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3 milliárd forintnyi árbevétel mellett 442 millió forintos EBITDA-val
zárta az első félévet az ALTEO
Az első negyedév időjárás miatti szokásostól gyengébb hőértékesítési teljesítményét a
második negyedévben az energiakereskedelmi és villamosenergia-termelő üzletág
javította
3 milliárd forintos árbevétel mellett 442 millió forintos EBITDA értékkel zárta 2014 első félévét a
tőzsdén is jegyzett hazai megújuló-energetikai vállalat, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Habár a
társaság idei első félévének eredményei az árbevétel és az EBITDA tekintetében kis mértékben
elmaradnak a tavalyi hasonló időszak számaitól, Ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója szerint
az év első felében lebonyolított sikeres kötvényértékesítések mutatják, hogy a befektetők bizalma
továbbra is töretlen a vállalat iránt, amelynek eredményeit a szisztematikus vállalatépítés és a
tevékenységek szinergikus diverzifikációja javították az első negyedév enyhe időjárásnak
kedvezőtlen hatásai ellenére is.
A társaság 2014 első féléves 3.031 millió forintos árbevétele 8,2, 442 millió forintos EBITDA-ja 9,2
százalékkal marad el az egy évvel korábbi hasonló időszak adataitól. Az első negyedév árbevétel
kiesését arányaiban a vállalat jelentősen ledolgozta a második negyedévben, amíg az első negyedév
teljesítménye 17,2 százalékkal maradt el az előző év hasonló időszakához vetítve, a vállalat idei első
féléve már csak alig 8,2 százalékkal volt gyengébb 2013 hasonló időszakához mérten.
Az eredményeket javította az is, hogy a közvetlen ráfordítások mértékét a társaság 9,6 százalékkal
csökkentette az előző évi hasonló adatokhoz képest, amelynek mértéke meghaladja az árbevétel
visszaesésének arányát.
„Ez egy jelentős eredmény, amely elsősorban a megújuló alapon termelő erőművek jó
teljesítményének és a dinamikusan fejlődő villamosenergia-kereskedelmi üzletágnak köszönhető. Az
első negyedév enyhe időjárásának következményeit ugyanakkor teljesen ledolgozni a vállalat
hőtermelő üzletágának eredménytermelő képessége szezonalitásának köszönhetően csak egy
számunkra kedvező időjárású negyedik negyedév esetén tudjuk majd” – mondta Ifj. Chikán Attila, aki
szerint a szokatlanul enyhe időjárást szinte az összes szektorbeli szereplő megérezte. „A szezonalitás
és az időjárási körülmények hatással vannak a működésünkre, ez utóbbi számunkra időnkénti
kedvezőtlen alakulásának hatásai azonban tudatos építkezéssel kezelhetőek” – tette hozzá a
vezérigazgató.
Az első negyedév enyhe időjárásának köszönhetően jelentősen átalakult az ALTEO árbevételi
struktúrája is. A korábban a legnagyobb részesedéssel bíró hőárbevételi szegmens 37,6%-os aránya
idén „csak” a második helyre volt elegendő, míg 2013 első félévében a 45,6%-os részesedésével az
első helyen szerepelt. Jelenleg a legmagasabb aránnyal a villamosenergia-kereskedelem bírt, 39,4%os arányt tett ki, szemben az összehasonlító időszak alig több mint 30%-os értékével, ami jól tükrözi
ennek a tevékenységnek a tovább folytatódó dinamikus bővülését. A villamosenergia-termelés
részesedése, 20,9 százalékos részaránnyal, érdemben nem változott.

A vállalat 2014 első félévét elsősorban az euró alapú hitelállomány 2013 év végi 296,91 HUF/EUR
árfolyamról a mostani félév végén jelentkező 310,19-es árfolyamra történő (4,5%-os) átértékelése
következtében jelentkező számviteli, tényleges pénzbeni kiadással nem járó, árfolyamveszteség
hatására 75 millió forintos adózás előtti, és 91 millió forintos átfogó veszteséggel zárta.
Ifj. Chikán Attila szerint 2014 eddig eltelt időszaka ugyanakkor világosan megmutatta, hogy
befektetők továbbra is bíznak a vállalatban: az első félévben az ALTEO jelentős forrásokat tudott
bevonni működésébe. Az első nyolc hónap négy sikeres kötvényértékesítése során, amelyek közül
három zártkörű, egy pedig nyilvános kötvényprogram volt, a vállalat rendkívül kedvező
kamatkörnyezetben és futamidők mentén összesen közel 3.2 milliárd forintnyi tőkét tudott bevonni
jövőbeni fejlesztései és akvizíciói, továbbá tőkeszerkezet optimalizációs céljai megvalósítására.
A finanszírozáshoz kapcsolódó fejlemény, hogy a vállalat 2014 augusztusában visszafizette az ALTEO
2014/D elnevezésű kötvény alapján esedékessé vált kamat és 571 millió forintos tőketartozását,
amivel a kötvények a lejárattal megszűntek.
Az idei év negyedik kötvénykibocsátásával az ALTEO egy időre lezárta a kötvénykibocsátási ciklust.
„Az előttünk álló időszakban főként az új befektetések megvalósítására koncentrálunk, stratégiánk
középpontjában továbbra is a megújuló forrásokon alapuló energiatermelés áll, ami mellett kiemelt
figyelmet fordítunk az alternatív decentralizált energiatermelés, az energiakereskedelem, valamint az
energiahatékonysági szolgáltatások területére is” – hangsúlyozta Ifj. Chikán Attila, aki azt is
elmondta, hogy a vállalat a közeljövőben 1-3 ilyen ügyletet is végigvihet.

