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Růst: ŠKODA AUTO v prvním čtvrtletí zvýšila 

prodeje, tržby i provozní výsledek 
 

› Rekordní čtvrtletí: 265 100 vozů ŠKODA dodaných zákazníkům (plus 7,2 

procenta) 

› Tržby: 3,2 miliardy euro (plus 6,3 procenta) 

› Provozní výsledek: 242 milionů euro (plus 30,9 procenta) 

› Nová éra: Nová ŠKODA Superb stojí na startovní čáře 

 

Mladá Boleslav, 29. dubna 2015 – Společnost ŠKODA AUTO v prvním čtvrtletí 

roku 2015 úspěšně pokračovala ve svém růstovém kurzu a dařilo se jí navýšit 

prodeje, tržby i provozní výsledek. V období od ledna do března dodala česká 

automobilka svým zákazníkům 265 100 vozů (plus 7,2 procenta), nejvíce za 

první tři měsíce roku v historii podniku. Tržby za stejné období vzrostly o více 

než 6,3 procenta na více než tři miliardy euro (3,175 miliard euro), provozní 

výsledek vzrostl o 30,9 procenta na 242 milionů euro.  

 

„V silném prvním čtvrtletí ŠKODA plynule navázala na úspěchy loňského roku,“ říká 

předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland. 

„Vývoj našich prodejů a finanční výsledky za první tři měsíce jsou solidním základem pro 

další pozitivní rozvoj podniku. Automobilový rok 2015 je stále náročný, situace na 

některých trzích ještě nevykazuje zlepšení. S naší atraktivní modelovou paletou však 

sázíme na další ziskový růst,“ dodává Winfried Vahland. 

 

Tržby společnosti ŠKODA AUTO v období od ledna do března 2015 vzrostly o 6,3 

procenta na 3,175 miliard euro (první čtvrtletí 2014: 2,986 miliard euro). Provozní 

výsledek vzrostl o 30,9 procenta na 242 milionů euro (první čtvrtletí 2014: 185 milionů 

euro). Obratová rendita vzrostla na 7,6 procenta, po 6,2 procentech v prvním čtvrtletí 

minulého roku. Vyšší ziskovost je zejména výsledkem modelového mixu a pozitivních 

objemových efektů. 

 

„ŠKODA v prvním čtvrtletí rostla se ziskem a dále posilovala svou finanční sílu a 

výnosnost,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO, zodpovědný za oblast 

financí, Winfried Krause. „Navzdory náročným podmínkám na trhu a vysoké volatilitě 

směnných kurzů i nadále jednáme z pozice finanční síly,“ dodává finanční ředitel 

automobilky. 
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Skupina ŠKODA AUTO – Ukazatele ve čtvrtletním srovnání, leden až březen 2015/2014: 

    
leden - březen 2015/2014 

     
 

2015 2014 změna v %* 

Dodávky zákazníkům   vozů  265 100 247 200 7,2 

Dodávky zákazníkům bez Číny  vozů  193 400 185 200 4,5 

Výroba  vozů  205 600 199 000 3,3 

Odbyt  vozů  216 800 214 000 1,3 

Tržby  mil. EUR  3 175 2 986 6,3 

Provozní výsledek  mil. EUR  242 185 30,9 

Provozní výsledek v % z obratu  %  7,6 6,2 - 

Investice (bez aktivovaných vývojových 

nákladů) 
 

mil. EUR  
68 73 - 6,8 

Čistá likvidita  mil. EUR  2 395 1 754 36,5 

* Procentní odchylky jsou počítány z nezaokrouhlených hodnot. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku Tomáš Kubík, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 749 

jozef.balaz@skoda-auto.cz tomas.kubik@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Nová ŠKODA Superb stojí na startovní čáře 

S atraktivní modelovou paletou sází ŠKODA na další 

ziskový růst. Nová ŠKODA Superb bude uváděna 

na trhy postupně od června. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25 900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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