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PFNonwovens a.s. zveřejňuje předběžné neauditované výsledky za 
rok 2018 
 

PRAHA/ZNOJMO (28. března 2019) – PFNonwovens a.s. (dále jen 
„Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě 
neauditovaných výsledků v roce 2018 celkových konsolidovaných výnosů 
6 484,8 milionu Kč, což představovalo meziroční nárůst o 5,1 %. 

Výnosy (tržby z prodeje vlastních výrobků) dosáhly v roce 2018 6 484,8 milionu Kč, 
což je meziročně o 5,1 % více. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 dosáhly konsolidované 
výnosy 1 682,1 milionu Kč, což představuje meziroční nárůst o 16,2 %. Nárůst tržeb 
souvisel s růstem objemu prodeje. Pozitivně na tržby působil také vývoj cen 
polymerů, které oproti předchozímu roku vzrostly v průměru o více než 6 %. 
 
EBITDA očištěná o vliv přecenění akciového opčního programu dosáhla výše 
1 346,1 milionů Kč a meziročně tak vzrostla o 7,9 %. Dosaženým výsledkem 
společnost splnila cíl, který si stanovila v rozpětí 1 220 – 1 380 milionu Kč. Meziroční 
nárůst ukazatele EBITDA byl způsoben kombinací několika faktorů, zejména 
nárůstem objemu prodeje, zlepšením produktového mixu, příznivým dopadem 
přenosového mechanismu a také mírným navýšením výrobní kapacity v porovnání 
s rokem 2017. Ukazatel EBITDA neočištěné o vliv přecenění akciového opčního 
programu dosáhl v roce 2018 výše 1 347,1 milionu Kč. 
 
Ve čtvrtém čtvrtletí 2018 činila výše ukazatele EBITDA 347,1 milionu Kč, meziročně 
o 1,7 % méně. 
 
Provozní výsledek hospodaření (EBIT) činil v roce 2018 879,5 milionu Kč, o 22,5 % 
více ve srovnání s rokem 2017. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 dosáhl provozní 
výsledek 227,9 milionu Kč, meziročně o 2,4 % méně. 
 
Čistý zisk dosáhl za celý rok 2018 výše 815,2 milionu Kč, meziročně o 268,3 % více. 
Nárůst čistého zisku byl způsoben kombinací výše zmíněných faktorů zejména 
lepším provozním hospodařením, pozitivním dopadem nerealizovaných kurzových 
změn v porovnávaných obdobích a změnou přístupu k výpočtu dopadu odložené 
daně z titulu investičních pobídek. 
 
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 zaznamenala Společnost čistý zisk ve výši 377,7 
milionu Kč. 

„EBITDA za čtvrté čtvrtletí dosáhla 347,1 milionu korun a za celý rok 2018 přibližně 
1,35 miliardy Kč. Dosaženým výsledkem jsme splnili cíl, který jsme si pro rok 2018 
stanovili v rozpětí 1,22 – 1,38 miliardy Kč. Meziroční nárůst ukazatele EBITDA byl 
způsoben kombinací několika faktorů, zejména nárůstem objemu prodeje, zlepšením 
produktového mixu, resp. příznivým dopadem přenosového mechanismu. K dobrému 
výsledku přispělo také navýšení výrobní kapacity v porovnání s rokem 2017, když 
výroba za celý rok 2018 dosáhla téměř 110 tisíc tun.   



   

 

 

PFNonwovens a.s. je holdingová společnost se sídlem v České republice s provozními dceřinými společnostmi ve Znojmě 
a v Bučovicích v České republice a ve městě 6th October v Egyptě. Skupina je výrobcem netkaných textilií na bázi 
polypropylenu a polyethylenu pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví a ostatních 
specializovaných sektorů. Tyto textilie jsou primárně využívány pro výrobu dětských plenek, výrobků dámské hygieny 
a inkontinence pro dospělé. Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem a udržuje si tak vedoucí 
pozici v oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií. Skupina zaměstnává v současnosti přibližně 600 pracovníků. 
PFNonwovens a.s. je veřejně obchodovanou společností na burze v Praze. 
 
PFNonwovens a.s. je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154. Sídlo 
společnosti je Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1. 

Co se týče našich investičních projektů, výstavba nového výrobního závodu v Jižní 
Africe pokračuje dle plánu. V současnosti probíhá dokončování stavebních prací 
a finalizuje se montáž výrobní linky. Ve druhém čtvrtletí bude probíhat testovací 
provoz a postupný nájezd linky. Pokud nedojde k nečekaným událostem, budeme 
první komerční dodávky realizovat koncem prvního pololetí. 

Projekt nové semikomerční linky pro závod ve Znojmě-Příměticích postoupil do 
realizační fáze. Byly provedeny stavební úpravy a v současnosti se provádí montáž 
linky. Vše pokračuje dle schváleného harmonogramu a uvedení linky do komerčního 
provozu tak plánujeme v průběhu třetího čtvrtletí 2019.  

Vzhledem k těmto investičním projektům plánujeme v tomto roce další nárůst objemu 
výroby a s tím související navýšení objemu prodeje.  

Na základě našich očekávání pro rok 2019 stanovíme výhled pro ukazatel EBITDA 
v rozmezí 1,30 až 1,45 miliardy Kč.  

Realizace a dokončení našich investičních projektů je zohledněna i v objemu 
plánovaných investičních výdajů, které by neměly přesáhnout úroveň 1,45 miliardy 
Kč. 

V souladu se zveřejněnou strategií navrhne představenstvo valné hromadě nevyplatit 
dividendu za rok 2018. 

Rok 2019 bude velmi náročný, jak z hlediska úspěšného dokončení investičních 
projektů, vyjednávání s klíčovými zákazníky ohledně nových smluv na dodávky 
výrobků pro roky 2020 a 2021, tak i naplnění ambiciózních finančních cílů,“ řekl 
Marian Rašík, člen představenstva PFNonwovens a.s. a finanční ředitel koncernu 
PFNonwovens. 
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Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PFNonwovens a.s. za rok 
2018 a čtvrté čtvrtletí roku 2018. 
 

 

2017 2018 Změna v % 

Výnosy 6 169,7 6 484,8 5,1 % 

EBITDA 1 175,7 1 347,1 14,6% 

Provozní zisk 718,1 879,5 22,5 % 

Čistý zisk 221,3 815,2 268,3 % 

V mil. Kč 

 

 

4. čtvrtletí 2017 4. čtvrtletí 2018 Změna v % 

Výnosy 1 447,6 1 682,1 16,2 % 

EBITDA 353,2 347,1 -1,7 % 

Provozní zisk 233,6 227,9 -2,4 % 

Čistý zisk 83,8 377,7 350,6 % 

V mil. Kč 
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