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Photon Energy N.V. oznamuje dynamický růst portfolia 

projektů v prvním čtvrtletí 2021 

► Rozšíření projektů o téměř 160 MWp v Maďarsku, Polsku a Rumunsku  

► Kladný celkový výsledek ve výši 1,791 milionu eur přes meziroční pokles tržeb a EBITDA  

► Photon Energy Group zveřejnila první zprávu o udržitelnosti 

 

Amsterdam – 11. května 2021 – Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon 

Energy Group“ nebo „společnost“) dnes oznámila neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 

2021, přičemž vykázala kladný celkový výsledek ve výši 1,791 milionu eur přes pokles tržeb na 4,571 

milionu eur, což je pokles meziročně o 14,0 %. 

Hlavní události prvního čtvrtletí roku 2021 

Během prvního čtvrtletí roku 2021 prokázal development Photon Energy Group pozoruhodnou sílu napříč 

segmenty, a to i přes náročné čtvrtletí, které bylo poznamenáno zpožděním uvedení do provozu dvou 

elektráren společnosti s celkovou kapacitou 14,6 MWp v Austrálii (od Q1 až do Q2 2021). 

Zaměřením se na svůj strategický cíl vyvinout, navrhnout a postavit nové fotovoltaické elektrárny pro své 

vlastní portfolio v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku, dosáhla společnost významného pokroku a 

nastartování rychlého růstu. Od začátku roku rozšířila své projekty na o celkovou kapacitu 531,5 MWp, 

přičemž na evropské trhy společnosti připadá 160 MWp. 

Společnost uzavřela dlouhodobou dohodu o financování na bezregresním základě pro své elektrárny 

s celkovou kapacitou 14,1 MWp, které byly nedávno postaveny v obci Püspökladány v Maďarsku. 

Ve sledovaném období společnost rovněž kótovala své akcie na regulovaných trzích varšavské a pražské 

burzy cenných papírů, a také na frankfurtské burze cenných papírů. Dále společnost zveřejnila svoji první 

zprávu o udržitelnosti, která tvoří nedílnou součást závazku společnosti Photon Energy Group poskytovat 

udržitelné výsledky. 

Po vykazovaném období společnost oznámila zvýšení podílu v solární farmě Maryvale v Austrálii výměnou 

aktiv s Canadian Solar. Projekt se nachází v pokročilé fázi vývoje a očekává se, že dohody o připojení k 

síti bude dosaženo do 12 měsíců. 

Společnost prokázala svůj zájem o inovace prostřednictvím další strategické investice do společnosti 

RayGen Resources, partnerské společnosti specializující se na vysoce účinnou fotovoltaickou 

koncentrovanou produkci s tepelnou absorpcí a akumulací. 

„Tvrdá práce našeho týmu pro development projektů vyústila v loňském čtvrtletí ve velkolepé rozšíření 

našich projektů. Díky vlastnímu portfoliu, které je nyní dlouhodobě plně refinancováno, můžeme plánovat 

další růst, rozšiřováním vlastního portfolia,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon 

Energy Group. 

Finanční ukazatele 

S tržbami 4,571 milionu eur, meziročně nižšími o 14,0 %, finanční výsledky společnosti odrážejí náročné 

první čtvrtletí roku 2021. Tento vývoj lze připsat nepříznivým povětrnostním podmínkám na trzích 

společnosti, nižším výnosům v oblasti EPC služeb a dalším tokům výnosů, které zůstávají v podstatě beze 

změny ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku. 
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Výnosy byly také ovlivněny zpožděním uvedení do provozu dvou našich projektů ve městě Leeton v 

Austrálii. Společnost nicméně očekává, že první výnosy z výroby elektřiny z projektů a zaúčtování 

odpovídajícího pozitivního rozdílu z přecenění našeho portfolia, nastanou ve druhém čtvrtletí roku 2021. 

Neauditovaný konsolidovaný EBITDA prudce poklesl z 1,404 milionu eur v prvním čtvrtletí 2020 na 0,222 

milionu eur ve sledovaném období, což bylo způsobeno nižšími výnosy a rozšířením aktivit společnosti v 

oblasti rozvoje projektů na nových trzích, jako je Polsko a Rumunsko, zejména kvůli rostoucímu počtu 

zaměstnanců. 

Odpisy se zvýšily v důsledku nových elektráren připojených v Maďarsku za posledních 12 měsíců (celková 

kapacita 17,6 MWp), což vedlo ke čtvrtletnímu EBIT ve výši -1,475 milionu eur v prvním čtvrtletí 2021 ve 

srovnání s -0,082 miliony eur před rokem. 

Společnosti se nakonec podařilo vykázat kladný celkový výsledek ve výši 1,791 milionu eur ve srovnání s 

-4,325 miliony eur v prvním čtvrtletí roku 2020. 

 

Výsledky Q1 2021 

Společnost představí své výsledky za první čtvrtletí prostřednictvím online prezentace ve středu 12. 

května v 11:00 SEČ. Součástí prezentace bude prostor pro dotazy. Účastníci mohou své dotazy zadat 

prostřednictvím chatu během prezentace nebo je zaslat předem na adresu ir@photonenergy.com. 

Odkaz pro připojení k online prezentaci: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q1-2021-

results-presentation 

 

O společnosti – photonenergy.com 

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává 

prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s 

celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 74,7 MWp. V současné době má v Austrálii, 

Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 531,5 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a 

monitoring FVE s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií skupiny je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od 

úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována 

na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé 

Evropě. 

 

Kontakt pro média 

Martin Kyslý 

Photon Energy Group 

Tel. +420 774 810 670 

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com 
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