Budapest, 2011. április 29.

SIKERES ÉVET ZÁRT AZ ALTEO
A terveknek megfelelően alakult a feltörekvő energetikai csoport árbevétele 2010-ben
Az Alteo Nyrt. közgyűlése elfogadta az igazgatóság beszámolóját a társaság 2010. évi működéséről.
Az ALTEO Csoport IFRS szerinti konszolidált árbevétele 5,66 milliárd forintot tett ki 2010-ben, ez az
öt és félszerese a 2009-es értéknek. Ezzel egyidejűleg a feltörekvő energetikai csoport EBITDAszinten 390 millió forint eredményt ért el tavaly.
Dinamikusan nőtt a decentralizált energiatermelésben, illetve az energiakereskedelemben aktív, a tőzsdén
jegyzett ALTEO Csoport 2010-ben. A közgyűlés által jóváhagyott, az IFRS szerint készült 2010. évi
konszolidált beszámolóból kiderül: a feltörekvő energetikai csoport 5,66 milliárd forintos árbevételt realizált
tavaly, szemben a 2009-es 1,09 milliárd forinttal. Az árbevétel bővülése részben az organikus
növekedésnek, részben akvizícióknak, részben pedig egy zöldmezős beruházásnak köszönhető.
Az árbevétel növekedését az EBITDA-termelő képesség intenzív javulása kísérte. Az ALTEO Csoport
2010-ben 390 millió forint EBITDA-szintű eredményt ért el; 2009-ben, az első teljes üzleti évben ez az érték
még negatív volt. „Az EBITDA és az árbevétel egyidejű dinamikus bővülése is jelzi, hogy az ALTEO
Csoport stratégiáját sikeresen valósítja meg, képes a tervezett gyors növekedést nyereségesen elérni –
kommentálta a számokat ifj. Chikán Attila vezérigazgató. Az ALTEO Csoport dinamizmusát fémjelzi a
mérlegfőösszeg növekedése is. A mérlegfőösszeg 2010-ben 5,52 milliárd forint volt, szemben a 2009-es
3,35 milliárddal.
Az ALTEO Csoport energiatermelő portfóliója lényeges elemekkel bővült 2010-ben. Ilyen a formailag 2009.
december 31-ével megvásárolt győri, illetve soproni fűtőerőmű, a debreceni, illetve a nyíregyházi
depóniagáz-hasznosító kiserőmű, zöldmezős beruházásként pedig megkezdte termelését az egri Agria
Park bevásárló- és szórakoztatóközpontban egy gázmotoros kiserőmű. „A 2010-es év akvizíciói,
beruházásai illeszkednek cégcsoportunk azon stratégiai célkitűzéséhez, hogy a helyi, decentralizált,
ésszerűen méretezett kiserőművek által érjük el az elsősorban a megújuló, de részben a hagyományos
energiaforrások minél hatékonyabb kihasználását” – mondta ifj. Chikán Attila.
Az energiakereskedelemi üzletág számára 2010 a várakozásokat meghaladó esztendőnek bizonyult. A jól
meghatározott stratégiai fókusznak köszönhetően az ALTEO Csoportnak sikerült növelnie részesedését a
megcélzott piaci szegmensben. „Elsősorban a kkv-szektor villamosenergia-tenderein tudtunk
eredményesen szerepelni, versenyképes ajánlatainkkal tovább bővítettük portfóliónkat” – hangsúlyozta ifj.
Chikán Attila, hozzátéve, hogy a társaság szerződött villamosenergia-értékesítése mintegy 40 százalékkal
nőtt 2010-ben.

