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The management board of Photon Energy N.V. publishes as an attachment quarterly report for Q4
2019.
Zarząd Photon Energy N.V. publikuje w załączniku wyniki za IV kw 2019 r.
W roku 2019 Spółka zaksięgowała skonsolidowane przychody w wysokości EUR 30,155 mln, wzrost o
48,9% r/r. Głównymi czynnikami wzrostu była rekordowa produkcja energii elektrycznej, która
wyniosła w roku 2019 w sumie 43,8 GWh (+ 54,4% r/r) a nie byłaby możliwa bez podłączenia do sieci
nowych elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech oraz dobrych wyników produkcyjnych elektrowni
w Czechach i na Słowacji. Wzrost mocy produkcyjnych został osiągnięty dzięki dodaniu do portfela
aktywów własnych Grupy 20,1 MWp nowych mocy fotowoltaicznych na strategicznym rynku
węgierskim, z czego 12,6 MWp zostało podłączonych do sieci w samym tylko czwartym kwartale
2019 r. zwiększając tym samym portfel elektrowni fotowoltaicznych do 51,7 MWp mocy wytwórczej.
Dodatkowo znaczący udział w tym wzroście miały przychody z działalności inżynieryjnej (EPC),
sprzedaży hurtowej technologii oraz segmentów zarządzania i serwisu elektrowniami – O&M.
Zysk brutto wzrósł w roku 2019 do EUR 15.438 mln, +11,5% r/r, z EUR 13.840 mln w roku ubiegłym.
Wynik EBITDA nieznacznie spadł tj. o 6,2% z EUR 8,239 mln w 2018 r. do EUR 7,640 mln w 2019 r.
Spadek rentowności należy rozpatrywać w szerszym kontekście naszego modelu biznesowego i cyklu
życia projektów, w którym Grupa ponosi koszty ogólne związane z pracami projektowymi na rynkach
australijskim i węgierskim oraz buduje zasoby biznesowe niezbędne do dalszej ekspansji, co znajdzie
odzwierciedlenie w przyszłości w dalszym wzroście przychodów z wytwarzania energii elektrycznej
oraz zyskach kapitałowych i całkowitych dochodach (Total comprehensive income)
Mimo że Grupa odnotowała skonsolidowaną stratę netto w wysokości EUR -700 tys. w 2019 r., w
porównaniu z zyskiem netto w wysokości EUR 603 tys. w poprzednim roku, Całkowite dochody (Total
comprehensive income) wyniosły w 2019 r. EUR 6,506 mln., zwiększając tym samym kapitał własny
Grupy z EUR 29,819 mln w 2018 r. do EUR 36,242 mln w okresie sprawozdawczym. Było to
spowodowane przede wszystkim dodatnim przeszacowaniem portfela aktywów własnych (zgodnie z
MSR 16) w związku z podłączeniem nowych elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech.

IV kwartał 2019 r. zakończył pomyślny rok obrotowy dla Spółki. Firma wygrała między innymi
publiczne przetargi na zaprojektowanie i budowę zintegrowanego systemu solarnego (1,2 MWp) i
systemu magazynowania energii (3,2 MWp) na wyspie Lord Howe w Nowej Południowej Walii oraz w
konsorcjum z partnerem RenCraft Sp. z o.o., przetarg na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy
950 kWp przy oczyszczalni ścieków w Jamnie, w Polsce. Ten ostatni projekt stanowi pierwszy krok
Grupy na polskim rynku fotowoltaicznym.
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