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Výrobní závod KARO v Brtnici 

Zpracovatel kůží KARO Leather rostl v roce 2022 o 

třetinu. Nový závod v Brtnici letos akceleruje růst 

Skupina KARO Leather v roce 2022 zaznamenala růst konsolidovaných tržeb o 32 % na 191 milionů 

korun. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 30 % na 23 milionů korun. V letošním roce plánuje KARO spustit 

výrobu ve svém novém závodě v Brtnici a dosáhnout tak na růst EBITDA přes 100 milionů korun 

v roce 2024. 

 

Přehled 
hospodaření a jeho 
výhled (tis. CZK) 

Výsledky  
2021 

Předběžné  
výsledky 2022 

Předpoklad 
2023 

Předpoklad 
2024 

Tržby 144 760 190 776 / +32 % 338 334 / +77 % 420 274 / +24 % 

EBITDA 17 734 22 982 / +30 % 49 018 / +113 % 106 975 / +118 % 

EBITDA margin 12,25 % 12,04 % 14,49 % 25,46 % 

Úpravy hodnot 
v provozní oblasti 

17 435 20 813 47 957  87 386  

Provozní výsledek 
hospodaření 

299 2 169 1 062  19 589  

Finanční výsledek 
hospodaření 

-4 809  -16 867 -10 853 -16 446 

Výsledek 
hospodaření před 
zdaněním 

-4 510 -14 698 -9 792  3 143  
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Prodeje a tržby zaznamenaly strmý růst 

Skupina KARO Leather v roce 2022 prodala celkový objem 670 tisíc m2 kůží, což představuje meziroční nárůst  

27 %. Průměrné měsíční prodeje tak činily zhruba 56 tis. m2. Nejvýkonnějším měsícem v novodobé 

výrobní historii skupiny byl v loňském roce červen, kdy měsíční prodeje dosáhli 88 tis. m2. „KARO Leather 

historicky ještě jako čistě obchodní skupina dosahovala prodejů 100–120 tis. m2 měsíčně. V Boršovském závodu 

již tyto produkční kapacity máme a věříme, že do 3 let se na tyto kapacity dostaneme i obchodně, a díky projektu 

v Brtnici s mnohonásobně vyšší marží,“ zhodnotil objem prodejů Pavel Klvaňa, zakladatel a CEO KARO Leather. 

Tržby skupiny v roce 2022 vzrostly v CZK vyjádření meziročně o 32 % na 190.776 tis. CZK a skupina tak úspěšně 

navázala na dlouhodobou růstovou trajektorii po posledních 2 obtížných letech zasažených pandemií COVID-19. 

V EUR vyjádření se jedná o meziroční růst tržeb z 5.823 tis EUR na 7.911 tis EUR, tzn. o 36 %. Provozní zisk EBITDA 

vzrostl v korunovém vyjádření o 30 % na 22.982 tis. CZK. V EUR vyjádření se jedná o meziroční růst EBITDA z 713 

tis. EUR na 953 tis. EUR, tzn. o 34 %. 

Zisk EBITDA mohl být i výrazně vyšší 

Provozní zisk EBITDA v minulém roce negativně ovlivnilo několik nepředvídaných jednorázových faktorů 

v souhrnné výši 722 tis. EUR (měnové pohyby EUR/USD, doplatky za energie, nárůst cen pohonných hmot a 

přecenění zásob). „Pokud bychom uvažovali o očištěném „adjusted EBITDA“ bez jednorázových vlivů, EBITDA 

mohla vloni dosáhnout výše 1.675 tis. EUR, což bylo výrazně nad naším ročním plánem 1.410 tis. EUR / 34 milionů 

korun,“ komentuje finanční ředitel KARO Jakub Hemerka. 

„Pro nás je zásadní potvrzení dlouhodobého růstu a schopnost již nyní dosahovat pouze v Boršovském závodě 

při optimálních podmínkách EBITDA 40 až 50 milionů korun,“ doplnil. Letos skupina očekává růst EBITDA 

významně přes 40 milionů korun a v roce 2024 by již provozní zisk EBITDA měl vzrůst na více než 100 milionů 

korun, jelikož v roce 2024 dojde k plnému zapojení nového výrobního zázemí v Brtnici.  

IFRS, EUR výkazy a hlavní trh pražské burzy 

„Skupina KARO Leather je čistý exportér, jehož příjmy jsou téměř ze 100 % v EUR. Skupina tak při budoucím 

přechodu na mezinárodní účetní standardy IFRS v souvislosti s plánovaným přechodem na jeden z regulovaných 

trhů pražské burzy hodlá uskutečnit i změnu účetní měny z CZK na EUR, aby reporting více odpovídal realitě,“ 

vyjádřil se František Bostl, CEO skupiny STARTEEPO, která je svým investičním fondem CZEGG VENTURES 

největším akcionářem skupiny KARO.  

Právě skupina STARTEEPO by měla v dalších letech dohlédnout na hladký přechod na hlavní trh. „Pro přechod na 

hlavní trh pražské burzy jsou důležité 2 podmínky. Tou byznysovou je dosažení EBITDA 100 milionů korun, aby 

přechod dával finanční smysl. A po stránce technické je to přechod na standardy IFRS. Věřím, že brzy budeme 

připraveni,“ doplnil Bostl, který je zároveň i členem dozorčí rady KARO Leather a.s. 

Optimalizace dluhové služby již v tomto roce 

V roce 2022 se negativně projevilo zpoždění profinancování projektu Brtnice dotacemi. Finanční výsledek 

hospodaření tak byl zhruba o 6.014 tis. CZK horší než se kterým počítal hospodářský plán, jelikož skupina KARO 

musela po delší dobu využívat privátní dluhové služby, aby se dostavba závodu v Brtnici realizovala dle plánu. 

V roce 2023 by však měla být dluhová služba zoptimalizována z pohledu její nominální výše i nákladů, a v roce 

2024 by se měla dostat pod úroveň 3x EBITDA. 

Intenzivní práce na projektu v Brtnici 

Skupina KARO nyní intenzivně pracuje na dokončení výrobní haly v Brtnici. Dokončení výrobního závodu v roce 

2023 významně navýší výnosy a EBITDA skupiny KARO. Nyní se dokončuje betonování podlah a návazné 

předinstalační práce, aby se mohly začít rozmisťovat během dubna a května nové výrobní stroje, na kterých se 

začne v druhé polovině roku vyrábět. Současně se naplno pracuje na finalizaci moderního energocentra, ze 

kterého budou rozváděna média v podzemních energokanálech k jednotlivým strojům. Předpokládá se, že od 

července 2023 se bude postupně zahajovat provoz, aby do roku 2024 vstupovalo KARO s plnou výnonností 

brtnického závodu. 
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O skupině KARO Leather 

Historie skupiny KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO Leather a.s., sahá až do poloviny 90. let a 

původně se věnovala obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Čistě obchodní skupina se v roce 2015 začala 

postupně transformovat na komplexní obchodně-výrobní skupinu. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 

v Boršově u Jihlavy a v současnosti stále dochází k intenzivní investiční aktivitě. Největší investice nyní probíhají 

na brownfieldu v Brtnici, kde roste druhý závod skupiny, který významně rozšíří výrobní možnosti i kapacity.  

KARO je jedinou výrobou svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy a zavádí na evropský trh 

disruptivní systém výroby ve formátu blízkému just-in-time. Ten je v oboru zpracování kůží obrovskou inovací, 

jelikož současná konkurence KARO, která operuje převážně v jižní či západní Evropě, je svázána cechovními 

tradicemi, neflexibilní kooperací menších manufaktur, vyššími náklady na pracovní sílu, dražšími energiemi, i 

méně výhodnou logistickou polohou. Skupina KARO zároveň vytváří v Česku nový ekosystém cirkulární 

ekonomiky využití hovězích kůží, kterým by jinak hrozil konec v kafilérii jako nezpracovatelnému organickému 

odpad. 

V roce 2019 vstoupila holdingová společnost KARO Leather a.s. (dříve KARO INVEST a.s.) na trh START pražské 

burzy a na českou burzu RM-Systém. Většinový akciový podíl ve skupině drží tři největší akcionáři: zakladatel a 

generální ředitel Pavel Klvaňa, finanční ředitel Jakub Hemerka a investiční fond CZEGG VENTURES z finanční 

skupiny STARTEEPO. Dalšími významnými investory jsou Národní rozvojová investiční a penzijní fondy. 

 

Kontakt pro investory: Jakub Hemerka, CFO a člen představenstva, jakub.hemerka@karo-leather.com 
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