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MEGUGRÓ NYERESÉG AZ ALTEÓNÁL
Nem kevesebb, mint 16 százalékkal, 453 millió forintra nőtt az energetikai csoport EBITDA-ja 2011-ben
Jelentős, 16 százalékos EBITDA-növekedést produkált 2011-ben az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. A
feltörekvő energetikai csoport 453 millió forintos nyereséget ért el a befektetők által legfontosabbnak tartott
eredménysoron. Az üzemi szintű konszolidált nyereség egyharmadával, 287 millió forintra emelkedett. Az
ALTEO az idén jelentős növekedést tervez, az év végéig több akvizícióra is sor kerülhet a
megújulószektorban. A növekedési stratégiát a sikeres kötvényprogram folytatása, illetve – amennyiben a
külső tényezők ezt támogatják – tőzsdei tőkebevonás segítheti.
Jelentősen, 16 százalékkal növelte EBITDA-szintű nyereségét 2011-ben az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. A
tőzsdén jegyzett, feltörekvő energetikai csoport igazgatósága által jóváhagyott beszámoló tanúsága szerint az ALTEO
453 millió forintos nyereséget ért el a befektetők által legfontosabbnak tartott eredménysoron tavaly, szemben az
előző évi 390 millió forinttal. Még dinamikusabb növekedést ért el a csoport, ha az üzemi szintű konszolidált
nyereséget vizsgáljuk: az eredmény 287 millió forint lett 2011-ben, ez nem kevesebb, mint egyharmadával több, mint
egy évvel korábban. „Az eredmények komoly sikernek tekinthetők, különösen annak fényében, hogy 2011 a
szabályozásban bekövetkezett változások, illetve a folytatódó válság miatt igen nehéz esztendő volt az energetika
számára is” – kommentálta a számokat ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.
Tovább erősödött az ALTEO megújulóportfóliója is, amely immáron a csoport EBITDA-jának bő kétharmadát adja.
„Különösen eredményesek a depóniagázas erőműveink, amelyek magas rendelkezésre állás és stabil nyereségesség
mellett üzemelnek” – fejtette ki ifj. Chikán Attila. Jelentős bővülést ért el a csoport az energiaszolgáltatások területén,
elsősorban is a fogyasztói portfólióját tekintve mintegy 20 százalékkal bővülő villamosenergia-kereskedelmi
üzletágnak köszönhetően, de sikerként értékelhető a gázkereskedelmi engedély megszerzése, illetve az
energiahatékonysági szolgáltatások üzletág elindítása is.
Sikeresként értékelhető 2011 a csoport kogenerációs portfóliója számára is. A szabályozási környezet ugyan jelentős
mértékben romlott – a győri erőmű 2010. december 31-ével teljesen kikerült a kötelező átvételi (KÁT) rendszerből, a
soproni pedig 2011. július 1-jével, ráadásul már a megelőző fél évben is a korábbinál 15 százalékkal alacsonyabb
tarifa mellett vették át a megtermelt villamos energiáját –, ám az ALTEO azonnal reagált, így jelentősen sikerült
mérsékelni a negatív hatásokat. Az erőművekben a többi között átszervezték a termelést – a korábbi zsinóráram
helyett a piacon értékesebb csúcstermékeket termelnek –, valamint korszerűsítő, hatékonyságjavító beruházásokat
hajtottak végre – Sopronban például 250 millló forint értékben. Győrben a termelőkapacitás is bővült – három új
gázmotor érkezett összesen mintegy 500 millió forint értékben. „Mindezeknek az erőfeszítéseknek az eredményeképp
a földgáz alapú erőművek eredményessége a 2010-es, még KÁT-os évhez képest ugyan csökkent, ám a negatív piaci
körülmények között is pozitív maradt és hosszú távon fenntarthatóvá vált” – húzta alá ifj. Chikán Attila.
Az erős pozitív EBITDA és a negatív külső környezethez való gyors alkalmazkodás ellenére az ALTEO csoport
csökkenést volt kénytelen elkönyvelni konszolidált árbevételében, amely 14 százalékkal, 4,856 milliárd forintra esett
2011-ben, igaz, a visszaesés legnagyobb részéért a győri és soproni erőmű szabályozási környezetének már említett
változása miatt a villamosenergia-termelési árbevételben bekövetkezett mérséklődés volt a felelős, valamint az az
egyszeri hatás, hogy a két erőmű átkerült az ALTEO mérlegkörébe, így termelésük konszolidálásra került. Ugyancsak
jelentős részben egyszeri hatások következménye a nettóeredmény-soron jelentkező 102 millllió forintos veszteség,
amely mögött meghatározó mértékben a pénzügyi ráfordításoknak a fűtőerőművek akvizíciós hiteleihez kapcsolódó
kamatráfordítás-emelkedésből, valamint a devizás hitelek nem realizált, azaz tényleges pénzkiáramlással nem járó
árfolyamveszteségéből fakadó növekedése áll.

Az ALTEO 2012-ben jelentős növekedést tervez; az év végéig – amennyiben az üzleti folyamatok megfelelően
haladnak – több akvizícióra is sor kerülhet a megújulószektorban. „Elsősorban időjárásfüggő, ezen belül is szél- és
naperőműveket szeretnénk vásárolni – Magyarországon és külföldön egyaránt” – hangsúlyozta ifj. Chikán Attila,
hozzátéve, hogy a projektakvizíciók egy része kifejezetten előrehaladott fázisban van. A zöldmezős beruházások a
formálódó új szabályozás véglegesedéséig szünetelnek, utána ugyanakkor ambiciózus projektfejlesztési
tevékenységbe foghat a csoport. „Tekintetbe véve a megújuló cselekvési terv ambiciózus céljait, erősen
beruházásösztönző szabályozást várunk” – húzta alá az ALTEO vezérigazgatója.
A növekedési stratégiát a sikeres, tavaly novemberben, illetve idén januárban magán- és intézményi befektetőktől
összesen mintegy 1 milliárd forintot bevonó kötvényprogram folytatása, illetve a tőzsdei tőkebevonás támogathatja.
„Az ALTEO stratégiája a kezdetektől fogva a kiegyensúlyozott, diverzifikált, ugyanakkor dinamikus növekedés, amely
egyszerre épít zöldmezős fejlesztésekre és rentábilis projektek piaci akvizíciójára. Ezt a stratégiát kívánjuk a jövőben
is követni. Az ehhez szükséges források bevonásának módja és időzítése részben külső tényezők függvénye, azt
ugyanakkor az előttünk álló néhány hónapban mindenképpen szeretnénk elérni, hogy az ALTEO úgy cégméret, mint
nyereségesség tekintetében készen álljon akár egy tőzsdei részvénykibocsátásra is” – hangsúlyozta ifj. Chikán Attila.
Az ALTEO Csoport sarokszámai
(millió forint)
2010
Árbevétel
5645
Bruttó eredmény
822
EBITDA
390
Nettó eredmény
70
Befektetett eszközök*
3393
Hosszú lejáratú kötelezettségek*
2058

2011
4856
766
453
-102
3788
2540

* Állományi adatok: 2010. december 31., illetve 2011. december 31.

*****
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 2011-ben 4,86 milliárd forint volt. Érdekeltségi körébe tartozik többek között a győri és a
soproni fűtőerőmű, valamint több, megújuló energiát hasznosító kiserőmű is. A társaság részvényei 2010. október 11én megjelentek a Budapesti Értéktőzsde parkettjén.
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