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Photon Energy uzavírá silné třetí čtvrtletí s nárůstem EBITDA a 
EBIT 

• Meziroční příjmy z výroby elektřiny vzrostly o 19,0 % díky rostoucímu 
portfoliu vlastních elektráren a produkci elektřiny, což se projevilo v 
nárůstu EBITDA o 22,0 % na 3,766 milionů eur a EBIT o 48,1 % na 1,087 
milionu eur 

• V Austrálii zahájila společnost Photon Energy výstavbu dvou největších 
elektráren ve svém vlastním portfoliu s celkovou kapacitou 14,6 MWp 

• Photon Water vstoupila spolu s australským ministerstvem obrany do 
pilotního projektu na čištění podzemních vod kontaminovaných PFAS 

 
Amsterdam – 12. listopadu 2020 – Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále „skupina“, „společnost“ nebo 

„Photon Energy“) dnes oznámila výsledky za třetí čtvrtletí končící 30. září 2020. Konsolidované příjmy 

společnosti meziročně klesly o 12,7 % na 8,965 milionů eur. Příjmy z portfolia vlastních elektráren skupiny 

však meziročně vzrostly o 19,0 % na 5,896 milionů eur, což vedlo k nárůstu EBITDA o 22,0 % na 3,766 

milionů eur. Ten je možno připsat velkému objemu vyrobené elektřiny, který vykompenzoval vyšší 

provozní náklady a pokles prodeje technologií. 

„Po silném prvním pololetí roku jsme ve třetím čtvrtletí dosáhli ještě lepších finančních výsledků. 

Významným pokrokem ve většině našich obchodních aktivit a schopností adaptovat se a pracovat ve 

složité době pandemie COVID-19 jsme prokázali stabilitu našeho podnikání,“ uvedl Georg Hotar, generální 

ředitel společnosti Photon Energy N. V. 

Třetí čtvrtletí roku 2020 bylo ve společnosti Photon Energy opravdu rušné, což se jasně odrazilo ve 

finančních výsledcích skupiny za vykazované období. Společnost zahájila výstavbu dvou velkých elektráren 

s celkovou kapacitou 14,6 MWp v Leetonu v australském Novém Jižním Walesu, oficiálně vstoupila na 

solární fotovoltaický trh v Polsku, největší a nejrychleji rostoucí trh v regionu střední a východní Evropy a 

divize skupiny specializující se na úpravu vody Photon Water spustila s australským ministerstvem obrany 

zkušební projekt sanační technologie oblastí kontaminovaných chemickými látkami PFAS. 

Ve vykazovaném období společnost rovněž předložila prospektus u Nizozemského úřadu pro finanční trhy 

(nl. Autoriteit Financiële Markten / AFM), s cílem přesunout kotaci svých akcií z alternativních trhů 

NewConnect a Free Market na regulované trhy burz cenných papírů ve Varšavě a v Praze, a tak 

dlouhodobě rozšířit svou základnu investorů. Akcie společnosti byly zároveň přijaty k obchodování na 

volném trhu (de. Freiverkehr) mnichovské burzy cenných papírů (de. Börse München). 

Ve vykazovaném období společnost Photon Energy jako nezávislý výrobce energie zaznamenala vynikající 

výsledky ve výrobě elektřiny ze svého stále rostoucího portfolia elektráren, které se zvýšilo na 25,3 GWh, 

což je meziroční nárůst o 63,0 %. 

Po vykazovaném období společnost překročila milník 100 MWp ve svém portfoliu EPC služeb, uvedením 

do provozu prvních osmi z deseti elektráren s celkovou kapacitou 11,3 MWp v maďarském Püspökladány. 

Brzy budou uvedeny do provozu zbývající dvě elektrárny, které budou mít celkovou kapacitu 2,8 MWp. 

Díky tomu se zvýší globální portfolio vlastních elektráren společnosti na 74,7 MWp. 
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Konsolidované příjmy se meziročně snížily o 12,7 % na 8 965 milionů eur; částečně to lze přičítat silnému 

výkonu výroby elektřiny (meziročně + 63,0 %) v důsledku rozšíření vlastního portfolia v Maďarsku (+ 34,8 

MWp za posledních 12 měsíců) a poklesu prodeje technologií. 

Důsledkem bylo, že dobré výsledky našeho portfolia elektráren vedly ve třetím čtvrtletí 2020 k 

pozoruhodnému EBITDA ve výši 3,766 milionů eur (meziročně o 22,0 %), což vykompenzovalo pokles 

velkoobchodního prodeje technologií s nízkou marží a zvýšené provozní náklady. 

Zatímco EBIT vzrostl na rekordních 1,087 milionu eur (meziročně + 48,1 %), náklady spojené s obchodní 

expanzí na maďarském trhu a dalším umístěním dluhopisů v eurech způsobily ztrátu 0,619 milionu eur 

před zdaněním. 

V kontrastu k výše uvedenému, v nerealizovaném záporném rozdílu v přepočtu cizí měny, spojeném s 

vysokou volatilitou trhu pro maďarský forint (HUF) a českou korunu (CZK) a v kladném rozdílu z přecenění 

v důsledku úpravy našeho modelu přecenění portfolia podle modelu IAS 16, bylo dosaženo celkového 

úplného výsledku (TCI) 4,304 milionů eur ve srovnání s 3,189 milionů eur o rok dříve. 

Více se dozvíte v naší zprávě Q3 2020 zde. 

Společnost představí výsledky prostřednictvím online prezentace 13. listopadu v 11:00 SEČ, po které bude 

následovat prostor pro otázky a odpovědi. Otázky bude možno pokládat prostřednictvím chatovacího 

okna aplikace nebo zasláním předem na adresu: ir@photonenergy.com. 

Webcast: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q3-2020-results-presentation 

 

O SPOLEČNOSTI 
Photon Energy je mezinárodní solární společností s českými kořeny a sídlem v Amsterdamu. Photon Energy postavila více než 
100 MWp fotovoltaických elektráren v Evropě a v Austrálii. Dceřiná společnost Photon Energy Operations poskytuje provoz, servis 
a monitoring FVE pro více než 300 MWp, z toho přes 130 MWp v České republice. Kromě toho Photon Energy spravuje vlastní 
portfolio elektráren o výkonu 71,9 MWp ve čtyřech zemích na dvou kontinentech. Photon Energy byla založena v roce 2008 
v Praze. Dnešní sídlo společnosti je Amsterdam, další kanceláře jsou v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, 
Polsku, Švýcarsku a Austrálii. Akcie Photon Energy N.V. jsou kótované na pražské burze a na trhu NewConnect varšavské burzy. 
Více informací naleznete na www.photonenergy.com. 
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