
 
Budapest, 2014. május 19. 

 

1,7 milliárd forintos árbevétel mellett 338 millió forintos EBITDA-val 
zárta ez első negyedévet az ALTEO 
 
Az enyhe tél rontotta a hagyományos erőművek eredményeit, a megújuló egységek viszont 
növelték teljesítményüket 

 
1,7 milliárd forintos árbevétel mellett 338 millió forintos EBITDA értékkel zárta az első negyedévet 
a tőzsdén is jegyzett feltörekvő hazai megújuló-energetikai vállalat, az ALTEO Energiaszolgáltató 
Nyrt. Habár a társaság idei első negyedévének eredményei az árbevétel és az EBITDA tekintetében 
elmaradnak a tavalyi hasonló időszak számaitól, Ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója szerint 
a szisztematikus vállalatépítésnek, az energiatermelő portfolió kiegyensúlyozottságának, a 
folyamatos erőművi fejlesztéseknek és az egyre jobban teljesítő energiakereskedelmi üzletágnak 
köszönhetően sikerült jelentős mértékben kompenzálni az elsősorban az enyhe tél miatt az első 
negyedévben jelentkező negatív hatásokat. 
 
A társaság 2014 első negyedéves 1,7 milliárd forintos árbevétele 17, 338 millió forintos EBITDA-ja 
viszont már csak kevesebb, mint 9 százalékkal marad el az egy évvel korábbi hasonló időszak 
adataitól. Pozitívum, hogy a szokásosnál melegebb év eleji hónapok miatt lecsökkent fűtési igények 
ellenére, a jelentős hőértékesítési bevétellel rendelkező vállalatcsoport az első negyedévben javuló – 
értékében 42 millió forintos – adózás előtti eredményről tudott beszámolni. 
 
„Tudomásul kell vennünk, hogy a szezonalitás és az időjárási körülmények hatással vannak a 
működésünkre. A szokatlanul enyhe időjárást szinte az összes szektorbeli szereplő megérezte, elég 
csak a napokban publikált első negyedéves eredményeket megnézni. Az időjárás számunkra időnkénti 
kedvezőtlen alakulásának hatásai azonban tudatos építkezéssel kezelhetőek” – hangsúlyozza Ifj. 
Chikán Attila. Az ALTEO vezérigazgatója rámutatott, hogy az év első három hónapjában jellemző 
átlagos hőértékesítési bevételek 32 százalékát külső okok miatt vesztette el a társaság, melyet 
azonban a megújuló erőműveinek jó teljesítménye, az energiakereskedelmi üzletág fejlődése, a 
szigorú költséggazdálkodás és az elmúlt években a gázalapon termelő egységeken végrehajtott 
hatékonyságnövelés révén sikerült részben kompenzálni 
 
A vállalat hőt és villamos energiát földgáz tüzeléssel együttesen termelő kogenerációs egységei közül 
leginkább a győri erőmű érezte meg a „mediterrán telet”, mert ez szinte kizárólag fűtési célú 
hőenergiát értékesít: ennél az egységnél a hőárbevétel 36 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi 
adatokhoz képest. A soproni erőműnél kisebb mértékű, mindössze 18 százalékos hőárbevétel 
csökkenés történt 2013 első negyedévéhez képest, hiszen ez az egység nemcsak fűtési, hanem ipari 
ügyfelei számára technológiai célú hőtermelést is végez, amelyet kevésbé befolyásol az időjárás.  
 
2014 első három hónapjának pozitívumairól szólva a vezérigazgató kiemelte, hogy az ALTEO 
megújuló erőműveinek – elsősorban a szélerőműveknek és a depónigázos egységeknek – az 
árbevétele 9 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ifj. Chikán Attila rámutatott arra is, 
hogy az üzletágak szinergikus fejlesztése révén az idei első negyedévnek 30 százalékkal nagyobb 
villamosenergia-kereskedelmi ügyfélkörrel vágtak neki. 

 

Sajtóközlemény 

 



 
 
„Ez a két pozitív fejlemény, illetve a kogenerációs egységek korábbi években elvégzett 
hatékonyságnövelő fejlesztései miatt a hőárbevételnél jobban visszaeső közvetlen költségek jelentős 
szerepet játszottak abban, hogy a 17 százalékos árbevétel visszaesés csak 9 százalékos EBITDA 
csökkenéssel járt együtt” – tette hozzá. 
 
A költséggazdálkodást érintő további lépés volt az ALTEO részéről a 2012-ben zárt körben kibocsátott 
zérókuponos kötvények 2014 januári refinanszírozása, amelynek során kötvényeket egy évvel 
hosszabb futamidő mellett, 5 százalékponttal olcsóbb papírokkal sikerült újrafinanszíroznia a 
társaságnak. Ez jelentősen könnyítette az ALTEO Csoport finanszírozását. 
 
„A negyedév megmutatta, hogy nemcsak az éven belüli szezonalitásra érdemes odafigyelnünk, 
hanem az egyes évek közötti eltérésekre is, mivel a hőerőműveink és a szélerőművek termelése is függ 
az időjárástól. Ez az egyes évek adatai között is eltéréseket okozhat. Ugyanakkor a tudatos építkezés 
és az üzletágak közötti szinergiák erősítése már most is azt jelzi, hogy az ALTEO jó úton halad. A 
jövőben is ezeknek az elveknek a mentén megyünk előre, az üzletágak párhuzamos fejlesztésével 
tovább minimalizáljuk a kockázatokat” – foglalja össze a negyedév tapasztalatait és a jövő 
fejlődésének irányait Ifj. Chikán Attila. 
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HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ 
 
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 2013-ban 6,2 milliárd forint volt. Érdekeltségi körébe tartozik többek között a győri és a soproni 
fűtőerőmű, valamint több, megújuló energiát hasznosító kiserőmű és négy szélerőmű is. A társaság részvényei 2010. október 
11-én jelentek meg a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. 
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