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ALTEO
A
NYRT 2013. I. félé
éves jelentése

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 szabbályzata, valamint a 24//2008. (VIII. 15.) PM ren
ndelet (a
továbbiaakban „PM Rendelet”) alapján elkéészítette, éss ezúton közzéteszi a 22013. pénzü
ügyi év I.
félévére vonatkozó összevont (konszolidáált) vezetősé
égi jelentésé
ét, valamintt ahhoz kü
ülön íven
p
év I. félévére vvonatkozó össszevont (konszolidált) ppénzügyi kim
mutatásait
mellékellve a 2013. pénzügyi
(a továb
bbiakban együtt „Féléve
es jelentés” ). Az összevvont (konszo
olidált) jelenntés és az összevont
ö
(konszolidált) pénzügyi kimutatá
ások a PM Reendelet 2. szzámú mellékklete alapján , a számvitelről szóló
nyben előírta
aknak megfeelelően az Európai
E
Unió Hivatalos lapjában kiihirdetett
2000. évvi C. törvén
nemzetkközi számviteeli standardo
ok alapján kéészült.
A Társaság 2013. I. félévre vonatkozó ö sszevont (konszolidált) vezetőségi jelentésébe
en és az
nt (konszolidált) pénzü
ügyi kimutaatásaiban szereplő info
ormációkat könyvvizsgá
áló nem
összevon
auditáltaa.

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

1138 Budapest, Váci
V út 175. (cégadat be
ejegyzés
alatt)

A Tárrsaság telefonszáma

+36 1 236‐8050

A Tárrsaság közpo
onti elektroniikus

@alteo.hu
info@

elérhetősége
A Tárrsaság honlap
pja

www.alteo.hu

A Tárrsaság cégbejegyzésénekk helye

Budap
pest

és idő
őpontja

2008. április 28.

cégjeegyzékszáma

Cg.01‐10‐045985

A Tárrsaság adószááma:

2615‐2‐41
14292
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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

nyilvá
ánosan műkö
ödő részvényytársaság

Irányyadó jog

magyar

őkéje
A Tárrsaság alaptő

700.000 Ft
167.7

Hatállyos Alapszab
bály kelte

2013. augusztus 5.
5

A Tárrsaság fő tevékenységi kö
öre

mosenergia‐k
kereskedelem
Villam
m

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
D
az
a Igazgatósság tagja, be
efektetési
Kovács Domonkos,
igazgató
B
az Iga
azgatóság taggja
Molnár Bálint,

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)
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A Cso
oport össze
evont (konsszolidált) péénzügyi kim
mutatásai 20
013. I. félévvére vonatkkozóan
A Táársaság 201
13. I. félévrre vonatkozzó nemzetközi számviteli standarddoknak meggfelelően
összeeállított összevont (konszolidált) pénnzügyi kimuttatásait a Tá
ársaság jelenn Féléves Jelentéshez
melléékelten teszi közzé.
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IV.

A Cso
oport össze
evont (konsszolidált) veezetőségi je
elentése 201
13. I. félévéére vonatko
ozóan

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

A Társaságga
al kapcsolato
os cégjogi eesemények 2013.
2
januárr 1. napja éés a Féléves Jelentés
özzététele kö
özötti idősza
akban
kö

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 könyvvizsggáló, az Aud
dit Bizottság és a Felüggyelő Bizottsság 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.

A Tárrsaság Alapsszabályának 13.5. e) po ntjának felhatalmazása alapján a Táársaság Igazzgatósága
1/20113. (VII.26.) számú határozatával a Társaság szé
ékhelyét 201
13. augusztuus 5. napi hatállyal a
1138 Budapest, Váci
V út 175. szám alá heelyezte át, eggyúttal megsszüntette a TTáraság műkködését a
H
u. 20
0/A. szám alaatt. A Társaság új székhelye egyben a központi üggyintézés
1055 Budapest, Honvéd
helyee is lett.
A Táársaság 2013
3. augusztus 26. napjáán rendkívüli közgyűléssi ülést tarttott, ahol az
a alábbi
határrozatok szüleettek:

a)

A Közgyűléss felhatalmazzást adott azz Igazgatóságg részére, am
melynek alappján az Igazggatóság a
TTársaság alaptőkéjét – a Társaság álttal kibocsátott részvénye
ek névértéké nek alapulvé
ételével –
f
ás 2013. au gusztus 27. napjától
legfeljebb 110.000.000,‐ Ft‐tal fele melheti. A felhatalmazá
sszámított ött éves időtartamra, valaamennyi – a Gt‐ben me
eghatározottt – alaptőke
e‐emelési
eesetre és mó
ódra, valamin
nt a jegyzési,, illetve a résszvények átvvételére vonaatkozó elsőb
bbségi jog
ggyakorlásánaak korlátozássára, illetve kkizárására is kiterjed.

b) A Közgyűléss felhatalma
azta az Igazggatóságot saaját részvén
nyügylet meegkötésére le
egfeljebb
4419.250 db ALTEO törzssrészvény te kintetében, 2013. augussztus 27. és 2014. december 31.
am alatt 9550,‐ Ft‐os minimális, 5.0
000,‐ Ft‐os m
e
napjáig terjeedő időtarta
maximális ellenérték
kikötésével.
1.2. A Leányvállala
atokkal kapccsolatos cégj
gjogi esemén
nyek 2013. ja
anuár 1. és jeelen Féléves Jelentés
özzétételéneek napja közö
ötti időszakbban
kö
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
n
határozott. A Tárrsaság, mintt egyedüli tag,
t
2013. aaugusztus 5.
5 napján
m
meghozott döntésével
d
áthelyezte
á
azz ALTEO‐Agrria Kft. székhelyét a 11338 Budapestt, Váci út
1175. szám alá.
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 határo
ozott. A Táársaság, min
nt egyedüli tag, 2013.. augusztus. napján
m
meghozott döntésével
d
áthelyezte az ALTEO‐Depónia Kft. székhelyét a 11138 Budapest, Váci út
1175. szám alá.
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
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ffizetéséről nem
n
határozott. A Tárrsaság, mintt egyedüli tag,
t
2013. aaugusztus 5.
5 napján
m
meghozott döntésével
d
átthelyezte az ALTEO‐Hidrogáz Kft. szé
ékhelyét a 11138 Budapesst, Váci út
1175. szám alá.
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 fizeetéséről nem
m határozoott. Az ALTEEO‐Depónia Kft., mint egyedüli ta
ag, 2013.
aaugusztus 5.. napján megghozott dönttésével áthe
elyezte a CIVIS‐BIOGÁZ KKft. székhelyé
ét a 1138
B
Budapest, Vááci út 175. szzám alá.
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 jelentését, osztalék ffizetéséről ne
em határozo
ott. Az ALTEO
O‐Depónia Kft.,
K mint
eegyedüli tagg, 2013. augusztus 5. naapján megho
ozott döntéssével áthelyeezte az EXIM
M‐INVEST
B
BIOGÁZ Kft. székhelyét a 1138 Budappest, Váci út 175. szám alá.
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
n
határozott. A Tárrsaság, mintt egyedüli tag,
t
2013. aaugusztus 5.
5 napján
m
meghozott döntésével
d
áthelyezte a HIDROGÁZ Kft.
K székhelyét a 1138 Buudapest, Vácci út 175.
sszám alá.
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

könyvvizsggálójának

m
megbízatásáát, kijelölte őt a 2013. pénnzügyi év könyvvizsgálatára is.
i)

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. A Társaság, mint egyedüüli tag, 2013. augusztus 5. napján m
meghozott dö
öntésével
ááthelyezte azz ALTE‐A Kft. székhelyét a 1138 Budaapest, Váci útt 175. szám aalá.

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 fi zetéséről ne
em határozottt. A Társasáág, mint egye
edüli tag,
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22013. augusztus 5. napjá
án meghozottt döntéséve
el áthelyezte
e az ALTEO EEnergiakereskedő Zrt.
sszékhelyét a 1138 Budap
pest, Váci út 175. szám allá.
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. pénzü
ügyi év könyyvvizsgálatár a is. A Társaság, mint egyedüli
e
tagg, 2013. augusztus 5.
n
napján megh
hozott dönté
ésével áthelyyezte a WIND
DEO Kft. székhelyét a 11138 Budapest, Váci út
1175. szám alá.
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. pénzü
ügyi év könyyvvizsgálatár a is. A Társaság, mint egyedüli
e
tagg, 2013. augusztus 5.
n
napján megh
hozott dönté
ésével áthelyyezte a VENTTEO Kft. székkhelyét a 11138 Budapest, Váci út
1175. szám alá.

m) A Társaság 2013. januá
ár 30. napjáán megalap
pította az ALTSOLAR Kft
ft‐t (székhelyye: 1055
B
Budapest, Honvéd u. 20/A., céégjegyzékszááma: Cg.01‐09‐997686,, fő tevékkenysége:
vvillamosenerrgia‐termelés, jegyzett tőőkéje 1.000.000,‐ Ft, alapításkori sajját tőkéje 5.0
000.000,‐
FFt, ügyvezetői: Pável Ján
nos Péter, é s Selmeczi Dániel).
D
A Tá
ársaság, mintt egyedüli ta
ag, 2013.
aaugusztus 5.. napján me
eghozott dönntésével áthelyezte az ALTSOLAR
A
Kfft. székhelyé
ét a 1138
B
Budapest, Vááci út 175. szzám alá.
n) A Társaság 2013.
2
január 30. napján m
megalapítottta a SUNTEO Kft‐t (székh elye: 1055 Budapest,
B
H
Honvéd u. 20/A., cégje
egyzékszámaa: Cg.01‐09‐‐997687, fő tevékenyséége: villamosenergia‐
ttermelés, jeggyzett tőkéje
e 1.000.000,,‐ Ft, alapításkori saját tőkéje 5.000..000,‐ Ft, üggyvezetői:
P
Pável János Péter, és Selmeczi Dánniel). A Társaaság, mint egyedüli
e
tagg, 2013. augusztus 5.
n
napján megh
hozott dönté
ésével áthelyyezte a SUNTTEO Kft. székkhelyét a 11138 Budapest, Váci út
1175. szám alá.
o) A Társaság 2013. febru
uár 11. nappján, adásvé
étel jogcímé
én 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, valamiint döntött Tasnádi‐Tullogdi Leventte ügyvezető önálló céégjegyzési jo
ogáról. A
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TTársaság, mint egyedüli tag,
t 2013. auugusztus 5. napján
n
meghozott döntéssével áthelye
ezte az e‐
W
WIND Kft. szzékhelyét a 1138
1
Budapeest, Váci út 17
75. szám alá.
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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 ALTEO
O Csoport sttratégiájánakk fő iránya j elenleg a megújuló energiatermelő portfólió bő
ővítése. A
zöld eneergiát termeelő erőműve
ekből és haggyományos földgáztüzelésű erőművvekből már kiépített,
összesen
n 11 erőműből álló portfólió
p
ke llően diverzzifikált, mind energiafoorrások (szé
élenergia,
depóniaggáz, termálm
metán, földggáz), mind a z energiát átvevő
á
partnerek tekinteetében. A Cssoport az
energiattermelés meellett energiiakereskedellemmel és energetikai szolgáltatássokkal is foglalkozik,
amely teevékenységek egymással szinergikus kapcsolatban állnak.
A 2012‐‐es első féllévhez haso
onlítva az a ktuális félévvi teljesítmé
ényt, a legffőbb változásként a
szélerőm
művek csopo
ortba kerülésse emelhetőő ki, amelyekk közül három 2012. máájus végén, egy
e pedig
2013 feb
bruárjában került
k
az ALT
TEO tulajdonnába. Emiattt a tavalyi első
e féléves adatokban még
m csak
igen kis mértékben szerepelt eredménynöveelő hatásuk, a 2013‐as első
e félévbenn a három szzélerőmű
mű pedig máár részben ja
avította a
már teljees egészében, a februárban vásároltt törökszentmiklósi erőm
Csoport eredményteermelő képessségét. A széélerőművek magas EBITD
DA hányadukk miatt és a szakszerű
s
é
nöövelték a Cssoport e félé
évi eredményyességét. Azz időszaki
üzemelteetésnek köszzönhetően érdemben
EBITDA 4487 M Ft‐os értéke az előző évi első félévi teljessítményt (272
2 M Ft‐os EBBITDA) 79%‐kkal múlta
felül.
A portfó
ólió többi zö
öld energiát termelő ele me (depóniaagáz és term
málmetán alaapú erőművvek) 2012
első félévéhez kö
özel azonoss teljesítméényt nyújto
ottak, stabillan termelnnek. A nyyíregyházi
hulladékklerakón zajlló rekultivácció okozott némi kiesésst az EXIM‐INVEST Kft. bevételeit tekintve,
amely aazonban 201
13 nyarán lezárult, ígyy az erőmű termelése a második félévtől már ismét
visszaállhat a megszo
okott szintre
e.
A depón
niagáz erőmű
űvek eredményességi pootenciálját javítja, hogy a Magyar EEnergetikai és
é Közmű
Szabályo
ozási Hivatal a CIVIS‐BIO
OGÁZ Kft. eseetében háro
om évvel (20
019 végéig), az EXIM‐INV
VEST Kft.
esetében
n két évvel (2016 végéiig) meghoss zabbította a KÁT rendszzerbe termeelés időszaká
át. Így az
erőműveek a várható
ó piaci árnál magasabb á ron értékesííthetik a meg
gtermelt villaamos energiát ebben
az időszaakban is.
A hagyo
ományos földgáztüzelésű erőművekk is megfele
elő hatékon
nysággal műűködnek a korábban
k
végrehajjtott átszervezések, kapa
acitásbővítő és hatásfok növelő beruházások kövvetkeztében. A tavalyi
évhez kéépest kiemeelendő változás, hogy a győri és a soproni erőművek idénn nem a sajá
át ALTEO
mérlegkö
örbe, hanem
m egy virtuá
ális erőmű (V
VPP Erőmű Zrt.) részére
e értékesítik a villamos energiát,
ezzel akn
názzák ki szaabályozhatósságukból fakkadó értékükket a hazai villamos
v
eneergia piac, kie
egyenlítő
kapacitásai között.
ort villamos energia kereskedelmi részlege az első félébe
en is igen aaktív és eredményes
A Csopo
értékesíttési politikáát folytatottt, és márr most ren
ndelkezik a 2014‐es évre akkorra vevői
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szerződéésállománnyal, amely az idei szerzződött menn
nyiséget 25%
%‐kal megh aladja. A cé
élcsoport
továbbraa is főként a kkv szektor, amelyben ttestre szabottt ajánlatokkal sikerül jeleentős volum
menben új
fogyasztókat szerezn
nünk.
m
EUR
R alapú hosszzú lejáratú hitelállománn
nyal rendelkeezik, amelye
eket az év
A Csoport jelentős mértékű
amról július végén 295,2 HUF/EUR
R árfolyamraa kellett áté
értékelni,
végi 2911,3‐es HUF//EUR árfolya
mindez a pénzügyi soron nem realizált árfoolyamveszteséget okozo
ott, de enne k mértéke a korábbi
okhoz képestt mérsékeltebbnek monddható.
időszako
Szabályo
ozási szempo
ontból az elsső félév jelenntős változásst nem hozott, a Csoport
rt a belföldi megújuló
m
energetiikai fejlesztéési lehetőséggek szemponntjából továbbra is aktívvan nyomonn követi a vá
árható új
ó szabályozási rendszer, a METÁR
R sorsának alakulását és
é igyekszik a lehető le
egjobban
megújuló
felkészülni a várhattó szabályozzói változásookra. A METTÁR életbe lépése leheetővé tenné
é a hazai
ó erőművekk zöldmezőss fejlesztése inek újraind
dulását, ame
ely a Csopoort kiemelt stratégiai
s
megújuló
iránya. A hazai szab
bályozás véglegesedéséigg a Csoport főként mag
gyarországi, már működő KÁT‐os
erőműveek között keresi a növekedés
n
ülföldi fejleesztési és akvizíciós
a
lehetőségét,, illetve kü
lehetőséégeket is viizsgál, elsősorban az iddőjárásfüggő
ő megújuló erőművek területén (szél‐,
(
és
naperőm
művek).
A Csopo
ort a közeljö
övőben első
ő hazai napeerőmű fejlesztését is megkezdi,
m
eggyik leányvá
állalatával
(SUNTEO
O Kft.) KEOP támogatást nyert egy 2443 kW kapaccitású naperő
őmű projekt fejlesztéséhez. Így ez
az energgiaforrás is haamarosan a termelő porttfólió részévvé válik.
Az időszzaki pénzügyyi adatok érttelmezéséheez fontosnakk tartjuk megjegyezni, hhogy a szezo
onalitás a
Csoport tevékenyséégében kiem
melten érvéényesül, hiszen a fűtéssi idénybenn (első és negyedik
dik a csoporrt fűtőerőműűvei által terrmelt árbevé
étel és ered mény legjele
entősebb
negyedéév) realizálód
része. E mellé csatlaakozott a né
égy szélerőm
mű, amelyek termelése szintén
s
szezoonális és rendszerint
egyedévben magasabb. Mivel a félé
éves jelentéss egy erőseb
bb és egy
szintén aaz első és a negyedik ne
gyengéb
bb termelésű
ű negyedévet is magábban foglal, ezért a sze
ezonalitás h atása a neggyedéves
adatokhoz képest mérsékeltebb..
dménykimutatás
2.2. Ered
A Csopo
ort teljesítméénye a széle
erőművek cs oportba kerülésének következtébenn meghaladta a 2012
első félééves értékekeet mind árbe
evétel, mind operatív ere
edmény, illettve EBITDA sszintjén is. A pénzügyi
tételek tekintetébeen a 2012‐es első féllévet igen magas nem
m realizált árfolyamnyyereségek
jellemezzték, ezért a mostani féllév a pénzüggyi ráfordítáásokat is tarttalmazó ereddménykateggóriákban
elmarad az egy évvel ezelőtti értékektől.
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Árbevéételek
Közvettlen ráfordítássok
Bruttó eredmény
e
Adminisztratív ráforrdítások
Értékessítési ráfordítások
Egyéb bevételek/(ráffordítások)
v
Értékveesztés miatti veszteségek
Pénzüggyi bevételek/(ráfordítások)
Bevéteel negatív good
dwill elszámolásából
Adózás előtti
e
eredmé
ény
Jövedeelemadó ráforrdítás
Nettó e redmény (folyytatandó tevé
ékenységekbő
ől)
Egyéb átfogó eredméény
e
(follytatandó tevé
ékenységekbő
ől)
Átfogó eredmény
Ebből az anyavállal at tulajdonossait illeti:
Ebből a nem kontrolláló érdekeltsséget illeti:
ó eredmény (FFt/részvény) alapértéke
a
Egy ré szvényre jutó
Egy részvvényre jutó e redmény (Ft//részvény) hígított értéke
EBITDA

2013.06.3
30
2012
2.06.30
végződő 181 nap végződő
ő 182 nap
37
2 788
7 925
3 303 23
55 090)
(2 757 692)
(2 35
45
4
33 835
545 54
51 563)
(234 781)
(25
(4 572)
(8 290)
(8 504)
(27 596)
‐
‐
78
169 196
274 87
(213 478)
51 677
‐
‐
00
220 873
61 40
25 798)
(33 005)
(2
95
195 075
28 39
‐
‐
95
195 075
28 39
95
1 075
195
28 39
‐
‐
11
17,1
11
17,1
39
486 73

128,17
128,17
271 644

Változás
V
%
18,4%
17,1%
25,7%
‐6,7%
81,3%
2
224,5%
‐
62,5%
513,1%
‐5
‐
‐
‐72,2%
27,9%
‐
‐85,4%
‐
‐
‐85,4%
‐
‐85,4%

86,65%
‐8
‐8
86,65%
7
79,18%

C
egy év alatt tööbb mint 18%‐os növekedést produukált, a 2013‐as első
Árbevétel terén a Csoport
n 3,3 Mrd forintot ért el.. A szélerőm
művek csoporrtba kerülése
e, illetve a ggyőri‐sopronii villamos
félévben
energia külső félnek történő értékesítése
é
miatt az árbevétel tevvékenységekk közötti me
egoszlása
2‐es első féllévhez képest. Míg 2012‐ben a kétt erőmű az ALTEO‐n
érdemi változást mutat a 2012
ül értékesíteette a term
melt villamoos energiát,, ezek a bevételek
b
a konszolidá
áláskor a
keresztü
keresked
delmi tevékeenységet nö
övelték, az eenergiaterme
elési árbevéttelből pedigg kiszűrésre kerültek.
Ezek hattására 2012‐ben a kereskkedés arányaa magasabb,, az energiattermelésé peedig alacsonyyabb volt
az ideiheez képest. 2013 első félévében az áárbevétel 23%
%‐a származzott villamossenergia‐term
melésből,
szemben
n az összeh
hasonlító idő
őszak mindöössze 5%‐os részesedésével. Továbbbra is a hő
őenergia‐
értékesíttés jelenti a legfőbb bevételi forrást,, aránya az aktuális
a
félévvben 46%‐ra mérséklődö
ött az egy
évvel ezzelőtti 54%‐rról. A villamos energia kereskedelm
mi bevétel ré
észesedése 330% jelenlegg, az egy
évvel ezeelőtti érték 39%
3 volt.
A közvettlen ráfordíttások összege az árbevéttel növekedé
ési ütemétől kissé elmaraadó mértékb
ben, 17%‐
kal növeekedett, azazz a Csoport bruttó
b
fedezzet hányada javult. Ebbe
en több tényyező összetett hatása
érvényessül. A széllerőművek Csoportba kerülése fe
edezet növvekedést geenerált, mivvel ezen
erőműveeknek nincss alapanyaggköltségük, azaz a Cssoport több
bi eleméhezz képest magasabb
m
fedezeth
hányaddal jeellemezhetőek. Ezt a ffedezetnöve
elő‐hatást ko
ompenzálta,, hogy a Csoportba
C
kerülésü
ük az elszám
molt értékccsökkenés éés a karban
ntartási költtségek mérttékét is lén
nyegesen
megemeelte. A közveetlen ráfordíttások összeggén belül a legnagyobb arányt
a
‐ a köözvetlen ráfo
ordítások
több min
nt 50%‐át ‐ továbbra is a tüzelőany ag költség te
eszi ki, amelly a sikeres beszállítói szzerződés,
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illetve az optimumrra törekvő termelési strruktúra kialaakításának következtébe
k
en mindösszze 9%‐kal
dett a bázis id
dőszakhoz ké
épest.
növeked
A 2012‐‐es első neggyedévben realizált nem
m felhasználtt szén‐dioxid
d kvóták érrtékesítési nyeresége
tavaly első félévben
n közel 77 M Ft‐tal csökkkentette a közvetlen rá
áfordítások öösszegét. 2013‐ban a
ereséget, m ert a lehetsséges többletet már a kkorábbi időszzakokban
Csoport nem ért el hasonló nye
értékesíttette.
A bruttó
ó eredmény soron
s
az előzző évi azonoos félévhez ké
épest érdem
mi, 26%‐os nöövekedés 546
6 M Ft‐os
értéket eeredményezett, amely fő
őként a széleerőművi porttfólióval való
ó bővülésnekk köszönhető
ő.
A közveetett ráford
dítások összességében nem mutaatnak érdem
mi változástt, az adminisztratív
ráfordítáások kis mérrtékben csökkkentek, az egyéb ráforrdítások összzegét pedig 2012 első félévében
mérsékeelte a három
m gázmotor telepítéséhe
t
ez kapcsolódóan kapott 19 M Ft‐os kötbér, tehá
át ezen a
soron inkább az idei érték tekinthetőek tipikuusnak.
A fentiek következtéében EBITDA
A soron mégg a bruttó eredményt is meghaladó,, 79%‐os nö
övekedést
produkált a csoportt az előző év első félévvi értékéhez képest, elérve ezzel a 487 M Ft‐os féléves
%‐kal magasaabb EBITDA termelésre
t
vvolt képes a portfólió.
p
EBITDA sszintet. Teháát egy év alatt közel 80%
Ez legfőb
bb részben ismét a széle
erőművekkel magyarázhaató, de e me
ellett a többii erőmű és a villamos
energia kereskedelem megfelelő
ő teljesítmén yére is szüksség volt.
Pénzügyyi ráfordításo
ok terén a két
k félév teljjesítménye nehezen össszehasonlíth ató, mivel 2012
2
első
félévébeen az euró alapú beru
uházási hiteeleket jelenttős nem re
ealizált átérttékelési nye
ereséggel
értékeltü
ük át a 2011
1‐es magas záró
z
euró árffolyamról. Ezzel szemben ebben a féélévben a be
eruházási
hitelek kközé bekerült a szeles erőművek
e
m
multicurrencyy (Ft‐ra és euró‐ra is vá ltható), de a vizsgált
időszakb
ban szintén euró
e
alapú hitelének a kaamata is, am
mely emelte a pénzügyi rááfordítások értékét,
é
e
mellett a hitelek átéértékelése iss okozott néémi nem realizált árfolya
am veszteségget, mivel az év végi
291,3 HU
UF/EUR a féélév végén 295,2 HUF/EU
UR árfolyamon állt. Kiem
melendő mégg az is, hogyy a győri,
soproni erőművek forint alapú
ú beruházássi hiteleinekk tavaly má
ájus végi eeuró alapúra
a váltása
lényegessen csökkenttette ezen hiitelek kamat ráfordításaitt.
A pénzü
ügyi tételek mérsékeltékk az operatív
ív eredményy 275 M Ft‐os pozitív éértékét, és a Csoport
adózás eelőtti eredm
mény szinten 61 M Ft‐os nyereséggell zárta a 2013‐as első féllévet, amely a tavalyi
első féléévhez képest 72%‐os csökkkenést jelennt. Átfogó erredmény szin
nten is pozitíív, 28 M Ft‐o
os értéket
termelt a Csoport azz aktuális félé
évben, amelyy teljes egészzében az anyyavállalat tullajdonosait illeti.
Összesséégében a Cssoport ebben a félévbe n igen jelen
ntős fejlődésst mutatott; a gyors nö
övekedési
szakaszb
ban lévő vállaalkozásként kiemelten foontos EBITDA
A mutató terrén különöseen, hiszen kö
özel 80%‐
kal múltta felül egy évvel koráb
bbi teljesítméényét. Ebbe
en a legnagyyobb szerepeet a négy szzélerőmű
csoportb
ba kerülése játszotta, am
melyek az e zt követő beszámolási időszakokba
i
n is javítani fogják a
korábbi tteljesítményyt.
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2.3. Mérrleg
A Csoport 8 Mrd Ft feletti
f
konszolidált mérleegfőösszege nem változo
ott jelentőseen 2013. júniius 30‐ra,
%‐kal mérsékklődött 2012. december 31‐i állapoth
hoz képest, elsősorban aannak köszönhetően,
közel 3%
hogy a n
nyári hónapo
okban a fűtő‐‐ és szélerőm
műveket alacssonyabb term
melési szint jjellemzi.
2
2013.06.30
nem auditált
n
6 556 602

2012.12
2.31
auditáált
6 193
3 306

Forgóeszzközök

1 696 084

2 286
6 361

‐2
25,8%

ESZKÖZÖ
ÖK ÖSSZESEN

8 252 686

9 667
8 479

‐
‐2,7%

Saját tőkke

1 925 223

6 828
1 896

1,5%

Hosszú le
ejáratú kötele
ezettségek

4 857 132

5 153
4 525

7
7,3%

Rövid lejjáratú kötelezzettségek

1 470 331

2 057
7 686

‐2
28,5%

SAJÁT TŐ
ŐKE és KÖTELEEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

8 252 686

9 667
8 479

‐
‐2,7%

Befektettett eszközök

Vááltozás
%
5
5,9%

A befekttetett eszkö
özök értéke közel
k
6%‐kal növekedettt a bázis idősszaki értékheez képest, amely egy
sikeres aakvizíció kerretében meggszerzett újaabb szélerőm
mű Csoportba kerüléséneek tulajdoníttható. A
megvásáárolt Töröksszentmiklósi 1,5 MW tteljesítményyű szélerőmű termelő berendezéseinek és
kapcsoló
ódó erőművi ingatlanjainak a beke rülési értéke 490 M Ftt, valamint a fizikai eszzközökkel
egyidejű
űleg megszerrzett kötelezző átvételi reendszer (KÁTT) keretében
n hasznosíthható villamosenergia‐
termeléssi engedély 140
1 M Ft érttékben kerüllt megjeleníttésre a mérlegben. Az enngedély birtokában a
szélerőm
mű által meggtermelt villa
amos energ ia hatósági áron (a piacci ár fölött) értékesíthettő, amely
értéket képvisel a piac
p és a Cso
oport számárra. Az immaateriális javak között szeerepeltetett engedély
mennyiség kihasználásá
ának arányá ban valósul meg. A
leírása a KÁT rendszerben értékesíthető m
tranzakcció keretében
n a Csoport goodwillt
g
ne m mutatott ki.
Az immaateriális javaak között kimutatott kibbocsátási joggok összesen 71 M Ft‐ttal csökkenttek 2012.
decembeer 31‐i értékkeihez viszonyítva, ugyannis a 2012. évvi termelési mennyiségek
m
knek megfelelő jogok
visszaadásra kerültek az Országo
os Környezetvvédelmi Term
mészetvédelmi és Vízügyyi Főfelügyelőségnek.
Az egyééb, portfolióban meglévő, befekttetett eszkö
özök állomá
ányában 20013 első félévében
eszközpó
ótlási, felújítási munkálattokon kívüli jjelentős beruházási tevé
ékenység nem
m történt.
A teljess befekteteett állománn
nyal kapcsoolatosan 20
013 első fé
élévében össszesen 212 M Ft
értékcsö
ökkenés elszáámolása törttént konszoliidált szinten..
A forgó
óeszközök állománya
á
a 2012. évv végi állom
mányhoz ké
épest a szeezonális válltozásnak
megfelelően, illetvee a szélerőm
mű‐akvizíció következtében közel 26%‐kal
2
mérrséklődött.

A nyári

őállomány 1224 M Ft–tal (16%‐ot meg
ghaladóan) ccsökkent a december
d
hónapokknak megfeleelően a vevő
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végi állományhoz visszonyítva, uggyanakkor a ttörökszentm
miklósi erőmű
ű megszerzéésével, illetve
e némileg
nális hatásokknak köszön
nhetően a CCsoport pénzzeszközállom
mánya is válttozott, a be
efektetett
a szezon
eszközökk beszerzésee az egyenlegg csökkenéséét okozta. Az
A egyéb kövvetelések közzel duplájára
a történő
emelked
dését a széélerőmű be
erendezésekk beszerzésé
éhez kapcsolódó előzeetesen felszámított,
visszaigéényelhető ad
dótartalom (több
(
mint 103 M Ft) magyarázza,
m
amelyet azz adóhatóságg a 2013
júliusábaan, adóvizsgáálatot követő
ően, kiutalt aaz e‐Windnek.
A Csopo
ort saját tőkke állományya nem válttozott lényegesen a 2012. decembber 31‐i állományhoz
képest, a változás a Csoport
C
első féléves ereddményéből fakad.
f
A Csopo
ort hosszú le
ejáratú köte
elezettségei 7%‐kal növe
ekedtek, amely főleg a CCsoport bővvülésének
tulajdonítható. A törökszentmiiklósi széler őmű megváásárlásához kapcsolódóaan felvett bankhitel
b
ot tett ki, uggyanakkor a Csoport devvizában fennnálló hitelein
nek 2013.
hosszú lejáratú részee 536 M Ft‐o
június 300‐i árfolyamrra (295,16 Ftt/EUR) törté nő átértékelése állománynövekedéstt jelentett, több mint
50 M Ftt értékben. A hosszú lejáratú köteleezettségek állománya
á
eb
bben az idősszakban egyy félévnyi
törlesztééssel (226 M Ft) csökkent, illetve 3 1 M Ft összzeggel növekkedett a zérrókuponos kötvények
féléves kkamatainak köszönhetőe
k
en.
A hosszú lejáratú kötelezettség
k
gek között kerülnek kimutatásra az
a allokált kkibocsátási egységek
b
am
melyek a beffektetett eszközök közöttt szereplő kibocsátási
kivezetéséig képzett halasztott bevételek,
nos értékbenn (71 M Ft‐tal) változtak.
jogok vissszaszolgáltaatásával azon
A rövid lejáratú köttelezettségek közel 29%
%‐kal csökken
ntek 2012 zá
áró adataihooz képest. Je
elentősen
etett előlegek állományaa is a nyári termelési
t
csökkentt a szállítói tartozások, illetve a vevvők által fize
szintnekk megfelelően
n, ugyanis a fűtőerőműv ek termelése
e a hő‐ és villamos energgia igénytől függ,
f
azaz
ően a nyári hónapokban
n kevesebbett termel. En nek követke
eztében a
időjárásii viszonyoknak megfelelő
szállítói áállomány 588 M Ft‐tal, le
egnagyobb hhőfogyasztókk által fizetett vevői előleegek értéke pedig
p
166
M Ft‐tal csökkent az év végi állom
mányhoz képpest.
b
ett változásook (hosszú lejáratból
A fentieeket mérsékelték a rövid lejáratú hhitelekben bekövetkeze
történő átsorolás, átértékelése
á
ek), amelyekk a köteleze
ettségállomá
ány 95 M FFt‐os növeke
edéséhez
vezettekk. Az egyéb rövid lejárattú kötelezetttségek elsőssorban azértt növekedteek, mert a győri és a
soproni erőmű eseetében a 20
013. júniusi gázbeszerzé
ések értéke
ei elhatároláások között kerültek
kimutatáásra, mert a pénzügyi zárrás időpontjááig a szállítóii számlák nem álltak renddelkezésre.
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oport helyzettét érintő essemények, vááltozások
3. A Cso
A 2013. év jelen Féléves Jelenté
és közzététellének napjáig terjedő idő
őszaka tekinntetében a Csoportba
C
ábbiakkal ka pcsolatban érdemes kie
emelnünk azz időszakban
n történt
tartozó társaságok közül az alá
ársaság és azz egyes leányyvállalatok te
ekintetében kizárólag a 2013‐ban
2
változáso
okat, eseményeket. A Tá
bekövetkezett főbb változásokat érinti a jelen vezettőségi beszá
ámoló. A vááltozások információ
onszolidált iggazgatósági jelentésében
j
n és beszám olójában fogglaltakkal
tartalmaa a Csoport 2012. évi ko
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 villamos energia
a arányában kötelező átvvétel 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.
b) A
ALTEO Energgiakereskedő
ő Zrt.
Az A
ALTEO Energiakereskedő Zrt. gázkereeskedelmi te
evékenységé
ének megkezzdését 2014.. július 1.
napjjával kezdődő gázévre ha
alasztotta.
mű Kft.
c) SSoproni Erőm
A so
oproni erőmű
ű és a Sopron Holding Zrrt. között egyyeztetések fo
olytak 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
0,‐ Ft késedeelmi kamat és
é perköltség
gigényt is előőterjesztett. A perben
nagyyságrendileg 100.000.000
a So
opron Holdin
ng Zrt. a szzerződés résszleges érvé
énytelenségé
ére hivatkoziik, a sopron
ni erőmű
köveetelését vitaatja. A sop
proni erőműű továbbra is nyitott a peren kkívüli megeggyezésre,
ameennyiben a tárgyalások id
dőközben erredményre vezetnek,
v
a soproni erőm
mű intézked
dni fog az
eljárrás felfüggessztéséről, a jo
ogvita békéss úton történ
nő lezárásáró
ól. Az ALTEO
O csoport konzervatív
árbeevétel és erredménytervvezése sorá n a kötbérrkövetelésbő
ől befolyó bbevétellel még
m
nem
szám
molt, az sikeres érvényyesítése eseetén a soprroni erőmű, illetve a CCsoport ere
edményét
növeelheti.
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A so
oproni erőm
mű, mint távvhőszolgáltattó a hőenergiát hatósá
ági áron szoolgáltatja a lakossági
fogyyasztók részzére. A távvhőárakat a Magyar Energetikai
E
és Közmű‐SSzabályozásii Hivatal
javasslatára az energiaügyek
e
kért felelős miniszter rendeletben
r
állapítja m
meg. 2013. január 1.
napjjától a távh
hőszolgáltatá
ás legmaga sabb ára a 2012. november 1. napján alkkalmazott
nál 10 száza
alékkal alacssonyabb összegben kerrült meghatáározásra a lakossági
szolggáltatási díjn
fogyyasztók esetéén. A lakosssági hőfogyaasztók aránya az erőmű hőárbevéteelében nem jelentős,
20122‐ben 5,4% volt.
v
A Neemzeti Fejleesztési Miniszter 56/201 2. (X. 31.) számú rende
elete alapjánn, 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.
oproni Erőmű
ű Kft. 2013 augusztusába
a
an az egyik távhő‐vezeté
t
ékének kiválttását, ezzel a hálózati
A So
veszzteség csökkentését szzolgáló, 32,,5 millió Ft
F értékű beruházásba
b
a kezdett, melynek
dményeképp
pen az érintettt vezetékenn vételező fogyasztókat egy
e külön hő központba telepített,
ered
nagyy hatásfokú, földgázüzem
mű kazánnal ffogja ellátni..
d) G
Győri Erőmű
ű Kft.
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.
K 2013 jún
niusában a fööldgázkazánjai oxigénszabályozásánaak automatizzálását és
A Gyyőri Erőmű Kft.
az irrányítástechn
nikai fejleszttést magábaa foglaló, 38 millió Ft értékű beruháázás megvaló
ósításába
kezd
dett.
e) 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
fellebb
bezéssel élt, a másodfokú bíróság
hatáározatot nem
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nban a közbenső ítéletet 2013. máj us 14. napjáán helyben hagyta. A H IDROGÁZ vé
éleménye
azon
szeriint a jogerős közbenső ítélet jogszaabálysértő, és
é a per sorrán felmerüllt bizonyítékkok téves
értelmezésén alapszik, ezért a Kúriánnál 2013. jú
úlius 8. nap
pján előterjeesztett felülvizsgálati
m
tását. A pern
nek nincs jelentős hatássa az ALTEO
O Csoport
kéreelemében kéérte annak megváltoztat
műkködésére.
f) C
CIVIS‐BIOGÁ
ÁZ Kft.
A Magyar Energetikai és Közzmű Szabályyozási Hivataal a CIVIS‐BIO
OGÁZ Kft. 20013. június 13‐án
1
kelt
dszerbe term
melés időszaakát 2016. december 331‐i dátumrról 2019.
hatáározatában a KÁT rend
deceember 31. dáátumra mód
dosította. A m
módosítás értelmében a CIVIS‐BIOGÁ
ÁZ Kft. a me
egtermelt
villam
mos energiát három évvel tovább érttékesítheti a piaci árnál magasabb
m
haatósági áron.
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.
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.
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g) EXIM‐INVEST Kft.
A Magyar Energetikai és Közzmű Szabályoozási Hivatal az EXIM‐INVEST Kft. 20013. június 13‐án
1
kelt
dszerbe term
melés időszaakát 2014. december 331‐i dátumrról 2016.
hatáározatában a KÁT rend
deceember 31 dáátumra módo
osította. A m
módosítás érrtelmében azz EXIM‐INVEEST Kft. a me
egtermelt
villam
mos energiát három évvel tovább érttékesítheti a piaci árnál magasabb
m
haatósági áron.
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
jóváírásának tárrgyában hozo
ott határozaat végrehajtáására. A bíró
óság 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‐INVEST
T Kft ‐t az N FM, az OKTV
VF és a VM indokolatlan késedelme miatt kár
éri, aazt per kerettében fogja érvényesíten
é
ni.
h) SSUNTEO Kft.. és ALTSOLA
AR Kft.
A Cso
oport 2013. január 30‐án két új leeányvállalato
ot alapított a megújuló energiát ha
asznosító
portffoliójának bő
ővítésének céljából.
c
A SSUNTEO egy 243 kW né
évleges teljeesítményű zö
öldmezős
naperőmű projekkt megvalósíítását tervezzi Kecskemétten, amihez a Környezett és Energia Operatív
4.10.0/C/12‐‐2013‐0066) keretében 2013. július 26‐án 73.3 73.803,‐ Ft pályázati
Progrram (KEOP‐4
támo
ogatást nyeert, a tám
mogatási sz erződés megkötésének
m
k előkészít ése és a projekt
enged
délyeztetésee folyamatba
an van.
i)

E‐WIND Kft.

A Társaság 20
013. február 11. nappján, adásvvétel jogcím
mén megszzerezte az E‐WIND
AI korlátolt felelősségűű társaság 500.000 Ft
F jegyzett tőkéjének egészét
SZÉLEENERGETIKA
megttestesítő üzleetrészt, ezzel az e‐Wind KKft. egyedülii tagjává váltt. Az e‐Wind Kft. fő tevékenysége
villam
mosenergia‐ttermelés, am
mit egy – TTörökszentm
miklós térség
gében üzem
meltetett – 1,5 MW
névleeges teljesítm
ményű szélerrőművel végeez. A szélerő
őművel előállított villamoos energiát az
a e‐Wind
Kft. a megújuló energiaforrá
ásból vagy hulladékból nyert energiával termeelt villamos energia,
valam
mint a kapcsoltan term
melt villamoss energia kö
ötelező átvé
ételéről és áátvételi áráról szóló
389/22007. (XII. 23
3.) Korm. ren
ndelet alapjáán, a KÁT ren
ndszer kereté
ében a MAV
VIR Zrt.‐nek értékesíti.
é
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ma várhatóaan 2018. évvben jár le, ezt követőően a Társasság saját
A kötelező átvéttel időtartam
esíteni az e‐W
Wind Kft. által megterme
elt villamos eenergiát.
mérleegkörében kíívánja értéke
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4. A Tá
ársaság cég
gcsoportjána
ak főbb koockázatai, és
é az ezekk
kel kapcsollatos változzások és
bizon
nytalanságokk
A meegújuló és allternatív ene
ergiaforrásokkból előállíto
ott hő‐ és villamos enerrgia kötelező
ő átvételi
rendsszerének (K
KÁT) átalakíításáról, vallamint a megújuló‐
m
és alternatívv energiaforrrásokból
előálllított hő‐ éss villamos en
nergia 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, va lamint a kapcsoltan terrmelt hő‐ éss villamos energiával
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.
A 20111. évi XXIX. és a 2011. évi
é CXXVI. töörvénnyel módosított Tszt. alapján a távhőszolgá
áltatónak
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.
mzeti fejleszztési miniszte
er legmagassabb hatósággi árakat me
egállapító 500/2011. (IX. 30.)
3 NFM
A nem
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
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módosításáró
ól szóló 2011. évi XXIX. törvény mó
ódosítja a
Az eggyes energettikai tárgyú törvények m
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
oport fűtőerőműveinek gázbeszerzééseit 2013‐b
A Cso
ban is jellem
mzően devizzában (EUR és USD)
bonyolította le, amely
a
egyfelől kedvezőb b beszerzésii forrást biztosított a terrmeléshez 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 Kftt., ALTEO‐Agria Kft., CIVIS‐BIOGÁZ Kfft., EXIM‐INV
VEST Kft.,
Hidro
ogáz Kft.), amelyek
a
esetében egy ttartósan gye
enge forintá
árfolyam csöökkentheti a csoport
eredm
ményességétt és pénzállományát. A villamos energia
e
kere
eskedelem bbeszerzései is döntő
többsségében eurró alapúak, míg vevői sszerződései többségében forintban köttetnek. A deviza
kitetttség kezelésére a csopo
ort fedezeti ügyleteket köt, illetve ahol lehetsééges, deviza
aárfolyam
indexxált vevői árkképleteket allkalmaz.
Az ALLTEO Csoporrt tagjai közü
ül, a WINDEO
O Kft., a VEN
NTEO Kft., és az e‐Wind KKft. energiatermelése
időjárásfüggő, ezért
e
az id
dőjárás válttozása is jelentős ha
atással leheet a széle
erőművek
ményességére. Az ALTEO
O Csoport st ratégiája, ho
ogy növelje az
a időjárásfüüggő energia
atermelés
eredm
arányyát, az időjáárástól való függést a jöövőben fokozhatja. A be
efektetési dööntések megghozatala
előtt a Csoport kiemelt figyelmet fordít azz időjárás mú
últbeli trendjeinek elemzzésére, hogyy az ebből
dó kockázato
okat a minim
málisra mérséékelje, továb
bbá az időjárrásfüggő eneergiatermelés során a
fakad
Társaaság

meteeorológiai

előrejelzéseekre

támaaszkodva

jelzi

előree

a

me
egtermelt

energgiamennyiséget.
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 energiaaszektorban működő vvállalkozásokkat hátrányyosan érintii: 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
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rendsszer további, a szempo
ontjukból keedvezőtlen irányú,
i
válto
oztatásával lesznek kén
nytelenek
szembesülni.
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