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EBITDA-SZINTEN TÖBB MINT 40 SZÁZÁLÉKKAL ERŐSITETT AZ ALTEO
A megújulófókuszú energetikai csoport dinamikus növekedése töretlen, árbevételét 14 százalékkal bővítette
Árbevételét 14 százalékkal, EBITDA-szintjét közel 40 százalékkal, adózás előtti eredményét pedig 156 millió
forintra növelte az ALTEO Csoport az idei első háromnegyed évben a múlt évi bázisidőszakhoz képest. A
növekedés a társaság - immár szélerőműveket is magába foglaló - kibővített termelőkapacitásainak és
hatékonyabb működésének köszönhető. Az eredményesség javulásában is fontos szerepet játszott a
megújuló alapú erőművek termelése, illetve a társaság fűtőerőműveinek hatékonyságnövelő beruházásai.
Az ALTEO csoport árbevétele közel 14 százalékkal növekedve 3,88 milliárd forintot, a társaság EBITDA-ja 43
százalékkal emelkedve 307 millió forintos szintet ért el az év első kilenc hónapjában. Az adózás előtti eredményt
tekintve az időszak 156 millió forintos nyereséggel zárult, ami a szélerőművek csoportba kerülésének, a meglévő
portfólió javuló eredményességének, valamint a pénzügyi eredmény javulásának volt köszönhető. „A szektorra
jellemző szezonalitás miatt a számainkban egy erősebb és két gyengébb termelésű negyedév eredményei
tükröződnek, a hatékonyságot javító pozitív változások ugyanakkor az előző év adataival összevetve már most is jól
kivehetőek” - emeli ki ifj. Chikán Attila, az ALTEO Nyrt. vezérigazgatója.

Az ALTEO Nyrt. főbb eredményszámai:
(2012. január-szeptember, millió forint)
2012 Q1-Q3
Árbevétel
3 880
Bruttó eredmény
545
EBITDA
307
Adózás előtti eredmény
157
Mérlegfőösszeg
7 734

2011 Q1-Q3
3 412
463
215
-110
5 715

A cégcsoport fedezetjavulása a termelő portfólióba bekerült szélerőművekre jellemző - zéró alapanyagköltség miatti magas EBITDA-hányad és a két fűtőerőmű hatásfokjavulásából ered, illetve hozzájárult ehhez a termelés és a
villamosenergia-kereskedelem üzletágak között megmutatkozó szinergiahatás is. A társaság villamosenergiatermelése elérte az önállóan is értékesíthető volument, így lehetővé vált a villamosenergia-piac időszakosan
magasabb árainak kiaknázása, annak ellenére, hogy a harmadik negyedév a szezonálisan alacsonyabb termeléssel
jellemezhető időszakok közé sorolható.
Az ALTEO csoport közvetlen költségei az árbevételtől elmaradó mértékben emelkedtek, a legnagyobb arányt kitevő
gázköltségek összértéke nem változott. Mindez annak köszönhető, hogy az elmúlt egy év során 15-25 százalékkal
emelkedő gázköltségek hatását a - megváltozott működési modell és hatásfokjavítás eredményeként - közel 20
százalékkal lecsökkent gázfelhasználás ellensúlyozni tudta.
A villamosenergia-termelési bevétel az időszaki árbevétel közel tizedét adta, továbbra is meghatározó - közel 50
százalékos - a hőértékesítési szegmens aránya. A villamosenergia-kereskedelmi üzletág árbevétele is tovább
növekedett, egyrészt a fogyasztói portfólió bővülésének, másrészt a csoporton belül megtermelt villamos energia
továbbértékesítésének hatására.

„A harmadik negyedévben előkészített zártkörű intézményi tőkebevonásunk eredményeképpen októberben 310 millió
forint friss tőkét sikerült bevonnunk további növekedési céljaink eléréséhez. Tovább dolgozunk annak érdekében,
hogy elsősorban megújuló energiaforrásokra épülő energiatermelő portfóliónkat bővítsük. A zöldmezős beruházási
lehetőségek megnyílásáig az ALTEO tovább keresi a megfelelő célpontokat a már meglévő hazai zölderőművek és a
külföldi projektlehetőségek között” – mondja 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 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 jelentek meg a Budapesti Értéktőzsde parkettjén.
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