TISKOVÁ ZPRÁVA
PFNonwovens a.s. zveřejňuje výsledky za první pololetí roku 2020
PRAHA/ZNOJMO (31. srpna 2020) – PFNonwovens a.s. (dále jen „Společnost”),
přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě neauditovaných
výsledků v prvním pololetí roku 2020 celkových konsolidovaných výnosů
3 347,3 milionu Kč, což je o 6 % více ve srovnání se stejným obdobím loňského
roku.
Pozitivní vliv na tržby měl meziroční nárůst objemu prodeje v tunách. Vývoj cen
polymerů měl na meziroční vývoj tržeb negativní vliv. Pozitivní 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 2020 hodnoty 659,6 milionu Kč. Hlavním
důvodem pro meziroční nárůst byl vyšší objem výroby a prodejů v tunách oproti 1.
pololetí 2019 díky plnému provozu dvou nových linek v České a Jihoafrické
republice. Mechanismus přenesení cen vstupních materiálů měl meziročně rovněž
pozitivní vliv.
V první polovině roku 2020 činil provozní výsledek hospodaření (EBIT) 367,3 milionu
Kč.
Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2020 hodnoty 9,3 milionu Kč.
„EBITDA ve výši 659,6 milionů Kč dosažená v prvním pololetí naplnila spodní hranici
očekávání, avšak meziročně vzrostla o 8,9 %. Objem prodeje a výroby v tunách
meziročně vzrostl a to především díky nově spuštěné lince v Jihoafrické republice
v červnu 2019 a následnému uvedení další linky v České republice do komerčního
provozu v listopadu 2019. I přes tyto pozitivní faktory, měly na výsledek hospodaření
Skupiny negativní vliv slevy poskytnuté zákazníkům během vyjednávání kontraktů na
roky 2020-2021.
Zadlužení Společnosti a poměr čistého dluhu vůči EBITDA dosáhl na konci prvního
pololetí hodnoty 3,76,“ 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 PFNonwovens a.s. za první
pololetí roku 2020.
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PFNonwovens a.s. a její dceřiné společnosti (dále jen „Skupina“) je jedním z předních světových výrobců netkaných textilií
používaných zejména na trhu osobních hygienických výrobků. Skupina dodává svým zákazníkům spunbond textilie na bázi
polypropylenu a polyetylenu převážně pro účely výroby jednorázových hygienických produktů (jako jsou dětské plenky, výrobky
pro inkontinenci dospělých a dámské hygienické výrobky) a dále, v menší míře, do stavebnictví, zemědělství a lékařských
aplikací. Skupina zaměstnává v současnosti téměř 700 pracovníků.
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.

