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TERVEKNEK MEGFELELŐ FÉL ÉV
Az ALTEO 202 millió forintos EBITDA-szintű nyereséget ért el 2011 első hat hónapjában
A kedvezőtlen külső környezet ellenére az előzetes terveknek megfelelő első fél évet zárt az ALTEO
Energiaszolgáltató Nyrt. A feltörekvő energetikai csoport konszolidált árbevétele 2,63 milliárd forint volt 2011.
január-júniusban, ez alig 10 százalékos visszaesést jelent a referencia-időszakhoz képest. A csökkenés
jórészt a kötelező átvételi szabályozásban bekövetkezett változás következménye. A társaság EBITDA-szintű
nyeresége az első fél évben 202 millió forint volt.
A terveknek megfelelő első fél évet zárt az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. A 2011. január-júniusi időszakban a
feltörekvő energetikai csoport 2,63 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ez alig 10 százalékos csökkenést
jelent 2010 első fél évéhez képest. A tavalyi első fél évben a csoportszintű konszolidált árbevétel 2,93 milliárd forint
volt.
„A szabályozási környezet változásait figyelembe véve első fél évünk sikeresnek tekinthető” – kommentálta a
számokat ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója, utalva arra, hogy a kötelező átvételi rendszer (KÁT) kapcsoltan
termelt villamos energiára vonatkozó átvételi árai január 1-jével 15 százalékkal csökkentek, illetve egyes erőművek
már a tavalyi év végén kikerültek a KÁT rendszeréből, és így az idei évben a tavalyi átlagos villamosenergiaértékesítési áraikhoz képest 30-40 százalékkal alacsonyabb átlagárakkal voltak kénytelenek szembesülni.
Kedvezőtlen külső körülményként jelentkezett a távhőárak befagyasztása is, valamint néhány egyszeri bázishatás is
hozzájárult az árbevétel csökkenéséhez.
A szabályozás negatív változásaira az ALTEO azonnali intézkedésekkel reagált. Kogenerációs fűtőerőműveiben
működési modellt váltott, valamint hatékonyságjavító, modernizáló beruházásokat hajtott végre. Az arányaiban egyre
növekvő megújulóportfólió eközben kimagasló eredményeket produkált, ami jelentős mértékben enyhítette a
mérséklődő kogenerációs teljesítményt. Dinamikus fejlődést mutatott a csoport harmadik lába: az
energiakereskedelmi üzletág kereskedelmi árbevétele nem kevesebb, mint 18 százalékos bővülést produkált a
referencia-időszakhoz képest.
A terveknek megfelelően alakult az ALTEO EBITDA-szintű eredménye is, amely az idei első hat hónapban 202 millió
forint volt (a 2010 első félévi 436 millió forint után). „A mérséklődéssel számoltunk, az eredményt is a szabályozás
változásai terhelték meg” – mondta ifj. Chikán Attila. A csoport bruttó eredménye 406 millió forint volt az első hat
hónapban, ami – a külső környezet romlását figyelembe véve – mérsékelt visszaesés a referencia-időszakbeli 590
millió forinthoz képest. Az ALTEO tervei szerint 2011 második fele ismét növekedést hozhat, feltéve, hogy addig
megszületik a megújulóenergia-forrásokból nyert energiára vonatkozó új kötelező átvételi rendszer. „Csoportunk
folytatja az elmúlt két és fél év növekedési stratégiáját, további jelentős bővülést tervezünk, elsősorban is a
megújulóportfólióban építkezve, amihez vizsgáljuk a piaci forrásbevonás lehetőségeit is” – hangsúlyozta ifj. Chikán
Attila.

*****
Az ALTEO-ról
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. hazai tulajdonban lévő komplex energetikai szolgáltató, üzleti aktivitása kiterjed a
megújuló erőforrásokon is alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, valamint az energiagazdálkodási
szolgáltatások területére. A társaság fogyasztói számára megbízható, megfizethető, minimális környezetterheléssel
járó, a megújuló energia gazdaságos hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít. Energiakereskedőként partnerei
körében megtalálhatók a hazai kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok egyaránt. Az ALTEO 2008 márciusában
kezdte működését, árbevétele 2010-ben 5,66 milliárd forint volt. A társaság részvényei 2010. október 11-én
megjelentek a Budapesti Értéktőzsde parkettjén.
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