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Groupe Renaults finansiella resultat 2020
Groupe Renault publicerad sin finansiella rapport 2021-02-19. Minskad
försäljning och lägre vinst till följd av Covid 19 satte en negativ prägel på
räkenskaperna. Den negativa bilden nyanseras dock av stark upphämtning under
andra halvåret 2020.
Resultatet för andra halvåret 2020 med en vinst på 3,5 % och ett positivt
kassaflöde är det första steget i Group Renaults återhämtning. Trots det
påverkas år 2020 starkt av Covid 19. Försäljningen minskade totalt med 21,3
% under året. Totalt tillverkades 2,95 miljoner bilar, vilket är en minskning
med cirka 20 % jämfört med föregående år.

Naturligtvis innebär detta också ett minskat resultat på 21,7 %. Men återigen
var det en markant återhämtning under andra halvåret 2020 med en
minskning av antalet sålda enheter med 6,8 % och en vinst som "bara"
minskade med 8,9 %.
Totalt förlorade Groupe Renault åtta miljarder Euro 2020 - en stor del av
detta underskott kommer faktiskt inte från Renault, utan snarare från en
förlust hos allianspartnern Nissan. De presenterade ett underskott på nästan
fem miljarder av de åtta miljarder Euro
På den positiva sidan kan det också nämnas att Groupe Renault uppnådde
sina CAFE-mål i Europa, där man fortfarande behåller ledarskap inom elbilar
och LCV.
I linje med den just tillkännagivna strategiska planen Renaulution kommer
Groupe Renault att fortsätta med genomförandet av de initiativ som 2023
kommer att säkerställa positiva resultat.
”Efter ett första halvår som verkligen påverkades av Covid 19 har Groupe Renault
gjort en vändning under andra halvan av 2020. Detta är frukten av alla anställdas
ansträngningar, ett framgångsrikt genomförande av vår plan för att minska de
fasta kostnaderna och öka våra intäkter på produkterna. 2021 blir ett svårt år,
eftersom det råder osäkerhet om både hälsokrisen och bristen på leverans av
vitala elektroniska komponenter. Vi möter dessa utmaningar som ett kollektiv och
håller vår drivkraft mot en återhämtning av ekonomin som vi har sett, har
förbättrats sedan sommaren ", säger Luca de Meo, VD Groupe Renault i
samband med publiceringen av det finansiella resultat.

Engelsk version av fullständig pressrelease bifogad.

Renault Nordic AB är ett helägt dotterbolag till Groupe Renault, som startade
2007 i Norden. Groupe Renault har lång historia och traditioner bakåt i tiden,
från 1898. Sedan den 1/1-2008 distribuerar Renault Nordic AB personbilar,
lätta transportbilar, reservdelar och service efter köpet med egen operativ

verksamhet. Återförsäljarnätverket är starkt med över 160 Renault
återförsäljare som sammanlagt har över 350 försäljningsställen och
serviceverkstäder spridda över hela Norden. Tillsammans erbjuder de service
och reservdelar för omkring 400 000 Renaultägare.
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