
BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓ – ALTEO Group 
2020. Előzetes éves eredmények
(nem auditált pénzügyi eredmények)



2020 NEM AUDITÁLT PÉNZÜGYI EREDMÉNYEI

Jelen tájékoztatás elkészítése nem az IAS34-es számú (Interim Financial Reporting) nemzetközi pénzügyi beszámolási standard szerint
történt, az abban szereplő információk a 2020. év vonatkozásában nem auditáltak, azokat független könyvvizsgáló nem ellenőrizte.
Jelen prezentáció kizárólag az előzetes tájékoztatás céljára szolgál.



 A COVID járvány hatása: az ALTEO tevékenységei profitabilitásának jelentős hányada kevésbé kitett a gazdasági ciklus változásának,
ezért az ALTEO elsősorban arra törekedett, hogy a folyamatos üzemképességet tudja biztosítani a járvány kapcsán foganatosított
óvintézkedéseivel, így biztosítva munkatársai és partnerei számára is a biztonságos munkavégzés körülményeit. Ezek eredményeként
az ALTEO-t, más pro-ciklikusabb ágazatokban tevékenykedő cégekkel összehasonlítva, a járvány és az abból fakadó gazdasági
visszaesés kevésbé érintette, amit a vezetés véleménye szerint összességében jól illusztrálnak a konszolidált adatok is. Ugyanakkor a
2020-as év lezárásakor a vonatkozó céltartalékok meghatározása során kiemelt óvatossággal jártunk el.

 A 2019 őszén bemutatott 2020-2024-es stratégiával összhangban megkezdődött a tervezett befektetési, beruházási program
megvalósítása, a potenciális befektetési lehetőségek feltárása, valamint a stratégia egyéb pontjait megalapozó átalakítások és
szükséges folyamatok megvalósítása. Ennek keretében megvalósult az ALTEO Szabályozási Központ kapacitásának bővítése és egy
közel 3 milliárd forintos beruházási program keretein belül májusban, majd decemberben, összesen 18 MW villamos teljesítményű
gázmotor került telepítésre. Ennek eredményeképpen az ALTEO harmadával bővítette gázmotoros energiatermelő kapacitásait és
ezzel az ország egyik legnagyobb szabályozási központjává vált.

 Az Alteo Vállalkozási üzletága által saját kivitelezésben felújításra került a több mint 100 éves Gibárti Vízierőmű., valamint sikeresen
befejeződtek a Sarpi Dorog Hulladékégető felújítási munkálatai.-

 A 2019-ben indított Hulladékgazdálkodási üzletág dinamikusan fejlődött. Emellett a jóváhagyott stratégiával összhangban az Alteo
nyáron elindította Emobilitás, ősszel pedig Menetrendezési üzletágát.

 Szeptemberben a Scope Ratings megerősítette az Alteo kötvényeinek korábbi (BBB-) besorolását.

 Október 6-án az ALTEO sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre 3.8 milliárd Ft névértékben a Növekedési Kötvényprogram
keretében, mellyel kiérdemelte az év NKP kibocsátója díjat.

 Október 15-én az ALTEO 100%-os tulajdonába került egy 15 MW-os szélerőműpark Bábolna térségében, ezzel növelve megújuló
erőforrást hasznosító erőművi és egyben legjobban válságtűrő eszközportfólióját.

 December folyamán újabb 10 évre meghosszabbításra került Ózdon a távhő szolgáltatási szerződés.

2020 legfontosabb eseményei
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 Összességében a járvány negatív hatásai leginkább a Kiskereskedelmi szegmenst érintették, de ezt az egyéb, a gazdasági
konjunktúra alakulásának kevésbé kitett szegmensek jó teljesítménye túl tudta kompenzálni, ezért a Csoport egészét nézve a
dinamikus növekedés 2020-ban is folytatódott:

 a konszolidált árbevétel a tavaly év azonos időszakához képest 29%-kal növekedett, elsősorban a Hő- és villamosenergia-
termelés szegmens többlet árbevétele, illetve a tavaly befejeződött beruházások és megvalósult felvásárlás eredményeképpen
idén jelentkező árbevételének köszönhetően. Emellett még a járvány által leginkább sújtott Kiskereskedelmi szegmens bevételei is
jelentősen bővültek.

 a konszolidált EBITDA a tavalyi év azonos időszakához képest 46%-os növekedést mutat, amelyet elsősorban az ALTEO
tulajdonába került Bőny valamint Bábolna térségekben található, összesen 40 MW-os szélerőműparkok belépése, valamint a 2019-
el lezáruló befektetési program keretein belül a tavalyi évben átadott 14 MW teljesítményű naperőmű eredményezett. A
növekedéshez hozzájárult továbbá a Szabályozási Központ által vezérelt Hő- és villamosenergia termelési szegmens kiemelkedő
teljesítménye a villamosenergia-szabályozási piacon.

 a konszolidált nettó eredmény a magasabb finanszírozási költségek és értékcsökkenés ellenére is 116%-kal növekedett

2020 legfontosabb pénzügyi eredményei
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ALTEO Csoport portfólió
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Megújuló

Földgáztüzelésű 
(hő- és villamos 
energia)

Szabályozó központ, 
Energiatároló  és ipari 
szolgáltatások

Ózd

Kazincbarcika

Gibárt

Felsődobsza

Debrecen

Tiszaújváros
Eger

Budapest

Monor

Nagykőrös

Törökszentmiklós

Ács
Jánossomorja

Sopron Győr
Bőny

Pápakovácsi

Balatonberény

Domaszék

Bábolna



ALTEO Csoport portfólió
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Az ALTEO Group jelentős 
kompetenciákkal rendelkezik, 
többek között a megújuló 
energiaforrások kiaknázásában.

Az ALTEO Group ipari üzemeknek 
nyújtott szolgáltatásaival segíti 
fogyasztóinak hatékony 
energiagazdálkodását.

Az ALTEO Group magas hatásfokú, 
kapcsolt hő- és villamos energia 
termelő erőműveket üzemeltet.

SZÉLERŐMŰEK
Ács
Bőny
Jánossomorja
Pápakovácsi
Törökszentmiklós
Bábolna

MEGÚJULÓ GÁZ
Debrecen – depónia gáz
Nagykőrös – biogáz, üzemeltetés

VÍZERŐMŰVEK
Felsődobsza
Gibárt

NAPERŐMŰVEK
Domaszék
Monor
Balatonberény
Nagykőrös

BORSODCHEM
– BC-Therm – hőszolgáltatás
– BC-Erőmű – üzemeltetés,

MOL Petrolkémia
– TVK-Erőmű – üzemeltetés,
– Tisza-WTP –
kezelt víz
szolgáltatás,

Audi Motor Hungária Kft.
– hőszolgáltatás

Heineken Soproni Sörgyár
– hőszolgáltatás

Agria Park
– energiaközpont

FŰTŐERŐMŰVEK
Ózdi Erőmű,
Tiszaújváros Fűtőerőmű,
Kazincbarcika Fűtőerőmű,
Füredi úti Gázmotoros Blokkfűtőerőmű
Győri Erőmű
Soproni Erőmű

Energiatároló
Füredi úti Gázmotoros Blokkfűtőerőmű

MEGÚJULÓ 
ENERGIATERMELÉS

IPARI ÉS KERESKEDELMI
SZOLGÁLTATÁSOK

GÁZMOTOROS ÉS
FŰTŐERŐMŰVEK



Konszolidált eredménykimutatás (IFRS)

*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi 
tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) 
eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért a fenti 
táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, 
amennyiben volt ilyen ráfordítás.
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Működési eredménytételek közötti főbb változások:

• Árbevétel növekedés: Elsősorban a Hő- és
villamosenergia-termelés szegmensek magasabb
bevételei, a befejeződött beruházások,
felvásárlások valamint a járvány előidézte válság
által leginkább sújtott Energiakiskereskedelem-
szegmens árbevétel bővülése miatt növekedett
jelentős mértékben.

• Anyagjellegű ráfordítás növekedés: Elsősorban az
Energiakiskereskedelem-szegmens
megnövekedett piaci részesedésének, illetve a Hő-
és villamosenergia-termelés szegmensek
bővüléséből adódó költségnövekmény okozza.

• Értékcsökkenés: Az igen jelentős növekedést a
megvalósult beruházások és befektetések okozzák.
A befektetett eszközök átlagos állománya
jelentősen növekedett 2019-hez képest.

• Egyéb bevételek, ráfordítások: A bázis időszakhoz
képest jelentős a megnövekedett CO2
kibocsátáshoz kapcsolódó díj, valamint a Covid miatt
megnövekedett vevői nem fizetés kockázatára és
egyéb tételekre képzett céltartalékok összege, mely
hatásokat mérséklik a Kiskereskedelemben egyéb
bevételként elszámolt kötbérek.

7.408 m Ft-os árbevétel bővülés mellett az EBITDA
46%-os növekedést mutat az előző évhez képest.

Konszolidált eredménykimutatás 2020 2019

Adatok e Ft-ban
 Nem auditált  Összehasonlító  m Ft %

Árbevételek 32 981 25 573 7 408 29%

Anyagjellegű ráfordítások (23 072) (18 212) (4 861) 27%
Személyi jellegű ráfordítások (3 770) (3 071) (699) 23%
Értékcsökkenési leírás és amortizáció (2 947) (2 126) (821) 39%
Egyéb bevételek, ráfordítások, nettó (1 139) (724) (415) 57%

Aktivált saját teljesítmények 512 213 299 141%

 Működési Eredmény 2 565 1 653 911 55%

Pénzügyi bevételek 480 272 208 77%
Pénzügyi ráfordítások (1 570) (1 215) (354) 29%

Nettó pénzügyi eredmény (1 090) (944) (146) 16%

Adózás előtti eredmény 1 474 709 765 108%

Jövedelemadó ráfordítások (884) (436) (448) 103%

Nettó eredmény 591 274 317 116%

Ebből az anyavállalat tulajdonosait illeti: 587 271 316 117%

Ebből a kisebbségi részesedést illeti: 4 3 1 33%

-                   
EPS (Ft/részvény) alapértéke 31,48 15,18 16,30 107%

EPS (Ft/részvény) hígított értéke 30,26 14,57 15,69 108%

0

EBITDA* 5 512 3 779 1 733 46%

Egyéb átfogó eredmény (nyereségadó hatása után) 2 114 (1 416) 3 530 -249%
Ebből az anyavállalat tulajdonosait i l leti: 2 114 (1 416) 3 530 -249%
Ebből a nem kontrolláló érdekeltséget i l leti: -  -  -  n.a.

Átfogó eredmény 2 705 (1 142) 3 847 -337%

Változás



Konszolidált eredménykimutatás (IFRS)

*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi 
tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) 
eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért a fenti 
táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, 
amennyiben volt ilyen ráfordítás.
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 Pénzügyi eredmény: A megnövekedett
hitelállomány okozta magasabb kamatköltségek
hatását mérsékli a 2019 végén részben az NKP
program keretein belül refinanszírozott kevésbé
kedvező konstrukciójú hitelek refinanszírozása,
valamint a Csoport euróban denominált
pénzeszközeinek, követeléseinek és
kötelezettségeinek átértékelése.

 A Nettó eredmény 317 m Ft-tal, azaz 116%-kal
növekedett a bázis időszakhoz képest. A növekedést
elsősorban a működési eredmény okozza, melyet
mérsékel az ehhez kapcsolódó magasabb
adófizetési kötelezettség.

 Egyéb átfogó eredmény: Az ALTEO fedezeti
ügyleteket köt annak érdekében, hogy
tevékenysége jövőbeni profittartalmát függetlenítse
általa nem befolyásolható tényezők (pl. kamatok,
gáz/villamose./CO2) árának jövőbeni alakulásától. A
fedezeti ügyletekben jövőre vonatkozóan fixált árak
adott időpillanatban eltérhetnek az adott termék
piaci árától. Ilyen esetekben számviteli, ténylegesen
nem realizált eredményt kell elszámolni az IFRS
szabályok alapján. Az itt kimutatott eredmény
jelentős része villamosenergia, illetve a
jogszabályban rögzített hőárak publikálásakor
megkötött gáz és hozzájuk tartozó FX fedezeti
ügyletek jelenlegi eredménye. A rendeleti hőárak
garantálják az itt megkötött ügyletekhez tartozó
jövőbeni árbevételt, mely azonban az IFRS
standardok szerint jelenleg nem vehető figyelembe.

Konszolidált eredménykimutatás 2020 2019

Adatok e Ft-ban
 Nem auditált  Összehasonlító  m Ft %

Árbevételek 32 981 25 573 7 408 29%

Anyagjellegű ráfordítások (23 072) (18 212) (4 861) 27%
Személyi jellegű ráfordítások (3 770) (3 071) (699) 23%
Értékcsökkenési leírás és amortizáció (2 947) (2 126) (821) 39%
Egyéb bevételek, ráfordítások, nettó (1 139) (724) (415) 57%

Aktivált saját teljesítmények 512 213 299 141%

 Működési Eredmény 2 565 1 653 911 55%

Pénzügyi bevételek 480 272 208 77%
Pénzügyi ráfordítások (1 570) (1 215) (354) 29%

Nettó pénzügyi eredmény (1 090) (944) (146) 16%

Adózás előtti eredmény 1 474 709 765 108%

Jövedelemadó ráfordítások (884) (436) (448) 103%

Nettó eredmény 591 274 317 116%

Ebből az anyavállalat tulajdonosait illeti: 587 271 316 117%

Ebből a kisebbségi részesedést illeti: 4 3 1 33%

-                   
EPS (Ft/részvény) alapértéke 31,48 15,18 16,30 107%

EPS (Ft/részvény) hígított értéke 30,26 14,57 15,69 108%

0

EBITDA* 5 512 3 779 1 733 46%

Egyéb átfogó eredmény (nyereségadó hatása után) 2 114 (1 416) 3 530 -249%
Ebből az anyavállalat tulajdonosait i l leti: 2 114 (1 416) 3 530 -249%
Ebből a nem kontrolláló érdekeltséget i l leti: -  -  -  n.a.

Átfogó eredmény 2 705 (1 142) 3 847 -337%

Változás



Konszolidált mérleg (IFRS)

 Beruházások, befektetések 2020 májusban, majd decemberben, összesen 18 MW villamos teljesítményű
gázmotor került telepítésre, mellyel a Csoport jelentősen tudta növelni a szabályozásban részt vevő beépített
kapacitásait. 2020 októberben a Csoport tulajdonába került egy 15 MW teljesítményű szélerőmű park, valamint
befejeződött a Gibárti Vízierőmű rekonstrukciója.

 Forgótőke változását szezonális okok valamint a hedge pozíciókhoz tartozó letétek csökkenése befolyásolta. A
pénzeszközök állományának változását elsősorban a már említett befektések, egy lejárt kötvény visszafizetése
valamint az NKP keretében történt kötvénykibocsátás okozták.

 Hosszú lejáratú kötelezettségek, rövid lejáratú hitelek a szeptember végén lejárt kötvény visszafizetése mellett
a fentebb említett tranzakció, valamint a sikeres NKP kötvénykibocsátás miatt változtak.

Konszolidált mérleg (IFRS)
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Mérleg 2020.12.31 2019.12.31

Adatok e Ft-ban  Nem auditált  Összehasonlító  m Ft %

Befektetett eszközök 31 065 24 195 6 871 28%

Forgóeszközök 13 663 13 380 283 2%
 Ebből Pénzeszközök és egyenértékeseik 3 455 4 848 (1 393) (29%)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 44 728 37 575 7 154 19%

Saját tőke 8 441 5 750 2 691 47%

Hosszú lejáratú kötelezettségek 27 435 21 759 5 677 26%
Ebből tartozások kötvénykibocsátásból 14 594 10 909 3 685 34%
Ebből hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 8 411 7 056 1 355 19%

Rövid lejáratú kötelezettségek 8 852 10 066 (1 214) (12%)
Ebből rövid lejáratú kötvénytartozások -  2 215 (2 215) (100%)
Ebből rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 930 463 467 101%

SAJÁT TŐKE és KÖTELEZETTSÉGEK
ÖSSZESEN 44 728 37 575 7 154 19%

Változás



Hő- és villamosenergia termelés (piaci, KÁT-on kívül)

• A szegmens árbevétele 21%-kal (2.480 millió Ft) emelkedett döntően a második és harmadik negyedéves
kiemelkedő kapacitáspiaci árbevétel miatt. A jelentős eredménynövekedés többek között a vélelmezhetően
Covid által is okozott egyszerinek tekinthető piaci anomáliák hatékony kihasználása miatt következett be.

• A szegmens anyagjellegű ráfordításai ezzel párhuzamosan mindössze 4%-kal (427 millió Ft) növekedtek.

• A személyi jellegű ráfordítások növekedését a Szabályozási Központ erőforrásainak bővülése okozta.

• Az egyéb ráfordítások növekedését a széndioxid kvóta fajlagos költség növekedése, az ingyenesen allokált
kvóta csökkenése, az elszámolt értékvesztések és képzett céltartalékok növekvő állománya okozza.

• A bevételek növekedésétől elmaradó költségnövekedés hatásaként a szegmens 1.684 millió Ft-tal (+135%-kal)
magasabb EBITDA-t realizált.

• 2020 őszén az Alteo elindította Menetrendezési üzletágát, melynek eredményei ebben a szegmensben lesznek
bemutatva.

Hő- és villamosenergia termelés (piaci, nem támogatott)

*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem 
szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort 
ezért a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, amennyiben volt ilyen ráfordítás.
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2020.12.31 2019.12.31 2019.12.31 Változás
m Ft

Változás
%

adatok m Ft-ban nem auditált Összehasonlító auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest
Árbevétel 14 179 11 699 11 699 2 480 21%

Aktivált saját teljesítmény értéke 60 20 0 41 207%
Anyagjellegű ráfordítások -9 966 -9 539 -9 539 -427 4%
Személyi jellegű ráfordítások -269 -179 -159 -90 50%
Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás -1 072 -752 -752 -320 43%

EBITDA* 2 933 1 249 1 249 1 684 135%

Hő- és villamosenergia-termelés (piaci, KÁT rendszeren kívül)



Villamosenergia-termelés (KÁT rendszerben)

• 2020 október 15-én az ALTEO 100% tulajdonosi részesedést szerzett a 15 MW teljesítményű bábolnai szélerőműben,
melyet a Társaság október 1-től szerepeltet a kimutatásaiban. Ezzel a Csoport megújuló energiatermelő kapacitása
eléri a 65 MW-t. A Társaság továbbra is vizsgálja a megújuló energetikai befektetési és fejlesztési lehetőségeket.

• A szegmens által elért EBITDA 1 051 millió Ft-tal (55%) növekedett, mely elsősorban a 2019. április 1-el
konszolidációs körbe kerülő bőnyi szélerőműpark (25 MW), a fent említett bábolnai szélerőműpark (15 MW), illetve a
2019 folyamán átadott balatonberényi és nagykőrösi saját fejlesztésű naperőművek (14 MW) miatt következett be,
ugyanis a bőnyi szélerőműpark és a naperőművek már teljes éves termeléssel jelentkeztek 2020-ban. A szegmens
eredményét kis mértékben mérsékli az egyik debreceni depóniagáz erőmű támogatott rendszerből való kiesése,
valamint a törökszentmiklósi szélerőmű meghibásodásának pandémia miatti szokásosnál hosszabb helyreállítása.

• A szegmenshez tartozó többi, támogatott rendszerben termelő (vízerőmű, szélerőmű, depóniagáz) erőművek
eredménye összességében megegyezik az előző évivel.

Villamosenergia-termelés (támogatott rendszerben)

*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem 
szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért 
a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, amennyiben volt ilyen ráfordítás.
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2020.12.31 2019.12.31 2019.12.31 Változás
m Ft

Változás
%

adatok m Ft-ban nem auditált Összehasonlító auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest
Árbevétel 3 585 2 362 2 362 1 223 52%

Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 0 0 0%
Anyagjellegű ráfordítások -669 -492 -492 -177 36%
Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 0 0%
Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás 39 34 34 5 14%

EBITDA* 2 955 1 904 1 904 1 051 55%

Villamosenergia-termelés (KÁT rendszerben)



Villamosenergia-termelés (KÁT rendszerben)

• Az Energetikai vállalkozások és szolgáltatások árbevétele 2020-ban elsősorban a külső partnereknek végzett
szolgáltatások növekedése miatt növekedett.

• Az ALTEO csoport 2019-ben belső, naperőműves kivitelezéseket végzett, melyeken 781 millió Ft margin-t mutatott ki
a szegmens, mely konszolidált szinten kiszűrésre került. 2020-ban a csoporton belüli kivitelezések fedezete nulla. A
külső partnerek számára végzett kivitelezések közül több projekt is folyamatban, illetve tárgyalás alatt van.

• A külső feleknek végzett üzemeltetési és karbantartási szolgáltatások fedezete elsősorban egy 134 millió Ft-os,
2019-es egyszeri megrendelés miatt változott. Az ALTEO csoport tulajdonában lévő erőművi kapacitásokhoz
kapcsolódó szegmensen kimutatott eredmény csökkent, részben a 2019-ről áthúzódó karbantartások, részben a
megváltozott belső elszámolások miatt. Jelentősek voltak a pandémiával kapcsolatos védekezési költségek is.

• 2019-ben az ALTEO sikeresen elindította Hulladékmenedzsment valamint idén az Elektromobilitás üzletágát, melyek
2020-as eredménye a várakozásoknak megfelelően még nem domináns a szegmensen belül.

Energetikai szolgáltatások

*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem 
szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért 
a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, amennyiben volt ilyen ráfordítás.
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2020.12.31 2019.12.31 2019.12.31 Változás
m Ft

Változás
%

adatok m Ft-ban nem auditált Összehasonlító auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest
Árbevétel 10 747 9 558 9 558 1 188 12%

Aktivált saját teljesítmény értéke 43 166 0 -123 -74%
Anyagjellegű ráfordítások -7 809 -5 748 -5 748 -2 061 36%
Személyi jellegű ráfordítások -2 446 -2 109 -1 943 -337 16%
Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás -95 -53 -53 -42 79%

EBITDA* 441 1 815 1 815 -1 374 -76%

Energetikai vállalkozás és szolgáltatások



Villamosenergia-termelés (KÁT rendszerben)

• A jelenlegi COVID járvány a vállalatcsoporton belül elsősorban a villamosenergia kiskereskedelemre gyakorolt erős
hatást. Az előre megvásárolt villamosenergiát az ügyfelek járvány miatti fogyasztáscsökkenése miatt csak az
azonnali piacon lehetett értékesíteni, az előző évinél alacsonyabb fedezettel. A hatást tovább erősíti, hogy a járvány
hatására az azonnali piaci villamosenergia árak jelentősen csökkentek. Az elhúzódó járvány és az emiatt nehezebben
prognosztizálható gazdasági helyzet miatt az előző éveknél óvatosabban kerültek meghatározásra a potenciálisan
nem fizető vevőkkel szemben képzett céltartalékok. Ennek hatását mérséklik a járvány miatti kötbér bevételek.

• A villamosenergia kereskedelem 2020 év árbevételének növekedését meghaladta a hozzá kapcsolódó
anyagjellegű ráfordítások növekedése, melynek hatására 287 m Ft-tal mérséklődött az üzletág fedezete (kötbérektől
és céltartalékoktól tisztítva). A gázkereskedelmi üzletág az előző évi időszakhoz képest 28 m Ft többlet fedezetet
realizált, mely elsősorban a jelentős portfólió növekedésnek köszönhető (kötbérektől és céltartalékoktól tisztítva).

Energia-kiskereskedelem

*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem 
szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért 
a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, amennyiben volt ilyen ráfordítás.
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2020.12.31 2019.12.31 2019.12.31 Változás
m Ft

Változás
%

adatok m Ft-ban nem auditált Összehasonlító auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest
Árbevétel 11 998 9 901 9 901 2 096 21%

Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 0 0 0%
Anyagjellegű ráfordítások -11 616 -9 244 -9 244 -2 372 26%
Személyi jellegű ráfordítások -101 -79 -79 -22 28%
Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás 5 6 6 -1 -16%

EBITDA* 286 585 585 -299 -51%

Energia kiskereskedelem



Egyéb tevékenységek szegmens

• A szegmens árbevétele döntően a központ által a leányvállalatoknak nyújtott szolgáltatásokat tartalmazza,
amely a konszolidált számokból kiszűrésre kerül.

• Az Anyagjellegű ráfordítások jellemzően az IT költségek, illetve a cégméret és emberállomány növekedésével
összhangban megnövekedett irodabérleti költségek miatt növekedtek.

• A személyi jellegű ráfordításokon tapasztalható magasabb költségek elsősorban a 2020.12.21-én publikált új
javadalmazási politikában szereplő management részvényjuttatási rendszernek megfelelő elszámolásból
adódnak.. A bérfejlesztésekből adódó növekedést kiegyensúlyozzák a Covid miatti költségmegtakarítások.

Egyéb, szegmenshez nem rendelt tevékenységek
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*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem 
szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért 
a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, amennyiben volt ilyen ráfordítás.

2020.12.31 2019.12.31 2019.12.31 Változás
m Ft

Változás
%

adatok m Ft-ban nem auditált Összehasonlító auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest
Árbevétel 455 416 416 39 9%

Aktivált saját teljesítmény értéke 20 27 0 -8 -28%
Anyagjellegű ráfordítások -615 -563 -563 -52 9%
Személyi jellegű ráfordítások -955 -861 -834 -94 11%
Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás -8 -11 -11 3 25%

EBITDA* -1 103 -991 -991 -112 -11%

Egyéb szegmens 



2020 eredményei - Összefoglaló

• A 2019 folyamán meghirdetett stratégiával összhangban egy közel 3 milliárd forintos beruházás 
keretében 18 MW-tal bővítettük szabályozó központi kapacitásunkat

• Vállalkozási üzletágunk által felújításra került a több mint 100 éves Gibárti Vízierőmű és befejeződött 
a Sarpi Dorog Hulladékégető rekonstrukciója

• A 2019-ben indult dinamikusan növekedő Hulladékgazdálkodási üzletág mellet 2020-ban 
beindítottuk az Emobilitás valamint Menetrendezési Üzletágunkat.

• Újabb 10 évre meghosszabbításra került Ózdon a hőszolgáltatási szerződés

• Sikereket értünk el akvizíciós és tőkepiaci tevékenységünkkel:
– A Scope Ratings megerősítette az Alteo kötvényeinek BBB- besorolását
– Kötvénykibocsátás 3.8 milliárd forint értékben a Nemzeti Kötvényprogram keretében
– 15 MW összkapacitású szélerőműpark megvásárlása Bábolna térségében

• A Covid járvány ellenére az Alteo pénzügyi eredményei dinamikusan növekedtek:
– Árbevétel +29%
– EBITDA +46%
– Net Income +116%
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