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4,2 milliárd forintnyi árbevétel mellett 486 millió forintos EBITDA-
val zárta az év első három negyedévét az ALTEO 
 
4,2 milliárd forintos árbevétel mellett 486 millió forintos EBITDA értékkel zárta 2014 első három 
negyedévét a tőzsdén is jegyzett hazai megújuló-energetikai vállalat, az ALTEO Energiaszolgáltató 
Nyrt. A vállalatcsoport eredményessége a harmadik negyedévben megfelelően alakult, ugyanakkor 
az első negyedév hőtermelés szempontjából kedvezőtlen, szokatlanul enyhe időjárásának hatásai 
továbbra is érződnek az eredményeken. A javulást elsősorban a folyamatosan bővülő 
villamosenergia-kereskedelmi üzletág eredményessége és a szigorú költséggazdálkodás 
biztosította. 
 
Az ALTEO 2014 első három negyedévének 4.243 millió forintos árbevétele 5 százalékkal, 486 millió 
forintos EBITDA-ja 7 százalékkal marad el az egy évvel korábbi hasonló időszak adataitól. Az első 
negyedév árbevétel kiesését a harmadik negyedév végére arányaiban a vállalat jelentősen ledolgozta, 
17 százalékról 5 százalékra mérséklődött az előző év azonos idősávjára mért elmaradás. Az EBITDA 
esetében az első negyedév 9 százalékos elmaradását közel 2 százalékkal sikerült mérsékelnie a 
Csoportnak. 
 
Az eredmények javításában két tényező játszott kiemelkedő szerepet. Egyrészt a társaság 
villamosenergia-kereskedelmi üzletága a tavalyinál 35 százalékkal nagyobb vevői kört szolgál ki idén, 
miközben árbevétele több mint 21 százalékkal haladta meg 2013 első három negyedévének 
bevételeit. Másrészt a közvetlen ráfordítások összegét az árbevétel csökkenését meghaladó 
mértékben, 7 százalékkal sikerült mérsékelni, amibenszerepet játszott a hőerőművek alacsonyabb 
kihasználtsága mellé párosuló magasabb hatásfok is. 
 
„Az első három hónap kedvezőtlen eredményeit folyamatosan javítottuk, az első negyedév 
kedvezőtlen hatásait ugyanakkor teljesen ledolgozni a vállalat hőtermelő üzletágának éven 
belüliszezonalitásának köszönhetően csak egy számunkra kedvező időjárású negyedik negyedév 
esetén tudjuk majd” – emeli ki Ifj. Chikán Attila vezérigazgató, aki szerint az időjárás hatásaival egyre 
kiemeltebben kell számolni az energetikai vállalatok működésében. 
 
Jelentősen átalakult az ALTEO árbevételi struktúrája is. A korábban a legnagyobb részesedéssel bíró 
hőárbevételi szegmens 2014 első három negyedévében 34 százalékkal részesedett az időszakos 
árbevételből (egy évvel ezelőtt ez a 40 százalékot is meghaladta), a villamosenergia-kereskedelmi 
üzletág 44 százalékkal, a villamosenergia-termelés pedig közel 20 százalékkal részesedett az 
árbevételből, amelynek közel kétharmada a megújuló erőművekből származott. 
 
A vállalat 2014 első kilenc hónapját 249 millió forintos adózás előtti, és 266 millió forintos átfogó 
veszteséggel zárta. Ennek oka elsősorban az euró alapú hitelállomány 2013 év végi 296,91 HUF/EUR 
árfolyamról a mostani negyedév végén jelentkező 310,36-os árfolyamra történő (4,5%-os) 
átértékelése következtében jelentkező számviteli, tényleges azonnali pénzbeni kiadással nem járó, 
nem realizált árfolyamveszteség, illetve a kötvényprogram során bevont tőke kamatkötelezettségei 
voltak. 
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Az ALTEO idei kötvényprogramja a harmadik negyedévben is folytatódott. A januári 624 millió forint 
névértékű zártkörű kibocsátást és júniusi 1.484 millió forint névértékű nyilvános kötvénykibocsátást 
még két újabb követte. 2014. július 18-án ismét zárt körben, 925 millió forint névértékben, augusztus 
13-án pedig 500 millió forint névértékben értékesített kötvényeket a vállalat. „A júliusi értékesítés 
során először sikerült öt éves futamidőt elérnünk. Ez a futamidő amellett, hogy közelebb áll az 
energetikai projektek megtérüléséhez, mint a korábbi papírok három év körüli futamideje, a 
befektetői bizalmat is mutatja a társaság iránt” – mutat rá Ifj. Chikán Attila. 
 
Az idei év harmadik három hónapjára esett a 2011-ben kibocsátott nyilvános ALTEO kötvények 
lejárata. Ezek 571 millió forintos tőkerészének és éves 71 millió forintnyi éves kamatának kifizetése 
rendben megtörtént. A lejáratnak és a sikeres kötvényprogramnak köszönhetően a harmadik 
negyedév végére 3.533 millió forint névértékű ALTEO kötvényállomány alakult ki, a vállalat a 
közeljövőben újabb kötvénykibocsátást nem tervez, hanem a befolyt összeg befektetésére 
koncentrál. 
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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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