
Jaguar Land Rover boekt wereldwijd groei in
resultaten en verkoop
Jaguar Land Rover, de grootste autoproducent van het Verenigd Koninkrijk,

rapporteert een winst van ruim 1,7 miljard euro voor belastingen over fiscaal jaar

2017, dat eindigde op 31 maart 2018. De omzet nam toe tot ruim 29,3 miljard euro

dankzij een grote vraag naar nieuwe modellen in belangrijke markten, zoals

China en de Verenigde Staten.

De verkoop van Jaguar Land Rover is in de periode van twaalf maanden met 1,7% gestegen tot

een aantal van 614.309. Dat is in belangrijke mate toe te schrijven aan sterk groeiende vraag

vanuit China (+19,9%), Noord-Amerika (+4,7%) en andere overzeese continenten (+3,4%).

Deze resultaten compenseren krimp in het Verenigd Koninkrijk (-12.8%) en Europa (-5.3%),

waar de verkopen onder druk staan vanwege onzekerheid rond diesels, Brexit en

autobelastingen.

De winst voor belastingen van ruim 1,7 miljard euro is inclusief een exceptioneel

pensioenkrediet van bijna 500 miljoen euro over het eerste kwartaal. Zonder dit krediet komt

het bedrijfsresultaat uit op 3,8%, tegen 5,9% procent een jaar eerder. Deze lagere marge komt

vooral door waardevermindering en extra afschrijvingen als gevolg van significante

investeringen in de business en lagere verkoopgroei dan in de afgelopen jaren.

 

Voor het vierde kwartaal bedroeg de winst voor belastingen 414 miljoen euro bij een omzet van

ruim 8,6 miljard euro.



 

Prof. Dr. Ralf Speth, Jaguar Land Rover CEO:  “Despite external headwinds, these results

reflect the underlying strengths of Jaguar Land Rover. Sales have reached a new high. Strong

demand in our key overseas markets has offset the challenging conditions in the UK and other

parts of Europe. As we mark the first ten years of Tata ownership, our focus is on shaping our

future and we will continue with over-proportional investment in new vehicles,

manufacturing facilities and next-generation automotive technologies in line with our

Autonomous, Connected, Electric and Shared strategy.”

 

Gedurende het fiscale jaar investeerde Jaguar Land Rover bijna 4,8 miljard euro in de

ontwikkeling van nieuwe modellen, technologie en verbetering van productie en R&D-

faciliteiten.

 

De verkoopgroei is vooral te danken de nieuwe generatie Land Rover Discovery, de

prijswinnende Range Rover Velar (World Car Design of the Year), de long-wheelbase Jaguar

XFL in China en de continu sterke vraag naar de Jaguar F-PACE.

 

Onlangs zijn twee nieuwe modellen gepresenteerd: de Jaguar I-PACE, de eerste volledig

elektrische auto waarmee het concern zich direct in de frontlinie van de markt positioneert,

evenals de compacte Jaguar E-PACE, die sportieve looks combineert met de praktische

eigenschappen van een SUV. Andere belangrijke nieuwkomers zijn de Jaguar XF Sportbrake en

de eerste plug-in hybrideversies van de Range Rover en Range Rover Sport.

 

Jaguar Land Rover investeerde in fiscaal jaar 2017 opnieuw in Britse productiefaciliteiten voor

de komst van nieuwe modellen. Daarnaast is een motorenfabriek geopend met een joint venture

in China en gestart met de bouw van een fabriek in Nitra in Slowakije, waar later in 2018 de

productie zal starten. Een investering van 512 miljoen euro staat op stapel voor het Gaydon

Design en Engineering Centre in het Verenigd Koninkrijk teneinde daar alle ontwerp- en

ontwikkelingsactiviteiten te centraliseren. Jaguar Land Rover meldt tevens plannen voor het

openen van een software ontwikkelingscentrum in het Ierse Shannon, om daar systemen te

ontwikkelen voor toekomstige elektrische en zelfrijdende voertuigen.

 

Jaguar Land Rover is voornemens nog eens 5,12 miljard euro te investeren in fiscaal jaar 2018-

2019.



OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.

 

Prof. Dr. Speth concludeert: “Looking ahead, we will maintain our investment in products and

technologies to provide our customers with the next generation of Jaguars and Land Rovers.

We are confident in our plans to deliver robust growth and we are driving efficiencies to

ensure that growth is sustainable and profitable. We are one team with pioneering spirit,

delivering outstanding new cars, with the best of British design and engineering integrity,

leading in customer desirability.”

https://landrovernederland.pr.co/documents/35757
http://www.landrover.nl/ourplanet
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