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Rekord: ŠKODA AUTO v prvním čtvrtletí 

zvýšila dodávky vozů zákazníkům, tržby i 

provozní výsledek 
 

› Nejlepší čtvrtletí v historii automobilky: ŠKODA dodala v období od ledna do 

března 2016 svým zákazníkům celkem 276 600 vozů (plus 4,3 procenta)   

› Nárůst tržeb o 6,4 procenta na 3,4 miliardy eur 

› Provozní výsledek vzrostl o 30,2 procenta na 315 milionů eur 

› Nová vlajková loď značky ŠKODA – model SUPERB – je jedním z růstových 

faktorů 

 

Mladá Boleslav, 1. června 2016 – ŠKODA pokračuje v růstovém kurzu: Česká 

automobilka za první tři měsíce letošního roku zvýšila dodávky zákazníkům, 

tržby i provozní výsledek. S 276 600 prodanými vozy v prvním čtvrtletí (plus 4,3 

procenta) vykročila ŠKODA do nového roku silnější než kdykoli předtím. Tržby 

za stejné období vzrostly o 6,4 procenta na 3,379 miliardy eur, provozní 

výsledek vzrostl o 30,2 procenta na 315 milionů eur.  

 

„ŠKODA skvěle vykročila do nového roku,“ říká předseda představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO Bernhard Maier a dodává: „V prvním čtvrtletí 2016 jsme plynule navázali 

na loňské úspěchy. Za to vděčíme zejména naší atraktivní modelové paletě, jejímž dalším 

tahounem je nová generace modelu ŠKODA SUPERB, našim vysoce motivovaným 

zaměstnancům a našim obchodním partnerům na jednotlivých trzích. Potěšující odbyt a 

dobré finanční výsledky za první tři měsíce jsou solidním základem dalšího profitabilního 

růstu. Plánovaným uvedením nového modelu ŠKODA KODIAQ zahájíme další modelovou 

ofenzívu.“ 
 

Tržby společnosti ŠKODA AUTO v období od ledna do března 2016 vzrostly o 6,4 

procenta na 3,379 miliardy eur (první čtvrtletí 2015: 3,175 miliardy eur). Provozní 

výsledek vzrostl o 30,2 procenta a dosáhl hodnoty 315 milionů eur (první čtvrtletí 2015: 

242 milionů eur). Rentabilita tržeb vzrostla na 9,3 procenta ze 7,6 procent v prvním 

čtvrtletí minulého roku. Vyšší profitabilita vyplývá zejména z pozitivních efektů 

modelového mixu a z lepších produktových nákladů.  

 

„Díky dobrým výsledkům v prvním čtvrtletí ŠKODA pokračovala v profitabilním růstu a 

potvrdila svou finanční sílu i výnosnost,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA 

AUTO zodpovědný za oblast financí Winfried Krause. „Ačkoli rámcové ekonomické 

podmínky zůstávají i nadále náročné a situace na některých trzích obtížná, můžeme dále 

stavět na naší finanční síle,“ dodává Krause. 
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Skupina ŠKODA AUTO – Ukazatele ve čtvrtletním srovnání, leden až březen 2016/2015*: 

    
leden - březen 2016/2015 

     
 

2016 2015 Změna v % 

Dodávky zákazníkům   vozů  276 600 265 100 4,3 

Dodávky zákazníkům bez Číny  vozů  201 200 193 400 4,0 

Výroba**  vozů  197 800 186 400 6,1 

Odbyt  vozů  207 100 196 100 5,6 

Tržby  mil. EUR  3 379 3 175 6,4 

Provozní výsledek  mil. EUR  315 242 30,2 

Provozní výsledek v % z tržeb  %  9,3 7,6 - 

Investice (bez aktivovaných vývojových 

nákladů) 
 

mil. EUR  

 

71 

 

68 

 

3,8 

Čistá likvidita  mil. EUR  3 393 2 395 41,7 

* Procentní odchylky jsou počítány z nezaokrouhlených hodnot. 

** Výroba vozů bez CKD sad 

 

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: 

 

  

ŠKODA v prvním čtvrtletí zvýšila prodeje, tržby 

i provozní výsledek  

ŠKODA v prvním čtvrtletí 2016 plynule navázala na 

loňské úspěchy. Jedním z růstových faktorů je nová 

vlajková loď ŠKODA SUPERB (foto). 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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