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25 let partnerství Volkswagen - ŠKODA 



Automobilový průmysl čelil v roce 2015 mnoha výzvám 

Deformace na měnových trzích a politické krize 

Zpomalujicí růst trhu v Číně 

Vzrůstající globální soutěž 



Úspěšný tým ŠKODA 
 

Skvělá  
týmová práce,  

děkuji! 



Klíčové výkonové ukazatele finančního roku 2015 

915817

Akt. 2015 Akt. 2014 

+12,0 % 

Tržby 
(v milionech €) 

Provozní výsledek 
(v milionech €) 

12 486 11 758 

+6,2 % 

Akt. 2014 Akt. 2015 

1,4% 

Akt. 2015 

1,4% 

Akt. 2014 

Dodávky zákazníkům 
(v milionech kusů) 

Tržní podíl - celosvětově 
(v %) 

Akt. 2015 

+1,8% 

1,06 1,04 

Akt. 2014 



Světové trhy 2014/2015 – Osobní vozy, dle regionů 

75,63 milionů vozů v 2015 

1 492 
2 317 2 424 2 625 

19 200 

Rusko 

17 829 

832 

Střední Evropa Východní Evropa 
bez Ruska 

435 522 745 

Indie 

+7,7 % 

-35,6 % 
+8,3 % 

+11,6 % -16,6 % 

12 111 

Západní Evropa 

13 201 

Čína 

+9,0 % 

Akt. 2015 Akt.2014 

(‘000 jednotek) 

Stav k 11.01.2016 



Dodávky vozů ŠKODA zákazníkům 2014/2015 – Osobní vozy, dle regionů 

Dodávky vozů ŠKODA zákazníkům vzrostly v roce 2015 
na 1,06 mil. (2014: 1,04 mil.; +1,8 %) 

281,4 

Čína 

281,7 

Rusko 

55,0 

Východní Evropa 
bez Ruska 

84,4 

India 

15,8 

413,2 

32,7 

Západní Evropa 

172,1 

Střední Evropa 

149,9 

430,9 

-34,8 % 

+1,9 % 

15,5 

+0,1 % 

+14,8 % 

34,7 

+4,3 % 

-5,9 % 

Akt. 2014 Akt. 2015 

(‘000 jednotek) 













Variante 2 



Dodávky vozů ŠKODA zákazníkům v období leden-únor 2016 
 

163,0 

170,3 

+4,5 % 

leden-únor 2016 

leden–únor 2015 

(‘000 units) 





E-mobility 







Děkuji. 



Odvolání 

Tato prezentace obsahuje výhledová prohlášení a informace o vývoji společnosti a 
značky ŠKODA. Tato prohlášení mohou být v mluvené nebo psané formě a mohou být 
rozpoznána pomocí termínů jako „očekávaný“, „předvídaný“,  „zamýšlený“, 
„domnívaný“, „usilovat“, „odhadovat“ „bude“ nebo slova s podobným významem. Tato 
prohlášení jsou založena  na závěrech vztahujících se k vývoji ekonomik jednotlivých 
zemí, a obzvláště k vývoji automobilového průmyslu, které jsme provedli na základě 
nám dostupných informací a které jsme považovali za realistické v době tisku. 
Zmíněné výhledy obsahují i určité riziko, a aktuální vývoj se může odlišovat od těchto 
předpovědí. 
 
Proto, jakýkoliv neočekávaný propad poptávky nebo ekonomická stagnace na našich 
klíčových prodejních trzích, jako v západní Evropě (a obzvláště v Německu) nebo v 
Číně, bude mít odpovídající dopad na vývoj našeho podniku. To samé platí i v případě 
výrazné změny směnných kurzů relativně k EURU, americkému dolaru, britské libře 
nebo čínské měně RMB. 
 
Pokud nastanou některé z výše zmíněných nebo jiných rizik, nebo pokud závěry 
založené na těchto prohlášeních se projeví jako nesprávné, aktuální výsledky se 
mohou výrazně odlišovat od těch vyřčených nebo od těch vyjádřených nebo 
naznačených těmito prohlášeními. 
 
Neprovádíme aktualizaci výhledových prohlášení zpětně. Tato prohlášení jsou platná 
k datu publikace a mohou být nahrazena. 
 


	BERNHARD MAIER
	25 let partnerství Volkswagen - ŠKODA
	Automobilový průmysl čelil v roce 2015 mnoha výzvám
	Úspěšný tým ŠKODA�
	Klíčové výkonové ukazatele finančního roku 2015
	Světové trhy 2014/2015 – Osobní vozy, dle regionů
	Dodávky vozů ŠKODA zákazníkům 2014/2015 – Osobní vozy, dle regionů
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12
	Snímek číslo 13
	Dodávky vozů ŠKODA zákazníkům v období leden-únor 2016�
	Snímek číslo 15
	E-mobility
	Snímek číslo 17
	Snímek číslo 18
	Děkuji.
	Odvolání

