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nten is pozití

yavállalat tul

st mutatott; 

rén különöse

yobb  szerepe

időszakokba

en mindössz

rtékesítési  n

összegét. 20

korábbi  idősz

övekedés 546

k köszönhető

t,  az  admi

2012  első  f

kötbér,  tehá

, 79%‐os nö

487 M  Ft‐o

volt képes a p

i erőmű és a

ató, mivel 2

tékelési  nye

élévben a be

ltható), de  a

áfordítások é

get, mivel a

g az  is, hogy

euró  alapúra

értékét,  és  a

lévet, amely

ív, 28 M Ft‐o

lajdonosait i

  a  gyors  nö

en, hiszen kö

et  a  négy  sz

n  is  javítani

1

ze  9%‐kal 

yeresége 

13‐ban  a 

zakokban 

6 M Ft‐os 

ő.  

nisztratív 

élévében 

át ezen a 

övekedést 

s  féléves 

portfólió. 

a villamos 

2012 első 

ereséggel 

eruházási 

a  vizsgált 

értékét, e 

z év végi 

y a győri, 

a  váltása 

a  Csoport 

 a tavalyi 

os értéket 

lleti.  

övekedési 

özel 80%‐

zélerőmű 

fogják  a 
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2.3. Mér

A Csopo

közel 3%

hogy a n

A befekt

sikeres a

megvásá

kapcsoló

egyidejű

termelés

szélerőm

értéket 

leírása  a

tranzakc

Az  imma

decembe

visszaad

Az  egyé

eszközpó

A  teljes

értékcsö

A  forgó

megfele

hónapok

 Befektet

 Forgóesz

 ESZKÖZÖ

 Saját tők

 Hosszú le

 Rövid lej

 SAJÁT TŐ

rleg 

rt 8 Mrd Ft f

%‐kal mérsék

nyári hónapo

tetett eszkö

akvizíció ker

árolt  Töröks

ódó  erőműv

űleg megszer

si engedély 1

mű  által meg

képvisel a p

a  KÁT  rend

ció keretében

ateriális  java

er 31‐i érték

ásra kerülte

éb,  portfoli

ótlási, felújít

s  befektete

ökkenés elszá

óeszközök  á

lően,  illetve

knak megfele

tett eszközök

zközök

ÖK ÖSSZESEN

ke

ejáratú kötele

járatú kötelez

ŐKE és KÖTELE

A

feletti konsz

klődött 2012

okban a fűtő‐

özök értéke k

retében meg

szentmiklósi 

i  ingatlanjai

rzett kötelez

140 M Ft ért

gtermelt  villa

piac és a Cso

szerben  ért

n a Csoport g

ak  között  ki

keihez viszon

k az Országo

óban  megl

ási munkálat

ett  állománn

ámolása tört

állománya  a

e  a  szélerőm

elően a vevő

ezettségek

zettségek

EZETTSÉGEK Ö

ALTEO NYRT 

olidált mérle

. december 

‐ és szélerőm

közel 6%‐kal

gszerzett úja

1,5  MW  t

nak  a  beke

ző átvételi  re

tékben kerül

amos  energ

oport  számár

ékesíthető  m

goodwillt ne

mutatott  kib

yítva, ugyan

os Környezetv

évő,  befekt

tokon kívüli j

nyal  kapcso

tént konszoli

a  2012.  év

mű‐akvizíció 

őállomány 12

SSZESEN

T 2013. I. félé

egfőösszege 

31‐i állapoth

műveket alacs

 növekedett

abb  szélerőm

teljesítmény

rülési  érték

endszer  (KÁT

lt megjelenít

ia hatósági 

ra. Az  imma

mennyiség 

m mutatott 

bocsátási  jog

nis a 2012. év

védelmi Term

tetett  eszkö

jelentős ber

olatosan  20

idált szinten.

v  végi  állom

következté

24 M Ft–tal 

2

n

      

      

      

      

      

      

      

éves jelentés

nem változo

hoz képest, 

sonyabb term

t a bázis  idős

mű Csoportb

yű  szélerőm

e  490  M  Ft

T) keretében

tésre a mérl

áron  (a piac

ateriális  java

kihasználásá

ki.  

gok  összese

vi termelési m

mészetvédel

özök  állomá

uházási tevé

013  első  fé

. 

mányhoz  ké

ben  közel  2

(16%‐ot meg

2013.06.30

nem auditált

6 556 602    

1 696 084    

8 252 686    

1 925 223    

4 857 132    

1 470 331    

8 252 686    

e

ott jelentőse

elsősorban a

melési szint j

szaki értékhe

a kerüléséne

ű  termelő 

t,  valamint 

n hasznosíth

egben. Az en

ci  ár  fölött) 

k között  sze

ának  arányá

n  71 M  Ft‐t

mennyiségek

mi és Vízügy

ányában  20

ékenység nem

élévében  ös

épest  a  sze

26%‐kal  mér

ghaladóan) c

2012.12

auditá

6 193          

2 286          

8 479          

1 896          

4 525          

2 057          

8 479          

en 2013. júni

annak köszö

jellemzi. 

ez képest, a

ek  tulajdonít

berendezés

a  fizikai  esz

ható villamo

ngedély birt

értékesíthet

erepeltetett 

ban  valósul

tal  csökkent

knek megfel

yi Főfelügyel

013  első  f

m történt.  

sszesen  21

ezonális  vál

rséklődött. 

csökkent a d

2.31 Vá

ált

3 306  5

6 361  ‐2

9 667  ‐

6 828 

5 153  7

7 686  ‐2

9 667  ‐

ius 30‐ra, 

nhetően, 

 

mely egy 

tható.   A 

einek  és 

zközökkel 

senergia‐

okában a 

tő,  amely 

engedély 

  meg.  A 

tek  2012. 

elő jogok 

őségnek. 

élévében 

2  M  Ft 

ltozásnak 

  A  nyári 

december 

áltozás 

%

5,9%

25,8%

‐2,7%

1,5%

7,3%

28,5%

‐2,7%



 

végi állo

a  szezon

eszközök

emelked

visszaigé

júliusába

A  Csopo

képest, a

 A Csopo

tulajdon

hosszú  l

június 30

50 M  Ft

törleszté

féléves k

A  hossz

kivezeté

jogok vis

A  rövid 

csökkent

szintnek

időjárási

szállítói á

M Ft‐tal 

A  fentie

történő 

vezettek

soproni 

kimutatá

 

mányhoz vis

nális  hatások

k beszerzése

dését  a  szé

ényelhető  ad

an, adóvizsgá

ort  saját  tők

a változás a C

ort hosszú  le

ítható.  A  t

ejáratú része

0‐i árfolyamr

t  értékben. A

éssel  (226 M

kamatainak k

ú  lejáratú  k

séig képzett

sszaszolgálta

lejáratú köt

t a  szállítói 

k megfelelően

i viszonyokn

állomány 58

csökkent az 

eket  mérsék

átsorolás,  á

k. Az  egyéb 

erőmű  ese

ásra, mert a 

A

szonyítva, ug

knak  köszön

e az egyenleg

élerőmű  be

dótartalom  (

álatot követő

ke  állomány

Csoport első

ejáratú köte

örökszentmi

e 536 M Ft‐o

ra (295,16 Ft

A hosszú  lej

M  Ft)  csökke

köszönhetőe

kötelezettség

 halasztott b

atásával azon

telezettsége

tartozások, 

n, ugyanis a 

ak megfelelő

8 M Ft‐tal, le

év végi állom

elték  a  röv

átértékelése

rövid  lejárat

etében  a  20

pénzügyi zár
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gyanakkor a t

nhetően  a  C

g csökkenésé

erendezések 

(több mint 

ően, kiutalt a

ya  nem  vált

 féléves ered

elezettségei

iklósi  széler

ot tett ki, ug

t/EUR) törté

áratú  kötele

nt,  illetve  3

en. 

gek  között 

bevételek, am

nos értékben

k közel 29%

illetve a vev

fűtőerőműv

ően a nyári 

egnagyobb h

mányhoz kép

id  lejáratú  h

ek),  amelyek

tú  kötelezet

013.  júniusi 

rás időpontjá

 2013. I. félé

törökszentm

Csoport  pénz

ét okozta.  A

k  beszerzésé

103 M  Ft) m

az e‐Windne

tozott  lénye

dményéből f

7%‐kal növe

őmű  megvá

gyanakkor a 

nő átértékel

ezettségek  á

1 M  Ft  össz

kerülnek  ki

melyek a bef

n (71 M Ft‐ta

%‐kal csökken

vők által  fize

ek termelése

hónapokban

hőfogyasztók

pest.  

hitelekben  b

k  a  köteleze

ttségek  elsős

gázbeszerzé

áig a szállítói

éves jelentés

miklósi erőmű

zeszközállom

Az egyéb köv

éhez  kapcs

magyarázza, 

k. 

gesen  a  20

fakad. 

ekedtek, am

ásárlásához 

Csoport dev

ése állomán

állománya  eb

zeggel növek

mutatásra  a

fektetett esz

l) változtak.

ntek 2012 zá

etett előlege

e a hő‐ és vil

n kevesebbet

k által fizetet

bekövetkeze

ettségállomá

sorban  azért

ések  értéke

i számlák ne

e

ű megszerzé

mánya  is  vált

vetelések köz

olódó  előze

amelyet  az

12.  decemb

ely  főleg a C

kapcsolódóa

vizában fenn

ynövekedést

bben  az  idős

kedett  a  zér

az  allokált  k

közök között

áró adataiho

k állománya

lamos energ

t termel. En

t vevői előle

ett  változáso

ány  95  M  F

t  növekedte

ei  elhatárolá

m álltak rend

ésével, illetve

tozott,  a  be

zel duplájára

etesen  fels

z  adóhatóság

ber  31‐i  állo

Csoport bőv

an  felvett  b

nálló hitelein

t jelentett, t

szakban  egy

rókuponos  k

kibocsátási 

t szereplő ki

oz képest.  Je

a  is a nyári  t

gia igénytől f

nek követke

egek értéke p

ok  (hosszú  l

Ft‐os  növeke

ek, mert  a  g

ások  között 

delkezésre. 

1

e némileg 

efektetett 

a történő 

zámított, 

g  a  2013 

mányhoz 

vülésének 

bankhitel 

nek 2013. 

öbb mint 

y  félévnyi 

ötvények 

egységek 

bocsátási 

elentősen 

termelési 

függ, azaz 

eztében a 

pedig 166 

ejáratból 

edéséhez 

yőri  és  a 

kerültek 

7
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3. A Cso

A 2013. 

tartozó 

változáso

bekövet

tartalma

együtt é

a) A

A  re

szolg

villam

alapj

érté

átvé

több

terve
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Az A

napj
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alapj
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nagy

a  So

köve
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eljár

árbe

szám

növe

oport helyzet

év  jelen Fél

társaságok 

okat, esemé

kezett  főbb

a a Csoport 

rtelmezendő

ALTEO Nyrt.

ezsicsökkent

gáltató – köz

mos energiá

ján azonban

kesített villa

ételre  kötele

bletköltségek

ezett  fedeze

rt a Társaság

tja át fogyasz

ALTEO Energ

ALTEO Energ

jával kezdőd

Soproni Erőm

oproni erőmű

ján kötelező

yalások  ered

bérkövetelés 

tott be az ill

ult,  amelyb
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opron  Holdin

etelését  vita

ennyiben a  t

rás felfügges

evétel  és  er

molt,  az  sik

elheti. 

A

tét érintő es

éves Jelenté

közül  az  alá
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 100.000.000

ng  Zrt.  a  sz
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ALTEO NYRT 
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at  érinti  a

onszolidált  ig

olatos  jogsz

m érintik a T
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mes szolgáltat

a arányában 

ztük a Társa

ársaság villam

ített  jogszab

re szerződés

ő Zrt. 

 Zrt. gázkere
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n Holding Zr
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tése  érdeké

ságnak. Az e

roni  erőmű

0,‐ Ft késede

zerződés  rés

proni  erőmű

dőközben er

ogvita békés

vezése  sorá

yesítése  ese

T 2013. I. félé

áltozások 

lének napjái
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gazgatósági  j

zabályok  –  t

Társaság vill

XVI. törvény 2

tók nem köt

kötelező átv

ság – átvéte

mosenergia‐k

bályváltozás 

sben rögzítet

eskedelmi  te

rt. között egy

nyiség át nem

a  soproni 

ében  fizetés

eljárás a Sopr

ű  felemelte 

elmi kamat é

szleges  érvé

ű  továbbra 
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s úton történ
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etén  a  sopr

éves jelentés

g terjedő  idő
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yvállalatok te

tőségi  beszá
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evékenységé
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e
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3  februárjáb
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ól. Az ALTEO
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