TISKOVÁ ZPRÁVA
PFNonwovens a.s. zveřejňuje výsledky za prvních devět měsíců
roku 2019
PRAHA/ZNOJMO (14. listopadu 2019) – PFNonwovens a.s. (dále jen
„Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě
neauditovaných výsledků za prvních devět měsíců roku 2019 celkových
konsolidovaných výnosů 4 817,4 milionu Kč, což je meziročně o 0,3 % víc.
Objem prodejů v tunách meziročně poklesl. Naopak vývoj cen polymerů měl na
meziroční vývoj tržeb pozitivní vliv.
Ukazatel EBITDA dosáhl za prvních devět měsíců roku 2019 výše 940,6 milionu Kč,
o 5,9 % meziročně méně. Příčinou meziročního poklesu EBITDA byl zejména špatný
výsledek za druhé čtvrtletí letošního roku způsobený nižším objemem výroby, který
souvisel s velmi nízkou úrovní skladových zásob hotových výrobků, což
neumožňovalo efektivní výrobu. Dopad mechanismu přenesení cen vstupních
materiálů byl neutrální.
Za prvních devět měsíců tohoto roku dosáhl provozní výsledek hospodaření (EBIT)
549,5 milionu Kč, o 15,7 % méně než ve stejném období roku 2018.
Čistý zisk dosáhl za prvních devět měsíců roku 2019 výše 488,7 milionu Kč,
meziročně o 11,7 % více. Růst čistého zisku bylo dosaženo i přes horší provozní
výsledek zejména vykázanými nerealizovanými kurzovými výnosy a poklesem
úrokových a daňových nákladů v porovnávaných obdobích. Ve třetím čtvrtletí 2019
Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 241,9 milionu Kč.
„EBITDA za prvních devět měsíců letošního roku dosáhla 940,6 milionů Kč, což
představuje meziroční pokles o téměř 6 %. Za tímto poklesem stál zejména špatný
provozní výsledek hospodaření ve druhém čtvrtletí. V průběhu třetího čtvrtletí se nám
podařilo navýšit zásoby hotových výrobků. Ve třetím čtvrtletí už také naběhla
komerční výroba v nově zbudovaném závodě v Jihoafrické republice. EBITDA za
třetí čtvrtletí tak dosáhla výše 334,8 milionů Kč.
Očekáváme, že se nám výrobu a její efektivitu po zbytek roku podaří udržet. V této
souvislosti očekáváme, že ukazatel EBITDA v tomto roce dosáhne na spodní
hodnotu výhledu stanoveného na rok 2019 v rozmezí 1,30 až 1,45 miliardy Kč.
Investiční výdaje za devět měsíců letošního roku činily více než 1,1 miliardy Kč a
v převážné míře souvisely s dokončením projektu výstavby nového závodu v Jižní
Africe a s instalací nové semikomerční linky v závodě ve Znojmě-Příměticích.
Závod v Jižní Africe ve třetím čtvrtletí již fungoval v plném komerčním režimu a jeho
provozní parametry se postupně dostávají na běžnou úroveň dosahovanou na našich
stávajících linkách.
Nová semikomerční linka ve Znojmě-Příměticích koncem třetího čtvrtletí vyrobila
první komerční tuny standardního materiálu,“ sdělil Marian Rašík, finanční ředitel a
člen představenstva společnosti PFNonwovens a.s.

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
za prvních devět měsíců a třetí čtvrtletí roku 2019.
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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 téměr 700 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.

