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Időközi veze
etőségi b
beszámo
oló 2013. I. negyeedév
Az ALTEO Energiaszo
olgáltató Nyyilvánosan M
Működő Részzvénytársaság (a továbbiiakban „Társsaság”) a
udapesti Érrtéktőzsde Zrt. Bevezetési és
tőkepiaccról szóló 2001. évi CXX. törvvény, a Bu
Forgalom
mbantartási Szabályokró
ól szóló szaabályzata (aa továbbiakkban „Szabáályzat”), valamint a
24/20088. (VIII. 15.) PM rendele
et (a továbbbiakban „PM
M Rendelet”)) alapján elkkészítette, és
é ezúton
közzétesszi a 2013. pénzügyi év I. negyedévéére vonatkozó összevont (konszolidá lt) időközi ve
ezetőségi
beszámo
olóját, valam
mint ahhoz külön íven m ellékelve a 2013.
2
pénzügyi év I. neggyedévére vo
onatkozó
összevon
nt (konszolid
dált) pénzügyyi kimutatássait (a továbbiakban együtt „Vezetősségi Beszám
moló”). Az
összevon
nt (konszolid
dált) Vezetősségi Beszámooló és az össszevont (kon
nszolidált) péénzügyi kimu
utatásai a
PM Rend
delet 3. szám
mú melléklete alapján, a számvitelről szóló 200
00. évi C. törrvényben elő
őírtaknak
megfelelően az Euró
ópai Unió hivvatalos lapjábban kihirdete
ett nemzetközi számviteeli standardok alapján
készült.
A Társasság 2013. I. negyedévére
n
vonatkozó öösszevont (ko
onszolidált) Vezetőségi
V
BBeszámolójában és az
összevon
nt (konszolidált) pénzügyi kimutattásaiban sze
ereplő információk nem
m auditáltakk, azokat
független könyvvizsggáló nem elle
enőrizte.

I.

A Társaság cégaadatai
A Tárrsaság cégneve

ALTEO
O Energiaszo
olgáltató Nyiilvánosan Működő
Részvvénytársaság
g

A Tárrsaság rövidíttett neve

ALTEO
O Nyrt.

A Tárrsaság székheelye

1055 Budapest, Honvéd
H
u. 200/A.

A Tárrsaság telefonszáma

+36 1 474 97 90

A Tárrsaság közpo
onti elektroniikus

@alteo.hu
info@

elérhetősége
pja
A Tárrsaság honlap

www.alteo.hu

A Tárrsaság cégbejegyzésénekk helye

Budap
pest

és idő
őpontja

2008. április 28.
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cégjeegyzékszáma

Cg.01‐10‐045985

A Tárrsaság adószááma:

14292
2615‐2‐41

A Tárrsaság közössségi adószám
ma:

HU14
4292615

A Tárrsaság statiszztikai számjele:

14292
2615‐3514‐114‐01

A Tárrsaság tevékeenységnek id
dőtartama

határozatlan

A Tárrsaság jogi fo
ormája

ánosan műkö
ödő részvényytársaság
nyilvá

Irányyadó jog

magyar

őkéje
A Tárrsaság alaptő

700.000 Ft
167.7

Hatállyos Alapszab
bály kelte

2013. április 29. (ccégadat bejeegyzés alatt))

A Tárrsaság fő tevékenységi kö
öre

mosenergia‐k
kereskedelem
m
Villam

Üzletti év

naptá
ári évvel meg
gegyező

Hirdeetmények kö
özzétételénekk helye

A

Tá
ársaság

a

szabályozoott

inform
mációkra

vonattkozó hirdetményeit a w
www.alteo.h
hu című
honla
apján, a BÉT
T www.bet.hhu című ho
onlapján
és

a

PSZ
ZÁF

áltaal

üzem
meltetett

ek.hu című honlapon jelenteti
www.kozzetetele
meg,

illetve

ha

vona tkozó

joggszabály

ezetten így rendelkezik,, akkor a Társaság
T
kifeje
hirdettménye

közzétételrre

kerü
ül

a

Cégkö
özlönyben is.
A Résszvények ISIN
N kódja

HU00
000103593

Tőzsd
dei bevezetéés

A

Társaság
T

1.677.000
1

darab

résszvénye

bevezzetésre került a BÉT‐re „ B” kategóriá
ában.
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A Tárrsaság Igazgaatósága
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Kaderjákk Péter, az Igazgatóság e lnöke
Chikán Attila
A
László
ó, az Igazgaatóság vezérrigazgatói
cím viselésére jogosu
ult tagja
Fodor Bea Emőke, az Igazgatóóság tagja, pénzügyi
igazgató
Kovács Domonkos,
D
az
a Igazgatósáág tagja
Molnár Bálint,
B
az Iga
azgatóság taggja

A Tárrsaság Felügyyelőbizottságga

Bakács Isstván, a Felü
ügyelőbizottssága elnöke
Dr. Borbííró István, a Felügyelőbizzottság tagja
a
Jancsó Pé
éter, a Felüg
gyelőbizottsáág tagja
Dr. Lukáccs János, a Felügyelőbizoottság tagja
Vitán Gábor, a Felügyelőbizottsáág tagja

A Tárrsaság Audit Bizottsága

dit Bizottságga elnöke
Bakács Isstván, az Aud
Dr. Borbííró István, azz Audit Bizotttság tagja
Dr. Lukáccs János, az Audit
A
Bizottsság tagja

A Tárrsaság Könyvvvizsgálója

A

Társa
aság

jelenlegi

könyvvvizsgálója

a

BDO

Magyaro
ország Köny
yvvizsgáló KKorlátolt Felelősségű
Társaságg (székhelye:: 1103 Budappest, Kőér utca
u
2/A.;
cégjegyzékszáma: 01‐09‐867785
0
5). A könyyvvizsgáló
á
30‐tóól a 2013. december
d
megbízattása 2013. április
31‐ével végződő
v
üzlleti évre voonatkozó be
eszámolót
elfogadó
ó

közgyűléssi

határozaat

meghozzatalának

napjáig, de legkéső
őbb 2014. m
május 31‐igg tart. A
n felelős
Társaságg könyvvizsgálatáért sszemélyében
könyvvizzsgáló Nagyn
né Zagyva ZZsuzsanna (cégadatok
bejegyzé
és alatt).
A Tárrsaság 5 %‐ott meghaladó
ó
részeesedéssel ren
ndelkező részzvényese

WALLIS ASSET
A
MANA
AGEMENT Zrrt.
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A Cso
oport tagjai
A Táársaság és az alábbiakban megnnevezett, a konszolidációba bevoont vállalkozzások (a
továb
bbiakban „LLeányvállalattok”, a Leáányvállalatokk és a Társsaság továbbbiakban eggyüttesen
„Csop
port” vagy „A
ALTEO Csopo
ort”) a követtkezők:


Soproni Erőmű
E
Kft. (továbbiakbann „soproni erőmű” is)
tevékenyység: energiatermelés, fűűtőerőmű



Győri Erő
őmű Kft. (továbbiakban „ győri erőmű
ű” is)
tevékenyység: energiatermelés, fűűtőerőmű



EXIM‐INV
VEST BIOGÁZZ Kft.
tevékenyység: energiatermelés, deepóniagáz‐haasznosítás



CIVIS‐BIO
OGÁZ Kft.
tevékenyység: energiatermelés, deepóniagáz‐haasznosítás



ALTEO‐Aggria Kft.
tevékenyység: energiatermelés, koogenerációs energiatermelés



ALTEO‐Deepónia Kft.
tevékenyység: vagyonkezelő cég



HIDROGÁ
ÁZ Kft.
tevékenyység: energiatermelés, hi drogáz/term
málmetán hassznosítás



ALTEO‐Hiidrogáz Kft.
tevékenyység: hőszolggáltatás, folyaamatban lévvő hidrogáz‐b
beruházás



ALTE‐A Kfft.
tevékenyység: vagyonkezelés (holdding)



ALTEO En
nergiakereskedő Zrt.
tevékenyység: gázkere
eskedelem



WINDEO Kft. (korábbi elnevezés: CLEAN Energgy Kft.)
emeltetés
tevékenyység: energiatermelés, szzélerőmű üze



VENTEO Kft.
K (korábbi elnevezés: W
WPSS Kft.)
tevékenyység: energiatermelés, szzélerőmű üze
emeltetés
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ALTSOLAR Kft. (alapíttva: 2013. jannuár 30.)
tevékenyység: energiatermelés (teermelőegységgel még nem rendelkezzik)



SUNTEO Kft. (alapítva
a: 2013. januuár 30.)
tevékenyység: energiatermelés (teermelőegységgel még nem rendelkezzik)



E‐WIND Kft.
K (üzletrészszerzés: 20 13. február 11.)
1
tevékenyység: energiatermelés (szzélerőmű)

5

6

III.

A
ALTEO
NYRT 2013. I. negyyedéves időkközi vezetősé
égi beszámolló

A C
Csoport összevont (kkonszolidáltt) pénzügyyi kimutattásai 20133. I. negyyedévére
vonaatkozóan
A Társaság 2013
3. I. negyedé
évre vonatkkozó nemzettközi számviiteli standarrdoknak meggfelelően
k
a Társasáág jelen Ve
ezetőségi
összeeállított össszevont (konszolidált) pénzügyi kimutatásait
Beszáámolóhoz meellékelten te
eszi közzé.
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IV.

A C
Csoport össszevont (konszolidállt) vezetősségi jelenttése 20133. I. negyyedévére
vonaatkozóan

1. Cégjo
ogi összefogllaló a Csopo
ort 2013. I. neegyedévérőll
1.1.

A Társaságga
al kapcsolato
os cégjogi essemények 20
013. január 1.
1 napja és aaz időközi ve
ezetőségi
beeszámoló készítése közötti időszakbaan

A Táársaság 2013
3. április 29. napján m
megtartotta éves rendes közgyűléését, ahol az
a alábbi
határrozatok szüleettek:
a) A Közgyűléss jóváhagyta az Igazgaatóság üzletti jelentésétt a Társasáág 2012. üzzleti éve
ttekintetében
n.
b) A Közgyűléss az Igazgató
óság előterjeesztésének megfelelő
m
ta
artalommal eelfogadta a Társaság
22012. évi mű
űködésével kapcsolatban
k
n elkészített felelős
f
társaságirányításii jelentését.
c) A Közgyűlés elfogadta a Társaság 20012. december 31‐ével végződő üzletti évére vonatkozó, a
TTársaság kö
önyvvizsgálójja által jóvváhagyott mérleget
m
és a számvitteli törvényy szerinti
beszámolót, valamint a könyvvizsgál
k
ó, az Audit Bizottság,
B
vallamint a Felüügyelő Bizotttság erről
beli jelentésé
ét.
készült írásb
d) A Közgyűlés elfogadta a Csoport 20112. decembe
er 31‐ével vé
égződő üzletti évére vonatkozó, a
TTársaság kön
nyvvizsgálója
a által jóváhaagyott összevvont mérleget és a szám
mviteli törvény szerinti
– IFRS szabvványok szeriint készült – konszolidáált beszámolót, valamintt a könyvvizzsgáló, az
A
Audit Bizottsság és a Felügyelő Bizottsság erről késszült írásbeli jelentését.
e) A Közgyűléss a Társasá
ág adózott eredményétt teljes egé
észében az eredményta
artalékba
helyezte, oszztalék fizetésséről nem haatározott.
f)

A Közgyűlés a gazdasági társaságokrról szóló 200
06. évi IV. tö
örvény 30. § (5) bekezdé
ésében írt
ffelmentvényyt, az ott írt feltételek
f
meellett az Igazggatóság tagja
ainak megaddta.

g) A
Az Audit Bizzottság javaslata alapjánn a Közgyűlés meghosszabbította a BDO Magyyarország
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségűű Társaság könyvvizsgál
k
ói megbízássát 2013. április 30.
013. decemb
ber 31. napjáával végződő
ő üzleti évre
e vonatkozó beszámolót elfogadó
napjától a 20
Közgyűlési határozat
h
me
eghozatalánaak napjáig, de
d legkésőbb
b 2014. májuus 31. napjáig terjedő
iidőszakra. A könyvvizsgálatért szem
mélyében is felelős könyyvvizsgálónaak az Audit Bizottság
jjavaslata alapján a Közgyyűlés Nagynéé Zagyva Zsuzsannát jelölte ki.
h) A Közgyűléss felhatalma
azta az Igazggatóságot saaját részvén
nyügylet meegkötésére le
egfeljebb
167.700 db ALTEO törzssrészvény tekkintetében, 2013. májuss 1. és 2014.. október 31
1. napjáig
tterjedő időtaartam alatt 950,‐
9
Ft‐os m
minimális, 5.0
000,‐ Ft‐os maximális elleenérték kiköttésével.
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i)

A Közgyűléss a fenti kö
özgyűlési haatározatba foglalt
f
változásra is tekkintettel, a Társaság
A
Alapszabályáának 15.1. po
ontját megfeelelően módo
osította.

j)

A Közgyűlés a Társaság módosítások
m
kal egységess szerkezetbe
e foglalt Alappszabályát ellfogadta.

atokkal kapccsolatos cégj
gjogi esemén
nyek 2013. ja
anuár 1. és jeelen időközi
1.2. A Leányvállala
an
veezetőségi besszámoló közzzétételénekk napja közötti időszakba
a) A Társaság, mint az ALT
TEO‐Agria Kftt. egyedüli tagja,
t
2013. március 29.. napján elfo
ogadta az
A
ALTEO‐Agria Kft. 2012 évre
é
vonatkoozó beszámolóját és kö
önyvvizsgálóii jelentését, osztalék
ffizetéséről nem határozo
ott.
b) A Társaság, mint
m az ALTE
EO‐Depónia KKft. egyedülii tagja, 2013. március 299. napján elfo
ogadta az
A
ALTEO‐Depó
ónia Kft. 2012 évre vonattkozó beszám
molóját és könyvvizsgálóói jelentését,, osztalék
ffizetéséről nem határozo
ott.
c) A Társaság, mint
m az ALTE
EO‐Hidrogáz Kft. egyedüli tagja, 2013
3. március 299. napján elfo
ogadta az
A
ALTEO‐Hidro
ogáz Kft. 201
12 évre vona tkozó beszám
molóját és könyvvizsgálóói jelentését,, osztalék
ffizetéséről nem határozo
ott;
d) A
Az ALTEO‐Deepónia Kft., mint a CIVIIS‐BIOGÁZ Kft. egyedüli tagja, 2013.. március 29
9. napján
eelfogadta a CIVIS‐BIOGÁZ
C
Z Kft. 2012 éévre vonatko
ozó beszámolóját és könyyvvizsgálói je
elentését,
o
osztalék fizettéséről nem határozott;
e) A
Az ALTEO‐Deepónia Kft., mint az EXIM
M‐INVEST BIOGÁZ Kft. egyedüli
e
tagjja, 2013. má
árcius 29.
n
napján elfoggadta az EXIM‐INVEST BIOGÁZ Kfft. 2012 évvre vonatkoozó beszámo
olóját és
kkönyvvizsgálói jelentésétt, osztalék fizzetéséről nem határozott;
f)

A Társaság, mint a Győri Erőmű Kft
ft. egyedüli tagja,
t
2013. március 299. napján elffogadta a
G
Győri Erőmű
ű Kft. 2012 évre vonatkkozó beszám
molóját és kö
önyvvizsgálóii jelentését, osztalék
ffizetéséről nem
n
határozo
ott. A Társasság, mint a Győri
G
Erőmű
ű Kft. egyedüüli tagja, 201
13. április
229. napján meghosszabb
m
bította a Győőri Erőmű Kft. korábbi könyvvizsgáló
k
ójának megb
bízatását,
kkijelölte őt a 2013. pénzü
ügyi év könyvvvizsgálatáraa is;

g) A Társaság, mint a HID
DROGÁZ Kft. egyedüli taagja, 2013. március 29.. napján elfogadta a
H
HIDROGÁZ Kft.
K 2012 évvre vonatkoozó beszámo
olóját és könyvvizsgálói jelentését, osztalék
ffizetéséről nem határozo
ott;
h) A Társaság, mint a Soproni Erőmű KKft. egyedüli tagja, 2013. március 299. napján elffogadta a
SSoproni Erőm
mű Kft. 2012
2 évre vonattkozó beszám
molóját és kö
önyvvizsgálóói jelentését,, osztalék
ffizetéséről nem határozo
ott. A Társasáág, mint a So
oproni Erőmű Kft. egyedüüli tagja, 201
13. április
229. napján meghosszabbította a Soproni Erőmű Kfft. korábbi
m
megbízatásáát, kijelölte őt a 2013. pénnzügyi év könyvvizsgálatára is.

könyvvizsggálójának
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i)
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A Társaság, mint
m az ALTE
E‐A Kft. egyeedüli tagja, 2013.
2
március 29. napjánn elfogadta az
a ALTE‐A
K
Kft. 2012 évre vonatkozó
ó beszámolóóját és könyvvvizsgálói jele
entését, oszttalék fizetéséről nem
h
határozott;

j)

A Társaság, mint az ALT
TEO Energiakkereskedő Zrt. egyedüli tagja, 2013 . március 29
9. napján
eelfogadta az
a ALTEO Energiakeresskedő Zrt. 2012 évre
e vonatkozzó beszámo
olóját és
kkönyvvizsgálói jelentésétt, osztalék fizzetéséről nem határozott;

k) A Társaság, mint
m a WIND
DEO Kft. egyeedüli tagja, 2013.
2
március 28. napján elfogadta a WINDEO
K
Kft. 2012 évrre vonatkozó
ó beszámolójját és könyvvvizsgálói jele
entését, és 400.000.000 Ftt osztalék
ffizetéséről határozott. A Társaság, m
mint a WINDEEO Kft. egyed
düli tagja, 20013. április 29. napján
m
meghosszabbította a WINDEO
W
Kft. korábbi kön
nyvvizsgálójá
ának megbízzatását, kijelölte őt a
22013. pénzügyi év könyvvvizsgálatára is.
l)

A Társaság, mint
m a VENT
TEO Kft. egyeedüli tagja, 2013.
2
március 28. napjánn elfogadta a VENTEO
K
Kft. 2012 évrre vonatkozó
ó beszámolójját és könyvvvizsgálói jele
entését, és 900.000.000 Ftt osztalék
ffizetéséről határozott. A Társaság, m
mint a VENTEEO Kft. egyed
düli tagja, 20013. április 29
9. napján
m
meghosszabbította a VE
ENTEO Kft. korábbi kön
nyvvizsgálójának megbízaatását, kijelö
ölte őt a
22013. pénzügyi év könyvvvizsgálatára is.

m) A Társaság 2013. januá
ár 30. napjáán megalap
pította az ALTSOLAR Kft
ft‐t (székhelyye: 1055
B
Budapest,

Honvéd

u.

20.,

céggjegyzékszám
ma:

Cg.01‐09‐997686,

fő

tevékkenysége:

vvillamosenerrgia‐termelés, jegyzett tőőkéje 1.000.000,‐ Ft, alapításkori sajját tőkéje 5.0
000.000,‐
FFt, ügyvezető
ői: Pável János Péter, és Selmeczi Dániel).
n) A Társaság 2013.
2
január 30. napján m
megalapítottta a SUNTEO Kft‐t (székh elye: 1055 Budapest,
B
H
Honvéd u. 20., cégjeggyzékszáma: Cg.01‐09‐9
997687, fő tevékenységge: villamosenergia‐
ttermelés, jeggyzett tőkéje
e 1.000.000,,‐ Ft, alapításkori saját tőkéje 5.000..000,‐ Ft, üggyvezetői:
P
Pável János Péter,
P
és Selmeczi Dánie l).
o) A Társaság 2013. febru
uár 11. nappján adásvé
étel jogcímén megszereezte az e‐W
WIND Kft.
ttörzstőkéjén
nek 100 %‐átt megtestesíttő üzletrésztt. A Társaság
g ugyan ezenn a napon meghozott
m
aalapítói hatáározatával az e‐WIND KKft. székhelyyét áthelyeztte a 1055 BBudapest, Honvéd u.
220/A. szám alá, a koráb
bbi ügyvezettője mellé kinevezte Tassnádi‐Tulogddi Leventét, valamint
d
döntött az ügyvezetők
ü
együttes céggjegyzési joggáról. A Tárrsaság 2013.. március 29
9. napján
m
meghozott alapítói
a
határozatával az UNIKONTO Kft‐t, dr. Adorján Csaba személyébe
en felelős
kkönyvvizsgálót jelölte ki a cég 20113‐as pénzüggyi évének könyvvizsgá latára, Hébe
er Gábor
ü
ügyvezető viisszahívása mellett
m
önáll ó cégjegyzéssi joggal ügyvvezetővé nevvezte ki Széccsi Balázs
u
urat, valamin
nt döntött Ta
asnádi‐Tuloggdi Levente ügyvezető
ü
ön
nálló cégjegyyzési jogáról.
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őszak üzleti tevékenység
gének értékeelése, kieme
elt pénzügyi adatok
2. Az idő
2.1. Az id
dőszaki trend
dek összefog
glalása
Az A
ALTEO Csoport straté
égiai célja egy elsőso
orban megújuló energgiaforrásokra épülő
energgiatermelő portfólió
p
kiép
pítése, amelyyben kiegészzítő jelleggel és a megújuuló energiafo
orrásokon
alapu
uló energiatermelő po
ortfóliót tá mogatva fö
öldgáz alap
pú kogenerrációs erőm
művek is
megttalálhatóak. Ennek
E
érdekkében a Társaaság 2011‐tő
ől főként a megújuló
m
eneergiaforrásokkra épülő
befekktetési

leh
hetőségek

feltérképezzésére

fordította

erőforrásait.
e

A

fenn
ntartható

energgiagazdálkod
dási célok szzolgálása meellett a meggújuló energ
giák térnyerrése segíti a Csoport
energgiatermelő portfóliójána
ak energiah ordozók sze
erinti diverzzifikáltságát, ezáltal csö
ökkenti a
szabáályozásnak és a piaci folyyamatoknak vvaló kitettséget.
A 2013‐as év elsső negyedévvében a Csooport újabb szélerőművvel bővült, a február vé
égén zárt
ó következté
ében tovább i 1,5 MW szzélerőmű kap
pacitás kerüllt a portfólió
óba, így a
sikerees tranzakció
tavalyy májusban vásárolt három műköödő szélerőm
művel együtttesen már 7,3 MW ka
apacitású
szélerőművet birrtokol az ALT
TEO Csoportt. Az akvizíció egy újabb
b jelentős léépés volt a megújuló
m
ére, így a stratégiai célokk eléréséhez is.
energgiát termelő erőművi egyységek súlyá nak növelésé
Az id
dőszak összzehasonlító adatait kéépező 2012‐es első negyedévhez képest a Csoport
szerkkezetében a négy szélerőmű bekerrülése okoz lényegi elté
érést, a többbi erőmű működési
m
modeelljében alap
pvető változá
ás nem köve tkezett be. A földgáz tüzzelésű győri éés soproni erőművek
e
már a tavalyi évvben is a szabad piacraa értékesítettték a villam
mos energiátt a Kötelező
ő Átvételi
Rendszer (KÁT) helyett, az időközben tovább cssökkenő piaci villamos energia árrak kissé
e
ségét. A dep
póniagáz erő
őművek eseetében a nyyíregyházi
mérsékelték a két erőmű eredményess
és csökkenésst, amelynekk közelgő
depónia helyszínén zajló rekkultiváció okoozott időszaakos termelé
őműtől ismé
ét a megszokkott teljesítm
mény várhattó. Ezek a h atások ugya
anakkor a
végezztével az erő
Csopo
ort egészéneek teljesítményére nem
m voltak szám
mottevőek az
a első negyyedévben. A Csoport
konszzolidált EBITDA szintje azz előző évi ellső negyedévvhez képest közel 44%‐kkal nőtt, ame
ely főként
a Csoportba idő
őközben bekerült négy szélerőmű teljesítmén
nyével, és a meglévő portfólió
agyarázható .
hatékkony üzemeltetésével ma
A villamos energia kereskkedelem terrületére a KÁT rendszer allokáciiójának válttoztatása
ő hatással volt,
v
amit a csökkenő
ő piaci villamos energi a ártrend optimális
fedezzetcsökkentő
kiakn
názásával sikerült kompenzálni. A 2013‐as fogyasztói
f
portfólió
p
voolumene a 2012‐es
szerződésállomán
nyhoz képest több mint 17%‐kal nö
övekedett. A győri és a ssoproni erőm
művek az
negyedévben
n nem a sajá
át ALTEO‐s m
mérlegkörbe termeltek,
t
mert
m egy virtuuális erőművvel, a VPP
első n
Erőm
mű Zrt‐vel vaaló együttm
működés előőnyösebbnekk ígérkezett. Az együttm
működés a második
negyeedévben is fo
olytatódik.
A Cso
oport jelentős mértékű EUR alapú hosszú lejáratú hitelállo
ománnyal reendelkezik, melyeket
ebben a negyedévben az év végi 291‐ es HUF/EUR
R árfolyamró
ól március vvégén 304 HUF/EUR
n nem realizá
ált árfolyamvveszteséget okozott.
árfolyyamra kellett átértékelnii, amely a péénzügyi soron
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A 20113‐as évben is kiemelt cé
él a megújulóó energiát te
ermelő erőm
művek terén vvaló további bővülés,
amelyynek hazai akvizíciók, illetve külfö ldi akvizíciók és zöldme
ezős fejleszttések is lehetnek az
irányai.
Az idő
őszaki pénzü
hez fontosnak tartjuk megjegyezni, hhogy a szezo
ügyi adatok értelmezésé
é
onalitás a
Csopo
ort tevékenységében kiemelten érrvényesül, hiszen
h
a fűtési idénybe n (első és negyedik
negyeedév) realizáálódik a csop
port fűtőerőm
művei által te
ermelt árbevvétel és ereddmény legjele
entősebb
részee, emellett peedig a szélerőművek term
melése is hassonló szezon
nalitással jelleemezhető.

2.2. Ered
dménykimutatás
A Cso
oport 2013 első
e negyedé
évi teljesítm
ménye mind árbevétel, mind
m
pedig eeredményessség terén
lényeeges növekedést mutat az előző évv azonos idő
őszakának értékeihez
é
kéépest. Kiemelendő a
cégcssoport üzletti teljesítmé
ényét relevvánsan mutaató bruttó eredmény és EBITDA
A érdemi
növekedése. Az adózás
a
előttti, illetve a nnettó eredm
ményt nem re
ealizált, nem
m a cégcsopo
ort üzleti
olyamvesztességek csökke
entették:
teljessítményéből adódó, árfo

Árbevéételek
Közvetllen ráfordításo
ok
Bruttó e redmény
Adminiisztratív ráford
dítások
Értékessítési ráfordítássok
Értékveesztés miatti veeszteségek
Egyéb bevételek/(ráfo
b
ordítások)
Pénzüggyi bevételek/(r áfordítások)
Bevétell negatív goodw
will elszámolássából
Adózás előtti
e
eredmény
Jövedelemadó ráfordíítás
Nettó erredmény (folyt atandó tevéke nységekből)
Egyéb átfogó
á
eredmén
ny
Átfogó eredmény
e
(folyttatandó tevéke
enységekből)
Ebből az
a anyavállalatt tulajdonosaitt illeti:
Ebből a nem kontrollááló érdekeltségget illeti:
Egy ré
észvényre jutó eredmény
e
(Ft/ részvény) alapé
értéke
Egy részvvényre jutó ere
edmény (Ft/résszvény) hígítottt értéke
EBITDA

2013.03.31
vé
égződő 90 nap
2 022 342
(1 635 240)
387 102
(98 280)
(3 670)
‐
(19 716)
265 436
(264 508)
‐
928
(13 438)
(12 510)
‐
(12 510)
(12 510)
‐
(7,54)
(7,54)
370 124

2012.03 .31
végződő 90
0 nap
1 770 933
9
(1 412 964)
357 969
(126 188)
1
(2 230)
2
‐
(18 336)
3
211 215
(33 070)
0
‐
178 145
(10 183)
1
167 962
‐
167 962
167 962
‐
0,36
110
110
0,36
256 644

Vááltozás
%
14
4,2%
15,7%
8
8,1%
‐2
22,1%
64
4,6%
7
7,5%
25
5,7%
69
99,8%
‐
‐9
99,5%
32,0%
07,4%
‐10
‐
07,4%
‐10
‐10
07,4%

‐10
06,83%
‐10
06,83%
44
4,22%

Árbevvételben az első negyedév 2 Mrd Ft feletti értékkkel jellemezhető, amely 14%‐kal haladja meg
az ellőző évi elsső negyedévves értéket.. A tevéken
nységek közötti megoszzlás a széle
erőművek
csopo
ortba kerüléssével lényegesen megvá ltozott, illetvve a győri, so
oproni erőműűvek csoportton kívüli
villam
mos energiaa értékesítésse is növel te a villam
mos energia termelési bevétel kon
nszolidált
árbevvételen belüli részarányá
át, amely ebbben a negyedévben közzel 19%‐át aadta az árbevételnek,
szemben a 2012 első negyedévi 3%‐kal. 22012‐ben a két
k nagyerőm
mű (soproni, győri) még az
a ALTEO
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mérleegkörébe érrtékesítette a villamos energiát, amely ezután nagykerreskedők felé került
értékkesítésre, és így a konszolidáláskor a villamos ene
ergia kereske
edelem árbevvételénél jellent meg.
Ezzel párhuzamosan a villamos energia kkereskedelmi bevétel ará
ánya a fentieek miatt csökkent, az
ő év első neggyedévi 34%‐‐os részesed ésről 25%‐raa. Továbbra is (és főleg aaz első negye
edévben)
előző
a legjjelentősebb a hőértékessítési árbevéttel részarányya a konszolidált árbevéételen belül, amely az
aktuáális negyedévvben 56%‐ott tett ki, szem
mben az összzehasonlító időszak 62%‐‐os értékével.
A közzvetlen ráfo
ordítások összege az előőző időszakh
hoz képest 16%‐kal,
1
azazz az árbevéttelt kissé
megh
haladó ütemben növekedett. Ebben több tényezző is szerepe
et játszott, főőként az időközben a
csopo
ortba került szélerőműve
ekhez kapcsoolódó eszközök értékcsö
ökkenési leíráása, illetve a 2012‐es
első negyedévbeen realizált nem
n
felhasznnált szén‐dio
oxid kvóták értékesítési nyeresége, amely a
dítások összeegét. A 2013‐as első
tavalyyi évben közel 77 M Ft‐tal csökkenntette a közvvetlen ráford
negyeedévben a Csoport nem ért el a kvóttapozíciókon nyereséget, mivel a 20112‐es év több
blete már
2012‐ben értékessítésre kerültt, 2013‐tól ppedig a földggáz tüzelésű erőművek (ggyőri, sopron
ni) kisebb
ültek az új kereskedési időszak sza
abályozásánaak következtében. A
mértéékű kiosztássban részesü
közveetlen ráfordíítások összeggén belül a leegnagyobb arányt
a
a tüze
előanyag kölltség teszi ki, amely a
közveetlen ráfordíttások 58%‐át adja.
A bru
uttó eredmény soron az előző évi azzonos negyed
dévhez képe
est 8%‐os nöövekedés 357
7 M Ft‐os
értékket eredményyezett.
A közzvetett ráforrdításokon belül
b
kizárólaag az adminisztratív ráfo
ordításokon belül figyelh
hető meg
érdem
mi változás, amely több mint 22%‐o s csökkenést mutat, főként a szigorúú költséggazzdálkodás
és léttszámkontroll eredményeként.
EBITD
DA szinten a Csoport az előző év aazonos időszakához kép
pest több m
mint 44%‐os bővülést
tudottt realizálni, ezzel elérve a 370 M Ft‐os értéke
et a 2013‐as első negyyedévben. Azz EBITDA
hányaad a szélerrőművek Cssoportba keerülésével érdemi
é
módon tovább javult, hiszzen ezek
erőm
művek jellem
mzően az energia ággazati átlaggnál magassabb EBITD
DA fedezet mellett
műkö
ödtethetők. Ki kell azonb
ban emelni a szezonalitáást is ezen erőművek terrmelésében, melynek
követtkeztében a második illettve harmadi k negyedév eredményesssége az elsőő negyedévhe
ez képest
mérsékeltebbre várható.
v
ügyi ráfordíítások terén
n az egy évvvel ezelőtti érték köze
el hétszeresee figyelhető
ő meg. A
Pénzü
nominális kamato
ok értéke össszességébenn mindössze
e 14 M Ft‐tal nőtt, amel yben a győrri‐soproni
úra váltása következtébe
k
en mérséklő
ődő kamatokk (2012 Q1 m
még HUF ala
apú volt),
hiteleek EUR alapú
illetvee a szélerőm
művek akvizíciós hitelei következtéb
ben a Csopo
ortba került új kamatfo
orrások is
szereepet játszottaak. De az eltérés döntő részét a de
eviza hitelek és devizás kötelezettsé
égek nem
realizzált árfolyam
m‐vesztesége magyarázzaa, amelynek értéke 2013
3 első negyeddévében 181
1 M Ft‐ot
tett kki, szemben az
a egy évvel ezelőtti közeel 20 M Ft‐oss átértékeléssi nyereséggeel. A több mint 4 Mrd
Ft érttékű EUR alapú csoportszintű hiteláállomány a negyedév
n
vé
égére 304,3 HUF/EUR árrfolyamra
került átértékeléssre az év véggi 291,29 HU F/EUR záróáárfolyamhoz képest.

A
ALTEO
NYRT 2013. I. negyyedéves időkközi vezetősé
égi beszámolló

13

Adózzás előtti ere
edmény szintten közel 1 M Ft pozitív eredmény mutatható
m
ki,, amely a jele
entős, de
e lényegeseen az előző évi első
a nem realizált devizás átértékelések kkövetkeztében marad el
A átértékelé s 181 M Ft‐o
os csökkentő
ő hatását kiszzűrve ezen a soron is
negyeedév teljesítményétől. Az
növekedés mutattkozna az elő
őző időszakh oz képest.
égének a teljjesítményét a vezetés vé
éleménye szzerint a legtisztábban
A céggcsoport alaptevékenysé
az EB
BITDA (az érttékcsökkenés, pénzügyi eredményté
ételek és a tá
ársasági adóózás előtti erredmény)
szintű
ű eredményeesség alakulá
ása szemléltteti, amelybe
en a Csoportt egy év alattt (főként a csoportba
c
került szélerőmű
űveknek kösszönhetően) több mint 44%‐os nö
övekedésre vvolt képes, amelyek
dév mindenkképpen sikerresnek értéke
elhető.
alapjáán a 2013‐ass első negyed

2.3. Mérrleg
A Csoport már 2013 első negyed
dévében bővvülni tudott az újabb sike
eres akvizícióó keretében, amely a
dált mérleggfőösszeg több
t
mint 6%‐os nö
övekedését jelentette, a Csoportt összes
konszolid
eszközállománya 201
13. március 31‐re
3
9 Mrd Ft‐ra növeke
edett.
2013.03.31
1
nem auditált
6 741 471

2012.12.31
au
uditált
6 193 306

Forgóesszközök

2 254 719

2 286 361

‐1,4%

ESZKÖZÖ
ÖK ÖSSZESEN

8 996 190

4 667
8 479

6,1%

Saját tőke

1 884 318

1 896 828

‐0,7%

l
kötelezettségek
Hosszú lejáratú

5 120 666

4 525 153

13,2%

Rövid le
ejáratú kötele zettségek

1 991 206

2 057 686

‐3,2%

SAJÁT TŐKE
T
és KÖTELLEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
Ö

8 996 190

4 667
8 479

6,1%

Befekte
etett eszközökk

Változás
%
8,9%

övekedett
A befekttetett eszközzök értéke – a mérlegfőöösszeget meghaladó mérrtékkel ‐ közzel 9%‐kal nö
2012. december 31
1‐hez képesst, amely e lsősorban a Törökszenttmiklósi 1,55 MW teljesítményű
mű termelésii berendezésseinek és kaapcsolódó errőművi ingattlanjainak (4490 M Ft), va
alamint a
szélerőm
kötelező
ő átvételi ren
ndszer (KÁT) keretében hasznosíthaató villamose
energia‐term
melési enged
délynek a
Csoportb
ba kerüléséével magyarázható. A KÁT villamo
osenergia‐termelési enggedély birto
okában a
szélerőm
mű által meggtermelt zöld
d energia hattósági áron értékesíthet
é
ő, amely szaabályozás érttékkel bír
az enged
dély birtoko
osa számára.. Ezt az értééket testesítti meg a tranzakció kappcsán a Csop
port által
azonosíttott immaterriális jószág összesen 1440 M Ft értékben, amelynek a leíráása KÁT rendszerben
értékesítthető mennyyiség kihaszn
nálásának arrányában valósul meg. A tranzakció keretében a Csoport
goodwilllt nem mutattott ki.
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nyában 20133 első negye
edévében a szokásos eszzközpótlási, felújítási
A befekttetett eszközök állomán
munkálaatokon kívül jelentős berruházási tevéékenység nem történt a Csoport meeglévő portfo
oliójában.
A befekttetett eszközzökkel kapcso
olatosan 20113 első negyyedévében össszesen 104 M Ft értékcsökkenés
elszámolása történt konszolidált szinten.
A forgóeeszközök állománya a 2012. év véégi állományyhoz képest lényegébenn változatlan
n szinten
maradt, az eszközökk belső mego
oszlása váltoozott némile
eg. A vevőkö
övetelések a hidegebb, szelesebb
s
melés, illetvve kereskedés volumeenének növvekedése
márciusii időjárás miatti maggasabb term
következztében 43 M Ft‐tal maggasabb értékket képviseln
nek a 2012 fordulónapi
f
állományhoz képest.
Ugyanakkkor a pénzeeszközök, ille
etve az egyé b követelése
ek állománya
a összesen 775 M Ft‐tal csökkent,
c
amely ellsősorban a 2013‐ban
2
lezzajlott szélerrőmű akvizíciió következm
ménye.
ort saját tőkke állományya nem válttozott lényegesen a 2012. decembber 31‐i állományhoz
A Csopo
képest, a változás a Csoport
C
első negyedévess eredményé
éből fakad.
A Csopo
ort hosszú lejáratú köte
elezettségei 13%‐kal nö
övekedtek, ami főleg a CCsoport bővvülésének
tulajdonítható. A törökszentmiiklósi széler őmű megváásárlásához kapcsolódóaan felvett bankhitel
b
nek 2013
hosszú lejáratú része 525 M Ft‐ot tett ki, uggyanakkor a Csoport devizában fennnálló hitelein
0 Ft /EUR) ttörténő átérttékelése köttelezettség áállomány nö
övekedést
március 31‐i árfolyaamra (304,30
é
A hosszú lejár atú köteleze
ettségek állománya ebbeen az időszakban egy
jelentettt 169 M Ft értékben.
negyedéévnyi törleszttéssel (121 M Ft) csökke nt, , illetve 15 M Ft összzeggel növekkedett a zéró
ókuponos
kötvényeek tárgynegyyedévi kamatainak köszöönhetően.
Kisebb, nem jelentő
ős növekedéss jelentkezettt a halaszto
ott adó köte
elezettségek és a tárgyi eszközök
n, összesen 8 M Ft értékb
ben.
leszereléési kötelezetttségei miatt képzett célt artalékok eggyenlegeiben
A rövid lejáratú kö
ötelezettségek több mi nt 3%‐kal csökkentek
c
2012
2
záró aadataihoz ké
épest. Ez
övetkezett vá
áltozásokkal (törlesztések, hosszú
magyaráázható egyréészt a rövid lejáratú hitellekben bekö
lejáratbó
ól történő áttsorolás, átérrtékelések), aami a kötele
ezettségállom
mány 104 M Ft‐os növeke
edéséhez
vezetett. Ugyanakko
or a vevők álttal fizetett ellőlegek állom
mánya függ a hő‐ és villam
mos energia igénytől,
bi az időjáráss függvénye. Ennek köveetkeztében a legnagyobb
b hőfogyasztóók által fizettett vevői
ez utóbb
előlegekk értéke 166
6 M Ft‐tal cssökkent az éév végi állom
mányhoz kép
pest. A száll ító tartozások miatti
kötelezeettségek egyeenlegei lénye
egében megeegyeznek a 2012.
2
decem
mber 31‐i egyyenlegekkel: összesen
7 M Ft‐o
os csökkenés mutatkozik a bázis időszzakhoz képesst.
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3. A Cso
oport helyzettét érintő essemények, vááltozások
A 2013. év jelen id
dőközi vezető
őségi beszám
moló keltén
nek napjáig terjedő
t
idősszaka tekinte
etében a
ba tartozó táársaságok kö
özül az alábbbiakkal kapcssolatban érd
demes kiemeelnünk az idő
őszakban
Csoportb
történt vváltozásokatt, eseményeket. A Társaaság és az eggyes leányvá
állalatok tekiintetében kizárólag a
2013‐ban bekövetkezett főbb változásokaat érinti a jelen vezetőségi beszáámoló. A vá
áltozások
2
évi koonszolidált iggazgatósági jelentésében
j
n és beszám
molójában
informácció tartalma a Csoport 2012.
foglaltakkkal együtt értelmezendő
ő.
a) A
ALTEO Nyrt..
A reezsicsökkentéssel kapcso
olatos jogszzabályok – tekintve,
t
ho
ogy a Társasság nem eggyetemes
szolggáltató – közzvetlenül nem érintik a TTársaság villamosenergia
a‐kereskede lmi tevékenyységét. A
villam
mos energiááról szóló 200
07. évi LXXXXVI. törvény 2013.
2
januárr 1. napjától hatályos mó
ódosítása
alapjján azonban
n az egyetem
mes szolgáltattók nem kötelesek az ilye
en minőségüükben fogyassztóiknak
értékesített villaamos energia
a arányábann kötelező átvétel alá eső
ő villamos ennergiát átven
nni, így az
eli kötelezettsége volum
menében me
egnő, ami
átvéételre kötelezettek – közztük a Társa ság – átvéte
több
bletköltségekkkel jár. A Tá
ársaság villam
mosenergia‐kkereskedelm
mi tevékenyséégével kapcssolatosan
terveezett fedezeetet az emlíített jogszabbályváltozás csökkenti, azonban
a
vesszteséget ne
em okoz,
ezérrt a Társaságg a 2013. évrre szerződéssben rögzítettt árain nem
m változtat, a bevételkiesést nem
háríttja át fogyaszztóira.

mű Kft.
b) SSoproni Erőm
A So
oproni Erőmű
ű és a Sopron Holding Zrrt. között egyyeztetések folytak a távhhőtermelői szerződés
s
alapjján kötelező
ő átvétel alá eső hőmennnyiség át nem
m vett részé
ének elszámoolásáról. Az elhúzódó
tárgyyalások ered
dménytelenssége láttán, a Soproni Erőmű 2013
3. februárjábban 400.000
0.000,‐ Ft
kötb
bérkövetelés érvényesíttése érdekéében fizetéssi meghagyá
ás kibocsátáása iránti kérelmet
nyújtott be az illletékes bírósságnak. Az eeljárás a Soprron Holding Zrt. ellentm ondása folyttán perré
ben a Soprroni Erőműű felemelte tőkekövete
elését 781..251.102,‐ Ft‐ra,
F
és
alakult, amelyb
00,‐ Ft késeedelmi kamat és perkö
öltségigényt is előterjesztett. A
nagyyságrendileg 100.000.00
Soprroni Erőmű továbbra iss nyitott a peren kívülii megegyezé
ésre, amennnyiben a tárrgyalások
időkközben eredm
ményre veze
etnek, a Sop roni Erőmű intézkedni fog az eljáráss felfüggeszttéséről, a
jogvita békés úton törté
énő lezárássáról. Az ALTEO
A
csop
port konzerrvatív árbevvétel és
dménytervezzése során a kötbérköveetelésből beffolyó bevétellel még nem
m számolt, az
a sikeres
ered
érvéényesítése essetén – a Sop
proni Erőmű,, illetve a Cso
oport eredm
ményét növel heti.
A neemzeti fejlessztési miniszzter 56/20122. (X. 31.) szzámú rendelete alapján,, a Soproni Erőmű e
rend
delet hatályaa alá eső foggyasztók vonnatkozásában
n alkalmazan
ndó hőszolgááltatói és hő
őtermelői
árai – mint hatóssági árak – 2013. évben vváltozatlanok maradnak.
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Győri Erőmű
ű Kft.
c) G
A neemzeti fejlesztési miniszter 56/20112. (X. 31.) számú rendelete alapjáán, a Győri Erőmű e
rend
delet hatályaa alá eső foggyasztók vonnatkozásában
n alkalmazan
ndó hőszolgááltatói és hő
őtermelői
árai – mint hatóssági árak – 2013. évben vváltozatlanok maradnak.

d) HIDROGÁZ Kft.
K
A HIDROGÁZ Kfft. elleni 24
4 M Ft értéékű nyolc szzemély ingatlanában essett kár me
egtérítése
tárgyyában indíto
ott per ügyében a szakkértő jelentésének kieg
gészítése és tanúmegha
allgatások
alapjján a bírósáág új szakérrtő kirendel éséről dönttött, akinek feladata a per során felmerült
f
ellen
ntmondások feloldása. A pernek ninccs jelentős haatása az ALTEO Csoport m
működésére.
A HIIDROGÁZ Kftt. felperes 2009.
2
szepte mber 4. nap
pján keresetet nyújtott bbe egyik sze
erződéses
partnerével szem
mben. A HIDROGÁZ Kftt. a keresetében vitatja
a az általa vvállalkozókén
nt kötött
erűségét (késsedelemre és
é a hibás
vállaalkozási szerzződést biztosító bankgarrancia lehívásának jogsze
teljeesítésre hivaatkozást), éss követeli a bankgaran
ncia tőkeösszegének, aaz utolsó vá
állalkozói
díjréészletnek, vaalamint kése
edelmi kamaatoknak a megfizetését
m
t. A pertárggyérték 49 M Ft. Az
ügyb
ben az elsőffokú bíróságg 2012. noveember 14. napján
n
a ke
ereset jogalaapjának tekintetében
közb
benső ítélet hozott, mellyben a HID ROGÁZ Kft. keresetét részben meggalapozottnak találta,
részben elutasította. A bíróság közbensső ítéletében
n a követelé
és összegszerrűségének tárgyában
m hozott. A HIDROGÁZ
H
KKft.az ítélet ellen
e
fellebbezéssel élt, a másodfokú
ú bíróság
hatáározatot nem
azon
nban a közbeenső ítéletett 2013. májuus 14. napján helyben hagyta.
h
A HID
DROGÁZ Kft. jelenleg
vizsggálja a máso
odfokú ítélett elleni felü lvizsgálati ké
érelem benyyújtásának leehetőségét.A
A pernek
nincs jelentős haatása az ALTE
EO Csoport m
működésére..

CIVIS‐BIOGÁ
ÁZ Kft.
e) C
A CIVIS‐BIOGÁZ Kft. 2012 szeptemberé ben nem pe
eres eljárást indított a FFővárosi Törrvényszék
édelmi és
előttt, kérve a bííróságot, hoggy kötelezze az az Orszáágos Környezzetvédelmi, TTermészetvé
Vízügyi Főfelügyyelőséget (a
a továbbiakbban „OKTVFF”) a 2009‐2010 évekbben előállíto
ott ERU‐k
ott határozatt végrehajtássára. A bírósá
ág első fokonn a CIVIS‐BIO
OGÁZ Kft.
jóváírásának tárggyában hozo
OKTVF felleb
bbezése nyo
omán a véggzés nem jo
ogerős, a
kéreelmének helyt adott, azzonban az O
jogo
orvoslati eljárás folyamattban van. Azz OKTVF fellebbezését arra
a alapoztaa, hogy a Ne
emzeti és
Fejleesztési Minissztérium (tovvábbiakban „„NFM”) a fen
nt említett, a 2009‐2010.. években ke
eletkezett
ERU átadásáról szóló határo
ozatát vissza vonta 2013 februárjában. Az NFM eez utóbbi, visszavonó
C
Z Kft. megíttélése szerin
nt jogszabálysértő, ezéért azt közigazgatási
hatáározata a CIVIS‐BIOGÁZ
hatáározat hatályyon kívül helyyezése iránti peres eljáráásban megtámadta.
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A CIVIS‐BIOGÁZ Kft. és a prrojektgazda Energy Bioggas Kft. nevé
ében, a „Debbreceni kom
mmunális‐
2012 évekbe
en előállítottt ERU‐k áta
adása és
hullaadéklerakó depónia gázz projekt” ááltal 2011‐2
jóváírása 2013. január 1. nap
pján megtörttént, ezért a CIVIS‐BIOGÁ
ÁZ Kft. az NFFM ellen indíított nem
n keresetétől elállt.
perees eljárásban
Ameennyiben a CIVIS‐BIOGÁZ
C
Z Kft‐t az NFFM, az OKTV
VF és a VM in
ndokolatlan késedelme miatt kár
éri, aazt per kerettében fogja érvényesíten
é
ni.
A feentiekben meghatározottt projekt teekintetében az Energy Biogas
B
Kft. ttényleges szzállító, az
átveevő és a CIV
VIS‐BIOGÁZ Kft. között létrejött kibocsátás‐csö
ökkentési eggységekre vo
onatkozó
adássvételi szerző
ődésnek a CIIVIS‐BIOGÁZ Kft. eladói/sszállítói minő
őségének meegszüntetése
e, Energy
Bioggas Kft.‐re tö
örténő átírássa, valamint a szállítói pozíció
p
hatóságok előtti módosítása
a jelenleg
folyaamatban van
n.

f) EXIM‐INVEST Kft.
Az EEXIM‐INVESTT Kft. 2012 szeptemberé
s
ében nem peres eljárás indított a FFővárosi Törrvényszék
előttt, kérve a bíróságot,
b
ho
ogy kötelezzze az OKTVFF‐et a 2009‐‐2010 évekbben előállíto
ott ERU‐k
jóváírárásának tárgyában ho
ozott határozzat végrehajtására. A bírróság első fookon az EXIM
M‐INVEST
n
a véégzés nem jo
ogerős, a
Kft. kérelmének helyt adottt, azonban aaz OKTVF felllebbezése nyomán
orvoslati eljárás folyamattban van. Azz OKTVF fellebbezését arra alapoztaa, hogy a NFM a fent
jogo
emlíített, a 2009
9‐2010. évekkben keletkeezett ERU átadásáról szó
óló határoza tát visszavonta 2013
februárjában. Azz NFM ez uttóbbi, visszavvonó határo
ozata az EXIM
M‐INVEST Kfft. megítélésse szerint
özigazgatási hhatározat haatályon kívül helyezése irránti peres eljárásban
jogszzabálysértő, ezért azt kö
meggtámadta.
Az EXIM‐INVEST Kft. által a „Nyíregyháza
„
a‐Oros depó
óniagáz haszn
nosítás projeekt” keretéb
ben 2011‐
U‐k átadása és jóváírása 2013. januá
ár 1. napján megtörtént,, ezért az
20122 években előállított ERU
EXIM
M‐INVEST Kftt. az NFM ellen indított nnem peres eljjárásban kerresetétől elálllt.
Ameennyiben az EXIM‐INVESST Kft ‐t az N
NFM, az OKTV
VF és a VM indokolatlan késedelme miatt kár
éri, aazt per kerettében fogja érvényesíten
é
ni.

AR Kft.
g) SSUNTEO Kft.. és ALTSOLA
A Cssoport 2013
3. január 30‐‐án két új leeányvállalato
ot alapított a megújuló energiát ha
asznosító
porttfoliójának bővítésének
b
céljából.

A társaságo
ok fő tevékkenysége váárhatóan na
apenergia

haszznosításával történő villamos energgia termelé
és lesz. A SUNTEO
S
Kft.. 2013 febrruárjában
támo
ogatási kéreelmet nyújto
ott be Körnnyezet és En
nergia Operatív Program
m (KEOP) keretében
megghirdetett pályázatiban.
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h) E‐WIND Kft.
apján, adásvéétel jogcímé
én megszerezte az E‐WIN
ND SZÉLENERGETIKAI
A Társasság 2013. február 11. na
korlátoltt felelősségű
ű társaság 50
00.000 Ft jeggyzett tőkéjének egészét megtestesíttő üzletrészt, ezzel az
e‐Wind K
Kft. egyedülii tagjává váltt. Az e‐Wind Kft. fő tevékenysége villamosenergiia‐termelés, amit egy
– Töröksszentmiklós térségében
t
üzemeltetett
ü
t – 1,5 MW névleges
n
teljesítményű szzélerőművell végez. A
szélerőm
művel előállított villamos energiátt az e‐Wind Kft. a megújuló
m
ennergiaforrásb
ból vagy
hulladékkból nyert en
nergiával term
melt villamoos energia, vaalamint a kap
pcsoltan term
melt villamos energia
kötelező
ő átvételéről és átvételi áráról szóóló 389/2007
7. (XII. 23.) Korm. renddelet alapján
n, a KÁT
rendszerr keretében a MAVIR Zrt‐nek értékessíti. A kötelezző átvétel időtartama váárhatóan 201
18. évben
jár le, eezt követően a Társasá
ág saját méérlegkörében
n kívánja érrtékesíteni aaz e‐Wind Kft. által
megterm
melt villamoss energiát.

ársaság cég
gcsoportjána
ak főbb koockázatai, és
é az ezekk
kel kapcsollatos változzások és
4. A Tá
bizon
nytalanságokk
A meegújuló és alternatív energiaforrásookból előállíttott hő‐ és villamosener
v
rgia kötelező
ő átvételi
rendsszerének (K
KÁT) átalakíításáról, vallamint a megújuló‐
m
és alternatívv energiaforrrásokból
előálllított hő‐ éss villamosenergia köteleező átvételi rendszer (M
METÁR) beveezetéséről a Nemzeti
Fejlessztési Miniszztérium szabályozási konncepciót készzített és tett közzé 2011 szeptemberrében. Az
említtett támogattási rendsze
erek, különöösképp a KÁ
ÁT szabályozás, a távhőőszolgáltatással és ‐
termeeléssel kapccsolatos szab
bályozás, vaalamint a kaapcsoltan termelt hő‐ éés villamosenergiával
kapcssolatos szabáályozás válto
ozása, vagy a vonatkozó támogatások esetleges m
megszűnése,, illetőleg
a KÁ
ÁT rendszer átalakítása és a METTÁR bevezettése jelentősen befolyáásolhatja a Társaság
műkö
ödését, eredményességé
ét, piaci pozíccióját és verssenyképességét.
Az ALTEO Csopo
ort két létessítménye, a Győri Erőm
mű Kft. és a Soproni Errőmű Kft. a Nemzeti
átási jogok aallokációjábaan részesül. Az Európai U
Kiosztási Terv alaapján kibocsá
Unió előírásai szerint
urópai Unió tagállamai,
t
íggy Magyarorrszág is köteles 2013‐tól új, aukción és allokáción alapuló
az Eu
mech
hanizmussal felváltani a kibocsátási j ogok allokácciós rendszerét. A hőterm
meléshez kapcsolódó
allokáációs rendszzer megmara
ad, de átalaakul, és az erőműveknek
e
k egy csökkeentett menn
nyiség áll
majd rendelkezéésére. Figye
elemmel arrra, hogy a Csoport fűtőerőműveeinek hőszolgáltatási
ókra átháríth
hatóak, a reendszer válttozásából
szerződései alapjján a többletköltségek a fogyasztó
ő kockázatokk jelentősen csökkentek.. Mindezek ellenére
e
a kibocsátási joggok árának változása
v
eredő
befolyásolhatja az ALTEO Csoport működéési költségeit és gazdasági eredményyeit.
é CXXVI. töörvénnyel módosított Tszt. alapján a távhőszolgá
áltatónak
A 20111. évi XXIX. és a 2011. évi
értékkesített távhő, és a lakosssági fogyaszztóknak, valamint külön kezelt intézzményeknekk nyújtott
távhő
őszolgáltatáss díját – mint
m
legmaggasabb ható
ósági árat – és azok szerkezetét a MEH
javaslatának figyeelembevételével az energgiapolitikáérrt felelős min
niszter rendeeletben állap
pítja meg.
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A nem
mzeti fejleszztési miniszte
er legmagassabb hatósággi árakat me
egállapító 500/2011. (IX. 30.)
3 NFM
rendeelete („Árrendelet”) 2011.
2
októ ber 1. napján lépettt hatályba.. Az árren
ndelet a
távhő
őszolgáltatón
nak értékessített távhő legmagasaabb árát te
ermelőnként határozza meg, a
végfeelhasználói árakat
á
pedig egységeseen a 2011. március 31. napján aalkalmazott árakban
maxim
málja.
Az Árrendelet meghatározza
m
a a Soproni Erőmű Kft. és a Győri Erőmű Kft.. által távhő
őtermelői
őségükben a távhőszolgáltatónak érrtékesített távhő,
t
valam
mint a Soprooni Erőmű Kft. által
minő
őszolgáltatói minőségéb
ben a lakosssági fogyaszztóknak és a külön kezzelt intézmé
ényeknek
távhő
nyújttott távhőszo
olgáltatás árá
át. A távhőszzolgáltatók és
é a külön kezelt intézméények az 51/2
2011. (IX.
határozott feeltételek me
ellett távhő támogatásbaan részesülh
hetnek, a
30.) NFM rendeletben megh
oni Erőmű Kfft. nem esik e körbe.
Sopro
Az eggyes energettikai tárgyú törvények m
módosításáró
ól szóló 2011. évi XXIX. törvény mó
ódosítja a
villam
mos energiáról szóló 20
007. évi LXXXXVI. törvény 9. §‐át, és támogattni rendeli az olyan
elsőd
dleges energgiaforrás felhasználását,, amely a termálvíz
t
kittermelése ssorán a környezetbe
kerülve nagyobb
b környezettterhelést ok ozna, mint amelyet az energetikaii hasznosítása során
és hatálybalépésének ffeltétele az Európai
annak felhasználása okoz. Az említettt rendelkezé
atának meghhozatala. Jele
en jelentés keltének
k
napj
pján sem a tá
ámogatás
Bizotttság jóváhaggyó határoza
feltéttelei, sem az Európai Bizottság jóvááhagyásánakk várható időpontja nem
m ismert. A változás
hatálybalépése és
é a támogatási feltéteelrendszer kidolgozása
k
kedvezően érintheti a Csoport
ogázt hasznosító erőműveit.
hidro
A Cso
ban is jellem
mzően devizzában (EUR és USD)
oport fűtőerőműveinek gázbeszerzééseit 2013‐b
bonyolította le, ami
a egyfelől kedvezőbb beszerzési forrást bizto
osított a ter meléshez fe
elhasznált
en, ugyanakkkor némileg növelte a te
evékenység a devizás kittettségét,
energgiahordozók tekintetébe
amit a Csoport határidős ügyyletek kötéséével és a foggyasztói szerződések devvizaárfolyamtól függő
árazáásával kezel.
A Cso
oport jelentő
ős euró alapú
ú hosszú lejááratú hitelállo
ománnyal re
endelkezik (W
WINDEO Kft.,, VENTEO
Kft, G
Győri Erőmű Kft., Sopron
ni Erőmű Kft.., ALTEO‐Agrria Kft., CIVIS
S‐BIOGÁZ Kftt., EXIM‐INV
VEST Kft.),
melyeek esetében egy tartósan gyenge forrint árfolyam
m csökkenthe
eti a csoport eredményességét és
cash állományát. A villamos energia kkereskedelem
m beszerzéssei is döntőő többségéb
ben euró
úak, míg vevvői szerződé
ései forintbaan köttetnek. A deviza kitettség kkezelésére a csoport
alapú
fedezzeti ügyleteket köt, ille
etve ahol leehetséges, devizaárfolya
d
am indexáltt vevői árké
épleteket
alkalm
maz.
Az ALLTEO Csoport tagjai közzül, a WINDEEO Kft‐nek, a VENTEO Kft‐nek,
K
és aaz e‐Wind Kft‐nek az
energgiatermelésee időjárásfü
üggő, ezért az időjárás változása is jelentőős hatással lehet a
szélerőművek ereedményessé
égére. Az ALLTEO Csoporrt stratégiája
a, hogy növeelje az időjá
árásfüggő
mi az időjáráástól való fü
üggést a jövvőben fokozzhatja. A be
efektetési
energgiatermelés arányát, am
döntéések meghozatala előtt, a Csoport kkiemelt figye
elmet fordít az időjárás múltbeli tre
endjeinek
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ől fakadó kockázatokaat a minim
málisra mérssékelje, tovvábbá az
elemzésére, hoggy az ebbő
és során a TTársaság metteorológiai előrejelzések
e
kre támaszko
odva jelzi
időjárásfüggő energiatermelé
mennyiséget.
előree a megtermeelt energiam
Magyyarország Ko
ormánya több fórumon j elezte, hogyy rezsicsökke
entési prograamja keretéb
ben 2013
év ssorán továb
bbi árszabá
ályozó lépééseket teszz. A rezsiccsökkentési program tartalma,
hatálybalépéséneek időpontja
a nem ismeert, azonban nem zárha
ató ki, hogyy a Csoport bármely
odását e válttozások – közzvetlenül, vaagy közvetve – hátrányossan érintik.
tagjának gazdálko
bb olyan adóózással kapcssolatos törvé
ényváltoztatáást fogadott el, ami a
2012‐ben az Orszzággyűlés töb
mos energiaa szektorban
n működő vállalkozáso
okat hátrányyosan érintti: az energgiaellátók
villam
jöved
delemadóján
nak mértéke 2013. januáár 1‐től 31%‐ra nőtt, új adónem, a köözművezetékkek adója
is beevezetésre került.
k
Nem zárható ki, hogy a sze
ektorban működő társaaságok az adóztatási
rendsszer további, a szempo
ontjukból keedvezőtlen irányú,
i
válto
oztatásával lesznek kén
nytelenek
szembesülni.
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V.

A Társaság, min
nt kibocsátó
ó nyilatkozaatai
A Társaság ezúto
on kijelenti, hogy a 20013. I. negye
edévére von
natkozó összzevont (konszolidált)
ügyi kimutattásai a hatályyos és alkalm
mazandó száámviteli előírrások alapjánn, a Társaságg legjobb
pénzü
tudássa szerint kéészült, valóss és megbízhható képet ad a Társasság és a konnszolidációba
a bevont
vállalkozások eszzközeiről, kö
ötelezettséggeiről, pénzü
ügyi helyzettéről, valam
mint nyeresé
égéről és
vesztteségéről.
onatkozó össszevont (konnszolidált) ve
ezetőségi
A Tárrsaság kijelenti, hogy a 2013. I. neggyedévére vo
jelenttés megbízható képet ad
d a kibocsáttó és a konszzolidációba bevont
b
válla lkozások helyzetéről,
fejlőd
déséről és teljesítményé
t
éről, valami nt ismerteti a pénzügyyi év hátraléévő három hónapját
érintő
ő főbb kockáázatokat és bizonytalansá
b
ági tényezőkket.
A Táársaság kijelenti tovább
bá, hogy jellen Vezetősségi Beszám
moló adatait könyvvizsggáló nem
vizsgáálta.

Budapest, 2013. május
m
17.

Az ALTEEO Nyrt. képvviseletében:

Chikán Atttila László

Fodor Bea Emőke

az Igazgattóság tagja

az Igazgatósság tagja
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