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PFNonwovens a.s. zveřejňuje výsledky za první pololetí roku 2019 

PRAHA/ZNOJMO (22. srpna 2019) – PFNonwovens a.s. (dále jen „Společnost”), 
přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě neauditovaných 
výsledků v prvním pololetí roku 2019 celkových konsolidovaných výnosů 
3 159,3 milionu Kč, což je srovnatelné se stejným obdobím loňského roku. 

Negativní vliv na tržby měl meziroční dopad úprav z titulu IFRS 15, na základě 
kterého Skupina vykazuje do výnosů výrobky, které jsou vyrobeny na zakázku pro 
konkrétního zákazníka okamžitě po vyrobení daného výrobku. 
 
EBITDA dosáhla v prvním pololetí roku 2019 hodnoty 605,8 milionu Kč, meziročně o 
8,5 % méně. Hlavním důvodem pro meziroční pokles byla výroba nižší o téměř 1 300 
tun oproti srovnatelnému období loňského roku, což bylo způsobeno hlavně velmi 
nízkou úrovní skladových zásob hotových výrobků, která neumožňovala efektivní 
výrobu. Mechanismus přenesení cen vstupních materiálů měl meziročně rovněž 
negativní vliv. 
 
V první polovině roku 2019 činil provozní výsledek hospodaření (EBIT) 353,2 milionu 
Kč, o 18,0 % méně než ve stejném období roku 2018. 
 
Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2019 hodnoty 246,8 milionu Kč, což je 
meziročně o 11,8 % méně. Ve druhém čtvrtletí 2019 vytvořila Společnost čistý zisk 
ve výši 44,6 milionu Kč. 

„EBITDA ve výši 605,8 milionů Kč dosažená v prvním pololetí nenaplnila zcela naše 
očekávání a meziročně poklesla o 8,5 %.  Objem prodeje meziročně vzrostl, což 
vedlo ke snížení zásob hotových výrobků na dlouhodobá minima. Tato situace potom 
vedla k nízké efektivitě výroby vzhledem k jejím častým změnám. Zejména z tohoto 
důvodu jsme v prvním pololetí zaznamenali meziroční pokles objemu výroby o téměř 
1 300 tun a tato ztráta se potom významně projevila v hospodaření Skupiny.  

Zadluženost ve srovnání s koncem loňského roku klesla o téměř 11% a poměr 
čistého dluhu vůči EBITDA na konci prvního pololetí dosáhl hodnoty 3,23.  

Naše investiční projekty nadále pokračují dle plánu. Výrobní závod v Jižní Africe je 
dokončen a komerční výroba byla spuštěna v červnu. Instalace nové semikomerční 
linky v závodě ve Znojmě-Příměticích rovněž pokračuje v souladu s naším 
očekáváním a uvedení linky do komerčního provozu tak i nadále plánujeme ve 
čtvrtém čtvrtletí 2019,“ sdělil Marian Rašík, finanční ředitel a člen představenstva 
společnosti PFNonwovens a.s. 
 

 



   

 

 

PFNonwovens a.s. je holdingová společnost se sídlem v České republice s provozními dceřinými společnostmi v České republice, Egyptě a 
Jižní Africe. 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 více než 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. 

Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PFNonwovens a.s. za první 
pololetí a druhé čtvrtletí roku 2019. 
 

 

1. pololetí 2018 1. pololetí 2019 Změna v % 

Výnosy 3 160,6 3 159,3 -0,0% 

EBITDA 662,1 605,8 -8,5% 

Provozní zisk 431,0 353,2 -18,0% 

Čistý zisk 279,9 246,8 -11,8% 

V mil. Kč 

 

 

2. čtvrtletí 2018 2. čtvrtletí 2019 Změna v % 

Výnosy 1 621,3 1 552,0 -4,3% 

EBITDA 335,0 258,3 -22,9% 

Provozní zisk 218,9 130,3 -40,5% 

Čistý zisk 171,7 44,6 -74,0% 

V mil. Kč 
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