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Přehled hospodaření společnosti Scania za období 
leden – červen 2019 
 

Shrnutí prvních šesti měsíců roku 2019  

 Provozní výnosy vzrostly o 36 procent na 9 444 mil. SEK (6 950)  

 Čisté tržby se zvýšily o 17 procent na 77 271 mil. SEK (66 228)  

 Peněžní tok v segmentu vozidel a služeb činil 3 638 mil. SEK (-1 100)   

 
 
Komentář Henrika Henrikssona, prezidenta a generálního ředitele  
„V prvních šesti měsících roku 2019 společnost Scania zvýšila čisté tržby na 
rekordních 77,3 miliardy SEK, což představuje nárůst o 17 procent ve srovnání s 
předchozím rokem. Zisk vzrostl na nové historické maximum 9 444 milionů SEK, což 
znamenalo provozní marži 12,2 procenta. K vyššímu zisku pozitivně přispěl vyšší 
objem prodaných vozidel a služeb, měnové efekty a příznivější tržní mix. Postupné 
vyřazování dvojitých produktových řad rovněž zlepšilo nákladovou situaci ve výrobě, 
ačkoli některé zvýšené náklady stále přetrvávají v souvislosti s novou generací 
nákladních vozidel a zpracováváním nevyřízených dodávek zákazníkům vlivem 
předchozích narušení distribučního toku.  
 
Zavedená opatření pro normalizaci úrovně nákladů proto zůstávají i nadále v platnosti 
a globální výrobní systém se přizpůsobuje normální situaci.  
 
Poptávka po nákladních vozidlech v Evropě je stále silná. V Latinské Americe se trend 
poptávky odvíjí od pokračujícího oživení ekonomiky v Brazílii. Poptávka v Eurasii byla 
negativně ovlivněna zpomalením v Rusku. V Asii klesl počet objednávek ve srovnání 
s předchozím rokem zejména na Středním východě. Poptávka po autobusech a 
autokarech poněkud zpomalila kvůli nižšímu počtu přijatých objednávek na Středním 
východě. V segmentu motorů poptávka ve srovnání s předchozím rokem rovněž mírně 
klesla.  
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V rámci vozových parků zákazníků stále existuje vysoké využití kapacit a příjmy z 
poskytování služeb dosáhly v první polovině roku 2019 rekordní výše 14,3 miliardy 
SEK, což představuje nárůst o 9 procent. Segment finančních služeb si udržel svůj 
trend zvyšující se ziskovosti a vykázal provozní výnosy 737 milionů SEK.  
 
S podílem na evropském trhu přesahujícím 19,4 procenta se společnost Scania ujímá 
vedení ve statistikách registrace nákladních vozidel nad 16 tun v první polovině roku 
2019. Úspěch lze přičíst zejména dobrému přijetí nové generace nákladních vozidel 
Scania ze strany zákazníků. Společnost Scania nabízí zákazníkům jasné výhody a v 
průběhu roku obdrželo nákladní vozidlo R 450 společnosti Scania prestižní ocenění 
Green Truck Award 2019 coby nejúspornější a nejekologičtější užitkový vůz ve své 
třídě. Díky tomu získala společnost Scania toto ocenění již třetí rok v řadě.“ 
 
 

Finanční přehled   H1  
 

  Q2  

 
Nákladní vozidla a autobusy, jednotky 

  
2019 

 
2018 

Změna, 

% 

 
2019 

 
2018 

Změna, 

% 

Přijaté objednávky  48 789 52 503 -7 22 086 22 744 -3 

Dodávky  51 524 46 778 10 27 948 24 138 16 

 
Čisté tržby a příjmy 

EUR 

mil.* 

      

 
Čisté tržby, skupina Scania, mil. SEK.** 

 

   7 324 
 

77 271 
 

66 228 
 

17 
 

41 179 
 

35 113 
 

17 

Provozní příjem, vozidla a služby, mil. SEK 825 8 707 6 285 39 4 845 3 272 48 

Provozní příjem, finanční služby, mil. SEK 70 737 665 11 392 363 8 

Provozní příjem, mil. SEK 895 9 444 6 950 36 5 237 3 635 44 

Příjem před zdaněním, mil. SEK 840 8 859 6 744 31 4 944 3 530 40 

Čistý příjem za období, mil. SEK 640 6 757 5 074 33 3 721 2 707 37 

Provozní marže, %  12,2 10,5  12,7 10,4  

Návratnost užitého kapitálu, 

Vozidla a služby, % 

 
24,6 21,6 

    

Peněžní tok, Vozidla a služby, mil. SEK 345 3 638 -1 100  3 131 - 1 164  

 

* Převedeno na EUR výhradně pro pohodlí čtenáře s použitím denního směnného kurzu 10,55 SEK = 1,00 EUR. 
** Údaje za rok 2017 byly přepočítány vzhledem k nové prezentaci výsledovky počínaje rokem 2018. 
 
Není-li uvedeno jinak, všechna srovnání se vztahují na odpovídající období předchozího roku. Tato průběžná zpráva neprošla kontrolou auditorů společnosti. Tato zpráva 
je k dispozici také na www.scania.com 

 

 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
 
 
 
Scania je přední světový poskytovatel dopravních řešení. Společně s našimi partnery a zákazníky 
směřujeme k udržitelnému dopravnímu systému. V roce 2018 jsme našim zákazníkům dodali 88 000 
nákladních vozidel, 8 500 autobusů a 12 800 průmyslových a námořních motorů. Čisté tržby byly celkem 
více než 137 miliard SEK, z čehož asi 20% se týkalo služeb. Společnost Scania, založená v roce 1891, 
nyní působí ve více než 100 zemích a zaměstnává přibližně 52 000 lidí. Výzkum a vývoj jsou 
soustředěny ve Švédsku, s pobočkami v Brazílii a Indii. Výroba probíhá v Evropě, Latinské Americe a 
Asii, s regionálními výrobními centry v Africe, Asii a Eurasii. Scania je součástí TRATON SE. Pro více 
informací navštivte: www.scania.com. 
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