
Finanční hospodaření společnosti - rok 2002

V roce 2002 se obchodní obrat společnosti oproti předchozímu roku zvýšil o 333 mil.Kč. Zvýšení obratu společnosti bylo dosaženo rozvojem prací pro železnici, pražské metro a vývozu technologických celků do 
zahraničí za podpory a spolupráce našich zahraničních společností.

Úspěšně rovněž pokračuje expanze na nové trhy.

Došlo k mírnému poklesu zaměstnanců při udržení růstu přidané hodnoty.

Vyšší hospodářský výsledek je v přímé souvislosti s nárůstem obratu, zejména vlivem realizovaných výstupů technického rozvoje v tuzemsku i v zahraničí.

V roce 2002 dále společnost vytvářela nedaňové rezervy na pětileté garance.

Po konečném technickém schválení nové generace elektronických zabezpečovacích zařízení je postupně ukončován ověřovací provoz těchto zařízení a tato jsou převáděna do stabilního trvalého provozu.

Skladbu aktiv výrazně ovlivňují pohledávky v důsledku zvýšeného objemu fakturace v závěru roku. Rozhodujícími pohledávkami jsou pohledávky ve lhůtě splatnosti za práce prováděné při odstraňování škod po 
povodních v pražském metru, na které byla dohodnuta prodloužená doba splatnosti.

Ve financování společnosti byl v roce 2002 vykazován vcelku uspokojivý stav.

Záměry společnosti roku 2002 byly zajištěny a jsou tak vytvořeny předpoklady pro další rozvoj společnosti v roce 2003.

Hlavní finanční ukazatele AŽD Praha 

Obrat a zaměstnanci

Ukazatel/období 1999 2000 2001 2002

Obchodní obrat v mil. Kč 2357 3035 3377 3710

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 1851 1870 1890 1849

Ziskovost z obratu

Ukazatel/období 1999 2000 2001 2002

Ziskovost z obratu v % 2,12 3,29 4,09 3,9

Ukazatel/období 1999 2000 2001 2002

Obchodní obrat v mil. Kč 2 357 337 3 035 988 3 377 471 3 710 774

Přidaná hodnota 653 181 953 687 1 024 653 1 101 966

Bankovní úvěry 264 948 166 250 196 348 330 187

Prům. přep. stav zaměst. 1 851 1 870 1 890 1 849

Skladba aktiv

Skladba aktiv k 31.12.2002

Dlouhodobý nehmotný majetek 9 230

Dlouhodobý hmotný majetek 474 902

Finanční dlouhodobý majetek 9 714

Zásoby 398 141

Pohledávky 1 098 655

Finanční majetek 81 161

Ostatní aktiva 29 271

Aktiva celkem 2 101 074
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