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Eredményes első negyedévet zárt az ALTEO 
Az árbevétel 6, az adózás előtti nyereség 26 százalékkal emelkedett 
 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 2015 első három hónapját 1,8 milliárd forintos árbevétel 
mellett 53 millió forintos adózás előtti eredménnyel zárta. Az előző év hasonló 
időszakának számaihoz mérten az árbevétel 6 százalékos javulást mutat, míg az adózás 
előtti eredmény 26 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A tőzsdén jegyzett 
energetikai társaság 318 millió forintos EBITDA szintű eredményt produkált az év első 
három hónapjában. Jól teljesítettek a vállalatcsoport megújuló alapú erőművei, illetve a 
villamosenergia-kereskedelemi üzletága is. Utóbbi 24 százalékos növekedés mellett, 141 
millió forinttal több bevételt termelt, mint egy évvel korábban. 
 

Kedvezően alakult 2015 első negyedéve az ALTEO számára: a vállalatcsoport jelentős 

növekedést produkált úgy árbevétele, mint nyeresége szempontjából. Az ipari ügyfeleknek 

nyújtott komplex energetikai szolgáltatásokra és a földgáz, valamint megújuló alapú 

energiatermelésre fókuszáló, feltörekvő tőzsdei társaság árbevétele 1.780 millió forintot ért 

el az idei év első három hónapjában, ez 6 százalékos növekedést jelent 2014 hasonló 

időszakához képest. A társaság adózás előtti eredménye 26 százalékkal lett magasabb az 

előző évi eredményhez képest. 

 

Az ALTEO csoport 2015 első három hónapjában 318 millió forintos EBITDA szintű eredményt 

realizált, ez mindössze 6 százalékkal marad el a referencia-időszak értékétől. Az EBITDA 

csökkenését főleg az adminisztratív ráfordítások növekedése okozta, amelynek legfőbb oka, 

hogy a társaság az év első hónapjaiban kezdte el előkészíteni a Sinergy-tranzakció zárása 

utáni teendőket. 

 
„Ezek egyszeri, egy ekkora ügylet zárása és a két vállalat integrálása kapcsán óhatatlanul 
felmerülő költségek. Amennyiben ezeknek a kiadásoknak a hatása nem jelentkezne, az 
ALTEO jelentős, 13 százalékos növekedést produkált volna EBITDA szinten az előző év hasonló 
időszakának eredményéhez mérten” – hangsúlyozta Ifj. Chikán Attila, a vállalat 

vezérigazgatója. 

 

Kifejezetten jól teljesítettek az ALTEO megújuló alapú erőművei. Az értékesítésre termelt 

villamos-energiatermelés árbevételének ebben az időszakban 84 százaléka származott 

megújuló energiaforrásból. A szélerőművek által értékesített villamos energia árbevétele 22 

százalékkal nőtt az előző időszakhoz képest. „A negyedév számai megmutatják, hogy a 
megújuló energiaforrásokat hasznosító erőműveink továbbra is stabil elemei a társaság 
erőművi portfóliójának, és az időjárási viszonyoktól való bizonyos fokú függőségük ellenére 
jelentős mértékben járulnak hozzá az ALTEO csoport eredményességéhez.” – mutatott rá Ifj. 

Chikán Attila. 

 

 

Sajtóközlemény  



 
Az elmúlt negyedév értékelése kapcsán a vezérigazgató kiemelte, hogy azt elsősorban a 

Sinergy-ügylet zárására határozta meg, annak zökkenőmentes megvalósítására és a két 

társaság összeolvadásának előkészítésére koncentrált. A május elején sikeresen lezárt 

tranzakciónak köszönhetően a vállalat mérete jelentősen megnő és az ALTEO vezetésének 

várakozásai szerint a vállalatcsoport eredménytermelő képessége is nagyságrendekkel 

emelkedhet. 

 

„2015 legnagyobb feladata a Sinergy teljes körű, sikeres és zökkenőmentes integrálása a 
vállalatcsoportba, ugyanakkor továbbra is komoly figyelmet fordítunk az energiatermelő 
portfólió minél hatékonyabb üzemeltetésére és az energiakereskedelmi üzletág erősítésére” – 
emelte ki az idei tervek kapcsán Ifj. Chikán Attila. 
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HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ 
 
Az ALTEO-ról 

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. hazai tulajdonban lévő komplex energetikai szolgáltató, üzleti aktivitása 
kiterjed a megújuló erőforrásokon is alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, valamint az 
energiagazdálkodási szolgáltatások területére. A társaság fogyasztói számára megbízható, megfizethető, 
minimális környezetterheléssel járó, a megújuló energia gazdaságos hasznosításán alapuló energiaellátást 
biztosít. Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók a hazai kis- és középvállalkozások és a 
nagyvállalatok egyaránt. Az ALTEO 2008 márciusában kezdte működését, árbevétele 2014-ben 5,9 milliárd forint 
volt. Érdekeltségi körébe tartozik többek között a győri és a soproni fűtőerőmű, valamint több, megújuló energiát 
hasznosító kiserőmű és négy szélerőmű is. Az ALTEO emellett 2014 decemberében elindította a Sinergy Kft. 
megvásárlását, amelyet 2015. május elején sikeresen lezárt. A társaság részvényei 2010. október 11-e óta jelen 
vannak a Budapesti Értéktőzsde parkettjén is. 
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