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Přehled hospodaření společnosti Scania za období 
leden–září 2020 
 

Shrnutí prvních devíti měsíců roku 2020 
• Čisté tržby se snížily o 22 procent na 88 843 mil. SEK (113 815) 
• Provozní výnosy klesly o 62 procent a činily 5 249 mil. SEK (13 889) 
• Peněžní tok v segmentu vozidel a služeb dosáhl výše 3 358 mil. SEK (7 531) 
• Ve třetím čtvrtletí došlo ke snížení čistých tržeb o 17 procent na 30 374 mil. 
SEK (36 544) a provozních výnosů o 45 procent na 2 436 mil. SEK (4 445) 
 

 
 
Komentář Henrika Henrikssona, prezidenta a generálního ředitele 
„Společnost Scania dosahovala v tomto období silné základní výkonnosti, ačkoli byla 
výrazně zasažena globální pandemií. Negativní dopady se podařilo zmírnit účinnými 
opatřeními na úsporu nákladů a nárůstem rychlosti výroby ve třetím čtvrtletí. Zakázky 
naštěstí vykazovaly dobrou odolnost vůči nepříznivým vlivům a počet přijatých 
objednávek byl ve třetím čtvrtletí vysoký. 
 
Aby mohla společnost Scania vyjít z krize s lepšími podmínkami umožňujícími 
dosahovat trvalé ziskovosti a masivně investovat do nových technologií za účelem 
podpory přechodu směrem k udržitelnému systému dopravy, je nutná transformace 
nákladů. Ve druhém čtvrtletí byla zavedena rozsáhlá opatření v oblasti strukturálních 
nákladů, která budou pokračovat i v nadcházejících čtvrtletích. Snižování počtu 
zaměstnanců oznámené ve druhém čtvrtletí aktuálně probíhá. Na základě 
přezkoumání průmyslových a komerčních operací společnosti Scania jsme se rovněž 
rozhodli ukončit výrobu autobusů a autokarů ve finském Lahti a uzavřít regionální 
produktové centrum v thajském Bangkoku. 
 
Během prvních devíti měsíců roku 2020 poklesly dodávky vozidel o 36 procent, 
přičemž nižší objem byl zaznamenán především v Evropě a Latinské Americe, kde se 
čisté tržby a zisk výrazně propadly. Naše podnikání v oblasti služeb je stabilní a za 
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prvních devět měsíců se tržby snížily pouze o 4 procenta v místní měně. Segment 
finančních služeb vykázal v prvních devíti měsících nižší provozní výnosy. Ve třetím 
čtvrtletí vyžadovalo přeplánování objednávek také méně zákazníků. Společnosti 
Scania se podařilo omezit vystavení riziku zásluhou významného poklesu skladových 
ojetých nákladních vozidel, protože v tomto období došlo k výraznému navýšení 
prodeje ojetých nákladních vozidel. 
 
Globální situace je stále nejistá a s ohledem na nedávno zaznamenaný silný nárůst 
počtu osob nakažených nemocí Covid-19 nadále přetrvává riziko závažných omezení 
pro naši obchodní činnost. Pohled na globální ekonomické oživení je roztříštěný i kvůli 
politické nejistotě a napjatým obchodním vztahům. Ačkoli jsme zaznamenali pozitivní 
vývoj jak v rámci využívání vozidel našimi zákazníky, tak i z hlediska vysokého počtu 
přijatých objednávek, dlouhodobá poptávka zůstává nejistá. V Evropě a také 
v Latinské Americe je v současné době poptávka po nákladních vozidlech silná. 
Globální trh autobusů a autokarů byl však pandemií citelně ovlivněn. Poptávka po 
autokarech a turistických autobusech se v zásadě zastavila, zatímco v oblasti 
městského provozu a veřejné dopravy je poptávka na nízké úrovni. V segmentu 
pohonů dříve známém jako Motory je poptávka ve srovnání se stejným obdobím 
předchozího roku stále vysoká. 
 
Během třetího čtvrtletí představila společnost Scania svou řadu elektrických 
nákladních vozidel, která znamenají milník v rámci její ambice stát se lídrem 
v přechodu směrem k udržitelnému systému dopravy. Elektrifikace těžkých 
komerčních nákladních vozidel je zásadní pro dosažení cíle stanoveného v Pařížské 
dohodě, jímž je omezení globálního oteplování na úroveň nepřekračující 2 °C.“ 
 

Finanční přehled   
  9 měsíců  

 
  3. čtvrtletí  

 
Nákladní vozidla a autobusy, ks 

  
2020 

 
2019 

Změna, 

% 

 
2020 

 
2019 

Změna, 

% 

Přijaté objednávky  60 207 66 581 -10 25 934 17 792 46 

Dodaná vozidla  47 735 74 720 -36 17 298 23 196 -25 

Čisté tržby a zisk mil. EUR* 
      

Čisté tržby, Scania Group, mil. SEK 8 426 88 843 113 815 -22 30 374 36 544 -17 

Provozní výnosy, vozidla a služby, mil. SEK 416 4 386 12 781 -66 2 049 4 074 -50 

Provozní výnosy, finanční služby, mil. SEK 82 863 1 108 -22 387 371 4 

Provozní výnosy, mil. SEK 498 5 249 13 889 -62 2 436 4 445 -45 

Zisk před zdaněním, mil. SEK 399 4 212 13 070 -68 2 225 4 211 -47 

Čistý zisk za období, mil. SEK 262 2 766 9 859 -72 1 527 3 102 -51 

Provozní marže, %  5,9 12,2  8,0 12,2  

Návratnost vloženého kapitálu, 

vozidla a služby, % 

 
12,1 25,3 

    

Peněžní tok, vozidla a služby, mil. SEK 318 3 358 7 531 -55 1 491 3 893 -62 

* Převedeno na EUR výhradně pro pohodlí čtenáře s použitím denního směnného kurzu 10,54 SEK = 1,00 EUR. Není-li uvedeno jinak, všechna srovnání se vztahují na odpovídající 
období předchozího roku. Tento přehled hospodaření nebyl předmětem kontroly ze strany auditorů společnosti. Tento přehled je k dispozici také na www.scania.com 

 

 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
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