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Річний звіт Scania Січень-Грудень 2018  

Підсумок результатів 2018 
 Операційний прибуток становить SEK 13,832 m. (12,434)  

 Чиста сума продажів виросла на 11% і скала SEK 137,126 m. (123,366) 

 Рух грошових коштів становить SEK 3,665 m. (5,696) для Продуктів та Послуг 

 З 2018 фінансового року презентацію звіту про фінансові показники було змінено, щоб відповідати звіту 
Volkswagen Group  (включаючи порівняльні періоди)  
 

Коментарі Хенріка Хенрікссона, Президента і СЕО  
“2018 був роком постійного зростання та рекордних 
показників у багатьох сферах, тоді як відбувався 
наймасштабніший індустріальний перехід за всю 
історію компанії. Поставки вантажних автомобілів, 
автобусів та двигунів досягли високого рівня, так 
само як обсяги у сфері послуг. Сума чистих продажів 
Scania склала 137.1 млрд SEK (шведські крони), що на 
11% більше порівняно з минулим роком. Дохід склав 
13,832 млн SEK, що забезпечило операційну маржу на 
рівні 10.1%. Збільшені обсяги поставок техніки та 
послуг позитивно вплинули на фінансові показники 
компанії, так само як зміни валютного курсу, тоді як 
виробництво одночасно попереднього та нового 
модельного ряду вантажівок та труднощі з логістикою 
комплектуючих негативно вплинули на фінансові 
результати.  
Перехід на випуск нового покоління вантажівок на 
заводі у Латинській Америці протягом першого 
кварталу 2019 року стане завершальним етапом 
глобального переходу всіх заводів на нову продукцію. 
Цей фінальний період призведе до певних обмежень 
щодо гнучкості та обсягу виробничих потужностей у 
всій глобальній системі виробництва. Все ще 
залишається складною ситуація з вищими, ніж 
звичайно, цінами на комплектуючі та виробництво 
нового покоління вантажівок. Ми вжили необхідних 
заходів, щоб нормалізувати ситуацію.  
 
 

Надаючи клієнтам послуги з оптимізації використання 
транспорту та підвищення експлуатаційних 
показників та постійно вдосконалюючи наші 
пропозиції з технічного обслуговування, що базується 
на даних понад 360 000 підключених транспортних 
засобів, наш бізнес у сфері сервісу продовжує 
зростати. Дохід збільшився на 12% у 2018 та склав 
рекордні 26.6 млрд SEK. Підрозділ фінансових послуг 
також прозвітував про високий прибуток на рівні 
1,440 млн SEK.  
 
Замовлення на вантажівки скоротилися на 12% у 2018 
році порівняно з попереднім роком, який був 
рекордним.  Попит у Європі залишається на хорошому 
рівні, з високою активністю клієнтів. У Латинській 
Америці та Бразилії відновлення ринку 
продовжується. В Азії замовлення впали у 2018, 
передусім на ринках Ближнього та Середнього Сходу. 
Попит на ринках Євразії залишається стабільно 
високим, але в кінці року спостерігалося 
сповільнення замовлень в Росії.  
 
Замовлення на автобуси скоротилися через 
зменшення попиту на ринках Ближнього та 
Середнього Сходу, але в цілому ситуація знаходиться 
на рівні минулого року. У сфері двигунів попит 
продовжує зростати у всіх сегментах. У 2018 році на 
збільшення замовлень вплинув ефект попередніх 
покупок у Європі».  

 

Підсумок фінансових 
результатів  Увесь рік  Q4 

Вантажівки та автобуси, одиниці   2018 2017 

Різниця

, %  2018 2017 

Різниця

, % 

Замовлення   97,446 109,415 -11  24,957 31,701 -21 

Поставки  96,477 90,777 6  27,838 26,818 4 

         

Чисті продажі та прибуток  
EUR 

m.* 
       

Чисті продажі, Scania Group, SEK m.** 

13,37

7 137,126 123,366 11  38,452 34,255 12 

Операційний дохід, Транспортні засоби та 

Послуги, SEK m. 1,209 12,392 11,160 11  3,298 2,942 12 

Операційний дохід, Фінансові послуги, SEK m. 140 1,440 1,274 13  381 412 -8 

Операційний дохід, SEK m. 1,350 13,832 12,434 11  3,679 3,354 10 

Дохід до виплати податків,  SEK m. 1,300 13,319 12,082 10  3,464 3,262 6 

Чистий прибуток за період, SEK m. 950 9,734 8,705 12  2,461 2,350 5 

Операційна маржа, %  10.1 10.1   9.6 9.8  

Прибуток на інвестований капітал,  

Транспортні засоби та Послуги, % 
 22.6 22.7      

Рух грошових коштів, Транспортні засоби та 

Послуги, SEK m. 358 3,665 5,696   3,799 2,694  
 



 
 
 
 

Річний фінансовий звіт, Січень-Грудень  2018 
 

 
 

 

* Переведені суми в EUR виключно для зручності читачів по курсу на дату закриття періоду SEK 10.251 = EUR 1.00.  
** Показники за 2017 рік були трансформовані в результаті нової презентації звітності за 2018 рік.  
Якщо інше не зазначено, всі порівняння відносяться до попереднього року. Цей попередній звіт не підлягає перегляду для аудиторів компанії. Звіт також доступний на сайті  www.scania.com   

 

http://www.scania.com/

