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2018 Q1 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 nem auditáltak, azokat független könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

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. Ennek levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért a táblázatokban megtisztítva mutatjuk be az
értékvesztéstől, amennyiben volt ilyen ráfordítás..



2017. első fél év legfontosabb céljai, eseményei

A meglévő eszközportfólió optimális üzemeltetése
� Az Árbevétel a tavaly év azonos időszakához képest 10%-al növekedett elsősorban a villamosenergia és

földgáz kiskereskedelmi szegmens 46%-os bővülése miatt, ami kompenzálta a KÁT-ból kiesett
szélerőművek és kivitelezési munkák csökkenését.

� Az EBITDA a tavalyi év azonos időszakához képest 31%-os emelkedést mutat. A növekedés jelentős része a
tavalyi extrém piaci körülmények miatti veszteségek elmaradása és az annak tanulságai alapján átalakított
fedezeti politika eredménye és legfőképpen a Kiskereskedelmi szegmensben jelentkezik.

� A Hő- és villamosenergiatermelési szegmens (piaci) marginálisan alacsonyabb Árbevétel mellett 56 millió
Ft-tal magasabb EBITDA-t realizált részben a tavalyi extrém piaci körülmények elmaradása miatt.

� A Kiskereskedelmi szegmens árbevétele szignifikánsan emelkedett a gáz- és a villamoskereskedelemben
tapasztalható kedvező volumen- és árhatások következtében.

� Kivitelezési projektek: átadáshoz közel érkezett a MOL Petrolkémia új kazánház projekt

2018 legfontosabb céljai - Q1 eseményei és eredményei



A megkezdett befektetési program megvalósítása

� A 2017-2019-es stratégiával összhangban zajlik a tervezett 10-15 milliárd Ft nagyságrendű befektetési,
beruházási program megvalósítása, megteremtve a további jövőbeni növekedés alapját.

� Energiatárolási célú akkumulátoros K+F+I projekt, melynek teljes várható költsége 1.1 milliárd Ft és
amelyre a társaság 500 millió Ft támogatást nyert el - megvalósítás folyamatban

� Zugló-Therm Kft. 51%-nak akvizíciója - március folyamán lezárult. A konszolidált Mérlegben március 31-gyel
jelennek meg a társaság eszközei, a konszolidált Eredménykimutatásban ugyanakkor csak a következő
negyedévtől jelenik meg az eredmény.

� Balatonberényi 7MW-os naperőmű építés - projekt cég akvizíciója lezárult, megkezdődtek a kivitelezési
munkák.

� Monori 4 MW-os naperőmű építés - projekt cég akvizíciója lezárult, megkezdődtek a kivitelezési munkák.

� További naperőmű projekt megszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés került aláírásra még 2017.
decemberében. A tranzakció zárására az Alteo által kért zárási feltételek teljesítését követően kerülhet sor.

� Vállalkozási és kivitelezési projektek – az összességében kedvező, a beruházási kedvre pozitívan ható
makrogazdasági helyzetben folyamatosan jelennek meg tender kiírások meglévő és új ügyfeleinknél a náluk
zajló beruházások energetikai igényének támogatásával, kielégítésével kapcsolatban.

� Németországi terjeszkedés: megalapításra került a német leányvállalat. Fő feladata szabályozó központi
szolgáltatások terén adódó piaci lehetőségek feltérképezése.

2018 legfontosabb céljai - Q1 eseményei és eredményei



• Árbevétel növekedés: a villamosenergia-kiskereskedelem által 
értékesített mennyiség 34%-kal nőtt, a földgáz-kereskedelmi 
tevékenység volumene 45%-kal nőtt. Gázmotorok eseti munkáit 
és nagykarbantartását idén nagyobb értékben és jobb 
eredményességgel tudtuk elvégezni. Ugyanakkor a KÁT-ból
kiesett szélerőművek az Árbevétel alakulását negatívan 
befolyásolták.

• Anyagjellegű ráfordítások növekedésének oka elsősorban a 
villamosenergia- és gáz-kiskereskedelem mennyiségi és 
értéknövekedése. A villamosenergia-kiskereskedelemhez 
kapcsolódó margin jelentősen növekedett a 2017 elejéhez 
képest a magasabb árbevétel és az új fedezeti politikának 
köszönhetően.

• Személyi jellegű ráfordítások növekedése: a Társaság 
folyamatos fejlődésének hatására megemelkedett az értéke.

• Egyéb bevételek, ráfordítások: megnövekedett CO2 költség 
hatása

• Pénzügyi eredmény: alacsonyabb hitel és kötvény 
kamatköltségek az alacsonyabb kamatlábak és a csökkenő 
projekthitel állomány miatt

• Nettó eredmény: javulása a megnövekedett EBITDA és a 
kedvezőbb Pénzügyi eredmény együttes hatása

• Átfogó eredmény: jelentős emelkedés a magasabb nettó 
eredménynek és a fedezeti ügyletek átértékelésének hatásaként

10%-os árbevétel bővülés, 31%-os EBITDA emelkedés

Konszolidált eredménykimutatás (IFRS)

2018.03.31 2017.03.31 Változás

mFt

Változás

%

adatok m Ft-ban
nem 

auditált

nem 

auditált 

előző évhez 

képest

előző évhez 

képest
Árbevételek 5 201 4 730 471 10%

Anyagjellegű ráfordítások (4 169) (3 889) (280) 7%

Személyi jellegű ráfordítások (623) (571) (52) 9%

Értékcsökkenési leírás és amortizáció (160) (150) (9) 6%

Egyéb bevételek, ráfordítások, nettó (56) 0 (56) -24275%

 Működési Eredmény 195 121 74 62%

Nettó pénzügyi eredmény (62) (93) 31 -34%

Adózás előtti eredmény 133 28 106 383%

Jövedelemadó ráfordítás (1) (90) 89 -99%

Nettó eredmény 133 -62 195 -314%

Ebből az anyavállalat tulajdonosainak 133 (62) 195 -316%

Ebből a kisebbségi részesedésnek (0) (0) 0 -34%

EPS alapértéke (Ft/részvény) 8,51 (3,94) 12,45 -316%

EPS hígított értéke (Ft/részvény) 8,11 (3,76) 11,86 -316%

EBITDA 354 271 83 31%

Konszolidált Átfogó Eredménykimutatás
2018.03.31 2017.03.31 Változás

mFt

Változás

%

adatok m Ft-ban
nem 

auditált

nem 

auditált 

előző évhez 

képest

előző évhez 

képest

Nettó eredmény 133 -62 195 -314%

Egyéb átfogó eredmény 

(nyereségadó hatása után)

Átfogó eredmény 47 -423 469 -111%

Ebből az anyavállalat tulajdonosainak 47 (422) 469 -111%

Ebből a kisebbségi részesedésnek (0) (0) 0 -34%

Konszolidált Eredménykimutatás

(86) (361) 275 -23%



Konszolidált mérleg (IFRS)

� Beruházások, befektetések: 2017-ben megkezdődött a beruházások
és befektetések tőkeigényes szakasza. A tavaly megkezdett, és egyes
esetekben be is fejezett, valamint a folyamatban lévő projektek
együttes, teljes befektetési nagyságrendje, amennyiben azok mind
megvalósulnak, meghaladja a 11 milliárd Ft-ot.

� Befektetett eszköz növekményként jelentkezik egy depóniagázos
telep, két naperőmű, illetve a K+F+I projekt eszközértéke, továbbá a
Zugló-Therm Kft. vételárának koncessziós eszköze és CO2 kvóta
értéke.

� Forgótőke: Magasabb vevő- és szállító állomány, illetve
elhatárolások az Energiakiskereskedelem növekedése, valamint a
Csoport bővülésének eredménye. Energiatárolási célú
akkumulátoros K+F+I projektre kapott támogatás előlege a rövid
lejáratú kötelezettségek között szerepel.

� A pénzállomány csökkenését a megvalósult beruházások és a
forgóeszköz finanszírozás okozza. A forgóeszköz finanszírozás
kapcsán a saját erő felhasználása mellett azért döntöttünk, hogy ne
kelljen az ennél költségesebb forgóeszköz finanszírozási
hitelkereteinket használnunk.

� A hosszú lejáratú kötelezettségeket növeli a Zugló-Therm Kft.
feltételes vételárából fakadó függő kötelezettség.

� A 2017-ben megvalósított és megkezdett beruházásokat 2018-ban
részben már refinanszíroztuk. Amennyiben szükséges, a
rendelkezésre álló forgóeszköz hitelkereteinket is ki fogjuk használni.
A kölcsönállomány növekedéséhez hozzájárult a Zugló-Therm Kft.
meglévő hitelállományának átvétele.

Konszolidált mérleg (IFRS)

Konszolidált Mérleg
2018.03.31 2017.03.31 Változás Változás 

  adatok  m Ft-ban 
nem 

auditált

nem 

auditált
m Ft %

 Befektetett eszközök 9 265 6 558 2 707 41%

 Forgóeszközök 7 629 9 013 -1 384 -15%

ebből pénzeszközök 2 254 5 056 -2 803 -55%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 893 15 571 1 323 8%

 Saját tőke 5 160 4 489 671 15%

 Hosszú lejáratú kötelezettségek 7 138 6 592 546 8%

ebből hitelek, kölcsönök, kötvények, lízing 5 816 5 458 358 7%

 Rövid lejáratú kötelezettségek 4 595 4 490 105 2%

ebből hitelek, kölcsönök, kötvények 424 1 433 -1 008 -70%

SAJÁT TŐKE és

 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
16 893 15 571 1 323 8%



Megjegyzés: 

A fenti táblázatban szereplő egyes szegmensek árbevétel- és költségadatai az ALTEO belső vezetői számviteli 
rendszere szerint kerültek kimutatásra, szegmensenként nézve nem auditált és nem konszolidált adatok.
A működési költségek az EBITDA kalkuláció módszertanának megfelelően nem tartalmazzák az értékcsökkenési
leírást és az értékvesztést.

Tevékenységeink szegmensenkénti értékelése
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Üzleti tevékenység – Árbevétel megoszlás, m Ft

EgyébEnerg. vállalk. és szolg.

Energia kisker.

Hő-és vill.en-termelés (piaci)

Vill.en-termelés (KÁT)

Üzleti tevékenység – EBITDA megoszlás, m Ft

2018.03.31 2017.03.31 Változás Változás

  adatok  m Ft-ban 
management 

account

management 

account

%

Előző évhez 

képest

m Ft

Előző évhez 

képest

Hő- és villamosenergia-termelés 

(KÁT rendszeren kívül) 2 886 2 950 -2% -64

Villamosenergia-termelés

(KÁT rendszerben) 203 256 -21% -53

Energetikai vállalkozás és 

szolgáltatások 1 085 1 185 -8% -100

Energia kiskereskedelem 1 790 1 229 46% 561

Egyéb 103 94 9% 9

Szegmensek közötti kiszűrések -864 -983

Árbevétel 5 201 4 730 10% 471

Hő- és villamosenergia-termelés 

(KÁT rendszeren kívül) -2 705 -2 825 -4% 120

Villamosenergia-termelés

(KÁT rendszerben) -68 -80 -16% 12

Energetikai vállalkozás és 

szolgáltatások -781 -923 -15% 142

Energia kiskereskedelem -1 789 -1 328 35% -461

Egyéb -369 -286 29% -82

Szegmensek közötti kiszűrések 866 983

Működési költségek -4 845 -4 459 9% -386

Hő- és villamosenergia-termelés 

(KÁT rendszeren kívül) 181 125 44% 56

Villamosenergia-termelés

(KÁT rendszerben) 135 176 -23% -41

Energetikai vállalkozás és 

szolgáltatások 304 262 16% 42

Energia kiskereskedelem 0 -100 -100% 100

Egyéb -266 -192 38% -74

Szegmensek közötti kiszűrések 0 0

EBITDA 354 271 31% 83



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

• A szegmens árbevétele valamelyest csökken a tavalyi első negyedévéhez képest, jelentős részben a kevésbé
extrém időjárás miatt. Ugyanakkor a Szabályozó Központ a strukturált villamosenergia-termék illetve a
távhő előállításon és értékesítésen képest 105 millió Ft-tal magasabb eredményt ért el. Ezenkívül a
Szabályozó Központ 2017. második félévében sikeresen integrálta a Társaság KÁT-ból kiesett szélerőműveit.
Ez addicionális fedezet elérését tette lehetővé ebben a szegmensben 2018 első negyedévében

• A távhős cégekre képzett céltartalék feloldása egyszeri tételként 2017 első negyedévében 34 millió Ft-tal
javította a Társaság eredményét.

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

* A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, 

értékcsökkenéstől és a nem szisztematikus csökkenéstől - jel lemzően értékvesztés - tisztított) eredménykategória az EBITDA. 

Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztésektől, 

amennyiben volt i lyen ráfordítás.

EBITDA javulás az Árbevétel csökkenés ellenére

Hő- és villamosenergia-termelés (piaci, KÁT rendszeren kívül)
2018.03.31 2017.03.31 Változás

m Ft

Változás

%

adatok m Ft-ban nem auditált nem auditált
előző évhez 

képest

előző évhez 

képest

Árbevétel 2 886 2 950 -64 -2%

Anyagjellegű ráfordítások -2 679 -2 832 152 -5%

Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 0%

Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás -25 7 -32 -479%

EBITDA* 181 125 56 44%



Villamosenergia-termelés (KÁT rendszerben)

• A szegmens eredményváltozását elsősorban a 2017 Q1-ben még a kötelező átvételi (KÁT) rendszerben
termelő szélerőműveknek a rendszerből való kifutása okozta, melyet ellensúlyoz a pipeline elemek
megjelenése (Domaszék, új depónia erőmű), illetve a 2018 Q1-ben tapasztalt magasabb vízhozam miatt a
vízerőművek magasabb teljesítménye.

• KÁT-os erőművek EBITDA-jának organikus, KÁT-ból való kieséstől és pipeline növekedéstől megtisztított,
növekedése 20 millió Ft volt.

Villamosenergia-termelés (KÁT 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 értékvesztésektől, 

amennyiben volt i lyen ráfordítás.

Villamosenergia-termelés (KÁT rendszerben)
2018.03.31 2017.03.31 Változás

m Ft

Változás

%

adatok m Ft-ban nem auditált nem auditált
előző évhez 

képest

előző évhez 

képest

Árbevétel 203 256 -53 -21%

Anyagjellegű ráfordítások -50 -61 11 -18%

Személyi jellegű ráfordítások -25 -25 0 0%

Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás 7 6 1 22%

EBITDA* 135 176 -41 -23%

20 millió Ft Organikus EBITDA növekedés



ALTEO Csoport portfólió

Megújuló energiatermelés

Ipari és kereskedelmi 
szolgáltatások

Gázmotoros és fűtőerőművek



Energetikai szolgáltatások

• Az EBITDA emelkedésének legfőbb oka, hogy gázmotorok eseti munkáit és nagykarbantartását idén jobb
eredményességgel és nagyobb értékben tudtuk elvégezni.

• Az Árbevétel és az Anyagjellegű ráfordítások csökkenése mögött is a projektfejlesztésekhez kapcsolódó
kivitelezések tavaly első negyedévhez képest alacsonyabb volumene áll, míg az idén megkezdett naperőmű
beruházásaink még kezdeti szakaszban vannak.

• A tavalyi vállalkozási és kivitelezési munkákhoz képest idén megkezdtük a saját kivitelezésben végzett
naperőmű beruházásainkat. Ezen erőműveink a villamosenergia termelés indulásakor hosszú távon fognak
hozzájárulni a vállalatcsoport eredményességéhez.

Energetikai vállalkozás és szolgáltatások

* A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, 

értékcsökkenéstől és a nem szisztematikus csökkenéstől - jel lemzően értékvesztés - tisztított) eredménykategória az EBITDA. 

Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztésektől, 

amennyiben volt i lyen ráfordítás.

Energetikai vállalkozás és szolgáltatások
2018.03.31 2017.03.31 Változás

m Ft

Változás

%

adatok m Ft-ban nem auditált nem auditált
előző évhez 

képest

előző évhez 

képest

Árbevétel 1 085 1 185 -100 -8%

Anyagjellegű ráfordítások -425 -591 166 -28%

Személyi jellegű ráfordítások -334 -320 -14 4%

Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás -21 -11 -10 -93%

EBITDA* 304 262 42 16%

EBITDA javulás az Árbevétel csökkenés ellenére



* 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 értékvesztésektől, 

amennyiben volt i lyen ráfordítás.

Energia-kiskereskedelem

• Villamosenergia-kiskereskedelemben az értékesített mennyiség 34%-kal nőtt. A magasabb volumen kedvezőbb árral
párosulva 490 millió Ft-tal magasabb árbevételt eredményezett. A magasabb volumennek, a kedvezőbb árnak
valamint az átalakított fedezeti politikának is köszönhetően az üzletág fedezete 135 millió Ft-tal javult.

• Földgáz-kereskedelmi tevékenysége eredményessége a 45%-os volumennövekedés ellenére 15 millió Ft-tal
csökkent. A kedvező volumenhatást ellensúlyozta, hogy a továbbszámlázott, fix RHD díjának csökkenése idén már
fokozatosan megjelent az értékesítési árainkban is.

• Az üzletág eredményességét 15 millió Ft-tal rontotta a megnövekedett menedzsment díj. Ezek azonban teljes
mértékben Cégcsoporton belüli konszolidációs tételek, így csak a szegmensek között jelentkezik extra költségként és
bevételként.

Energia-kiskereskedelem

Energia kiskereskedelem
2018.03.31 2017.03.31 Változás

m Ft

Változás

%

adatok m Ft-ban nem auditált nem auditált
előző évhez 

képest

előző évhez 

képest

Árbevétel 1 790 1 229 561 46%

Anyagjellegű ráfordítások -1 772 -1 314 -458 35%

Személyi  jel legű ráfordítások -12 -11 -1 8%

Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás -5 -3 -2 -85%

EBITDA* 0 -100 100 100%

Szignifikáns Árbevétel növekedés és tendenciájában javuló eredményesség



Egyéb tevékenységek szegmens

• A szegmens a központ által a leányvállalatoknak nyújtott szolgáltatásokat takarja, jelentős része a konszolidált
számokból kiszűrésre kerül.

• A Személyi jellegű költségek növekedése a Társaság folyamatos fejlődésének hatása

• Az Anyagjellegű ráfordítások között az összehasonlító periódushoz képesti növekedés az összehasonlító
periódusban található egyszeri tételek okozzák.

Egyéb tevékenységek szegmens

* 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 értékvesztésektől, 

amennyiben volt i lyen ráfordítás.

Egyéb szegmens 
2018.03.31 2017.03.31 Változás

m Ft

Változás

%

adatok m Ft-ban nem auditált nem auditált
előző évhez 

képest

előző évhez 

képest

Árbevétel 103 94 9 9%

Anyagjellegű ráfordítások -108 -74 -35 47%

Személyi jel legű ráfordítások -251 -214 -37 17%

Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás -9 1 -11 -704%

EBITDA* -266 -192 -74 -38%

Növekedési terveket szolgáló költségnövekedés mellett egyszeri tételek
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