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Růst na vysoké úrovni v prvních šesti měsících

Půlroční bilance: Porsche zvyšuje obrat o 9 %
Stuttgart. V prvních šesti měsících roku 2019 společnost Porsche AG znovu zvýšila
obrat, operativní výsledek před zohledněním mimořádných vlivů, dodávku vozidel
zákazníkům i počet zaměstnanců. V porovnání se stejným obdobím předchozího
roku vzrostl obrat o 9 % na 13,4 miliard eur. Operativní výsledek před zohledněním
mimořádných vlivů se zvýšil o 3 % na 2,2 miliardy eur; výnosnost před zohledněním
mimořádných vlivů činila 16,5 %. U dodávek vozidel zákazníkům činí nárůst 2 %,
přičemž do konce června předala společnost do rukou zákazníků 133 484 vozidel.
Počet zaměstnanců se během první poloviny roku 2019 zvýšil o 5 % na 33 839
zaměstnanců.
„Náš pololetní výsledek je dobrým základem pro úspěšný obchodní rok 2019.
Hlavním faktorem úspěchu je naše atraktivní nabídka produktů,“ konstatuje Oliver
Blume, předseda představenstva akciové společnosti Porsche AG. „V prvních šesti
měsících tohoto roku jsme uvedli na trh celou řadu inovativních, emotivních vozů,
v čele s novou 911, 911 Cabriolet, Cayenne Coupé, 911 Speedster, 935, 718 Spyder
a GT4.“
„Po náročném prvním čtvrtletí 2019 jsme nyní na dobré cestě,“ potvrzuje Lutz
Meschke, zastupující předseda představenstva a správní rady pro finance a IT
společnosti Porsche. Lutz Meschke odvozuje nárůst především vyšším objemem
prodeje vozidel. Naopak negativní dopad měly měnové vlivy a výdaje související s
ofenzivou elektromobility.

Mimořádné vlivy ve druhém čtvrtletí 2019
Z tématu vznětových motorů vyplynuly ve druhém čtvrtletí mimořádné vlivy ve výši
0,5 miliardy eur. Po zohlednění mimořádných vlivů tak operativní výsledek činil 1,7
miliardy eur. Výnosnost po zohlednění mimořádných vlivů pak činila 12,5 %.
Státní zastupitelství Stuttgart ukončilo v květnu 2019 přestupkové řízení proti
společnosti Porsche AG v souvislosti s odchylkami od regulačních požadavků u
určitých vozidel Porsche vydáním rozhodnutí o uložení pokuty. Rozhodnutí o uložení
pokuty stanovuje pokutu ve výši celkem 535 milionů eur, která zahrnuje sankci ve
výši čtyř milionů eur za nedbalostní porušení dohlížecí povinnosti při zkouškách
motorů a také čerpání hospodářských výhod ve výši 531 milionů eur. Pro výši
čerpané částky je přitom směrodatná ziskovost společnosti. Na riziko možných
platebních závazků z rozhodnutí o uložení pokuty byla na úrovni koncernu
Volkswagen již v prvním čtvrtletí tohoto roku vytvořena účetní rezerva. Společnost
Porsche AG zohlednila finanční dopady z rozhodnutí ve druhém čtvrtletí.
Dodávky vozidel zákazníkům: Cayenne s nejvyšším nárůstem
Společnost Porsche AG vyslala v prvním pololetí roku 2019 do celého světa 133 484
vozidel, a vykázala tak přírůstek 2 % oproti stejnému období předchozího roku.
Model Cayenne byl expedován v počtu 41 725 kusů a zaznamenal se 45 %
nejsilnější nárůst. Od letošního roku je nová generace nabízena na všech trzích, od
května je navíc u obchodních prodejců k dispozici verze Coupé. Celosvětově nejvíce
prodávaným modelem zůstává Macan, který si v prvním pololetí převzalo 47 367
zákazníků.
V Číně dosáhla společnost Porsche do konce června nárůst o 28 %. V oblastech
Asie-Pacific, Afrika a Střední východ vzrostly dodávky vozidel na 57 397 kusů, tj. o
20 % oproti stejnému období předchozího roku. V USA společnost Porsche v prvním
pololetí roku 2019 rovněž upevnila svoji pozici a dosáhla s počtem 30 257 dodávek
vozidel růstu o 3 %.

Výhled na celý rok
Porsche očekává v obchodním roce 2019 nárůst počtu dodaných vozidel, částečně
díky novým modelům jako jsou Cayenne Coupé, 718 Spyder a 718 Cayman GT4. Na
konci roku doplní obchodní nabídku model Taycan jako první plně elektrický
sportovní vůz značky Porsche. Co se týče obratu, očekává společnost rovněž drobný
růst. „I přes velmi vysoké investice do elektrifikace, digitální transformace a výstavby
či obnovy našich závodů se budeme i nadále snažit dosahovat cílů vysoké ziskovosti
společnosti Porsche“, dodal Meschke.
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