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ŠKODA v prvním pololetí 2015 zvýšila počet 

dodávek zákazníkům, tržby i provozní 

výsledek 
 

› Rekordní počet dodávek zákazníkům: 544 300 vozů; plus 4,2 procenta 

› Tržby ke konci června vzrostly o 7,5 procenta na 6,4 miliard eur 

› Provozní výsledek: 522 milionů eur; plus 22,8 procenta  

 

Mladá Boleslav, 29. července 2015 – ŠKODA i nadále udržuje růstový kurz. 

V prvním pololetí roku 2015 zvýšila česká automobilka počet dodávek 

zákazníkům, tržby i provozní výsledek. Dodávky zákazníkům vzrostly v období 

od ledna do června o 4,2 procenta na novou rekordní hodnotu 544 300 vozů. 

Tržby vzrostly o 7,5 procenta na 6,421 miliard eur a poprvé tak za první pololetí 

překročily hranici šesti miliard eur. Provozní výsledek vzrostl v porovnání se 

stejným obdobím minulého roku o 22,8 procenta na 522 milionů eur. 

 

„ŠKODA v prvním pololetí rostla a zvýšila profitabilitu,“ říká předseda představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland. „Naše moderní a široká 

modelová paleta je mezi zákazníky velice úspěšná. S dobrým vývojem prodejů v západní 

a střední Evropě se nám podařilo kompenzovat těžkou situaci na trzích v Rusku, na 

Ukrajině a v posledních dvou měsících také v Číně,“ dodává Prof. Vahland. 

 

Tržby společnosti ŠKODA AUTO v prvním pololetí vzrostly o 7,5 procenta na 6,421 miliard 

eur (první pololetí 2014: 5,974 miliard eur). Ve stejném období dosáhl provozní výsledek 

hodnoty 522 milionů eur (první pololetí 2014: 425 milionů eur). To představuje nárůst o 

22,8 procenta. Rentabilita tržeb dosáhla hodnoty 8,1 procenta, ve srovnání se 7,1 

procenty v první polovině roku 2014. Provozní výsledek byl pozitivně ovlivněn především  

mixem a nižšími materiálovými náklady. Čistá likvidita dosáhla hodnoty 2,696 miliard 

eur. Investice (bez aktivovaných vývojových nákladů) představovaly částku 146 milionů 

eur (leden až červen 2014: 149 milionů eur). 

 

„Navzdory náročným podmínkám ŠKODA AUTO v prvním pololetí opět prokázala svou 

finanční sílu a výnosnost,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný 

za oblast financí Winfried Krause. „Zlepšení výsledku a vysoká čistá likvidita jsou 

důkazem finančního zdraví společnosti. S ohledem na volatilitu prostředí a na složité 

podmínky na některých trzích zůstává nákladová kázeň hlavním úkolem pro celou 

společnost,“ dodává Winfried Krause. 
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Skupina ŠKODA AUTO – Ukazatele za první pololetí 2015/2014 

    
  

  
Jednotka  2015 2014 Změna v % 

       

Dodávky zákazníkům  vozy  544 300 522 500 4,2 

Dodávky zákazníkům bez Číny  vozy  406 000 391 800 3,6 

Výroba  vozy  398 700 397 400 0,3 

Odbyt  vozy  421 300 425 500 -1,0 

Tržby  mil. EUR  6 421 5 974 7,5 

Provozní výsledek  mil. EUR  522 425 22,8 

Provozní výsledek v % z obratu   Procenta  8,1 7,1 - 

Investice (bez aktivovaných 

vývojových nákladů) 
 

mil. EUR  146 149 -2,0 

Čistá likvidita  mil. EUR  2 696 1 855 45,3 

 

 

 

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:  

 

 

Růst se ziskem v prvním pololetí 2015 

ŠKODA se svou atraktivní modelovou paletou i nadále 

udržuje růstový kurz. Dodávky zákazníkům vrostly 

v období od ledna do června o 4,2 procenta na novou 

rekordní hodnotu 544 300 vozů. 

 

  

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 následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, 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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