oproti roku 2016 znamená zvýšení
prodeje o 7,0 %. Uvedené výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace
finanční a provozní strategie, kterou automobilka Volvo v posledních letech prošla.
Současně se tím upevňuje postavení společnosti pro další fázi růstu.
Informace o společnosti Volvo Car Group
Automobilka Volvo funguje 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 2017 prodáno 571 577 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 2017 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 38 000 (30 400)
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), v Gentu (Belgie) a v Čcheng‐tu a v Ta‐čchingu (Čína),
zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v Čang‐ťia‐kchou (Čína). Díly karoserie
se vyrábí ve švédském Olofströmu.
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