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bocsátási ért

hez fűződő tá

vénysorozatú

agement,  mi

lajánlásra.  A

egyzési elsőb

ság a  tőkeem

val kapcsolat

ság 2012. okt

abály módos

rt. Igazgatósá

özgyűlési  ha

és 15.1. pontj

módosítások

5.  napján  r

azta  a  Tár

atáskörben, 

zzon. A felha

csátott  részv

hagyott alapt

felhatalmazá

etére és mó

og  gyakorlá

kapcsolato

gyébként  a K

nak az alaptő

12. szeptemb

zása alapján 

.700.000  Ft‐

ozatalával.  A

tékű „A” sor

ársasági jogo

ú részvényei

int  a  Társas

Az  Igazgatós

bbségi és az ú

melés eredm

tos határozat

tóber 3. nap

sításával kap

ági jelentés 2

atározatba  f

ját azzal mód

kal egységes

rendkívüli  kö

rsaság  Igazg

az  Igazga

atalmazás ala

vények  név

tőke) feleme

ás kiterjed az

djára, valam

ásának  korlá

s,  a  Gt.  és

Közgyűlés ha

őke felemelé

ber 26. napjá

az  Igazgató

‐ra,  vagyis  1

A  tőkeemelé

rozatú dema

ok megegyez

ihez fűződő 

ság  részvény

ság  kizárta 

új részvénye

ményétől  füg

tokat. 

pján megálla

csolatos hat

2012. évi bes

foglalt  válto

dosította; 

s szerkezetbe

özgyűlést  ta

gatóságát,  h

tóság  legal

apján az Igaz

értékével  s

elheti a 2012

z alaptőke fe

mint a jegyzés

átozására,  il

s  egyéb  jog

atáskörébe  t

se miatt szük

án, ülés tart

ság a Társas

15.500.000,‐

és  során  155

aterializált ré

nek a Társas

részvényesi 

ykönyvébe  b

a  Wallis  As

k átvételére 

ggően megho

pította, hogy

ározatok hat

számolóhoz 

zásra  is  tek

e foglalt Alap

artott,  ahol 

hogy  a  Társ

ább  négy 

zgatóság a Tá

zámolva  – 

2. június 27. 

elemeléséne

si, illetve a ré

letve  kizárá

gszabályok, 

artozó dönt

kséges módo

ás nélkül az 

ság alaptőké

Ft‐al mege

5.000  darab 

észvény kerü

ság tőkeeme

jogokkal. Az

bejegyzett  r

sset  Manage

vonatkozó e

ozta a Társa

y a tőkeeme

tályba léptek

kintettel,  a 

pszabályát el

az  alábbi  h

saság  alapt

tagjának  t

ársaság alap

legfeljebb 

napjától szá

ek valamenny

észvények á

ására  is,  tov

továbbá  a 

tések megho

osítását is. 

alábbi határ

éjét  (jegyzett

melte  új  ré

  100,‐  Ft  né

ült kibocsátás

lése előtt kib

zok kizárólag

részvényese 

ementen  kí

elsőbbségi jo

aság Alapsza

elés eredmén

k. 

7

Társaság 

lfogadta; 

határozat 

őkéjének 

támogató 

ptőkéjét – 

összesen 

mított öt 

yi – a Gt‐

tvételére 

vábbá  az 

Társaság 

ozatalára, 

rozatokat 

t  tőkéjét) 

szvények 

évértékű, 

sra. Az új 

bocsátott 

g a Wallis 

számára 

ívüli  más 

ogát.  

bályának 

nyes volt, 
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Társaság  l

ezetőségi Jel

A Társaság, 

ALTEO‐Agria

nem határoz

meghosszab

a 2012. pénz

2013. márciu

könyvvizsgál

A Társaság, m

ALTEO‐Depó

módosítva  a

Társaság tov

M Ft‐ot nem

meghosszab

őt a 2012. p

tagja,  2013.

beszámolójá

A Társaság, m

ALTEO‐Hidro

fizetéséről  n

április  5.  na

megbízatásá

ALTEO‐Hidro

Kft. 2012 év

határozott; 

Az ALTEO‐De

elfogadta  az

osztalék  fize

egyedüli  tag

könyvvizsgál

ALTEO‐Depó

16.000.000,‐

tőketartalék

2013. márciu

könyvvizsgál

ALTEO Nyr

leányvállala

lentés közzé

mint az ALT

 Kft. 2011. é

zott. A Társa

bította az AL

zügyi év kön

us 29. napján

ói jelentését

mint az ALTE

ónia  Kft.  20

alapító  okira

vábbá 94 M F

m pénzbeni, 

bította az AL

énzügyi év k

  március  29

át és könyvvi

mint az ALTE

ogáz  Kft.  20

nem  határoz

apján  megh

át,  kijelölte 

ogáz Kft. egy

re vonatkozó

epónia  Kft., 

z  CIVIS‐BIOG

etéséről  nem

gja,  2012.  á

ójának meg

ónia Kft. 201

‐  Ft‐al, mely

ba  helyezte

us 29. napján

ói jelentését

rt. Igazgatósá

taival  kapcs

étételének na

TEO‐Agria Kft

vi éves beszá

aság, mint az

LTEO‐Agria K

yvvizsgálatá

n elfogadta a

t, osztalék fiz

EO‐Depónia K

11.  évi  éve

tát  lehetővé

Ft osztalék k

vagyoni  jutt

LTEO‐Depón

könyvvizsgála

9.  napján  e

zsgálói jelen

EO‐Hidrogáz 

011.  évi  éve

zott. A  Társa

hosszabbított

őt  a  2012. 

yedüli  tagja, 

ó beszámoló

mint  a CÍVI

GÁZ  Kft.  201

m  határozot

április  5.  na

gbízatását,  ki

12. decembe

yből  1.600.00

.  Az  ALTEO‐

n elfogadta a

t, osztalék fiz

ági jelentés 2

csolatos  cég

apja közötti 

t. egyedüli  t

ámolóját és 

z ALTEO‐Agr

Kft. korábbi 

ra is. A Társa

az ALTEO‐Ag

zetéséről ne

Kft. egyedüli

es  beszámol

é  tette  az  o

kifizetéséről 

tatás  formáj

ia Kft. koráb

atára is. A Tá

elfogadta  az 

tését, osztal

Kft. egyedül

es  beszámo

aság, mint  a

ta  az  ALTEO

pénzügyi  év

2013. márc

óját és könyv

IS‐BIOGÁZ  K

11.  évi  éves

tt;  Az  ALTE

apján  megh

ijelölte  őt  a

er 6. napján 

00,‐  Ft‐ot  a 

‐Depónia  Kft

a CIVIS‐BIOG

zetéséről ne

2012. évi bes

gjogi  esemé

időszakban

tagja, 2012. 

könyvvizsgá

ria Kft. egyed

könyvvizsgál

aság, mint az

gria Kft. 2012

m határozot

i tagja, 2012

lóját  és  kön

osztalék  term

határozott, a

ában kötele

bbi könyvvizs

ársaság, min

ALTEO‐Dep

ék fizetésérő

i tagja, 2012

lóját  és  kön

z ALTEO‐Hid

O‐Hidrogáz 

v  könyvvizsg

cius 29. napj

vvizsgálói jele

ft.  egyedüli 

s  beszámoló

EO‐Depónia 

osszabbított

  2012.  pénz

megemelte 

jegyzett  tők

t., mint  a  C

GÁZ Kft. 2012

m határozot

számolóhoz 

nyek  2012. 

március 29.

lói jelentését

düli tagja, 20

lójának meg

z ALTEO‐Agr

2 évre vonatk

t. 

. március 29

nyvvizsgálói 

mészetben  tö

amelyből 44 

s  teljesíteni.

sgálójának m

t az ALTEO‐D

pónia  Kft.  2

ől nem határ

2. március 29

nyvvizsgálói 

drogáz  Kft.  e

Kft.  korább

gálatára  is. 

ján elfogadta

entését, oszt

tagja,  2012.

ját  és  könyv

Kft.,  mint 

ta  a  CIVIS‐B

zügyi  év  kön

a CIVIS‐BIOG

kébe,  a  fenn

CIVIS‐BIOGÁZ

2 évre vonatk

t; 

január  1. 

. napján elfo

t, osztalék fi

012. április 5

gbízatását, kij

ria Kft. egyed

kozó beszám

9. napján elfo

jelentését, 

örténő  kifize

4 M Ft‐ot pén

. A Társaság

megbízatását,

Depónia Kft.

012  évre  v

rozott. 

9. napján elfo

jelentését, 

egyedüli  tag

i  könyvvizsg

A  Társaság,

a az ALTEO‐

talék fizetés

. március  29

vvizsgálói  je

a  CIVIS‐BIO

BIOGÁZ  Kft.

nyvvizsgálatá

GÁZ Kft.  tör

nmaradó  rés

Z  Kft.  egyed

kozó beszám

és  jelen 

ogadta az 

zetéséről 

5. napján 

jelölte őt 

düli tagja, 

molóját és 

ogadta az 

továbbá 

etését.  A 

nzbeli, 50 

g egyúttal 

, kijelölte 

 egyedüli 

onatkozó 

ogadta az 

osztalék 

gja,  2012. 

gálójának 

mint  az 

‐Hidrogáz 

éről nem 

9. napján 

elentését, 

GÁZ  Kft. 

  korábbi 

ára  is.  Az 

rzstőkéjét 

szt  pedig 

üli  tagja, 

molóját és 
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Az ALTEO‐De

napján  elfog

könyvvizsgál

természetbe

határozott, 

formájában 

INVEST Biog

könyvvizsgál

INVEST  Biog

tőkébe, a  fe

EXIM‐INVEST

BIOGÁZ  Kft

fizetéséről n

A  Társaság,

meghosszab

2011. pénzü

2012.  márc

beszámolójá

mint a Győr

Erőmű  Kft. 

könyvvizsgál

napján  elfog

jelentését, o

A  Társaság, 

HIDROGÁZ K

fizetéséről n

napján  meg

kijelölte  őt 

egyedüli  tag

beszámolójá

A  Társaság,

meghosszab

őt a 2011. p

tagja, 2012. 

beszámolójá

mint  a  Sopr

Soproni Erőm

könyvvizsgál

ALTEO Nyr

epónia Kft., 

gadta  az  EXI

ói  jelentésé

en  történő 

amelyből  34

köteles  telje

áz Kft. koráb

atára  is. Az 

gáz  Kft.  törz

ennmaradó  r

T BIOGÁZ Kft

.  2012  évre

em határozo

,  mint  a 

bította a Győ

ügyi év könyv

ius  29.  nap

át és  könyvv

ri Erőmű Kft.

korábbi  kö

atára  is. A T

gadta  a Győ

osztalék fizeté

mint  a  HID

Kft. 2011. évr

em határozo

ghosszabbíto

a  2012.  pén

gja,  2013. m

át és könyvvi

,  mint  a  S

bította a So

pénzügyi év k

március 29.

át és  könyvv

roni  Erőmű 

mű Kft. korá

atára is. A T

rt. Igazgatósá

mint az EXIM

M‐INVEST B

ét,  továbbá 

kifizetését. 

4  M  Ft‐ot 

esítet. Az AL

bbi könyvvizs

ALTEO‐Depó

zstőkéjét  25

részt pedig  t

t. egyedüli ta

e  vonatkozó

ott; 

Győri  Erőm

őri Erőmű Kf

vvizsgálatára

pján  elfogad

izsgálói  jelen

. egyedüli  ta

önyvvizsgálój

Társaság, mi

ri  Erőmű  Kf

éséről nem h

DROGÁZ  Kft.

re vonatkozó

ott. A Társas

otta  a  HIDR

nzügyi  év  kö

árcius  28.  n

zsgálói jelen

Soproni  Erő

proni Erőmű

könyvvizsgál

. napján elfo

izsgálói  jelen

Kft.  egyedü

bbi könyvviz

Társaság, min

ági jelentés 2

M‐INVEST B

BIOGÁZ  Kft.

módosítva 

A  Társaság

pénzbeli,  50

LTEO‐Depón

sgálójának m

ónia Kft. 201

5.000.000,‐

tőketartalékb

agja, 2013. m

ó  beszámol

mű  Kft.  eg

ft. korábbi kö

a  is. A Társa

dta  a  Győr

ntését, oszta

agja, 2012. á

ának  megbí

int a Győri E

ft.  2012  évre

határozott;

  egyedüli  ta

ó éves beszá

ság, mint a H

ROGÁZ  Kft. 

önyvvizsgála

napján  elfoga

tését, osztal

őmű  Kft.  e

ű Kft. korább

atára  is. A T

ogadta a Sop

ntését, oszta

üli  tagja,  20

zsgálójának m

nt a Soproni 

2012. évi bes

IOGÁZ Kft. e

2011.  évre  v

alapító  okir

g  továbbá  8

0  M  Ft‐ot  n

ia  Kft.  egyút

megbízatását

12. decembe

Ft‐al,  melyb

ba helyezte. 

március 29. n

óját  és  kön

gyedüli  tagj

önyvvizsgáló

ság, mint a 

ri  Erőmű  Kf

alék  fizetésé

április 16. na

ízatását,  kij

Erőmű Kft. e

e  vonatkozó

agja,  2012. 

molóját és k

HIDROGÁZ K

korábbi  kö

atára  is.  A  T

adta  a HIDR

ék fizetésérő

gyedüli  tag

bi könyvvizs

Társaság, min

proni Erőmű

alék  fizetésé

12.  április  1

megbízatását

Erőmű Kft. e

számolóhoz 

egyedüli  tagj

vonatkozó  é

atát  lehetőv

84  M  Ft  o

nem  pénzbe

ttal meghoss

t, kijelölte őt

er 6. napján 

ből  2.500.00

Az ALTEO‐D

napján elfog

nyvvizsgálói 

a,  2012.  m

ójának megbí

Győri Erőmű

ft.  2011.  év

éről nem hat

apján megho

elölte  őt  a 

egyedüli  tagj

ó  beszámolój

március  29.

önyvvizsgáló

ft. egyedüli t

önyvvizsgáló

Társaság, mi

ROGÁZ  Kft.  2

ől nem határ

ja,  2012.  m

gálójának m

nt a Soproni

ű Kft. 2011. 

éről nem hat

16.  napján  m

t, kijelölte őt

egyedüli tagj

ja, 2012. má

éves beszám

vé  tette  az 

osztalék  kifi

eni,  vagyoni

szabbította 

t a 2012. pén

megemelte 

00,‐  Ft‐ot  a 

Depónia Kft.

gadta az EXIM

jelentését, 

március  21.

ízatását, kije

ű Kft. egyed

vre  vonatko

tározott. A T

osszabbította

2012.  pén

ja, 2013. má

óját  és  könyv

.  napján  elf

ói jelentését,

tagja, 2012. 

ójának  megb

int  a  HIDRO

2012  évre  vo

rozott; 

március  21

megbízatását,

i Erőmű Kft. 

évre vonatk

tározott. A T

meghosszab

t a 2012. pén

gja, 2013. má

9

árcius 28. 

molóját  és 

osztalék 

zetéséről 

  juttatás 

az  EXIM‐

nzügyi év 

az EXIM‐

jegyzett 

, mint az 

M‐INVEST 

osztalék 

.  napján 

elölte őt a 

düli  tagja, 

ozó  éves 

Társaság, 

a a Győri 

nzügyi  év 

árcius 29. 

vvizsgálói 

ogadta  a 

, osztalék 

április 5. 

bízatását, 

OGÁZ  Kft. 

onatkozó 

.  napján 

, kijelölte 

egyedüli 

kozó éves 

Társaság, 

bította  a 

nzügyi év 

árcius 29. 
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napján elfog

jelentését, o

A Társaság, m

Kft. 2011. év

nem  határo

meghosszab

2012. pénzü

ügyvezetőne

2013. márci

könyvvizsgál

A  Társaság 

alapszabályá

alapszabályb

mint  az  ALT

elfogadta  az

könyvvizsgál

meghosszab

megbízatásá

Energiakeres

Energiakeres

osztalék fizet

A Társaság 2

nevén CLEAN

ezen a napo

Budapest, H

mellett ügyv

törzstőkéjét 

részt pedig t

határozatáva

visszahívása 

könyvvizsgál

urat. A Társa

WINDEO Kft

Ft osztalék fi

ALTEO Nyr

gadta a Sopr

osztalék fizeté

mint az ALTE

vre vonatkoz

zott.  A  Társ

bította  az  A

gyi év könyv

ek Pável Jáno

us  29.  napjá

ói jelentését

2012.  jan

át.  A módos

ban  lévő  jog

TEO  Energia

z  ALTEO  En

ói  jelentésé

bította  az 

át, kijelölte ő

skedő  Zrt. 

skedő  Zrt. 

téséről nem 

2012. május 

N Energy Kft

on meghozot

Honvéd  u.  20

vezetővé nev

106.550.000
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kötbérkövet

folyásolja, an

eleit  is sikerü

hetően,  hog

erhei lényeg

3 GWh‐s fogy

tt az is, hogy

en,  hogy  a 

EO Nyrt. mé

mben kerülte

szinergiákn

ményességhe

zik  fogyasztó

llett  a  rugal

get  az  előző

számú  fog

al  a  kiegyen

előminősítés

pontos  fizeté

számolóhoz 

ményességet

skedelemme

magasabb ár

erőmű  szem

ennyiségű h

erbe  termelt

elentett. A 2

%‐kal  csökke

%‐kal  sikerü

egy részének

et  a  város  é

etnek, a 201

vel a Sopron

ért  a  Sopro

telés  kezel

nnak eredmé

ült az év sorá

gy  a  hőszerz

esen mérsék

yasztói érték

y a nagykere

Csoportba  t

rlegkörébe t

ek felhasználá

nak  köszönh

ez.  

óink  döntő 

mas,  egyénr

ő  évi  fogya

yasztó  segít

nlítő  energia

sre és a szigo

ésében,  a  lej

t, a soproni é

el együttmű

rait, és az e

pontjából  k

hőt. Ugyanak

t magasabb 

2012‐es év m

ent  a  villamo

lt növelni. A

k hőellátásár

évek  óta  lén

12‐es évben 

n Holding Kft

oni  Erőmű  K

ésének  igé

énynövelő ha

án (302‐es H

ződésekben 

klődtek.  

kesítést 2012

eskedelmi ér

tartozó  nem

termeltek, és

ásra. Az erőm

hetően  a  ké

többségét, 

re  szabott  a

sztói  állomá

ti  a  vevőko

a  igény  alac

orú vevői kin

ejárt  vevőköv

1

és a győri 

ködve  jól 

z alapján 

ülönösen 

kkor ez az 

villamos 

már  teljes 

osenergia 

Az erőmű 

ól, amely 

nyegesen 

úgy tűnt, 

t. a 2012‐

Kft.  2013 

ényét.  A 

atása egy 

HUF/EUR‐

is  deviza 

2‐re 13%‐

rtékesítés 

m  KÁT‐ba 

s részben 

művek és 

ét  terület 

ebben  a 

ajánlat  és 

ány  nagy 

ockázatok 

csonyabb 

ntlévőség 

vetelések 

3
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alacsony

árbevéte

kedvező

 

 

c)  

A csopor

energiak

szabályo

változás 

akvizíció

növelésé

A megúj

a 2012‐e

csoport 

beruházá

lehetősé

fenntart

A  növek

mind pe

sikernek

kihíváso

A Csopo

amelyet 

 

y  állományá

el  egy  ezre

nek ítélhető

A fő 

rt legfőbb st

kereskedelem

ozási  vagy  p

eltérően,  e

ó  következté

ének irányáb

uló energia 

es évben sem

új  fejlesztés

ásokra  a  m

ég, ezért a Cs

ása érdekéb

kedés  finans

dig részvény

k tekinthetőe

kat.   

rt a gáz‐, és 

fedezeti ügy

ALTEO Nyr

ban  is  meg

lékénél  is  k

. 

stratégiai  ir

tratégiai célj

m  területén

iaci  változás

esetleg  ellen

ében  jelentő

ba, amely a c

alapú energi

m jelent meg

sek  helyett 

megfelelő  ös

soport külfö

ben.  

zírozására  a

ykibocsátás f

ek, figyelemb

a villamos e

yletek segítsé

 

rt. Igazgatósá

gfigyelhető. 

kisebb  érték

rányok 2012

a, hogy ener

  diverzifiká

soknak  való 

ntétesen  is 

ős  lépés  tö

soport egyik

iatermelés ú

g, várható éle

az  akvizíció

sztönző  ren

ldi megújuló

a  csoport  sik

formájában. 

be véve a tők

nergia besze

égével, illetv

ági jelentés 2

A  2012‐es 

kkel  voltak 

2‐ben 

rgetikai befe

lt  portfóliót

kitettséget, 

érintheti.  A

örtént  az  e

k kiemelt célk

új, 2010‐ben 

etbe lépésén

kra  helyezte

ndszerrel  re

ó erőművi fej

keresen  von

Ezek a lépés

kepiaci és a 

erzés követke

ve a fogyaszt

2012. évi bes

évben  a  ve

jellemezhet

ektetőként m

t  építsen  k

mivel  az  eg

A  2012‐es  év

nergiaterme

kitűzése. 

beharangoz

nek időpontj

e  a  hangsúly

ndelkező  sz

jlesztési lehe

t  be  forráso

sek, eredmé

makrogazda

eztében EUR

ói árak deviz

számolóhoz 

vői  értékves

tőek,  amely

mind az ener

ki.  A  diverz

gyes  portfól

vben  a  már

elésen  belül

ott ösztönző

a továbbra is

yt  a  hazai  t

zomszédos 

etőségeket is

okat  a  tőkep

nyek minde

sági környez

R és USD kite

za alapú inde

sztések  a  fo

y  az  iparágb

rgiatermelés,

zifikáció  csö

ió  elemeket

r  említett  sz

l  a  megúju

ő rendszere, 

s bizonytalan

területen.  Zö

országokban

s vizsgál a nö

piacon mind

nképpen kie

zetből adódó

ettséggel ren

exálásával m

ogyasztói 

ban  igen 

, mind az 

ökkenti  a 

t  egy‐egy 

zélerőmű 

ló  arány 

a METÁR 

n, ezért a 

öldmezős 

n  is  van 

övekedés 

  kötvény 

emelendő 

ó jelentős 

ndelkezik, 

érsékelt.  
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a)  

Az ALTEO

A Csopo

május  v

keresked

A villam

el szemb

ALTEO m

a csopor

energia 

erőműve

magasab

több min

A hagyo

Nyrt.  fe

eredmén

keresked

értékesít

hagyomá

értékesít

súlyának

 Árbevét

 Közvetl

 Bruttó er

 Admini

 Értékesí

 Értékve

 Egyéb b

 Pénzügy

 Bevétel  

 Adózás e

 Jövedel

 Nettó er

 Egyéb á

 Átfogó er

 Ebből  a

 Ebből  a

Egy rés

 Egy részv

 EBITDA

2.2. A 20

Ered

O Csoport ko

ort konszolid

végén  a  Cs

delem növek

osenergia te

ben 2012‐be

mérlegkörébe

rtszintű árbe

naturáliába

ek mind  a K

bb, megújuló

nt 82%‐os ré

mányos  tüze

lé  értékesíte

nyeként  ker

delem  árbev

tett,  ezért  a

ányos  tüze

tésén túl a k

k  emelkedés

telek

en ráfordítások

redmény

sztratív ráfordít

ítési  ráfordításo

sztés  miatti  ves

bevételek/(ráfor

yi  bevételek/(rá

negatív goodwi

lőtti eredmény

emadó ráfordít

edmény (folyta

átfogó eredmény

redmény (folyta

az anyavállalat 

a nem kontrollá

szvényre jutó er

vényre jutó ered

ALTEO Nyr

012‐es év ko

dményesség

onszolidált e

dált árbevéte

soportba  ke

kedése és a h

ermelés árbe

n már a sop

e termelt, íg

evétel 10%‐a 

n  kifejezett 

KÁT mérlegkö

ós  átvételi  á

észesedést ér

elésű erőmű

ették  és  az 

ült  külső  fe

vételét  növ

a  bázisidősz

lésű  erőmű

ereskedelmi

séhez  még 

k

tások

ok

zteségek

dítások)

fordítások)

il l  elszámolásá

y

ás

tandó tevékeny

y

atandó tevéken

tulajdonosait i

ló érdekeltséget

redmény (Ft/ré

dmény (Ft/részv

rt. Igazgatósá

onszolidált 

g 

redménykim

el  szinten 14

erült  három

hőárak emelk

evétele az új

roni erőmű 

y a konszolid

származott,

értékéből 

örbe,  azaz  a

áron,  ezért 

r el a Csopor

űvek a villam

a  központb

elekhez,  ezér

eli.  2011  el

zakban  ez  a

űvek  villam

 árbevétel n

hozzájárult 

ból

ységekből)

nységekből)

l leti:

t i l leti:

észvény) alapért

vény) hígított é

ági jelentés 2

IFRS beszám

mutatása a kö

4%‐kal  teljes

m  új  szélerő

kedése játsz

j szélerőmű 

is teljes évbe

dáláskor kisz

, szemben a 

44%‐ot  tesz

a MAVIR  Zrt

a  csoportsz

rt zöld portfó

mos energiát

ban  végzett 

rt  ez  a  men

lső  félévébe

a  tétel  még

os  energia 

övekedéséh

a  kereskede

201

vég

5           

(4          

           

            

            

            

            

           

            

           

           

            

           

           

           

           

           

téke             

rtéke           

           

2012. évi bes

molójának 

övetkezőkép

sítette  túl a 

őmű  termel

ott szerepet

kapacitások 

en a szabad 

zűrésre kerü

tavalyi éves 

znek  ki  a  m

.  részére  ért

zintű  villamo

óliója.  

 döntő  részb

villamos  en

nnyiség  csop

en  a  sopron

g  a  villamos

termelésé

ez, és annak

elem  fogyas

12.12.31

gződő év

5 545 700   

4 666 186)    

879 514     

(499 173)    

(8 868)         

(20 282)   

(51 284)       

299 907     

(153 704)    

‐                   

146 203      

(51 115)       

95 088         

‐                   

95 088         

95 088         

‐                   

61,02            

62,58            

591 275     

számolóhoz 

kiemelt ad

pen alakult: 

2011‐es ért

ésén  kívül 

.  

ellenére is c

piacra, ezen

lt. A villamo

15%‐kal. Az 

megújuló  erő

tékesítik  a  v

osenergia  te

ben csoporto

ergia  keresk

port  szinten

i  erőmű  mé

senergia  érté

nek  külső 

k a konszolidá

sztói  portfól

2011.12.31

végződő év

4 855 856        

(4 089 655)      

766 201           

(436 658)         

(15 599)            

(26 850)            

287 094           

(311 671)         

‐                         

(24 577)           

(77 569)            

(102 146)         

‐                         

(102 146)         

(102 146)         

‐                         

(70,30)              

(70,30)              

453 344           

datai 

téket. Ebben

a  villamos 

csökkent, miv

n belül is nag

senergia ter

 értékesített

őművek.  Mi

villamos  ene

rmelési  árbe

on belülre, a

kedelmi  tevé

n  a  villamos

ég  a  KÁT  k

ékesítést  nö

felek  felé 

ált árbevéte

liójának  bőv

Változás

előző évhe

14,2%

14,1%

14,8%

14,3%

‐43,2%

91,0%

4,5%

‐50,7%

‐  

‐694,9%

‐34,1%

‐193,1%

‐  

‐193,1%

‐193,1%

‐186,81%

‐189,02%

30,43%

1

 

n a 2012. 

energia 

vel 2011‐

gyrészt az 

melésből 

t villamos 

ivel  ezen 

rgiát  egy 

evételből 

az ALTEO 

ékenység 

s  energia 

eretében 

övelte.  A 

történő 

len belüli 

vülése  és 

s 

ez %

%

%

%

%

%

%

%

5
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nagykere

belül  a 

növeked

Továbbr

os része

képest 1

Az egyéb

adja a ko

Bruttó  e

meg,  az

ráfordítá

energiah

értékük 

figyelhet

kerülésé

értékesít

kerültek 

folyamat

A nem k

mértékb

2012‐es 

értékét, 

rekultivá

Mindeze

felmutat

kerülése

forintos 

évhez ké

A pénzü

tényezőv

főként  a

2012  ja

ugyanak

alapúra 

beruházá

még a d

a  pénzü

eskedői  akti

kereskedés 

dési ütemét m

a is a hőene

sedéssel. Az

18%‐kal nőtt 

b árbevétel 

onszolidált cs

eredmény  s

zaz  a  csopo

ások  éppen 

hordozók  kö

közel  15%‐

tő meg a kö

ével;  illetve 

tése jelent m

  jóváírásra 

tban, de emi

közvetlen rá

ben  nőtt, m

évben a cso

mivel a 201

ációk miatt v

ek hatására a

tni  az  ALTEO

e  miatt  eme

üzemi ered

épest. 

ügyi ráfordítá

vel magyará

a  Csoportba 

anuárjában 

kkor mérséke

váltása.  A 

ási hitelek e

evizás árfoly

ügyi  ráfordí

ALTEO Nyr

ivitásának  n

aránya  40%

meghaladó (

ergia értékes

 értékesített

az árképlete

tekintetében

soportszintű

zintjén  az  á

ort  bruttó  e

árbevétel  a

öltsége mind

kal  csökken

zvetlen ráfo

a  kvótaérté

meg ezen a s

a  vevő  szám

iatt az idei év

fordítások k

elyben  főké

oport  leírta a

12‐es évben 

visszaesett. 

az értékcsök

O  csoport  a

elkedő  érték

mény szintjé

ások értéke 

ázható.  A  ka

került  széle

kibocsátott 

elte  2012 m

kötvényekr

uro alapúra 

yam‐különbö

ítások  jelen

rt. Igazgatósá

övekedése.

%‐ra  nőtt  a 

25%‐os) eme

sítési bevéte

t hőmennyis

ekben szerep

n jelentős vá

ű árbevételne

rbevételt  ki

eredmény  h

alatti  növek

össze  3%‐ka

t,  főként  a 

rdításokon b

kesítések  te

soron. Sajnos

mláján,  a  tec

vben ezen a 

közül az adm

nt  a  növeke

a depóniagáz

az erőműve

kkenési  leírás

a  2011‐hez 

kcsökkenési 

én a növeked

a bázisévhe

amatráfordítá

erőművek  ak

kötvények 

májusától  a  g

re  fizetett  k

váltásának e

özet sor kedv

ntős  csökke

ági jelentés 2

Mindezek  e

2011‐es  36%

elkedéssel je

el teszi ki a ko

ég 2%‐os csö

plő gázárak é

áltozás nem 

ek.  

s mértékben

hányada  is 

kedési  üteme

al  csökkent 

soproni  mű

belül az érté

erületén,  aho

s pont ezek 

chnikai  lépé

soron addic

minisztratív r

edést  kiszolg

zos erőműve

ek  termelése

st nem tarta

képest.  Az 

leírás  ered

dés ennél ki

ez képest  lén

ások  értéke 

kvizíciós  hite

kamatterhe

győri  és  a  so

kamatok  em

eredmények

vező alakulá

nését  ered

2012. évi bes

eredményeké

%‐hoz  képes

ellemezhető.

onszolidált á

ökkenése ell

és devizaárak

történt, ez a

n meghalad

javult  kis  m

e  is  hozzájá

2011‐hez  ké

űködési  mod

kcsökkenés 

ol  a  tavalyi 

a kibocsátás

és  elmaradás

ionálisan 25 

áfordítások 

gáló  létszám

ek akvizíciója

e a depóniat

almazó EBITD

év  során  a

ményeként 

isebb, 4,5%‐

nyegesen, 51

a  2011‐es 

elének  kama

ei  következt

oproni  erőm

melkedését 

ként jelentke

sa is jócskán

ményezte. 

számolóhoz 

ént  a  csopo

st,  azaz  a  ko

  

árbevétel leg

enére a hőá

k emelkedésé

a sor továbbr

ó,  15%‐os  n

mértékben, 

árult.  A  term

épest,  de  na

dell  változás

soron a szél

évben  az  EX

 csökkentési

sa miatt  az 

M Ft vesztes

összege az á

memelkedés 

akor azonosí

estek vizese

DA soron 30%

akvirált  széle

ugyanakkor

os mértékűn

1%‐kal mérsé

értéknél  79%

atterhei,  és  a

tében.  A  f

űvek beruhá

az  előbbiek

ező alacsony

n ellensúlyoz

Ezen  belül 

ortszintű  árb

onszolidált  á

gnagyobb rés

árbevétel a ta

ének követke

ra is körülbe

növekedés  f

amihez  a  k

meléshez  fe

aturáliában 

sa  miatt.  Nö

erőművek C

XIM‐INVEST 

i egységek a

OKTV  ellen

ség jelent m

árbevételhez

játszott  sze

ított goodwi

edése és az 

%‐os növeke

erőművek  c

r  a  közel  30

nek adódott

éklődött, am

%‐kal  lett m

a  2011  végé

fizetendő  ka

ázási hitelei

kben  említe

yabb kamato

zta, és összes

a  legfőbb 

bevételen 

árbevétel 

szét 49%‐

avalyihoz 

eztében.  

elül 2%‐át 

igyelhető 

közvetlen 

elhasznált 

kifejezett 

övekedés 

Csoportba 

kétévnyi 

zóta sem 

per  van 

eg.  

z hasonló 

erepet.  A 

ill 20 M‐s 

elkezdett 

edést tud 

csoportba 

00  millió 

 az előző 

mely több 

magasabb 

én  illetve 

amatokat 

nek  euro 

ett  egyes 

k mellett 

sségében 

tétel  a 



 

szélerőm

kamatkia

a Csopo
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