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Az ALTEO Energiaszo
olgáltató Nyyilvánosan M
Működő Részzvénytársaság (a továbbiiakban „Társsaság”) a
udapesti Érrtéktőzsde Zrt. Bevezetési és
tőkepiaccról szóló 2001. évi CXX. törvvény, a Bu
Forgalom
mbantartási Szabályokró
ól szóló szaabályzata (aa továbbiakkban „Szabáályzat”), valamint a
24/20088. (VIII. 15.) PM rendele
et (a továbbbiakban „PM
M Rendelet”)) alapján elkkészítette, és
é ezúton
közzétesszi a 2012. pénzügyi évre
é
vonatkoozó összevo
ont (konszolidált) beszáámolójára vo
onatkozó
igazgató
ósági jelentését, valamin
nt ahhoz küülön íven mellékelve a 2012. pénzüügyi évre vonatkozó
ált) beszámo lóját (a továbbiakban eg
gyütt „Vezetőőségi Beszám
moló”). A
egyedi, éés összevontt (konszolidá
Társaságg egyedi besszámolója a számvitelrőll szóló 2000
0. évi C. törvvényben előíírtaknak meggfelelően
magyar sszámviteli szzabályok szerint, az összeevont (konszzolidált) beszzámoló pedigg a számvitelről szóló
2000. évvi C. törvén
nyben előírta
aknak megfeelelően az Európai
E
Unió Hivatalos lapjában kiihirdetett
nemzetkközi számviteeli standardo
ok alapján kéészült.
A Társasság 2012. pénzügyi
p
évé
ére vonatko zó egyedi, és
é összevont (konszoliddált) beszám
molójában
szereplő
ő információkkat független
n könyvvizsgááló auditáltaa.

I.

A Tárrsaság cégad
datai
A Tárrsaság cégneve

ALTEO
O Energiaszo
olgáltató Nyyilvánosan Működő
M
Részvvénytársaság
g

A Tárrsaság rövidíttett neve

ALTEO
O Nyrt.

A Tárrsaság székheelye

1055 Budapest, Honvéd
H
u. 200/A.

A Tárrsaság telefonszáma

+36 1 474 97 90

A Tárrsaság közpo
onti elektroniikus

@alteo.hu
info@

elérhetősége
pja
A Tárrsaság honlap

www.alteo.hu

A Tárrsaság cégbejegyzésénekk helye,

Budap
pest

időpo
ontja, és

2008. április 28.

cégjeegyzékszáma

Cg.01‐10‐045985

A Tárrsaság adószááma:

2615‐2‐41
14292
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A Tárrsaság közössségi adószám
ma:

HU14
4292615

A Tárrsaság statiszztikai számjele:

14292
2615‐3514‐114‐01

A Tárrsaság tevékeenységnek id
dőtartama

határozatlan

A Tárrsaság jogi fo
ormája

nyilvá
ánosan műkö
ödő részvényytársaság

Irányyadó jog

magyar

őkéje
A Tárrsaság alaptő

700.000 Ft
167.7

Hatállyos Alapszab
bály kelte

2012. október 3.

A Tárrsaság fő tevékenységi kö
öre

mosenergia‐k
kereskedelem
Villam
m

Üzletti év

naptá
ári évvel meg
gegyező

Hirdeetmények kö
özzétételénekk helye

A

Tá
ársaság

a

szabályozoott

inform
mációkra

vonattkozó hirdetményeit a w
www.alteo.h
hu című
honla
apján, a BÉT
T www.bet.hhu című ho
onlapján
és

a

PSZ
ZÁF

áltaal

üzem
meltetett

ek.hu című honlapon jelenteti
www.kozzetetele
meg,

illetve

ha

vona tkozó

joggszabály

ezetten így rendelkezik,, akkor a Társaság
T
kifeje
hirdettménye

közzétételrre

kerü
ül

a

Cégkö
özlönyben is.
A Résszvények ISIN
N kódja

HU00
000103593

Tőzsd
dei bevezetéés

A

Társaság
T

1.677.000
1

darab

résszvénye

bevezzetésre került a BÉT‐re „ B” kategóriá
ában.
Egyéb
b értékpapírok

A

Társaság
T

elnevezéssel

„ALTEO
7.104
57

22014/D
darrab,

névérrtékű, 571.040.000,‐

Kö
ötvény”

10.000,‐

Ft

Ft összkibo
ocsátási

névérrtékű értékp
papírt bocsáátott ki, am
melynek
névleges kamatlá
ába fix 12, 37%. A köttvények
bevezzetésre kerültek a BÉT‐ree.

ALTEO Nyrrt. Igazgatósáági jelentés 2012.
2
évi besszámolóhoz

3

A Tá
ársaság „A
ALTEO 20144/I.” elnevezéssel,
zártkö
örű kibocsáttás keretébben dematerrializált,
nem kamatozó (zéró kupoonos) kötvé
ényeket
átott ki, melyek
m
futaamideje 2 év. A
bocsá
kötvé
ények névértéke 10.0000,‐ Ft, a kib
bocsátás
össznévértéke 50
00.000.000,‐‐ Ft, a kibo
ocsátási
nyeket a
érték a névérték 78,9869 %‐‐a. A kötvén
acra.
Társaság nem vezzette be szabbályozott pia
A Tárrsaság Igazgaatósága

erják Péter, az
a Igazgatósáág elnöke
Kade
Chiká
án

Attila

László,

az

azgatóság
Iga

vezérrigazgatói cím
m viseléséree jogosult taggja
Fodo
or Bea Emőke
e, az Igazgattóság tagja, pénzügyi
igazggató
Kovács

nkos,
Domon

az

Igazgatóságg

tagja,

gató
befekktetési igazg
Moln
nár Bálint, azz Igazgatóságg tagja
A Tárrsaság Felügyyelőbizottságga

Bakács István, a Felügyelőbiz
F
zottsága elnö
öke
Dr. Borbíró István
n, a Felügyellőbizottság tagja
t
Jancssó Péter, a Fe
elügyelőbizoottság tagja
Dr. Lu
ukács János, a Felügyelőőbizottság ta
agja
Vitán
n Gábor, a Fe
elügyelőbizoottság tagja

A Tárrsaság Audit Bizottsága

Bakács István, az Audit Bizotttsága elnöke
e
Dr. Borbíró István
n, az Audit BBizottság taggja
Dr. Lu
ukács János, az Audit Bizzottság tagja
a
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A Tárrsaság Könyvvvizsgálója

A Tá
ársaság jele
enlegi könyyvvizsgálója a BDO
Magyyarország

Könyvvizzsgáló

Korlátolt

Felelő
ősségű Társa
aság (székheelye: 1103 Budapest,
B
Kőér utca 2/A, C ép.; cégjeegyzékszáma
a: 01‐09‐
nyvvizsgáló megbízatássa 2012.
867785). A kön
ápriliis 28‐tól a 2012. decem ber 31‐ével végződő
üzleti évre vonatkozó beeszámolót elfogadó
ozat meghozzatalának na
apjáig, de
közgyyűlési határo
legké
ésőbb 2013.. május 31‐‐ig tart. A Társaság
könyvvizsgálatáé
ért

szem
mélyében

felelős

agyné Zagyvaa Zsuzsanna.
könyvvizsgáló Na
A Tárrsaság 5 %‐ott meghaladó
ó

NT Zrt.
WALLLIS ASSET MANAGEMEN

részeesedéssel ren
ndelkező részzvényese
II.

A Cso
oport tagjai
A Táársaság és az alábbiakban megnnevezett, a konszolidációba bevoont vállalkozzások (a
továb
bbiakban „LLeányvállalatok”, a „Leáányvállalatokk” és a Tárrsaság továbbbiakban eggyüttesen
„Csop
port” vagy „A
ALTEO Csopo
ort”) a követtkezőek:


Soproni Erőmű
E
Kft. (továbbiakbann „soproni errőmű” is)
tevékenyység: energiatermelés, fűűtőerőmű



Győri Erő
őmű Kft. (tovvábbiakban „ győri erőmű
ű” is)
tevékenyység: energiatermelés, fűűtőerőmű



EXIM‐INV
VEST BIOGÁZZ Kft.
tevékenyység: energiatermelés, deepóniagáz haasznosítás



CIVIS‐BIO
OGÁZ Kft.
tevékenyység: energiatermelés, deepóniagáz haasznosítás



ALTEO‐Aggria Kft.
tevékenyység: energiatermelés, koogenerációs energiatermelés



ALTEO‐Deepónia Kft.
tevékenyység: vagyonkezelő cég



HIDROGÁ
ÁZ Kft.
tevékenyység: energiatermelés, hi drogáz haszn
nosítás
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ALTEO‐Hiidrogáz Kft.
tevékenyység: hőszolggáltatás, folyaamatban lévvő hidrogáz beruházás
b



ALTE‐A Kfft.
tevékenyység: vagyonkezelés (holdding)



ALTEO En
nergiakereskedő Zrt.
tevékenyység: gázkere
eskedelem



WINDEO Kft.
tevékenyység: energiatermelés (szzélerőmű)



VENTEO Kft.
K
tevékenyység: energiatermelés (szzélerőmű)



ALTSOLAR Kft. (alapíttva: 2013. jannuár 30.)
tevékenyység: energiatermelés (teermelőegységgel még nem rendelkezzik)



SUNTEO Kft. (alapítva
a: 2013. januuár 30.)
tevékenyység: energiatermelés (teermelőegységgel még nem rendelkezzik)



E‐WIND Kft.
K (üzletrészszerzés: 20 13. február 11.)
1
tevékenyység: energiatermelés (szzélerőmű)
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port összevont (konszolid
dált) vezetősségi jelentésse 2012. pén
nzügyi évére vonatkozóa
an
Csop
1. C
Cégjogi összzefoglaló
1.1. A Tá
ársasággal kapcsolatos
k
cégjogi esem
mények 201
12. január 1.. és jelen Ve
ezetőségi
Jelen
ntés közzété
ételének nappja közötti id
dőszakban
A Táársaság 2012
2. április 27. napján m
megtartotta éves rendes közgyűléését, ahol az
a alábbi
határrozatok szüleettek:
a) A Közgyűléss jóváhagyta az Igazgaatóság üzletti jelentésétt a Társasáág 2011. üzzleti éve
ttekintetében
n;
b) A Közgyűlés a gazdasági társaságokrról szóló 200
06. évi IV. tö
örvény 30. § (5) bekezdé
ésében írt
ffelmentvényyt, az ott írt feltételek
f
meellett az Igazggatóság tagja
ainak megaddta;
c) A Közgyűléss az Igazgató
óság előterjeesztésének megfelelő
m
ta
artalommal eelfogadta a Társaság
22011. évi mű
űködésével kapcsolatban
k
n elkészített felelős
f
társaságirányításii jelentését;
d) A Közgyűlés elfogadta a Társaság 20011. december 31‐ével végződő üzletti évére vonatkozó, a
TTársaság kö
önyvvizsgálójja által jóvváhagyott mérleget
m
és a számvitteli törvényy szerinti
beszámolót, valamint a könyvvizsgál
k
ó, az Audit Bizottság,
B
vallamint a Felüügyelő Bizotttság erről
beli jelentésé
ét;
készült írásb
e) A Közgyűlés elfogadta a Csoport 20111. decembe
er 31‐ével vé
égződő üzletti évére vonatkozó, a
TTársaság kön
nyvvizsgálója
a által jóváhaagyott összevvont mérleget és a szám
mviteli törvény szerinti
– IFRS szabvványok szeriint készült – konszolidáált beszámolót, valamintt a könyvvizzsgáló, az
A
Audit Bizottsság és a Felügyelő Bizottsság erről késszült írásbeli jelentését.
f)

A Közgyűléss a Társasá
ág adózott eredményétt teljes egé
észében az eredményta
artalékba
helyezte, oszztalék fizetésséről nem haatározott;

g) A
Az Audit Bizzottság javaslata alapjánn a Közgyűlés meghosszabbította a BDO Magyyarország
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségűű Társaság könyvvizsgál
k
ói megbízássát 2012. április 28.
012. decemb
ber 31. napjáával végződő
ő üzleti évre
e vonatkozó beszámolót elfogadó
napjától a 20
Közgyűlési határozat
h
me
eghozatalánaak napjáig, de
d legkésőbb
b 2013. májuus 31. napjáig terjedő
iidőszakra. A könyvvizsgálatért szem
mélyében is felelős könyyvvizsgálónaak az Audit Bizottság
jjavaslata alapján a Közgyyűlés Nagynéé Zagyva Zsuzsannát jelölte ki;
h) A Közgyűléss felhatalma
azta az Igazggatóságot saaját részvén
nyügylet meegkötésére le
egfeljebb
152.200 db ALTEO törzssrészvény tekkintetében, 2012. májuss 1. és 2013.. október 31
1. napjáig
tterjedő időtaartam alatt 950,‐
9
Ft‐os m
minimális, 5.0
000,‐ Ft‐os maximális elleenérték kiköttésével.
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i)

A Közgyűléss a fenti kö
özgyűlési haatározatba foglalt
f
változásra is tekkintettel, a Társaság
A
Alapszabályáának 12.8., és
é 15.1. pontjját azzal mód
dosította;

j)

A Közgyűlés a Társaság módosítások
m
kal egységess szerkezetbe
e foglalt Alappszabályát ellfogadta;

A Táársaság 201
12. június 25. napján rrendkívüli kö
özgyűlést ta
artott, ahol az alábbi határozat
h
szüleetett:
a) A Közgyűléss felhatalmazta a Tárrsaság Igazggatóságát, hogy
h
a Társsaság alaptőkéjének
ffelemelésérő
ől saját ha
atáskörben, az Igazgatóság legalább négy tagjának támogató
t
sszavazatávall döntést hozzzon. A felhaatalmazás alaapján az Igazzgatóság a Táársaság alap
ptőkéjét –
a Társaság által kiboccsátott részvvények névértékével számolva – legfeljebb összesen
770.000.000,‐‐ Ft‐al (jóváh
hagyott alapttőke) feleme
elheti a 2012
2. június 27. napjától számított öt
ééves időtartam alatt. A felhatalmazá
f
ás kiterjed azz alaptőke fe
elemeléséneek valamennyyi – a Gt‐
mint a jegyzéssi, illetve a réészvények átvételére
ben meghatározott – esetére és mó djára, valam
vvonatkozó elsőbbségi
e
jog gyakorláásának korláátozására, illetve kizáráására is, tovvábbá az
aalaptőke felemelésével kapcsolato s, a Gt. éss egyéb jog
gszabályok, továbbá a Társaság
A
Alapszabályaa alapján eggyébként a KKözgyűlés haatáskörébe tartozó dönttések megho
ozatalára,
iideértve az Alapszabályn
A
nak az alaptőőke felemelése miatt szükkséges módoosítását is.
A Táársaság Igazggatósága 201
12. szeptembber 26. napjáán, ülés tartás nélkül az alábbi határrozatokat
hoztta:
a) A Közgyűlés felhatalmazzása alapján az Igazgatóság a Társasság alaptőkééjét (jegyzettt tőkéjét)
0 Ft‐ról 167..700.000 Ft‐‐ra, vagyis 15.500.000,‐
1
Ft‐al mege melte új részvények
152.200.000
zzártkörű forrgalomba ho
ozatalával. A tőkeemelé
és során 155
5.000 darab 100,‐ Ft né
évértékű,
22.000,‐ Ft kibocsátási érttékű „A” sorrozatú demaaterializált ré
észvény kerüült kibocsátássra. Az új
hez fűződő tá
ársasági jogook megegyeznek a Társasság tőkeeme lése előtt kib
bocsátott
részvényekh
aazonos részvvénysorozatú
ú részvényeiihez fűződő részvényesi jogokkal. Azzok kizárólagg a Wallis
A
Asset Manaagement, miint a Társasság részvényykönyvébe bejegyzett
b
rrészvényese számára
kerülnek felajánlásra. Az
A Igazgatósság kizárta a Wallis Assset Manageementen kíívüli más
sszemélyek jeegyzési elsőb
bbségi és az úúj részvények átvételére vonatkozó eelsőbbségi jo
ogát.
b) A
Az Igazgatósság a tőkeem
melés eredm
ményétől függgően megho
ozta a Társaaság Alapszabályának
módosításávval kapcsolattos határozattokat.
c) A
Az Igazgatósság 2012. okttóber 3. nappján megállapította, hogyy a tőkeemeelés eredmén
nyes volt,
éés az Alapszaabály módossításával kap csolatos határozatok hattályba léptekk.

7
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1.1.

l
taival kapcs
csolatos cég
gjogi események 2012. január 1. és jelen
A Társaság leányvállala
étételének naapja közötti időszakban
Veezetőségi Jellentés közzé
a) A Társaság, mint az ALT
TEO‐Agria Kftt. egyedüli tagja,
t
2012. március 29.. napján elfo
ogadta az
A
ALTEO‐Agria Kft. 2011. évi éves beszáámolóját és könyvvizsgálói jelentésétt, osztalék fizetéséről
n
nem határozzott. A Társa
aság, mint azz ALTEO‐Agrria Kft. egyed
düli tagja, 20012. április 5.
5 napján
m
meghosszabbította az ALLTEO‐Agria KKft. korábbi könyvvizsgállójának meggbízatását, kijjelölte őt
a 2012. pénzzügyi év könyvvizsgálatá ra is. A Társaaság, mint azz ALTEO‐Agrria Kft. egyed
düli tagja,
22013. márciu
us 29. napján
n elfogadta aaz ALTEO‐Aggria Kft. 2012
2 évre vonatkkozó beszám
molóját és
kkönyvvizsgálói jelentésétt, osztalék fizzetéséről nem határozott.
b) A Társaság, mint
m az ALTE
EO‐Depónia KKft. egyedülii tagja, 2012. március 299. napján elfo
ogadta az
A
ALTEO‐Depó
ónia Kft. 2011. évi évees beszámollóját és kön
nyvvizsgálói jelentését, továbbá
m
módosítva alapító
a
okiratát lehetővéé tette az osztalék
o
term
mészetben töörténő kifize
etését. A
TTársaság tovvábbá 94 M Ft
F osztalék kkifizetéséről határozott, amelyből
a
444 M Ft‐ot pén
nzbeli, 50
M Ft‐ot nem
m pénzbeni, vagyoni jutttatás formájában köteles teljesíteni.. A Társaságg egyúttal
m
meghosszabbította az ALLTEO‐Depón ia Kft. koráb
bbi könyvvizssgálójának m
megbízatását,, kijelölte
ő
őt a 2012. pénzügyi év könyvvizsgála
k
atára is. A Táársaság, mint az ALTEO‐D
Depónia Kft. egyedüli
ttagja, 2013. március 29
9. napján eelfogadta az ALTEO‐Dep
pónia Kft. 2 012 évre vonatkozó
b
beszámolójáát és könyvvizsgálói jelen tését, osztalék fizetésérő
ől nem határrozott.
c) A Társaság, mint
m az ALTE
EO‐Hidrogáz Kft. egyedüli tagja, 2012
2. március 299. napján elfo
ogadta az
A
ALTEO‐Hidro
ogáz Kft. 20
011. évi évees beszámolóját és kön
nyvvizsgálói jelentését, osztalék
ffizetéséről nem
n
határozzott. A Társaaság, mint az ALTEO‐Hid
drogáz Kft. eegyedüli taggja, 2012.
ááprilis 5. naapján megh
hosszabbítottta az ALTEO
O‐Hidrogáz Kft. korább i könyvvizsggálójának
m
megbízatásáát, kijelölte őt a 2012. pénzügyi évv könyvvizsg
gálatára is. A Társaság, mint az
A
ALTEO‐Hidro
ogáz Kft. egyyedüli tagja, 2013. márccius 29. napjján elfogadtaa az ALTEO‐‐Hidrogáz
K
Kft. 2012 évre vonatkozó
ó beszámolóóját és könyvvvizsgálói jele
entését, oszttalék fizetéséről nem
h
határozott;
d) A
Az ALTEO‐Deepónia Kft., mint a CÍVIIS‐BIOGÁZ Kft. egyedüli tagja, 2012.. március 29
9. napján
eelfogadta azz CIVIS‐BIOG
GÁZ Kft. 20111. évi évess beszámolóját és könyvvvizsgálói je
elentését,
o
osztalék fizeetéséről nem
m határozottt; Az ALTEEO‐Depónia Kft., mint a CIVIS‐BIOGÁZ Kft.
eegyedüli taggja, 2012. április
á
5. naapján meghosszabbítottta a CIVIS‐BBIOGÁZ Kft. korábbi
kkönyvvizsgálójának meggbízatását, kiijelölte őt a 2012. pénzzügyi év könnyvvizsgálatá
ára is. Az
A
ALTEO‐Depó
ónia Kft. 201
12. decembeer 6. napján megemelte a CIVIS‐BIOG
GÁZ Kft. törrzstőkéjét
116.000.000,‐‐ Ft‐al, melyyből 1.600.0000,‐ Ft‐ot a jegyzett tőkkébe, a fennnmaradó résszt pedig
ttőketartalékba helyezte. Az ALTEO‐‐Depónia Kftt., mint a CIVIS‐BIOGÁZ
C
Z Kft. egyedüli tagja,
22013. márciu
us 29. napján
n elfogadta a CIVIS‐BIOG
GÁZ Kft. 2012
2 évre vonatkkozó beszám
molóját és
kkönyvvizsgálói jelentésétt, osztalék fizzetéséről nem határozott;

ALTEO Nyrrt. Igazgatósáági jelentés 2012.
2
évi besszámolóhoz

e) A
Az ALTEO‐Deepónia Kft., mint az EXIM
M‐INVEST BIOGÁZ Kft. egyedüli
e
tagjja, 2012. má
árcius 28.
n
napján elfoggadta az EXIM‐INVEST B
BIOGÁZ Kft. 2011. évre vonatkozó
v
ééves beszám
molóját és
kkönyvvizsgálói jelentésé
ét, továbbá módosítva alapító okiratát lehetővvé tette az osztalék
ttermészetbeen történő kifizetését. A Társaságg továbbá 84
8 M Ft oosztalék kifizetéséről
h
határozott, amelyből 34
4 M Ft‐ot pénzbeli, 50
0 M Ft‐ot nem
n
pénzbeeni, vagyoni juttatás
fformájában köteles telje
esítet. Az ALLTEO‐Depónia Kft. egyútttal meghossszabbította az EXIM‐
IINVEST Biogáz Kft. koráb
bbi könyvvizssgálójának megbízatását
m
t, kijelölte őtt a 2012. pén
nzügyi év
kkönyvvizsgálatára is. Az ALTEO‐Depóónia Kft. 201
12. decembe
er 6. napján megemelte az EXIM‐
IINVEST Bioggáz Kft. törzzstőkéjét 255.000.000,‐ Ft‐al, melyb
ből 2.500.0000,‐ Ft‐ot a jegyzett
ttőkébe, a feennmaradó részt
r
pedig ttőketartalékb
ba helyezte. Az ALTEO‐D
Depónia Kft., mint az
EEXIM‐INVESTT BIOGÁZ Kftt. egyedüli taagja, 2013. március
m
29. napján
n
elfoggadta az EXIM
M‐INVEST
B
BIOGÁZ Kft. 2012 évre
e vonatkozóó beszámolóját és kön
nyvvizsgálói jelentését, osztalék
ffizetéséről nem határozo
ott;
f)

A Társaság,, mint a Győri Erőm
mű Kft. eggyedüli tagja, 2012. m
március 21.. napján
m
meghosszabbította a Győ
őri Erőmű Kfft. korábbi kö
önyvvizsgáló
ójának megbíízatását, kije
elölte őt a
22011. pénzü
ügyi év könyvvvizsgálatáraa is. A Társaság, mint a Győri Erőműű Kft. egyed
düli tagja,
22012. március 29. nap
pján elfogaddta a Győrri Erőmű Kfft. 2011. évvre vonatko
ozó éves
b
beszámolójáát és könyvvizsgálói jelenntését, osztaalék fizetésé
éről nem hattározott. A Társaság,
T
m
mint a Győrri Erőmű Kft.. egyedüli taagja, 2012. április
á
16. na
apján meghoosszabbította
a a Győri
EErőmű Kft. korábbi kö
önyvvizsgálój ának megbíízatását, kijelölte őt a 2012. pén
nzügyi év
kkönyvvizsgálatára is. A Társaság,
T
miint a Győri Erőmű
E
Kft. egyedüli
e
tagjja, 2013. má
árcius 29.
n
napján elfoggadta a Győri Erőmű Kfft. 2012 évre
e vonatkozó
ó beszámolój
óját és könyvvvizsgálói
jjelentését, osztalék
o
fizeté
éséről nem hhatározott;

g) A Társaság, mint a HID
DROGÁZ Kft. egyedüli taagja, 2012. március 29.. napján elfogadta a
H
HIDROGÁZ Kft.
K 2011. évrre vonatkozóó éves beszámolóját és könyvvizsgálóói jelentését,, osztalék
ffizetéséről nem határozo
ott. A Társasság, mint a HIDROGÁZ
H
Kft. egyedüli ttagja, 2012. április 5.
n
napján megghosszabbíto
otta a HIDR
ROGÁZ Kft. korábbi kö
önyvvizsgálóójának megb
bízatását,
kkijelölte őt a 2012. pén
nzügyi év köönyvvizsgálaatára is. A Társaság,
T
miint a HIDRO
OGÁZ Kft.
eegyedüli taggja, 2013. március 28. nnapján elfogaadta a HIDR
ROGÁZ Kft. 22012 évre vo
onatkozó
b
beszámolójáát és könyvvizsgálói jelen tését, osztalék fizetésérő
ől nem határrozott;
h) A Társaság,, mint a Soproni
S
Erőőmű Kft. egyedüli tagja, 2012. m
március 21. napján
m
meghosszabbította a Soproni Erőműű Kft. korább
bi könyvvizsgálójának m
megbízatását,, kijelölte
ő
őt a 2011. pénzügyi
p
év könyvvizsgál
k
atára is. A Társaság,
T
min
nt a Sopronii Erőmű Kft. egyedüli
ttagja, 2012. március 29.. napján elfoogadta a Sop
proni Erőmű
ű Kft. 2011. évre vonatkkozó éves
b
beszámolójáát és könyvvizsgálói jelenntését, osztaalék fizetésé
éről nem hattározott. A Társaság,
T
m
mint a Soprroni Erőmű Kft. egyedüüli tagja, 2012. április 16.
1 napján m
meghosszabbította a
SSoproni Erőm
mű Kft. korábbi könyvvizzsgálójának megbízatását
m
t, kijelölte őtt a 2012. pén
nzügyi év
kkönyvvizsgálatára is. A Társaság,
T
minnt a Soproni Erőmű Kft. egyedüli
e
tagj
gja, 2013. má
árcius 29.
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n
napján elfoggadta a Soproni Erőmű KKft. 2012 évrre vonatkozó
ó beszámolóóját és könyvvvizsgálói
jjelentését, osztalék
o
fizeté
éséről nem hhatározott;
i)

A Társaság, mint
m az ALTE
E‐A Kft. egyeedüli tagja, 2012.
2
március 29. napjánn elfogadta az
a ALTE‐A
K
Kft. 2011. évvre vonatkozó éves beszáámolóját és könyvvizsgállói jelentésétt, osztalék fizetéséről
n
nem határozott. A Társsaság, mint az ALTE‐A Kft. egyedüli tagja, 20112. április 2.
2 napján
m
meghosszabbította az ALTE‐A
A
Kft. kkorábbi kön
nyvvizsgálójának megbízaatását, kijelö
ölte őt a
22012. pénzügyi év könyvvvizsgálatáraa is, továbbáá a korábbi ügyvezető
ü
viisszahívása mellett
m
új
ü
ügyvezetőneek Pável Jáno
os Péter uratt jelölte ki. A Társaság, mint
m az ALTE‐‐A Kft. egyed
düli tagja,
22013. március 29. napjá
án elfogadtaa az ALTE‐A
A Kft. 2012 évre
é
vonatkoozó beszámolóját és
kkönyvvizsgálói jelentésétt, osztalék fizzetéséről nem határozott;

j)

A Társaság 2012. január 20. naapján módo
osította az ALTEO Eneergiakereske
edő Zrt‐t
aalapszabályáát. A módosítás cégjegy zékben nyilvvántartott adatot nem éérintett, kizá
árólag az
aalapszabályb
ban lévő joggszabályhelyyekre történő hivatkozásokat pontoosította. A Társaság,
T
m
mint az ALTTEO Energia
akereskedő Zrt. egyedü
üli részvényese, 2012. március 29
9. napján
eelfogadta azz ALTEO En
nergiakereskeedő Zrt. 20
011. évre vo
onatkozó évves beszámo
olóját és
kkönyvvizsgálói jelentését, osztalék ffizetéséről nem határozo
ott, majd 20012. április 2.
2 napján
m
meghosszabbította

az

ALTEO

eskedő
Energiakere

Zrt.

korábbi

könyvvizsggálójának

m
megbízatásáát, kijelölte őt a 2012. pé nzügyi év kö
önyvvizsgálattára is. A Tárrsaság, mint az ALTEO
EEnergiakeresskedő Zrt. egyedüli taagja, 2013. március 29
9. napján eelfogadta az ALTEO
EEnergiakeresskedő Zrt. 2012 évre vonatkozó beszámolójá
át és könyvvvizsgálói je
elentését,
o
osztalék fizettéséről nem határozott;
k) A Társaság 2012.
2
május 24. napján aadásvétel joggcímén meg
gszerezte a W
WINDEO Kft. (korábbi
n
nevén CLEAN
N Energy Kft.) törzstőkéj ének 100 %‐‐át megteste
esítő üzletrésszt. A Társaság ugyan
eezen a napo
on meghozottt alapítói haatározatával a WINDEO Kft.
K székhelyyét áthelyeztte a 1055
B
Budapest, Honvéd
H
u. 20
0/A. szám a lá, a WINDEEO Kft. korá
ábbi ügyvezeetőjének vissszahívása
m
mellett ügyvvezetővé nevvezte ki Tasnáádi‐Tulogdi Leventét,
L
vallamint megeemelte a WIN
NDEO Kft.
ttörzstőkéjét 106.550.000
0,‐ Ft‐tal, meelyből 10.000
0.000,‐ Ft‐ot a jegyzett tőőkébe, a fennmaradó
rrészt pedig tőketartalékb
t
ba helyezte. A Társaság 2012.
2
auguszztus 1. napjáán meghozottt alapítói
h
határozatávaal a WINDE
EO Kft. elnnevezést adtta a cégnek, és a koorábbi könyyvvizsgáló
vvisszahívása mellett a BDO
B
Magyarrország Kft‐tt jelölte ki a cég 2012‐‐es pénzügyyi évének
kkönyvvizsgálatára, valam
mint önálló ccégjegyzési joggal ügyve
ezetővé nevvezte ki Széccsi Balázs
u
urat. A Társaaság, mint a WINDEO KKft. egyedüli tagja, 2013. március 288. napján elffogadta a
W
WINDEO Kft. 2012 évre vonatkozó bbeszámolóját és könyvvizsgálói jelenntését, és 40
0.000.000
FFt osztalék fiizetéséről ha
atározott.
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l)
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A Társaság 2012.
2
május 24. napján adásvétel jo
ogcímén meg
gszerezte a V
VENTEO Kft. (korábbi
n
nevén W.P.SS.S. Kft.) törzzstőkéjének 1100 %‐át me
egtestesítő üzletrészt.
ü
A Társaság uggyan ezen
a napon meeghozott ala
apítói határ ozatával a VENTEO Kftt. székhelyétt áthelyezte
e a 1055
B
Budapest, Honvéd
H
u. 20
0/A. szám aalá, a VENTEEO Kft. korábbi ügyvezeetőjének vissszahívása
m
mellett ügyvvezetővé ne
evezte ki Tassnádi‐Tulogd
di Leventét. A Társaságg 2012. augusztus 1.
n
napján megghozott alapítói határoz atával a VEENTEO Kft. elnevezést
e
aadta a cégn
nek, és a
kkorábbi könyyvvizsgáló visszahívása m
mellett a BDO
O Magyarorsszág Kft‐t jellölte ki a cégg 2012‐es
p
pénzügyi évéének könyvvvizsgálatára, valamint ön
nálló cégjegyyzési joggal üügyvezetővé
é nevezte
kki Szécsi Baláázs urat. A Társaság, minnt a VENTEO Kft. egyedüli tagja, 20133. március 28
8. napján
eelfogadta a VENTEO Kft.. 2012 évre vonatkozó beszámolóját
b
t és könyvvi zsgálói jelen
ntését, és
990.000.000 Ft
F osztalék fizetéséről haatározott.

m) A Társaság 2013. januá
ár 30. napjáán megalap
pította az ALTSOLAR Kft
ft‐t (székhelyye: 1055
B
Budapest,

Honvéd

u.

20.,

céggjegyzékszám
ma:

Cg.01‐09‐997686,

fő

tevékkenysége:

vvillamosenerrgia‐termelés, jegyzett tőőkéje 1.000.000,‐ Ft, alapításkori sajját tőkéje 5.0
000.000,‐
FFt, ügyvezető
ői: Pável János Péter, és Selmeczi Dániel).
n) A Társaság 2013.
2
január 30. napján m
megalapítottta a SUNTEO Kft‐t (székh elye: 1055 Budapest,
B
H
Honvéd u. 20., cégjeggyzékszáma: Cg.01‐09‐9
997687, fő tevékenységge: villamosenergia‐
ttermelés, jeggyzett tőkéje
e 1.000.000,,‐ Ft, alapításkori saját tőkéje 5.000..000,‐ Ft, üggyvezetői:
P
Pável János Péter,
P
és Selmeczi Dánie l).
o) A Társaság 2013. febru
uár 11. nappján adásvé
étel jogcímén megszereezte az e‐W
WIND Kft.
ttörzstőkéjén
nek 100 %‐átt megtestesíttő üzletrésztt. A Társaság
g ugyan ezenn a napon meghozott
m
aalapítói hatáározatával az e‐WIND KKft. székhelyyét áthelyeztte a 1055 BBudapest, Honvéd u.
220/A. szám alá, a koráb
bbi ügyvezettője mellé kinevezte Tassnádi‐Tulogddi Leventét, valamint
d
döntött az ügyvezetők
ü
együttes céggjegyzési joggáról. A Tárrsaság 2013.. március 29
9. napján
m
meghozott alapítói
a
határozatával az UNIKONTO Kft‐t, dr. Adorján Csaba személyébe
en felelős
kkönyvvizsgálót jelölte ki a cég 20112‐es pénzüggyi évének könyvvizsgá latára, Hébe
er Gábor
ü
ügyvezető viisszahívása mellett
m
önáll ó cégjegyzéssi joggal ügyvvezetővé nevvezte ki Széccsi Balázs
u
urat, valamin
nt döntött Ta
asnádi‐Tuloggdi Levente ügyvezető
ü
ön
nálló cégjegyyzési jogáról.
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2. Az id
dőszak üzletti tevékenysségének ért
rtékelése, kiiemelt pénzzügyi adatook
22.1.

A 20
012‐es év te
evékenységgének értéke
elése

A 2012‐ees év több szempontbó
s
ól is kiemelt jelentőséggel bírt a Cso
oport életébben mind a tőkepiaci
törekvéssei, mind nö
övekedési sttratégiájánakk végrehajtáása szempon
ntjából. A nnövekedési stratégiát
s
illetően májusban egy sikeresen
n végrehajtoott akvizíció révén 3 darab hazai széélerőművel bővült
b
az
ö
5,8 MW kapacittás értékkel. Ugyan néhá
ány hónappaal 2012 után
n, de még
erőművi portfólió, összesen
művi akvizíciót is befejezett a Csopoort, ami mégg további
2013 elsső negyedévvében egy újabb szélerőm
1,5 MW
W‐tal növeltee az erőművi portfólió energiaterm
melő kapacitását. A tőkkepiaci töre
ekvéseket
illetően kiemelnénkk, hogy 201
12 januárjábban újabb sikeres
s
kötvénykibocsátáás történt, melynek
özel 400 M új forrásho
oz jutott.
keretébeen egy zártkörű kibocsátás keretébben az ALTEO Nyrt. kö
Továbbáá 2012. októ
óberben, zárttkörű tőkeem
melés eredm
ményeként in
ntézményi bbefektetők kerültek a
Csoport tulajdonosi körébe, ame
ely a tőkepiacci forrásbevo
onás egy újabb fontos álllomása volt.
A már meglévő errőművek tekkintetében 2012‐ben a győri erőm
műben zajloott a legjele
entősebb
e
3 MW
W gázmotorros kapacitásssal bővült, íígy elérve a villamos
beruházáás, amelynek során az erőmű
energia piacon máár önállóan is értékesítthető 5 MW
W‐os villam
mosenergia ttermelő gázzmotoros
kapacitást.
mos szabályozzási változásssal járt a hazzai energetikka területén, melyekhez a csoport
A 2012‐ees év is szám
a diverzzifikált portfóliónak, az értéklánc a lapú megkö
özelítésnek (energia term
melés‐kereskkedelem‐
energiaggazdálkodás)) és a gyors reakciókészséégnek köszönhetően sike
eresen alkalm
mazkodott.
A Csopo
ort eredmén
nytermelő képessége
k
a magas EBITDA hányad
ddal jellemeezhető széle
erőművek
csoportb
ba kerülésén
nek és a meglévő
m
erőőművek sziggorú költség
ggazdálkodássának, illetvve az itt
végrehajjtott és realizált hatékon
nyságjavítás kkövetkeztében 2012‐ben
n lényegesenn nőtt. A 201
11‐es 453
M Ft‐os EBITDA szintet 30%‐kal sikerült továább növelni, elérve 2012
2‐ben az 591 M Ft‐os kon
nszolidált
EBITDA‐tt.

a) EEnergiaterm
melő portfólió
ó
A zöld energiát term
melő megújuló energia a lapú erőművvek összessé
égében jól teeljesítettek a 2012‐es
s
ermelésénekk köszönhetőő, amelyben lényeges
évben, eez főként a szélerőműve
k 6%‐kal a teerv feletti te
szerepett játszott, ho
ogy a 2012‐ess év az átlag osnál szelese
ebbnek minő
ősíthető. A 22012‐es év szzámaiban
a szélerő
őművek mégg csak a csop
portba kerüléésüktől, azazz május végé
étől szerepel nek, ezért te
eljes éves
EBITDA kapacitásukk még nem
m realizálódoott ebben az
a időszakban. A depóóniagázos erőművek
e
ménye némileeg elmaradtt a tervezetttől, a debrecceni projektn
nél az átlagoosnál csapad
dékosabb
teljesítm
időjárás és ennek következtébe
k
en a depóniaatestben kiaalakult maga
asabb vízszinnt, míg a nyyíregyházi
m
felttételeket.
erőműnéél a lerakó reekultivációja okozott a váártnál kedvezőtlenebb működési
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A hagyományos, föld
dgáztüzelésű
ű erőművek iis hozták az elvárt eredm
ményességett, a soproni és
é a győri
etkeztében) a villamos energia
e
kereskedelemmeel együttműködve jól
egység ((a kapacitás bővítés köve
nergia piaci ttermékek id
dőszakosan magasabb
m
árrait, és az ez alapján
ki tudta használni a villamos en
m
erredményessééggel járt. A soproni erőmű
e
szem pontjából különösen
vezérelt működés megfelelő
ett érdemi mennyiségű hhőt. Ugyanakkkor ez az
előnyös volt, hogy a város a nyári időszakbann is vételeze
ételi Rendsze
erbe termeltt magasabb villamos
erőmű a 2011‐es évvben még fél évig a Köötelező Átvé
energia átvételi áron, amely egyy teljesen m
más működéssi modellt je
elentett. A 22012‐es év már
m teljes
a
működ
dés jegyébenn telt, emiattt közel 50%
%‐kal csökkeent a villamo
osenergia
egészébeen a piaci alapú
termeléssi volumen, ám az EBITDA‐t így is nnem keveseb
bb, mint 25%
%‐kal sikerü lt növelni. Az
A erőmű
hosszú ttávú szerződéssel rendelkezik a helyii távfűtőművvel a város egy
e részénekk hőellátásáról, amely
meghatáároz egy évees minimum
m átveendő hőmennyisé
éget, amelye
et a város éévek óta lén
nyegesen
alulteljessít. A helyzet rendezése érdekében a felek több
b éve egyezte
etnek, a 20112‐es évben úgy tűnt,
hogy sikerül egy közösen is elfoggadható új szzerződést kiaalakítani. Mivel a Sopronn Holding Kftt. a 2012‐
K 2013
es könyyvek zárásáigg sem írta alá a megáállapodás terrvezetét, ezért a Soprooni Erőmű Kft.
ényét. A
márciusáában peress útra terelte a fel halmozott kötbérkövettelés kezel ésének igé
kötbérkö
övetelés a Cssoport eredm
ményét jelennleg nem beffolyásolja, an
nnak eredméénynövelő ha
atása egy
sikeres jo
ogi procedúrra esetén jelentkezik.
A győri éés a soproni erőművek hosszú
h
lejáraatú bankhite
eleit is sikerü
ült az év soráán (302‐es HUF/EUR‐
H
nál) forint alapúról euró alapúrra váltani annnak köszönhetően, hog
gy a hőszerzződésekben is deviza
dexálást vezeettünk be. Ezzzel a két erőőmű kamatte
erhei lényegesen mérsékklődtek.
alapú ind

b)

Enerrgia keresked
delem

os energia kereskedelem
m területén a 2011‐es 63
3 GWh‐s fogyyasztói értékkesítést 2012
2‐re 13%‐
A villamo
kal, 71 G
GWh‐ra sikerrült növelni. Fontos váltoozás e mellett az is, hogyy a nagykereeskedelmi érrtékesítés
is egyree nagyobb volumennel
v
bír annak kkövetkeztébe
en, hogy a Csoportba ttartozó nem
m KÁT‐ba
2
dön
ntő többségéében az ALTEO Nyrt. mérlegkörébe ttermeltek, éss részben
termelő erőművek 2012‐ben
mben kerülte
ek felhasználáásra. Az erőm
művek és
a fogyasztók ellátásáára, részben pedig nagyk ereskedelem
mos energia kereskedele
em közötti kiaknázható szinergiákn
nak köszönhhetően a ké
ét terület
a villam
együttm
működése érd
demi hozzájá
árulást jelenttett az eredm
ményességhe
ez.
Továbbra is leginkáább a KKV szektor
s
szerreplői képezzik fogyasztó
óink döntő többségét, ebben a
nsben fontoss szempont a versenykéépes ár melllett a rugalmas, egyénrre szabott ajánlat
a
és
szegmen
ügyintézzés. A szolgáltatásunkka
al való meggelégedettséget az előző
ő évi fogya sztói állomá
ány nagy
részénekk megtartássa is mutatjja. Az egyrre nagyobb számú fogyasztó segítti a vevőko
ockázatok
diverzifikkálását és a fogyasztáss tervezhetőőségét ezáltaal a kiegyen
nlítő energiaa igény alaccsonyabb
szinten ttartását.
A 2012‐ees évben küllönös hangsú
úly helyeződdött a vevői előminősítés
e
sre és a szigoorú vevői kin
ntlévőség
kezelésre, amelynekk eredménye
es működésee a vevők pontos
p
fizeté
ésében, a lej
ejárt vevőkövvetelések
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ogyasztói
alacsonyy állományában is meggfigyelhető. A 2012‐es évben a vevői értékvessztések a fo
árbevéteel egy ezrelékénél is kisebb
k
értékkkel voltak jellemezhettőek, amelyy az iparágb
ban igen
kedvezőnek ítélhető.

c)

A fő stratégiai irrányok 20122‐ben

A csoporrt legfőbb sttratégiai célja, hogy enerrgetikai befe
ektetőként mind
m
az enerrgiatermelés,, mind az
energiakkereskedelem
m területén diverzifiká lt portfóliótt építsen ki.
k A diverzzifikáció csö
ökkenti a
szabályo
ozási vagy piaci változássoknak való kitettséget, mivel az eg
gyes portfól ió elemekett egy‐egy
változás eltérően, esetleg
e
ellen
ntétesen is érintheti. A 2012‐es évvben a márr említett szzélerőmű
ó következtéében jelentő
ős lépés töörtént az energiaterme
elésen belüll a megújuló arány
akvizíció
növeléséének irányáb
ba, amely a csoport egyikk kiemelt célkkitűzése.
A megújuló energia alapú energiiatermelés úúj, 2010‐ben beharangozott ösztönzőő rendszere, a METÁR
m jelent megg, várható éleetbe lépésén
nek időpontja továbbra iss bizonytalan
n, ezért a
a 2012‐ees évben sem
csoport új fejlesztéssek helyett az akvizíció kra helyezte
e a hangsúlyyt a hazai tterületen. Zö
öldmezős
m
össztönző renndszerrel rendelkező szzomszédos országokban
n is van
beruházáásokra a megfelelő
lehetőséég, ezért a Cssoport külföldi megújulóó erőművi fejjlesztési lehe
etőségeket iss vizsgál a nö
övekedés
fenntartása érdekéb
ben.
A növekkedés finanszírozására a csoport sikkeresen vont be forráso
okat a tőkeppiacon mind kötvény
mind pedig részvényykibocsátás formájában.
f
emelendő
Ezek a lépéssek, eredmények minde nképpen kie
be véve a tőkkepiaci és a makrogazdasági környezzetből adódó
ó jelentős
sikernekk tekinthetőeek, figyelemb
kihívásokat.
A Csoport a gáz‐, és a villamos energia beszeerzés követke
eztében EUR
R és USD kiteettséggel ren
ndelkezik,
égével, illetvve a fogyasztói árak devizza alapú indeexálásával mérsékelt.
amelyet fedezeti ügyyletek segítsé
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A 20
012‐es év ko
onszolidált IFRS beszám
molójának kiemelt addatai
Ered
dményességg

Az ALTEO
O Csoport ko
onszolidált eredménykim
mutatása a kö
övetkezőképpen alakult:

Árbevéttelek
Közvetl en ráfordításokk
Bruttó erredmény
Admini sztratív ráfordíttások
Értékesíítési ráfordításo
ok
Értékvesztés miatti ves zteségek
b
Egyéb bevételek/(ráfor
dítások)
Pénzügyyi bevételek/(rá fordítások)
Bevétel negatív goodwiill elszámolásá ból
Adózás e lőtti eredményy
Jövedel emadó ráfordítás
Nettó eredmény (folytatandó tevékenyységekből)
Egyéb átfogó
á
eredményy
Átfogó erredmény (folytaatandó tevéken
nységekből)
Ebből az
a anyavállalat tulajdonosait i lleti:
Ebből a nem kontrollá ló érdekeltségett illeti:
Egy résszvényre jutó erredmény (Ft/ré
észvény) alapérttéke
Egy részvvényre jutó ered
dmény (Ft/részvvény) hígított é rtéke
EBITDA

201
12.12.31
véggződő év
5 545 700
4 666 186)
(4
879 514
(499 173)
(8 868)
(20 282)
(51 284)
299 907
(153 704)
‐
146 203
(51 115)
95 088
‐
95 088
95 088
‐

2011.12.31
végződő év
4 855 856
(4 089 655)
766 201
(436 658)
(15 599)

Változáss
előző évhe
ez %
14,2%
14,1%
14,8%
14,3%
‐43,2%

(26 850)
287 094
(311 671)
‐
(24 577)
(77 569)
(102 146)
‐
(102 146)
(102 146)
‐

91,0%
4,5%
‐50,7%
‐
‐694,9%
%
‐34,1%
%
‐193,1%
‐
%
‐193,1%
‐193,1%
%

61,02
62,58
591 275

(70,30)
(70,30)
453 344

‐186,81%
%
‐189,02%
%
30,43%
%

A Csopo
ort konszolid
dált árbevéte
el szinten 144%‐kal teljessítette túl a 2011‐es érttéket. Ebben
n a 2012.
május vvégén a Cssoportba ke
erült három
m új szélerő
őmű termelésén kívül a villamos energia
keresked
delem növekkedése és a hőárak
h
emelkkedése játszott szerepet.
A villamosenergia te
ermelés árbe
evétele az újj szélerőmű kapacitások ellenére is ccsökkent, mivvel 2011‐
ben 2012‐ben már a soproni erőmű is teljes évbe
en a szabad piacra, ezenn belül is naggyrészt az
el szemb
ALTEO m
mérlegkörébee termelt, így a konszoliddáláskor kiszzűrésre került. A villamo senergia termelésből
a csoporrtszintű árbeevétel 10%‐a származott,, szemben a tavalyi éves 15%‐kal. Az értékesítettt villamos
energia naturáliában kifejezett értékéből 44%‐ot teszznek ki a megújuló
m
erőőművek. Miivel ezen
K mérlegkö
örbe, azaz a MAVIR Zrt. részére érttékesítik a vvillamos energiát egy
erőműveek mind a KÁT
magasab
bb, megújuló
ós átvételi áron,
á
ezért a csoportszzintű villamo
osenergia te rmelési árbe
evételből
több min
nt 82%‐os réészesedést érr el a Csoporrt zöld portfó
óliója.
A hagyományos tüzeelésű erőmű
űvek a villam
mos energiát döntő részb
ben csoportoon belülre, az
a ALTEO
ékenység
Nyrt. felé értékesíteették és az a központbban végzett villamos energia kereskkedelmi tevé
nyeként került külső fe
elekhez, ezérrt ez a men
nnyiség csop
port szintenn a villamoss energia
eredmén
keresked
delem árbevvételét növeli. 2011 ellső félévébe
en a soproni erőmű méég a KÁT keretében
értékesíttett, ezért a bázisidőszzakban ez a tétel mégg a villamossenergia értéékesítést nö
övelte. A
hagyomáányos tüzelésű erőmű
űvek villam os energia termelésének külső felek felé történő
értékesíttésén túl a kereskedelmi árbevétel n övekedéséhez, és annakk a konszolidáált árbevételen belüli
súlyánakk emelkedésséhez még hozzájárult a kereskede
elem fogyassztói portfólliójának bővvülése és
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e
ént a csopoortszintű árb
bevételen
nagykereeskedői aktiivitásának növekedése. Mindezek eredményeké
belül a kereskedés aránya 40%
%‐ra nőtt a 2011‐es 36%
%‐hoz képesst, azaz a koonszolidált árbevétel
á
dési ütemét meghaladó
m
(25%‐os) emeelkedéssel je
ellemezhető.
növeked
Továbbra is a hőene
ergia értékessítési bevéteel teszi ki a ko
onszolidált árbevétel
á
leggnagyobb résszét 49%‐
ökkenése ellenére a hőáárbevétel a ta
avalyihoz
os részesedéssel. Az értékesítettt hőmennyis ég 2%‐os csö
ekben szerepplő gázárak és
é devizaárakk emelkedéséének követke
eztében.
képest 118%‐kal nőtt az árképlete
Az egyéb
b árbevétel tekintetében
n jelentős vááltozás nem történt, ez a sor továbbrra is körülbe
elül 2%‐át
adja a ko
onszolidált cssoportszintű
ű árbevételneek.
Bruttó eeredmény szintjén az árbevételt ki s mértékben
n meghaladó, 15%‐os nnövekedés figyelhető
meg, azzaz a csopo
ort bruttó eredmény
e
hhányada is javult kis mértékben,
m
k
amihez a közvetlen
ráfordítáások éppen árbevétel alatti
a
növekkedési üteme
e is hozzájá
árult. A term
meléshez fe
elhasznált
energiah
hordozók kö
öltsége mindössze 3%‐kaal csökkent 2011‐hez ké
épest, de naaturáliában kifejezett
értékük közel 15%‐kal csökkent, főként a soproni mű
űködési mod
dell változássa miatt. Nö
övekedés
C
figyelhettő meg a közvetlen ráfordításokon bbelül az értékcsökkenés soron a szél erőművek Csoportba
kerüléséével; illetve a kvótaértékesítések teerületén, aho
ol a tavalyi évben az EXXIM‐INVEST kétévnyi
értékesíttése jelent meg
m ezen a soron.
s
Sajnoss pont ezek a kibocsátás csökkentésii egységek azóta sem
kerültek jóváírásra a vevő szám
mláján, a tecchnikai lépé
és elmaradássa miatt az OKTV ellen per van
folyamattban, de emiiatt az idei évvben ezen a soron addicionálisan 25 M Ft vesztesség jelent meg.
A nem kközvetlen ráfordítások közül
k
az adm
minisztratív ráfordítások összege az áárbevételhezz hasonló
mértékb
ben nőtt, melyben főként a növekeedést kiszolggáló létszám
memelkedés játszott sze
erepet. A
2012‐es évben a cso
oport leírta a depóniagázzos erőműve
ek akvizíciója
akor azonosíított goodwiill 20 M‐s
12‐es évben az erőműveek termelése
e a depóniatestek vizeseedése és az elkezdett
értékét, mivel a 201
v
rekultiváációk miatt visszaesett.
Mindezeek hatására az
a értékcsökkkenési leírásst nem tartaalmazó EBITD
DA soron 30%
edést tud
%‐os növeke
felmutattni az ALTEO
O csoport a 2011‐hez képest. Az év során akvirált
a
széleerőművek csoportba
c
kerülésee miatt emeelkedő értékkcsökkenési leírás eredményeként ugyanakkorr a közel 30
00 millió
forintos üzemi eredmény szintjé
én a növekeddés ennél kiisebb, 4,5%‐os mértékűnnek adódott az előző
évhez kéépest.
A pénzü
ügyi ráfordítáások értéke a bázisévheez képest lén
nyegesen, 51
1%‐kal mérsééklődött, am
mely több
tényezővvel magyaráázható. A ka
amatráfordítáások értéke a 2011‐es értéknél 79%
%‐kal lett magasabb
m
főként a Csoportba került széle
erőművek akkvizíciós hite
elének kama
atterhei, és a 2011 végé
én illetve
2012 jaanuárjában kibocsátott kötvények kamatterhe
ei következttében. A ffizetendő ka
amatokat
ugyanakkkor mérsékeelte 2012 májusától
m
a ggyőri és a so
oproni erőművek beruháázási hiteleinek euro
alapúra váltása. A kötvényekrre fizetett kkamatok em
melkedését az előbbiekkben említe
ett egyes
ező alacsonyyabb kamatok mellett
beruházáási hitelek euro alapúra váltásának eeredményekként jelentke
még a devizás árfolyyam‐különbö
özet sor kedvvező alakulása is jócskán
n ellensúlyozzta, és összessségében
ügyi ráfordíítások jelen
ntős csökke nését eredményezte. Ezen belül a legfőbb tétel a
a pénzü
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szélerőm
művek hitelszzerződésben foglalt devizzanem átválttási lehetősé
égéből fakad , amelyet po
ontosan a
kamatkiaadások optim
malizálása éss a devizaárfoolyam kockáázatok ellensúlyozása érddekében vettt igénybe
a Csoport. Ezzel a leehetőséggel élve
é ugyaniss az euróban felvett hitel forintra, m ajd pedig visssza euró
ort közel 1400 M pénzügyyi eredményt ért el. Év vvégén a csop
port euro
alapúra váltása kapccsán a Csopo
H
árffolyamra értéékelte át.
alapú hitteleit 291,3 HUF/EUR
A 2012‐ees év 146 M Ft konszolidált adózáss előtti eredm
ménnyel és 95 M Ft‐os átfogó ered
dménnyel
zárult, aamely teljess egészében az anyavá llalat tulajdonosait illetti, kisebbséggi részesedé
ésre jutó
eredmén
ny nincs.

b)

Kiem
melt mérlegtételeink

Konszolidált mérlegü
ünk fő sorai:
2012.12.31
auditált
6 193 306

2011.1 2.31
audittált
3 788
8 106

Forgóesszközök

2 286 361

1 927
7 308

1
18,6%

ESZKÖZÖ
ÖK ÖSSZESEN

8 479 667

5 414
5 715

4
48,4%

Saját tőke

1 896 828

1 545
5 215

2
22,8%

Hosszú lejáratú
l
kötele
ezettségek

4 525 153

2 540
0 395

7
78,1%

Rövid le
ejáratú kötelezzettségek

2 057 686

1 629
9 804

2
26,3%

SAJÁT TŐ
ŐKE és KÖTEL EZETTSÉGEK ÖSSZESEN
Ö

8 479 667

5 715
5 414

4
48,4%

Befekte
etett eszközökk

Változás
V
%
6
63,5%

összege a 201
12‐es év soráán jelentős mértékben,
m
több
t
mint 2 M
Mrd Ft‐tal nő
őtt 2011‐
A csoporrt mérlegfőö
hez képeest. A záró 8.480
8
M Ft‐o
os eszközök öösszesen értték 48%‐kal haladja
h
megg a 2011 végi értéket.
Ebben a legfőbb szerepet
s
a három új szélerőmű csoportba kerülése
k
és a januári zártkörű
kötvénykkibocsátás jáátszotta.
A befektetett eszkö
özök értéke a mérlegfőöösszeget me
eghaladó mé
értékben, 633,5%‐kal nőttt egy év
a erőművek,, energiaterm
melő ingatlaanok, gépek, berendezéssek sor 2.187
7 M Ft‐os
alatt. Ezeen belül is az
bővülésee a legszámo
ottevőbb, am
mi a szélerő művek Csop
portba kerülé
ésével 2.1222 M Ft‐tal nö
övelte az
eszközökk értékét, illetve a győrri kapacitásbbővítő beruh
házás közel 500 M‐s érttéke emelen
ndő ki. A
termelő berendezéssek könyvsze
erinti értékéét mérsékeltte az idősza
akban elszám
molt értékcssökkenési
leírás.
0 M Ft‐tal csökkent, egyrészt a 2012‐ben a győri és soproni
A kiboccsátási jogokk értéke 70
erőműveeinkből értéékesített felesleges kibbocsátási eggységek kivezetésének hatására (119
(
M),
ugyanakkkor a 2012‐ees évre vona
atkozó allokááció, illetve a 2011‐es kib
bocsátás miaatti visszaszo
olgáltatás
különbözete 63 M Ft
F növekedésst jelentett a mérlegsorron. Az erőm
művek 2012 októberében
n az EUA
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ották a szabáályozás által megengede
ett maximáliss mennyiségget, ami a
egységeiikből CER eggységre válto
kibocsáttási jogok méérlegsoron to
ovábbi 14 M csökkenést okozott.
A halaszztott adó esszközök 33 M Ft‐tal csöökkentek, am
mely elsősorrban a tárgyyi eszközök társasági
adóalapb
ban történő gyorsabb leíírásának kös zönhető.
A Csopo
ort a szélerő
őművek akvizzíciója kapcssán azonosíttott és felvett a könyve ibe 300 M Ft
F értékű
immaterriális jószágo
ot az erőművvek KÁT joggosultságábó
ól adódóan, amelynek azz értékcsökkkentése a
termelésssel arányosan történik. Ezen kívvül 76 M értékben goodwill
g
keerült azonossításra a
megszerrzéskor, ameely növeked
désként muttatkozik az előző év ad
datához képpest, ugyana
akkor ezt
mérsékeelte, hogy a depóniagázas erőművvek megszerzésekor (2010) keletkezzett összese
en 20 M
goodwilll leírásra került.
A forgóeszközök összege egy év alatt 199%‐os növekedést mutat, melyet egyrészt a növekvő
omány magyyaráz (a győ
őri erőmű kkapacitásbővítéséből és a hőigénybből adódó magasabb
m
vevőállo
decembeeri értékesítés, a Csoporrtba év közb en belépő szzélerőművekk vevőállomáánya összese
en 251 M
Ft növekkedést okozott). A pénzzügyi eszközöök, pénzeszközök és az egyéb köveetelések 100
0 M Ft‐ot
meghalaadóan nőttekk, több esem
mény hatásá ra. Az Anyavvállalat zártkkörű részvénnykibocsátás során új
tőkéhez jutott, a széélerőművek Csoportba
C
keerülésével az ezeket az erőműveket
e
c
tulajdonló cégekben
ött addicioná
ális pénzeszzközállományy szintén
az akvizzíciókor ott hagyott és azóta tová bb képződö
hozzájárrult a Csopo
ort pénzeszzközállományyának emelkedéséhez. A forgó esszközök állo
ományára
ugyanakkkor csökkentőleg hato
ott, hogy 22012 decem
mberében újabb
ú
szélerrőmű (e‐Wind Kft.)
akvizíció
ójának előkésszítése folyt, amely soráán a vételár egy részét ügyvédi letéétbe kellett helyezni.
Ezen túl a Csoport az
a év során visszafizette
v
a tulajdono
osi hitel teljes állományáát, de az előbbiekben
enére a Csopport a 2012‐‐es év végén
n így is jelenttős, 941 M Ft értékű
ismertettett pénzkiárramlások elle
pénzeszkköz állománn
nyal rendelkezett.
A konszolidált sajátt tőke értéke a bázisévhhez képest 23%‐kal nőttt a tárgyévbben, amely nemcsak
ozás egyik leggfőbb oka m
miatt is kieme
elt jelentőség
gű. 2012 okttóberében ugyanis az
nagyságaa, de a válto
ALTEO N
Nyrt. sikereseen vont be 310
3 M Ft értéékű forrást a tőzsdén keresztül intézzményi befekktetőktől,
ezzel fon
ntos lépést tett a tulajdo
onosi kör diveerzifikálása, és a nyilvános tőkebevoonás felé. Kie
emelendő
még, hoggy 2012‐ben
n a saját tőké
ét az átfogó nnyereség is növelte
n
95 M Ft‐tal.
A hosszú
ú lejáratú kö
ötelezettsége
ek is jelentőős mértékben
n, 78%‐kal nőttek egyrésszt a szeles projektek
p
akvizíció
ója kapcsán felvett
f
projekthitelek, m ásrészt pedig a januári újabb
ú
kötvénnykibocsátáss miatt. A
Csoport hosszú lejáratú bankhitelei 2012 vvégén 3.265 M Ft értékkkel bírnak, a kötvényta
artozások
esen 1.001 M Ft értékűre
e emelkedett.
összege pedig 443 M Ft‐tal, össze
aradó mértéékben, 26%‐‐kal nőtt,
A rövid lejáratú köttelezettségek értéke a mérlegfőössszegtől elma
ban a megnő
őtt hitelállom
mány növekvvő éven belüli részének, a növekvőő forgalommal együtt
elsősorb
bővülő sszállítóállomáánynak, és az elhatárolt kkötvénykamatok összegé
ének követkeeztében.
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22.3.

2013‐ass és középtáávú céljainkk

2012‐ben a Csoporrt három szzélerőművel bővült, am
melyek magas EBITDA hányaddal és stabil
nytermelő képességgel
k
erőművi portfólió 2013‐‐ban is bővü
ül, hiszen
eredmén
jellemezhetőőek. A széle
2013 elsső negyedévében egy úja
abb, 1,5 MW
W kapacitású
ú hazai szélerőmű került a Csoportba
a. Ezzel a
szélerőm
művek már 7,,3 MW kapacitással bírnaak az energiaatermelő portfólión belüül.
A megú
újuló erőművek, ezen belül
b
is főkként az időjárásfüggő megújulók
m
( szél‐, naperrőművek)
Csoporto
on belüli aráányának tová
ábbi növelésse az egyik le
egfőbb közép
ptávú cél. Ezzt szolgálta a 2013‐as
szeles tranzakció is.
A hazai megújuló energiaterm
melés új öszztönző rend
dszere, a METÁR
M
még mindig nem
m került
m meglévő hazai zöld erőművek
e
bevezetéésre, valószínűleg 2013‐ban sem lépp életbe, így jelenleg a már
megvéteele vagy külfö
öldi zöldmezzős beruházáások jelenhe
etik a növeke
edés fő irányyát rövid távo
on. Mivel
hosszabb
b távon azzonban hazá
ánknak igenn ambiciózu
us megújuló
ó energia hhányadra vo
onatkozó
célkitűzéései vannak (2020‐ra 14,65%
1
a céél), ezért né
éhány éven belül meg kell születn
nie az új
szabályo
ozó rendszerrnek, és újrra megnyílikk a lehetősé
ég hazánkba
an is az új megújuló erőművek
e
építésére.
2011‐ben Európa szinten már ne
em a szélerőőművek, han
nem a naperrőművek véggeztek az elsső helyen
mbe helyezettt erőművekk területén, a következző pár évbe
en is ennek a technoló
ógiának a
az üzem
területén
n várható a legintenzíve
ebb fejlődés.. Hazánkban a jelenlegi kötelező átvvételi árak azz EU más
tagállam
maihoz viszo
onyítva még alacsonynnak mondh
hatóak, de kísérleti j elleggel vagy saját
felhasználásra már települtek napos kapaacitások. A trend köve
etése, és a terület nö
övekedési
dekében a 22012 végén két új cége
et alapított a Csoport, melyek
m
a
lehetőséégeinek kihaasználása érd
jövőbeli napos fejleesztések me
egvalósítói llesznek, illettve egy pro
ojektre KEO P pályázat is került
bruárjában.
benyújtáásra 2013 feb
A két kkiemelt tech
hnológia (szzélerőművekk és naperő
őművek) terrületén a szzomszédos országok
(elsősorb
ban Romániaa) piaca a hazainál lényeggesen kedve
ezőbb és nagyobb növekeedéssel jellem
mezhető,
ezért ezzekben a régiókban
r
iss keresi a Csoport az akvizíciós illetve a zzöldmezős fejlesztési
f
lehetőséégeket, és rövid távon be
elüli cél az elsső külföldi prrojekt sikeres zárása.
A növekkedés finanszírozására a hagyomáányos projekktfinanszírozási eszközöök mellett a tőzsdei
lehetőséégek kihaszn
nálása is új vállalatfin anszírozási lehetőségekket nyújt. A 2013‐as évben a
részvényykibocsátás révén történ
nő tőkebevoonás tovább
bra is fontoss cél, amelyeet középtávon újabb
kötvénykkibocsátássaal is ki lehett egészíteni. Ezek mellettt pedig az egyre növekkvő eredményességű
portfólió
ó termelte ossztalék is forrást jelent a további bővvüléshez.
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a)

Enerrgiatermelő portfólió

ort az energgiatermelő portfólión bbelül elsősorban a meg
gújuló energgiaforrást ha
asznosító
A Csopo
erőműveek számának, arányának növelésérre törekszik,, a hagyományos, földggáz alapú erőművek
e
tekintetéében pedig a minél ha
atékonyabb, eredményesebb, rugalm
masabb, a ppiaci árak alakulását
a
kiaknázó
ó működésree törekszik.
Mind a győri, mind a soproni erőmű
e
szám os átalakításon ment átt 2009 végi megvásárlása óta, a
esítményt éérték el, am
mely a KÁT‐ból való kikkerülés, modernizáló
2012‐es évben márr azt a telje
ények között elérhető. A két erőmű életében
beruházáások és költségracionalizzálás után p iaci körülmé
kiemelt szerepet játsszik a két leggfőbb vevő aaz AUDI Hun
ngária Motorr Kft. és a Heeineken Hungária Zrt.
v
megfeelelő minőségű ellátása. A Sopron H
Holding Zrt‐vvel sajnos
szerződéése, hosszú távú cél a vevők
nem sikeerült nemperes úton meggállapodni eegy több százzmilliós kötbé
érkövetelés rendezésérő
ől, ezért a
Soproni Erőmű Kft. 2013 márciiusában pertt indított a vita rendezésére, melyynek középtá
ávon lesz
önyvekben nem
n
szereppel, tehát kizárólag
hatása az erőmű működésérre. A követtelés a kö
nynövelő téttelként kerülhet majd figyyelembe véttelre a per ke
edvező kime netele eseté
én.
eredmén
A villamos energia és
é a földgáz áraránya a 2012‐es évben sem állt vissza a váálság előtti szintre,
s
a
n
en tovább csökkent. Az árarány javul ása esetén a Csoport
villamos energia ára 2013 első negyedévébe
űveinek eredményességee növekedni fog.
f
földgáz aalapú erőmű
Az alapaanyag költség nélküli, vagy igen alacsony alapanyag költséggel jelllemezhető megújuló
m
energiárra épülő erőm
művek fedezzettermelő kképessége a hagyományo
h
os tüzelésű eerőművekéhe
ez képest
jóval staabilabb, keveesebb tényezzőnek kitett,, ezért a Cso
oport életébe
en továbbra is kiemelt szempont
s
az erőmű típusok meegfelelő válto
ozatosságán ak, diverzifikkációjának biiztosítása, m
megőrzése.
Rövid‐ éés középtávo
on is a meggújuló erőm űvek számáának növelésse a cél, ezeen belül is főként a
szélerőm
művek és a naperőművekk alkotják a kkövetkező évvek fő növeke
edési irányátt.
A METÁ
ÁR megjelenééséig belföld
dön a már m
működő (KÁ
ÁT‐os) erőmű
űvek akvizíciiója lehet a prudens
növeked
dési út. A METÁR
M
életb
be lépése uután a Csop
port elsősorrban a maggyarországi megújuló
m
erőműveek zöldmezős fejlesztésére kíván konncentrálni, mint
m a növeke
edés fő mozggatórugója. Megújuló
M
erőművi fejlesztési projektek
p
me
egvalósításárra, a már em
mlített KEOP‐‐os pályázati lehetőségekken túl, a
an a szomsz édos országokban, azon
n belül is legginkább Rom
mániában,
METÁR megjelenésééig elsősorba
látunk leehetőséget.

b)

Enerrgia keresked
delem

Az enerrgia kereskeedelmi tevékenység egyyelőre kizárrólag a villa
amos energiiára korláto
ozódik. A
megszerrzett gázkereeskedelmi en
ngedélyt várhhatóan csak középtávon kerül kihaszználásra, amennyiben
kedvező beszerzési forrás
f
adódik és a szabáályozás is ked
dvezően alakkul, de a 20113/2014‐es gázévben
g
m indul el az új tevékenysség.
még nem
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Villamoss energia kerreskedelem tekintetében
t
n továbbra iss az organiku
us növekedé s a cél, az évvente 15‐
20%‐kal növekvő vevvői szerződé
ésállomány 22014‐ben máár 100 GWh körülire nőhhet. Kiemelt szerepet
nősítése és a kintlévőséégek szigorú
ú kezelése annak
a
érdekkében, hogy a kétes,
kap a vevők előmin
bbra is csak az ezreléke
es nagyságre
endet érjék el és ne okozzanak
leírandó vevőköveteelések továb
fedezetkkiesést.
A főkén
nt a kis‐ és középvállallkozásokra ffókuszáló, az
a önkormán
nyzati ügyfeeleket inkább kerülő
üzletpoliitika eleve magában
m
ho
ordoz egy teermészetes diverzifikációt is. E meellett pedig a precíz,
megbízh
ható ügyfélkeezelés követtkeztében eggyre nő a megtartott
m
ügyfelek aránnya is, amelyy szintén
csökkentti a vevőkockkázatot.
A saját erőművek által
á
termeltt villamos eenergia egy része termé
észetesen a fogyasztói portfólió
edelemben kkerül értékessítésre. A
ellátásárra is szolgál, nagyobb része pedig a szabadpiaci nagykereske
saját erő
őművekkel való
v
együttm
működés a vvillamos enerrgia tekintettében a 201 2‐es évben kitűnően
működött, a Csoporrt jelentős fe
edezetet term
melt a két terület közötti szinergiákk kihasználássa, azaz a
amos energiia kapacitássának villamos energia áralakulást lekövető
győri éss a soproni erőmű villa
működteetésével. Eztt a lehetőségget továbbra is szeretnén
nk maximális mértékben kiaknázni.
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3. A Cso
oport helyzzetét érintő eseményekk, változáso
ok
A 2011‐‐es évben a csoportba
a tartozó táársaságok kö
özül az alábbiakkal ka pcsolatban érdemes
kiemelnü
ünk az időszaakban történ
nt változásokkat, eseményyeket:
a) A
ALTEO Nyrt..
A Táársaság 2012
2. január 10. napján „ALTTEO 2014/I.”” elnevezésse
el, zártkörű kkibocsátás keretében
dem
materializált, nem kamato
ozó (zéró ku pon) kötvényeket bocsátott ki, amellyek futamid
deje 2 év.
A kö
ötvények névvértéke 10.000 Ft, a kiboocsátás összn
névértéke 50
00.000.000 FFt, a kibocsáttási érték
a névérték 78,98
869 %‐a.
dosította villa
amosenergiaa‐kereskedelmi üzletszab
bályzatát, am
mi egyrészt a változó
A Táársaság mód
szab
bályozási körrnyezetnek való megfellelést szolgáálta, másrészzt a kereskeedelmi tapasztalatok
üzlettszabályzatb
ba való átülte
etése is megttörtént. A módosított üzletszabályzaatot a Magya
ar Energia
Hivaatal („MEH”) 704/2012 számú ha tározatával jóváhagyta.. Fontos kieemelni, hoggy az új
üzlettszabályzat alapján a Tá
ársaság jogoosulttá vált lakossági fo
ogyasztók veersenypiaci feltételek
f
mellett való elláttására is.
A Táársaság 2012
2. október 3. napján zárttkörű forgalo
omba hozata
al keretében 155.000 darab 100,‐
Ft néévértékű, és 2.000,‐ Ft kibocsátási érrtékű részvényt bocsátottt ki, ezzel 3 10.000.000,‐‐ Ft tőkét
vontt be. A Táársaság a zártkörű
z
kibbocsátás so
orán vállalta
a, hogy am
mennyiben nyilvános
n
részvvénykibocsátással történ
nő tőkeeme lésre nem kerül
k
sor legkésőbb 20133. május 31.. napjáig,
úgy a zártkörű tőkeemeléssben részvénnyt jegyző befektetők
b
jogosultak aaz általuk a zártkörű
m
rrészvények darabszámán
d
nak legfeljebbb 20%‐át a Társaság
részvvényértékesítés során megvásárolt
vagyy az általa kijelölt harma
adik személyy számára egyoldalú,
e
írá
ásbeli nyilatkkozat megkü
üldésével
20133. június 1. napja és 2013.
2
július 30. napja között a kibocsátási é rtékkel egye
ező áron
értékesíteni. A befektetők
b
által az előbbbiek szerint gyakorolható
g
ó eladási jogg kizárólag a zártkörű
r
be
efektetőket illeti meg, azaz az eladási jog szeemélyhez kö
ötődik, a
kibocsátásban résztvevő
részvvények befeektetők általi értékesítéése esetén harmadik szzemélyre átt nem ruházható és
harm
madik szeméély az eladási jog gyakorláására nem je
elölhető ki.
A Táársaság 201
12. októberé
ében felmonndásával me
egszüntette a KBC Secuurites Magyyarországi
Fiókttelepével, mint befekktetési szolggáltatóval megkötött
m
megbízási szerződését,, amivel
kapccsolatban a megbízott – a Társaaság megíté
élése szerint megalapoozatlan – igényeket
támaasztott. A feelek a jogvitá
át békés útonn, egyezség keretében megoldották.
m
ak, illetve
. A jogvitána
az eggyezségnek nincs
n
jelentő
ős hatása az A
ALTEO Csopo
ort működéssére.
A reezsicsökkentéssel kapcso
olatos jogszzabályok – tekintve,
t
ho
ogy a Társasság nem eggyetemes
szolggáltató – közzvetlenül nem érintik a TTársaság villamosenergia
a‐kereskede lmi tevékenyységét. A
villam
mos energiááról szóló 200
07. évi LXXXXVI. törvény 2013.
2
januárr 1. napjától hatályos mó
ódosítása
alapjján azonban
n az egyetem
mes szolgáltattók nem kötelesek az ilye
en minőségüükben fogyassztóiknak
értékesített villaamos energia
a arányábann kötelező átvétel alá eső
ő villamos ennergiát átven
nni, így az
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átvéételre kötelezettek – közztük a Társa ság – átvéte
eli kötelezettsége volum
menében me
egnő, ami
több
bletköltségekkkel jár. A Tá
ársaság villam
mosenergia‐kkereskedelm
mi tevékenyséégével kapcssolatosan
terveezett fedezeetet az emlíített jogszabbályváltozás csökkenti, azonban
a
vesszteséget ne
em okoz,
ezérrt a Társaságg a 2013. évrre szerződéssben rögzítettt árain nem
m változtat, a bevételkiesést nem
háríttja át fogyaszztóira.

b) A
ALTEO Energgiakereskedő
ő Zrt.
Az A
ALTEO Energiakereskedő Zrt. a MEH 43/2012 számú határozzatával 20122. február 14
4. napján
földggáz‐keresked
delmi működ
dési engedél yt kapott. Azz ALTEO Energiakereskeddő Zrt. a felh
használók
elláttására irányu
uló kiskereskedelmi tevvékenységét előre láthatóan a 20114. július 1. napjával
kezd
dődő gázévb
ben kezdi meg,
m
az idei évben a nagy‐ és intrraday kereskkedelmi tevé
ékenység
előkészítése zajliik.
c) SSoproni Erőm
mű Kft.
Az eerőmű legnaggyobb hőfoggyasztójával, a Heineken
n Hungária Sörgyárak Zrtt.‐vel érvényyben lévő
hőszzolgáltatási szerződés
s
20
012. decembber 31. napjjáig történő meghosszabbbítását kövvetően, a
felekk 2012 októb
berében meggkötötték hoosszú távú megállapodás
m
sukat, melynnek alapján a soproni
erőm
mű 2017. deecember 31.. napjáig láttja el hőene
ergiával a He
eineken Hunngária Sörgyyárak Zrt.
soprroni telephelyét.
A távvhőszolgáltaatásról szóló 2005. évi XV
VIII. törvény („Tszt.”)
(
alap
pján a Sopro ni Erőmű köteles volt
20111. decemberr 31. napjáigg távhő‐szolggáltatói műkködési enged
dély iránti kéérelmet ben
nyújtani a
MEH
H‐nek, amelyy kérelem alapján a ME H 197/2012 számú hatá
ározatával a működési engedélyt
e
20122. március 12
2. napján me
egadta.
A So
oproni Erőmű
ű és a Sopro
on Holding Zrrt. között eggyeztetések folytak
f
a szeerződéses joggok teljes
körű
ű érvényesíttésével és a hőszolgálttatás feltéte
eleivel kapcssolatban. A véleménykülönbség
alapjja, hogy a Sopron Holding Zrt. elmuulasztotta áttvenni a Soproni Erőmű és a Sopron
n Holding
Zrt. közötti távhőtermelői szzerződés ala pján kötelezző átvétel alá
á eső hőmennnyiség egy részét. A
t
lényyegében meggállapodtak, azonban a m
megállapodá
ás Sopron
felekk az egyezségg tartalmát tekintve
Meggyei Jogú Várros közgyűlése, mint tulaajdonos, nem
m tűzte napirrendre az eggyezség jóváh
hagyását.
Az eelhúzódó táárgyalások eredménytel
e
lensége látttán, a Soprroni Erőmű 2013. febrruárjában
400..000.000,‐ Ftt kötbérköve
etelés érvényyesítése érde
ekében fizetési meghagyyás kibocsátá
ása iránti
ott be az ille
etékes bírós ágnak. Az eljárás
e
a Sop
pron Holdingg Zrt. ellentmondása
kéreelmet nyújto
folyttán perré alaakult, amelyben a Soprooni Erőmű felemelte tőke
ekövetelésétt 781.251.10
02,‐ Ft‐ra,
és n
nagyságrendiileg 100.000
0.000,‐ Ft kéésedelmi kamat és perkköltségigényt
yt is előterje
esztett. A
Soprroni Erőmű továbbra iss nyitott a peren kívülii megegyezé
ésre, amennnyiben a tárrgyalások
időkközben eredm
ményre veze
etnek, a Sop roni Erőmű intézkedni fog az eljáráss felfüggeszttéséről, a
jogvita békés úton törté
énő lezárássáról. Az ALTEO
A
csop
port konzerrvatív árbevvétel és
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dménytervezzése során a kötbérköveetelésből beffolyó bevétellel még nem
m számolt, az
a sikeres
ered
érvéényesítése essetén – a Sop
proni Erőmű,, illetve a Cso
oport eredm
ményét növel heti.
A So
oproni Erőm
mű és a Győ
őri Erőmű m
mint munkálltatók, 2012 augusztusáában módossították a
szervvezetüknél működő szzakszervezettekkel megkkötött kolle
ektív szerzőődést az újj Munka
Törvvénykönyve rendelkezése
r
einek megfeelelően. Az újj kollektív szerződés szabbályai összessségében
nem
m eredményeeznek a munkkáltatók szám
mára előnyte
elenebb felté
ételeket.
A neemzeti fejlessztési miniszzter 56/20122. (X. 31.) szzámú rendelete alapján,, a Soproni Erőmű e
rend
delet hatályaa alá eső foggyasztók vonnatkozásában
n alkalmazan
ndó hőszolgááltatói és hő
őtermelői
árai – mint hatóssági árak – 2013. évben vváltozatlanok maradnak.

d) G
Győri Erőmű
ű Kft.
A neemzeti fejlesztési miniszter 56/20112. (X. 31.) számú rendelete alapjáán, a Győri Erőmű e
rend
delet hatályaa alá eső foggyasztók vonnatkozásában
n alkalmazan
ndó hőszolgááltatói és hő
őtermelői
árai – mint hatóssági árak – 2013. évben vváltozatlanok maradnak.

K
e) HIDROGÁZ Kft.
p
ban nyolc személy. A
A HIIDROGÁZ Kftt. ellen kárttérítés iránt nyújtott be keresetet pertársaságb
felpeeresek egy a tulajdonukb
ban, illetve hhasználatukban álló ingattlanban esettt kár és perkköltségeik
meggtérítését kövvetelik a HID
DROGÁZ Kft.‐‐től összesen
n 24 M Ft érttékben arra hivatkozássa
al, hogy a
kár a HIDROGÁZZ Kft. által üzzemeltetett kkiserőmű mű
űködésével összefüggő
ö
ookból követkkezett be.
A HIIDROGÁZ Kftt. – a kárese
emény beköövetkezte és saját működ
dése közöttii okozati össszefüggés
hiánya miatt – vitatja a felperesek igéényét, felelő
ősségét nem
m ismerte el . A perben szakértő
ndelésére keerült sor, a szzakértő jelenntését megte
ette: a szemle
e és az elvéggzett mérése
ek alapján
kiren
a szzakértő – eggyebek mellett – megá llapította, hogy a felperesek által előadottak szerint a
ROGÁZ Kft. nem okozhatta a kááreseményt. A szakértő
ő jelentésénnek kiegészíítése, és
HIDR
tanú
úmeghallgatáások alapján a bíróság úúj szakértő kirendelésérő
k
ől döntött, aakinek felada
ata a per
során felmerült ellentmond
dások feloldáása. A pernek nincs jelentős hatássa az ALTEO
O Csoport
műkködésére.
A HIIDROGÁZ Kftt. felperes 2009.
2
szepte mber 4. nap
pján keresetet nyújtott bbe egyik sze
erződéses
partnerével szem
mben. A HIDROGÁZ Kftt. a keresetében vitatja
a az általa vvállalkozókén
nt kötött
erűségét (késsedelemre és
é a hibás
vállaalkozási szerzződést biztosító bankgarrancia lehívásának jogsze
teljeesítésre hivaatkozást), éss követeli a bankgaran
ncia tőkeösszegének, aaz utolsó vá
állalkozói
díjréészletnek, vaalamint kése
edelmi kamaatoknak a megfizetését
m
t. A pertárggyérték 49 M Ft. Az
ügyb
ben az elsőffokú bíróságg 2012. noveember 14. napján
n
a ke
ereset jogalaapjának tekintetében
közb
benső ítélet hozott, mellyben a HID ROGÁZ Kft. keresetét részben meggalapozottnak találta,
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részben elutasította. A bíróság közbensső ítéletében
n a követelé
és összegszerrűségének tárgyában
m hozott. A HIDROGÁZ Kft. vélemé
énye szerintt a közbensőő ítélet a per
p során
hatáározatot nem
felm
merült bizonyyítékok téves értelmezéssén alapszikk, ezért a jog
gorvoslatra nnyitva álló határidőn
h
belü
ül fellebbezésssel élt ellene. A pernek nnincs jelentő
ős hatása az ALTEO
A
Csopoort működéssére.

f) C
CIVIS‐BIOGÁ
ÁZ Kft.
Az C
CIVIS‐BIOGÁZZ Kft.‐t a Nem
mzeti Fejlesz tési Miniszté
érium (a tová
ábbiakban „N
NFM”) adminisztratív
hibára visszavezethető okok miatt szállíttóként tartjaa nyilván a kibocsátás‐csöökkentési eggységeket
U) előállító „Debreceni kommunáliss‐hulladéklerrakó depóniia gáz projeekt” tekintetében. A
(ERU
projeekt ténylegees érintettjeivel és a hatóóságokkal tö
örtént egyezttetés alapjánn a CIVIS‐BIO
OGÁZ Kft.
a pro
ojektgazda Energy
E
Biogas Kft. nevébeen, és az ERU
U‐k átvevőjének javára 20011. auguszttus 16‐án
az N
NFM‐nél a projekt
p
által 2009‐20100 években előállított
e
ER
RU‐k átadásaa és jóváírá
ása iránti
kéreelmet terjeszztett elő, am
mely kérelm et az illetékkes hatóság a 2011. szeeptember 30
0‐án kelt
hatáározatával jóváhagyta. A kért mennyyiségű kibocssátás‐csökkentési egységget az átvevő
ő részére
átad
dta, illetőlegg megkerestte az Orszáágos Környe
ezetvédelmi, Természettvédelmi éss Vízügyi
Főfeelügyelőséget (a továbbiakban „OKTTVF”), mint jegyzékkezelő
őt a határozzat végrehajttása és a
kvóttamennyiségg átvezetése tárgyában. Az OKTVF többszöri felszólítás el lenére sem hajtotta
végrre az NFM haatározatát, és
é nem vezeette át az egyységeket a megjelölt
m
száámlára. Ezértt a CIVIS‐
BIOG
GÁZ Kft. és az
a Energy Bio
ogas Kft. 20 12 augusztusában felügyyeleti intézkeedési kérelm
met adott
be aaz OKTVF felü
ügyeleti szerrvéhez, a Viddékfejlesztéssi Minisztériu
umhoz (a tovvábbiakban „VM”). A
VM jjogszabálybaan rögzített határidőn
h
beelül nem inté
ézkedett a ha
atározat végrrehajtása érd
dekében,
ezérrt a CIVIS‐B
BIOGÁZ Kft. 2012 szepptemberében nem perres eljárás indított a Fővárosi
Törvvényszék előtt, kérve a bíróságot,
b
hoogy kötelezze az OKTVF‐‐et a határozzat végrehajtására. A
bírósság első fokon a CIVIS‐B
BIOGÁZ Kft. kkérelmének helyt adott, azonban azz OKTVF felle
ebbezése
nyom
mán a végzéés nem jogerős, a jogorvvoslati eljáráás folyamatb
ban van. Az OKTVF fellebbezését
arra alapozta, hogy
h
a NFM a fent emlíített, a 2009
9‐2010. évekkben keletkeezett ERU áttadásáról
ó határozatáát visszavonta 2013 febbruárjában. Az
A NFM ez utóbbi, visszzavonó hatá
ározata a
szóló
CIVISS‐BIOGÁZ Kfft. megítélése szerint joggszabálysértő
ő, ezért azt közigazgatássi határozat hatályon
kívül helyezése iránti peres eljárásban
e
m egtámadta.
Ameennyiben a CIVIS‐BIOGÁZ
C
Z Kft‐t az OKTTVF és a VM indokolatlan
n késedelmee miatt kár érri, azt per
kereetében fogja érvényesíten
ni.
A CIVIS‐BIOGÁZ Kft. és a prrojektgazda Energy Bioggas Kft. nevé
ében, a „Debbreceni kom
mmunális‐
2012 évekbe
en előállítottt ERU‐k áta
adása és
hullaadéklerakó depónia gázz projekt” ááltal 2011‐2
jóváírása 2013. január 1. nap
pján megtörttént, ezért a CIVIS‐BIOGÁ
ÁZ Kft. az NFFM ellen indíított nem
n keresetétő
ől elállt. Am
mennyiben a CIVIS‐BIOG
GÁZ Kft‐t aaz NFM indo
okolatlan
perees eljárásban
késeedelme miattt kár éri, azt per keretébeen fogja érvé
ényesíteni.
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B
Kft. ttényleges szzállító, az
A feentiekben meghatározottt projekt teekintetében az Energy Biogas
átveevő és a CIV
VIS‐BIOGÁZ Kft. között létrejött kibocsátás‐csö
ökkentési eggységekre vo
onatkozó
adássvételi szerző
ődésnek a CIIVIS‐BIOGÁZ Kft. eladói/sszállítói minő
őségének meegszüntetése
e, Energy
Bioggas Kft.‐re tö
örténő átírássa, valamint a szállítói pozíció
p
hatóságok előtti módosítása
a jelenleg
folyaamatban van
n.
g) EXIM‐INVEST Kft.
Az EEXIM‐INVESTT Kft. erőművve működésse során üve
egházhatású gázok megssemmisítésétt is végzi,
ezzeel a piacon értékesíthettő ERU‐kat áállít elő. A EXIM‐INVEST Kft. 20111. augusztus 16‐án a
Nem
mzeti Fejleszttési Miniszté
ériumhoz ER
RU átadása és
é jóváírása iránti kérelm
met terjeszttett elő a
„Nyííregyháza‐Orros depóniaggáz hasznosíítás projekt”” 2009‐2010. évi termel ése vonatko
ozásában,
ameely kérelmet az illetékes hatóság
h
a 20011. szeptem
mber 30‐án ke
elt határozattával jóváhaggyta, és a
kért 80.995 ton
nna ERU‐t az
a átvevő réészére átadtta, illetőleg megkerestee az OKTVF‐‐et, mint
v
a és a kvótaamennyiség átvezetése ttárgyában. Az
A OKTVF
jegyzzékkezelőt a határozat végrehajtása
több
bszöri felszólítás ellenérre sem hajtootta végre az
a NFM hattározatát, éss nem vezettte át az
egysségeket a megjelölt
m
szá
ámlára, ezétt az EXIM‐IN
NVEST Kft. 2012 augussztusában fe
elügyeleti
intézzkedési kéreelmet adott be az OKTV
VF felügyeletti szervéhez,, a VM‐hez a VM jogszabályban
rögzzített határid
dőn belül ne
em intézkedeett a határo
ozat végrehajtása érdekéében. Ezért az EXIM‐
2 szeptembe
erében nem peres eljáráss indított a Fővárosi
F
Törvvényszék elő
őtt, kérve
INVEEST Kft. 2012
a bíróságot, hoggy kötelezze
e az OKTVF‐ et a határozat végrehajjtására. A bí
bíróság első fokon az
M‐INVEST Kftt. kérelméne
ek helyt adottt, azonban az
a OKTVF fellebbezése nyyomán a véggzés nem
EXIM
jogerős, a jogorrvoslati eljárás folyamat ban van. Azz OKTVF felle
ebbezését aarra alapozta
a, hogy a
M a fent emllített, a 2009
9‐2010. évekkben keletke
ezett ERU áttadásáról szóóló határoza
atát 2013
NFM
februárjában visszavonta. Az NFM ezz utóbbi, visszavonó határozata
h
aaz EXIM‐INV
VEST Kft.
h
meggítélése szeriint jogszabálysértő, ezéért azt közigazgatási hattározat hatáályon kívül helyezése
irántti peres eljárrásban megtá
ámadta.
Az EXIM‐INVEST Kft. által a „Nyíregyháza
„
a‐Oros depó
óniagáz haszn
nosítás projeekt” keretéb
ben 2011‐
U‐k átadása és jóváírása 2013. januá
ár 1. napján megtörtént,, ezért az
20122 években előállított ERU
EXIM
M‐INVEST Kftt. az NFM elllen indított nem peres eljárásban keresetétől
k
eelállt. Amenn
nyiben az
EXIM
M‐INVEST Kfft‐t az NFM
M indokolatlaan késedelm
me miatt ká
ár éri, azt pper keretéb
ben fogja
érvéényesíteni.
Az ERU‐k teljesíttésének fentt említett, addminisztratívv okokra visszavezethetőő elhúzódása
a miatt az
M‐INVEST Kftt. és a vevője az ERU‐k aadásvételére
e vonatkozó szerződést 22012. novem
mber 19‐i
EXIM
hatáállyal közös megegyezéss
m
sel megszünttette.
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h) W
WINDEO Kftt. és VENTEO
O Kft.
A Táársaság 2012
2. május 24
4. napján, addásvétel jogcímén megsszerezte a CCLEAN Energgy Kft‐t, ‐
ameely később a WINDEO Kfft. nevet kappta – és a W.P.S.S.
W
Kft‐t –, amelynekk elnevezése VENTEO
Kft‐rre változott – a Raiffeissen Energiasszolgáltató Kft‐től. A VENTEO Kft. egy – Jánossomorja
térséégében üzem
meltetett – 1,8
1 MW névl eges teljesítményű, a WINDEO
W
Kft. ppedig kettő, összesen
4 MW
W névleges teljesítmény
t
yű – Pápakovvácsi és Ács térségében
t
álló
á – szélerőőművel rende
elkezik. A
széleerőművekkel előállított villamos e nergiát e társaságok
t
a KÁT kerettében a MAVIR‐nak
értékesítik.

i)

SSUNTEO Kft.. és ALTSOLA
AR Kft.

A Cssoport 2013
3. január 30‐‐án két új leeányvállalato
ot alapított a megújuló energiát ha
asznosító
porttfoliójának bővítésének
b
céljából. A társaságo
ok fő tevékkenysége váárhatóan na
apenergia
haszznosításával történő villlamos energgia termeléss lesz. A SU
UNTEO Kft. 2013 febru
uár jában
támo
ogatási kéreelmet nyújto
ott be Körnnyezet és En
nergia Operatív Program
m (KEOP) keretében
megghirdetett pályázatiban.

j) E‐WIND Kft.
A TTársaság 20
013. februá
ár 11. nappján, adásvvétel jogcím
mén megszzerezte az E‐WIND
SZÉLLENERGETIKA
AI korlátolt felelősség ű társaság 500.000 Ft
F jegyzett tőkéjének egészét
meggtestesítő üzlletrészt, ezze
el az e‐Wind Kft. egyedülli tagjává vált. Az e‐Windd Kft. fő tevékenysége
villam
mosenergia‐‐termelés, amit egy – Törökszentm
miklós térségében üzem
meltetett – 1,5 MW
névleges teljesíttményű szélerőművel véégez. A szélerőművel előállított villlamos energgiát az e‐
d Kft. a megújuló ene
ergiaforrásbóól vagy hullladékból nyert energiávval termelt villamos
Wind
enerrgia, valamin
nt a kapcsoltan termelt villamos en
nergia kötele
ező átvételérről és átvételi áráról
szóló
ó 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendellet alapján, a KÁT rendsszer keretébben a MAVIR
R Zrt‐nek
értékesíti. A köttelező átvéte
el időtartam a várhatóan 2018 évben
n jár le, ezt követően a Társaság
sajátt mérlegköréében kívánja értékesítenii az e‐Wind Kft.
K által meg
gtermelt villaamos energiá
át.
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ársaság cég
gcsoportjána
ak főbb koockázatai, és
é az ezekk
kel kapcsollatos változzások és
4. A Tá
bizon
nytalanságokk
A meegújuló és alternatív energiaforrásookból előállíttott hő‐ és villamosener
v
rgia kötelező
ő átvételi
rendsszerének (K
KÁT) átalakíításáról, vallamint a megújuló‐
m
és alternatívv energiaforrrásokból
előálllított hő‐ éss villamosenergia köteleező átvételi rendszer (M
METÁR) beveezetéséről a Nemzeti
Fejlessztési Miniszztérium szabályozási konncepciót készzített és tett közzé 2011 szeptemberrében. Az
említtett támogattási rendsze
erek, különöösképp a KÁ
ÁT szabályozás, a távhőőszolgáltatással és ‐
termeeléssel kapccsolatos szab
bályozás, vaalamint a kaapcsoltan termelt hő‐ éés villamosenergiával
kapcssolatos szabáályozás válto
ozása, vagy a vonatkozó támogatások esetleges m
megszűnése,, illetőleg
a KÁ
ÁT rendszer átalakítása és a METTÁR bevezettése jelentősen befolyáásolhatja a Társaság
műkö
ödését, eredményességé
ét, piaci pozíccióját és verssenyképességét.
Az ALTEO Csopo
ort két létessítménye, a Győri Erőm
mű Kft. és a Soproni Errőmű Kft. a Nemzeti
átási jogok aallokációjábaan részesül. Az Európai U
Kiosztási Terv alaapján kibocsá
Unió előírásai szerint
urópai Unió tagállamai,
t
íggy Magyarorrszág is köteles 2013‐tól új, aukción és allokáción alapuló
az Eu
mech
hanizmussal felváltani a kibocsátási j ogok allokácciós rendszerét. A hőterm
meléshez kapcsolódó
allokáációs rendszzer megmara
ad, de átalaakul, és az erőműveknek
e
k egy csökkeentett menn
nyiség áll
majd rendelkezéésére. Figye
elemmel arrra, hogy a Csoport fűtőerőműveeinek hőszolgáltatási
ókra átháríth
hatóak, a reendszer válttozásából
szerződései alapjján a többletköltségek a fogyasztó
ő kockázatokk jelentősen csökkentek.. Mindezek ellenére
e
a kibocsátási joggok árának változása
v
eredő
befolyásolhatja az ALTEO Csoport működéési költségeit és gazdasági eredményyeit.
A 20111. évi XXIX. és a 2011. évi
é CXXVI. töörvénnyel módosított Tszt. alapján a távhőszolgá
áltatónak
értékkesített távhő, és a lakosssági fogyaszztóknak, valamint külön kezelt intézzményeknekk nyújtott
távhő
őszolgáltatáss díját – mint
m
legmaggasabb ható
ósági árat – és azok szerkezetét a MEH
javaslatának figyeelembevételével az energgiapolitikáérrt felelős min
niszter rendeeletben állap
pítja meg.
mzeti fejleszztési miniszte
er legmagassabb hatósággi árakat me
egállapító 500/2011. (IX. 30.)
3 NFM
A nem
rendeelete („Árrendelet”) 2011.
2
októ ber 1. napján lépettt hatályba.. Az árren
ndelet a
távhő
őszolgáltatón
nak értékessített távhő legmagasaabb árát te
ermelőnként határozza meg, a
végfeelhasználói árakat
á
pedig egységeseen a 2011. március 31. napján aalkalmazott árakban
maxim
málja.
Az Árrendelet meghatározza
m
a a Soproni Erőmű Kft. és a Győri Erőmű Kft.. által távhő
őtermelői
őségükben a távhőszolgáltatónak érrtékesített távhő,
t
valam
mint a Soprooni Erőmű Kft. által
minő
őszolgáltatói minőségéb
ben a lakosssági fogyaszztóknak és a külön kezzelt intézmé
ényeknek
távhő
nyújttott távhőszo
olgáltatás árá
át. A távhőszzolgáltatók és
é a külön kezelt intézméények az 51/2
2011. (IX.
határozott feeltételek me
ellett távhő támogatásbaan részesülh
hetnek, a
30.) NFM rendeletben megh
oni Erőmű Kfft. nem esik e körbe.
Sopro
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Az eggyes energettikai tárgyú törvények m
módosításáró
ól szóló 2011. évi XXIX. törvény mó
ódosítja a
villam
mosenergiáró
ól szóló 200
07. évi LXXXXVI. törvén
ny 9. §‐át, és támogattni rendeli az olyan
elsőd
dleges energgiaforrás felhasználását,, amely a termálvíz
t
kittermelése ssorán a környezetbe
kerülve nagyobb
b környezettterhelést ok ozna, mint amelyet az energetikaii hasznosítása során
és hatálybalépésének ffeltétele az Európai
annak felhasználása okoz. Az említettt rendelkezé
atának meghhozatala. Jele
en jelentés keltének
k
napj
pján sem a tá
ámogatás
Bizotttság jóváhaggyó határoza
feltéttelei, sem az Európai Bizottság jóvááhagyásánakk várható időpontja nem
m ismert. A változás
hatálybalépése és
é a támogatási feltéteelrendszer kidolgozása
k
kedvezően érintheti a Csoport
ogázt hasznosító erőműveit.
hidro
oport fűtőerőműveinek gázbeszerzééseit 2012‐b
A Cso
ben is jellem
mzően devizzában (EUR és USD)
bonyolította le, ami
a egyfelől kedvezőbb beszerzési forrást bizto
osított a ter meléshez fe
elhasznált
en, ugyanakkkor némileg növelte a te
evékenység a devizás kittettségét,
energgiahordozók tekintetébe
amit a Csoport határidős ügyyletek kötéséével és a foggyasztói szerződések devvizaárfolyamtól függő
árazáásával kezel.
A Cssoport jelen
ntős euró alapú/multic
a
currency ho
osszú lejárattú hitelállom
mánnyal ren
ndelkezik
(Wind
deo Kft., Ven
nteo Kft, Győ
őri Erőmű Kfft., Soproni Erőmű
E
Kft., Alteo‐Agria
A
KKft., Civis‐Bio
ogáz Kft.,
Exim‐‐Invest Kft.),, melyek ese
etében egy ttartósan gye
enge forint árfolyam csöökkentheti a csoport
eredm
ményességétt és cash állományát. A villamos energia kere
eskedelem bbeszerzései is döntő
többsségében euró alapúak, míg vevőii szerződése
ei forintban köttetnek. A deviza kitettség
kezelésére a csop
port fedezeti ügyleteket kköt, illetve ahol lehetséges, devizaárffolyam indexxált vevői
pleteket alkaalmaz.
árkép
Az ALLTEO Csoport tagjai közzül, a WINDEEO Kft‐nek, a VENTEO Kft‐nek,
K
és aaz e‐Wind Kft‐nek az
energgiatermelésee időjárásfü
üggő, ezért az időjárás változása is jelentőős hatással lehet a
szélerőművek ereedményessé
égére. Az ALLTEO Csoporrt stratégiája
a, hogy növeelje az időjá
árásfüggő
mi az időjáráástól való fü
üggést a jövvőben fokozzhatja. A be
efektetési
energgiatermelés arányát, am
döntéések meghozatala előtt, a Csoport kkiemelt figye
elmet fordít az időjárás múltbeli tre
endjeinek
elemzésére, hoggy az ebbő
ől fakadó kockázatokaat a minim
málisra mérssékelje, tovvábbá az
és során a TTársaság metteorológiai előrejelzések
e
kre támaszko
odva jelzi
időjárásfüggő energiatermelé
mennyiséget.
előree a megtermeelt energiam
Magyyarország Ko
ormánya több fórumon j elezte, hogyy rezsicsökke
entési prograamja keretéb
ben 2013
év ssorán továb
bbi árszabá
ályozó lépééseket teszz. A rezsiccsökkentési program tartalma,
hatálybalépéséneek időpontja
a nem ismeert, azonban nem zárha
ató ki, hogyy a Csoport bármely
odását e válttozások – közzvetlenül, vaagy közvetve – hátrányossan érintik.
tagjának gázdálko
bb olyan adóózással kapcssolatos törvé
ényváltoztatáást fogadott el, ami a
2012‐ben az Orszzággyűlés töb
mos energiaa szektorban
n működő vállalkozáso
okat hátrányyosan érintti: az energgiaellátók
villam
jöved
delemadóján
nak mértéke 2013. januáár 1‐től 31%‐ra nőtt, új adónem, a köözművezetékkek adója

29

30
3

ALTEO Nyrrt. Igazgatósáági jelentés 2012.
2
évi besszámolóhoz

óztatási renddszer változttatásainak irránya a Csopport adó terrheinek a
is bevvezetésre keerült. Az adó
növekedését vetííti elő, tekintve, hogy az eenergia szektor adóztatási terhei folyyamatosan nőnek.
n

n
ai
5. A Táársaság, mintt kibocsátó nyilatkozata
A Társaság ezúton kijelenti,, hogy a 20012. pénzüggyi évre von
natkozó összzevont (konszolidált)
mazandó száámviteli előírrások alapjánn, a Társaságg legjobb
Vezettőségi Jelenttése a hatályyos és alkalm
tudássa szerint kéészült, valóss és megbízhható képet ad a Társasság és a konnszolidációba
a bevont
vállalkozások eszzközeiről, kö
ötelezettséggeiről, pénzü
ügyi helyzettéről, valam
mint nyeresé
égéről és
vesztteségéről.
onatkozó össszevont (konnszolidált) Ve
ezetőségi
A Tárrsaság kijeleenti, hogy a 2012. pénzüügyi évre vo
Jelentése megbízható képet ad
a a kibocsáttó és a konszolidációba bevont vállaalkozások helyzetéről,
déséről és teljesítményé
t
éről, valami nt ismerteti a pénzügyyi év hátraléévő három hónapját
fejlőd
érintő
ő főbb kockáázatokat és bizonytalansá
b
ági tényezőkket.
A Tárrsaság kijelen
nti továbbá, hogy jelen V
Vezetőségi Be
eszámoló adatait könyvvvizsgáló audittálta.

Budapest, 2013. április
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