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ŠKODA AUTO a.s. vs. Skupina ŠKODA AUTO

*v roce 2018 nebyly vyplaceny žádné dividendy
**ŠKODA AUTO a.s. vykonává 100% manažerskou kontrolu

ŠKODA AUTO a.s. CZ (IFRS CZ) Skupina ŠKODA AUTO (IFRS VW Group)

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. (100 %)

SKODA AUTO India Private Ltd. (99,99 %)*

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

SKODA AUTO India Private Ltd.

SKODA AUTO Deutschland GmbH **OOO VOLKSWAGEN GROUP RUS (16,8 %) 

OOO VOLKSWAGEN GROUP RUS

Ostatní vlastnictví akcií

Ostatní vlastnictví akcií

Skupina ŠKODA AUTOVýsledovka / 
Rozvaha

Přijaté platby z dividend
ve finančních výnosech

Konsolidovaná výsledovka / 
Rozvaha

Přijaté platby z dividend
ve finančních výnosech

Konsolidace at-equity
ve finančních výnosech



PRODEJ VOZŮ A FINANČNÍ VÝSLEDKY 2018 

+4,4 %
Celosvětové 

dodávky*

3,8 %
Podíl na trzích 

EU5 + CZ 

+4,4 %
Tržby*

1,4 mld. €
Provozní 

zisk*

* ve srovnání s rokem 2017



VÝVOJ CELOSVĚTOVÉHO TRHU 2018 vs. 2017

RUSKO

1,68
mil. vozů

+14,1 %  

ČÍNA

22,7
mil. vozů

-4,8 %  

INDIE

3,3
mil. vozů

+7,5 %

ZÁPADNÍ EVROPA

14,25 
mil. vozů

-0,7 %  

STŘEDNÍ EVROPA

1,18
mil. vozů

+7,5 %  

VÝCHODNÍ EVROPA

0,54
mil. vozů

+14,8 %  



DODÁVKY VOZŮ ŠKODA ZÁKAZNÍKŮM PODLE REGIONŮ

RUSKO

81 500
vozů

+30,7 %  

ČÍNA

341 000
vozů

+4,9 %  

INDIE

17 200
vozů

+0,6 %

ZÁPADNÍ EVROPA

486 400
vozů

+1,8 %  

STŘEDNÍ EVROPA

212 900
vozů

+2,8 %  

VÝCHODNÍ EVROPA

46 100
vozů

+11,5 %  



ŠKODA CITIGO



ŠKODA FABIA



ŠKODA RAPID



ŠKODA SCALA



ŠKODA OCTAVIA



ŠKODA SUPERB



ŠKODA KODIAQ



ŠKODA KAROQ



ŠKODA KAMIQ PRO ČÍNU



ŠKODA KAMIQ V EVROPĚ



PRODUKTOVÉ MILNÍKY ROKU 2018



ŠKODA VISION X



ŠKODA VISION RS



DIGITÁLNÍ ZMĚNA VE ŠKODA AUTO



HOPPYGO, CAREDRIVER, UNIQWAY, TRUNK DELIVERY

ŠKODA
Trunk Delivery

CareDriver HoppyGo Uniqway



MyŠKODA APP



MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI S PRAHOU 



II. KOLOKVIUM



UDRŽITELNOST



NADAČNÍ FOND ŠKODA 



INDIA 2.0



SKUPINA OBJEMOVÝCH ZNAČEK

JSME GLOBÁLNÍM DODAVATELEM TRVALE UDRŽITELNÉ MOBILITY

Together 2025
Strategie Skupiny

Objemové Prémiové Sportovní & Luxusní

Skupina objemových značek se 
stane světovou jedničkou v 
tržbách, dodávkách vozů, inovační
síle a kvalitě. 

Skupina prémiových značek je
průkopníkem pro technologie
budoucnosti, obchodní modely mobility a 
maloobchodní systémy budoucnosti.

Skupina sportovních a luxusních
značek spojuje unikátní značky a 
okouzluje zákazníky výjimečným a 
sportovním zážitkem z mobility.



NOVÝ SLIDE – Výhled“



Cíl:
Kumulativní dopad více než
3 miliardy € do roku 2025

“



Simply Clever společnost
pro nejlepší řešení 
v oblasti mobility

“



>30 nových modelů 
do konce roku 2022

“



eMOBILITA



WALLBOX A eCHARGE CARD



ROZVOJ DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURY



ŠKODA VISION iV



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.


