PHOTON ENERGY – TISKOVÁ ZPRÁVA

PHOTON ENERGY ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ


Tržby vzrostly o 25,8 procenta a čistý zisk se téměř zdvojnásobil



Společnost započala stavbu dalších solárních projektů o objemu 11,0
MWp v maďarském Tiszakécske a Almásfüzitő

Amsterdam – 7. listopadu 2018 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále „společnost“),
globální poskytovatel řešení a služeb v oblasti solární energetiky, dnes oznámila finanční výsledky za třetí
fiskální čtvrtletí končící 30. září 2018. Společnost zaznamenala čtvrtletní tržby 6,173 milionů eur (159
milionů korun), což představuje meziroční nárůst o 25,8 %, a rekordní zisk před zdaněním ve výši 1,543
milionů eur (40 milionů korun), o 74,8 % více než v předchozím čtvrtletí.
Společnost Photon Energy dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2018 vynikajících hospodářských výsledků. Ve
vykazovaném období společnost výrazně zvýšila výnosy a provozní zisk, pokročila ve svých projektech na
maďarském trhu a umístila v plné výši svůj korporátní dluhopis v hodnotě 30 milionů eur.
Photon Energy v tomto čtvrtletí pokračovala ve výrazném růstu v mnoha oblastech, včetně výroby
elektřiny, vývojových a inženýrských aktivit, a služeb úpravy vody. S příjmy ve výši 6,173 milionů eur (159
milionů korun), 25,8% nárůst oproti předchozímu roku, společnost díky svým novým aktivitám a
úspěšnému přechodu ke stálým výnosům zaznamenala sedmé po sobě následující čtvrtletí, ve kterém
společnost zaznamenala zrychlený růst výnosů.
„V mnohých oblastech našeho podnikání vidíme dynamiku a neustále se zaměřujeme na to, abychom
našli každou příležitost lépe sloužit našim zákazníkům a zúčastněným stranám. Silné a předvídatelné
cash flow a zdravá bilance nám umožňují finanční flexibilitu nezbytnou k podpoře tohoto úsilí a
k uskutečňování investic, které budou i nadále podporovat růst,“ říká Georg Hotar, generální ředitel
společnosti Photon Energy.
Konsolidované EBITDA a EBIT rostly meziročně pomaleji, a to na 3,282 milionů eur (85 milionů korun /
+4,5 %) a na 1,371 milionů eur (35 milionů korun / +11,6 %) v důsledku zvýšení lidských zdrojů a
administrativních nákladů. Ve srovnání s prvními devíti měsíci roku 2017 se tržby zvýšily o 28,6 % na
16,640 milionů eur (429 milionů korun), EBITDA se zvýšila o 4,9 % na 7,692 milionů eur (198 milionů
korun) a EBIT vzrostla o 11,2 % na 3,022 milionů eur (78 milionů korun).
V kontextu zvýšeného provozního zisku, zisk Photon Energy před zdaněním ve třetím čtvrtletí dosáhl
historicky nejvyšších 1,543 milionů eur (40 milionů korun), ve srovnání s 0,883 milionů eur (23 milionů
korun) v předcházejícím období (+74,8 %). Od počátku roku společnost dosáhla téměř trojnásobný zisk
před zdaněním ve výši 3,752 milionů eur (97 milionů korun) ve srovnání s 1,339 milionů eur (35 milionů
korun) v předchozím roce (+180,2 %). Tento výrazný růst lze připsat především úspěšným rozvojovým
aktivitám v Austrálii, jejichž výsledkem byl kapitálový zisk ve výši 3,074 milionů eur (79 milionů korun)
díky transakci uzavřené se společností Canadian Solar v prvním čtvrtletí letošního roku. Společnost tak
ve třetím čtvrtletí roku 2018 oproti předchozímu čtvrtletí (0,613 milionů eur / 16 milionů korun) téměř
zdvojnásobila svůj čistý zisk na 1,217 milionů eur (31 milionů korun). Od počátku roku čistý zisk
společnosti dosáhl rekordní výše 2,949 milionů eur (76 milionů korun) oproti 0,695 milionům eur (18
milionů korun) v předchozím období (+324,1%).
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Photon Energy společně s Polskou asociací malých investorů (SII) budou pořádat Q&A chat za účelem
diskuse výsledků za třetí čtvrtletí 2018 s generálním ředitelem Georgem Hotarem v pátek 9. září 2018
v 11:00 hodin SEČ. Chat proběhne na www.sii.org.pl v polštině a angličtině.
O SPOLEČNOSTI
Photon Energy je mezinárodní solární společností s českými kořeny a sídlem v Amsterdamu. Photon Energy postavila více než
50 MWp fotovoltaických elektráren v Evropě a v Austrálii. Dceřiná společnost Photon Energy Operations poskytuje provoz,
servis a monitoring FVE pro více než 220 MWp, z toho přes 100 MWp v České republice. Kromě toho Photon Energy spravuje
vlastní portfolio elektráren o výkonu 26 MWp ve třech 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, 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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