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A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi beszámolókról 

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a törvényeknek megfelelően végezték munkájukat 2019-
ben is. Mindkét bizottság 5 alkalommal ülésezett az év folyamán, az átfedő napirendi pontok az Audit 
Bizottság és a Felügyelő Bizottság együttes ülésein kerültek megtárgyalásra.  

Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a 
2019. évi beszámolók áttekintésében és támogatta a Felügyelő Bizottság jelentését. Az Audit 
Bizottság részt vett a könyvvizsgáló-kiválasztási eljárásban, továbbá javaslatot tett a Felügyelő 
Bizottság részére a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozóan. 

Az Igazgatóság rendszeresen beszámolt a Felügyelő Bizottságnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni 
helyzetéről és üzletpolitikájáról. A Felügyelő Bizottság állandó témái között szerepelt a Belső Audit és 
az Audit Bizottság beszámolója és tájékoztatást kapott a Csoportszintű Compliance és Etika szervezet 
és a Csoportszintű Biztonság szervezet működéséről.  

A Felügyelő Bizottság figyelemmel kísérte a makrogazdasági és iparági fejleményeket is, részt vett a 
Csoport és az egyes üzletágak stratégiai prioritásainak kidolgozásában, az ezekre vonatkozó 
előterjesztések áttekintésében, valamint a jóváhagyási folyamatban. A Felügyelő Bizottság 2019-ben 
többek között megvizsgálta az Upstream üzletág szénhidrogén készletpótlását célzó üzletfejlesztési 
tevékenységét, ami egy 2019 novemberében aláírt jelentős ügyletet eredményezett, és a MOL 
részesedést szerzett az azerbajdzsáni ACG óriás offshore mezőben. A Felügyelő Bizottság figyelemmel 
kísérte a MOL hosszú távú stratégiájának végrehajtását is, többek között a Poliol projekt 
előrehaladásáról szóló jelentést, a Rijekai Finomító Maradékfeldolgozási projekt  döntéselőkészítését, 
valamint egyéb stratégiai projekteket a Downstream és a Fogyasztói Szolgáltatások területén. 

A Felügyelő Bizottság 2019-ben kiemelt figyelemmel foglalkozott a fenntarthatósági kérdésekkel, 
több tematikus jelentést vitattunk meg a klímakrízisnek az olaj- és gáziparral kapcsolatos hatásairól, a 
MOL fenntarthatósági értékelésekben mutatott teljesítményéről és jövőbeni fenntartható 
befektetési fejlesztésekről. Megkezdődött a vita arról is, hogyan lehet az éghajlati és más szélesebb 
körű fenntarthatósági célokat és stratégiát beépíteni a MOL hosszú távú üzleti stratégiájába. Ezen 
kívül áttekintettük a MOL Sokszínűség és Befogadás (Diversity and Inclusion) politikáját, amelyben a 
Felügyelő Bizottság jóváhagyta a MOL 2020-2022 közötti Sokszínűség és Befogadás Keretrendszerét, 
amely a már létező három pillérre (Életkor, Nem és Jóllét) alapoz, kibővítve egy negyedik stratégiai 
kulcsterülettel, a Fogyatékkal élők támogatásával. 

A MOL Felügyelő Bizottsága sajnálattal értesült arról, hogy a Zágráb Megyei Bíróság 2019 legvégén 
első fokon elítélő határozatot hozott az INA-MOL ügyben annak ellenére is, hogy korábban már egy 
nemzetközi választottbíróság, valamint több alkalommal, egymástól függetlenül is a magyar 
ügyészség és bíróság kimondta, hogy egyetlen MOL vezető sem követett el vesztegetést az INA d.d. 
irányítási jogainak MOL Nyrt. általi megszerzése érdekében. Úgy ítéljük meg, hogy ez a döntés nem 
befolyásolja a MOL Csoport más országokban végzett tevékenységét. 

Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő lényeges kérdésekről a Felügyelő 
Bizottság folyamatos és kielégítő tájékoztatást kapott. 

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) 
alapján elkészített 2019. évi beszámolója, amelynek könyvvizsgálatát az Ernst & Young Kft. végezte el, 
a könnyvizsgáló véleménye szerint megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról. A beszámoló 
alapjául szolgáló könyvvezetés, melyet az Audit Bizottság jelentése is alátámasztott, a számviteli 
törvény előírásainak és az IFRS-nek megfelelően, valamint a Társaság számviteli politikájával 
összhangban készült. A mérleg valamennyi adata analitikus nyilvántartással van alátámasztva. Az 
adófizetési kötelezettségek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
történt. 
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2019-et a Csoport ismét erős pénzügyi teljesítménnyel zárta, egyúttal az elmúlt év a felgyorsuló 
transzformáció éve is volt, melyben az üzleteink fontos mérföldkövekhez érkeztek a 2030-as stratégia 
célok megvalósítása mentén. A MOL-csoport újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-ja 709 
milliárd forint (2,44 Mrd dollár) volt, meghaladva a 2,4 milliárd dollárra megemelt publikus 
iránymutatást. A beruházások és befektetések értéke jelentős mértékben, év/év alapon 71%-ot 
növekedett, és 609 milliárd forintot ért el, a stratégiai projektek, köztük a kiemelt súlyú Poliol projekt 
felgyorsulása miatt. A magasabb beruházási kiadások ellenére az egyszerűsített szabad cash-flow 
pozitív maradt, és összhangban van a megemelt (0,3-0,5 Mrd dolláros) nyilvános céllal. A működési 
cash-flow 18%-kal növekedett az előző évhez képest, elérve a 704 milliárd forintot. A nettó adósság 
az előző évi 315 milliárd forintos szintről 559 milliárd forintra, a nettó adósság/EBITDA mutató 0,82-
szeres szintre növekedett az előző évi 0,41-szeres szintről. A saját tőke/idegen tőke arány szintén 
emelkedett a korábbi 12%-os szintről 19%-ra, de az eladósodottság szintje még mindig nagyon 
alacsony volt, mérlegünk pedig továbbra is erős.  

A Felügyelő Bizottság ezek alapján a MOL Nyrt. 2019. évi auditált beszámolóját 3.385.938 millió Ft 
mérlegfőösszeggel és 151.013 millió Ft adózás utáni eredménnyel, a MOL-csoport 2019. évi auditált 
konszolidált beszámolóját 5.132.287 millió Ft mérlegfőösszeggel és 228.381 millió Ft adózás utáni 
eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

Budapest, 2020. március 23. 
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