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PEGAS NONWOVENS dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2018 EBITDA ve výši 
327,0 milionu Kč 

PRAHA/ZNOJMO (17. května 2018) – PEGAS NONWOVENS a.s. (dále jen „PEGAS” nebo 
„Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě 
neauditovaných výsledků v prvním čtvrtletí roku 2018 celkových konsolidovaných výnosů 
1 460,3 milionu Kč, což představovalo meziroční pokles o 3,1 %. 

Vývoj cen polymerů měl na meziroční 
vývoj tržeb pozitivní vliv, jelikož ceny 
polymerů meziročně vzrostly o více než 10 
%. Objem prodejů v tunách meziročně 
rovněž rostl z důvodu spuštění výrobní 
kapacity v druhém čtvrtletí 2017. 
Negativní dopad na tržby vyjádřené v Kč 
mělo posílení kurzu Kč, vzhledem ke 
skutečnosti, že převážná většina tržeb 
Společnosti je realizována v EUR.. 
 
Ukazatel EBITDA dosáhl v prvním čtvrtletí 
roku 2018 výše 327,0 milionu Kč, o 7,6 % 
meziročně více. Tento výsledek je 
v souladu s výhledem zveřejněným 
na počátku roku, ve kterém Společnost 
indikovala nárůst tohoto ukazatele 
v rozmezí od 1,22 do 1,38 miliardy Kč. 
K meziročnímu nárůstu EBITDA přispělo 
zejména zprovoznění nové výrobní 

kapacity v druhém čtvrtletí 2017. 
Mechanismus přenesení cen vstupních 
materiálů měl rovněž lehce pozitivní vliv, 
když ceny polymerů v prvním čtvrtletí 
letošního roku spíše stagnovaly oproti 
růstu cen polymerů v prvním čtvrtletí 
loňského roku. Dopad přecenění opčního 
akciového plánu do výsledku za první 
čtvrtletí 2018 byl meziročně téměř 
neutrální. 
 
Provozní výsledek hospodaření (EBIT) činil 
v prvním čtvrtletí tohoto roku 212,0 
milionu Kč, o 10,1 % více ve srovnání 
s prvním čtvrtletím roku 2017. 
 
Čistý zisk dosáhl za první čtvrtletí roku 
2018 výše 108,3 milionu Kč, meziročně 
o 9,4 % více. 

 

„EBITDA ve výši 327 milionů Kč dosažená 
v prvním čtvrtletí, která nebyla 
ve významnější míře zatížena externími 
vlivy, naplnila naše očekávání a je i 
v souladu s cílem pro letošní rok.   

Objem výroby byl ve srovnání 
s předchozími čtvrtletími mírně nižší 
zejména z důvodu plánovaných odstávek 
na několika výrobních linkách, nicméně 
z pohledu výrobních parametrů se výrobě 
dařilo a společně se solidním prodejem 
přispěla k dosaženému hospodářskému 
výsledku.  

Mimo standardní provozní záležitosti svou 

pozornost samozřejmě zaměřujeme i 
na dlouhodobé projekty. Tím klíčovým pro 
letošní rok je výstavba závodu v Jižní 
Africe. V dubnu jsme vybrali hlavního 
dodavatele stavebních prací, který naváže 
na hrubé zemní práce, které byly 
dokončeny v únoru. Stavební část by 
potom měla být hotova začátkem příštího 
roku, tak abychom mohli spustit komerční 
dodávky v druhém čtvrtletí 2019. 

Věřím, že se nám trend nastolený od 
začátku roku podaří udržet i nadále a budu 
Vás tak moci informovat o dalších 
provozních úspěších a pokrocích v našich 
projektech,“ sdělil František Řezáč, 
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generální ředitel a předseda 
představenstva společnosti PEGAS 
NONWOVENS a.s. 

 
 

 
Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS a.s. 
za první čtvrtletí roku 2018. 
 

1. čtvrtletí 2017 1. čtvrtletí 2018 Změna v % 

Výnosy 1 506,5 1 460,3 -3,1 % 

EBITDA 304,0 327,0 7,6 % 

Provozní zisk 192,6 212,0 10,1 % 

Čistý zisk 98,9 108,3 9,4 % 

V mil. Kč 
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