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Nehéz külső körülmények mellett remekelt az ALTEO
Sikeres forrásbevonás, rekordméretű cégfelvásárlás, 749 milliós EBITDA – ez volt 2014
Sikeres évet tudhat maga mögött az ALTEO. A nehéz külső körülmények ellenére az
alternatívenergetikai csoport 5,9 milliárd forintos árbevétel mellett 749 millió forintos
EBITDA-t termelt 2014-ben – derül ki a közgyűlés által még nem elfogadott, IFRS szerinti,
konszolidált jelentésből. 2014 sikere még a több mint 3,5 milliárd forintos forrásbevonás,
valamint az elmúlt évek egyik legnagyobb hazai energetikai cégfelvásárlásaként számon
tartott Sinergy-tranzakció, melynek pénzügyi zárása még folyamatban van.
Nehéz, de sikeres éven van túl az ALTEO – derül ki a tőzsdén jegyzett alternatív energetikai
csoport frissen közzétett jelentéséből. A közgyűlés által még nem elfogadott, IFRS szerinti,
konszolidált kimutatás szerint a csoport árbevétele 5,9 milliárd forint lett 2014-ben, EBITDA
eredménye pedig 749 millió forint. A szokásosnál enyhébb és kevésbé szeles időjárás, valamint
a forint gyengélkedése miatt ugyan mindkét mutató romlott 2013-hoz képest, ám a mindössze
4,7, illetve 8,1 százalékos visszaesés, figyelembe véve az említett kedvezőtlen külső
körülményeket, igen jó eredménynek tekinthető.
Fontos látni azt is, hogy az év egészét tekintve javuló tendencia jellemezte 2014-et. A csoport
a második félévben számottevően képes volt javítani EBITDA-ján, jelzi ezt, hogy 2014 első hat
hónapjában az eredménymutató még 9,2 százalékkal maradt el a 2013-as hasonló időszak
értékétől. Jó hír az is, hogy a 2014-ben még 139 millió forinttal járó – tényleges pénzbeli
kiadást egyébként nem jelentő – árfolyamveszteség, a csoport hitelei forintosításának
köszönhetően, 2015-ben már egyáltalán nem fogja terhelni az eredményszámokat.
Ami az ALTEO 2014-es stratégiai törekvéseit illeti, Ifj. Chikán Attila vezérigazgató kiemelte:
„Három területre fókuszáltunk tavaly, a meglévő erőművi és energiakereskedelmi portfólió
további megerősítésére, a jövőbeni növekedés alapjainak lerakására, valamint az újabb
befektetések elindítására. Úgy vélem, mindhárom fókuszterületen maximálisan eredményesek
voltunk.”
Ami a meglévő portfólió megerősítését illeti, jól mutatja a tavalyi év eredményeit, hogy az
energiakereskedelmi üzletág árbevétele 23 százalékkal nőtt 2013-hoz képest, volumene pedig
meghaladta a 120 gigawattórát. A növekedés alapjainak lerakásához több mint 3,5 milliárd
forintnyi (kötvény-) forrást vont be 2014-ben a csoport, a befektetési tevékenység
felpörgetését pedig mi sem mutatja jobban, mint az elmúlt évek egyik legnagyobb hazai, nem
állami tulajdonban lévő szereplő részvételével megvalósuló energetikai cégfelvásárlása, a
Sinergy-tranzakció. Az ezzel kapcsolatos adás-vételi megállapodás aláírására a Sinergy-t
közösen tulajdonló ELMŰ Nyrt.-vel és ÉMÁSZ Nyrt.-vel 2014. decemberében került sor. A
Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal már megadta
a szükséges engedélyeket, a tranzakció pénzügyi zárása folyamatban van.

A 2015-ös év kapcsán Ifj. Chikán Attila vezérigazgató kiemelte: „Idei céljaink az
energiakereskedelmi portfólió további növelése, a Sinergy-tranzakció zárása és a Sinergy
csoportnak az ALTEO csoportba integrálása az üzleti szinergiák minél magasabb fokú
kihasználásával, valamint – amennyire ezt a külső körülmények engedik – a további dinamikus
bővülés. Bízom abban, hogy 2015 újabb sikeres év lesz Magyarország első számú feltörekvő
alternatív energetikai csoportjának életében.”

