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A MOL-ról röviden

Kiemelt pénzügyi adatok, IFRS (Mrd Ft) 2003 2004 04/03 %

Értékesítés nettó árbevétele 1.504,0 1.955,8 30   

EBITDA 178,5 358,2 101   

Üzleti eredmény 83,1 249,6 200   

Adózás elôtti eredmény 72,4 262,7 263   

Nettó eredmény 100,0 209,3 109   

Mûködési cash flow 203,2 324,4 60   

Beruházások és befektetések 367,4 254,5 31

Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft 987   2.030   106   

Sajáttôke-arányos eredmény (ROE), % 19,1 28,5 49   

Átlagos lekötött tôkére esô megtérülés (ROACE), %* 11,0 23,2 111   

*adózott üzleti eredménnyel számolva

Kiemelt üzleti adatok 2003 2004 04/03 %

Nettó bizonyított készlet

• kôolaj (millió hordó) 81,3 87,3 7,4

• földgáz (millió kôolaj hordó-egyenértékes) 187,7 152,9 -18,5

Összes nettó bizonyított készlet (millió boe) 269,0 240,2 -10,7

Napi átlagos nettó termelés

• kôolaj és kondenzátum (ezer hordó/nap) 44,4 54,2 22,1

• földgáz (ezer kôolaj hordó-egyenértékes/nap) 55,0 56,4 2,6

Összesen (ezer kôolaj hordó-egyenértékes/nap) 99,4 110,6 11,3

Földgáz-értékesítés (millió m3) 13.942 13.291 -4,7

PB- és gáztermék-értékesítés (kt)* 347 357 2,9

*vegyipari alapanyagok nélkül

2003** 2004 04/03 %

Kôolajtermék-értékesítés*

• magyar piaci értékesítés (kt) 4.066 3.892 -4,3

• szlovák piaci értékesítés (kt) 1.188 1.408 18,5

• értékesítés más piacokon (kt) 4.635 5.836 25,9

Kôolajtermék-értékesítés összesen (kt) 9.889 11.136 12,6
*PB- és gáztermékek nélkül

** Slovnafttal április 1-jétôl

Töltôállomások száma

• Magyarország 348 357 2,6

• Szlovákia 298 281 -5,7

• régió 118 174 47,5

Töltôállomások összesen 764 812 6,3

Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok 

A MOL-csoport – Közép-Európa veze-
tô integrált olaj- és gázipari csoportja 

A MOL Közép-Európa vezetô integrált olaj- és
gázipari csoportja, egyúttal nettó árbevétele
alapján Magyarország legnagyobb vállalata. 
A csoport fô tevékenysége a következô terü-
leteket foglalja magába:
• kôolaj-, földgáz- és gáztermékek kutatása
és termelése;
• kôolaj-feldolgozás, -szállítás és -tárolás, kô-
olajtermékek szállítása, tárolása, disztribúció-
ja, kis- és nagykereskedelme;
• földgáz és egyéb gáztermékek importja, szál-
lítása, tárolása és nagykereskedelme;

• olefinek és poliolefinek gyártása és értékesítése.

A MOL-csoport valamennyi alaptevékenységét
illetôen piacvezetô Magyarországon és Szlová-
kiában. Fô célkitûzése a részvények értékének
és hozamának folyamatos növelése a meglévô és
új piaci lehetôségek minél teljesebb kihasználá-
sával, dinamikus fejlesztési és terjeszkedési stra-
tégia követésével és a belsô hatékonysági tarta-
lékok feltárásával, versenyképességük további
növelésével. A MOL részvényeit a Budapesti
Értéktôzsdén, a Luxemburgi Értéktôzsdén, vala-
mint a Varsói Tôzsdén is jegyzik. Az értékpapí-
rokkal kereskednek a Londoni Értéktôzsde Inter-
national Order Book rendszerében.
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A MOL-ról  röviden

Jövôképünk

Integrált olajipari társaságként célunk, hogy
Közép-Európa legjelentôsebb multinacioná-
lis olajipari társaságává váljunk legalább 
10 milliárd dolláros piaci kapitalizációval és a
Balti-tengertôl a Földközi- és a Fekete-ten-
gerig terjedô mûködéssel.

Küldetésünk

Az energiaforrásokat és szaktudásunkat az
emberek kényelmét biztosító, életminôségét
javító termékekké és szolgáltatásokká alakít-
juk, otthonaikban és az utakon egyaránt.

Kiemelten fontos értékeink

• Növekedésünk mozgatórugója az értékte-
remtés. A részvényeseink számára kulcs-
fontosságú értékteremtô növekedés révén
új lehetôségeket hozunk létre munkatársa-
ink és üzletfeleink számára egyaránt.

• Meghatározzuk a fejlôdés irányát, és máso-
kat is gyors fejlôdésre ösztönzünk. Társa-
ságként, csapatként és egyénileg is arra
törekszünk, hogy meghatározó tényezôvé
váljunk az üzleti életben és a közép-európai
régió folyamatos fejlôdésében.

• Kemény munka és folyamatos önfejlesztés
jellemzô ránk. Versenyképességünk alapja,
hogy elkötelezettek vagyunk teljesítmé-
nyünk növelése, valamint társaságunk és
önmagunk folyamatos fejlesztése mellett.

• Csapattársak és partnerek vagyunk. Társa-
ságként, csapatként és egyénileg is mind-
annyian együtt dolgozunk a Csoport sike-
réért. Együttmûködésünk és összefogásunk
teremti meg az alapot a társaság értékének
növekedéséhez.

• Részvényeseink és üzletfeleink jó döntést
hoznak, amikor bennünket választanak. Ki-
emelkedô minôséget kínálunk versenyké-
pes árakon. Termékeink és szolgáltatása-
ink révén minôségre, napi munkánk során
pedig szakszerûségre törekszünk. Ezzel ér-
jük el, hogy részvényeseink és üzletfeleink
újra meg újra minket válasszanak.

• Elkötelezettek vagyunk az egészség- és
környezetvédelem, valamint a biztonságos
munkavégzés és a közösségi értékek iránt.
Felelôsséget érzünk munkatársaink és a
bennünket befogadó közösségek iránt. 
Arra törekszünk, hogy e területeken teljesít-
ményünk túlmutasson a jogszabályok által
elôírt szinteken.
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A MOL számára 2004 jelentôs
eredmények éve volt. Rekord nye-
reséget értünk el, és számos
olyan fontos lépést tettünk meg,
amelyek hozzájárulnak hosszú tá-
vú stratégiánk megvalósításához.
Bár a kedvezô iparági környezet is
szerepet játszott, 2004-ben elért
teljesítményünket elsôsorban Tár-
saságunk helyes döntései alapoz-
ták meg, mint például a finomítás
és a logisztikai eszközök világszín-
vonalúvá fejlesztése, valamint a si-
keres integráció.

Jó úton céljaink elérése felé 
2002-ben közzétettük 2005-ös stra-

tégiai céljainkat. 2004-ben az EBITDA értéke
meghaladta a 2005-re kitûzött 1 milliárd dolláros
célt. Ennek megfelelôen a ROACE értéke is kivé-
telesen magas, 27% volt 2004-ben, jóval megha-
ladva a 2005-re kitûzött 17%-os célt. Talán ennél
is fontosabb, hogy a 260 millió dolláros csoport
hatékonyságjavulás és szinergia célkitûzésünk
80%-át már sikerült teljesítenünk, így minden re-
ményünk megvan a 2005-ös célok elérésére. 

Kedvezô iparági környezet 
A dollár gyengesége ellenére 2004 kedvezô év
volt az olajipar számára. Az északi-tengeri Brent
kôolaj átlagjegyzése 38 dollár volt hordónként,
amihez magas crack spread társult. A gazdasá-
gi környezet Magyarországon kedvezôbben ala-
kult, mint az elmúlt években, a gazdasági növe-
kedés megélénkült, és az infláció újra csökkenô
tendenciát mutatott. Szlovákiában, a MOL má-
sik fô piacán jelentôs strukturális reformok, egy
javuló gazdasági teljesítmény mellett hozzájárul-
tak a fenntartható gazdasági növekedéshez. 

Növekvô jelenlét a regionális 
kôolajtermék-piacokon
2004-ben a MOL részesedése 98,4%-ra nôtt a
Slovnaftban, tovább erôsítve ezzel a 
MOL-csoporton belül elfoglalt helyét. A MOL
és a Slovnaft mûködésének teljes integrációja
jelentôsen hozzájárult a Csoport eredményé-
hez. Romániában a Shell maradék töltôállomá-

sainak megvásárlása eredményeként a MOL ál-
tal mûködtetett töltôállomások száma a tranz-
akció zárását követôen meghaladja a 130-at,
mellyel további lépést tettünk a kitûzött 15%-os
piaci részesedésünk eléréséhez. Ausztriában is
megerôsítettük pozíciónkat, és közelebb kerül-
tünk a végfelhasználói piachoz, 75%-os része-
sedést szerezve a Roth Heizöle GmbH-ban,
amely jelentôs pozíciókkal rendelkezik Ausztria
kôolajtermék-nagykereskedelmi piacán.

Fontos fejlemények a gázüzletben
Az új szabályozás lehetôvé tette a MOL szá-
mára, hogy 2004 novemberében megállapo-
dást kössön Európa egyik legnagyobb gáz és
energiatársaságával, az E.ON Ruhrgas Interna-
tionallel. A tranzakció kedvezô MOL-részvé-
nyesei számára, mivel a gázüzletben lévô be-
fektetéseink egy részét megfelelô értéken
értékesítettük. Emellett az értékesítésbôl befo-
lyó összeget az olajüzletbe fektetve lehetôvé
válik a MOL számára, hogy még több értéket
teremtsen az elkövetkezô években. 

Növekvô nemzetközi tevékenység
A MOL továbbra is figyelemmel kíséri a régi-
óban felmerülô akvizíciós lehetôségeket, bár
Közép-Európában a konszolidáció a végsô fá-
zisába érkezett. A MOL-csoport számára a
kutatás-termelés jelentheti a további növeke-
dés egyik lehetôségét, elsôsorban a nemzet-
közi piacokon történô terjeszkedésen keresz-
tül. Tevékenységünket olyan térségekre
kívánjuk összpontosítani, mint a FÁK orszá-
gai, különösen Oroszország és Kazahsztán,
ahol már most is jelen vagyunk, illetve a Kö-
zel-Keletre és Észak-Afrikára. Ezzel a stratégi-
ánkkal összhangban 2004-ben 22,5%-os ré-
szesedést szereztünk Kazahsztánban egy
jelentôs olaj-, kondenzátum- és földgázpoten-
ciállal rendelkezô kutatási blokkban. 
2005 februárjában további 5%-ot szereztünk
a blokkban, és átvettük az operátori szerepet
a kutatási fázisban. Pakisztáni kutatási tevé-
kenységünk eredményeként új olaj- és gáz-
készleteket fedeztünk fel 2005 januárjában,
és ugyanabban a hónapban a manzalai mezôn
próba gáztermelést indítottunk el. 
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Elnöki és 
vezérigazgatói levél

Hernádi Zsolt

elnök-vezérigazgató



Feldolgozás és kereskedelem – 
kiugró mûködési eredmény
Számos tényezô szerepet játszott abban, hogy
2004 egy sikeres év volt a MOL feldolgozás és
kereskedelem üzlete számára. Elsôsorban a fi-
nomítók fejlesztése érdekében több éven ke-
resztül végrehajtott beruházásaink lehetôvé tet-
ték, hogy alacsonyabb árú, orosz, Ural típusú
kôolajat dolgozzunk fel kedvezô, magas 
árréssel rendelkezô, könnyû termékekké. 
2004-es beruházásainknak köszönhetôen pedig
mind a MOL, mind a Slovnaft finomítója képes
megfelelni a legszigorúbb üzemanyag-minôségi
elôírásoknak. Emellett a Slovnaft integrációja, a
hatékonyság további növelése és a teljes érték-
lánc optimalizációja  járult hozzá a szegmens
eredményességének növekedéséhez. Kiske-
reskedelmi hálózatunk hatékonysága tovább ja-
vult Magyarországon és Szlovákiában a hálóza-
tok racionalizálásának és a nem-üzemanyag
jellegû értékesítésünk fokozására tett erôfeszí-
téseinknek köszönhetôen. 

Jelentôs javulás a petrolkémiai területen
Az év elsô tíz hónapját jellemzô gyenge iparági
környezet ellenére növekvô hatékonyságunk, a
kapacitáskihasználás növekedése és a növek-
vô polimer értékesítésünk a petrolkémiai üzlet
teljesítményének jelentôs javulását eredmé-
nyezte. A TVK és a Slovnaft petrolkémiai 
termelési és kereskedelmi tevékenységének
sikeres integrációját követôen, most elôször
rendelkezünk teljesen integrált Petrolkémiai di-
vízióval. Több mint 500 millió eurós befekteté-

sünk révén európai szinten is ver-
senyképes üzemméretet értünk el. 
A belépô kapacitások is hozzájárul-
nak a feldolgozás és kereskede-
lem üzletággal való együttmûkö-
désbôl kinyerhetô szinergiák
növekedéséhez és regionális ver-
senyképességünk javulásához.

Bizalom  a jövôben, 
növekvô osztalékok 
Bízunk benne, hogy sikeresen telje-
síteni fogjuk 2005-re kitûzött stra-
tégiai céljainkat. A világviszonylat-
ban is versenyképes finomítói
eszközeink, és a megnövekedett
petrolkémiai kapacitásunk hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy ki tudjuk használni a tovább-
ra is kedvezô iparági környezetet. Emellett a
csoporton belüli hatékonyságnöveléssel és az
integráció elmélyítésével részvényeseink szá-
mára jelentôs további értéket hozunk létre. A
MOL igazgatósága elkötelezett abban, hogy
emelje az osztalék mértékét, és hogy a jövôben
közelítse az osztalék mértékét az iparági átlag-
hoz, figyelembe véve a társaság pénzügyi rugal-
masságát és az elôttünk álló növekedési lehetô-
ségeket. 

Végezetül: ôszinte köszönetünket és elismeré-
sünket szeretnénk kifejezni a MOL-csoportban
mindazok számára, akiknek kemény munkája és
elkötelezettsége hozzájárult ahhoz, hogy 2004
ilyen sikeres üzleti év lett a Társaság számára.
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Hernádi Zsolt 
elnök-vezérigazgató 

Mosonyi György 
vezérigazgató

Mosonyi György 

vezérigazgató
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A 2004-es esztendô – a külsô iparági tényezôk
kedvezô változása miatt – az egyik legjobb éve
volt az olajiparnak a 70-es évek közepe óta. A
kôolaj világpiaci ára 2004-ben emelkedett, a
jegyzések a csúcsot októberben érték el, ami-
kor a fôbb piacokon 50 dollár/hordó árszint fe-
lett voltak. Az egyik legfontosabb európai ter-
mék, az északi-tengeri Brent átlagjegyzése
38,3 dollár/hordó volt 2004-ben, szemben az
elôzô évi 28,8 dollár/hordóval. Az észak-ame-
rikai WTI nyersolaj chicagói leszállítású átlagára
42,0 dollárt tett ki hordónként, szemben az
egy évvel ezelôtti 31,4 dollár/hordó átlagárral.
A közép-kelet-európai finomítók számára legin-
kább iránymutató Ural típusú kôolaj északi-ten-
geri jegyzésára is nôtt: az átlagár a 
34,5 dollár/hordó lett az egy évvel ezelôtti 
27,0 dollár/hordó árral szemben. Fontos fej-
lemény, hogy az Ural és a Brent típusú olaj
közti árkülönbség megugrott: a 2003-as 
1,8 dollár/hordós árdifferencia 3,8 dollár/hor-
dóra nôtt. Hasonló tendencia világszerte meg-
figyelhetô volt, vagyis a „savanyú” nyersolaj ár-
növekedése elmaradt az „édes” kôolaj
szárnyalásától. Ez a tendencia különösen a
negyedik negyedév során volt jellemzô, ami-
kor többletkereslet jelentkezett a magasabb
minôségû és kisebb kéntartalmú kôolaj iránt, mi-
közben a piaci kínálat elégtelen volt ebbôl a
nyersolajtípusból.

A kôolajpiac hektikus maradt 2004-ben. Az ár-
trend októberig egyértelmûen felfelé mutató
volt, az év utolsó idôszakában piaci korrekció-
ra került sor. A szereplôk elsôsorban a keres-
let/kínálat alakulására, az Egyesült Államok és
a világ készletadataira, a termelés fennakadá-
sáról szóló hírekre figyeltek leginkább. A világ-
kereslet 82,5 millió hordó/nap szintre nôtt, ami
2,68 millió hordós napi keresletnövekedést je-
lent az IEA, Nemzetközi Energia Ügynökség
adatai szerint. A keresletnövekedés fô hajtóere-
je Kína (860 ezer hordó/nap többletfogyasz-
tás), Észak-Amerika (600 ezer hordó/nap több-
letfogyasztás) és a Japánon és Kínán kívüli
ázsiai országok (450 ezer hordó/nap többletfo-
gyasztás), elsôsorban India voltak. Egy évvel ko-
rábban az elemzôk még csak 1,5-2 millió hor-
dó keresletnövekedést jeleztek elôre, így ez a
dinamikus keresletbôvülés jelentôs meglepetést
okozott. A világ gyors, 4,2%-os reál GDP-nö-
vekedése és a rohamosan fejlôdô ázsiai gazda-
ságok energiaéhsége okozta elsôsorban ezt a
különbséget a tényleges adatok és az elem-
zôk várakozásai között. 

A kínálati oldal nem tudott teljes mértékben
reagálni a felfokozott igényekre. A többlet-
kínálat fôleg az OPEC-tagállamokból szárma-
zott. Közel 2 millió hordóval növelték az olaj-
ipari szövetség tagállamai a kitermelt
mennyiséget, ami így elérte a napi 
28,7 millió hordót. Többletkínálat keletkezett
a volt szovjet tagköztársaságokban is napi
11,2 millió hordós össztermeléssel, amibôl
7,47 millió hordó került naponta exportra,
szemben a 2003-as 6,73 millió hordóval. A két
fô csoporton kívüli termelôk alig növelték a le-
szállított mennyiséget. Ennek fô oka, hogy a
relatíve alacsony árak miatt az elmúlt 
10 évben elégtelen volt a tôkebefektetések
nagysága, másrészt az OPEC-en és a volt
FÁK-országokon kívül a mezôk jó része már
elérte a kitermelés csúcspontját. A világ kíná-
lata 83,0 millió hordó/nap szintet ért el a
2003-as 79,6 millió hordó/nap szinttel szemben. 

Mivel a világ olajkitermelése közel jár a kapa-
citáskorláthoz, bármilyen piaci sokk komoly
áringadozásokat generál. A kereslet/kínálati
viszonyok mellett a piac figyelte a globális
készletek változását is. Jellemzô volt, hogy
az Egyesült Államok alacsony nyersolaj- és fi-
nomított-termék-készletei az év során folya-
matosan nôttek. Az év elején 1.150 millió hor-
dós történelmi mélypontról az év végére 
1,250 millió hordós szint fölé emelkedett a vi-
lág legnagyobb gazdaságának kôolaj- és fino-
mított-termék-készlete. A globális készletvál-
tozás hasonló mértékben változott: az
OECD-országok teljes tartalék 2.500 millió
hordóról 2.600 millió hordóra emelkedett. Ez a
tényezô szintén hozzájárult, hogy a nyersolajár-
jegyzések soha nem látott magasságba emel-
kedtek 2004-ben. 

Ebben a szûk piaci környezetben a piac éle-
sen reagált bármilyen kínálati oldali változásra.
A norvég olajfúrók sztrájkja, az orosz Jukosz
olajipari tröszt kálváriája, a szeptemberi mexi-
kói-öbölbeli hurrikánok, a nigériai polgárhábo-
rús veszély és a szûnni nem akaró iraki terror-
fenyegetettség jelentôsen hozzájárultak a piaci
változékonyság fennmaradásához. Az OPEC
kínálati szintet meghatározó döntései is mindig
a figyelem középpontjában voltak. 

A 2004-es év a feldolgozásban/kereskedelem-
ben érintett vállalatok számára is rendkívül si-
keres volt. A feldolgozott termékek piacán
meglévô többletkereslet magas végtermékára-

A világ olaj-, gáz- és 
petrolkémiai trendjei 2004-ben
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kat, növekvô kapacitáskihasználtságot és 
soha nem látott f inomítói árréseket 
eredményezett. A Reuters által számított
Brent „crack” észak-európai finomítói árrés 
4,5 dollárra nôtt hordónként a 2003-as 
3,2 dolláros szintrôl, míg az Egyesült Államok-
ban a Brent WTI Chicago típusú nyersolajra
kalkulált árrés átlagosan 5,0 dollár/hordóra
nôtt az elôzô évi 3,9 dollárról. A közép-kelet-eu-
rópai régióban leginkább iránymutató mediter-
rán Ural típusú kôolajra számított „crack” marzs
értéke 5,2 dollár/hordó volt 2004-ben, ami je-
lentôs növekedés a 2003-as 3,2 dollár/hordós
szinthez képest. A világpiacon különösen a ma-
gas minôségû középpárlatok (gázolaj, dízel
üzemanyag, kerozin) kínálata volt elégtelen,
ami a gyors világgazdasági növekedésnek és az
új környezetvédelmi szabványoknak tudható
be. Kína 660 ezer hordó/nap finomított termé-
ket és petrolkémiai alapanyagot importált, ami
50%-os év/év növekedésnek felel meg, de az
Egyesült Államok többlet benzin- és kerozinigé-
nye is nôtt. Az USA benzinkereslete napi 
130 ezer, középpárlatigénye napi 150 ezer hor-
dóval emelkedett 2004-ben. Az OECD-orszá-
gok teljes finomítói termelése meghaladta a
napi 40 millió hordót. 

Az új EU–2005-ös szabvány, amely alapján
az üzemanyagok kéntartalma nem haladhat-
ja meg a 50 ppm-et (ppm – károsanyag mo-

lekulatartalom 1 millió egységre vonatkoztat-
va) segítette azokat a termelôket, akik már
felkészültek az új környezetvédelmi felada-
tokra. Az európai termelôk egy része, hogy
megfeleljen az új elôírásoknak, növelte ke-
resletét az alacsony kéntartalmú „édes” kô-
olajok iránt. Ez jelentôs árkülönbséget oko-
zott a kétféle kéntartalmú nyersolaj-
alapanyag között, különösen kedvezô hely-
zetbe juttatva azokat a finomítókat, amelyek
a magas kéntartalmú alapanyagból tudnak
az új környezetvédelmi szabványoknak meg-
felelô terméket gyártani. 

2004 elsô három negyedévében a petrolkémiai
gyártók hátrányt szenvedtek a folyamatosan
emelkedô alapanyagárak miatt. Ezt ugyanis
csak késéssel tudták továbbhárítani a vevô-
ik felé, így a petrolkémiai vállalatok árrései fo-
lyamatos nyomás alatt voltak. A negyedik ne-
gyedévben a csökkenô olajárak azonban
jótékonyan hatottak az árrésekre, így ebben
az idôszakban átlag feletti megtérülést értek
el a gyártók. Az egyik fô alapanyag, az euró-
pai nafta árjegyzése a kôolajárral együtt emel-
kedett októberig, ahol a jegyzés megközelítet-
te az 500 euró/tonna szintet. A termék
átlagára 2004-ben 38%-kal 372 dollárra nôtt
tonnánként, míg a végtermék polietilén- 
és polipropilén-jegyzések 20-26%, illetve 
12-14% közötti mértékben nôttek Európában.
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Új olajkészletek szerzése külföldön a
csökkenô magyar készletek pótlására

A 2004. évben társaságunk által elért organikus
készletpótlást – a hazai földgáz bányajáradék-
szabályozás negatív hatásait leszámítva – meg-
felelônek lehet tekinteni, hiszen a MOL nettó bi-
zonyított készletei – az említett szabályozási
korrekcióval együtt – 0,8 millió tonna olajegyen-
értékkel (vagyis a teljes nettó készletbázis 
2%-ával) növekedtek 2004-ben.  

A készletpótlás legjelentôsebb forrását az oroszor-
szági olajkészletek növekedése jelentette a terve-

zettet meghaladó termelési szintek és a mezôfej-
lesztések eredményeként. A mezôfejlesztési és
termelési múltból számított adatok alapján nyert
újabb információk szerint 2004-ben további 
2,8 millió tonna nettó bizonyított olajkészletet
könyvelhettünk be, mint a nyugat-szibériai ZMB
közös vállalat projektbôl bennünket megilletô há-
nyadot. A felülvizsgálat szerint és a folyamatban lé-
vô termelés hatásait is figyelembe véve a MOL-t a
ZMB-ben lévô 50%-os részesedése alapján meg-
illetô nettó bizonyított készlet így 4,1 millió tonna
olaj volt 2004. december 31-én. A mezôfejlesztési
fázis befejeztével, azaz 2005 végére a végleges
készletértékelés eredményeként további növeke-
dés várható az olajkészletekben, ezzel beigazolód-
hatnak azok a kezdeti értékelések, amelyek a
MOL-t megilletô részt 10 millió tonnára becsülték.

A magyarországi lelôhelyekrôl és projektekbôl
származó találatokból és felülvizsgálati ered-
ményekbôl származó új készleteink (amelyek
0,8 millió tonna olajegyenérték-növekményt
mutatnak) ugyanakkor nem tudták kompenzál-
ni az éves nettó hazai termelésbôl keletkezett
csökkenést (1,7 millió tonna olajegyenérték). 

A hazai kutatási területeinken folytattuk erôfeszí-
téseinket a meghatározó magyarországi kôolaj-
és földgázmezôk csökkenô termelési mutatói-
nak mérséklése érdekében azáltal, hogy
maximalizáljuk az új fejlesztési projektjeink érté-
két, beleértve a hosszúpályi gázmezôfejlesztést,
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Kutatás-termelés

A Kutatás-termelés (Upstream) szegmens célja a Csoport cash flow-jához történô 
hozzájárulás növelése, a jelenlegi és új szénhidrogénkészletek nemzetközileg is 
versenyképes költségen történô termelése, kutatása, fejlesztése és vásárlása, 
Közép-Európára, a FÁK-ra, a közel-keleti és észak-afrikai térségekre fokuszálva.

A Kutatás-termelés szegmensben kettôs célt tûztünk ki. Egyrészt optimális szinten
tartani a hosszú távon nyereséges szénhidrogén-termelést a Pannon-medencében
található készletekbôl, aktív portfóliógazdálkodás mellett. Másrészt ismereteinkre,
képességeinkre, tapasztalatainkra és versenyelônyünkre alapozva kutatási, fejlesz-
tési és termelési projektekbôl fokuszált portfóliót alakítsunk ki a célba vett nemzet-
közi régióban annak érdekében, hogy növeljük szénhidrogénkészleteinket, termelé-
si lehetôségeinket és ennélfogva a fenntartható cashflow szintjét.

A Pannon-medence termelési területein elsôdleges céljaink továbbra is a szigorú költ-
ségkontroll, az új termelési és mezômûvelési módszerek kihasználása  és a legígérete-
sebb kutatási elképzelések, valamint a jövedelmezô mezôfejlesztési lehetôségek megtalá-
lása. Ugyanakkor felhasználjuk a fokozott szénhidrogén-kihozatali módszerek területén lévô
tapasztalatainkat, ahol ez alkalmazható és nyereséges a közép és hosszú távú termelési szin-
tek támogatása érdekében. A Kutatás-termelés szegmensben a növekedés fô forrása a fo-
kuszált nemzetközi kutatás-termelés növekedési stratégia megvalósítása lesz. A kutatás-ter-
melés szegmensben fokuszált nemzetközi növekedési stratégiát valósítunk meg, amely a
jelenlegi projektek sikeres mûködtetése mellett arra irányul, hogy meghatározza és kiaknáz-
za a további növekedési lehetôségeket a MOL hatékonysági kritériumainak megfelelôen an-
nak érdekében, hogy csoportszinten javuljon az integráció a kutatás-termelési területeken. 
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az algyôi mezô gázsapkáinak fejlesztését és a
mórahalmi gázmezô fejlesztését. Ezenkívül a
Pannon-medence kutatási területeit illetôen az
alacsonyabb kockázatú lehetôségek feltárására
összpontosítunk. Ennek eredményeként öt
újabb földgáztároló réteget találtunk a korábban
felfedezett Hosszúpályi-Dél gázmezô környé-
kén, ahol a mezôfejlesztés már folyamatban van.

Eredményeink ellenére a jelenlegi földgázra
vonatkozó bányajáradék-szabályozás miatt a
tényleges nettó készletünk Magyarországon a
korábbi évek alatt tapasztalt szint alá csök-
kent. A földgázkitermelésre vonatkozó bánya-
járadék növekedése miatt (megemelt bányajá-
radék) a magyarországi nettó bizonyított
készleteink 4,7 millió tonna olajegyenértékkel
csökkentek. Összességében így a teljes ma-
gyarországi nettó bizonyított készleteink 
5,6 millió tonna olajegyenértékkel csökkentek.

Jelentôs siker Pakisztánban egy új 
kôolaj- és földgáztalálat révén
A pakisztáni Tal blokkban a MOL, mint operátor,
pakisztáni partnereivel közösen elôkészítette a
korai termelést a manzalai földgázkutató-fúrásnál,
amelyet még 2002-ben mélyítettünk le. Elkészült a
szükséges távvezeték, a gázfeldolgozó üzem és a
földgáz-értékesítési szerzôdés véglegesítése is
megtörtént. A tényleges értékesítés 2005 elsô
napjaiban megkezdôdött. További kutatási erôfe-
szítéseink ebben a blokkban ismét eredményes-
nek bizonyultak, és a második kutatófúrásunk
(Makori-1), amelyet az év második felében mélyí-
tettünk le, jelentôs nagyságú kôolaj- és földgáztá-
rolókat talált. A sikeres rétegvizsgálatokat követô-
en a fúrást termelôkúttá minôsítettük, amelynek
kapacitása 4000 hordó/nap kôolaj és 10-15 millió
köbláb/nap földgáz volt. A kút termelésbeállítását
2005 végére tervezzük. 2005 elején megkezdtük
a manzalai találat elsô lehatároló fúrásának mélyí-
tését is, amely majd segít bennünket a találat
nagyságának pontosabb megítélésében. A ha-
gyományosan alulértékelt medencében elért sike-
res kutatási programok révén a MOL igen komoly
hírnevet szerzett Pakisztánban, mint nemzetközi
operátorvállalat.

További nemzetközi projektek a 
hosszabb távú növekedési lehetôség
alátámasztására 
2004-ben beléptünk egy további, vonzó kutatási
projektbe is (amely egyben az elsô új nemzetkö-
zi kutatási területünk 1999 óta), amikor a foku-
szált növekedési stratégiával összhangban, ré-
szesedést szereztünk a kazahsztáni
Fedorovszkoje kutatási blokkban. 2005 február-
jában tovább növeltük a blokkban lévô részese-
désünket és átvettük az operátori szerepet a ku-

tatási szakaszra. A 2005-ös terv a sóréteg alatti
Zsaik nevû mélykút befejezését, egy másik
sóréteg alatti kút mélyítését és háromdimenziós
szeizmikus méréseket tartalmaz egy harmadik
kutatási objektumon.

Jemenben új geológiai szerkezeteket azonosítot-
tunk a két koncessziós területünkön, ahol újabb ku-
tatófúrásokat fogunk lemélyíteni 2005 folyamán. 

Erôsen növekvô szénhidrogén-termelés,
összhangban a stratégiai célkitûzésekkel
Az összes szénhidrogén-termelés nemzetközi-
leg is erôs, 11% feletti növekedést mutat,
amely 2004-ben 110.000 kôolaj hordóegyenér-
tékes/nap átlagos szintre emelkedett.

Amint ezt a középtávú stratégiánkban terveztük, a
Csoport kôolajtermelése dinamikusan emelkedett
54.200 hordó/nap értékre, ezzel jelentôs mérték-
ben meghaladva a 2003. évi szintet 
(44.400 hordó/nap). Miközben a hazai termelés
csak csekély mértékben csökkent, ezt teljesen
kompenzálni tudta az oroszországi kôolajtermelés
85%-os növekedésének MOL-részesedése.

Kútoptimalizálási és rétegrepesztési mûveletek
eredményeként a nyugat-szibériai ZMB kôolajme-
zô teljes napi termelése 
2004. év végére megközelítette
a 55.000 hordó/nap szintet (a
MOL-részesedése a kitermelés-
bôl mintegy 27.500 hordó/nap).
A magyarországi kôolaj- és kon-
denzátumtermelés mintegy 
2%-kal csökkent, mivel a kôolaj-
mezôk jelentôs hányada már
érett szakaszban van. Az ebbôl
adódó természetes lemerülési
rátát nagyrészt kompenzálni 
tudták az új mezôfejlesztési, 
termelésbe állítási és 
termelésintenzifikálási projektek 
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(Tóalmás-D, Nagyká-
ta, Gomba, komplex
szerkezetkezelési
projekt és az új víz-
szintes kutak a legna-
gyobb mezônkben,
az algyôi kôolaj- és
földgázmezôben).
A nettó száraz gázter-
melés megközelítôen
4%-kal növekedett a
2003. évi szinthez ké-
pest az év folyamán
elvégzett, a meglévô
mezôinknél elôforduló
mûszaki korlátok
folyamatos feloldása
és a korábban felfede-
zett új mezôk és táro-
lók termelésbe állítása
révén. 

Nemzetközi
szinten is
versenyképes
fajlagos
költségek 
Mivel az alacsony
költségû nyugat-szi-
bériai kôolajtermelés
részesedése nôtt, és

a csökkenô olajtermelés ellenére magyarországi
fajlagos mûködési költségeink lényegében nem
változtak, az átlagos olaj- és kondenzátumterme-
lési fajlagos költség (levéve az értékcsökkenést
és az amortizációt) 3,1 USD/hordó szintre csök-
kent 2004-ben, ez 24%-kal alacsonyabb, mint
2003-ban. A szénhidrogén-termelés teljes fajla-
gos költsége (beleértve az értékcsökkenést) na-
gyon versenyképes, mintegy 5,2 USD/hordóe-
gyenérték. Másrészrôl a nemzetközi trendekkel
összhangban az egy hordóra esô találati és fej-
lesztési költségek a hároméves átlagban 
7,3 USD/hordóegyenértékre emelkedtek. 
Hozzá kell tenni, hogy az USA-dollárnak a ma-
gyar forinthoz képest mutatott tartós gyengélke-
dése negatív hatást gyakorolt az összes fajlagos
költségmutatókra.

Kilátások 

Fokozottabb mértékben fokuszálunk a nemzet-
közi kutatási és termelési tevékenységekre,
építve az elmúlt évek során megszerzett nem-
zetközi tapasztalatainkra, valamint a fejlesztési
és termelési szakaszban lévô projektjeinkre a ki-
választott,  olajipari szempontból vonzó földrajzi

régiókban. Mivel a megfelelô portfólió-kockázat-
kezelés kulcsfontosságú sikertényezô a közép-
európai és FÁK-régiókban, ahol komoly mûkö-
dési, üzemelési tapasztalatokkal rendelkezünk,
olyan projekteket keresünk, amelyek további
földrajzi diverzifikációt tesznek lehetôvé. Ezen
további célrégiók között találjuk a Közel-Keletet
és Észak-Afrikát, valamint Pakisztánt, ahol már
operátori tapasztalatokra tettünk szert és kiépí-
tettük a szükséges üzleti kapcsolatrendszert.

A kutatási és termelési portfóliónk kidolgozása so-
rán elsôrendû fontosságot tulajdonítunk annak,
hogy a Csoporton belüli erôforrásainkat maximális
mértékben kihasználjuk és igen szoros együttmû-
ködést alakítsunk ki az INA-val és szakértôivel is. 

A nemzetközi tevékenységek egyre növekvô fon-
tossága következtében a társaság jelentôs, a sze-
mélyi erôforrásokkal kapcsolatos feladatokkal
szembesül. Annak érdekében, hogy hatékonyab-
ban tudjunk felelni ezekre a kihívásokra, 
2004 szeptemberét követôen átfogó változtatá-
sokat hajtottunk végre a szegmens belsô szerve-
zeti felépítésében, ami jelentôs átszervezés és a
fókuszterületek újradefiniálását jelentette. Ez a
folyamat 2005 márciusában zárult le.

Arról is döntés született, hogy a gáz midstream esz-
közök portfóliója MOL-tulajdonban maradjanak és
azt a Kutatás-termelés Divízió kezelje a MOL/Eon-
Ruhrgas gázipari partnerséggel kapcsolatos rész-
leges értékesítési tranzakció zárását követôen.

Kutatás-termelés
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A 2004. év legfontosabb 
eredményei

Rekordnyereség
2004-ben a szegmens üzleti eredménye jelen-
tôs mértékben növekedett, ami a magasabb
értékesített mennyiségnek, a crack spreadek
kedvezô alakulásának, a befolyásolható költsé-
gek csökkenésének, továbbá a készletállo-
mány pozitív hatásainak volt köszönhetô. 
A Brent-Ural különbség szélesedése szintén
nagymértékben hozzájárult a szegmens re-
kordnyereségéhez. Az elmúlt években megva-
lósított jelentôs finomítói fejlesztéseknek kö-
szönhetôen a MOL kedvezô, magas
hozzáadott értékû termékstruktúra kialakításá-
ra volt képes az alacsony árú Ural-kôolaj feldol-
gozásával. Ennek eredményeképpen a MOL
által realizált finomítói árrés magasabb volt,
mint a piac által követett referencia-árrés.

Teljes integráció a Slovnafttal
2004. január 1-jétôl a MOL és a Slovnaft vala-
mennyi tevékenysége integráltan mûködik. 
Finomítóink harmonizálásának, az összehan-
golt logisztikai mûködésnek, a közös értékesí-
tési törekvéseknek, illetve az ellátási lánc haté-
konysága növelésének köszönhetôen,
továbbá egymás legjobb gyakorlatának fel-
használásával az egyre erôsödô versenyhely-
zetben összességében képesek voltunk nem-
csak megtartani, de kis mértékben javítani is
regionális piaci pozíciónkat.

Finomítói fejlesztések az EU–2005
üzemanyagszabvány alkalmazásával 
A 2001-ben kezdôdött finomítói beruházások
keretében egy kénmentesítô üzem, egy gáz-
olajkeverô, valamint egy hidrogéngyár épült
meg Százhalombattán, a Dunai Finomítóban,

Feldolgozás és kereskedelem

Az üzleti szegmens a kôolaj és egyéb finomítói alapanyagok, továbbá az olajtermékek beszer-
zését, finomítását, szállítását, nagykereskedelmi és kiskereskedelmi értékesítését végzi. Az üz-
leti szegmens célja a hatékonyság és az értékesítés növelése az integrált ellátásilánc-me-
nedzsmentrendszer, illetve a magas termékminôség, a kiváló eszközpark és a régióbeli piacok
földrajzi helyzetének kihasználása révén. A Lakossági Szolgáltatások a termékek és szolgálta-
tások kiskereskedelmi értékesítését végzi a hazai és nemzetközi töltôállomás-hálózat mûköd-
tetésével. A kiskereskedelmi üzlet célja a hálózat hatékonyságának javítása, a vevôkre irányu-
ló figyelem, és a vásárlói lojalitás növelése, és a hálózat szelektív bôvítése a régióban.
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továbbá egy gázolaj kénmentesítô a pozsonyi
finomítóban. Ezen fejlesztéseknek köszönhe-
tôen a MOL felkészült a kénmentes (legfeljebb
10 ppm kéntartalmú) üzemanyagok gyártásá-
ra, ezzel eleget téve a rendkívül szigorú 
EU-elôírásoknak, melyek teljeskörûen csak
2009-tôl válnak kötelezôvé. Az új fejlesztés
nemcsak arra teszi képessé a MOL-csoportot,
hogy a 2005-ben érvénybe lépô EU környezet-
védelmi szabályozásoknak megfeleljen, hanem
piaci pozíciója további erôsítését is biztosítja,
mivel kiemelkedô minôségû üzemanyagai a

legkorszerûbb gépjármûvekben is felhasznál-
hatók. A MOL és a Slovnaft a fejlesztéseket
nemzetközi tendereztetés útján valósította
meg, kihasználva a szinergiákat a szállítók kivá-
lasztásakor, illetve megosztva a projektme-
nedzsment terén szerzett tapasztalatokat.

Közelebb a 
végfelhasználókhoz Ausztriában
Júliusban társaságunk többségi tulajdont szerzett
az osztrák Roth Heizöle GmbH-ban, mely az or-
szág legnagyobb, családi tulajdonú olajkereskedô
társasága, megközelítôen 400.000 tonna éves ér-
tékesített kôolajtermék-mennyiséggel, töltôállo-
másokkal és logisztikai hálózattal Linz és 
Graz térségben. A 2003 szeptemberében
Korneuburgban, Bécs közelében megnyitott
nagykereskedelmi tároló után ez egy újabb lépés
volt az ipari, a mezôgazdasági és a közlekedési
szegmensben tevékenykedô közepes és kis vég-
felhasználók, valamint a helyi töltôállomások köz-
vetlen ellátásának növeléséhez. A Roth Heizöle
GmbH már meglévô, Linz és Graz térségben ta-
lálható vevôkapcsolatai kiválóan kiegészítik a 
MOL-csoport korneuburgi tárolóból ellátott piacait.
A Roth Heizöle vállalat megszerzésével a 
MOL-csoport teljes lefedettséget ért el Auszt-
riában, és erôsítette pozícióját ezen a fontos
exportpiacon.

Együttmûködés az INA-val
Horvátország vezetô olaj- és gázipari társasá-
gával, az INA-val 2003-ban kötött megállapo-
dás alapján társaságunk elkezdte a közös kô-
olajellátásból, a közös piacokon történô
eladások harmonizációjából, valamint a mûkö-
dés különbözô területein egymás legjobb gya-
korlatának alkalmazásából adódó szinergiák
feltárását és kiaknázását. Jelentôs erôfeszíté-
sek történtek az INA finomítói fejlesztési alter-
natíváinak kidolgozására, melyek elengedhe-
tetlenek az üzemanyag-minôség javítása
érdekében.

Tovább bôvült nemzetközi hálózatunk
Magyarországon és Szlovákiában folytatódott
a hálózat hatékonyságának növelése. Az egy
töltôállomásra jutó forgalmunk (saját tulajdonú
töltôállomások esetén) Magyarországon 
2%-kal, Szlovákiában 3%-kal, Romániában
17%-kal nôtt az elôzô évhez képest. Az északi
régióban, Csehországban és Lengyelország-
ban 2, illetve 12 töltôállomással bôvítettük a
hálózatunkat. A fejlesztések eredményeként
Magyarországon 5 új töltôállomás került 
átadásra az országos átlag alatti piaci 
részesedést képviselô területeken. A nem-
üzemanyag jellegû, shopértékesítésünket további
8 töltôállomás korszerûsítésével erôsítettük. 



Romániában végrehajtottuk a Shell Romániától
vásárolt 22 darab töltôállomás integrációját,
majd egy következô lépcsôben aláírtuk a 
Shell Románia Kft. 100%-os tulajdonrészének
megvásárlását. Ausztriában megvásároltuk a
grazi székhelyû Roth GmbH 20 töltôállomását,
belépve ezzel az osztrák piacra, megteremtve
a lehetôséget a további ausztriai fejlesztésekre.

Kitekintés 2005-re
A MOL-csoport feldolgozás és kereskedelem
tevékenysége számára 2005-ben továbbra is
kedvezô üzleti környezetre számítunk, noha a
crack spreadek és a Brent–Ural különbség va-
lamivel alacsonyabbak lehetnek, mint 
2004-ben. A Slovnafttal folytatott integrált mû-
ködésnek köszönhetôen erôsíteni tudjuk piaci
pozícióinkat, és a közelmúltban végrehajtott
ausztriai tulajdonszerzés eredményeként a
végfelhasználókhoz is közelebb kerülünk. 
Várakozásaink szerint tovább bôvítjük együtt-
mûködésünket az INA-val. 
2005-ben folytatjuk a magyar és a szlovák há-
lózatok hatékonyságának növelését. A déli ré-
gióban a MOL Románia és a Shell Románia in-
tegrációjával, valamint a hálózatfejlesztés

felgyorsításával optimalizálni kívánjuk a folya-
matokat a további költséghatékony üzemelte-
tés érdekében. A Shell Románia Kft. akvizíció
eredményeként romániai leányvállalatunk 
2005-ben 135 töltôállomással, megközelítôen
12%-os piaci részesedéssel országos lefedett-
séget biztosít.
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A 2004. év legfontosabb 
eredményei 

Az új gázüzleti szabályozás hatásai
A 2004. január 1-jétôl életbe lépett új EU-kon-
form gázpiaci szabályozásnak köszönhetôen a
gázüzlet valamennyi szegmense (szállítás, táro-
lás és nagykereskedelem) átlátható szabályo-
zói környezetben mûködik, és 2004-ben jelen-
tôsen hozzájárultak a MOL-csoport kimagasló
üzleti eredményéhez. A kompenzációs mecha-
nizmusnak köszönhetôen a lakossági gázárak
csak kismértékben emelkedtek, ugyanakkor le-

hetôvé vált, hogy a MOL, mint gáznagykeres-
kedô import alapú árakat érvényesítsen. Az
Energiagazdálkodási Célelôirányzatba, a hazai
kitermelés után fizetendô bányajáradékon túl, a
szabályozás változását követôen, befizetésre
került a közüzemi nagykereskedô által elért, a
szabályozott megtérülést meghaladó árbevétel. 

Jelentôs változás 
a mûködési környezetben
2004. január 1-jétôl valamennyi nem lakossági
fogyasztó számára biztosított a szabad kereske-
dôválasztás lehetôsége. A megváltozott piaci
környezetben a MOL gázkereskedelmi üzlete
98%-os piaci részesedést tudott megtartani,
döntôen mint közüzemi nagykereskedô. A föld
alatti tárolás szolgáltatásait alapvetôen a köz-
üzem veszi igénybe, de versenykereskedôkkel
is kötöttünk 2004-ben szerzôdést, s így a teljes
tárolói kapacitást értékesíteni tudtuk. 
A közszolgáltatói földgázpiaci szereplôk között
az év során erôsödött az együttmûködés, mi-
után a MOL Földgázellátó Rt. tagja lett a Gáz-
szolgáltatók Egyesülésének. Ez a fórum lehetô-
séget biztosít a gázpiaci szereplôk érdekeinek
egyeztetésére, közösen hatékonyabban tudnak
lobbizni a piacszabályozás területén. 

Változások az üzlet struktúrájában
2004. november 4-én a MOL jelentôs straté-
giai fontosságú döntést hozott a gázüzletág
üzemeltetésével kapcsolatban. A MOL és az 

Földgáz

A földgázüzletág felelôs a földgáz importálásáért, szállításáért, tárolásáért és nagykereskedel-
méért, továbbá feladata a külsô kulcspiacok számára a földgáz tranzitszállítása. Célunk a
megbízható földgázellátás fenntartása, az eszközök hatékony üzemeltetése, valamint a tevé-
kenység befektetett eszközei utáni korrekt megtérülés elérése. Az új gázleányvállalataink
elôtt álló egyik legfontosabb kihívás jelenlegi fogyasztóink megtartása az új, liberalizált piacon.
A gázüzleti partnerbevonási stratégiánkkal összhangban novemberben az E.ON Ruhrgas Interna-
tionallel partnerségi szerzôdést írtunk alá. A szerzôdés pénzügyi zárásáig a társaságok mûköd-
tetése és irányítása változatlan, azonban a MOL és az E.ON Ruhrgas International stratégiai
kérdésekben már közösen döntenek. 
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Földgáz

E.ON Ruhrgas International képviselôi partner-
ségi szerzôdést kötöttek a MOL gázüzletágá-
nak további közös mûködtetésérôl. A tranzak-
ció amellett, hogy 2,2 Mrd euróra értékelte a
MOL földgázportfóliójának 100%-át, lehetôvé
teszi, hogy maximalizáljuk gázüzleti befekteté-
seink értékét. 
A szerzôdés értelmében társaságunk az 
E.ON Ruhrgas International részére a MOL
Földgázellátó Rt.-ben, illetve a MOL Földgáztá-
roló Rt.-ben 75% mínusz 1 szavazatot biztosító
részvénytulajdont értékesít, illetve eladásra ke-
rül a Panrusgáz Rt. 50%-os tulajdonosi csomag-
ja is. Az értékesített üzletrészek mellett a MOL
két további eladási opciót gyakorolhat a vevô
féllel szemben. Az egyik eladási opció a Föld-
gázellátó Rt. és a Földgáztároló Rt. fennmaradó
25% plusz 1 részesedésének értékesítésére
vonatkozik, ennek gyakorlására 5 év áll rendel-
kezésre. A másik eladási opció a Földgázszállító
Rt. legalább 25% plusz 1, legfeljebb 75% mí-
nusz 1 szavazatot biztosító részesedésének 
2 éven belül történô értékesítésérôl szól. 
A tranzakció lezárásához az illetékes verseny-
hivatalok hozzájárulása szükséges, várhatóan
2005-ben zárul le az eljárás. 

A piac igényeire reagálva
A 2003/2004-es tél átlagosnak minôsíthetô, míg
a 2004. negyedik negyedév kimondottan enyhe
volt. Ellátási zavar nem volt, a 2004. év végi tá-
rolói készletek a tervezettnél magasabb szinten
voltak a kisebb téli fûtési igény miatt. 
2004-ben a zsanai tároló csúcskapacitásának
növelésére fejlesztés indult, melynek eredmé-
nyeként a 2005/2006-os téli tárolói csúcskapa-
citás 3 millió m3/nappal bôvül.
A megnövekedett lakossági gázfogyasztás
Boszniában és Szerbiában ahhoz vezetett, hogy
jelentôsen nôtt a tranzitgázszállítások mennyisé-
ge. Miután ezen déli országok lakosságának az
életszínvonala fokozatosan visszatér a balkáni
konfliktus elôtti idôk szintjére, a tranzitált meny-
nyiségek további növekedésére számítunk.

Kapcsolódó tevékenységeink
divesztíciója
2004-ben folytatódott a kisebb gázipari 
érdekeltségeink divesztíciója, értékesítettük a 
MOL  KÖGÁZ Rt., az ÉGÁZ Rt. és a DÉGÁZ Rt.
társaságokban lévô kisebbségi részesedésünket.

Kitekintés
Az E.ON Ruhrgas Internationallel kötött gázüzle-
ti partnerségi projekt várhatóan 2005 elsô félév-
ében lezárul. A MOL megmaradó érdekeltsége-
in keresztül azonban továbbra is meghatározó
szereplôje lesz a magyar, valamint a tranzitszál-
lítások révén a regionális gázpiacnak. Ennek
megfelelôen folytatja a gázüzlet fejlesztését, kü-
lönösen a tranzit tevékenységben, ahol megfe-
lelô lehetôségek adódnak. 
A Szállításban lévô befektetésünket és a Ke-
reskedelemben, valamint a Tárolásban fennálló
kisebbségi részesedésünket idôrôl idôre felül-
vizsgáljuk azzal a szándékkal, hogy továbbra is
maximalizáljuk a részvényesi értéket.
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Jelentôs eredmény a továbbra is 
gyenge iparági környezet ellenére
A nemzetközi olajárak változásával összhangban
a pirolízis alapanyagok elôzô évi magas árszintje
év közben tovább emelkedett. A polimerárak
emelkedése az európai piacon, a dollárral szem-
beni erôs euróval párosulva az integrált petrolké-
miai árrés növekedését eredményezte. A kedve-
zô kapacitáskihasználásból eredô mennyiségi
növekedés többletfedezete és a költséghaté-
konyság javulása szintén jelentôsen hozzájárult a
szegmens eredményének növekedéséhez.

A MOL-csoport petrolkémiai 
tevékenységének sikeres integrációja
2003-ban megtettük a szükséges elôkészülete-
ket az integrált petrolkémiai szegmens létreho-
zására. A TVK és a Slovnaft petrolkémiai tevé-
kenységeit egyesítve 2004. január elseje óta a
TVK és a Slovnaft petrolkémiai üzleti területei, a
termelés és a kereskedelem integrált módon
mûködnek. Az integráció lehetôséget biztosított
az eredményesség növelésére a mûködés raci-
onalizálásán és összehangolásán keresztül. 
Július elsejétôl hasonlóan a MOL-hoz és a 
Slovnafthoz a TVK funkcionális egységei is in-
tegráltan mûködnek, és támogatják az üzleti 
folyamatokat. Az integrált üzleti mûködés lehe-
tôséget teremt a termelés hatékonyabb terve-
zésére és ütemezésére, a termelési ciklusok, a
termékportfólió és a készletek optimalizálására,
valamint a vevôi igények jobb kielégítésére.

Petrolkémia

A versenyképesség növelése az integrált mûködés, a hatékonyságjavítás
és a növekedés által.

A MOL-csoport petrolkémiai szegmense a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilén-piacá-
nak egyik vezetô szereplôje, amely magában foglalja a TVK és a Slovnaft olefin- és poliolefin-gyártó
kapacitásait is. A szegmens integrált termelési struktúrában elsôsorban a Csoport finomítóiból
származó, különbözô folyékony és gáz halmazállapotú szénhidrogének felhasználásával monome-
reket, majd azokból mûanyagipari alapanyagokat, poliolefineket – HDPE, LDPE, PP homo- és
kopolimereket – állít elô. Az elôállított polimerek integrált értékesítési csatornákon keresztül jut-
nak el a hazai és európai piacokra, elsôsorban végfelhasználókhoz. A szegmens egyik fô kihívá-
sa a nyugat-európainál erôteljesebben növekvô közép-kelet-európai polimerkereslet kielégítése,
melyet a stratégiai fejlesztések során bôvülô kapacitásokkal kíván megvalósítani.
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Petrolkémia

Tovább folytattuk 
a hatékonyságjavítást
A hatékonyságjavítási folyamat részeként
2004. februárban kiszerveztük a TVK karban-
tartási tevékenységét. Ezt a továbbiakban
külsô szolgáltatásként veszi igénybe a TVK.
A Magyarország EU-csatlakozása által adott
lehetôségeket kihasználva átalakítottuk a
TVK külkereskedelmi leányvállalatainak mû-
ködését is, amelyek júliustól ügynöki konst-
rukcióban látják el feladataikat.

Versenyképes üzemméretet értünk el
A MOL-csoporton belül a petrolkémiai eszkö-
zök és tevékenységek integrálása a straté-
giai fejlesztés belépô kapacitásaival ki-
egészülve biztosítja az európai szinten is
versenyképes petrolkémiai üzemméretet. 
A MOL-csoport éves összes polimergyártó
kapacitása 2005-ben megközelíti az 
1.300 kt-át és az új üzemek a legkorszerûbb
termékekkel bôvítik a termékpalettát.
Tiszaújvárosban a petrolkémiai fejlesztési pro-
jekt kivitelezési fázisa a tervekkel összhangban
2004. év végére gyakorlatilag befejezôdött. Az
új – Linde licenccel megépült – olefingyár 
250 kt éves etilénkapacitásával a MOL-cso-
port teljes etiléngyártó kapacitása már megkö-
zelíti a 840 kt-át. A Mitsui technológiával ké-
szült új polietiléngyár kapacitásával a nagy
sûrûségû polietilén (HDPE) termelése meg-
duplázódik és eléri az éves 400 kt-át. A petrol-
kémiai fejlesztési projekt részét képezte a je-
lentôs kiszolgáló infrastruktúra megvalósítása
is, melynek egyik legjelentôsebb létesítménye
egy 6 kt etilén tárolására alkalmas tárolórendszer.
A pozsonyi fejlesztés is közel áll a befejezés-
hez. Az épülô 255 kt éves kapacitású polipro-
pilén- (PP-) gyár (Dow Chemical technológia)
évente több mint 170 kt-val növeli a 
MOL-csoport teljes PP-gyártási kapacitását.
Az eredményesség javításával és a mûködôtô-
ke-elemekkel való hatékony gazdálkodással si-
keresen lehetett biztosítani a fejlesztésekhez
szükséges pénzügyi forrásokat. Az év végén a
MOL és a TVK 280 millió euró hitelszerzôdést
írt alá 5 éves idôtartamra a TVK szindikált hite-
leinek refinanszírozására. Az ügylet a 
MOL-csoport finanszírozási költségeinek csök-
kenését eredményezi a következô években.

Tulajdonosi pozíciók változása
2004 márciusában a Hermész Kft., a MOL
100%-os leányvállalata, lehívta a MOL 8,02%
TVK-részvényre vonatkozó vételi opcióját. De-
cemberben a Slovnaft megvásárolta a 
Hermész Kft. tulajdonában lévô TVK-részvény-
csomagot. A MOL közvetett és közvetlen befo-
lyása a TVK-ban 52,33% volt 2004. év végén.

Kitekintés
Az erôteljes gazdasági növekedési kilátásokkal
együtt a polimerpiacok élénkülésére lehet számí-
tani. A MOL-csoport petrolkémiai szegmensé-
nek versenypozíciója szilárd a regionális piaco-
kon a magas fokú mûködési megbízhatóságnak
és a javuló mérethatékonyságnak köszönhetô-
en, melyet a korszerû termékskála és az egycsa-
tornás értékesítés is hatékonyan támogat.
További lehetôségeket látunk a hatékonyság nö-
velésére. A 2005. év egyik kulcsfeladata a folya-
matok további optimalizálása és racionalizálása, az
integráció elmélyítése. Az integrált ’Supply Chain’
mûködés továbberôsítése az értéklánc mentén,
az új technológiák bevezetése és a munkaerô ra-
cionalizálása tovább fogja növelni versenyképes-
ségünket. Figyelmünk fókuszában továbbra is az
áll, hogy magas színvonalú termékeket és szolgál-
tatásokat nyújtsunk vevôinknek amellett, hogy az
alacsony költségû polimertermelô pozíciónkat
erôsítjük. Megvizsgáljuk a TVK és a Slovnaft által
forgalmazott polimer márkák harmonizálásának, a
polimer logisztika, valamint a TVK energiaszolgál-
tatás kiszervezésének lehetôségét.
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MOL–INA partnerség – 2004

Jelenleg a MOL 
25% plusz 1 rész-
vény tulajdoni része-
sedéssel rendelkezik
az INA-ban, a horvát
nemzeti olaj- és gáz-
ipari társaságban.
Társaságunk a tranz-
akció 2003. novem-
beri zárását követô-
en szerezte meg ezt
a részesedést és 
lett ezáltal az INA
stratégiai partnere. A
MOL által az INA Fel-
ügyelôbizottságába

és Ügyvezetô Testületébe delegált tagok, be-
leértve a pénzügyi igazgatót és a társasági
szolgáltatások igazgatóját, proaktív munká-
jukkal nagy mértékben hozzájárultak az eltelt
több mint egy évben az INA-nál végbement
hatékonyságjavuláshoz.

Társaságunk megkezdte saját szervezeti átala-
kulásából szerzett tapasztalatainak átadását az
INA részére, amely átalakulás eredményeként
az INA egy állami tulajdonban álló vállalatból
egy hatékony, piacorientált társasággá vált. 

Ezzel a stratégiával összhangban, egyik elsô
jelentôs lépésként, a MOL és az INA közösen
felülvizsgálták az INA finomítói fejlesztési ter-
veit arra összpontosítva, hogy a beruházá-
sok eredményeképpen az INA képes legyen
az EU-elôírásoknak megfelelô minôségû fi-
nomítói termékeket elôállítani. Az értékesí-
tési és kereskedelmi tevékenységek átszer-
vezésének részeként létrejött az ellátásilánc-
menedzsmentrendszer és egy új, piaci, átlát-
ható árazási módszertan került bevezetésre. 
Megkezdtük a délkelet-európai régióra vonat-
kozó marketingstratégiánk összehangolását,
beleértve a kiskereskedelmi pozíciók felülvizs-
gálatát, valamint a regionális akvizíciós lehetô-
ségek közös vizsgálatát is. Megindult a MOL
tapasztalatainak átadása a belföldi töltôállo-
más-hálózat racionalizálása, a nem-üzemanyag-
termékek értékesítésének fejlesztése és a ha-
tékony hálózat mûködtetése terén is.
Folyamatban van egy törzsvásárlói kártya-
program kifejlesztése, továbbá dolgozunk a
kölcsönös kártyaelfogadási megoldásokon a
MOL, a Slovnaft és az INA hálózatában. 

A magyar–horvát országhatár mentén régóta
folyó mezôfejlesztési együttmûködés mellett
ugyancsak közösen foglalkozunk a nemzetkö-
zi kutatás-termelési üzlet területén egyes
elôttünk álló lehetôségekkel a kockázatok
megosztása és a pénzügyi és humán erôfor-
rások egyesítése céljából. Vizsgáljuk annak
lehetôségét is, hogy összekapcsoljuk a magyar
és horvát földgázrendszert.

Az INA társasági teljesítménye és hatékonysá-
ga immár egy esztendeje javul. A MOL kezde-
ményezte a beszerzési folyamatok átszerve-
zését annak érdekében, hogy egy integrált,
egységes és átlátható beszerzési rendszer jöj-
jön létre. Megkezdôdtek a munkálatok egy in-
tegrált, az SAP3-on alapuló társaságirányítási
rendszer bevezetésén és számos költségmeg-
takarítási projektet is indítottunk annak érdeké-
ben, hogy beazonosítsuk a potenciális költ-
ségcsökkentési lehetôségeket a társaságnál.

Az INA, mint a horvátországi piacvezetô, vala-
mint Bosznia-Hercegovina és Szlovénia kulcs-
fontosságú beszállítója, stratégiai pozícióval
rendelkezik a gyors növekedést mutató délke-
let-európai olajtermékpiacon. 2004-ben az 
INA 5,5 millió tonna feldolgozott terméket állított
elô és több mint 450 üzemanyagtöltô állomást
üzemeltetett a korábbi Jugoszlávia területén.

Stratégiai partnerünk, az INA

INA, rijekai finomító
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Munkatársaink iránti felelôsségünk
A MOL-csoport Etikai Kódexben szabályozta az
üzletvitelében érvényesülô átláthatóságot, fedd-
hetetlenséget, az üzleti érdek és vagyon védel-
mét, valamint a társaságon belüli normákat. 
Tevékenységünket az érvényes nemzetközi
szabályoknak megfelelôen, a legjobb gyakor-
lat kialakítására törekedve, törvényes keretek
között, rögzített belsô szabályoknak megfele-
lôen végezzük.
Felelôsségünkbôl adódóan folyamatosan fel-
ügyeljük, elemezzük és csökkentjük az üzleti
tevékenységünkkel természetes módon
együtt járó kockázatokat, felkészülünk az ak-
tuális kihívásokra. A kockázatmenedzselés
az elmúlt évben is sosem látott hangsúlyt ka-
pott a vállalatnál. 

Fókuszban a munkavállaló
Eredményközpontú szervezetben dolgozunk,
társasági értékeink szem elôtt tartásával vé-
gezzük mindennapi munkánkat. 
Célunk, hogy biztosítsuk munkavállalóink elkö-
telezettségét vállalatcsoportunk eredményes-
sége iránt, és szakmai téren európai szinten is
a legjobbak között legyünk. Ennek érdekében
számos olyan programot indítottunk és mû-
ködtetünk, amelyek támogatják társasági kul-
túránk és értékeink megvalósítását.

Nemzetközi 
csapatban dolgozunk
Az integrációból adódó közös munka már az el-
sô évben meghozta a sikert, bebizonyítottuk,
hogy együtt jobb eredményeket érünk el. 
A Csoport egységes szervezeti kultúrájának ki-
alakítása érdekében elindítottunk egy programot,
ennek keretein belül meghatároztuk közös jövô-
képünket és értékeinket, támogattuk multikul-
turális csapataink összekovácsolását, és lépése-

ket tettünk az egységes an-
gol kommunikációs nyelv mi-
nél szélesebb kiterjesztésére. 

Elégedettségi felmérés
A MOL-csoport munkavállalói
között végzett elégedettségi
felmérés adatai azt mutatják,
hogy dolgozóink javarészt
elégedettek a munkahelyük-
kel. Kollégáink a jó munkatár-
si kapcsolatokat, a biztonsá-
gos munkafeltételeket és a
munkavégzés során élvezett
önállóságot, illetve a felelôs-
ségvállalást tartják a legfonto-
sabb létezô értékeknek. 

Életpályadíjak
Vállalatunk „Életpályadíjjal” ismeri el azon
munkavállalóinknak az elkötelezettségét, akik
több évtizeden keresztül kimagasló, a jövô ge-
nerációi számára példaértékû teljesítményt
nyújtottak. 2004-ben huszonnégy kolléga kap-
ta meg a MOL és a Slovnaft Életpályadíjat. 

Társasági értékek
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Beérett stratégia, kiemelkedô eredmény

A MOL 2004-ben is sikeres lépéseket tett stratégiai célja megvalósítása érdekében, hogy 
Közép-Európa legtekintélyesebb, integrált multinacionális olajvállalatává váljon a Baltikumtól
az Adriáig. 
A közép-európai térségben a jelentôsebb vállalatfelvásárlások kora véget ért. Társaságunk 
vezetô szerepet töltött be a regionális konszolidációban, meghatározó tényezôvé váltunk az 
üzleti életben és a közép-európai régió folyamatos fejlôdésében. Az üzleti környezetben bekö-
vetkezett átalakulások új kihívások elé állították társaságunkat. Szervezetünket és mûködési
folyamatainkat integráltuk annak érdekében, hogy minden szervezeti egységünk a lehetô 
legjobban támogassa stratégiai és üzleti céljainkat. Piaci és üzleti pozícióinkat minôségközpon-
tú és értékteremtô munkával kívánjuk továbberôsíteni. 

Üzleti eredményeinkben már tükrözôdnek a Slovnaft és a TVK sikerei, és megjelennek az 
INA-partnerségbôl fakadó elônyök is. Következetes és kemény munkával bebizonyítottuk, hogy jó úton
indultunk el akkor, amikor a növekedésen és partnerségen alapuló stratégiai célokat tûztük ki magunk elé.
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Társasági értékek

Fiatal Tehetségek Program
Az immár MOL-csoport szintû Fiatal Tehetsé-
gek Program célja potenciális vezetôk kineve-
lése MOL-csoport szinten. A program vezetôi
feladatokkal, munkával és tanulással teli két-
éves idôszakot jelent fiatal munkatársaink szá-
mára. 2004-ben harminchárman kaptak lehetô-
séget, hogy bebizonyítsák rátermettségüket a
MOL-csoport vállalatainál és az INA-ban.

Gyakornoki Program
2004 ôszén indítottuk elsôként a MOL-ban és
a Slovnaftban Gyakornoki Programunkat an-
nak érdekében, hogy tehetséges pályakezdô
diplomás fiatalokat nyerhessünk meg a MOL
számára. Hosszú kiválasztási folyamat alapján
választottunk ki tizennyolc fiatalt, akik számára
képzési programot és különbözô szakterületek
közötti rotációs programot mûködtetünk.

Orientációs Program 
A pályakezdôk sok nehézséggel szembesül-
nek elsô munkahelyükön, ezért az Orientációs
Programunkkal kívánjuk megkönnyíteni a fiata-
lok beilleszkedését a társaság mindennapi éle-
tébe. Fiatal kollégáink integrált csapatokban is-
merhetik meg a multikulturális környezetben
végzendô csapatmunkát.

Esély Program
Fontosnak tartjuk, hogy gondoskodjunk a mun-
káltatói rendes felmondásban érintett munkatár-
sainkról is. Ennek érdekében mûködtetünk szá-
mukra szakképzési, átképzési programokat és
tanácsadást, valamint munkaerô-közvetítési
programot tanácsadó irodán keresztül.

Hatékonyabb belsô kommunikáció 
A MOL-csoport minden munkavállalója érzékeli a
vállalati integráció hatásait a napi munkája során.
Együtt dolgozunk, együtt gondolkodunk, ezért elke-
rülhetetlen és a dolgok természetébôl adódóan

szükségszerû volt, hogy a belsô kommunikációs
csatornák is megváltozzanak. Az átalakulás leglát-
ványosabb eleme a vállalati lapok megújulása volt.
A MOL-ban, a Slovnaftban és a TVK-ban a társasá-
gok összetartozását szimbolizálja az egyforma kül-
alakkal megjelenô belsô újság, a Panoráma, külön-
bözôségüket pedig a változó tartalom adja – jóllehet
mindhárom lapban megjelennek olyan cikkek, ame-
lyek közös érdeklôdésre tartanak számot. 

Értékelvû társadalmi szerepvállalás

Tevékenységünket a társadalom iránt érzett fele-
lôsséggel végezzük. A társadalmi felelôsségvál-
lalást olyan társasági értéknek tekintjük, amely
multinacionális vállalati kultúránk alapját alkotja. 
A MOL-csoport nem csak gazdálkodásával kíván
a társadalom hasznos tagja, „jó vállalati polgár”
lenni, hanem azzal is, hogy odafigyelünk a nemze-
ti és nemzetközi értékek megóvására, és segítjük
a rászorulókat. Évek óta támogatjuk a környezet
védelmét, a kultúrát, a sportot, az oktatást és a
olajiparral kapcsolatos szakmai területeket. 
Támogatásaink megítélésekor a jövô nemzedék
fejlôdésére helyezzük a hangsúlyt, prioritást élvez
a tehetségkutatás és a gyermekegészségügy.
Regionális növekedési stratégiánkkal össz-
hangban a társadalmi felelôsség terén is fon-
tosnak tartjuk a nemzetközi szerepvállalást. 

Partnerségben a társadalommal
• A MOL-csoport kiemelt feladatának tekinti a

mûvészeti események, kulturális rendezvé-
nyek támogatását. 2004-ben is több kon-
cert, színházi elôadás és lemez kiadásának
támogatása bizonyította be, hogy a kultúra
értékes befektetés, hiszen a MOL által tá-
mogatott mûvészeti események, teljesítmé-
nyek sok embernek szereztek örömöt, nyúj-
tottak felejthetetlen élményeket. 
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• A fejlôdés kulcsa a következô generáció meg-
felelô tudása. A MOL-csoport az oktatás tá-
mogatásával segíti a színvonalas képzést és a
tehetségkutatást. Vállalatunk különbözô szer-
vezetek, alapítványok támogatásával járul hoz-
zá a jobb jövô megalapozásához.

• Támogatási politikánkban tekintélyes szere-
pet kap a kimagasló teljesítményt nyújtó
sportolók és a hazai rendezésû világverse-
nyek szponzorálása. Népszerû és elismert
sportágakat, nemzeti csapatokat és klubo-
kat támogatunk. 

Magyarországon a példaértékû sporteredmé-
nyeket – többek között – a kajak-kenu, a vitorlá-
zás és a motorsport támogatásával ismerjük el. 
A Magyar Olimpiai Csapat Arany fokozatú fô-
támogatójaként 2004-ben, az olimpia évében
kiemelt figyelmet fordítottunk a nyári játékok-
ra. Anyagi és erkölcsi segítséget nyújtottunk
ahhoz, hogy a magyar sportolók nyolc arany-
éremmel gazdagíthassák az ország hírnevét a
világ legrangosabb sporteseményén. 
A MOL támogatói szerepvállalása a 
Bozsik Labdarúgó Akadémiában mintegy száz-
ezer fiatalnak teremt sportolási lehetôséget, és
biztosítja a színvonalas, életkori sajátosságoknak
megfelelô labdarúgóutánpótlás-képzést. 

Nemzetközi partnerség 
a társadalommal
A MOL-csoport regionális növekedési stratégiá-
jával összhangban a társadalmi felelôsség terén
is fontosnak tartja a nemzetközi szerepvállalást. 
Szlovákiában a Magyar Kultúra Alapítvány támo-
gatása mellett a „Fákat a Tátrába” program kere-
tében a MOL-csoport anyagi segítséget nyújtott a
szélvihar által letarolt Magas-Tátra újrafásításához.
Romániában számos társadalmi programot támo-
gattunk. Horvátországban a Blue World 
tengerkutatási és természetvédelmi intézettel 
együttmûködve fôtámogatóként vettünk részt az

adriai delfinvédelmi programban, és adománnyal
segítettük az Aknamentes Horvátország Alapít-
ványt is. Emellett fontosnak tartjuk Szlovákiában a
jégkorong, Romániában a rali, Horvátországban
pedig a labdarúgás szponzorálását. 

Társasági értékek



Egészségvédelem, 
biztonságtechnika és 
környezetvédelem

A MOL-csoport hisz abban, hogy
üzleti sikereit a fenntartható fejlôdés
követelményeinek figyelembevéte-
lével éri el. Ennek keretében kiemelt
figyelmet fordít arra, hogy tevékeny-
sége egyre kisebb kockázatot je-
lentsen a környezet értékeire, mun-
kavállalóinak pedig biztonságos, az
egészséget nem veszélyeztetô
munkafeltételeket teremtsen.

A MOL-csoport célja, hogy 
EBK-teljesítménye alapján is tartó-
san ott legyen a nemzetközileg el-
ismert cégek sorában. Ez a kihí-
vás motivál bennünket arra, hogy
folyamatosan újraértékeljük tevé-
kenységünket, és javítsuk teljesít-
ményünket az egészségvédelem,
a biztonságtechnika és a környe-
zetvédelem területén.
Az elôttünk álló új feladatok tuda-
tában és figyelembe véve a 

MOL, a Slovnaft és TVK stratégiai integrációját,
került kiadásra 2004 végén a MOL-csoport 
EBK Politikája, melyben cégünk elkötelezte ma-
gát valamennyi EBK paraméterének fenntartha-
tó növekedése mellett. 

2004-ben a MOL-csoport ismét kimagasló 
EBK-teljesítményt ért el több kulcsmutató vo-
natkozásában, így a több éve tartó javuló ten-
dencia az EBK-teljesítményben tovább folytatódik.

• A MOL fennállása óta 2004-ben történt a
legkevesebb munkabaleset, csaknem 30%-kal
kevesebb esetszámot regisztráltunk, mint a
2003-as évben.

• A baleseti frekvencia – egymillió ledolgozott
munkaórára jutó esetszám – is lényegesen ja-
vult a 2003. évi adathoz képest.

• A tûzesetek száma is kedvezôbb, mint a ko-
rábbi évben, közel 30%-os csökkenést sike-
rült elérni 2004-ben, míg a tûzkárérték 
35%-kal kisebb.

• A kibocsátott szennyvíz mennyiségében is
csökkenést könyvelhetünk el az elôzetes
becslések alapján, csakúgy, mint a képzô-
dött veszélyes hulladékok mennyiségében.

A jelen mûködésünket minôsítô paraméterek
mellett kiemelt figyelmet fordítunk a múltbéli
tevékenységünkbôl származó környezetvédel-
mi kötelezettségeink felszámolására is. A kö-
telezettségeinket felmérô és azonosító audi-
tokat a korábbi éves ciklusról féléves
gyakoriságra ütemeztük át a minél pontosabb
feladat- és költségazonosítás érdekében.
2004. évben összesen 6,3 milliárd forintot for-
dítottunk az ilyen jellegû környezetvédelmi fel-
adataink teljesítésére az erre a célra megkép-
zett céltartalék felszabadításával, amely így
mintegy 25%-kal haladta meg a korábbi évben
hasonló célra fordított összeget.

EBK-teljesítményünk javítására, azon belül ki-
emelten a munkabalesetek számának további
csökkentése érdekében egy átfogó projektet
indítottunk MOL-csoport szinten, melynek fó-
kusza az emberi tényezô szerepének csök-
kentése a munkabalesetek, illetve a rendkívüli
események bekövetkezésében. A projektet az
EBK teljesítménye alapján a világ élvonalába
tartozó DuPont Resource cég irányítása mel-
lett végezzük, a cég tapasztalatainak átadásá-
val és a MOL vezetôinek és munkatársainak
széles körû bevonása mellett. A cégvezetés a
projekttôl az EBK legfontosabb teljesítmény-
mutatóinak további javulását várja.

A 2004. év folyamán bevezettük az EBK-adatok
és  -információk egységes struktúrában  történô
kezelését támogató EBKINFO-rendszert a 
MOL-ban, amelyet továbbiakban a teljes 
MOL-csoportban kiterjesztünk. A rendszer éles
mûködését követôen jelentôsen lecsökken a 
különbözô adminisztratív feladatok idôigénye,
míg megbízhatóságuk nagymértékben növekszik.

Társaságunk elnök-vezérigazgatója 2004-ben
harmadik alkalommal jutalmazza Elnöki EBK Díjjal
az eredményeink javításához kiemelkedôen
hozzájáruló MOL-csoport szervezetet, leány-
vállalatot, illetve munkavállalót. A korábbi évek-
hez képest a pályázatok számának növekedé-
se is igazolja az EBK iránti növekvô
elkötelezettséget a MOL-csoporton belül.

2004-ben a korábbi évekhez hasonlóan az
EBK céljainkat és teljesítményünket a 
MOL-csoport Fenntarthatósági Jelentésében
ismertetjük meg az érdekelt felekkel.

Társasági értékek
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Kiemelt pénzügyi eredmények

• A Kutatás-termelés éves üzleti eredménye 10,7 Mrd Ft-tal 54,2 Mrd Ft-ra növekedett, mivel a szénhidrogén-termelés erôteljes növekedése és

a magasabb transzferárak ellensúlyozták a 23,5 Mrd Ft-tal magasabb többlet bányajáradék-fizetés és a ZMB közös vállalat Jukosszal szembe-

ni követelésre elszámolt 8,0 Mrd Ft összegû értékvesztés kedvezôtlen hatását. 

• A Feldolgozás és kereskedelem szegmens üzleti eredménye 159,1 Mrd Ft-ot tett ki, ami 135%-kal magasabb 2003-hoz képest. Ezt a magasabb

üzemanyag-értékesítési mennyiségek, a bôvülô Brent-Ural árkülönbözet, magasabb crack spread-ek és az integrált csoportszintû mûködés ered-

ményezte.

• A Földgáz szegmens eredménye jelentôsen javult az új EU-konform szabályozói környezetnek köszönhetôen. Az üzleti eredmény 

64,9 Mrd Ft-ot tett ki, szemben a 2003. évi 7,5 Mrd Ft-os eredménnyel. 

• A Petrolkémia szegmens üzleti eredménye 18,9 Mrd Ft-ra növekedett 2004-ben, szemben a 2003. évi 1,3 Mrd Ft-os eredménnyel. Az üzleti ered-

mény erôteljes növekedését a magasabb polimereladások, a hatékonyságjavító intézkedések és az üzleti környezet javulása okozták. 

• Tovább folytattuk hatékonyságjavító programjainkat és a 2005 végére kitûzött 260 millió USD kombinált hatékonyságjavítási cél 

82%-át (212 millió USD) értük el 2004 végéig. A kollektív szerzôdéseknek a jelenlegi munkaerô-piaci feltételekkel való összhangba hozása ér-

dekében a MOL- csoport kezdeményezte a jövôbeni végkielégítés-fizetésnek a törvényben meghatározott szintre csökkentését. Ezzel egyide-

jûleg a Csoport a többlet végkielégítés megváltását tervezi, melyre 25,0 Mrd Ft céltartalékot képzett. 

• A beruházások és befektetések értéke 254,5 Mrd Ft-ra csökkent 2004-ben a 2003-as év 367,4 Mrd Ft értékéhez képest az alacsonyabb ak-

vizíciós ráfordítások következtében. A Csoport 2004. évi fôbb beruházásai az EU-2005 finomítói minôségfejlesztési projektek, valamint a

TVK és a Slovnaft petrolkémiai kapacitásbôvítése voltak. A Slovnaft-részvényekre tett nyilvános vételi ajánlat és a TVK-opció lehívása szintén

növelte a beruházások és befektetések értékét. Az eladósodottság 2004. év végére 24,4%-ra csökkent (a 2003 végi 34,2%-kal szemben) és

a nettó hitelállomány 2004. december 31-én 259,1 Mrd Ft volt.

• A mûködési cash flow a forgótôkeigény változása nélkül 110%-kal növekedve 378,0 Mrd Ft-ot ért el. Forgótôkeigény-változásokkal és a fize-

tett adóval együtt a mûködési cash flow 60%-kal 324,4 Mrd Ft-ra növekedett.

Mûködési környezet áttekintése

A nemzetközi, a regionális és a hazai gazdasági környezet alakulása jelentôs hatással volt a MOL 2004. évi pénzügyi és mûködési teljesítményére. Az

eredményt különösen pozitívan befolyásolta a bôvülô Brent-Ural árkülönbözet, a magasabb finomítói crack spread, valamint az EU-konform árszabályo-

zás a gázüzletben. A magyarországi fogyasztói inflációs ráta 2004-ben 6,8% volt szemben a 2003. évi 4,7%-kal. Szlovákiában a fogyasztói inflációs rá-

ta 2004-ben 7,5%-ra csökkent a 2003. évi 8,5%-ról. A forint 2004-ben tovább erôsödött az USA-dollárral szemben: az éves átlagos árfolyam 

2004-ben 202,6 Ft/USD, míg 2003-ban 224,4 Ft/USD volt. 2004-ben a forint az euróval szemben kis mértékben (0,7%-kal) erôsödött, míg 2003-ban

4,3%-os gyengülést mutatott. A szlovák korona 2004-ben 3,5%-kal erôsödött az euróval szemben, míg 2003-ban ez az érték 2,8% volt. A magyar 

GDP növekedési üteme 2004-ben 4,0%,  2003-ban 3,0% volt. Szlovákiában a GDP növekedési üteme 5,5% volt 2004-ben (2003-ben 4,5%). A kö-

zép-európai térségben 2004-ben a motorbenzin-felhasználás 0,5-1%-kal csökkent, míg a motorikus gázolaj iránti kereslet 5-6%-kal nôtt.

2004-ben a Brent kôolaj dollárban számolt átlagos árszintje 33%-kal növekedett. A fô olajtermékek jegyzésárai 2004-ben a kôolajár-növekedésnél na-

gyobb mértékben emelkedtek, ennek következtében a kôolaj-feldolgozás eredményességét alapvetôen meghatározó crack spreadek (az adott kô-

olajtermék és a Brent kôolaj jegyzésára közötti különbség) is jelentôsen növekedtek az elôzô évihez képest. Az átlagos Brent kôolajár 

38,3 USD/hordó volt, szemben az elôzô évi 28,8 USD/hordó átlagárral. Az orosz Ural Blend – a MOL Rt. kôolajvásárlásában meghatározó kôolajtí-

pus – átlagos mediterrán tôzsdei jegyzésára 34,5 USD/hordó volt, ami 27,8%-os növekedés a 2003. évi 27,0 USD/hordó árhoz képest. Az átlagos

FOB Rotterdam benzinár 35,1%-kal, a gázolajár 40,8%-kal, a vegyipari benzinár pedig 38,2%-kal emelkedett. A MOL fô termékeinek crack spreadjei

jelentôsen nôttek. A benzin FOB Rotterdam átlagos crack spreadje 42,9%-kal, a gázolajé 74,8%-kal, a vegyipari benziné 61,9%-kal emelkedett. 

Az 59/1995 IKM (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium) árszabályozási rendelet 2002. június 30-án hatályát vesztette, az új EU-konform rendelet 

2004. január 1-jétôl lépett életbe (69/2003 GKM).  2004-ben megvalósult a magyarországi földgázpiac liberalizációja. Annak ellenére, hogy minden

nem lakossági fogyasztónak biztosított a közüzemi piacról történô kilépés lehetôsége, eddig még kevés számú ipari nagyfogyasztó döntött a szabad-

piacról való vásárlás mellett. A versenypiac forgalmának részaránya a teljes fogyasztás 7%-át érte el. A közszolgáltatás valamennyi szegmensében

továbbra is hatósági árszabályozás érvényesül, míg a szabadpiacon csak a szállítóvezeték-hálózatokhoz való hozzáférés szabályozott. Az új gázüzle-

ti szabályozási környezet és az import alapú árképzésre való áttérés a legtöbb felhasználói szektorban jelentôs áremelést okozott. A nagyobb mérté-

kû lakossági gázáremelés elkerülése érdekében létrehozásra került egy kompenzációs alap. Az alap forrását az 1998 elôtt termelésbe állított hazai

szénhidrogénmezôkbôl kitermelt földgáz után fizetendô extra bányajáradék és – a szabályozás módosítását követôen – a közüzemi nagykereskedô

által elért, a szabályozás által biztosítottnál magasabb bevétel képezi. Kompenzációban részesülnek a közvetlen lakossági földgázfogyasztók, a föld-

gázbázison elôállított távhôvel ellátott háztartások, valamint a vezetékes propán-bután lakossági fogyasztók.     

A földgáz és egyes finomított termékek értékesítését nagymértékben befolyásolják éven belül az idôjárási viszonyokban bekövetkezô változások. A

MOL-csoport mûködési eredményeiben ugyan tükrözôdnek ezeknek a szezonális keresleti ingadozásoknak a hatásai, de a Társaság integrált jellege

következtében ezek a hatások mérsékeltebbek. A földgáz és a tüzelôanyagként felhasznált kôolajtermékek iránti kereslet általában a harmadik ne-

gyedévben a legalacsonyabb, október és március között pedig a legmagasabb. A motorikus üzemanyagok iránti kereslet általában a második és har-

madik negyedévben a legmagasabb és az elsô negyedévben a legalacsonyabb.
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A Társaság a Magyarországon termelt földgáz és kôolaj után a magyar államnak 12% bányajáradékot fizet. A 2003-ban elfogadott Gáztörvény (GET)

és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján a MOL Rt. 1998 elôtt termelésbe állított mezôibôl származó földgáztermelést terhelô bányajáradék

mértéke a 2003. évi 69%-ról 2004-ben 57%-ra csökkent. A többlet bányajáradék-befizetési kötelezettség 41,8 Mrd Ft-tal rontotta a Kutatás-terme-

lés szegmens 2004. évi eredményét. Az elkövetkezô években a bányajáradék százalékos mértéke – normalizálódó jövôbeni kôolajárakat feltételezve

– egy meghatározott formula szerint fokozatosan a korábbi 12%-ra csökken.

Fontosabb pénzügyi adatok szegmensenként (M Ft-ban)  

Külsô értékesítés nettó árbevétele1 2004. év 2003. év

Kutatás-termelés 40.328 10.287 

Feldolgozás és kereskedelem 1.183.106 890.639  

Földgáz 530.344 430.162  

Petrolkémia 197.539 169.006  

Központ és egyéb 4.513 3.944  

ÖSSZESEN 1.955.830 1.504.038  

Üzleti eredmény1 2004. év 2003. év

Kutatás-termelés 54.217 43.494 

Feldolgozás és kereskedelem 159.052 67.634  

Földgáz 64.873 7.527  

Petrolkémia 18.911 1.287  

Központ és egyéb -51.499 -35.365

Szegmensek közötti átadás2 4.037 -1.506

ÖSSZESEN 249.591 83.071 

1. A külsô értékesítés nettó árbevétele csak a Csoporton kívüli (harmadik felek részére történô) értékesítéseket tartalmazza. Az egyes szegmensek teljes nettó árbevétele 2004-ben a következô volt: 

Kutatás-termelés (208.521 millió Ft), Feldolgozás és kereskedelem (1.347.458 millió Ft), Földgáz (541.279 millió Ft), Petrolkémia (246.309 millió Ft), valamint Központ és egyéb szegmens (93.006 millió Ft).

Az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történô értékesítésekbôl származó eredményét foglalja magában. A Kutatás-termelés kôolajat, kondenzátumokat és PB-gázt ad át

a Feldolgozás és kereskedelemnek, valamint földgázt a Földgáz szegmensnek. A Feldolgozás és kereskedelem vegyipari alapanyagot, propilént és izobutánt ad át a Petrolkémiának, a Petrolkémia

szegmens különbözô melléktermékeket a Feldolgozás és kereskedelemnek. A belsô transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A földgáz transzferár 2003. december 31-ig a szabályozott nagy-

kereskedelmi ár volt, nem számítva a 2000. novembertôl a nem lakossági szektorban, az 500 m3/óra fogyasztás feletti vásárlói körnél történt áremelést, tárolási, szállítási és készletezési díjjal csök-

kentve, amennyiben ez, mint 2003-ban is, a piaci ár alatt volt. 2004 januártól a földgáz transzferára megegyezik az átlagos importárral.  A szegmenseredmények az adott szegmenshez tartozó tel-

jeskörûen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák. 

2. A szegmensek közötti átadás soron az ezen tranzakciókból származó nem realizált eredmény változását mutatjuk ki. Nem realizált eredmény akkor keletkezik, amikor az átadott tétel a fo-

gadó szegmensnél készleten van az idôszak végén és csak a késôbbi idôszakban kerül értékesítésre harmadik fél felé. A szegmensszintû kimutatásokban az átadó szegmens az átadáskor

azonnal elszámolja a tranzakción keletkezô nyereséget. Társasági szintû eredmény szempontjából azonban a nyereség csak a harmadik félnek történô értékesítéskor kerül elszámolásra.

Szegmensek közötti átadáson nem realizált profit elsôsorban a Kutatás-termelésbôl a Földgáz szegmensbe, illetve a Feldolgozás és kereskedelembôl a Petrolkémia szegmensbe történô

átadásnál keletkezik.

Értékesítés árbevétele, mûködési költségek és üzleti eredmény  

A csoport nettó árbevétele 2004-ben 30%-kal nôtt és 1.955,8 Mrd Ft-ot tett ki, mely fôként a finomítói termékek és a földgáz magasabb át-

lagos értékesítési árát tükrözi. A Magyarországon kívüli értékesítésbôl származó árbevétel 888,0 Mrd Ft volt, amely 49%-os növekedés mel-

lett az összes értékesítés 45%-át jelentette. 

Az anyagjellegû ráfordítások mindössze 14%-kal növekedtek, jelentôsen az értékesítési bevétel növekedésének szintje alatt. Ezen belül az anyag-

költség 36%-kal növekedett, fôként a kôolajimportár meredek emelkedése, a feldolgozott kôolaj mennyiségi növekedése és a Slovnaft 

70,0 Mrd Ft-os elsô negyedévi hozzájárulása következtében. Az eladott áruk beszerzési értéke 7%-kal csökkent, javarészt az ipari nagyfogyasztók

részére történô 23,3 Mrd Ft-tal alacsonyabb gázértékesítés következtében. Az igénybevett anyagjellegû szolgáltatások és közvetített szolgáltatá-

sok értéke 12%-kal nôtt és 107,5 Mrd Ft-ot tett ki. Az egyéb költségek és ráfordítások 62%-kal 191,7 Mrd Ft-ra emelkedtek, elsôsorban a 

28,3 Mrd Ft hazai bányajáradék, illetve a 7,9 Mrd Ft oroszországi termelés alapú adónövekedés következtében. Ezenfelül a 2004 decemberében

módosított Gázellátásról szóló törvény alapján 22,2 Mrd Ft földgázár-kiegyenlítési hozzájárulás került befizetésre az Energiagazdálkodási Célelôi-

rányzat javára, a szabályozó által tervezettnél alacsonyabb import gázárak miatt keletkezett többletnyereség elvonásaként.  A ZMB közös vezeté-

sû vállalat 2004. évi kôolaj-értékesítéseihez kapcsolódó lejárt követeléseire 8,0 Mrd Ft értékvesztés került elszámolásra. Bár a MOL a követelés

behajtása érdekében minden szükséges lépést megtesz, az óvatos számviteli politika szükségessé teszi e követelések értékvesztését. 
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A személyi jellegû ráfordítások 46%-kal növekedtek, tükrözve a 9%-os átlagos bérnövekedést, az olajipari többlet végkielégítés csoport szin-

tû megváltásának fedezetére képzett 25,0 Mrd Ft céltartalékot, a Slovnaft 4,1 Mrd Ft-os elsô negyedévi hozzájárulását, valamint 

2,7 Mrd Ft elhatárolt költséget, amely az éves jutalmak éven belüli egyenletes elosztásának egyszeri következménye. 

A „saját termelésû készletek állományváltozása” 2004-ben 19,0 Mrd Ft-tal csökkentette a mûködési költségeket, szemben az elôzô évi 

25,0 Mrd Ft csökkenéssel.

A saját elôállítású eszközök aktivált értéke 15,9 Mrd Ft-tal 27,3 Mrd Ft-ra növekedett, fôként a nagyobb mértékû, sikeres kutatási fúrásoknak

köszönhetôen.

Kutatás-termelés áttekintése

A Kutatás-termelés szegmens üzleti eredménye 54,2 Mrd Ft volt (2003-ban 43,5 Mrd Ft), mely 24,6%-kal magasabb a 2003. évinél. A szeg-

mens eredményére 2004-ben elsôsorban a 20,0%-kal magasabb kôolaj-átadási ár, a 40,5%-kal magasabb földgáz (magas fûtôértékû) átadá-

si ár és az elôzô évi szintet meghaladó termelési volumenek hatottak. Az eredményt javító tényezôk kedvezô hatását azonban jelentôs mér-

tékben mérsékelte a 23,5 Mrd Ft-tal magasabb többlet földgáz bányajáradék befizetés eredménycsökkentô hatása. Az új Gázellátási törvény

2003. augusztustól lépett hatályba, melynek alapján a hazai gáztermelés után 2003. augusztustól decemberig 18,3 Mrd Ft, míg 

2004-ben 41,8 Mrd Ft többlet-bányajáradék befizetésére került sor. 

A ZMB eredményhez való hozzájárulása – a magasabb kôolajárak és az elôzô évet 79,2%-kal meghaladó értékesítési volumen kedvezô hatá-

sa ellenére – kis mértékben alatta marad a 2003. évi szintnek, döntôen partnerünk, a Jukosz pénzügyi nehézségei miatt 8,0 Mrd Ft kétes ve-

vô követelésekre elszámolt értékvesztés következtében.

2004 végén a MOL-csoport 33 belföldi kutatási blokkal rendelkezett, amelyek összterülete 36 450 km2-t tett ki. 2004-ben 14 kutatási terüle-

ti engedély járt le, melybôl tizenegyet meghosszabbítottunk és 3 új kutatóblokkot vettünk fel. Kutatási eredményt sikerült elérni 

Hosszúpályi-Dél mezôben, ahol a nettó készletnövekedés 180,2 Mm3.

A 2004. december 31-i fordulónapra vonatkozó készletértékelés szerint a MOL-csoport összes nettó bizonyított feltárt és feltáratlan szénhid-

rogénkészlete 240,2 millió hordóegyenérték (Mboe) volt, ami 21,5 Mrd m3 (152,9 Mboe) – kondenzátummal és folyékony gáztermékekkel együtt

értelmezett – földgázból és 11,7 Mt (87,3 Mboe) kôolajból állt. A 2003. december 31-i nettó bizonyított feltárt és feltáratlan szénhidro-

génkészlet 269,0 Mboe volt, ami 27,6 Mrd m3 (187,7 Mboe) földgázból és 10,8 Mt (81,3 Mboe) kôolajból tevôdött össze.

A magyarországi új találatok és mezôkiterjesztések 2,6 Mboe-kel növelték a bruttó bizonyított készleteket, míg további 5,2 Mboe növekedés

a fokozott olajkinyerési eljárásnak köszönhetô, amelyek azonban a többlet-bányajáradék hatására nettó értéken számolva 

2,1, illetve 4,1 Mboe növekedést jelentenek. A 2004. évi kitermelés 13,0 Mboe-kel, a készlet átértékelés további 35,8 Mboe-kel csökkentet-

te a készleteket, melybôl 33,7 Mboe csökkenés a többlet-bányajáradék hatása.

A ZMB-mezôhöz kapcsolódó készletaudit – a 2004. évi 6,4 Mboe termelés után – a MOL-csoportnál 2003. évhez viszonyítva 

13,8 Mboe készletnövekedést eredményezett.

2004-ben elkészült a ZMB-mezô nemzetközi sztenderdek szerinti készletauditja, mely szerint a mezô összes kitermelhetô bruttó bizonyított

készlete 2004. január 1-jei állapotra vetítve 12,922 Mt (93,9 Mboe). A MOL-ra jutó 2004. év végi záró bruttó készlet 5,313 Mt (38,6 Mboe).

2004-ben folytattuk az ígéretesnek látszó külföldi kutatási projektjeinket. 

2004. évi kutatási munkáinknak köszönhetôen Pakisztánban 2005. januárban újabb jelentôs olaj/kondenzátum/gáztelepet fedeztünk fel (Makori

telep), ugyanabban a MOL által operált Tal blokkban, amelyben 2002-ben a manzalai gáztelepet is megtaláltuk. 2004 végére a manzalai gáz-

mezô próbatermeltetésére felépített 50 millió köbláb kapacitású gázüzem elkészült, és 2005 januárjában megkezdte a termelést. A második

feltáró fúrás lemélyítését követôen 2005 közepén megkérjük a manzalai termelési koncessziót. A Makori–1 fúrás próbatermeltetéséhez szük-

séges felszíni létesítmények felépítését 2005 végére tervezzük, amely  4 ezer hordó/nap olaj és 15 millió köbláb/nap gáz termelését tenné le-

hetôvé. A MOL aktívan keresi a további kutatási lehetôségeket Pakisztánban.

A MOL Rt. 2004. július 1-jétôl partner a Fedorovszkij blokk kutatásában. Jelenleg a második kutatási fázis mûveletei folynak, ennek keretében két

kutatófúrás és szeizmikus mérés képezi a kötelezô munkaprogramot. 2004-ben a MOL partnerei a kutatásban az Avery Worldwide Ltd. (operá-

tor, 55%) és a FIOC (22,5%) voltak, a MOL részesedése 22,5% volt. 2005. februárban a MOL – az Avery Worldwide Ltd.részesedésének 

EVL-nek történô eladását követôen – további 5% megszerzésével 27,5%-ra növelte részesedését és a kutatási fázis végéig átvette az operátorságot.

A jemeni projekt 49-es blokkjában  2004 folyamán lemélyítettük a Balharak South–1 jelû kutatófúrást. A fúrás három szintbôl jelentôs, de nem

ipari értékû kôolajbeáramlást adott. Jelenleg folytatjuk a munkaprogramot.

2004-ben a hazai bruttó kôolajtermelés 1,1 Mt volt, amely 5,0%-os csökkenést mutat az elôzô évhez viszonyítva. A földgáztermelés 

(nettó szárazgáz) 2,9 Mrd m3 volt 2004-ben, mely 3,8%-os növekedést (+106 Mm3-t) mutatott 2003-hoz képest, az új termelésbe állítások-

kal biztosított fokozott földgáztermelés eredményeként.

A vezetés beszámolója és elemzése a pénzügyi helyzetrôl, valamint a mûködés eredményeirôl
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A vezetés beszámolója és elemzése a pénzügyi helyzetrôl, valamint a mûködés eredményeirôl

A napi belföldi kôolaj- és földgáztermelés átlagosan 11.124 toe volt 2004-ben, a 2003. évi 10.999 toe-vel szemben. A kôolaj egyenértékben

kifejezett termelés 73,5%-át a földgáztermelés adta 2004-ben, szemben az elmúlt évi 70,2%-kal. A kondenzátumtermelés mennyisége

4,6%-kal nôtt, 219 kt-ról 229 kt-ra. Hét mezôben alkalmaztunk fokozott olajkinyerési (EOR) eljárást, ami a teljes hazai kôolajtermelés 

14,9%-át, azaz 0,2 Mt-t jelentett.

A MOL és a Jukosz között fennálló megállapodás keretében 2004-ben tovább folytatódott a ZMB-mezô közös termelése. A mezô kôolajter-

melése 2,297 Mt volt, ebbôl a MOL-részesedés 1,148 Mt, amely 85%-os növekedést jelent az elôzô évhez viszonyítva. A beruházási tevékeny-

ség során 42 kutat helyeztünk üzembe, így az év végén 96 olajtermelô, 7 rétegvíztermelô és 44 vízbesajtoló kút mûködött a mezôben.

A nemzetközi kôolajtermelés kedvezô hatására a folyó fajlagos kôolaj-kitermelési költség (beleértve a gazolintermelést is) a 2003.évi 

4,1 USD/hordóról 2004-ben, 3,1 USD/hordóra csökkent. A földgázkitermelés folyó fajlagos költsége 13,3 USD/em3-rôl 17,9 USD/em3- re

emelkedett. A fajlagos költségek növekedésében alapvetôen az USA-dollár forinttal szembeni gyengülése játszik szerepet.

Feldolgozás és kereskedelem áttekintése

A szegmens üzleti eredménye 159,1 Mrd Ft volt 2004-ben, mely 135%-kal haladta meg a 2003. évi szintet, fôként a magasabb értékesítési

volumenek és a kedvezô crack spreadek hatására. A Slovnaft-konszolidáció eredményhez való hozzájárulása elérte a 75,5 Mrd Ft-ot.

Versenyelônyeink, a MOL és Slovnaft közötti szinergiák kihasználása, az üzletek integrációja és az ellátásilánc-menedzsment szintén hozzá-

járult a kedvezô eredményekhez. Emellett a bôvülô Brent-Ural árkülönbözet is szerepet játszott az eredménynövekedésben. A fenti kedvezô

tényezôk hatását viszont némiképp mérsékelte a forint dollárral szembeni erôsödése.

Az összes feldolgozott kôolaj mennyisége 10,5 Mt-ról 12,0 Mt-ra növekedett (14%-os növekedés), mely döntôen abból adódik, hogy a 

Slovnaft 2004-ben teljes évben, míg 2003-ban II. negyedévtôl került konszolidálásra. A magyarországi feldolgozás lényegében nem változott 

(6,3 Mt), ezen belül a hazai kôolaj részaránya tovább csökkent és a Dunai Finomítóban feldolgozott mennyiség 15,5%-át  tette ki. 

A Slovnaft 5,7 Mt import kôolajat dolgozott fel, amely 47,5%-a a Csoport teljes éves kôolaj-finomításának. 

2004-ben a MOL-csoport integrált kôolajbeszerzése kibôvült az INA sisaki finomítójának részbeni ellátásával. Ennek keretében a MOL Rt. ré-

szére 5,5 Mt, a Slovnaft részére 5,8 Mt, az  INA részére 838 kt  kôolajat szereztünk be.

A kôolajellátás biztonságának növelése érdekében 2004. évben  szerzôdést kötöttünk a Lukoil vállalattal 1,8 Mt kôolaj 2004. április és 

2005. március  közötti szállítására. 2005. januárban 2010-ig szóló, évi 5 Mt kôolaj szállítását elôirányozó, hosszú távú szerzôdést írtunk alá a Lukoillal.

A finomítói termékek összes értékesítése – beleértve a PB- és gáztermék-volumeneket, de figyelmen kívül hagyva a Petrolkémia szegmens-

nek értékesített vegyipari alapanyagokat – 11,5 Mt-át ért el 2004-ben, az elôzô évi 10,2 Mt-val szemben. A javulás mögött (1,3 Mt) fôként a

Slovnaft teljes évi konszolidációja áll (1 Mt), a növekedés további része a magasabb exportnak köszönhetô. 

A magyar piacra történô 0,2 Mt-val alacsonyabb eladást alapvetôen a jó minôségû üzemanyagok értékesítésének növelése következtében az

alacsonyabb értékû fûtôolaj jelentôs (-50%) csökkenése okozta. 

A Csoport nem magyarországi eladásai 6,0 Mt-ról 7,4 Mt-ra növekedtek. A 7,4 Mt értékesített mennyiségbôl 1,4 Mt a Slovnaft szlovák pia-

con történt értékesítésébôl származott, amely az eltérô idôtartamú konszolidáció következtében a bázis idôszaki mennyiséget 0,2 Mt-val ha-

ladja meg ezen a piacon. A Magyarországon és Szlovákián kívüli piacokra irányuló értékesítés bôvülése 1,2 Mt (25,5%). Ezen belül 

33%-kal nôtt a benzin, 21%-kal a gáz-és tüzelôolaj-eladás. 

A magyarországi üzemanyag-kereslet 1,9%-kal bôvült, a MOL-üzemanyag eladása ennél valamivel kisebb mértékben, 1,6%-kal emelkedett. 

Az üzemanyagokon belül motorbenzin-értékesítésünk a hazai fogyasztás bázis szintû alakulása mellett a megerôsödô verseny következtében

közel 2,8%-kal csökkent, míg gázolajeladásunk 4,7%-kal növekedett, meghaladva a piac 3%-os bôvülését. Finomítói lefedettségünk így a mo-

torbenzineknél 2%-kal 82%-ra csökkent, míg a motorikus gázolajnál 1%-ot emelkedett és 83%-ot tett ki.

A MOL-csoporton kívüli értékesítés mellett a Feldolgozás és kereskedelem szegmens 1.427 kt vegyipari benzint, 120 kt vegyipari gázolajat

és 356 kt egyéb terméket adott át a Petrolkémia szegmensnek (2003-ban 1.196 kt, 82 kt és 336 kt). A Petrolkémia szegmens 

2004-ben 556 kt különbözô mellékterméket adott át a Feldolgozás és kereskedelem szegmensnek (397 kt 2003-ben).

Az útépítési projektek csúszása miatt csökkent a hazai bitumenpiac felvevôképessége, melynek következtében hazai bitumeneladásaink

10%-kal csökkentek. 

2004-ban a PB- és gáztermékek magyarországi piaca szûkült, mellyel hasonló mértékben csökkentek eladásaink is, így piaci részesedésünk változat-

lan maradt. Továbbra is nagykereskedelmi piacvezetôk vagyunk 82%-os piaci részesedéssel, kiskereskedelmi részesedésünk pedig elérte a 22%-ot.

Autógáz-értékesítésünk bázisszinten alakult. A MOL autógáz eladási helyek száma 153 volt. Ez 11 db értékesítési hely bôvülést jelentett, amely-

bôl a saját tulajdonú eladóhelyek száma 9-cel volt több az elmúlt évinél.

A 2003. évben Magyarországon és Szlovákiában megkezdett töltôállomás hatékonyságnövelô programunkat 2004. évben Szlovákiában tovább

folytattuk, melynek eredményeként – 2003. évben Magyarországon 20, Szlovákiában 18, 2004. évben Szlovákiában 24 alacsony forgalmú töl-

tôállomás bezárására került sor – az 1 töltôállomásra jutó üzemanyag-értékesítés  Magyarországon 1,9%-kal, Szlovákiában pedig 3,4%-kal nôtt

a bázishoz képest.  A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) adatai alapján kiskereskedelmi piaci részesedésünk a motorbenzineknél 

40,2%, a gázolajoknál 46,8% volt. A magyarországi shop értékesítésünket 2004. évben növeltük 1,2%-kal, az egy liter üzemanyagra jutó shop

eladások 2,1%-kal nôttek. Kártyás üzemanyag-értékesítésünk tovább erôsödött és 7,6%-kal nôtt 2003. évhez képest.
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A Slovnaft szlovákiai kiskereskedelmi piaci részesedése a SAPPO adatai alapján a benzin esetében 43,7%, míg a gázolajnál 45,7% volt. 

A szlovák piacon 21,9%-kal bôvítettük shopértékesítésünket, az egy liter üzemanyagra jutó shopértékesítés 22,4%-kal emelkedett. Év végén 

812 töltôállomással rendelkeztünk, ebbôl fô piacainkon, Magyarországon 357 töltôállomásunk mûködött, Szlovákiában 281, Csehországban

42, Romániában 77 töltôállomás üzemelt. 2004 októberében a MOL-csoport teljeskörûen konszolidált leányvállalata lett az ausztriai 

Roth Gmbh, mely a csoport töltôállomásainak számát 20 kúttal növelte.

Petrolkémia áttekintése

A Petrolkémiai szegmens üzleti eredménye 2004-ben 18,9 Mrd Ft volt, mely jelentôs javulást mutat az elmúlt évhez képest (2003-ban 1,3 Mrd Ft). Ennek egyik

oka a külsô környezet javulása, másrészt a hatékonyságjavító intézkedések, valamint a rendelkezésre álló kapacitások jobb kihasználása. Az eredményjavulásban

meghatározó az integrált petrolkémiai margin 13%-os növekedése, mivel a magasabb polimer jegyzésárak és a dollár euróval szembeni gyengülése ellensúlyoz-

ták a vegyipari benzin áremelkedés kedvezôtlen hatását. A TVK, illetve Slovnaft petrolkémiai üzletének integrációja tovább javította a szegmens hatékonyságát.

A 2004-ben a polietilén- (PE-) árak 20-26%-kal növekedtek, míg a polipropilén (PP) esetében 12-14%-kal alakultak magasabban az elmúlt évinél. 

Az alapanyaghoz számított PE-marginok 14-21%-kal emelkedtek, míg a PP-margin 8%-kal növekedett.

A polimer eladások volumene 2004-ben 872 kt volt, ami 14%-os növekedést jelent az elôzô évhez képest. Ez a magasabb polimer termelés mellett annak

is következménye, hogy a Slovnaft 2004-ben teljes évben, míg 2003-ban csak a II. negyedévtôl került konszolidálásra. A polimerértékesítésbôl az 

LDPE 33%-ot, a HDPE 24%-ot, míg a PP 43%-ot tett ki. Az összes termékeladás 3%-kal, 1.057 kt-ra csökkent. A csökkenés oka, hogy a Slovnaft petrol-

kémiai szegmens termékportfóliójából több, nem olefin és nem polimer termék értékesítése átkerült a Feldolgozás és kereskedelem szegmensbe.

A magyarországi polimer értékesítés 26%-kal bôvült, amely részben a piaci részarány bôvülésébôl, részben a konszolidációs kör változásából fakad. Az Inno-

comp Kft. kikerült a konszolidációs körbôl, így a korábbi, Innocomp Kft.-n keresztül megvalósult export értékesítés 2004-ben hazai értékesítésként jelenik

meg. A MOL-csoport részesedése Magyarországon 64%, 46% illetve 73% volt az LDPE-, a HDPE- és a PP-piacon, ami a HDPE-, illetve PP-piacokon 

2-3 százalékpontos bôvülést jelent. A szlovák piacon a polimer értékesítés 30%-kal bôvült, mivel 2004-ben a Slovnaft már teljes évben konszolidálásra ke-

rült, míg 2003-ban csak a II. negyedévtôl. Az eladások teljes volumene viszont 3%-kal csökkent, a korábban említett petrolkémia és feldolgozás-kereskede-

lem szegmensek közötti átcsoportosítás miatt. A Csoport piaci részesedése Szlovákiában 74% volt az LDPE- és 41% a PP-termékeknél.

Más európai piacokon a polimer értékesítés 41 kt-val növekedett. A teljes értékesítés viszont 71 kt-val csökkent 2003-hoz képest az említett termék át-

csoportosítások következtében. Fô exportpiacainkon, Németországban, Lengyelországban és Olaszországban a TVK és a Slovnaft egycsatornás értékesí-

tést valósított meg a magasabb megtérülést biztosító végfelhasználói piacokra fokuszálva, melynek következtében az e piacokra irányuló polimer értékesí-

tést növelni tudtuk az elôzô évhez képest.

Földgáz szegmens áttekintése

2004-ben a Földgáz szegmens üzleti eredménye 64,9 Mrd Ft volt, szemben a 2003. évi 7,5 Mrd Ft-tal. A jelentôs eredményjavulásban az új 

EU-konform gázüzleti szabályozás bevezetése játszott meghatározó szerepet. 

A 2004. évi import beszerzési ár forintban kifejezett értéke 4,1%-kal csökkent, annak ellenére, hogy a dollárban meghatározott import ár 

7,3%-kal  volt magasabb, a 2003. évi árhoz viszonyítva. Az év folyamán a kedvezôbb import árakból adódó – elsôsorban a dollár alacsony árfolyamá-

nak köszönhetô – szabályozást meghaladó eredmény elvonásra került. A MOL 22,2 Mrd Ft-ot fizetett az Energiagazdálkodási célelôirányzatba, a la-

kossági célú fogyasztás ártámogatását szolgáló kompenzációs alapba.

A MOL-csoporton kívüli, nagykereskedelmi földgáz-értékesítésbôl származó árbevétel – az értékesítési volumen 4,7%-os csökkenése ellenére –

419,3 Mrd Ft-ról 519,6 Mrd Ft-ra emelkedett, az átlagos értékesítési ár 29,9%-os növekedésének eredményeként. A szegmens a korábbi évekhez

hasonlóan végzett tranzitszállítást Bosznia-Hercegovina és Szerbia-Montenegró felé. A földgáz tranzitszállításból származó árbevétel 10,0 Mrd Ft volt,

ami 2,0 Mrd Ft-növekedést jelent a 2003. évihez viszonyítva. A növekedésben meghatározó a földgáz tranzitszállítási volumen változásának hatása,

mely 2,5 Mrd m3 volt az elôzô évi 2,0 Mrd m3-rel szemben.

A földgáz-értékesítés volumene 2004-ben 13,3 Mrd m3 volt, mely 0,7 Mrd m3-rel alatta marad  a 2003. évi szintnek.  A gázszolgáltatók felé történô

értékesítés 1,0%-kal alacsonyabb 2003. évhez képest az enyhébb tél miatt. Az energiaszektor fogyasztása 5,7%-kal, míg az ipari eladások 

44,7%-kal csökkentek 2004-ben az elôzô évhez képest. A változás részben a vevôi szegmensekben történt átrendezôdés, részben egy nagy fogyasz-

tó részleges elvesztésének következménye. A Dunaferr ESZ Kft. és Csepel Erômû Rt. fogyasztók közüzemi szolgáltatási engedélyt kaptak, míg a

Nitrogénmûvek Rt. jelenleg harmadik féltôl is vásárol földgázt.

2004-ben az értékesített földgáz 80,0%-a (10,6 Mrd m3) származott importból, míg 2003-ban az import forrásból történô értékesítés volumene 

11,3 Mrd m3, aránya 81,4 % volt. A hazai termelésû földgáz értékesítése 2,7 Mrd m3 volt az elôzô évi 2,6 Mrd m3-rel szemben. 2004-ben 

3,3 Mrd m3 földgáz került besajtolásra a hazai  tárolókba a téli gázkereslet kielégítése érdekében. Az ukrajnai bértárolás igénybevételére nem volt

szükség a korábbinál kedvezôbb importszerzôdések következtében.
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Központ és egyéb szegmens áttekintése

2004-ben a Központ és egyéb szegmens negatíveredmény-hozzájárulása 16,1 Mrd Ft-tal haladta meg a 2003. évi szintet, fôként az olajipari végki-

elégítés megváltásának fedezetére képzett 22,0 Mrd Ft céltartalék következtében. A fenti egyszeri többlethatást azonban jelentôs mértékben mér-

sékelte a hatékonysági intézkedések eredményeként realizálódó alacsonyabb személyi jellegû és az egyéb – alacsonyabb létszámmal összefüggô

– ráfordításainak csökkenése. 2004-ben új, eredménynövelô tényezôként jelentkezett továbbá a kiszervezett gáztársaságok által igénybevett köz-

ponti szolgáltatások kiszámlázott díja (menedzsmentdíj), amelynek az összege 2004-ben 6,3 Mrd Ft-tal növelte a realizálható bevételeket.

Befolyásolható költségek

A MOL-csoport 2004. évi befolyásolható költsége a Slovnaft 2004. I. negyedéves konszolidációba történô bevonás hatása és az egyszeri té-

telek nélkül számítva 4,5 Mrd Ft-os növekedést mutat 2003-hoz képest nominál értéken számolva. A növekedésen belül meghatározó az orosz-

országi olajkitermelô cég befolyásolható költségtöbblete a megemelkedett kitermelés következtében (2,9 Mrd Ft), melyhez ugyanakkor jelen-

tôs árbevételtöbblet is párosul. További költségnövekedést okozott a megemelkedett energiaárak miatti energiaköltség-növekedés. Ugyanakkor

a személy jellegû ráfordítások növekedése alatta marad a bérfejlesztés mértékének (szervezet racionalizálási intézkedések létszámcsökken-

tô hatásának eredményeként), és jelentôs megtakarításokat sikerült elérni az igénybevett szolgáltatások esetében. A pozitív tendenciák ha-

tására a költségek növekedési üteme alatta marad az infláció növekedési ütemének, melyet jól szemléltet, hogy a reálértéken számított költ-

ségeink 3,4%-kal alatta maradnak a 2003. évi költségszintnek.

Pénzügyi eredmények

A pénzügyi mûveletek bevételei 2004-ben 268%-kal 36,5 Mrd Ft-ra növekedtek, fôként a 28,8 Mrd Ft-os árfolyamnyereség következtében, szem-

ben az elôzô évben elszámolt 2,7 Mrd Ft-os árfolyamnyereséggel. A pénzügyi ráfordítások összege 2004-ben 31,3 Mrd Ft volt, melybôl a 

fizetett kamat 16,8 Mrd Ft volt. 

Részesedés társult vállalkozások eredményébôl

A társult vállalkozásoktól származó eredmény 8,0 Mrd Ft volt, amely tartalmazza az INA 7,3 Mrd Ft-os teljes évi hozzájárulását (csökkentve

az eszközök tényleges piaci értékére való átértékelés miatti többlet amortizációval).

Adózás elôtti eredmény

A fent említett tényezôk hatásaként a csoport adózás elôtti eredménye 2004. évben 262,7 Mrd Ft nyereség volt, szemben a 

2003. évi 72,4 Mrd Ft nyereséggel.

Adózás

A társasági adófizetési kötelezettség 2004-ben 47,8 Mrd Ft-ra növekedett, tükrözve a MOL (16%) 6,4 Mrd Ft-os, a Slovnaft 

(19%) 14,4 Mrd Ft-os és a gázleányvállalatok (16%) 5,1 Mrd Ft-os tárgyidôszaki adó hatását, valamint a ZMB-projektnél fizetendô 

3,1 Mrd Ft-os társasági adót. A MOL Rt. 2004-ben felhasználta a 62,2 Mrd Ft-os elhatárolt negatív adóalapját, melynek következtében 

2004-ben 10,0 Mrd Ft tárgyévi halasztottadó-ráfordítás került elszámolásra. A társaságiadó-ráfordítás ezenfelül tartalmaz 1,9 Mrd Ft halasz-

tottadó-eszköz megtérülést a gázüzletág adóalapban érvényesíthetô tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása következtében.

Cash flow

Konszolidált cash flow (millió Ft) 2004 2003

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzeszköz 324.381 203.158

ebbôl: forgótôke változása -35.326 28.892

Befektetési tevékenységre felhasznált nettó pénzeszköz -224.811 -298.529

Finanszírozási tevékenységre felhasznált nettó pénzeszköz -75.657 114.639

Pénzeszközök nettó változása 23.913 19.268

A mûködési cash flow 2004-ben 324,4 Mrd Ft volt, amely 60%-os növekedés 2003-hoz képest. A forgótôkeigény változásának hatását kiszûr-

ve a mûködési cash flow 110%-kal emelkedett. A forgótôke változása a forrásokat 35,3 Mrd Ft-tal csökkentette, a készletek 16,3 Mrd Ft-os,

a vevôkövetelések 47,9 Mrd Ft-os és az egyéb követelések 5,3 Mrd Ft-os növekedésének, valamint a szállítói kötelezettségek 

19,7 Mrd Ft-os és az egyéb kötelezettségek 14,4 Mrd Ft-os növekedésének hatására. A társaságiadó-befizetés 18,3 Mrd Ft volt. 

A beruházásokra és befektetésre fordított nettó készpénz 224,8 Mrd Ft-ot tett ki, szemben az elôzô év 298,5 Mrd Ft-os összegével.  A be-

ruházási költségek viszonylag magas szinten maradtak, fôként a TVK-ban történt jelentôs beruházásnak, az EU 2005 minôségfejlesztô beru-

házásoknak és a Zapadno–Malobalik olajmezôn végzett fejlesztésnek köszönhetôen. A 2004. évi érték tartalmazza a további Slovnaft és 
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TVK-részvény vásárlásaink és a Roth-csoportban történt részesedésszerzésünk hatását, míg az összehasonlító adat az INA akvizíció készpénz

hatását tükrözi. Két gázszolgáltatóban birtokolt kisebbségi részesedésünk 2004-ben történt értékesítése 11,7 Mrd Ft-os pozitív hatással volt

a befektetési tevékenység pénzáramára. 

A finanszírozási mûveletek nettó készpénz kiáramlása 75,7 Mrd Ft volt, fôként a hosszú lejáratú hitelek nettó visszafizetése, valamint 

33 Mrd Ft lejáró kötvény törlesztésének köszönhetôen.

Finanszírozás
A teljes csoportszintû adósságállomány a 2003. végi 424,6 milliárd forintról 2004. december 31-re 347,3 milliárd forintra csökkent, az üzletek kiemel-

kedô cash-termelô képességének köszönhetôen.  2004. december 31-én a teljes adósságállomány deviza-összetételében 55,2% volt az euró, 

37,0% a dollár, 7,8% a forint alapú hitelek részesedése. A nettó eladósodottság mértéke 24,4% volt.

A banki finanszírozás fô pillérei a 600 millió euró keretösszegû szindikált hitel, a 400 millió euró összegû Bridge club hitel – melynek lejárata

2004 nyarán egy évvel meghosszabbításra került –, valamint a 350 millió dollár keretösszegû szindikált hitelek voltak. Ezenfelül, a 

150 millió euró összegû projekt finanszírozási célú EBRD-hitelt, a három EIB-hitelt, illetve kisebb volumenû, összesen hozzávetôleg 

100 millió euró összegû bilaterális hitelt használtuk a csoportszintû finanszírozási igény lefedésére. Forintkötvény bevonása a MOL-csoport

finanszírozásába a kedvezôtlen hazai kamatkörnyezet miatt nem történt meg. 

2004 folyamán a csoportszintû finanszírozás centralizálttá vált, tekintve, hogy a MOL Rt. mint anyavállalat, a csoport bármely más tagjánál ked-

vezôbb feltételekkel tud a piacon forrást szerezni és azt a csoporton belül allokálni. A centralizációs folyamat keretében a TVK két, összes-

ségében 280 millió euró összegû bank hitele, valamint a Slovnaft 165 millió dollár keretösszegû szindikált hitele került elôtörlesztése és tör-

lésre. A Slovnaft 50 millió dollár összegû Merrill Lynch hitelét szabad pénzeszközök felhasználásával törlesztettük.

Az INA partnerség keretében, a MOL jelentôs támogatást nyújtott az új INA 400 millió dollár keretösszegû szindikált hiteltranzakció során. 

A tranzakció az egyik legsikeresebb tôkepiaci ügyletnek bizonyult a régióban 2004-ben.

2004 folyamán lényegében a teljes hiteldokumentáció vonatkozásában megvalósult a 600 millió euró keretösszegû benchmark facilitás sze-

rinti dokumentáció-egységesítés. 

Kockázatkezelés
A MOL Rt. mint integrált olaj- és gázipari társaság, kockázatkezelési stratégiájának meghatározása során figyelembe veszi az üzletek közötti jelentôs port-

fólióhatásokat. A kockázatok modellezése során Monte-Carlo szimuláción alapuló „Cash Flow at Risk” módszert alkalmazunk. A kockázatkezelés 

2004-ben a csoportszintû pénzügyi és stratégiai célkitûzések elérését helyezte középpontjába. Ezen kockázatkezelési célok elérését a kedvezô mûködési

környezet segítette. Az év során megkötött ügyletek által növekedett a fix kamatozású USD-hitelek aránya, illetve módosításra került a hitelek devizaösz-

szetétele, tükrözve a gázüzlet eszközeinek eladása következtében jelentkezô pénzáramváltozásokat.  

A következô tranzakciókat hajtottuk végre: 

• Növekedett a fix kamatozású hitelállomány aránya az USD-hitelek egy részére kötött kamatláb swap ügyletek hatására.

• A gázüzlet értékesítésének a pénzáramok deviza összetételére gyakorolt hatása miatt EUR/USD forward ügyletek segítségével korri-

gáltuk a hosszú lejáratú hitelállomány devizakitettségét, megnövelve az EUR és csökkentve az USD portfólión belüli arányát. Ezen for-

ward tranzakciók csak azon idôszakra vonatkoznak, amelyet követôen a szükséges devizaösszetétel-módosítást már a hitelek megfe-

lelô pénznemben történô lehívásaival tudjuk biztosítani.

• A 2004. évre érvényes kockázati limiteknek való megfelelés biztosítása érdekében a Csoport forint alapú hitelállományát kis mérték-

ben növeltük EUR-hitelekre kötött EUR/HUF cross currency swap ügyletek segítségével. (A Csoport 2005. évre új kockázati limiteket

állapított meg, amelyek már nem írnak elô a forint alapú hitelállomány részarányára minimális mértéket.)

• Tömegáru fedezeti ügyletek kerültek megkötésre a finomítói karbantartásból eredô pénzügyi kockázatok fedezésére (készlet hedge).

A társaság nem kötött spekulatív ügyleteket és ez a jövôben sem áll szándékában.

Beruházások és befektetések

MOL-csoport CAPEX (millió Ft) 2004 2003

Kutatás-termelés 31.137 58.481

Feldolgozás és kereskedelem* 78.961 77.426

Gázüzlet 14.648 11.078

Vegyipar 57.543 64.616

Központ és egyéb 72.185 155.828

Összesen 254.474 367.429
* A Feldolgozás-kereskedelem-, Lakossági Szolgáltatás- és Kenôanyag üzleteket tartalmazza

A 2004. évi MOL-csoport beruházások és befektetések értéke (hazai kutatási projektekkel együtt) 254,5 Mrd Ft volt, szemben a 

2003. évi 367,4 Mrd Ft-tal, fôként a kisebb mértékû akvizíciós kifizetéseknek köszönhetôen.  

A Kutatás-termelés szegmens az elôzô évihez képest 0,4 Mrd Ft-tal kevesebbet, 9,2 Mrd Ft-ot fordított hazai szénhidrogénkészlet-kutatási pro-

jektekre. A korábban felfedezett szénhidrogénkészleteink kitermelését célzó projektekre a bázis 14,5 Mrd Ft-tal szemben 13,8 Mrd Ft-ot hasz-

nált fel. Ezen projektek keretében folytatták a már megtalált készletek termelésbe állítását, termelô mezôk kihozatalának növelését, illetve a

bányászati létesítményeink mûszaki színvonalának fenntartásához szükséges beruházások megvalósítását. 
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A külföldi projektek esetében a bázis 34,4 Mrd Ft-hoz képest 26,2 Mrd Ft-tal alacsonyabb 2004. évi teljesítés mögött az orosz 

ZMB-akvizíció 2003. évben megvalósult pénzügyi zárása áll (22,7 Mrd Ft), melyet 2004-ben a termelésbe állítás alacsonyabb értékû beruházása követett.

A Termékelôállítás és kereskedelem üzlet-beruházásainak teljesítése 9,0 Mrd Ft-tal meghaladja az elôzô évit. Ennek oka egyfelôl, hogy a finomítók stra-

tégiai projektjeinek, az EU–2005-benzin/gázolaj minôségeket biztosító projekteknek a forrásigénye – a kivitelezéssel összhangban – nôtt. 

A MOL – Slovnaft Finomítás EU–2005 gázolajprojektjei be is fejezôdtek 2004-ben. További CAPEX növelô tétel volt az osztrák Roth-üzletbeli részese-

désvásárlás. A MOL Feldolgozás-kereskedelem Logisztika területén a 2004-ben végrehajtott beruházások által (3,4 Mrd Ft az elôzô évi 

5,2 Mrd Ft-hoz képest) biztosították a vezetékrendszerek és logisztikai telepek mûködôképességét, oly módon, hogy megfeleljünk a szigorodó

hatósági elôírásoknak és környezetvédelmi rendelkezéseknek. A Lakossági Szolgáltatások üzlet CAPEX-felhasználása 

16,0 Mrd Ft, melybôl 5,1 Mrd Ft az Északi Régió teljesítése. Szegmens szinten 7,3 Mrd Ft-tal marad el a teljesítés a 2003-as kifizetésektôl,

az Északi Régió 4,5 Mrd Ft-os és a Déli Régió 2,8 Mrd Ft-os beruházási érték csökkenése miatt. A 2004. évi csökkenô beruházási volumen

fô oka az év közben végrehajtott stratégia felülvizsgálat volt, amely átmenetileg felfüggesztette a beruházásokat, amíg pontosításra kerültek

az elkövetkezô évek terjeszkedési és fejlesztési irányai. 

A Kenôanyag üzlet esetében az integrációval kapcsolatos beruházások döntô többségét 2003-ban lebonyolították, így a bázisidôszak

0,2 Mrd Ft-tal magasabb CAPEX-felhasználást mutat.

A Gázüzlet esetében 2004. évben 3,6 Mrd Ft-tal volt magasabb a beruházások értéke  2003. évhez viszonyítva. 

A 2004. évi 14,6 Mrd Ft-os beruházási érték összetevôi között szereplô jelentôsebb beruházásaink részben a Szállítás területérôl a 

McKinsey hatékonyságjavító –, illetve a folyamatos mûködés biztosítását célzó projektek, részben a Tárolásnál megvalósult 

Zsanai Földgáztároló csúcskapacitás bôvítése és a Hajdúszoboszlón végzett rekonstrukciós munkák.

A Petrolkémia szegmens beruházásainak értéke 7,1 Mrd Ft-tal csökkent 2004-ben, elsôdlegesen a TVK 2002-ben megkezdett stratégiai pro-

jektjének befejezése miatt. A projekt célja az olefin- és polietiléntermelési kapacitás növelése (a projekt részeként a polipropilén termelési ka-

pacitásának bôvítését 2002-ben befejeztük). Az Olefin–2 üzem próbaüzeme decemberben elkezdôdött, a HDPE–2 üzem pedig az év végén már

aktiválásra is került.  A Slovnaft petrolkémiai beruházásainak értéke 9,1 Mrd Ft-tal növekedett 2003. évhez viszonyítva. Az új Polipropilén üzem

(PP–3) kivitelezése a tervek és az elfogadott költségvetés szerint halad.

A Központ és egyéb szegmens CAPEX felhasználása 2004-ben 72,2 Mrd Ft volt, amely 83,6 Mrd Ft-tal alacsonyabb a bázis idôszakinál, fôként a

szegmens projektjei között elszámolt részesedésvásárlások kisebb mértéke miatt. Ugyanakkor informatikai rendszerünk fejlesztésére (fôként eszköz-

vásárlások) 5,8 Mrd Ft-ot költöttünk a 2003. évi 3,7 Mrd Ft-tal szemben. 

A TVK Központ és egyéb szegmensnél számoljuk el 2004-tôl konszolidációja következtében a TVK Erômû beruházásait, így az itt jelentkezô 

3,5 Mrd Ft növeli a szegmensszintû beruházásokat.

Peres ügyek
A korábbi évek során indult azon eljárások közül, melyek jelentôsebb hatással lehetnek a MOL pénzügyi helyzetére vagy üzletmenetére a pusz-

taszôlôsi gáztárolóban 2000-ben bekövetkezett gázrobbanás során keletkezett károk megtérítése iránt a MOL által indított választottbírósági eljárás

a kitörésért felelôs MB Kôolajkutató Rt. marasztalásával zárult. Folyamatban van ugyanakkor még a MOL Rt. alkotmányjogi panaszának elbírálása,

melyben a társaság 2001 decemberében kérte a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságát, állapítsa meg a viszonteladói gázárat 2000-ben megál-

lapító GM-rendelet és vonatkozó Kormány-határozat egyes rendelkezései alkotmányellenességét és mondja ki, hogy azok a MOL kártérítési igényét

jogerôsen elutasító polgári peres eljárásban nem alkalmazhatóak.  

A Magyar Autóklub által a MOL 1997 és 2000 közötti magyarországi üzemanyagáraira vonatkozóan 2000-ben kezdeményezett versenyhivatali eljárást a

Gazdasági Versenyhivatal a Legfelsôbb Bíróság jogerôs ítélete alapján megismételte. A Versenyhivatal a megismételt eljárása során lefolytatott költség alapú

vizsgálat és külsô szakértôi vélemény alapján ismételten megállapította, hogy a MOL  árainak megállapítása során jogszerûen járt el, ezért az eljárást ellene

megszüntette.  A Magyar Autóklub az eljárást megszüntetô versenytanácsi határozat ellen ismét bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. 

A MOL többségi tulajdonában álló Slovnaft, a.s. ellen a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma eljárást kezdeményezett a társaság 

2002 és 2003 évek során keletkezett költségei és 2004 folyamán az üzemanyag áraiban érvényesített nyereség felülvizsgálatára vonatkozóan. A

Pénzügyminisztérium eljárását a szlovák Ártörvényre alapozza, mely alapján véleménye szerint a Pénzügyminisztérium jogosult utólag felülvizsgálni a

társaság mely költségeit, illetve milyen mértékû nyereséget érvényesített termékáraiban. A Pénzügyminisztérium elsôfokú határozatában az általa in-

dokolatlannak tartott költségek és méltánytalan mértékû nyereség miatt mintegy 1,3 Mrd SKK bírságot szabott ki a Slovnaft, a.s. ellen, amely a tár-

saság véleménye szerint megalapozatlan és jogszerûtlen, ezért ellene fellebbezéssel élt. 

A mintegy 23%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezô kisebbségi tulajdonosok pert kezdeményeztek a MOL, mint a Balatongáz Kft. közvetlen irányí-

tást biztosító befolyással rendelkezô tulajdonosa ellen üzletrész adásvételi szerzôdések létrehozása és 83 M Ft vételár megfizetése, továbbá 

3 Mrd Ft összegû kártérítés megfizetése iránt. A Fôvárosi Bíróság elsôfokú részítéletével elutasította a felperesek üzletrész adásvételi szerzôdés lét-

rehozására vonatkozó kérelmét. A részítélet ellen a kisebbségi tulajdonosok fellebbezést nyújtottak be, amely alapján a Fôvárosi Ítélôtábla 

2004. április 20-án a felperesek másodlagos kereseti kérelmének helyt adva megállapította, hogy a felperesek és az alperes között elôszerzôdés jött

létre. Ugyanakkor a többi kereseti kérelem vonatkozásában a bíróság a részítéletet hatályában fenntartotta. Az elsôfokú eljárás a Fôvárosi Bíróság

elôtt továbbra is folyamatban van.

A MOL eljárást kezdeményezett a Petrol Projekting Budapest (PPB) Kft. ellen, 490 M Ft töltôállomások létesítésével kapcsolatosan megfizetett vé-

telár elôleg, bérleti díj és megbízási díj visszatérítése iránt. A PPB – elismerve a MOL követelésének jogalapját és összegszerûségét – viszontkere-

setet nyújtott be a MOL ellen 3,2 Mrd Ft kártérítés iránt. Az elsôfokú bíróság helytadva a MOL kereseti kérelmének 488.660.550 Ft és járulékai meg-

fizetésére kötelezte az alperest, akinek viszontkeresetét elutasította. 

A MOL konszolidált leányvállalatai közül a korábbi évek kereskedelmi szerzôdéseivel kapcsolatosan a Slovnaft, a.s. ellen van folyamatban két jelen-

tôsebb értékû peres eljárás összesen mintegy 25 M USD összegben. 
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Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok szerint készített 

Konszolidált pénzügyi kimutatások 
a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
és Leányvállalatai

2004. december 31.
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Független Könyvvizsgálói Jelentés

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. tulajdonosainak:

Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállalatai 2004. december 31-i konszolidált mérlegének, konszolidált eredménykimu-

tatásának, saját tôke változásának és cash-flow kimutatásának, valamint a vonatkozó jegyzeteknek a vizsgálatát, amelyek a 34–78. oldalakon

kerülnek bemutatásra. A pénzügyi kimutatások összeállítása az ügyvezetés felelôssége. A mi feladatunk a pénzügyi kimutatások hitelesítése

könyvvizsgálatunk alapján. 

A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése

és elvégzése révén kellô bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak jelentôs mértékû tévedéseket.

A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tar-

talmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának

értékelését. Meggyôzôdésünk, hogy munkánk megfelelô alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés megadásához.

Véleményünk szerint a fentiekben hivatkozott pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban készül-

tek és azok a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállalatai 2004. december 31-én fennálló pénzügyi helyzetérôl és az ezzel az idôpont-

tal végzôdô évben folytatott tevékenységének eredményérôl és cash-flow-járól hû és valós képet adnak. 

Ernst & Young Kft.
Budapest, Magyarország 

2005. március 24.
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Konszolidált mérleg
2004. december 31.

Jegyzet 2004 2003

millió forint millió forint

ESZKÖZÖK
Befektetett eszközök
Immateriális javak 3 5.401 29.160

Tárgyi eszközök 4 925.069 855.951

Befektetések társult vállalkozásokban 6i) 115.105 128.960

Egyéb befektetések 6 ii) 3.062 5.475

Halasztott adó eszközök 25 36.210 52.895

Egyéb befektetett eszközök 7 16.538 19.333

Összes befektetett eszköz 1.101.385 1.091.774
Forgóeszközök
Készletek 8 172.450 155.926

Vevôkövetelések, nettó 9 218.950 165.057

Befektetések 10 - 9.228

Egyéb forgóeszközök 11 53.969 47.909

Pénzeszközök 12 88.126 62.841

Összes forgóeszköz 533.495 440.961
ÖSSZES ESZKÖZ 1.634.880 1.532.735

FORRÁSOK
Saját tôke 
Jegyzett tôke 13 94.634 93.128

Tartalékok 14 430.858 330.760

Mérleg szerinti eredmény 209.325 99.981

Összes saját tôke 734.817 523.869
Külsô tulajdonosok részesedése 68.020 155.752
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 15 199.893 289.070

Céltartalékok várható kötelezettségekre 16 53.647 55.781

Halasztott adó kötelezettségek 25 12.995 14.213

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 17 53.181 71.931

Összes hosszú lejáratú kötelezettség 319.716 430.995
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók és egyéb kötelezettségek 18 318.918 260.420

Céltartalékok várható kötelezettségekre 16 46.038 26.172

Rövid lejáratú hitelek 19 54.384 70.756

Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 15 92.987 64.771

Összes rövid lejáratú kötelezettség 512.327 422.119
ÖSSZES FORRÁS 1.634.880 1.532.735

Budapest, 2005. március 24.

Hernádi Zsolt Molnár József

Igazgatóság elnöke Pénzügyi igazgató

Elnök – vezérigazgató

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

Konszolidált eredménykimutatás
2004. december 31.

Jegyzet 2004 2003

millió forint millió forint

Árbevétel 20 1.955.830 1.504.038

Egyéb mûködési bevétel 21 16.126 20.001

Összes mûködési bevétel 1.971.956 1.524.039
Anyagjellegû ráfordítások 1.345.931 1.179.812

Személyi jellegû ráfordítások 22 122.404 83.717

Értékcsökkenés és értékvesztés 108.559 95.450

Egyéb mûködési költségek 23 191.748 118.412

Saját termelésû készletek állományváltozása -18.994 -25.014

Aktivált saját teljesítmények értéke -27.283 -11.409

Összes mûködési költség 1.722.365 1.440.968
Üzleti tevékenység eredménye 249.591 83.071
Pénzügyi mûveletek (bevételei) / ráfordításai, nettó 24 -5.155 16.075

Részesedés a társult vállalkozások eredményébôl -7.985 -5.405

Adózás elôtti eredmény 262.731 72.401
Társasági adó 25 47.817 -32.476

Adózott eredmény 214.914 104.877
Külsô tulajdonosok részesedése az eredménybôl -5.589 -4.896

Mérleg szerinti eredmény 209.325 99.981
Egy részvényre jutó eredmény (forint) 26 2.030 987
Egy részvényre jutó hígított eredmény (forint) 26 2.005 986
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Konszolidált kimutatás a 
saját tôke változásáról

2004. december 31.

Összetett

instru- Mérleg

Jegyzett Fedezeti Átváltási Saját mentumok Eredmény- Tartalékok szerinti

tôke tartalék tartalék részvények tôkerésze tartalék összesen eredmény Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

2003. január 1-jei 

egyenleg módosítások elôtt 93.245 2.081 -7.038 -20.926 - 272.817 246.934 65.262 405.441

Az IAS 21 korai bevezetésének hatása - - 4 - - -4 - - -

2003. január 1-jei módosított egyenleg 93.245 2.081 -7.034 -20.926 - 272.813 246.934 65.262 405.441

2002-es eredmény átvezetése - - - - - 65.262 65.262 -65.262 -

Osztalék - - - - - -5.183 -5.183 - -5.183

Saját részvény ügyletek 

nettó hatása (13. Jegyzet) -117 - - -501 - - -501 - -618

Cash-flow fedezeti ügyletek, 

halasztott adóval együtt (27. Jegyzet) - 5.751 - - - - 5.751 - 5.751

Átváltási tartalék - - 15.640 - - - 15.640 - 15.640

Slovnaft-akvizíció (5. Jegyzet) - - - - 2.857 - 2.857 - 2.857

Mérleg szerinti eredmény - - - - - - - 99.981 99.981

2003. december 31. 93.128 7.832 8.606 -21.427 2.857 332.892 330.760 99.981 523.869

2003-as eredmény átvezetése - - - - - 99.981 99.981 -99.981 -

Osztalék - - - - - -5.952 -5.952 - -5.952

Sajátrészvény-ügyletek 

nettó hatása (13. Jegyzet) 131 - - 674 - - 674 - 805

Cash-flow fedezeti ügyletek,

halasztott adóval együtt (27. Jegyzet) - 555 - - - - 555 - 555

Átváltási tartalék - - -11.790 - - - -11.790 - -11.790

Slovnaft-akvizíció, halasztott 

adóval együtt (5. Jegyzet) 984 - - - 14.261 - 14.261 - 15.245

Átváltoztatható kötvény beváltása 391 - - - - 1.809 1.809 - 2.200

Átváltoztatható kötvény kibocsátása - - - - 560 - 560 - 560

Mérleg szerinti eredmény - - - - - - - 209.325 209.325

2004. december 31. 94.634 8.387 -3.184 -20.753 17.678 428.730 430.858 209.325 734.817

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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Konszolidált cash flow-kimutatás
2004. december 31.

Jegyzetek 2004 2003
millió forint millió forint

Üzleti tevékenység nyeresége 249.591 83.071
Üzleti eredmény kiigazítása az üzleti 
tevékenységbôl származó nettó bevételhez
Értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés 107.244 95.137

Pénzügyi eszközök nem realizált nettó vesztesége / (nyeresége) 400 -1.377

Készletek értékvesztése 1.062 985

Káresemények miatt elszámolt értékvesztés 502 710

Tárgyi eszközök értékvesztésének visszaírása -363 -106

Céltartalékok növekedése 12.445 5.367

Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó nyereség -875 -1.119

Leányvállalatok értékesítésébôl származó nyereség - -9.877

Tárgyévben felmerült kutatási és feltárási költségek 8.547 9.389

Egyéb pénzmozgással nem járó tételek -559 -1.775

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás 
a mûködô tôke változás elôtt 377.994 180.405
Készletek növekedése -16.281 -21.051

Vevô követelések növekedése -47.930 -5.344

Egyéb követelések (növekedése)/ csökkenése -5.284 786

Szállítók növekedése 19.736 39.455

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 14.433 15.046

Társasági adó fizetés -18.287 -6.139
Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás 324.381 203.158
Beruházások, szénhidrogén-kutatási és -fejlesztési költségek  -185.336 -186.875

Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó készpénz 2.947 3.069

Leányvállalatok megvásárlása, nettó pénzáramlás 30a -71.701 -11.811

Közös vezetésû vállalkozások megvásárlása, nettó pénzáramlás 30a -507 -22.517

Leányvállalatok értékesítéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás 30b - 21.573

Társult vállalkozások megvásárlása - -113.729

Egyéb befektetések megvásárlása -1.987 -241

Befektetések értékesítésébôl származó készpénz 13.956 2.894

Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása 586 307

Rövid lejáratú befektetések állományváltozása 9.111 -1.750

Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 6.283 6.711

Kapott osztalék 1.837 3.840

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -224.811 -298.529
Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása 1.800 9.200

Diszkont kötvények törlesztése -33.000 -

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 30c 195.476 397.087

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése -238.272 -255.716

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása 71 485

Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 23.845 -9.232

Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -19.577 -20.810

Tulajdonosoknak fizetett osztalékok -5.954 -5.210

Külsô tulajdonosoknak fizetett osztalékok -814 -547

Sajátrészvény-értékesítés 936 25.965

Visszavásárolt saját részvény -168 -26.583

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása -75.657 114.639
Készpénz  (csökkenése) / növekedése 23.913 19.268
Készpénzállomány év elején 62.841 42.251

Korábban egyéb részesedésként kimutatott 

leányvállalatok bevonásának hatása a pénzeszközökre 1.185 221

Árfolyamkülönbözet külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt 187 1.101

Készpénzállomány év végén 88.126 62.841

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.



38

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok szerint készített

konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
2004. december 31.

1 Általános

A Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (a továbbiakban MOL Rt. vagy a Társaság) 1991. október 1-én alakult meg a jogelôd Országos Kôolaj- és 

Gázipari Tröszt (OKGT) átalakulásával. Az állami vállalatok átalakulási törvénye értelmében az OKGT eszközei és kötelezettségei a forduló-

nappal átértékelésre kerültek. A MOL Rt. és leányvállalatai (a továbbiakban MOL Csoport, vagy a Csoport) kôolaj, földgáz és gáztermék ku-

tatásával és termelésével, szállításával és tárolásával, kôolaj finomításával, finomítói termékek és földgáz kis- és nagykereskedelmével, vala-

mint olefinek és poliolefinek gyártásával, értékesítésével foglalkozik. A Csoport dolgozóinak létszáma 2004. december 31-én 15.465 fô, míg

2003. december 31-én 15.866 fô volt. A Társaság székhelye Magyarországon, a Budapest, Október huszonharmadika u. 18. címen található. 

A Társaság részvényeit a Budapesti Értéktôzsdén és 2004. december 22-tôl a Varsói Értéktôzsdén jegyzik, a nemzetközi tôkepiacokon pedig

GDR-jeit forgalmazza a Luxemburgi Értéktôzsde, a londoni elektronikus tôzsde, az International Order Book, valamint tôzsdén kívüli kereske-

delemben is forgalmazzák, New Yorkban, Berlinben és Münchenben.

2 Számviteli politika

A MOL Rt. nem konszolidált éves beszámolóját a számvitelrôl szóló 2000. évi C.  törvény szerint (a továbbiakban MSZSZ) készíti. E törvény

egyes elôírásai eltérnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban (IFRS) foglaltaktól. A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatá-

sok a Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottság (IASB) által megfogalmazott, 2004. december 31-én érvényben lévô standardok szerint ké-

szültek. A MOL Rt. nem konszolidált, MSZSZ szerint készített beszámolójában, illetve a csatolt pénzügyi kimutatásokban szereplô saját tô-

ke és mérleg szerinti eredmény közötti különbségek levezetését a 34. jegyzet tartalmazza. 

A bekerülési érték elvének alkalmazása érdekében a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások úgy tekintik a MOL Rt.-t, mintha az 

1991. október 1-jén jött volna létre az eszközök és források aznapi értékével, figyelembe véve az IFRS miatt szükséges módosításokat.  

Az IFRS követelményeinek megfelelô pénzügyi kimutatások készítése megköveteli adott becslések és feltételezések alkalmazását, melyek be-

folyásolják a konszolidált pénzügyi kimutatásokban és a jegyzetekben szereplô összegeket. Ezen becslések a vezetôség jelenlegi események-

re vonatkozó legjobb ismeretein alapulnak, azonban a tényleges eredmények eltérhetnek azoktól. 

A csatolt konszolidált pénzügyi kimutatásokat az Igazgatóság 2005. március 24-én fogadta el.

A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel.

i) Számviteli politika módosítása 

2004. január 1-jétôl a gáztárolókban lévô párnagáz tárgyi eszközként kerül kimutatásra – a korábbi készletként történô nyilvántartás helyett

– a nemzetközi gyakorlattal összhangban és a Magyar Bányászati Hivatallal történt egyeztetés alapján. A változás oka, hogy a folyamatos

mûködés során a párnagázt a tárolókban kell tartani, illetve nem lehetséges annak kitermelése.  Ezen eszközre értékcsökkenés nem ke-

rül elszámolásra, mivel értéke a tárolók élettartamának végén megtérül. A korábbi idôszakok összehasonlító adatai az új módszer szerint

módosításra kerültek (lásd 4. Jegyzet). 

A Csoport szintén határozott a módosított „IAS 21 – Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai” standard korai, 2004. január 1-jétôl történô

alkalmazásáról. A konszolidált pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme, illetve a MOL és hazai leányvállalatai mûködési pénzneme tovább-

ra is a forint. A forinttól eltérô mûködési pénznemmel rendelkezô leányvállalatok pénzügyi beszámolóinak átváltása során a módosított 

IAS 21 kerül alkalmazásra. Eszerint az eszközök és kötelezettségek záróárfolyamon, a bevételek és ráfordítások pedig a súlyozott éves átlagos

árfolyamon kerülnek átváltásra. Az eltérések miatti különbözet átváltási tartalékként kerül elszámolásra. A korábbi idôszakok összehasonlító ada-

tai az új módszer szerint módosításra kerültek. Ez 4 millió forintos átsorolást eredményezett az Átváltási tartalék és az Eredménytartalék között. 

A 2004. március 31-ét követô akvizíciók elszámolása során az üzleti kombinációkról szóló IFRS 3 került alkalmazásra. Megszerzéskor a 

Csoport a megszerzett azonosítható eszközöket, kötelezettségeket és függô kötelezettségeket azok megszerzés idôpontjában fennálló valós
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értékén értékeli, ezáltal a megszerzett társaság külsô tulajdonosokra jutó része is ezen tétel nettó valós értékén kerül felvételre. Az IFRS 3 és

a módosított IAS 36 alkalmazása következtében ezen üzleti kombinációk vonatkozásában a goodwill értékcsökkenése megszûnik, és évente pénz-

termelô egységenként értékvesztési felülvizsgálatra kerül sor (amennyiben a körülmények indokolják, az értékvesztés gyakrabban kerül felülvizs-

gálatra). Továbbá, a módosított IAS 38 értelmében az üzleti kombinációk során megszerzett immateriális javak esetében egyedi eszközönként

mérlegelésre kerül, hogy annak élettartama véges vagy végtelen. Ha egy immateriális eszköz élettartama véges, akkor ezen idôszak alatt ke-

rül amortizálásra. A véges élettartamú eszközök amortizációjának hossza és módszere évente felülvizsgálatra kerül, illetve akkor, ha értékvesz-

tésre utaló jelek merülnek fel. A végtelen élettartamúnak minôsülô eszközök nem amortizálódnak, mivel nem határozható meg elôre azon idô-

szak, amely során ezen eszközök várhatóan nettó pénzbeáramlással járnak a Csoport számára. Függetlenül azonban az értékvesztésre utaló jelek

felmerülésétôl, ezen eszközök évente felülvizsgálatra kerülnek, biztosítva, hogy könyv szerinti értékük ne haladja meg a realizálható értéket. 

ii) Beszámolási pénznem

Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel az anyavállalat funkcionális, valamint a Csoport beszá-

molási pénzneme a magyar forint.

iii) Konszolidációs elvek

A konszolidált pénzügyi kimutatások a MOL Rt.-t, illetve az ellenôrzése alatt álló leányvállalatokat foglalják magukban. Ellenôrzésrôl általában

akkor beszélünk, ha a Csoport közvetve vagy közvetlenül birtokolja az adott társaság szavazati jogainak több mint 50%-át és a társaság pénz-

ügyi és operatív tevékenységébe történô befolyás révén elônyöket élvez annak tevékenységébôl. A külsô tulajdonosokra esô tôke- és ered-

ményrész a mérlegben és az eredménykimutatásban külön soron jelenik meg. 

Amint azt a konszolidációról és az equity módszerrôl – a potenciális szavazati jogok és a tulajdoni részesedés felosztásáról szóló SIC 33. sz.

értelmezô állásfoglalás elôírja, az aktuálisan lehívható szavazati jogok is figyelembe vételre kerülnek az ellenôrzés meghatározásához.

A konszolidáció a megszerzéskori értékviszonyok alapján történik az eszközök és források megszerzéskori, a teljesítés napjára vonatkozó pi-

aci értékének alapul vételével. A külsô tulajdonosok részesedése a nettó eszközök piaci értékének külsô tulajdonosokra jutó hányadaként je-

lenik meg. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a tranzakció idôpontjától kezdôdôen, illetve a tranzakció idôpontjáig sze-

repelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban. 

A Társaság közös vezetésû vállalkozásokban lévô részesedései arányos konszolidációval kerülnek bevonásra, azaz a közös vezetésû vállalkozások

eszközeinek, forrásainak, bevételeinek és ráfordításainak arányos része összevonásra kerül a konszolidált pénzügyi kimutatások megfelelô soraival.  

A társult vállalkozásokban lévô befektetések (általában 20-50% üzletrész birtoklása esetén), ahol a Társaság jelentôs befolyást gyakorol, az

„equity” módszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra. A társult vállalkozásokban lévô befektetések értékének módosítása az esetlegesen ér-

tékvesztésre utaló jelek észlelésekor történik, illetve abban az esetben, ha a korábbi értékvesztést elôidézô körülmények már nem állnak fenn. 

A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók, egyenlegek és eredmények, valamint a nem realizált eredmények kiszûrésre kerül-

nek. A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások készítése során a hasonló tranzakciókat és eseményeket egységes számviteli elveket kö-

vetve rögzítik. 

Néhány kisebb leányvállalat nem került konszolidálásra. Ezek a társaságok az esetleges értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken sze-

repelnek a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban. (lásd 6 ii Jegyzet.)

iv) Goodwill

Az üzletrész bekerülési értéke és az üzletrész révén a leányvállalatokban megszerzett eszközöknek a megszerzés napján érvényes valós ér-

téke közötti különbözet az eszközök között, goodwillként kerül kimutatásra a konszolidált pénzügyi kimutatásokban. A goodwill az értékcsök-

kenéssel és esetleges értékvesztéssel csökkentett beszerzési költségen szerepel. A külföldi leányvállalatok megszerzése során keletkezô 

goodwill az adott társaság eszközének minôsül és ennek megfelelôen kerül átváltásra. 

A goodwill értékcsökkenése lineáris, a várható hasznos élettartama alapján. Az értékcsökkenési periódus meghatározása egyedileg történik,

általában 5 és 20 év között van. A nettó értékeket évente felülvizsgálják abból a szempontból, hogy az üzletrész jövôbeni nyereségtermelô ké-

pessége kellôképpen biztosítottnak látszik-e. Amennyiben a goodwill értékvesztésére utaló jelek merülnek fel, annak realizálható értéke a 

goodwill alapjául szolgáló eszközökbôl képzett készpénzgeneráló egységek értéke alapján számítható ki. Amennyiben a könyv szerinti érték

magasabb, mint a realizálható érték, értékvesztést számolnak el. 

A 2004. március 31-ét követô üzleti kombinációk során felmerülô goodwill kezelését az i) pont tartalmazza. A 2004. március 31-ét megelôzô

üzleti kombinációk esetében felmerülô goodwill nem került módosításra. Ezek amortizációja 2005. január 1-jét követôen szûnik meg.

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.
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v) Negatív goodwill

Negatív goodwill a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban az alábbi módokon jelenik meg:

• Amennyiben a negatív goodwill olyan várható jövôbeni veszteségekhez és kötelezettségekhez kapcsolódik, amelyek a Társaság akvizíciós

tervében meghatározásra kerültek és megbízhatóan számszerûsíthetôk, akkor az ilyen veszteség vagy kötelezettség felmerülésekor a ne-

gatív goodwill közvetlenül az eredmény javára kerül elszámolásra. 

• A megszerzett eszközök valós értékét meg nem haladó negatív goodwill összegére az ahhoz tartozó amortizálható eszközök hátralévô, sú-

lyozott átlagos hasznos élettartama alapján lineáris értékcsökkenést számolnak el. 

•  A negatív goodwill azon része, amely a megszerzett nem monetáris eszközök valós értéke felett van, megszerzéskor egy összegben elszá-

molásra kerül az eredménnyel szemben. 

A 2004. március 31-ét követô üzleti kombinációk esetében az akvizíció ellenértékét meghaladó, Társaságra jutó megszerzett eszközök, kö-

telezettségek és függô kötelezettségek valós értéke közvetlenül a eredménykimutatásban kerül elszámolásra. A 2004. március 31-ét megelô-

zô üzleti kombinációk esetében keletkezett negatív goodwill nem került módosításra. Az ilyen tranzakciókon keletkezett negatív goodwill ér-

téke a nyitó eredménytartalékba kerül átsorolásra 2005. január 1-jén.

vi) Pénzeszközök és pénz-egyenértékesek

A pénzeszközök a készpénzt és bankbetéteket foglalják magukban. A pénz egyenértékesek olyan rövid távú, a beszerzéstôl számított három

hónapnál nem hosszabb lejáratú, magas likviditású befektetési formák, amelyek minimális értékváltozási kockázatot hordoznak és azonnal pénz-

eszközökre konvertálhatók.

vii) Vevôkövetelések

A vevôkövetelések a kétes követelésekre képzett céltartalékkal csökkentett névértéken kerülnek kimutatásra.

viii) Befektetések

A befektetések a következô három kategóriába kerülnek besorolásra: lejáratig tartandó, kereskedési céllal tartott és értékesíthetô befektetések. 

A lejáratig tartott értékpapírok olyan befektetések, amelyekbôl fix vagy meghatározható pénzáramok származnak és a Csoport szándékozik

és képes azokat lejáratig megtartani. A kereskedési célú értékpapírok közé azok a befektetések tartoznak, amelyeket elsôsorban a rövid tá-

vú árfolyammozgásokból várható nyereség miatt vásárolt a Csoport. Minden más befektetés – kivéve a Csoport által nyújtott kölcsönöket és

a Csoport vevôköveteléseit – az értékesíthetô befektetések kategóriába tartozik.

A lejáratig tartandó befektetések a befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra, kivéve, ha lejáratuk a mérleg fordulónapját követô 

12 hónapon belül esedékes. Ezen befektetések az effektív kamatláb módszerrel számított amortizált bekerülési értéken jelennek meg a mérlegben.

Az értékesíthetô befektetések a forgóeszközök részét képezik, ha a vezetôség a mérleg fordulónapját követô 12 hónapon belül értékesíteni kívánja azo-

kat. Ezen befektetések bekerülési értéke a fizetett ellenérték valós értéke, beleértve a tranzakciós költségeket is. Az értékesíthetô és kereskedési cél-

lal tartott befektetések a mérleg fordulónapján valós értéken kerülnek kimutatásra, a különbség eredménykimutatásban történô elszámolása mellett.

A befektetések vásárlásának és eladásának elszámolása a teljesítés idôpontjában történik, amely az eszköz másik fél részére történô átadá-

sának napja.

ix) Pénzügyi instrumentumok és fedezeti ügyletek

Pénzügyi instrumentumnak minôsülnek a mellékelt konszolidált mérlegben a pénzeszközök, vevô és egyéb követelések, szállító és egyéb kö-

telezettségek, adott és kapott hitelek és kölcsönök, befektetések, kötvénykövetelések és kötelezettségek. Ezen tételek értékelése során al-

kalmazott elveket jelen számviteli politika vonatkozó jegyzetei tartalmazzák. 

A pénzügyi instrumentumok (beleértve az összetett pénzügyi instrumentumokat) az alapul szolgáló szerzôdéses kötelezettségek valós tartal-

ma alapján válnak eszköz-, forrás- vagy tôkeelemmé. A kötelezettségek közé sorolt pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó kamatok, osz-

talékok, nyereségek és veszteségek felmerüléskor az eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. A saját tôkében megjelenô pénzügyi inst-

rumentumok tulajdonosainak nyújtott juttatások a saját tôke terhére kerülnek elszámolásra. Az összetett pénzügyi instrumentumok esetében

elôször azok kötelezettség része kerül értékelésre, a tôkerész maradványértékként kerül meghatározásra. A pénzügyi instrumentumok csak

abban az esetben kerülnek elszámolásra egymással szemben (nettósítás), ha a Társaságnak ahhoz törvényes joga van, továbbá, ha feltett szán-

déka, hogy az érintett eszközt és forrást nettó módon vagy egyidejûleg rendezi.

A Csoport nemzetközi jellegébôl adódóan fokozottan ki van téve a nyersanyagárak, a kamatlábak és az árfolyamok változásának. Az ebbôl eredô koc-

kázatok csökkentésére a Csoport származékos ügyleteket köt, bár nem minden származékos ügylet minôsül fedezetinek számviteli szempontból. 
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A Csoport Kockázatkezelési Részlege által a következô származékos ügyletek kerülnek általában alkalmazásra:

• kamat swap a lebegô hitelkamat-kockázat fedezésére,

• finomítói margin fedezeti ügyletek a kôolaj- és a finomítói termékek árváltozásaiból eredô kockázat levédésére, 

• kôolaj és földgáz ár-swap ügyletek a beszerzési árak kockázatának a fedezésére,

• devizás származékos ügyletek az árfolyamkockázat fedezésére.

A Csoport abban az esetben minôsíti elszámolási szempontból fedezeti ügyletnek a származékos ügyletet, amennyiben:

• a fedezeti ügylet várhatóan hatékony a fedezett kockázat következtében fellépô érték vagy pénzáramváltozások ellensúlyozásában,

• a fedezeti ügylet hatékonysága megbízhatóan becsülhetô,

• a fedezeti ügylet kötésekor az alapkockázat és a fedezeti ügylet közötti kapcsolat megfelelô dokumentációval alátámasztott, és

• pénzáramlásokra vonatkozó fedezeti ügylet esetén az elôre jelzett tranzakció, mely a fedezeti ügylet tárgyát képezi, nagy valószínûséggel bekövetkezik.

Származékos pénzügyi instrumentumok
Származékos ügyletnek minôsül minden olyan pénzügyi eszköz, amely:

• értéke valamilyen meghatározott alapügylet függvényében változik,

• a piaci tényezôk változására hasonlóképpen reagáló ügyletekhez képest elhanyagolható kezdeti befektetést igényel vagy nem szükséges hozzá

kezdeti befektetés, és

• egy késôbbi idôpontban kerül pénzügyi rendezésre.

Alapügyletnek minôsülnek a meghatározott kamatláb, értékpapír-árfolyam, tömegáru-jegyzési ár, devizaárfolyam, árfolyamokból és rátákból kép-

zett indexek, hitelbesorolások vagy hitelindexek, illetve egyéb hasonló változók.

Az IAS 39 alapján nem fedezeti ügyletként elszámolt származékos pénzügyi instrumentumok (lásd fent) valós értéken kerülnek kimutatásra,

az értékükben bekövetkezett változások a tárgyévi eredményben jelennek meg.

A beágyazott származékos ügyletek az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén elkülönítésre kerülnek az alapul szolgáló szerzôdés-

tôl és különálló származékos ügyletként kerülnek kimutatásra:

• a beágyazott származékos ügylet gazdasági jellemzôi és kockázatai nem mutatnak szoros kapcsolatot az alapul szolgáló szerzôdés gazda-

sági jellemzôivel,

• egy, a beágyazott származékos ügylet jellemzôivel rendelkezô különálló ügylet megfelelne a származékos ügylet definíciójának, és

• a hibrid (beágyazott származékos ügyletet tartalmazó) ügylet nem valós értéken kerül kimutatásra, értékének változásai nem jelennek meg

az eredményben.

Valós érték fedezeti ügyletek
A valós érték fedezeti ügyletek a mérlegben szereplô eszközök és kötelezettségek valós értékében bizonyos kockázatok hatására bekövetkezô, tárgy-

évi eredményben megjelenô változásokat ellensúlyozzák. A valós érték fedezeti ügyletként elszámolt származékos ügyletek valós értéken kerülnek ki-

mutatásra, amely a fedezett kockázat függvényében változik. A fedezeti elszámolásnak megfelelôen a fedezeti ügylet valós érték változásának eredmény-

hatása bizonyos korlátok között ellensúlyozza a fedezett ügylet valós értékében bekövetkezett változások eredményhatását, az IAS 39 elôírásainak megfelelôen.

Ha megállapítást nyer, hogy a fedezeti ügylet nem kiemelten hatékony, a fedezeti elszámolás nem folytatható, a fedezeti ügyletet önálló szár-

mazékos ügyletként kell elszámolni.

Cash flow fedezeti ügyletek
A cash flow fedezeti ügyletek a mérlegben szereplô eszközökkel és kötelezettségekkel, nagy valószínûséggel bekövetkezô elôre jelzett tranzakció-

val vagy mérlegben nem szereplô elkötelezettséggel kapcsolatos pénzáramok változékonyságát ellensúlyozzák. A cash flow fedezeti ügyletnek minô-

sülô kiemelten hatékony fedezeti ügylet valós értékében bekövetkezô változások közvetlenül a saját tôke fedezeti tartalék elemében jelennek meg.

Az értékváltozás nem hatékony összege a tárgyévi eredmény részét képezi.

Ha a fedezett pénzáram mérlegben megjelenô eszközt vagy kötelezettséget eredményez, minden, korábban közvetlenül a saját tôkével szemben ki-

mutatott fedezeti nyereség és veszteség átsorolásra kerül a saját tôkébôl és a keletkezô eszköz vagy kötelezettség bekerülési értékében kerül elis-

merésre. Minden más esetben a saját tôke fedezeti elemén kimutatott nyereség vagy veszteség az eredménybe kerül átsorolásra abban az idôszak-

ban vagy idôszakokban, amikor a fedezett elkötelezettség vagy elôre jelzett tranzakció az eredményt érinti.

Ha megállapítást nyer, hogy a fedezeti ügylet nem kiemelten hatékony, a fedezeti elszámolás a továbbiakban nem folytatható. Ilyen esetben a köz-

vetlenül a saját tôkében elszámolt halmozott fedezeti nyereség vagy veszteség a saját tôkében marad mindaddig, míg a tranzakció, amelyre az elkö-

telezettség vagy az elôrejelzés vonatkozott be nem következik.

Amennyiben a tranzakció, amire az elkötelezettség vagy az elôrejelzés vonatkozott várhatólag nem történik meg, a közvetlenül a saját tôkében el-

számolt halmozott fedezeti nyereség vagy veszteség az eredménybe kerül átsorolásra.

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
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x) Készletek

A készletek, beleértve a befejezetlen termelést is, a bekerülési és a realizálható érték közül az alacsonyabbikon vannak kimutatva, figyelembe véve

a lassan mozgó és felesleges tételek leírását. A realizálható érték megegyezik a befejezési, értékesítési és marketingköltségekkel csökkentett piaci

értékkel. A vásárolt áruk értéke, beleértve a vásárolt kôolajat és földgázt, elsôsorban súlyozott átlagár alapján kerül meghatározásra. A saját elôállí-

tású készletek értéke az anyagköltséget, a közvetlen bérköltséget és az üzemi általános költségek arányos részét foglalja magában, beleértve a bá-

nyajáradékot is. A nem realizálható készletek teljesen leírásra kerülnek. 

xi) Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök a halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési (vagy az 1991. október 1-jén megállapított könyv sze-

rinti) értéken kerülnek kimutatásra. Értékesítéskor és egyéb kikerüléskor az eszközök bruttó értéke és halmozott értékcsökkenése kivezetésre kerül

a könyvekbôl, a felmerülô nyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül elszámolásra. 

A bekerülési érték az eszköz árán túlmenôen az import vámokat, vissza nem igényelhetô adókat és az eszköz üzembe helyezéséhez közvetlenül kap-

csolódó költségeket, például hitelfelvételi költségeket tartalmaz. Az üzembe helyezést követôen felmerülô költségek, mint például karbantartás vagy

javítás, általában az eredmény terhére kerülnek elszámolásra a felmerülésükkel egy idôben. Amennyiben a felmerülô költségek egyértelmûen az adott

eszköz várható hasznos élettartamának vagy eredeti teljesítményének a növelését eredményezik, a költségek aktiválásra kerülnek az eszközértékre. 

A beruházások között a folyamatban lévô beszerzések és elôállítások szerepelnek bekerülési értéken, ami a beszerzési költségeket és a közvetlen

önköltségeket foglalja magában. A beruházásokra értékcsökkenést csak az eszköz üzembe helyezését követôen számolnak el. 

Az olaj- és gázkutatási és feltárási költségek elszámolása alább, a xv) bekezdésben található.

xii) Immateriális javak

Az immateriális javak értékének alapja a bekerülési ár. A könyvekben való felvételre abban az esetben kerül sor, ha az eszköz használata bizo-

nyíthatóan a cég jövôbeni gyarapodását eredményezi és annak költsége egyértelmûen meghatározható. Aktiválást követôen értékcsökkenést,

illetve szükség esetén értékvesztést számolnak el. Az immateriális javak értékcsökkenése lineáris a várható hasznos élettartam alatt. Az érték-

csökkenési kulcsok évente rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. Az olaj- és gázkutatási és feltárási költségek elszámolása alább, a xv) bekez-

désben található.

xiii) Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés elszámolása lineáris, az alábbi kulcsok alapján:

• Épületek  2–10% 

• Finomítói berendezések 8–25%

• Gáz- és olajszállító és -tároló berendezések 2–14,5%

• Töltôállomások és felszereléseik 4–20%

• Egyéb gépek és berendezések 10–33% 

Az egyes szénhidrogénmezôkhöz kapcsolódó olaj- és gáztermelô, és gyûjtô berendezések értékcsökkenése a bizonyított és kifejlesztett, gaz-

daságosan kitermelhetô szénhidrogénkészletek alapján, a termelés arányában kerül elszámolásra. A készletek felülvizsgálata évente történik.

A több szénhidrogén-termelô mezôhöz kapcsolódó szállítóberendezések értékcsökkenése egyedileg, lineárisan, a várható hasznos élettartam

alapján történik. A bérelt berendezéseken végzett felújítások aktivált értékének az értékcsökkenése a várható hasznos élettartam és a bérle-

ti idôszak közül a rövidebbik alapján történik. 

A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek az adott eszköz által nyújtott tényleges gaz-

dasági haszon megfelelô tükröztetése érdekében. 

xiv) Eszközök értékvesztése

Amennyiben arra utaló jelek merülnek fel, hogy a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerülhet, a tárgyi eszközök és az immateriális ja-

vak értékvesztési felülvizsgálatra kerülnek. Amennyiben a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerül, a bekerülési értéken kezelt esz-

közök vonatkozásában értékvesztést az eredmény terhére kell elszámolni. A realizálható érték az eszköz használati értéke és piaci értéke kö-

zül a magasabb. A piaci érték az az összeg, amely független felek közötti tranzakció során az eszközért megkapható, míg a használati érték

az eszköz folyamatos használatból és annak hasznos élettartamának végén történô értékesítésbôl származó cash flow-k nettó jelenértéke. A

realizálható érték meghatározása eszközönként egyedileg, illetve amennyiben ez nem lehetséges, készpénzgeneráló egységenként történik.

Az elszámolt értékvesztések évente felülvizsgálatra kerülnek és amennyiben a realizálható érték emelkedik, úgy a korábban elszámolt érték-

vesztés részben vagy teljesen visszaírásra kerül.  
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xv) Olaj- és gázkutatási és -feltárási költségek elszámolása

A kutatási és feltárási költségek elszámolásának az alapja a Successful Efforts módszer. A kutatófúrás költségei azok felmerülésekor aktivá-

lásra kerülnek az immateriális javak között. Amennyiben bizonyított készleteket azonosítanak be és a feltárásról döntés születik, a vonatkozó

aktivált költségek átsorolásra kerülnek a tárgyi eszközök közé. A nem bizonyított mezôk eszközértéke rendszeresen felülvizsgálatra kerül és

amennyiben szükséges, értékvesztés kerül elszámolásra. A kutatás egyéb költségei, a kutatófúrások költségének kivételével azok felmerü-

lésekor az eredmény terhére kerülnek elszámolásra. A sikertelen kutatófúrások a sikertelenné minôsítést követôen költségként kerülnek el-

számolásra. A geológiai és geofizikai kutatási költségek felmerüléskor az eredmény terhére kerülnek elszámolásra. 

xvi) Céltartalékok

Céltartalék képzésre abban az esetben kerül sor, ha a Csoportnak jelenbeli kötelezettsége (jogilag elôírt vagy vélelmezett) keletkezik egy múlt-

beli esemény következtében és valószínû, hogy gazdasági javak átadásával kell majd a kötelezettséget rendezni, továbbá a kötelezettség ösz-

szege jól becsülhetô. A céltartalékok mérlegkészítéskor felülvizsgálatra, a becslések pontosításra kerülnek. A céltartalék értéke a kötelezett-

ség rendezésére vonatkozó kiadások jelenértéke, melynek meghatározásánál diszkontrátaként a becsült kockázatmentes kamatláb szolgál. 

Az idô múlását jelentô diszkontfeloldás alkalmazásakor a céltartalék mérlegértéke évrôl évre nô a diszkonthatással. A növekmény kamatkölt-

ségként kerül elszámolásra. 

Szervezet átalakításra képzett céltartalék
A Csoport munkavállalói a munkáltató részérôl történô felmondás esetén a vonatkozó magyar törvények és a Kollektív Szerzôdés értelmében

végkielégítésre jogosultak. A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban az ilyen jellegû céltartalék akkor kerül elismerésre, ha a szerve-

zetátalakítási program meghatározásra került és kivitelezésének feltételei teljesültek.  

Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék
A jelen és jövôbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi kiadások felmerüléskor jellegüknek megfelelôen költségként kerülnek elszá-

molásra vagy aktiválják ôket. Az azonosítás évében céltartalékképzés történik a jelenben fennálló, a múltbeli mûködés eredményeképpen be-

következett azon környezetszennyezések elhárítási kiadásaira, amelyek nem járulnak hozzá a jelen- és jövôbeli bevételek keletkezéséhez. 

A céltartalék mértékének megállapítása az érvényes jogszabályok és rendeletek, illetve az ismert technológiák alapján történik. Céltartalék ak-

kor kerül megképzésre, ha a kötelezettség megléte valószínûsíthetô vagy bizonyos és annak mértéke megfelelôen becsülhetô. 

Mezôfelhagyási kötelezettségek
A Társaság a kôolaj- és földgáztermelô mezôkön a termelés felhagyását követôen jelentkezô jövôbeni költségeinek jelenértékére céltartalé-

kot képez. A céltartalék értékére vonatkozó becslés a jelenleg ismert szabályozás, technológia és árszint alapján történik. 

Nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék
A Csoport három meghatározott hosszú távú nyugdíjjuttatási rendszert mûködtet, melyek nem igényelnek külön alapba történô hozzájárulást.

A rendszerek által biztosított juttatások költsége rendszerenként külön kerül meghatározásra a kivetített jóváírási egység módszerrel, aktuáriusi

értékelés alapján. Az aktuáriusi nyereségek és veszteségek bevételként vagy ráfordításként azonnal elszámolásra kerülnek. A rendszer beve-

zetése, vagy a rendszerben történô változás következtében keletkezô múltbeli szolgálat költsége lineáris módszerrel kerül ráfordításként el-

számolásra a juttatás megszolgálásáig hátralévô átlagos idôtartam alatt.  

xvii) Lízing

A pénzügyi lízing, melynek révén a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázat és haszon döntô többsége a Csoport részére átadásra kerül, a

lízing kezdetekor a lízingelt eszköz valós értékén vagy, amennyiben az alacsonyabb, a minimális lízingfizetések jelenértékeként kerül aktiválás-

ra. A lízingfizetések megosztásra kerülnek a pénzügyi költség és a fennálló kötelezettség csökkenése között úgy, hogy az a kötelezettség fenn-

álló állományára vonatkozó állandó kamatlábat eredményezzen. A pénzügyi költségek közvetlenül az eredménnyel szemben kerülnek elszámo-

lásra. Az aktivált lízingelt eszköz amortizációja a becsült hasznos élettartam vagy a lízing idôszak közül az rövidebb idôszak alatt történik. 

Az a lízing, melynek során a lízingbe adó a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázat és haszon döntô többségét megtartja, operatív lízing-

ként kerül kimutatásra. Az operatív lízing alapján történô lízingfizetések az eredménykimutatásban ráfordításként, lineárisan a lízing idôtartama

során kerülnek elszámolásra.

xviii) Tartalékok

A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplô tartalékok értéke nem azonos a tulajdonosoknak kifizethetô tartalékok összegével. 

Az osztalék mértékének meghatározására a MOL Rt. egyedi, magyar számviteli törvény szerint készített éves beszámolója szolgál. 

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.
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Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.

Átváltási tartalék
Az átváltási tartalék a külföldi társaságok konszolidációja során keletkezô átváltási különbözeteket tartalmazza. Az olyan monetáris eszköz kapcsán kelet-

kezô átváltási különbözet, amely tartalmilag a Csoport külföldi társaságba történô befektetésének részét képezi, a konszolidált pénzügyi kimutatásokban a

befektetés megszüntetéséig a saját tôke elemeként kerül kimutatásra. Amikor a kapcsolódó eszközök kivezetésre kerülnek, a felhalmozott átváltási tarta-

lék ugyanabban az idôszakban kerül elszámolásra bevételként vagy költségként, amikor az értékesített eszközökbôl származó nyereség vagy veszteség.

Fedezeti tartalék
A fedezeti tartalék a hatékony pénzáram-fedezeti ügyletek valós értékének halmozott nettó változását tartalmazza addig az idôpontig, amíg a fedeze-

ti ügylet tárgyát képzô elôre jelzett tranzakció bekövetkezik vagy már nem várható, hogy be fog következni.

Az összetett instrumentumok tôkerésze
Az összetett instrumentumok tôkerésze tartalmazza az instrumentum kibocsátásából származó bevételnek a kötelezettségrészén felüli értéket. 

A kötelezettségrész az instrumentumhoz kapcsolódó jövôbeni kifizetések jelenértékeként kerül meghatározásra.

xix) Visszavásárolt saját részvények 

A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tôkébôl kerül levonásra. A névérték és a bekerülési érték közötti különbözet, valamint a saját

részvény tranzakciók során képzôdô nyereségek és veszteségek közvetlenül a tartalékokban kerülnek elszámolásra.

xx) Osztalék 

Az osztalékot abban az évben számolja el a Társaság, amikor azt a tulajdonosok jóváhagyják.  

xxi) Egy részvényre jutó hozam 

Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a Csoport eredményének és a részvényeknek a visszavásárolt saját részvények idôszaki átlagos állo-

mányával csökkentett állományának a figyelembe vételével történik.

Az egy részvényre jutó higított eredmény hasonlóan kerül kiszámításra, mint az egy részvényre jutó eredmény. A számításnál azonban figyelembe ve-

szik az összes hígításra alkalmas forgalomban lévô részvényt a következôképpen:

• a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az adott idôszakban figyelembe vehetô átváltoztatható részvények osztalékával és hoza-

mával, módosítva az átváltásból eredô további bevételekkel és ráfordításokkal,

• a forgalomban lévô részvények súlyozott átlagos darabszámát megnövelve azon további részvények súlyozott átlagos darabszámával, melyek for-

galomban lennének, ha az összes átváltoztatható részvény átváltásra kerülne.

xxii) Külföldi pénznemben történô tranzakciók

A külföldi pénznemben történô tranzakciók a beszámolási és a külföldi pénznem adott tranzakció napján érvényes árfolyamán átváltott értéken kerül-

nek kimutatásra. A tranzakciók pénzügyi rendezésekor érvényben lévô árfolyamnak az eredeti bekerülési árfolyamtól való eltérése esetén a különbö-

zet az adott idôszakra szóló konszolidált eredménykimutatásban kerül elszámolásra.  

A Csoport külföldi leányvállalataink pénzügyi kimutatásai a mérlegtételek esetében év végi árfolyamon, az eredménykimutatás tételeinek esetében

súlyozott éves átlagárfolyamon kerülnek átváltásra. Minden átváltási különbözetet a saját tôke átváltási tartalék sora tartalmazza. A leányvállalat kive-

zetése esetén a hozzá tartozó, saját tôkében elszámolt kumulatív különbözet az adott idôszak eredménykimutatásában elismerésre kerül.

xxiii) Árbevétel-elismerés

Árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínûsíthetô a tranzakcióval összefüggô gazdasági elôny társasághoz érkezése, valamint

annak összege megfelelôen mérhetô. Az árbevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és engedmények nélkül kerül elszámolásra ak-

kor, amikor a javak átadása, illetve a szolgáltatás nyújtása megtörténik, valamint a kockázatok és hasznok átszállnak. Az értékesített földgáz a

szállított gáz mennyisége alapján kerül elszámolásra, az átadás idôpontjában rögzített hatósági áron. A hatósági árak meghatározása részben a

tervezett értékesítési volumenek és költségek alapján történik, amit a követô szabályozási idôszakban utólagosan módosítanak a terv- és tény-

számok közötti eltérésekkel. Továbbá a költségek elismerésének idôszaka és mértéke nem feltétlenül azonos az árszabályozás során a 

Társaság MSZSZ vagy IFRS szerinti beszámolójában. A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak semmiféle bevétel- vagy

költségelhatárolást ezen különbséggel kapcsolatosan.

A kamatbevételek elismerése idôarányosan történik, tükrözve a kapcsolódó eszköz tényleges hozamát.

Az osztalékbevételek a tulajdonosoknak az osztalékra való jogosultsága kezdetével kerülnek elszámolásra.

Azon származékos eszközök valós értékében bekövetkezô változások, amelyek nem felelnek meg a fedezeti ügyletként történô elszámolás követel-

ményeinek, azon idôszak eredményében kerülnek elismerésre, amikor a változás végbement.
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xxiv) Hitelfelvételi költségek

Azon hitelfelvételi költségek, melyek az eszközök elôállításához és beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódnak, aktiválásra kerülnek. Az aktiválás kez-

dô idôpontja az eszköz elôállításának kezdô pontja és amikor a finanszírozási és egyéb költségek felmerülnek. Az aktiválási idôszak az eszköz üzem-

be helyezésének idôpontjáig tart. A hitelfelvételi költségek a kamatokat, valamint a finanszírozáshoz kapcsolódó egyéb költségeket foglalják maguk-

ban, beleértve a beruházás finanszírozásához felvett devizahiteleken keletkezett árfolyam különbözetnek a kamatköltségeket helyettesítô részét is.

xxv) Társasági adó

A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adóelemeket tartalmaz. A halasztott adó számítása a kötelezettségmódszer szerint kerül kiszá-

mításra. Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor egy tétel pénzügyi kimutatásokban történô, illetve az adótörvény szerinti elszámolásában

idôbeli különbség adódik. A halasztott adókövetelés és -kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználá-

sával történik, amikor az idôbeli különbség miatti eltérés várhatóan megtérül. A halasztott adókötelezettség és -követelés mértéke tükrözi a Csoportnak a

mérleg fordulónapján fennálló, az adóeszközök és kötelezettségek realizálódásának módjára vonatkozó becslését. 

Halasztott adókövetelés csak akkor szerepel a mérlegben, ha valószínûsíthetô, hogy a Csoport a jövôbeni tevékenysége során adóalapot képzô nyeresé-

get produkál, amellyel szemben a halasztott adóeszköz érvényesíthetô. A mérleg fordulónapján a Társaság számba veszi a mérlegben el nem ismert ha-

lasztott adóeszközöket, valamint az elismert adóeszközök könyv szerinti értékét. A korábban a mérlegbe fel nem vett követelések azon részét állományba

veszi, amely várhatóan megtérülhet a jövôbeni nyereségadójának csökkenéseként. Ezzel ellentétesen olyan mértékben csökkenti halasztott adó követelé-

sét, amely összeg megtérülésének fedezetére várhatóan adózott nyereség nem fog rendelkezésre állni.

A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tôkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban, vagy

egy másik idôszakban szintén a saját tôkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika visszamenôleges hatályú

változása miatt bekövetkezô módosításait is.

xxvi) Szegmensinformációk

Vezetési szempontból a Csoport négy fô szegmensre osztható: Kutatás-termelés, Feldolgozás és kereskedelem, Földgáz és Vegyipar. Ezen szeg-

mensek alapján kerülnek bemutatásra az elsôdleges szegmensinformációk. A Csoport másodlagos szegmensinformációkat nem mutat be, mivel esz-

közeinek nagy része egyetlen földrajzi területen, Közép-Európában helyezkedik el.

xxvii) Mérlegen kívüli tételek

A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a pénzügyi kimutatások részét képzô mérlegben és eredménykimutatásban, hanem a jegyzetek-

ben kerülnek kimutatásra, kivéve, ha a gazdasági hasznot megtestesítô források kiáramlásának esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli követelé-

sek nem szerepelnek a pénzügyi kimutatások részét képzô mérlegben és erdménykimutatásban, de amennyiben gazdasági hasznok beáramlása va-

lószínûsíthetô, a jegyzetekben kimutatásra kerülnek.

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
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3 Immateriális javak

Kutatási

költségek

Vagyoni Szellemi aktivált Negatív

értékû jogok termékek értéke Goodwill goodwill Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Bruttó érték
Nyitó egyenleg, 2003. január 1. 545 27.337 12.574 4.965 -2.006 43.415

• növekedések 15 5.349 3.292 271 - 8.927

• leányvállalat megvásárlása 13 8.990 - - - 9.003

• csökkenések -433 -3.002 -1.716 - 1.516 -3.635

• árfolyamkülönbözetek - 553 - - - 553

• átsorolások 3 164 -677 -241 - -751

Záró egyenleg, 2003. december 31. 143 39.391 13.473 4.995 -490 57.512
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nyitó egyenleg, 2003. január 1. 191 12.115 4.946 607 -444 17.415

• értékcsökkenés 18 6.671 6 275 -313 6.657

• leányvállalat megvásárlása 10 6.133 - - - 6.143

• csökkenések -112 -2.766 -1.706 - 360 -4.224

• árfolyamkülönbözetek - 403 - - - 403

• értékvesztés - 12 1.693 - - 1.705

• átsorolások - 12 - 241 - 253

Záró egyenleg, 2003. december 31. 107 22.580 4.939 1.123 -397 28.352
Nettó érték, 2003. december 31. 36 16.811 8.534 3.872 -93 29.160
Bruttó érték
Nyitó egyenleg, 2004. január 1. 143 39.391 13.473 4.995 -490 57.512

• növekedések 76 3.803 5.436 3.509 -29.509 -16.685

• leányvállalat megvásárlása 11 11 1.888 - - 1.910

• csökkenések - -1.512 -129 - - -1.641

• árfolyamkülönbözetek -9 3 -525 -26 637 80

• átsorolások 3.017 -3.746 -277 - - -1.006

Záró egyenleg, 2004. december 31. 3.238 37.950 19.866 8.478 -29.362 40.170
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nyitó egyenleg, 2004. január 1. 107 22.580 4.939 1.123 -397 28.352

• értékcsökkenés 44 6.099 175 901 -1.315 5.904

• leányvállalat megvásárlása 1 - - - - 1

• csökkenések - -1.512 -3 - - -1.515

• árfolyamkülönbözetek -7 2 -129 - -17 -151

• értékvesztés - 66 2.225 - - 2.291

• értékvesztés visszaírása - -9 - - - -9

• átsorolások 2.286 -2.401 11 - - -104

Záró egyenleg, 2004. december 31. 2.431 24.825 7.218 2.024 -1.729 34.769
Nettó érték, 2004. december 31. 807 13.125 12.648 6.454 -27.633 5.401

Az üzleti kombinációk során felmerülô goodwill és negatív goodwill kezelésének és értékelésének 2004. évi változását a 2. Jegyzet i) pontja tartal-

mazza. 2005. január 1-jét követôen a mérlegben szereplô negatív goodwill az IFRS 3 átmeneti rendelkezéseinek megfelelôen átsorolásra kerül az

eredménytartalékba.

Értékvesztés

2004-ben 2.225 millió forint, míg 2003-ban 1.693 millió forint értékvesztés került elszámolásra magyarországi sikertelen kutatási tevékenység követ-

kezményeként.

Kutatási költségek

A fenti táblázatban szereplô aktivált kutatási költségeken túlmenôen 2004. és 2003. év folyamán további 8.547 millió, illetve 9.389 millió forint összegû ku-

tatási költség merült fel, amelyek a mellékelt konszolidált eredménykimutatás mûködési költség elemei között kerültek elszámolásra.
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4 Tárgyi eszközök
Mûszaki

gépek,

berendezések, Egyéb Befejezetlen

Ingatlanok jármûvek berendezések beruházás Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Bruttó érték
Nyitó egyenleg, 2003. január 1. 461.232 366.990 62.432 31.431 922.085

Számviteli politika változásának hatása (lásd 2. Jegyzet) 13.568 - - - 13.568

Nyitó egyenleg, 2003. január 1. (módosított) 474.800 366.990 62.432 31.431 935.653

• növekedések 48.563 39.765 6.253 178.300 272.881

• leányvállalat megvásárlása 197.065 243.456 2.416 17.569 460.506

• csökkenések -23.364 -16.120 -4.140 -754 -44.378

• árfolyamkülönbözet 8.490 14.735 197 1.187 24.609

• átsorolások és aktiválások 9.848 -8.660 -391 -90.366 -89.569

Záró egyenleg, 2003. december 31. 715.402 640.166 66.767 137.367 1.559.702
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nyitó egyenleg, 2003. január 1. 191.840 214.023 43.483 - 449.346

Számviteli politika változásának hatása (lásd 2. Jegyzet) - - - - -

Nyitó egyenleg, 2003. január 1. (módosított) 191.840 214.023 43.483 - 449.346

• értékcsökkenés 29.758 48.662 5.595 598 84.613

• leányvállalat megvásárlása 43.580 135.082 465 - 179.127

• csökkenések -5.684 -14.600 -1.621 -598 -22.503

• árfolyamkülönbözetek 2.099 8.980 67 - 11.146

• értékvesztések 2.097 171 - - 2.268

• értékvesztések visszaírása -106 - - - -106

• átsorolások 61 -67 -134 - -140

Záró egyenleg, 2003. december 31. 263.645 392.251 47.855 - 703.751
Nettó érték, 2003. december 31. 451.757 247.915 18.912 137.367 855.951
Bruttó érték
Nyitó egyenleg, 2004. január 1. 715.402 640.166 66.767 137.367 1.559.702

• növekedések 60.932 92.830 6.975 166.717 327.454

• leányvállalat megvásárlása 2.886 2.288 87 2.812 8.073

• csökkenések -5.268 -11.327 -5.502 -1.301 -23.398

• árfolyamkülönbözet -3.208 -1.682 -53 -255 -5.198

• átsorolások és aktiválások 2.479 4.832 -5.430 -161.008 -159.127

Záró egyenleg, 2004. december 31. 773.223 727.107 62.844 144.332 1.707.506
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nyitó egyenleg, 2004. január 1. 263.645 392.251 47.855 - 703.751

• értékcsökkenés 31.968 55.710 5.192 - 92.870

• leányvállalat megvásárlása 61 159 36 - 256

• csökkenések -2.557 -11.080 -5.378 -553 -19.568

• árfolyamkülönbözetek -569 -986 -5 - -1.560

• értékvesztések 4.567 918 68 626 6.179

• értékvesztések visszaírása -236 -45 - -73 -354

• átsorolások 775 3.966 -3.878 - 863

Záró egyenleg, 2004. december 31. 297.654 440.893 43.890 - 782.437
Nettó érték, 2003. december 31. 475.569 286.214 18.954 144.332 925.069

Lízingelt eszközök
A tárgyi eszközök tartalmazzák azon eszközöket, amelyeket pénzügyi lízing keretében vásárolt meg a Csoport:

2004 2003

millió Ft millió Ft

Bruttó érték 788 896
Halmozott értékcsökkenés 362 351

Nettó érték 426 545

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
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Nullára leírt eszközök
A még használatban lévô, azonban már nullára leírt immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2004. december 31-én 

278.576 millió forint, 2003. december 31-én 234.571 millió forint volt. 

Finanszírozási költségek 
A tárgyi eszközök bruttó értéke magában foglalja a finanszírozási költségeket is. 2004. év során 0 forint, 2003. év során 985 millió finanszírozási költ-

ség került aktiválásra. Az átlagos aktiválási kulcs 2004-ben 0% volt a hiteleken elért árfolyamnyereségeknek köszönhetôen, míg 2003-ban 3,1% volt. 

Értékvesztés 2004 2003

millió forint millió forint

Töltôállomások 2.721 319

Gázszállítás tárgyi eszközei 882 -

Kôolaj- és gázmezôk tárgyi eszközei 793 1.935

Kenôanyag-termelés tárgyi eszközei 408 -

Logisztika tárgyi eszközei 264 -

Finomítás tárgyi eszközei 246 -

Egyéb (nem termelô eszközök) 865 14

Összesen 6.179 2.268
Értékvesztés visszaírása -354 -106

Összes nettó értékvesztés 5.825 2.162

Zálogjoggal terhelt eszközök
A Csoportnak nincsenek zálogjoggal terhelt eszközei 2004. december 31-én, míg 2003. december 31-én 4.196 millió Ft értékben voltak zá-

logjoggal terhelt eszközei, amelyek egy leányvállalat által felvett hitelek biztosítékául szolgáltak.

5 Befektetések konszolidált leányvállalatokban

Tulajdoni Tulajdoni

Társaság Ország Tevékenységi kör hányad hányad

2004 2003

Kutatás-termelés
GES Kft. Magyarország Geofizikai mérések végzése, mérési adatok feldolgozása 100% 100%

Geoinform Kft. Magyarország Szénhidrogén-kutatás 100% 100%

MOL CIS Ciprus Külföldi kutatásmenedzsment 100% 100%

ZMB Ltd (közös vezetésû vállalkozás) Oroszország Külföldi kôolaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 50% 50%

MOL Greece Ltd. Ciprus Külföldi kôolaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%

RUSI Ltd. Ciprus Kutatások finanszírozása 100% 100%

MOL Caspian Ciprus Külföldi kôolaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% a)

Ural Group Ltd.

(közös vezetésû  vállalkozás) Kazahsztán Külföldi kôolaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 23% -

MOL Pakistan Ltd. Hollandia Külföldi kôolaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%

MOL BHM OIL-Invest Ltd. Ciprus Külföldi kutatásmenedzsment 100% 100%

MOL Syria Ltd. Hollandia Külföldi kôolaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%

MOL Tunisia Ltd. Ciprus Külföldi kôolaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%

MOL Yemen Ltd. Ciprus Külföldi kôolaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%

UBA Services Ltd. Ciprus Külföldi kutatásmenedzsment 100% 100%

Földgáz
MOL Földgázellátó Rt. Magyarország Földgázellátás és -kereskedelem 100% 100%

MOL Földgázszállító Rt. Magyarország Földgázszállítás 100% 100%

MOL Földgáztároló Rt. Magyarország Földgáztárolás 100% 100%

Balatongáz Kft. Magyarország Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés 77% 77%

Feldolgozás és Értékesítés
Boksz Kft. Magyarország Karbantartási munkák c) 100%

Mineralkontor GmbH Németország Ásványolajtermékek kereskedelme 74% a)

MOL-LUB Kft. Magyarország Kenôanyagok gyártása és kereskedelme, 2002. évtôl 100% 100%

MOL Austria GmbH Ausztria Kenôanyagok és kôolajszármazékok nagykereskedelme 100% 75%

MOL Romania PP s.r.l. Románia Üzem- és kenôanyag kiskereskedelem 100% 100%

MOL Slovenija d.o.o. Szlovénia Üzem- és kenôanyag kiskereskedelem 100% a)
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Moltrans Kft. Magyarország Ásványolajtermékek szállítása 100% 100%

MOLTRADE Mineralimpex Rt. Magyarország Energetikai termékek importálása, exportálása 100% 100%

Terméktároló Rt. Magyarország Ásványolajtermékek tárolása 74% 74%

Petrolszolg Kft. Magyarország Karbantartási munkák 100% 100%

Roth Heizöle GmbH Ausztria Ásványolajtermékek kereskedelme 75% -

Alpenkohle Mineralölhandels GmbH Ausztria Ásványolajtermékek kereskedelme 75% -

Egon von Lenz GmbH Ausztria Ásványolajtermékek kereskedelme 75% -

Heizöl Blitz Stadler GmbH 

(közös vezetésû vállalkozás) Ausztria Ásványolajtermékek kereskedelme 15% -

Rumpold Energie & 

Brennstoffhandels GmbH Ausztria Ásványolajtermékek kereskedelme 75% -

Slovnaft a.s. Szlovákia Kôolaj és vegyipari termékek feldolgozása és értékesítése 98% 70%

Apollo Oil and Rohstoffhandels GMBH Ausztria Kôolaj-kereskedelem 66% 47%

MOL Slovensko s.r.o. Szlovákia Nagykereskedelem 98% 70%

Slovnaft Ceska Republika s.r.o. Csehország Nagy- és kiskereskedelem 98% 70%

Slovnaft Montáže a opravy a.s. Szlovákia Javítási, karbantartási munkák 98% 70%

Slovnaft Polska S.A. Lengyelország Nagy- és kiskereskedelem 98% 70%

Slovnaft Trans a.s. Szlovákia Szállítás 98% 70%

Slovnaft VÚRUP a.s. Szlovákia Kutatás, fejlesztés 98% 70%

Slovnaft Ukrajina s.r.o. Ukrajna Nagykereskedelem 88% 62%

Ukrslovnaft Ukrajna Kiskereskedelem 83% 59%

SWS s.r.o. Szlovákia Szállítást támogató szolgáltatások 50% 35%

Vegyipar
TVK Rt. Magyarország Vegyipari termelés és kereskedelem 52% 44%

TVK Austria GmbH Ausztria Nagy-és kiskereskedelem 27% 23%

TVK Inter-Chemol GmbH Németország Nagy-és kiskereskedelem 52% 44%

TVK Italia Srl Olaszország Nagy-és kiskereskedelem 52% 44%

TVK France S.a.r.l.

(korábban TVK-MOL-Chem S.a.r.l.) Franciaország Nagy-és kiskereskedelem 52% 72%

TVK UK Ltd Nagy-Britannia Nagy-és kiskereskedelem 52% 44%

Központ és egyéb
Explant Kft. (volt Kunpetrol Kft.) Magyarország Karbantartási munkák 100% 100%

Hermész Kft. Magyarország Tanácsadás 100% a)

MOL Reinsurance Kft. Ciprus Biztosítási tevékenység végzése a MOL-csoport számára 100% 100%

Slovnaft Rekreacentrum a.s. Szlovákia Szálloda, gyógyüdülés, vendéglátás 98% 70%

TVK Ingatlankezelô Kft. Magyarország Ingatlankezelés 52% 44%

TVK Erômû Kft. 

(közös vezetésû vállalkozás) Magyarország Erômû 14% b)

a) 2003-ban a konszolidációs körbe be nem vont vállalkozás 

b) 2003-ban társultként kezelt vállalkozás

c) Beolvadt az Explant Kft.-be 2003. december 31-én

Földgázüzletág értékesítése

A Társaság törvényi kötelezettségének eleget téve 2003. december 31-ével három önálló, 100%-os tulajdonú leányvállalatába 

– MOL Földgázellátó Rt. (földgázellátás és -kereskedelem), MOL Földgáztároló Rt. (földgáztárolás) és MOL Földgázszállító Rt. (földgázszál-

lítás) – szervezte ki gázüzletágát. A kiszervezés a gázüzletág tevékenységéhez tartozó valamennyi tárgyi eszközt érintette. 

2004. november 4-én a MOL és az E.ON Ruhrgas International (ERI) szerzôdéseket írt alá ezen társaságok részleges értékesítésérôl és a kap-

csolódó opciós megállapodásokról. A kötelezô érvényû adásvételi szerzôdés feltételei alapján a földgázellátás és kereskedelem, valamint a föld-

gáztárolás megszûnô tevékenységnek minôsül (lásd 32. Jegyzet).

TVK-csoport

2003. év során a TVK Rt. 8%-os tulajdoni részesedését megtestesítô vételi opció figyelembe vételre került a MOL TVK-ban lévô potenciális

szavazati jogának meghatározása során, mely ennek következtében a ténylegesen birtokolt 44,3%-ról 52,3%-ra emelkedett. 

A SIC 33 alapján a TVK teljeskörûen konszolidálásra került 2003-ban és 2004-ben.

A Tôkepiaci törvény alapján a MOL a TVK Rt. részvényeinek 8%-át jelentô részvénycsomag tekintetében fennálló vételi opciós jogának gya-

korlására többségi tulajdonában álló leányvállalatát, a Hermész Kft.-t jelölte ki. 2004. március 26-án a Hermész Kft. lehívta a MOL vételi op-

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
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ciós jogát. A Hermész Kft. és a Slovnaft között 2004. december 8-án létrejött részvény adásvételi szerzôdés alapján a Hermész Kft. értéke-

sítette a TVK Rt.-ben lévô 8%-os tulajdoni hányadát a Slovnaftnak.

2004. január 1-jétôl a korábban bekerülési értéken kimutatott TVK Erômû Kft. a TVK Rt. 26%-os tulajdoni részesedésének megfelelôen ará-

nyos bevonásra került a TVK Csoport beszámolójába. A TVK Erômû Kft. gôzt és villamos energiát szolgáltat a TVK és más, helyi fogyasz-

tók számára.

A TVK Csoport külsô tulajdonosaitól az opció lehívásával megvásárolt részesedés értéke 2004. március 26-án az alábbiak szerint alakult (8,02%) :

millió forint

Teljes vételár 7.639
Külsô tulajdonostól megszerzett részesedés értéke (8,02%) 10.050

Akvizíción keletkezô negatív goodwill -2.411

Slovnaft-csoport

2002. novemberében a MOL szerzôdést kötött a szlovák Slovbena a.s. és Slovintegra a.s. társaságokkal, amely szerint a MOL megvásárol-

ta ezen társaságoknak a Slovnaftban lévô, összesen 31,6% részesedését. A szerzôdés alapján a MOL 6.520.691 db Slovnaft-részvényt

szerzett meg 85 millió USD készpénz, 984.000 db „A” sorozatú törzsrészvény (a MOL tôkeemelés elôtti jegyzett tôkéjének 1%-a), illetve 

9.817.578 db újonnan kibocsátásra kerülô „C” sorozatú törzsrészvény ellenében. A kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvények névértéke 

1.001 forint. A „C” sorozatú részvény 1,001 (egy egész egyezred) szavazatra jogosítja fel tulajdonosait. 

A részvénykibocsátáskor a részvények fejében a Slovintegra a.s. és a Slovbena a.s. a Slovnaftban lévô részesedését a MOL-ba apportál-

ta. A tranzakció lebonyolítására 2003. második negyedévében, a szlovák és magyar versenyhivatal, valamint a felek által történô jóváha-

gyás után került sor.

A „C” sorozatú törzsrészvények kibocsátására a tranzakció zárásakor, zárt körû jegyzés keretében került sor részvényenként 6.000 Ft-os ki-

bocsátási áron, míg az „A” sorozatú törzsrészvények a Társaság visszavásárolt saját részvényeibôl kerültek átutalásra (lásd 13. Jegyzet). Mind

a „C”, mind az „A” sorozatú részvényekhez vételi és eladási opció kapcsolódik, amely – egy 3 év várakozási idôszakot követôen – feljogo-

sítja a MOL-t a részvények visszavásárlására, és a Slovintegra a.s.-t és a Slovbena a.s.-t a MOL Rt. részvényeinek a Társaság felé történô

értékesítésére. Következésképpen a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban ezek a részvények nem a saját tôke részeként jelennek

meg. A fennálló „C” sorozatú részvények kibocsátáskori értéke az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra 

2003. december 31-én (lásd 17. Jegyzet). Az opció kötési ára és a kibocsátási ár közötti különbözet kamatköltségként kerül elszámolásra a

konszolidált eredménykimutatásban a hároméves várakozási idôszak alatt. Az „A” sorozatú részvények és a kapcsolódó opciós megállapo-

dások az eltérô lehívási feltételek következtében összetett pénzügyi instrumentumként kerültek elszámolásra, melynek kötelezettség része a

várakozási idô lejárta után gyakorolható eladási opció kötési árának jelenértéke (lásd 17. Jegyzet). Az instrumentum tôke része a kapott el-

lenérték valós értéke és a kötelezettség rész közötti különbözet. 

2003 februárjában a MOL a szlovák tôzsdén további 2,2%-os részesedést szerzett a Slovnaftban. A korábban megszerzett 36,2%-os része-

sedéssel együtt, a tranzakció eredményeként a MOL részesedése a Slovnaftban elérte a 70%-ot 2003. év végére.

A Társaság 2003. december 23-án visszavásárolt a Slovbena a.s. és Slovintegra a.s. tulajdonában lévô 1.179.369 darab „C” sorozatú rész-

vényt, és helyettük azok teljes névértékének megfelelô darabszámú „A” sorozatú részvényt adott át (lásd 13. Jegyzet).

A vonatkozó szlovák törvényekkel összhangban, a fenti tranzakció befejeztével a MOL nyilvános vételi ajánlatot tett a Slovnaft fennmara-

dó részvényeire. Egy jogvita miatt a vételi ajánlat megtételére csak 2003 novemberében került sor és az ügylet 2004. január 27-én zárult

le. A vételi ajánlat során összesen 5.855.849 darab részvény került felajánlásra, amely a Slovnaft alaptôkéjének 28,39%-a. A tôzsdei 

elszámolás 2004. január 30-án zárult, mellyel a MOL az érvényesen felajánlott részvények tulajdonosává vált, 98,41%-ra növelve 

Slovnaftban lévô részesedését.

A Slovnaft-csoport külsô tulajdonosaitól nyilvános vételi ajánlatot követôen megvásárolt eszközök értéke 2004. január 31-én az alábbiak sze-

rint alakult:

millió forint

Teljes vételár 52.572 
Külsô tulajdonostól megszerzett részesedés értéke (28.39%) 82.080

Akvizíción keletkezô negatív goodwill -29.508
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A 2003. szeptember 1-jei rendkívüli közgyûlés határozata alapján a 9.817.000 darab „C” sorozatú részvény átalakítása „A” sorozatú részvé-

nyekké 2004. március 19-én kezdôdött és április 15-én sikeresen befejezôdött. Az átváltási arány a névértékeknek megfelelôen alakult, mely

szerint 1.000 darab „C” sorozatú részvényt 1.001 darab „A” sorozatú részvényre cseréltek. Az átváltás nem érintette a Slovintegra-Slovbena

tulajdonosok részleges értékesítési tilalmát, amely 2006. márciusáig továbbra is érvényben marad.

2004 márciusában a MOL 1.180.548 darab „A” sorozatú részvényt vásárolt vissza aktuális piaci áron a Slovintegra és a Slovbena társaságok-

tól (lásd 13. Jegyzet).

Jukosz közös vezetésû vállalkozás

2002. december 19-én a MOL és a Jukosz aláírták az oroszországi Zapadno-Malobalik (ZMB) mezô közös fejlesztésére és kitermelésére vo-

natkozó közös vezetésû vállalkozási szerzôdést. A tranzakció 2003. március 17-én zárult le. A megegyezés értelmében a projektet egy

Oroszországban 50-50 százalékos tulajdonmegosztásban bejegyzett közös vállalkozás valósítja meg.

2004. év során a MOL hozzávetôlegesen 18,3 millió dollárt fektetett be a beruházási tervnek megfelelôen. A projekt hozzájárulása a Csoport

2004. évi eredményéhez 2.509 millió Ft.

2004. év során megváltozott a közös vezetésû vállalkozás értékesítési tevékenysége. A változást megelôzôen a közös vezetésû vál-

lalkozás az általa termelt kôolaj nagy részét a Jukosznak, vagy rajta keresztül értékesítette. A Jukosz pénzügyi helyzetének változá-

sa következtében a ZMB értékesítési csatornái oly módon kerültek átszervezésre, hogy azok a Jukosz helyzetétôl függetlenek legye-

nek. A ZMB-nek 2004-ben a Jukosz felé történt értékesítések következtében lejárt vevôi követelései halmozódtak fel. Annak ellenére,

hogy a MOL minden erôfeszítést megtesz, hogy ezt a követelést behajtsa, az óvatos számviteli kezelésnek megfelelôen értékvesztés

elszámolása vált szükségessé a lejárt követelésre. A Jukoszszal szemben fennálló lejárt követelésekre elszámolt értékvesztések

összege 2004. év során 8.033 millió forint volt, amely az egyéb mûködési költségek között szerepel a mellékelt konszolidált eredménykimu-

tatásban.

A közös vezetésû vállalkozás eszközeinek, forrásainak, valamint a 2004. december 31-én és a 2003. december 31-én végzôdô évekre vonat-

kozó bevételeinek és ráfordításainak csoportra jutó része a következôk szerint szerepel a konszolidált éves beszámolóban:

2004 2003

millió Ft millió Ft

Forgóeszközök (2004-ben 8.033 millió forint értékvesztéssel csökkentve) 7.387 6.521

Befektetett eszközök 24.051 29.063

31.438 35.584
Rövid lejáratú kötelezettségek 4.307 2.632

Hosszú lejáratú kötelezettségek 2.332 4.338

6.639 6.970
Nettó eszközérték 24.799 28.614

Nettó árbevétel 38.192 16.133

Értékesítés költségei 9.334 4.315

Egyéb ráfordítások 23.284 5.956

Pénzügyi eredmény -1 433

Adózás elôtti eredmény 5.573 6.295
Fizetendô adó 3.064 521

Mérleg szerinti eredmény 2.509 5.774

A jelen beszámolóban kimutatott, a közös vállalatban lévô, a MOL-ra jutó jelenleg 24.779 millió forint értékû nettó eszközök megtérülését befolyá-

solhatja egy mûködôképes joint venture partner megléte, illetve a ZMB termelési engedélyével és árképzésével kapcsolatos eljárások 

(lásd 28. Jegyzet) eredménye.

Fedorovszkoje kutatási projekt

A MOL egy 100%-os leányvállalatán keresztül 2004. június 30-án 22,5%-os részesedést szerzett a Kazahsztán észak-nyugati részén, az orosz ha-

tárnál fekvô Fedorovszkoje blokkban. A háromtagú konzorciumot a MOL, az amerikai First International Oil Company (mindketten 22,5%-os része-

sedéssel rendelkeznek), valamint az Avery Worldwide Limited alkotja. A konzorcium felszíni kutatásokat végez, amelynek a kutatási szakaszban a

MOL tölti be az operátori szerepet 2005. februártól. Az Avery értékesítette a projektben lévô részesedését az Exploration Venture Limited társa-

ságnak, melytôl a MOL további 5%-os tulajdoni részesedést vásárolt a Fedorovszkoje blokkban 2005 februárjában.

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.
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A projekt azonosítható eszközeinek és kötelezettségeinek arányosított (22,5%) valós értéke 2004. június 30-án az alábbiak szerint alakult:

Valós érték Könyv szerinti érték

millió Ft millió Ft

Aktivált kutatási költségek 1.817 228 

Egyéb befektetett eszközök 468 468 

Készletek 26 26 

Egyéb rövid lejáratú követelések 22 22 

Pénzeszközök 102 102 

Szállítók és egyéb kötelezettségek -53 -53

Nettó eszközök valós értéke 2.382 793 

A projektbe való belépés ellenértéke az alábbiak szerint alakult:

millió Ft

Megszerzésért fizetett összeg 610 

Jövôben esedékes fizetési kötelezettség jelenértéke 1.772 

Összes ellenérték 2.382

Az akvizícióhoz kapcsolódó nettó pénzáramlás az alábbiak szerint alakult:

millió Ft

Akvizíció során megszerzett pénzeszközök 102

Kifizetett készpénz -610

Nettó pénzáramlás -508

A projekt konszolidált beszámolóban szereplô eszközeinek, kötelezettségeinek, bevételeinek és ráfordításainak arányosított értéke 2004. de-

cember 31-én az alábbiak szerint alakult:

2004

millió forint

Forgóeszközök 140 

Befektetett eszközök 1.848 

1.988 
Rövid lejáratú kötelezettségek 53 

Hosszú lejáratú kötelezettségek (beleértve a jövôben esedékes fizetési kötelezettségek jelenértékét) 1.375 

1.428 
Nettó eszközök értéke 560

Anyagjellegû ráfordítások 4

Értékcsökkenés 174

Egyéb mûködési költségek 152

Pénzügyi mûveletek (bevételei) / ráfordításai, nettó -43

Adózás elôtti eredmény -287
Társasági adó -

Mérleg szerinti eredmény -287

Roth-csoport

A MOL-csoport 2004. szeptember 27-én megvásárolta a Roth Heizöle GmbH 74,99%-os tulajdoni hányadát a Roth és Rossi Alapítványoktól

és egyben opciót kötött a fennmaradó tulajdoni hányad megvásárlására. 

A megszerzett eszközök, kötelezettségek és függô kötelezettségek azonosítása és azok valós értékének meghatározása folyamatban van, azok

várhatóan nem térnek el jelentôsen a Roth-csoport által nyilvántartott könyv szerinti értéktôl. 
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A Roth-csoport eszközeinek és kötelezettségeinek könyv szerinti értéke 2004. október 1-jén az alábbiak szerint alakult:

Könyv szerinti érték

millió Ft

Immateriális javak 11   

Tárgyi eszközök 1.229   

Befektetések 54   

Készletek 684   

Vevôkövetelések 5.612   

Egyéb forgóeszközök 761   

Pénzeszközök 1.612   

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része -24   

Szállítók -4.165   

Céltartalékok várható kötelezettségekre -141   

Egyéb kötelezettségek -3.168   

Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része -2.882   

Nettó eszközök könyv szerinti értéke -417
Az akvizícióhoz kapcsolódó jelenleg azonosított goodwill 5.962

Az akvizícióhoz kapcsolódóan kifizetett ellenérték az alábbiak szerint alakult:

millió Ft

Megszerzésért fizetett összeg 5.545 

Összes ellenérték 5.545

Az akvizícióhoz kapcsolódó nettó pénzáramlás az alábbiak szerint alakult:

millió Ft

Akvizíció során megszerzett pénzeszközök 1.612

Kifizetett készpénz -5.545

Nettó pénzáramlás -3.933

Kiskereskedelmi hálózatfejlesztés Romániában

A MOL-csoport 2004. november 23-án szerzôdést írt alá a Shell Romania SRL részvényei 100%-ának a Shell Grouptól történô megvásárlá-

sáról. A tranzakció magában foglalja egy 59 töltôállomásból álló, országos kiterjedésû hálózat, továbbá a kenôanyag, repülô-üzemanyag, és

nagykereskedelmi üzletek megvásárlását. A tranzakció zárása a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzése után, 2005. elsô negyedévében

várható. A MOL által fizetendô tényleges ellenérték a Shell Romania SRL záráskori mûködô tôke és adósság pozícióitól függ, így jelenleg nem

határozható meg kellô bizonyossággal.

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.
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6  Egyéb befektetések

i) Befektetések társult vállalkozásokban
Befektetés Befektetés

Tulajdoni Tulajdoni nettó nettó

hányad hányad értéke értéke

Ország Tevékenység 2004 2003 2004 2003

millió forint millió forint

INA-csoport Horvátország Integrált olaj- és gázipari tevékenység 25,0% 25,0% 112.827 112.865

DÉGÁZ Rt. Magyarország Regionális gázszolgáltató Értékesítve 27,2% - 6.326

ÉGÁZ Rt. Magyarország Regionális gázszolgáltató Értékesítve 35,5% - 5.309

TVK Erômû Kft. Magyarország Erômû 13,6% 11,5% a) 747

Panrusgáz Rt. Magyarország Földgázkereskedelem 50,0% 50,0% 626 1.662

Messer Slovnaft s.r.o. Szlovákia Technológiai gáz termelése 48,0% 34,3% 617 605

Chémia Bratislava a.s. Szlovákia Szolgáltatásnyújtás 48,0% 34,3% 337 380

Villas Hungária Kft. Magyarország Bitumengyártás 40,0% 40,0% 254 285

TVK Automatika Kft. Magyarország Ellenôrzési és telekommunikációs 

rendszerek mûködtetése, termelés Értékesítve 22,6% - 224

IN-ER Erômû Kft. Magyarország Erômûtervezés 30,0% 30,0% 156 156

Tûzoltó és Mûszaki Mentô Kft. Magyarország Tûzoltás és mûszaki mentés 46,0% 43,3% 113 113

Messer MOL Gáz Kft. Magyarország Technikai gázok elôállítása 25,0% 25,0% 92 86

VIBA-TVK Kft. Magyarország Vegyipari termékek 21,0% 17,6% 73 92

Egyéb belföldi társult vállalkozások 10 110

Összesen 115.105 128.960
a) 2004-ben a konszolidációs körbe bevont vállalkozás 

INA-akvizíció

A horvát kormánnyal 2003. július 17-én aláírt megállapodás alapján a MOL megszerezte az INA d.d., a legnagyobb horvát olaj- és gázipari cég rész-

vényeinek 25%-át plusz egy részvényt. A tranzakció 2003. november 10-én zárult le azután, hogy a magyar és a horvát versenyhivatalok által sza-

bott feltételeknek a Társaság eleget tett, illetve az ügylettel kapcsolatban a szlovén versenyhivatal az engedélyt megadta. A Társaság az 

INA részvényeiért 505 millió USD-t (110 milliárd Ft-ot) fizetett. A társaságot a MOL társult vállalkozásként, az equity-módszerrel konszolidálja, a

társaság hozzájárulása a Csoport nettó eredményéhez 2004-ben 7.256 millió forint, míg 2003-ban a novemberi akvizíciót követôen 

250 millió forint volt.
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Az INA-csoport azonosítható eszközeinek és kötelezettségeinek valós értéke 2003. november 1-jén az alábbiak szerint alakult:

Valós Könyv

érték szerinti érték

millió Ft millió Ft

Immateriális javak 17.457 22.444

Tárgyi eszközök 463.690 269.546

Befektetések 18.473 18.473

Egyéb befektetett eszközök 1.608 8.122

Készletek 83.824 83.824

Vevôkövetelések 62.155 62.155

Értékpapírok 10.842 10.842

Egyéb forgóeszközök 25.092 25.092

Pénzeszközök 19.351 19.351

Hosszú lejáratú hitelek -42.045 -42.045

Halasztott adó kötelezettségek -38.825 -

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek -7.371 -7.371

Szállítók és egyéb kötelezettségek -117.640 -108.070

Céltartalékok várható kötelezettségekre -35.185 -35.185

Rövid lejáratú hitelek -19.625 -19.625

Nettó eszközök valós/könyv szerinti értéke 441.801 307.553
MOL részesedése a megszerzett nettó eszközök valós értékébôl (25,0%) 110.450
Akvizíción keletkezô goodwill 1.265

Teljes vételár (tranzakciós költségekkel együtt) 111.715

ii) Befektetések egyéb társaságokban

Tulajdoni Tulajdoni Befektetés Befektetés

hányad hányad nettó értéke nettó értéke

2004 2003 2004 2003

millió forint millió forint

MOL Szlovénia 100,0% 100,0% a) 3.821

Intermol 100,0% 100,0% 2.028 41

AKA Holding Rt. 1,5% - 360 -

MOL Agram 100,0% 100,0% 257 351

Alföldi Koncessziós Autópálya Rt. Értékesítve 2,5% - 300

Generál Gomsz Kft. - 100,0% b) 246

Mineralkontor GmbH 74,0% 74,0% a) 134

Egyéb (egyedileg 90 millió forint alatti könyv szerinti befektetések) 417 582

Összesen 3.062 5.475
a) 2004-ben a konszolidációs körbe bevont vállalkozás

b) Beolvadt az Explant Kft.-be 2003. december 31-én

7 Egyéb befektetett eszközök
2004 2003

millió forint millió forint

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletbôl származó nettó követelés (lásd 27. (iv) Jegyzet) 10.029 9.324

Beruházásokra adott elôlegek 3.935 7.570

Adott kölcsönök 2.574 2.439

Összesen 16.538 19.333

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.
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8 Készletek

2004 2004 2003 2003

Bekerülési Nettó realizál- Bekerülési Nettó realizál-

érték ható érték érték ható érték

millió forint millió forint millió forint millió forint

Vásárolt földgáz 58.675 58.675 66.069 65.838

Félkész és késztermékek 71.735 71.657 53.256 53.179

Egyéb alapanyagok 23.971 23.054 22.445 21.031

Vásárolt kôolaj 12.322 12.322 8.066 8.066

Egyéb áruk 6.742 6.742 7.812 7.812

Összesen 173.445 172.450 157.648 155.926

9 Vevôkövetelések, nettó

2004 2003

millió forint millió forint

Vevôkövetelések 233.040 174.135

Kétes követelésekre képzett értékvesztés -14.090 -9.078

Összesen 218.950 165.057

A kétes követelésekre képzett értékvesztés összege tartalmazza a ZMB közös vezetésû vállalkozás Jukosz felé történt kôolaj értékesítéseibôl

származó lejárt követelésére elszámolt 8.033 millió forint összegû értékvesztés összegét is (lásd 5. Jegyzet).

10 Befektetések

2004 2003

millió forint millió forint

Lejáratig tartott értékpapírok (diszkont kincstárjegyek) - 8.728

Értékesítésre szánt befektetések - 500

Összesen - 9.228

11 Egyéb forgóeszközök

2004 2003

millió forint millió forint

Elôre fizetett és visszaigényelhetô adók és vámok 32.705 24.366

Elôre fizetett jövedéki adók 7.811 7.043

Egyéb elôre fizetett költségek és elhatárolt bevételek 2.557 5.525

Zárolt bankbetétek (lásd 16. Jegyzet) 2.251 2.562

Elôre fizetett bérleti díjak 1.513 1.172

Szállítóknak fizetett elôlegek 1.153 2.115

Készletekre adott elôlegek 879 240

Kölcsönkövetelések 429 341

Munkavállalókkal szembeni követelések 349 420

Kamatkövetelések 145 235

Keresztárfolyam fedezeti ügyletbôl származó nettó követelés (lásd 27. Jegyzet (ii)) - 613

TVK-opciók (lásd 27. Jegyzet) - 232

Árfolyam fedezeti ügyletbôl származó nettó követelés (lásd 27. Jegyzet (iv)) - 192

Egyéb 4.177 2.853

Összesen 53.969 47.909
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12 Pénzeszközök 

2004 2003

millió forint millió forint

Bankbetétek SKK-ban 24.961 22.672

Bankbetétek HUF-ban 21.878 20.187

Bankbetétek EUR-ban 14.798 4.386

Bankbetétek PLN-ban 10.600 414

Bankbetétek CZK-ban 5.001 322

Bankbetétek USD-ban 4.244 3.997

Bankbetétek egyéb devizában 5.473 4.387

Készpénz egyenértékesek - 5.543

Készpénz forintban 1.001 812

Készpénz egyéb valutában 170 121

Összesen 88.126 62.841

13 Jegyzett tôke

A MOL Rt. jegyzett tôkéje 2003. december 31-én 108.227 millió forint volt, amely 98.400.000 darab „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvény-

bôl, egy darab „B” sorozatú elsôbbségi jogokat biztosító részvénybôl és 9.817.578 darab „C” sorozatú részvénybôl állt. 

A MOL Rt. jegyzett tôkéje 2004. december 31-én 108.619 millió forint, amely 108.618.197 darab „A” sorozatú, egy darab „B” sorozatú és

578 darab „C” sorozatú részvénybôl áll. A kintlévô jegyzett tôke összege 2004. december 31-én 94.634 millió forint, míg 2003. december 

31-én 93.128 millió forint volt. Az Igazgatóság az alapítói okirat felhatalmazása alapján 2005. október 11-ig az „A” sorozatú részvények nyil-

vános kibocsátásával vagy az 1.001 Ft névértékû „C” sorozatú részvények zártkörû vagy nyilvános kibocsátásával a jegyzett tôke értékét 

25%-ot meg nem haladó mértékben megemelheti, melynek értéke 24.600.000.250 forint lehet. Továbbá a Társaság hosszú távú ösztönzési

rendszerének bevezetésével összhangban a jegyzett tôkét legkésôbb 2008. szeptember 1-ig, annak nem több mint 2%-os mértékével azaz,

2.164.548.000 forinttal emelheti fel „A” sorozatú (vagy azt helyettesítô) részvényekre átváltoztatható zárt kibocsátású kötvényekkel. 

2004. december 31-ig ilyen címen 9.827.395.578 forint és 391.380.000 forint névértékû részvényt bocsátott ki a Társaság. 

Összes Visszavásárolt Visszavásárlási Kibocsátható

kibocsátott saját kötelezettséggel Kintlévô maximális

részvény részvények rendelkezô részvények részvény

„A” és „B” sorozatú részvények darabszáma darabszáma részvények darabszáma darabszám

2002. december 31. 98.400.001 -5.155.125 - 93.244.876 98.400.001
Munkavállalói és menedzsmentjuttatások - 27.370 - 27.370 -

Értékesítések - 4.356.249 - 4.356.249 -

Értékesítések – Slovnaft-tranzakció 

(lásd 5. Jegyzet) - 984.000 -984.000 - -

„A” és „C” részvények cseréje (lásd 5. Jegyzet) - 1.180.548 -1.180.548 - -

Vásárlások - -4.500.600 - -4.500.600 -

2003. december 31. 98.400.001 -3.107.558 -2.164.548 93.127.895 125.164.549
Munkavállalói és menedzsment juttatások - 130.846 - 130.846 -

Értékesítések - 24.591 - 24.591 -

„A” és „C” részvények cseréje (lásd 5. Jegyzet) 9.826.817 -1.180.179 -8.646.638 - -

Visszavásárlás a Slovnaft 

korábbi tulajdonosaitól (lásd 5. Jegyzet) - -1.180.548 1.180.548 - -

Harmadik fél felé történô értékesítés a

Slovnaft korábbi tulajdonosai által - - 983.998 983.998 -

Vásárlások - -24.591 - -24.591 -

Átváltoztatható kötvények beváltása „A”

sorozatú részvényekre 391.380 - - 391.380 -

2004. december 31. 108.618.198 -5.337.439 -8.646.640 94.634.119 125.164.549

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.
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Összes Visszavásárolt Visszavásárlási

kibocsátott saját kötelezettséggel Kintlévô

részvény részvények rendelkezô részvények

„C” sorozatú részvények darabszáma darabszáma részvények darabszáma

2002. december 31. - - - -
Új kibocsátás (lásd 5. Jegyzet) 9.817.578 - -9.817.578 -

Értékesítések - - - -

„A” és „C” részvények cseréje (lásd 5. Jegyzet) - -1.179.369 1.179.369 -

Vásárlások - - - -

2003. december 31. 9.817.578 -1.179.369 -8.638.209 -
Új kibocsátás (lásd 5. Jegyzet) - - - -

Értékesítések - - - -

„A” és „C” részvények cseréje (lásd 5. Jegyzet) -9.817.000 1.179.000 8.638.000 -

Vásárlások - - - -

2004. december 31. 578 -369 -209 -

14 Tartalékok

Osztalék
A 2003-as üzleti év eredményébôl a 2004 áprilisában tartott éves rendes közgyûlésén a tulajdonosok 5.952 millió forint osztalék kifizetését

hagyták jóvá, amely részvényenként 55 forintnak felelt meg.

Az osztalékfizetésre jogilag felhasználható tartalékok összege a Társaság egyedi beszámolója alapján 2004. december 31-én 

503.842 millió forint, 2003. december 31-én pedig 377.217 millió forint volt.

15 Hosszú lejáratú kötelezettségek

Súlyozott átlagos Súlyozott átlagos

kamatláb kamatláb

2004 2003 2004 2003

millió forint millió forint

Biztosíték nélküli bankhitelek EUR-ban 2,45% 2,80% 186.457 172.144

Biztosíték nélküli bankhitelek USD-ban 2,82% 3,12% 77.116 143.174

Biztosíték nélküli kötvények HUF-ban 8,66% 9,32% 15.041 14.771

Biztosíték nélküli bankhitelek HUF-ban 12,01% 8,69% 69 11.765

Biztosíték nélküli átváltoztatható kötvények (lásd 33. Jegyzet) 8,66% 11,40% 8.191 9.200

Biztosítékkal fedezett bankhitelek USD-ban - 3,65% - 1.041

Biztosítékkal fedezett bankhitelek EUR-ban 2,95% - 2.471 -

Pénzügyi lízing kötelezettség - - 352 551

Egyéb - - 3.183 1.195

Összesen 292.280 353.841
Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú része 92.987 64.771

Összesen 199.893 289.070

A biztosítékkal fedezett hiteleket meghatározott beruházási projektekhez vették igénybe, melyekre a biztosítékot a finanszírozott eszközök jelentik. 

2004 2003

millió forint millió forint

2–5 éven belül esedékes kötelezettségek 130.836 212.580

5 éven túl esedékes kötelezettségek 69.057 76.490

Összesen 199.893 289.070

Pénzügyi lízingbôl eredô kötelezettségek nettó jelenértéke 2004. és 2003. december 31-én a következô módon alakultak:

2004 2003

millió forint millió forint

1 éven belül esedékes 108 182

2–5 éven belül esedékes 244 369

Összesen 352 551
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A pénzügyi lízinggel kapcsolatos minimális lízingfizetések alakulása 2004. és 2003. december 31-én a következô:

2004 2003

millió forint millió forint

1 éven belül esedékes 121 174

2–5 éven belül esedékes 252 381

5 éven túl esedékes - -

Összesen 373 555

16 Céltartalékok várható kötelezettségekre

Környezet- Létszám- Végkielégítés Nyugdíj- Mezô- Peres

védelem leépítés megváltás juttatások felhagyás ügyek Egyéb Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Egyenleg, 2003. január 1. 26.130 15.249 - - 21.274 882 1.070 64.605
Új leányvállalat bevonása 2.743 2.955 - 586 - - 148 6.432

Képzés és korábbi 

becslések felülvizsgálata 4.678 1.998 - 1.579 3.553 5.248 4.689 21.745

Kamathatás 2.207 779 - 132 1.968 - - 5.086

Árfolyam-különbözet 174 226 - - - 128 -2 526

Felhasználás -5.645 -7.949 - - -361 -252 -2.234 -16.441

Egyenleg, 2003. december 31. 30.287 13.258 - 2.297 26.434 6.006 3.671 81.953
Új leányvállalat bevonása - - - 109 - - 32 141

Képzés és korábbi 

becslések felülvizsgálata 5.183 1.169 24.966 442 -1.679 -580 398 29.899

Kamathatás 1.989 624 - 178 2.197 - - 4.988

Árfolyam-különbözet -6 15 - -5 - -60 - -56

Felhasználás -6.293 -6.169 - -15 -175 -1.921 -2.667 -17.240

Egyenleg, 2004. december 31. 31.160 8.897 24.966 3.006 26.777 3.445 1.434 99.685
Rövid lejáratú rész 2003 8.965 8.511 - - 270 5.376 3.050 26.172

Hosszú lejáratú rész 2003 21.322 4.747 - 2.297 26.164 630 621 55.781

Rövid lejáratú rész 2004 8.379 8.880 24.966 - 434 2.732 647 46.038

Hosszú lejáratú rész 2004 22.781 17 - 3.006 26.343 713 787 53.647

Környezetvédelmi céltartalék
2004. december 31-én 31.160 millió forint céltartalék szerepel a mérlegben a múltban keletkezett, elsôsorban magyarországi és szlovákiai talaj-, talaj-

víz-szennyezôdések és veszélyes hulladékokkal (pl. savgyanta) kapcsolatos kötelezettségekre. A céltartalék összegének meghatározására a MOL bel-

sô környezetvédelmi audit team által készített felmérés szolgált. A becsült költségek hozzávetôleg 75%-a 2005 és 2009 között merül majd fel, a mara-

dék 25% pedig 2010 és 2017 között. Az érték becslése a jelenleg ismert technológiák és mai árak alapján, kockázattal súlyozott cash flow meghatározásával

történt, becsült kockázatmentes kamatlábbal diszkontálva. 

Létszám-leépítési és végkielégítés-megváltási céltartalék
A hatékonyság növelése érdekében, 2002 utolsó negyedévében a MOL Rt. és a Slovnaft a.s. hozzávetôleg 4.360 munkavállaló elbocsátása mellett dön-

tött az elkövetkezô három év során. Mivel a vezetôség elkötelezte magát a változások mellett és a szervezet átalakítási tervet az érintetteknek kellô-

en részletezett formában kommunikálta, a Csoport céltartalékot képzett ezen költségek fedezetére, amely a jövôbeli fizetési kötelezettségek adott idô-

pontra vonatkozó jelenértékének felel meg. A program a meghatározott menetrend szerint halad, és várhatóan az elôre tervezett határidôre befejezôdik.

A MOL-csoportba tartozó társaságok kollektív szerzôdése a törvény által elôírt és a munkaerôpiacon szokásos szintnél lényegesen magasabb végkielégí-

tést biztosít. A kollektív szerzôdésnek a jelenlegi munkaerô-piaci gyakorlattal történô összehangolása érdekében a MOL-csoport 2004 decemberében meg-

kezdte a végkielégítésnek a törvényben elôírt szintre történô csökkentését azzal, hogy felajánlotta a jelenlegi munkavállalóknak a többlet végkielégítés disz-

kontált értéken történô megváltását. A megváltást a Csoport munkavállalóinak több, mint 80%-a elfogadta. Ezen elfogadó nyilatkozatok alapján végkielégítés

megváltás címén 2004. december 31-én 24.966 millió forint céltartalék került elszámolásra a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban.

A létszámleépítésre és végkielégítés megváltásra képzett céltartalék záró egyenlege 2004., illetve 2003. év végén 33.863 millió, illetve 

13.258 millió forint volt. 

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
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Mezôfelhagyási kötelezettség
2004. december 31-én 26.777 millió forint céltartalék képzése vált szükségessé a termelés befejezését követô mezô- és kútfelhagyási költségekkel kap-

csolatosan. Ennek a költségnek körülbelül 11%-a 2005 és 2009 között merül majd fel, a fennmaradó 89% pedig 2010 és 2036 közötti idôszakban. A

céltartalék mértéke a vezetôségnek a vonatkozó jogszabályok jelenlegi értelmezése alapján, a jelenlegi árszinten került kiszámításra és a becsült koc-

kázatmentes kamatlábbal lett diszkontálva.

Nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék
2004. december 31-én a Csoport 3.006 millió Ft céltartalékot képzett a jelenlegi munkavállalók jövôbeni nyugdíjazásakor fizetendô juttatások becsült

értékének fedezetére. A MOL, Slovnaft és TVK nyugdíjazáskor egy összegben járó juttatást fizet minden munkavállalójának. A MOL-munkavállalók a szol-

gálati idejüktôl függetlenül 3 havi juttatásban részesülnek a nyugdíjazáskori fizetésük alapján, a TVK és a Slovnaft munkavállalói azonban a szolgálati idô

függvényében, a nyugdíjazáskori fizetésük alapján legfeljebb kettô, illetve tizenegy havi juttatásban részesülnek nyugdíjazáskor. Külön kezelésû alap egyik

esetben sem került kialakításra. A céltartalék mértékének meghatározása hivatalos statisztikai adatokat tükrözô aktuáriusi és pénzügyi feltételezések

figyelembe vételével történt, melyek a csoport üzleti tervében szereplô feltételezésekkel összhangban állnak.

millió forint

Egyenleg, 2002. december 31-én -
Slovnaft nyitó egyenlege az akvizíció idôpontjában 586 

Múltbeli szolgálat elszámolt költsége 1.408 

Jelenlegi szolgálat költsége 214 

Kamathatás 132 

Felhasználás - 

Aktuáriusi veszteségek -43

Egyenleg, 2003. december 31-én 2.297
Akvizíciók hatása 109

Múltbeli szolgálat elszámolt költsége 402

Jelenlegi szolgálat költsége 300

Kamathatás 178

Felhasználás -15

Becslés-felülvizsgálat -205

Aktuáriusi veszteségek -55

Árfolyam-különbözet -5

Egyenleg, 2004. december 31-én 3.006
El nem számolt múltbéli szolgálat költségei 1.687

A meghatározott juttatási kötelezettség nettó jelenértéke 2004. december 31-én 4.693

Egyéb céltartalékok
2003 májusában a Slovnaft a.s. többségi tulajdonában álló Apollo Oil GmbH szerzôdô partnere, az Apollo Interoil Ltd., az ICC választott bíróságnál

kérelmet adott be az Apollo Oil GmbH ellen kôolaj-szállítási szerzôdés megszegése és 11,6 millió USD (2.251 millió Ft) kártérítési igény tár-

gyában arra hivatkozva, hogy az Apollo Oil GmbH nem vette át a szerzôdés szerinti kôolaj mennyiségeket. Az Apollo Oil GmbH hosszú távú

kôolaj-szállítási szerzôdések alapján az Apollo Interoil Ltd.-tôl vásárolt kôolajat a Slovnaft a.s. részére értékesítette. A per miatt a kérdéses

összeget az Apollo Oil GmbH svájci bankszámláján zárolták, amely a csatolt konszolidált pénzügyi kimutatásokban az egyéb követelések között

került kimutatásra ( lásd 17. Jegyzet). Tekintettel arra, hogy az Apollo Oil GmbH számláján zárolt összeg a Slovnaft a.s. részére szállított kôo-

laj ellenértéke volt, így a zárolás feloldásáig az Apollo Oil GmbH a Slovnaft a.s. felé szerzôdésszerûen nem tud teljesíteni, a Slovnaft a.s. fel-

mondta az Apollo Oil GmbH-val fennálló kôolaj szállítási szerzôdését. Idôközben a Csoport az orosz kôolaj beszállítók kereskedô társaságaival

kötött szerzôdést, amelyen keresztül közvetlenül jut kôolajhoz. A per folyamatban van és a Csoport – az óvatosság elvét érvényesítve – ezzel

kapcsolatban 2.251 millió Ft céltartalékot képzett a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban 2003. december 31-én.

Az egyéb céltartalék között az egyes töltôállomások bezárásakor felmerülô költségekre, egyéb jogi vitákra és jövôbeni fizetési kötelezettsé-

gekre képzett céltartalékok szerepelnek.
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17 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

2004 2003

millió forint millió forint

Eladási és vételi opcióval rendelkezô „A” részvény átadás (lásd 5. Jegyzet) 47.577 11.109

Eladási és vételi opcióval rendelkezô „C” részvény kibocsátás (lásd 5. Jegyzet) - 55.717

Slovnaft által kapott költségvetési támogatás 5.121 4.980

Hosszú távú ösztönzôk 149 -

Egyéb 334 125

Összesen 53.181 71.931

18 Szállítók és egyéb kötelezettségek

2004 2003

millió forint millió forint

Szállítók 191.391 175.553

Fizetendô adók és hozzájárulások 87.445 50.833

Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 7.590 5.277

Fizetendô vámok 6.249 7.155

Kapott támogatások 6.288 5.865

Elhatárolt költségek 4.751 2.832

Devizafedezeti ügylet (lásd 27. Jegyzet (iv)) 2.812 113

Fizetendô banki kamatok 2.808 2.339

Vevôktôl kapott elôlegek 2.050 810

KKKSZ-szel szembeni kötelezettség 1.741 1.483

Devizacserés kamatswap ügyletekbôl származó kötelezettség (lásd 27. Jegyzet (ii)) 177 74

Kamatswap ügyletbôl származó kötelezettség (lásd 27. Jegyzet (ii)) 76 86

Elhatárolt gázárbevétel - 1.482

Gáztárolási költség - 1.379

TVK-opciók (lásd 27. Jegyzet) - 273

Egyéb 5.540 4.866

Összesen 318.918 260.420

19 Rövid lejáratú hitelek

2004 2003

millió forint millió forint

Zéró kupon diszkont kötvények HUF-ban - 32.614

Biztosíték nélküli hitelek USD-ban 51.393 8.893

Biztosíték nélküli hitelek EUR-ban 2.504 17.321

Biztosíték nélküli hitelek HUF-ban - 7.296

Biztosíték nélküli hitelek CZK-ban - 4.522

Biztosíték nélküli hitelek egyéb devizában 360 107

Biztosítékkal fedezett hitelek EUR-ban 93 -

Egyéb 34 3

Összesen 54.384 70.756

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
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20 Árbevétel földrajzi régiók szerinti megoszlása

2004 2003

millió forint millió forint

Magyarország 1.067.875 907.804

Ausztria 182.745 123.098

Szlovákia 156.564 116.396

Csehország 135.137 86.144

Lengyelország 83.843 51.421

Románia 28.509 17.548

Horvátország 36.106 12.626

Egyéb Kelet-Közép-Európa 39.092 21.411

Egyéb európai országok 213.098 154.873

Európán kívüli országok 12.861 12.717

Összesen 1.955.830 1.504.038

21 Egyéb mûködési bevételek 

2004 2003

millió forint millió forint

Követelések és kötelezettségek árfolyamnyeresége 5.087 1.087

Készletek értékvesztésének visszaírása 1.857 929

Negatív goodwill amortizációja 1.438 313

Kapott bírságok 1.329 1.307

Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 1.312 199

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének nyeresége 908 1.119

Értékvesztés visszaírása 369 372

Kapott támogatások 224 1.046

Kapott engedmények 175 443

Térítés nélkül átvett eszközök 48 344

Átruházott követelések 14 457

Leányvállalatok értékesítésén elért nettó nyereség - 9.877

Egyéb 3.365 2.508

Összesen 16.126 20.001

22 Személyi jellegû ráfordítások 

2004 2003

millió forint millió forint

Bérköltség 64.053 55.301

Társadalombiztosítási járulék 23.544 18.890

Egyéb személyi jellegû kifizetések 34.807 9.526

Összesen 122.404 83.717

Az egyéb személyi jellegû kifizetések összege tartalmazza a 24.966 millió forint végkielégítés megváltásra képzett céltartalékot (lásd 16. Jegyzet).
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23 Egyéb mûködési költségek 

2004 2003

millió forint millió forint

Bányajáradék 67.578 29.261

Földgázár-kiegyenlítési hozzájárulás 22.200 -

Adók és hozzájárulások 22.008 15.723

Stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj (KKKSZ díj) 13.096 13.294

Bérleti díjak 11.605 10.597

Követelések értékvesztése 10.118 212

Egyéb külsô szolgáltatások 7.760 6.388

Tanácsadási díjak 6.215 4.358

Környezetvédelmi céltartalék tárgyévi képzése 5.183 4.678

Külsô könyvviteli szolgáltatás díja 4.758 4.624

Reklámköltségek 4.063 3.459

Biztosítási díjak 3.981 3.816

Takarítási díjak 2.976 2.515

Vagyonvédelemmel kapcsolatos költségek 2.965 2.738

Bankköltségek 1.966 1.431

Környezetvédelmi termékdíj 1.394 1.898

Környezetvédelmi költségek, nettó 666 851

Káresemények 508 710

Peres és egyéb ügyekre képzett céltartalékok képzése és felülvizsgálata -182 9.937

Egyéb 2.890 1.922

Összesen 191.748 118.412

A bányajáradék növekedését a hazai földgáztermelés után fizetendô kiegészítô járadék kötelezettség, valamint az oroszországi kitermelés növeke-

dése indokolja.

A földgázár kiegyenlítési hozzájárulás befizetése a 2004 decemberében módosított Gázellátásról szóló törvény alapján az Energiagazdálkodási 

Célelôirányzat javára történt, a szabályozó által tervezettnél alacsonyabb import gázárak miatt keletkezett többletnyereség elvonásaként.

A követelések értékvesztése tartalmazza a ZMB közös vezetésû vállalkozás Jukosz felé történt értékesítéseire elszámolt 8.033 millió forint érték-

vesztés összegét (lásd 5. Jegyzet).

24 Pénzügyi mûveletek eredménye, nettó
2004 2003

millió forint millió forint

Devizahitelek árfolyamnyeresége 28.819 2.746

Kapott kamatok 4.147 3.055

Befektetések értékesítésébôl származó nettó nyereség 1.536 302

Kapott osztalékok 260 274

Egyéb pénzügyi bevételek 1.723 3.538

Pénzügyi mûveletek bevételei összesen 36.485 9.915
Fizetett kamatok 16.784 16.795

Céltartalék kamata 4.988 5.085

Pénzügyi befektetések leírása 403 734

Egyéb pénzügyi ráfordítások 9.155 3.376

Pénzügyi mûveletek ráfordításai összesen 31.330 25.990
Pénzügyi mûveletek ráfordításai / (bevételei), nettó -5.155 16.075

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.



64

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.

25 Társaságiadó

A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplô adófizetési kötelezettség a 2004. és 2003. december 31-én végzôdô évekre az aláb-

bi elemekbôl áll:

2004 2003

millió forint millió forint

Tárgyévi társasági adó 32.252 5.547

TVK elôzô évekre vonatkozó adóellenôrzés hatása - -901

Halasztott társasági adó 15.565 -37.122

Társaságiadó-ráfordítás/ (bevétel) 47.817 -32.476

Az alkalmazandó társasági nyereségadó kulcs a Csoport Magyarországon mûködô vállalatai esetében 2004-ben 16%, 2003-ban 18%, 

Szlovákiában 2004-ben 19%, 2003-ban pedig 25%.

A Csoport tárgyévi társasági adófizetési kötelezettsége a Csoporthoz tartozó társaságok egyedi, a mûködésük szerinti országban hatályos tör-

vények szerinti adózás alá esô nyeresége alapján kerül meghatározásra.

A MOL Rt. 2003-ban 100%-os társasági adókedvezményre volt jogosult bizonyos termék elôállítást szolgáló beruházásoknak köszönhetôen. A 100%-os

adókedvezményt várhatóan 2005-ben is igénybe veheti. A TVK Rt. esetében 2005-ben és 2006-ban várható 100%-os adókedvezmény igénybevétele.

A külföldi jogi személyeknek kifizetett osztalék esetén az osztalékra jogosultat 20%-os osztalékadó terheli, melyet az illetôség szerinti ország-

gal fennálló, kettôs adóztatás elkerülésérôl szóló egyezmények módosíthatnak. Amennyiben az osztalékot belföldi vagy külföldi természetes

személy kapja, 20%-os személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség keletkezik. Az adót mindkét esetben a kifizetô vonja le.

A mellékelt konszolidált mérlegekben szereplô halasztott adó egyenlege 2004. és 2003. december 31-én az alábbi tételekbôl áll:

Mérleg Eredménykimutatás Saját tôke

2004 2003 2004 2003 2004 2003

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Nettó halasztott adóeszközök levezetése
Csoporton belüli tranzakciók 

nem realizált eredménye 35.674 38.488 2.814 -36.714 - -

Céltartalékok 3.665 5.233 1.568 -496 - -

Értékcsökkenés és amortizáció 875 2.900 2.025 1.868 - -32

Felhalmozott adóveszteség 25 9.981 9.956 2.020 - -

Árfolyamkülönbözetek 84 -25 -109 386 - -

Pénzügyi instrumentumok átértékelése -218 -203 -500 748 515 91

Finanszírozási költségek aktiválása -529 -884 -355 -274 - -

Beágyazott származékos ügyletek -1.605 -1.492 - - 113 961

Hazai kôolaj- és földgázkutatási és –

feltárási költségek elszámolásából származó eltérések -2.363 -2.132 231 -227 - -

Vásárolt földgázkészlet értékvesztése - 572 572 715 - -

Egyéb 602 457 -145 232 - 20

Halasztott adó eszközök, nettó 36.210 52.895
Nettó halasztott adókötelezettségek levezetése
Üzleti kombináció során megszerzett eszközök valós értéke 11.698 14.678 -2.310 -4.632 -670 15.251

Értékcsökkenés és amortizáció 4.355 2.355 2.058 -197 -58 65

Finanszírozási költségek aktiválása 44 24 20 -33 - -

Céltartalékok -1.877 -1.467 -407 693 -3 -92

Csoporton belüli tranzakciók kiszûrése -185 - -171 - -14 -

Elhatárolt, utólag adott engedmények - -283 283 -283 - -

Egyéb -1.040 -1.094 35 -928 19 46

Halasztott adó kötelezettségek, nettó 12.995 14.213
Halasztott társasági adó ráfordítás / (bevétel) 15.565 -37.122
Saját tôkére gyakorolt hatás -98 16.310

A csoporton belüli tranzakciókból eredô nem realizált nyereséget elsôsorban a gázüzletág kiszervezésébôl származó nyereség eredményezi.

Annak következtében, hogy a kiszervezésbôl származó nyereség az eszközök adóértékét növelô tétel, de a konszolidáció során kiszûrésre ke-

rült, ez a jövendôbeli értékcsökkenésben jelentkezô tétel halasztott adó eszközt keletkeztetett.
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A felhalmozott adóveszteség 2003. december 31-én fennálló összege a MOL Rt. magyar adózási szabályok alapján számított 

2001. évi negatív adóalapjához kapcsolódik. A 62 milliárd Ft elhatárolt veszteség a 2004. évi társasági adóalap számításnál adóalap csökken-

tô tételként figyelembe vételre került. Ennek következtében a kapcsolódó halasztottadó-eszköz felszabadításra került.

A számviteli nyereség alapján elvárt és a tényleges adófizetési kötelezettség közötti különbség számszerû levezetését az alábbi táblázat mutatja be:

2004 2003

millió forint millió forint

Adózás elôtti eredmény a mellékelt konszolidált eredménykimutatás szerint 262.731 72.401
Aktuális adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség 

(2004-ben 16%, 2003-ban 18%) 42.037 13.032

Beruházási adókedvezmény - -51.181

Halasztott adóeszközök és kötelezettségek átértékelése 1.198 5.920

Magyar adójogszabályok változásának hatása -188 -

Megtérülési idôszak szerinti korrekció 814 79

Leányvállalatok el nem ismert vesztesége 3.571 369

Nem adózó bevételek -1.276 -905

Meg nem térülô idôbeli eltérések -45 1.306

Utólagos adóvizsgálat miatti adó-visszatérítések - -901

Eltérô adókulcsok hatása 2.057 -50

Egyéb -351 -145

Társaságiadó-ráfordítás / (bevétel) összesen 47.817 -32.476

26 Egy részvényre jutó hozam

Az egy részvényre jutó alaphozam számítása (az adózott eredménybôl az elsôbbségi részvények tulajdonosaira esô osztalék levonását köve-

tôen) a forgalomban lévô részvények súlyozott átlagos darabszáma alapján történik, mely magában foglalja a hosszú lejáratú kötelezettségek

között kimutatott részvényeket, amelyekhez opciós megállapodások kapcsolódnak. A hígított egy részvényre jutó hozam a törzsrészvények

tulajdonosai felé kiosztható hozam (az átváltoztatható pénzügyi instrumentumok kamatainak levonása után) és az év során forgalomban lévô

törzsrészvények súlyozott átlagos darabszámának (módosítva a hígító opciós és átváltoztatható instrumentumok hatásával) hányadosa. 

Eredmény Forgalomban levô Egy részvényre

(millió forint) részvények darabszámának jutó nyereség

súlyozott átlaga (forint)

Egy részvényre jutó alap hozam, 2003 99.981 101.267.877 987

Egy részvényre jutó hígított hozam, 2003 100.226 101.640.053 986

Egy részvényre jutó alaphozam, 2004 209.325 103.138.968 2.030

Egy részvényre jutó hígított hozam, 2004 210.243 104.849.277 2.005

2004 2003

millió forint millió forint

Törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható eredmény az egy részvényre jutó alaphozamhoz 209.325 99.981

Átváltoztatható kötvények kamata 918 245

Törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható módosított eredmény az egy részvényre jutó hígított hozamhoz 210.243 100.226

2004 2003

Törzsrészvények darabszámának súlyozott átlaga az egy részvényre jutó alaphozamhoz 103.138.968 101.267.877

Átváltoztatható kötvények hígító hatása 1.710.309 372.176

Törzsrészvények darabszámának módosított súlyozott átlaga az egy részvényre jutó hígított hozamhoz 104.849.277 101.640.053

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
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27 Pénzügyi instrumentumok

Pénzügyi instrumentumok valós értéke

A mérlegben szereplô pénzügyi instrumentumok a befektetések, egyéb befektetett eszközök, vevôkövetelések, egyéb forgóeszközök, pénz-

eszközök, a hosszú és rövid lejáratú hitelek, egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, szállítók és egyéb kötelezettségek. A származékos ügy-

letek az egyéb befektetett eszközök, egyéb forgóeszközök, szállítókötelezettségek, valamint az egyéb kötelezettségek között jelennek meg.

A felsorolt eszközök és kötelezettségek mérlegértéke megközelíti a valós értéküket.

2003. december 31-én, az 5. Jegyzetben kifejtettek szerint, a Társaság 2004 márciusáig érvényesíthetô vételi opcióval rendelkezett a 

TVK Rt. tôkéjének 8,02%-át megtestesítô részvényekre. A Társaság eladási opciót adott ki ugyanazon számú részvényre ugyanazon fél vo-

natkozásában, mely a vételi opciós idôszak lejárta után volt érvényesíthetô. Az opciós díj az opciós idôszak alatt kerül leírásra a konszolidált

eredménykimutatásban. Ezen opciók tôzsdén nem jegyzett pénzügyi instrumentumok. Az opciók tárgyát képezô TVK-részvények tôzsdei ke-

reskedelme nem volt elegendôen nagy volumenû ahhoz, hogy az opciók valós értékének meghatározásához megfelelô alapot szolgáltasson.

Emiatt az opciók valós értékét nem lehetett kellô bizonyossággal meghatározni. A Társaság az opciókat TVK-részvényre vonatkozó határidôs

vásárlási szerzôdésként kezelte, és amortizált bekerülési értéken mutatta ki. Az opcióhoz kötôdô követelés összege 2003. december 31-én

232 millió forint (lásd 11. Jegyzet), míg a kapcsolódó kötelezettség értéke 273 millió forint (lásd 18. Jegyzet). Ugyanezen tételek értéke 

2004. december 31-én nulla, mivel a MOL vételi opciója lehívásra került.

Pénzügyi kockázatkezelés

(i) Hitelkockázat

A Társaság számos ügyfélnek szállít termékeket vagy nyújt szolgáltatásokat. Figyelembe véve a szerzôdési volumeneket és a vevôk hitelképes-

ségét, sem egyedileg, sem összevontan nem áll fent jelentôs hitelkockázat. A Társaság által mûködtetett ellenôrzési folyamat biztosítja, hogy

csak megfelelô pénzügyi háttérrel rendelkezô ügyfelek részére történik értékesítés és a hitelkockázat nem halad meg egy elfogadható szintet.

A hitelkockázat által érintett lehetséges legnagyobb összeg a pénzügyi eszközök mérlegértéke, beleértve a mérlegben szereplô, értékvesztés-

sel csökkentett származékos ügyleteket.

(ii) Kamatkockázat

A Társaság kamatkockázati politikája szerint a kamatozó kötelezettségek legfeljebb 50%-a lehet fix kamatozású. 2004. december 31-én a 

Társaság hosszú lejáratú hiteleinek 19%-a volt fix kamatozású, a kamat-swap ügyleteket is figyelembe véve.

A Társaság a változó kamatozású hitelek kamatkockázatát kamat-swap ügyletekkel fedezi. Ezen fedezeti ügyletek kamatfizetési periódusa 

általában három hónap, ami összhangban áll a fedezett hitelek kamatfizetési idôszakaival.

2004. december 31-én a Társaságnak négy kamat-swap megállapodása volt érvényben, 200 millió USD alapösszegben, 2008-as lejárattal. 

A kamat-swap megállapodások valós értéke 76 millió forint nettó kötelezettség volt (lásd 18. Jegyzet). 2003. december 31-én a Társaságnak

egy kamat-swap megállapodása volt érvényben, 16 millió USD alapösszegben, 2004-es lejárattal. A kamat-swap megállapodások valós érté-

ke 86 millió forint nettó kötelezettség volt.

A 2003. december 31-én érvényben lévô kamat-swap ügylet az IAS 39 alapján eredetileg cash flow fedezeti ügyleteként került bemutatásra.

Az ügylethez kapcsolódó hitel elôtörlesztésre került az év vége elôtt, melynek hatására az ügylet valós értékében bekövetkezett 

395 millió forint értékû változás kivezetésre került a saját tôkébôl az eredménnyel szemben.

A 2003. április 1-jétôl teljes körûen konszolidált Slovnaft rendelkezett olyan hitelekkel, melyek kamatai a kôolaj piaci árához kapcsolódtak 

abban az esetben, ha az olajár egy meghatározott szint alá esett. Az IAS 39-cel összhangban, a hitelszerzôdésekbe ágyazott derivatíva elkü-

lönítésre került az alapszerzôdéstôl. 2003. december 31-én a derivatíva valós értéke 17 millió forint nettó kötelezettség, amely a rövid lejára-

tú hitelek között került kimutatásra. A valósérték-változás a tárgyévi eredménnyel szemben került elszámolásra. Mivel ezen hitelek 

2004 során visszafizetésre kerültek, ilyen jellegû nyitott pozícióval a Társaság 2004. december 31-én nem rendelkezett.



67

(iii) Likviditáskockázat

A Társaság likviditási politikája elôírja, hogy biztosítani kell a Pénzügyi Stratégia megvalósításához elegendô pénzeszköz, lehívható hitelkeret

rendelkezésre állását. A lehívható, fel nem használt hitelösszeg 2004. december 31-én a következô:

millió forint

Hosszú lejáratú lehívható hitelkeret (általános mûködési célokra lehívható hitelkeret) 57.152

Rövid lejáratú lehívható hitelkeret 59.345

Összes lehívható hitelkeret 116.497

A 2004. év folyamán a Társaság központosította a Csoport finanszírozási tevékenységét a Slovnaft (165 millió USD) és a TVK 

(280 millió EUR) közép- és hosszú távú banki hiteleinek visszafizetésével és anyavállalati kölcsönnel történô helyettesítésével, a MOL Rt. lehívat-

lan hitelkeretének terhére. A 400 millió EUR összegû áthidaló hitelkeret megállapodás 2005. július közepéig meghosszabbításra került, ennek következ-

tében lejárata meghaladja a MOL gázüzletének részleges értékesítésére vonatkozó tranzakció várható pénzügyi zárásának idôpontját (lásd 32. Jegyzet).

(iv) Árfolyamkockázat

A Társaság többféle devizakonverziós ügylet és opció útján valósítja meg az árfolyamkockázatok kezelését, amelyek az üzletmenettel és finanszíro-

zási tevékenységgel kapcsolatos külföldi pénznemben történô pénzáramok révén jönnek létre. 

A Társaságnál nettó ’hosszú’ dollár és ’hosszú’ euró cash flow kitettség jelentkezik. A 2004. januártól életbe lépett új gáz-árszabályozás a gázbeszerzés

költségeinek gázárban való elismerésével, ezáltal a földgázimportból eredô árfolyamkockázat kvázi áthúzódásával megváltoztatta a korábbi ’rövid’ dollár

kitettséget. A Társaság árfolyamkitettségét az USD alapú kôolajbeszerzés és a vegyipari tevékenység EUR alapú árbevétele eredményezi.

A Társaság azon árfolyamkockázat-kezelési alapelvet alkalmazza, mely szerint az adósságállomány deviza-összetétele a Csoport mûködési cash flow pozíci-

óját tükrözze, természetes fedezetet biztosítva ezáltal. A Társaság devizacserés kamat-swap ügyleteket alkalmaz az adósságállomány deviza-összetételének

befolyásolására. Ezen ügyletek kamatfizetési periódusa általában három hónap, ami összhangban áll a fedezett hitelek kamatfizetési idôszakaival.

2004. december 31-én a Társaság négy, egy 2006-ban és három 2005-ben lejáró devizacserés kamat-swap ügylettel rendelkezett 

(2003. december 31-én egy hasonló nyitott ügylettel rendelkezett), amelyek alapösszege 60 millió EUR. A kapcsolódó kötelezettség 2004. december

31-én 177 millió forint (lásd 18. Jegyzet). Az ügylethez kapcsolódó követelés és kötelezettség értéke 2003. december 31-én 613 millió, illetve 74 millió forint volt. 

A Társaság két hosszú távú nemzetközi földgázszállítási szerzôdéssel rendelkezik, melyek esetében az elszámolás SDR alapon történik. A szerzô-

désben foglalt SDR alapú árkalkuláció az IAS 39 szerint egy SDR/USD swap beágyazott származékos ügyletnek minôsül, mivel a Társaság szerint

az USD alapú árképzés szorosan kapcsolódik az alapszerzôdéshez. Ez az ügylet az alapul szolgáló szerzôdéstôl elkülönítésre került, és a gázszállítá-

si szerzôdés cash flow fedezeti ügyleteként kerül kimutatásra. A beágyazott SDR cash flow fedezeti ügylet valós értéke 2004. december 31-én

10.029 millió forint nettó követelés (lásd 7. Jegyzet). Ugyanezen érték 2003. december 31-én 9.324 millió forint nettó követelés volt. Az instrumen-

tum valós értékének növekedése a saját tôkében került elszámolásra.

Emellett a TVK a 2003. évben további fedezeti ügyleteket kötött EUR-ban megjelenô, árbevételéhez kapcsolódó deviza kitettsége egy részének fedezé-

sére, melyek keretében elôre értékesíti jövôbeli árbevételét EUR/HUF határidôs ügyletek alkalmazásával. Ezek az ügyletek önálló származékos ügylet-

ként kerültek elszámolásra, melyek valós értéke 2003. december 31-én 7 millió forint nettó kötelezettség volt. 2004. év végén ilyen ügylet nem volt. 

A Társaság az árfolyamkockázat lefedését szolgáló származékos ügyleteit a hitelek esetében valós érték fedezeti ügyletként, egyébként különálló

származékos ügyletként számolja el, és valós értéken mutatja ki.

2004. december 31-én a Társaság több elszámolási deviza forward ügylettel rendelkezett, melyek valós értéke 2.812 millió forint nettó kötelezettség

(lásd 18. Jegyzet). Ugyanezen érték 2003. december 31-én 192 millió forint követelés és 106 millió forint kötelezettség.

(v) Tömegáru árkockázat

A MOL-csoport mint integrált olaj- és gázipari vállalkozás, mind eladóként, mind vásárlóként tömegáru-árkockázatnak van kitéve. A fôbb

tömegáru-kockázatok: kôolajár-kockázat a külföldi termelés mennyiségében, finomítói árrés kockázat a feldolgozott termékek mennyisé-

gében mind a MOL, mind a Slovnaft esetében, vegyipari margin kockázat a Slovnaft és a TVK esetében. A 2004. januártól életbe lépett

új gázárszabályozás a gázbeszerzés költségeinek gázárban való elismerésével, ezáltal a földgázimportból eredô tömegáru-kockázat kvá-

zi áthárításával megszüntette a Társaság korábbi, az importált földgáz mennyiségében fennálló fûtôolaj- és gázolajár-kockázatát, melyet

a földgáz importár meghatározási módja hozott létre. 2004-ben a Társaság kis mennyiségben határidôs elszámolási termékfedezeti ügy-

leteket kötött a tömegáru-kockázat kezelése érdekében. 2004. december 31-én a Társaság nem rendelkezett nyitott pozícióval a tömeg-

áru ügyletek tekintetében.

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.
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Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.

28 Mérlegen kívüli kötelezettségek

Adott garanciák
A MOL-csoporton kívüli felek részére vállalt garanciák összege 711 millió forint.

Szerzôdéses beruházási kötelezettségek
A szerzôdéses beruházási kötelezettségek értéke 2004. december 31-én 32.383 millió forint, amelybôl 7.474 millió forint a Slovnaft beruhá-

zási kötelezettsége, 5.583 millió forint a TVK kötelezettsége, 6.445 millió forint pedig a Dunai Finomítóban megvalósuló EU–2005 

benzin/gázolaj minôségeket biztosító fejlesztési projektjéhez kapcsolódik. Az EU–2005 projekthez kapcsolódó fennmaradó beruházási köte-

lezettség a 2005. évben fog felmerülni. A további szerzôdéses beruházási kötelezettség tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére vonatkozik. 

Földgázvásárlási kötelezettség, Take or Pay (TOP) és Ship or Pay (SOP) szerzôdések
A Csoport több beszerzési forrásával – Panrusgáz Rt., Ruhrgas, Bothli, Gas de France, és egyéb kisebb társaságok – hosszú távú földgáz-

vásárlási szerzôdéseket kötött a múltban, hogy fogyasztói számára megbízható szolgáltatást nyújthasson. 2004. december 31-tôl ezen szer-

zôdések 134,3 milliárd m3 földgáz beszerzésére vonatkoznak (amelybôl 114,2 milliárd m3 take-or-pay kötelezettség mellett érvényes), meg-

közelítôleg 4.612 milliárd forint értékben (amelybôl 3.923 milliárd forint take-or-pay kötelezettség mellett érvényes) a 2015-ig fennmaradó

idôszakban. Az O&G Minerals Ltd és az Eurobridge Kft. társaságokkal kötött szerzôdésekbôl származó jövôbeni földgázvásárlási kötelezett-

ségeinek értéke a szerzôdés lejáratáig 181 milliárd forint volt. (lásd 29. Jegyzet) 

A Csoport hosszú távú ship-or-pay alapú földgázszállítási szerzôdést kötött az OMV-vel, melynek köszönhetôen 2016-ig földgázszállítási jog-

gal rendelkezik a HAG vezetéken. 2004. december 31-én a hátralévô 12 évre vonatkozó összesített fizetési kötelezettség ezen szerzôdésbôl

adódóan 33,2 milliárd forint. 

Az EU-irányelvvel összhangban a hazai gázpiac is liberalizálásra kerül. A 2004. januártól életbe lépett Gáztörvény és hozzá kapcsolódó jogszabályok alap-

ján minden nem lakossági fogyasztó jogosult az általa választott szállítótól piaci áron földgázt vásárolni. A lakosság és a közüzemben maradó egyéb felhasz-

nálók számára azonban várhatóan a gázárak legalább 2007 júliusáig továbbra is szabályozottak maradnak. Az új árszabályozás, amely 2004. január 1-jén

lépett életbe, a gázbeszerzés költségét – beleértve a hazai termelésû földgáz import szinten való elismerését is – a fogyasztókra hárítja, a lakossági fogyasz-

tóknak nyújtott sávos árkiegészítés mellett. Az árkiegészítés fedezete a MOL Rt. által befizetett megemelt bányajáradék, melyet az 1998. elôtt termelés-

be állított mezôkbôl származó földgáz után kell a Társaságnak fizetni, illetve az értékesítési árakban elismert többlet nyereség összege, amelyet a rende-

let által biztosított lehetôséggel élve 2004. év végéig befizetett a lakossági támogatások finanszírozását ellátó kompenzációs alapba (lásd 23. Jegyzet).

A versenypiacra lépés lehetôsége ellenére, amíg a közüzemi gázárak, érdemben nem különböznek a versenypiacétól, a felhasználók jelentôs há-

nyada ellátásbiztonsági szempontból a közüzemet preferálja. A tárgyév során a feljogosított fogyasztók kis hányada élt a földgáz szabad piacról

való beszerzésének lehetôségével. A két piaci szegmens közötti átjárást határidôk szabta korlátok között továbbra is jogszabály szabályozza.

A versenypiacon az esetlegesen olcsóbb importbeszerzési forrással rendelkezô piaci szereplôk megjelenése következtében lehetséges, hogy

a MOL meglevô hosszú távú gázbeszerzési szerzôdései az azokban foglalt take-or-pay típusú kötelezettségek miatt potenciálisan vesztesé-

gessé válnak. (Potenciálisan veszteségesnek azon szerzôdést nevezzük, amelyben a kötelezettség szerzôdés szerinti teljesítésének elkerül-

hetetlen költsége meghaladja annak elvárt gazdasági hasznait a hátralévô futamidô alatt.) A Gáztörvény (GET) a TOP szerzôdések kezelésé-

re alternatívákat kínál, csökkentve azok esetleges kockázatait. A Magyar Energia Hivatal végsô esetben a GET alapján létesítendô pénzügyi

alapból pótolhatja a veszteséget, vagy korlátozhatja a földgázimportot, amennyiben bizonyítani lehet, hogy az ilyen import jelentôs gazdasági

hátrányokat és pénzügyi nehézségeket okozhat a hosszú távú gázbeszerzési szerzôdés kötelezettje vagy jogosultja számára. 

Földgázértékesítési kötelezettség
A Társaság 2020-ig 4.227 milliárd forint értékben (97 milliárd m3 15 °C -on) földgáz értékesítésére vállalt szerzôdéses kötelezettséget, fôként

a helyi lakosságot és közületeket kiszolgáló gázszolgáltatók igényeinek fedezésére. 

Operatív lízing
Az operatív lízing kötelezettség összegét az alábbi táblázat mutatja be:

2004 2003

millió forint millió forint

1 éven belül esedékes kötelezettségek 1.548 2.548

2-5 éven belül esedékes kötelezettségek 1.667 1.351

5 éven túl esedékes kötelezettségek - -

Összesen 3.215 3.899

A 2004. december 31-én fennálló operatív lízing ügyletek értékébôl 2.137 millió forint összegû kötelezettség a Slovnaft szerzôdött kötelezettsége. 
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Hatósági eljárások, peres ügyek
2000-ben a Magyar Autóklub eljárást kezdeményezett a MOL Rt. ellen a Versenyhivatalnál, azt állítva, hogy a MOL Rt. az üzemanyagárak tisztesség-

telen megállapításával megsértette a versenytörvényben rögzített, erôfölénnyel való visszaélés tilalmát. 2001 januárjában a Versenyhivatal megszün-

tette az eljárást, azzal az indoklással, hogy a Társaság árazási mechanizmusa alkalmazása során nem élt vissza piaci pozíciójával. Mindazonáltal, a 

Magyar Autóklub az eljárás bírósági felülvizsgálatát kérte. A felülvizsgálat során a bíróság úgy találta, hogy a Versenyhivatal határozata megalapozat-

lan és a versenytörvény MOL nagykereskedelmi árazására vonatkozó rendelkezéseinek értelmezését illetôen jogszerûtlen volt, emiatt a Versenyhi-

vatalt az ügy újratárgyalására utasította. A Versenyhivatal fellebbezett a bíróság döntése ellen. A Legfelsôbb Bíróság a Versenyhivatal fellebbezését

elutasította. A Legfelsôbb Bíróság határozatának értelmében a GVH 2004. február 23-án kelt határozata alapján megismételte a korábbi versenyfel-

ügyeleti eljárás nagykereskedelmi árképzésre vonatkozó részét. A Versenyhivatal az új eljárás során ismételten azt állapította meg, hogy a jelzett idô-

szakban a MOL Rt. üzemanyag árképzése – a bíróság által elôírt költségvizsgálati módszer eredménye alapján is – jogszerû volt, nem történt gazda-

sági erôfölénnyel való visszaélés. A Versenyhivatal a megismételt eljárást ennek megfelelôen, jogsértés hiányában 

2004. október 12-én kelt határozatával megszûntette. A Magyar Autóklub ezt követôen ismételten pert indított a Gazdasági Versenyhivatal eljárást

megszüntetô határozata miatt. Elsô fokon a Fôvárosi Bíróság fog eljárni a megismételt bírósági ügyben, az elsô tárgyalást 2005. június 17-re tûzte ki.

A pernél a MOL Rt. újra élni fog alperesi beavatkozási jogával a Gazdasági Versenyhivatal oldalán.

Slovnaft a.s. mint alperes ellen a „Mende-Rossi”, Mendelejevsk, Tatár Köztársaságban lévô cég, mint alperes által az Orosz Föderáció Kereskedel-

mi és Ipari Kamaránál mûködô Nemzetközi Kereskedelmi Döntôbíróságnál kezdeményezett eljárás során az orosz választott bíróság 

1996 áprilisában kelt határozatában közel 20 millió USD fizetésére kötelezte a Slovnaft a.s.-t állítólagos kôolajszállítások ellenértékének elmaradása

miatt. Tekintettel arra, hogy az orosz választott bírósági eljárás súlyosan sértette a Slovnaft a.s., mint peres fél pártatlan eljáráshoz és képviselethez

való jogát, illetve a határozat nem volt megfelelô bizonyítékokkal alátámasztva, a Szlovák Köztársaság Legfelsôbb Bírósága jogerôsen elutasította az

orosz választott bírósági határozat végrehajtását. A szolvákiai végrehajtás megkísérlésével egyidejûleg 1997-ben a Mende-Rossi cég Ausztriában is

kérte a választott bírósági határozat végrehajtását, amely ellen a Slovnaft a.s. fellebbezéssel élt. Az osztrák eljárás jelenleg is folyamatban van, de tekintettel

a Szlovák Köztársaság Legfelsôbb Bíróságának 2004. március 11-én kelt határozatában foglaltakra, melyek szerint a választott bírósági határozat súlyosan

jogsértô, és mint ilyen nem végrehajtható, a Slovnaft a.s. nem tartja valószínûnek az osztrák bíróság elôtti perveszteségét. 

2004 novemberében a szlovák Pénzügyminisztérium árfelülvizsgálati eljárást kezdeményezett a Slovnaft 2002 és 2004 közötti üzemanyag áraira vo-

natkozóan. Az eljárás decemberben egy jegyzôkönyvvel zárult, amely rögzíti, hogy a felülvizsgálatot végzô csoport véleménye szerint a 

Slovnaft árai 1,35 Mrd SKK (8,6 Mrd forint) indokolatlan költségeket és aránytalan nyereséget tartalmaztak. Az árfelülvizsgálat megállapításaira ala-

pozva a Pénzügyminisztérium közigazgatási eljárást kezdeményezett a Slovnafttal szemben, amelynek eredményeként elsôfokú határozatában

pénzbüntetést rótt ki a Slovnaftra. Mivel a Slovnaft vitatja a felülvizsgálatot végzô csoport megállapításait, a Pénzügyminisztérium elmarasztaló hatá-

rozata ellen fellebbezéssel élt. A Slovnaft fellebbezése alapján a Pénzügyminisztérium másodfokú eljárása folyamatban van, a másodfokú közigazgatási

határozat ellen a Slovnaft bírósági kerset benyújtására lenne jogosult. A Slovnaft véleménye szerint az eljárási szabálytalanságok és hiányosságok mellett

különösen a jogszabályi szintû költségekre és nyereség mérétékére vonatkozó miniszteri rendelkezés hiánya, illetve a minisztérium „arányos nyereség”

mértékére vonatkozó számításainak önkényessége és közgazdaságilag megalapozatlan volta miatt az ügyben a Slovnaft pernyertessége várható.

2005 januárjában az orosz Szövetségi Hivatal adóvizsgálatot kezdeményezett a ZMB közös vezetésû vállalkozás 2003. és 2004. évi árpolitikájával kap-

csolatban. A vizsgálat kimenetele jelenleg nem jelezhetô elôre kellô bizonyossággal, de az esetlegesen megállapításra kerülô adóhiány és büntetés

összege akár jelentôs is lehet.  A Társaság vezetése úgy ítéli meg, hogy az érvényes törvényi követelményeknek megfelelôen járt el a vizsgált idôszak-

ban, és egy esetleges elmarasztaló határozat esetén is mindent megtesz, hogy megvédje ezen álláspontját.

2004 során a ZMB közös vezetésû vállalkozás túllépte az ideiglenes mûvelési és az éves tervében elôirányzott kôolaj-kitermelési szintet. A termelési

tervektôl való eltérés a termelési engedély megszegésének minôsül. Az érvényes orosz jogszabályok értelmében, az engedélyben foglalt elôírások

megszegése pótdíj, vagy büntetés fizetését, illetve súlyosabb esetekben az engedély korlátozását, felfüggesztését vagy visszavonását vonhatja

magával. Súlyosabb esetnek a hatósági gyakorlat szerint kizárólag a hatóságok felé vállalt kutatási, mezôfejlesztési, beruházási munkaprogram több

éven keresztül történô be nem tartása minôsül. A termelési terv túllépése esetében engedély korlátozására vagy visszavonására nem volt példa. 

2004. decembere óta folyamatban van az ideiglenes mûvelési tervet kiváltó végleges mûvelési terv jóváhagyatása a Természeti Erôforrások Minisztériumával.

A többlépcsôs engedélyeztetési folyamat lezárása 2005 májusára lett kitûzve. Az új mûvelési terv elfogadása egyúttal az elôzô évek tényleges

kitermelésének jóváhagyását is jelenti. Az Orosz Belügyminisztérium területi szerve vizsgálatot indított a közös vezetésû vállalkozás ügyvezetôjének

termeléstúllépéssel kapcsolatos személyi felelôsségének ügyében, akit a vizsgálat idejére ôrizetbe vettek. A Csoport vezetésének meggyôzôdése, hogy

az ügyvezetô személye ellen folyó vizsgálat kimenetele nem lesz kedvezôtlen hatással a közös vezetésû vállalkozás jövôbeni mûködésére.

A Csoport szokásos mûködése során több peres ügyben is érintetté vált. Jelenleg nincs folyamatban olyan peres ügy, melynek kimenetele jelentôs

negatív hatással lehet a Csoport pénzügyi helyzetére, eszközeire, eredményére vagy üzleti tevékenységére. 

Azon peres ügyek összesített perértéke, melyekben a Csoport mint alperes szerepel 11.187 millió forint, melyekre 3.445 millió forint összegben

céltartalék képzésére került sor. 

A Csoport ugyancsak indított pereket mások ellen, ezek összértéke 9.914 millió forint.
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Környezetvédelmi kötelezettségek
A Csoport tevékenységéhez kapcsolódóan környezetkárosításból vagy szennyezésbôl fakadó kötelezettségek, valamint az ezekhez kapcso-

lódó helyreállítás miatt felmerülô ráfordítások keletkezhetnek. A Csoport a tevékenységével kapcsolatosan korábban felmerült környezetkárosításért

felelôsség terheli. Ennek megfelelôen a MOL a múltban okozott környezeti károk helyreállításának, továbbá a jelenleg hatályban lévô környe-

zetvédelmi szabályozásoknak való megfeleléshez szükséges intézkedéseknek a 2004. december 31-ével becsült költségeire 31.160 millió forint

céltartalékot képzett. Bár a Csoport megítélése szerint e céltartalékok összege az észszerûen lehetséges becslések alapján elegendô fede-

zetet nyújt a követelményeknek való megfelelésre, az e követelményekkel kapcsolatos jövôbeni szabályozási fejlemények és változások,

valamint az ismert és tényleges környezeti állapot között fennálló eltérések e becslések átértékeléséhez vezethetnek. 

Továbbá, a Csoport egyes telephelyei szennyezettségének felszámolása jelenleg nem becsülhetô mértékû költséggel járhatnak. A tiszaújvárosi te-

lephelyen a Csoport potenciálisan jelentôs talaj- és talajvíz-szennyezettséget állapított meg. A regionális környezetvédelmi hatóság határozatának

megfelelôen, a TVK-nak el kell végeznie a szennyezés vizsgálatát, és annak eredményét be kell nyújtania a hatósághoz. A felmérés eredményének

alapján a hatóság elôírja az elvégzendô környezetrehabilitációs feladatokat, és várhatóan határozatban fogja a TVK-t kötelezni ezek elvégzésére. 

Továbbá, a környezetvédelmi hatóság megerôsítette korábbi határozatát amelyben kötelezi a TVK-t a felszíni talajszennyezés felszámolására. Ez a

projekt 2004. februárban megkezdôdött. A környezeti károk elhárítási költségeinek egy része számszerûsítésre került, mely a céltartalék állomány

1.300 millió forint összegû növekedését eredményezte (lásd 16. Jegyzet). A pontos feladatok meghatározása további vizsgálatokat igényel, melyek

költségei jelenleg nem számszerûsíthetôk, de jelentôsek lehetnek.

29 A mérleg fordulónapját követô események

A MOL, mint a konzorcium operátoraként szénhidrogén-kutatási tevékenységre jogosult partner, újabb olaj- és gázfelfedezést ért el a 

Pakisztán észak-nyugati határánál lévô Tal blokkban 2005. január 10-én. A további szakaszok vizsgálata folyamatban van. A vizsgálatokat követôen a

konzorcium részletes vizsgálatokat végez a készletek mennyiségének és gazdasági potenciáljának felmérése érdekében. A Successful Efforts mód-

szer szerinti elszámolásnak megfelelôen, a fúráshoz kapcsolódó költségek kutatási költségként aktiválásra kerültek a mellékelt pénzügyi kimutatásokban.

A Jukosszal szemben folyamatban lévô oroszországi közigazgatási és bírósági eljárások következtében 2005. január 18-án a Petroval 

(a Jukosz által kitermelt kôolaj szállítója) írásban tudatta a MOL Rt.-vel, hogy nem áll módjában teljesíteni a vállalt kôolajszállítást a szükséges

mennyiségben, mert a Jukosz az állam által elrendelt megszorítások és exporttilalom miatt nem tud teljesíteni. A Petroval kérésére a Társaság

tudomásul vette a vis major eseményrôl szóló értesítést, mely szerint 2005. január 1-jétôl a Petroval és a Jukosz a szerzôdésben vállalt szállí-

tási kötelezettségeiknek nem tudnak eleget tenni. A MOL Csoport és a Petroval közötti szerzôdés értelmében bármely, három hónapnál tovább

tartó vis major esemény bekövetkeztét követôen jogában áll a feleknek a szerzôdést további kötelezettségek vállalása nélkül felbontani.

2005. január 19-én a MOL Rt. 5 éves szállítási szerzôdést írt alá a Lukoil International Trading and Supply társasággal évi 5 millió tonna kô-

olaj magyarországi és szlovákiai szállításáról. A Lukoil Oroszország domináns vertikálisan integrált olajipari vállalata, tevékenysége magában

foglalja az olaj- és gázkutatást, éves szinten mintegy 90 millió tonna kôolaj kitermelést, a feldolgozást és az értékesítést.

2005. január 27-én a MOL nem teljesítés miatt írásban felmondta az O&G Minerals Ltd és az Eurobridge Kft. társaságokkal kötött földgázbe-

szerzési szerzôdéseit.

30 A konszolidált cash flow-kimutatással kapcsolatos információk

a) Leányvállalatok és közös vezetésû vállalkozások megszerzésére fordított nettó pénzáramlás elemzése
2004 2003

millió forint millió forint

Fizetett ellenérték -73.922 -46.687

Megszerzett pénzeszközök 1.714 12.359

Leányvállalatok és közös vezetésû vállalkozások 
megszerzésével kapcsolatos nettó pénzáramlás -72.208 -34.328

b) A leányvállalatok értékesítéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás elemzése
2004 2003

millió forint millió forint

Leányvállalatok pénzeszközei - -2.541

Kapott ellenérték - 24.114

Leányvállalatok értékesítéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás - 21.573
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Leányvállalatok értékesítésével kapcsolatos nettó pénzáramlás
2004 2003

millió forint millió forint

Immateriális javak - -138

Tárgyi eszközök - -16.604

Befektetett pénzügyi eszközök - -257

Készletek - -1.730

Vevôkövetelések - -4.545

Egyéb követelések - -1.840

Pénzeszközök - -2.541

Eszközök - -27.655
Céltartalékok - 350

Külsô tulajdonosok - 1.584

Hosszú lejáratú hitelek - 1.404

Szállítók - 4.934

Egyéb kötelezettségek - 5.146

Források - 13.418
Értékesített nettó eszközök - -14.237

Leányvállalatok értékesítésén elért nyereség (lásd 21. Jegyzet) - 9.877

Befolyt pénzeszközök - 24.114

c) Hosszú lejáratú hitelek felvétele
2004 2003

millió forint millió forint

Hosszú lejáratú hitelek állományának növekedése 179.267 392.513

Ebbôl nem pénzmozgás: devizahitelek nem realizált árfolyamnyeresége 16.209 4.574

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 195.476 397.087

31 Szegmensinformációk

2004 Feldolgozás Szegmensek

Kutatás– és Keres- Központ közötti

termelés kedelem Földgáz Vegyipar és egyéb átadás Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Értékesítés nettó árbevétele 40.328 1.183.106 530.344 197.539 4.513 - 1.955.830
Értékcsökkenés és értékvesztés 22.581 56.173 6.594 12.292 10.919 - 108.559
Üzleti eredmény 54.217 159.052 64.873 18.911 -51.499 4.037 249.591
Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése 22.820 71.729 13.982 57.834 9.676 - 176.041

2004 Eszközök és kötelezettségek Feldolgozás

Kutatás– és Keres- Központ

termelés kedelem Földgáz Vegyipar és egyéb Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Tárgyi eszközök nettó értéke 92.917 465.134 112.095 193.538 61.385 925.069

Vevôi követelések, nettó 5.134 114.498 63.214 32.719 3.385 218.950

Szegmenshez nem allokált eszközök 490.861

Összes eszköz 1.634.880
Szállítói kötelezettségek 5.345 110.976 41.248 11.484 22.338 191.391

Szegmenshez nem allokált kötelezettségek 640.652

Összes kötelezettség 832.043

Az értékesítés nettó árbevétele csak a csoporton kívüli (harmadik felek részére történô) értékesítéseket tartalmazza. Az egyes szegmensek

teljes nettó árbevétele 2004-ben a következô volt: Kutatás-termelés (208.521 millió Ft), Feldolgozás és kereskedelem (1.347.458 millió Ft),

Gáz (541.279 millió Ft), Vegyipar (246.309 millió Ft) valamint Központ és egyéb szegmens (93.006 millió Ft).

Az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más divíziónak történô értékesítésekbôl származó eredményt foglalja magában. A Kutatás-ter-

melés belföldön kitermelt kôolajat, kondenzátumokat és PB-gázt ad át a Feldolgozás és kereskedelemnek, valamint földgázt a Földgáz szeg-
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mensnek. A Feldolgozás és kereskedelem vegyipari alapanyagot, propilént és izobutánt ad át a Petrolkémiának, a Petrolkémia szegmens kü-

lönbözô melléktermékeket a Feldolgozás és kereskedelemnek. A belsô transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A földgáz transzfer-

ár 2003. december 31-ig a szabályozott nagykereskedelmi ár volt, nem számítva a 2000. novembertôl a nem lakossági szektorban, az 

500 m3/óra fogyasztás feletti vásárlói körnél történt áremelést, tárolási, szállítási és készletezési díjjal csökkentve, amennyiben ez, mint

2003-ban is, a piaci ár alatt volt. 2004. januártól a földgáz transzferára megegyezik az importárral. A szegmens eredmények az adott divízió-

hoz tartozó teljeskörûen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák. 

A Földgáz szegmenshez tartozó tárgyi eszközök hasznos élettartama a 2004. év során felülvizsgálatra került az eszközök által nyújtott tény-

leges gazdasági hasznok megfelelô tükröztetése érdekében.

A szegmensek közötti átadás soron az ezen tranzakciókból származó nem realizált eredmény változását mutatjuk ki. Nem realizált eredmény

akkor keletkezik, amikor az átadott tétel a fogadó szegmensnél készleten van az idôszak végén és csak a késôbbi idôszakban kerül értékesí-

tésre harmadik fél felé. A szegmensszintû kimutatásokban az átadó szegmens az átadáskor azonnal elszámolja a tranzakción keletkezô nye-

reséget. Társasági szintû eredmény szempontjából azonban a nyereség csak a harmadik félnek történô értékesítéskor kerül elszámolásra. 

Szegmensek közötti átadáson nem realizált profit elsôsorban a Kutatás-termelésbôl a Földgáz szegmensbe, illetve a Feldolgozás és

kereskedelembôl a Petrolkémia szegmensbe történô átadásnál keletkezik.

2003 Feldolgozás Szegmensek

Kutatás– és Keres- Központ közötti

termelés kedelem Földgáz Vegyipar és egyéb átadás Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Értékesítés nettó árbevétele 10.287 890.639 430.162 169.006 3.944 - 1.504.038
Értékcsökkenés és értékvesztés 21.048 41.030 10.927 13.215 9.230 - 95.450
Üzleti eredmény 43.494 67.634 7.527 1.287 -35.365 -1.506 83.071
Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése 22.721 74.285 15.908 64.921 5.578 - 183.413

2003 Eszközök és kötelezettségek Feldolgozás

Kutatás– és Keres- Központ

termelés kedelem Földgáz Vegyipar és egyéb Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Tárgyi eszközök nettó értéke 101.237 398.805 105.050 176.716 74.143 855.951

Vevôi követelések, nettó 3.122 84.869 49.883 26.338 845 165.057

Szegmenshez nem allokált eszközök 511.727

Összes eszköz 1.532.735
Szállítói kötelezettségek 8.527 107.727 31.999 17.883 9.417 175.553

Szegmenshez nem allokált kötelezettségek 677.561

Összes kötelezettség 853.114

Az értékesítés nettó árbevétele csak a csoporton kívüli (harmadik felek részére történô) értékesítéseket tartalmazza. Az egyes szegmensek

teljes nettó árbevétele 2003-ban a következô volt: Kutatás-termelés (151.457 millió Ft), Feldolgozás és kereskedelem (1.008.382 millió Ft),

Gáz (439.104 millió Ft), Vegyipar (197.068 millió Ft) valamint Központ és egyéb szegmens (25.060 millió Ft).

A szegmens eredmények az adott divízióhoz tartozó teljeskörûen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák. 

A 2003-ban értékesített, kôolajtermékek nagykereskedelmével foglalkozó MOL Chem Kft. a Feldolgozás és kereskedelem szegmensnél ke-

rült bemutatásra. A szintén 2003-ban értékesített, fô tevékenységeként földgázellátást folytató MOL-Gáz Kft., a gázközmû-fejlesztéssel fog-

lalkozó Zsámbékgáz Rt., Turulgáz Rt. és Kiskungáz Rt. a Földgáz szegmensnél kerültek bemutatásra.
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32 Megszûnô tevékenység 

2004. november 4-én a MOL Rt. és az E.ON Ruhrgas International (ERI) szerzôdéseket írt alá a MOL gázüzletének – a MOL Földgázellátó Rt.-nek

(„Kereskedelem”), a MOL Földgáztároló Rt.-nek („Tárolás”), a MOL Földgázszállító Rt.-nek („Szállítás”), és a Panrusgáz Magyar–Orosz 

Gázipari Rt.-nek („Panrusgáz”) részleges értékesítésérôl és a kapcsolódó opciós megállapodásokról. A tranzakció a MOL gázüzletének tel-

jes cégértékét mintegy 2,2 milliárd euróra értékeli. A tranzakciót a 2003-ban jóváhagyott EU-konform gázüzleti szabályozás tette lehetôvé.

A Tárolás és a Kereskedelem 75% mínusz egy részvény részesedésének értékesítésérôl kötelezô érvényû szerzôdéseket írtak alá, továbbá

aláírták a részletes részvényesi és társaságirányítási megállapodásokat. Az ERI a tranzakció zárásakor a MOL Rt.-nek a Tárolással és a 

Kereskedelemmel szemben fennálló tulajdonosi hitel 100%-át is átvállalja.

Az ügylet végleges pénzügyi feltételei a tranzakció zárásakor a záró módosító tételektôl (beleértve a hiteleket és a mûködô tôke értékét is)

függôen alakulnak ki. A tranzakció alapján a Tárolás, a Kereskedelem és a Panrusgáz 100%-ának teljes cégértéke mintegy 900 millió euró. 

A Panrusgáz eladásához a Panrusgáz többi részvényesének hozzájárulása szükséges.

A tranzakciós dokumentumok magukba foglalnak egy ötéves eladási opciós megállapodást, amely alapján a MOL Rt. értékesítheti 25% plusz egy rész-

vény részesedését a Tárolásban és Kereskedelemben az ERI-nek piaci áron, mely azonban nem lehet kevesebb az arányosított tranzakciós árnál.

A MOL Rt. és a Kereskedelem emellett aláírt egy hosszú távú, kötelezô érvényû „take-or-pay” típusú megállapodást a MOL Kutatás-termelés

üzletága által termelt hazai termelésû földgáz import alapú áron történô átvételérôl.

A Tárolásban és a Kereskedelemben fennálló részesedések értékesítésének elôfeltétele a hatósági jóváhagyások megszerzése, beleértve a

Magyar Energia Hivatalt és az illetékes versenyhivatalokat. A tranzakció zárása elôreláthatóan 2005. elsô félévben történhet.

A kötelezô érvényû adásvételi szerzôdés következtében az Ellátás és a Tárolás megszûnô tevékenységnek minôsül.

Az Ellátás és Tárolás bevételei, ráfordításai, eredménye, valamint nettó eszközállománya 2004. és 2003. december 31-én, valamint az akkor

végzôdô években az alábbiak szerint alakult:

2004 2003

millió forint millió forint

Árbevétel 414.421 354.595

Egyéb mûködési bevétel 1.288 639

Összes mûködési bevétel 415.709 355.234
Anyagjellegû ráfordítások 354.869 365.372

Személyi jellegû ráfordítások 1.439 383

Értékcsökkenés és értékvesztés 1.772 4.044

Egyéb mûködési költségek 30.564 1.512

Saját termelésû készletek állományváltozása - -

Aktivált saját teljesítmények értéke -6.347 -1.416

Összes mûködési költség 382.297 369.895
Üzleti tevékenység eredménye 33.412 -14.661
Pénzügyi mûveletek – (bevételei) / ráfordításai, nettó -514 13

Részesedés a társult vállalkozások eredményébôl - -

Adózás elôtti eredmény 33.926 -14.674
Társasági adó 4.978 -12.765

Adózott eredmény 28.948 -1.909
Külsô tulajdonosok részesedése az eredménybôl - -

Mérleg szerinti eredmény 28.948 -1.909

2004 2003

millió forint millió forint

Befektetett eszközök 57.549 51.359

Forgóeszközök 144.217 109.386

201.766 160.745
Rövid lejáratú kötelezettségek 45.803 32.364

Hosszú lejáratú kötelezettségek - -

45.803 32.364
Nettó eszközök 155.963 128.240
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Az Ellátás és Tárolás pénzáramlása a 2004. december 31-én végzôdô évben az alábbiak szerint alakult:

2004 2003

millió forint millió forint

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás 21.330 -39.812

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -8.978 -5.007

Pénzáramlás összesen 12.352 -44.819

A fentieken túl a MOL Rt. és az ERI a Szállításra vonatkozóan eladási opciós megállapodást írtak alá. Ennek alapján a MOL Rt. a zárást köve-

tô két évben a Szállítás legfeljebb 75% mínusz egy részvény részesedésének megfelelô részvényeket értékesíthet egy vagy két különálló

tranzakcióban. Amennyiben a MOL Rt. 75% mínusz egy részvény részesedést értékesít, az ERI a MOL Rt.-nek a Szállítással szemben fennál-

ló teljes tulajdonosi hitelét is átvállalja.

A Szállítás eladási opciójának végleges pénzügyi feltételei függnek az opciógyakorlás idôpontjának mérlegadatain alapuló módosításoktól, va-

lamint egyeztetett formula alapján a szabályozási környezet lehetséges változásaitól. A tranzakció a Szállítás 100%-nak cégértékét 

1,25 milliárd euróra értékeli.

33 Tranzakciók kapcsolt felekkel

Társult vállalkozásokkal folytatott üzleti  tranzakciók
2004 2003

millió forint millió forint

Vevôkövetelések kapcsolt vállalkozásoktól 4.980 13.430

Szállítói kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 29.295 26.166

Értékesítés nettó árbevétele kapcsolt vállalkozások felé 31.520 95.831

A Társaság 2004-ben és 2003-ban egyaránt vásárolt, illetve értékesített különbözô termékeket és szolgáltatásokat kapcsolt vállalkozásoktól 

illetve kapcsolt vállalkozások részére a normális üzletmenet keretein belül. Valamennyi tranzakció piaci viszonyok mellett került lebonyolításra.

A tulajdonosokkal történt tranzakciók 
A szlovák Slovintegra a.s. és a Slovbena a.s., mint a MOL részvények 8%-ának tulajdonosa, eladási opciós joggal rendelkezik ezen részvények

vonatkozásában. Az 5. Jegyzetben bemutatott kapcsolódó opciós struktúrák következtében, ezen részvények összetett pénzügyi instrumentum-

nak minôsülnek, amelynek kötelezettség része egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként jelenik meg a konszolidált pénzügyi kimutatásokban 

(lásd 17. Jegyzet). 

Juttatások az Igazgatóság és a Felügyelôbizottság számára
Az Igazgatóság külsô tagjainak díjazása 2004. és 2003. során 101 millió, illetve 15 millió forint volt. Emellett az Igazgatóság külsô tagjai egy hosszú

távú ösztönzési rendszerben vesznek részt, melynek részletei alább kerülnek bemutatásra. A MOL Rt. által alkalmazott Igazgatósági tagok a 

felsôvezetôi juttatásokon felül Igazgatósági tagságukért nem részesülnek külön juttatásban. A Felügyelôbizottság tagjai együttesen 

54 millió forint juttatásban részesültek 2004-ben, illetve 44 millió forint juttatásban részesültek 2003-ban.

Az Igazgatóság, a Felügyelôbizottság és a menedzsment tagjai által birtokolt részvények

2004 2003

Részvény darabszám Részvény darabszám

Igazgatóság 113.059 56.290

Felügyelôbizottság 1.408 1.698

Menedzsment 17.348 16.965

Összesen 131.815 74.953
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A Társaság vezetésének tagjaival történt tranzakciók
Az Igazgatóság egyik tagja, Dr. Horváth Gábor egy ügyvédi iroda tulajdonosa, amely 2004. évben 13 millió forint értékben jogi szolgáltatást

nyújtott a MOL Rt. részére.

Kamarás Miklósnak, az Igazgatóság tagjának egy közeli hozzátartozója közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik a 

Roff-Petrol Bt.-ben, amely partnerként üzemeltet két töltôállomást.

Az Igazgatóság egyik tagja, Dr. Dobák Miklós az IFUA Horváth & Partners tanácsadó cég egyik partnere, amely a 2004. évben 

110 millió forint értékben nyújtott a MOL Rt. részére tervezési-kontrolling szoftver karbantartási szolgáltatást, valamint üzleti esettanulmányo-

kat készített az integrált irányítási és információs rendszerekre vonatkozóan.

A Felügyelôbizottság két tagja, Bognár Piroska és Major János a szakszervezetek által alapított Fókusz Kom Kht. vezetô tisztségviselôi, amely

2004 során 330 millió forint kölcsönt kapott a MOL Rt.-tôl.

A Felügyelôbizottság egyik tagja, Slavomir Hatina tulajdonos a szlovák Slovbena a.s. és Slovintegra a.s. társaságokban, mely társaságokkal

2002 novemberében a MOL Rt. megállapodást kötött a Slovnaft a.s.-ben meglévô teljes 31,6%-os részesedésük megvásárlásáról, illetve zárt-

körû MOL-részvénykibocsátásról (lásd 5. és 17. Jegyzet). Hatina úr továbbá a szlovák Real-HM tulajdonosának hozzátartozója, amely társasággal

a Csoport  2004. év folyamán szokásos kereskedelmi feltételek és piaci árak mellett 2.860 milló Ft értékben folytatott tranzakciókat.

A Termékelôállítás és Kereskedelem ügyvezetô igazgatója, Horváth Ferenc testvére tölti be a Vértes Volán Rt. vezérigazgatói pozícióját, amely

társaság (a közbeszerzésekre vonatkozó elôírásoknak megfelelôen) rendszeresen vásárol üzemanyagot a MOL-csoporttól. 

A tranzakciók szokásos kereskedelmi feltételek mellett, piaci árakon történtek, összértékük 2004 során 1.500 millió forint volt.

Hosszú távú ösztönzési rendszer az Igazgatóság külsô tagjai számára
Az Igazgatóság külsô tagjainak hosszú távú ösztönzési rendszerét a Közgyûlés 2001. április 27-én hagyta jóvá, és 2003. március 31-ig volt 

hatályban, amikor felváltotta az átváltoztatható kötvényprogram (lásd alább). Az eredeti rendszer alapján a jogosultak fix összegû, illetve a 

MOL-részvény árfolyama, valamint a BUX-index részvényei árfolyamának egymáshoz viszonyított arányán alapuló relatív részvényjuttatásban

részesülnek. A rendszer alapján minden Igazgatósági tag 25.000 EUR-nak megfelelô fix részvényjuttatásban részesül (41.500 EUR az Igazga-

tóság külsô elnöke részére). A relatív ösztönzés 100%-os teljesítése esetén az Igazgatósági tagok 25.000 EUR-nak, az Igazgatóság elnöke

41.500 EUR-nak megfelelô mértékû részvényjuttatásra jogosult. A 2002. április 1-tôl 2003. március 31-ig terjedô teljesítési idôszakra vonat-

kozóan 64%-os teljesítmény alapján – az elôírt egy év várakozási idô elteltével – 20.231 db MOL-részvény juttatás illette meg a jogosult kül-

sô Igazgatósági tagokat 2004 májusában. 

A 2003. április 1-jén megtartott Közgyûlést követôen a külsô Igazgatósági tagok a kötvényprogramon túlmenôen az alábbiakban részletezett

juttatásban részesülnek:

• Külsô Igazgatósági tagok 25.000 EUR/év

• Igazgatóság elnöke 41.500 EUR /év

Abban az esetben, ha az Igazgatóság elnöki tisztségére nem külsô igazgatósági tagot választanak, a juttatás mértéke az alelnököt illeti meg.

Hosszú távú ösztönzési rendszer a felsôvezetés tagjai számára
A felsôvezetôk hosszú távú ösztönzési rendszere szintén 2003. március 31-ig volt hatályban, amikor felváltotta az átváltoztatható kötvényprog-

ram. A teljesítmények mérése ugyanazon elvek alapján történt, mint az Igazgatóság esetében, de a teljesítési idôszak minden év 

január 1-jétôl december 31-ig tart. A teljesítés alapján járó részvényjuttatáshoz két év várakozási idô után jut a jogosult. A hosszú távú ösz-

tönzési rendszer alapján összesen 29.556 db MOL-részvény juttatása lett jóváhagyva a felsôvezetôk számára 2004-ben, melyet 

2006-ban kapnak meg. Rövid távú ösztönzôként 174 millió forint lett jóváhagyva és 2004 májusában kifizetve a felsôvezetôk számára, a 

2003-as év teljesítmény-mutatóinak értékelése alapján.

Átváltoztatható kötvényprogram
A felsôvezetôk és a külsô igazgatósági tagok ösztönzésére a fentieken túl a 2003. szeptember 1-jei rendkívüli közgyûlés által jóváhagyott köt-

vényprogram szolgál.

A kötvényprogramban részt vevô vezetôk zárt körben kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvényre átváltoztatható kötvényeket jegyeztek ban-

ki hitel felvételével 2003. október 9-én. A programhoz 1.200 db 10 millió Ft névértékû kötvény került kibocsátásra, melyet 5 év alatt egyenlô

részletekben válthatnak át a jogosultak kötvényenként 1.779 db „A” típusú MOL-részvényre. Az átváltoztatható kötvények összetett pénzügyi

instrumentumként kerültek elszámolásra a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban (lásd 2. Jegyzet).

A jegyezhetô kötvényszám a MOL Rt. Igazgatósági tagjai számára 25 db/fô, bizottsági elnökök esetében 30 db/fô, az Igazgatóság elnökének 

(az Igazgatóság elnökhelyettesének ha az Igazgatóság elnöke ügyvezetô) 35 db volt, a többi kötvény lejegyzésére a MOL-csoport kiemelt vezetôi

jogosultak. Az Igazgatóság határozata alapján 280 db kötvényt poolban kellett tartani, amelybôl a rendszerhez késôbb csatlakozók vásárolhatnak. 

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.
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A kibocsátott kötvényeket a társaság vezetô beosztású tagjai a következô arányban jegyezték le 2003. október 9-én:

Kötvények száma

Külsô Igazgatósági tagok (4 fô) 115

Ügyvezetô testület tagjai (4 fô) 335

További felsôvezetôk (4 fô) 220

MOL-csoport kiemelt vezetôi (8 fô) 250

Pool 280

Összesen 1.200

A programhoz 2004 júliusában további 3 külsô Igazgatósági tag és 3 vezetô csatlakozott, akik a lejegyzett pool kötvényállományból összesen 

180 db kötvényt vásárolhattak meg. 2004 szeptemberében 2 felsôvezetôtôl összesen 80 db kötvény került visszavásárlásra, majd 2004 októbe-

rében 2 – a kötvényprogramban már részt vevô – felsôvezetô számára további, összesen 24 db kötvény megvásárlását hagyta jóvá a Társaság 

elnök-vezérigazgatója.

A 2004. évi átváltási periódusban a tulajdonosok összesen 220 darab kötvény részvényekké történô átalakításáról határoztak, mely ténylege-

sen 2004 novemberében realizálódott.

A 2004. december 31-i záró állapot az alábbiak szerint alakult: 

Kötvények száma

Külsô Igazgatósági tagok (7 fô) 152

Ügyvezetô testület tagjai (4 fô) 268

További felsôvezetôk (4 fô) 184

MOL-csoport kiemelt vezetôi (9 fô) 220

Pool 156

Összesen: 980
Átváltásra került: 220

Mindösszesen 1.200

Általános ösztönzési rendszer a menedzsment tagjai számára
A felsôvezetôk és a menedzserek (kb. 200 fô) számára 2003-tól az eddigi hosszú és rövid távú komplex ösztönzési rendszer összevontan mû-

ködik. Az ösztönzô-kitûzés kiemelt társasági és szervezeti szintû pénzügyi és mûködési mutatókat tartalmaz, valamint a társaság stratégiai cél-

jainak a megvalósításához való hozzájárulás és a Teljesítménymenedzselési Rendszerben (TMR) rögzített egyéni feladatok, kompetenciák is

értékelésre kerülnek. A mutatók értékelése és az egyéni feladatok, kompetenciák minôsítése alapján megállapított ösztönzôbôl általában

60%-a az értékelést követôen kerül majd kifizetésre, 40 %-a pedig halasztottan két év várakozási idô után, mely arány az egyéni szerzôdések

alapján változhat. A 2004. évre megállapított ösztönzô-célkitûzések értékelésére 2005-ben kerül sor, melynek eredménye alapján az éves ki-

fizetésû ösztönzô 2005 májusában, a halasztott kifizetésû részvényben megállapított ösztönzô 2007-ben kerül kifizetésre.

Az Igazgatóság és a Felügyelôbizottság tagjai részére nyújtott hitelek
Sem az Igazgatóság, sem a Felügyelôbizottság tagjai részére nem került sor hitel nyújtására.
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34 A magyar számviteli törvény és az IFRS szerinti konszolidált 
pénzügyi kimutatások közötti eltérések levezetése

A Magyar Számviteli Törvény 1992. január 1-jén lépett hatályba és azóta többször módosult. Az új, 2000. évi C. törvény, amely 

2001. január 1-jén lépett életbe, közelebb hozta a magyar számvitelt az IFRS-hez. A számviteli alapelvek kialakításában meghatározó volt az

EU 4., 7. és 8. direktívája, azonban ezek bizonyos vonatkozásban még mindig eltérnek az IFRS-tôl. A következô táblázat mutatja a magyar, nem

konszolidált saját tôke egyeztetését az IFRS beszámolóhoz.

Mérleg szerinti

Jegyzett tôke Tartalékok eredmény Saját tôke

millió forint millió forint millió forint millió forint

2003. december 31. – MSZSZ MOL Rt. 108.227 300.464 328.416 737.107
IFRS konszolidáció hatása - 15.472 -214.463 -198.991

IFRS módosítások:
- Halasztott adó ii) - 20.545 32.044 52.589

- Termelô berendezések értékcsökkenése v) - 4.172 -825 3.347

- Mezôfelhagyási kötelezettségekre képzett céltartalék i) - 800 3.092 3.892

- Saját részvények visszavásárlása vii) -4.288 -17.689 -3.847 -25.824

- Slovnaft megvásárlás, halasztott adóval együtt (5. Jegyzet) viii) -10.811 -50.275 -4.677 -65.763

- Successful Efforts módszer szerinti 

elszámolásra történô áttérés hatása - 14.452 467 14.919

- Finanszírozási költségek aktiválása iii) - 8.697 -935 7.762

- Feldolgozó eszközök értékvesztése - -722 121 -601

- Külföldi kutatási eszközök értékvesztése - -767 9 -758

- Projektköltség aktiválás - -1.338 114 -1.224

- Hiteldíj elhatárolás - - 1.225 1.225

- Pénzügyi eszközök átértékelése iv) - 24.363 -23.789 574

- Származékos ügyletek, halasztott adóval együtt vi) - 7.000 -148 6.852

- Pénzügyi befektetések átértékelése iv) - 9.012 -18.804 -9.792

- Elhatárolt árfolyamveszteség visszaforgatása iv) - -3.337 1.970 -1.367

- Egyéb - -89 11 -78

2003. december 31. – IFRS 93.128 330.760 99.981 523.869

Mérleg szerinti

Jegyzett tôke Tartalékok eredmény Saját tôke

millió forint millió forint millió forint millió forint

2004. december 31. – MSZSZ MOL Rt. 108.619 627.043 137.082 872.744 
IFRS konszolidáció hatása - -213.307 83.625 -129.682

IFRS módosítások:
- Halasztott adó ii) - 54.379 -15.956 38.423 

- Termelô berendezések értékcsökkenése v) - 3.347 -660 2.687 

- Mezôfelhagyási kötelezettségekre képzett céltartalék i) - 3.892 -2.226 1.666 

- Saját részvények visszavásárlása vii) -4.157 -20.862 -33 -25.052

- Slovnaft megvásárlás, halasztott adóval együtt (5. Jegyzet) viii) -9.828 -40.691 -3.674 -54.193

- Successful Efforts módszer szerinti elszámolásra történô áttérés hatása - 14.919 2.287 17.206 

- Finanszírozási költségek aktiválása iii) - 7.762 -2.870 4.892 

- Feldolgozó eszközök értékvesztése - -601 121 -480

- Külföldi kutatási eszközök értékvesztése - -631 - -631

- Projektköltség aktiválás - -1.224 794 -430

- Hiteldí elhatárolás - 1.225 -364 861 

- Pénzügyi eszközök átértékelése iv) - 574 -574 - 

- Származékos ügyletek, halasztott adóval együtt vi) - 7.402 -154 7.248 

- Pénzügyi befektetések átértékelése iv) - -9.792 10.403 611 

- Elhatárolt árfolyamveszteség visszaforgatása iv) - -1.367 454 -913

- Egyéb - -1.210 1.070 -140

2004. december 31. – IFRS 94.634 430.858 209.325 734.817

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2004. DECEMBER 31.
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i) Céltartalékok

Az MSZSZ szerint nem lehetséges a mezôfelhagyási céltartalék tárgyi eszközökre történô aktiválása, hanem azt képzéskor a tárgyévi ered-

ménnyel szemben kell elszámolni. Ezenfelül az MSZSZ nem rendelkezik a diszkontálásról, az IFRS szerint kamatköltségként elszámolt disz-

konthatás az MSZSZ szerinti beszámolóban az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra. 

ii) Halasztott adó

Az IFRS elôírja a halasztott adóeszköz vagy kötelezettség kimutatását minden idôbeli adóeltérésre, ha ezen eszközök és kötelezettségek el-

számolt értéke a jövôbeni adóalapot képezô nyereség meghatározásakor érvényesíthetô lesz. A magyar számviteli szabályozás nem teszi le-

hetôvé ilyen eszköz vagy kötelezettség felvételét az egyedi mérlegbe.

iii) Hitelfelvételi költségek aktiválása

Az IFRS megengedi azon finanszírozási költségek aktiválását, amelyek közvetlenül eszközbeszerzéshez vagy eszköz-elôállításhoz kapcsolha-

tóak. A hitelfelvételi költségek mind a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó hitelhez mind az általános vállalatfinanszírozást szolgáló hitelhez

tartozhatnak és magukba foglalhatják az árfolyam-különbözetnek a kamatot helyettesítô részét is. A MSZSZ szerint csak a beruházáshoz köz-

vetlenül kapcsolódó hiteleken felmerült kamatot és árfolyam különbözeteket, függetlenül az utóbbi mértékétôl, kell és lehet aktiválni. 

iv) Devizakonverzió

Az IFRS szerint a külföldi pénzértékre szóló monetáris eszközöket és kötelezettségeket év végi árfolyamon kell értékelni. Az MSZSZ szerint

ettôl eltérôen, a teljes nettó nem realizált árfolyamnyereséget korábban el kellett határolni a késôbbi idôszakok árfolyamveszteségének ellen-

tételezésére. 2003. január 1-jétôl azonban ez a módszer megváltozott oly módon, hogy a 2002. végéig elhatárolt, felhalmozott, nem realizált

árfolyamnyereséget a következô öt év során fel kell oldani. Az MSZSZ lehetôvé teszi a beruházási hiteleken keletkezett nem realizált árfolyam-

veszteségek elhatárolását, maximálisan az idôszak összes nem realizált nettó veszteségének nagyságáig. Továbbá az MSZSZ a külföldi

pénznemben meghatározott befektetéseket monetáris eszközként kezeli, így ezek a befektetések év végén átértékelés tárgyát képezik.

v) Termelôberendezések értékcsökkenése

Az IFRS szerint a termelôeszközökre termelésarányosan kell értékcsökkenést elszámolni, figyelembe véve a becsült összes bizonyított készletet

minden mezônél. A MOL Rt. 1996. december 31. elôtt minden termelôeszközt a várható hasznos élettartam alapján lineárisan értékcsökkentett.

vi) Származékos ügyletek

Az IAS 39 hatályba lépésével egyidejûleg, az MSZSZ ugyancsak hatályba léptetett bizonyos szabályozásokat a származékos ügyletek elszá-

molásával kapcsolatosan. Azonban a beágyazott származékos ügyletek koncepciója nem került bevezetésre.

vii) Visszavásárolt saját részvények 

Az IFRS szerint a visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tôkébôl kerül levonásra. A névérték és a bekerülési érték közötti kü-

lönbözet, valamint az esetleges nyereségek és veszteségek közvetlenül a tartalékokban kerülnek elszámolásra. Az MSZSZ a visszavásárolt

saját részvényeket az értékesítésre szánt értékpapírokkal azonos módon kezeli, és a saját részvény tranzakciókon elért nyereség, illetve vesz-

teség az idôszak eredményében kerül elszámolásra.

viii) Slovnaft megvásárlása

Az IFRS szerint a pénzügyi instrumentum kötelezettségnek minôsül, ha a pénzügyi instrumentum kapcsán a kibocsátónak pénzeszköz átadá-

sára vonatkozó szerzôdéses kötelme áll fenn, a kibocsátó szempontjából potenciálisan bekövetkezô elônytelen változások esetén. A Slovnaft

megvásárlása kapcsán kibocsátott részvények, melyekhez vételi és eladási opció kapcsolódik, részben megfelelnek a fent említett meghatá-

rozásnak (lásd 5. Jegyzet). Ennek megfelelôen a részvények összetett pénzügyi instrumentumnak minôsülnek, amelyek kötelezettség része

az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel (lásd 17. Jegyzet). A MSZSZ szerint készített beszámolóban a részvények a saját

tôke részeként kerülnek kimutatásra.
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Összefoglaló pénzügyi adatok (IFRS) 

Eredménykimutatás a december 31-vel végzôdô évre
(éves átlagárfolyammal)

2000 2001 2002 2003 2004 2004*

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió USD

Értékesítések és egyéb, 
a mûködésbôl származó bevételek 1.039.264 1.190.143 1.166.930 1.524.039 1.971.956 9.727
Mûködési költségek 997.261 1.193.320 1.109.761 1.440.968 1.722.365 8.496

Üzleti tevékenység eredménye 42.003 -3.177 57.169 83.071 249.591 1.231

Nettó eredmény 20.240 1.241 65.262 99.981 209.325 1.033
* 2004. évi átlag Ft/USD: 202,72

Mérleg a december 31-vel végzôdô évre
(év végi árfolyammal)

**

Befektetett eszközök 614.692 635.897 630.721 1.091.774 1.101.385 6.109

Forgóeszközök 317.936 372.745 328.763 440.961 533.495 2.959

Eszközök összesen 932.628 1.008.642 959.484 1.532.735 1.634.880 9.068
Saját tôke összesen 379.813 367.081 405.441 523.869 734.817 4.076

Külsô tulajdonosok részesedése 5.672 74.063 68.714 155.752 68.020 377

Hosszú lejáratú kötelezettségek 327.156 265.957 195.035 430.995 319.716 1.773

Rövid lejáratú kötelezettségek 219.987 301.541 290.294 422.119 512.327 2.842

Források összesen 932.628 1.008.642 959.484 1.532.735 1.634.880 9.068
** 2004. december 31. Ft/USD: 180,29

Cash flow a december 31-vel végzôdô évre
(éves átlagárfolyammal)

*

Üzleti tevékenységbôl származó nettó készpénz 49.376 71.412 167.845 203.158 324.381 1.600
Befektetési tevékenységre felhasznált nettó készpénz -170.616 -45.343 -65.213 -298.529 -224.811 -1.109

Finanszírozási mûveletekbôl származó cash flow 114.063 -6.292 -118.292 114.639 -75.657 -373

Készpénz nettó csökkenése/növekedése -7.177 19.777 -15.660 19.268 23.913 118
* 2004. évi átlag Ft/USD: 202,72
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Bizonyított nettó szénhidrogénkészletek alakulása Földgáz                       Kôolaj                   Kombinált

millió m3 Bcf kt millió hordó ktoe millió boe

Összes magyarországi készlet  2000. december 31-én 32.215,0 1.138,0 9.479,0 71,6 38.333,0 289,4
Készletátértékelés 2.327,9 82,1 454,7 3,4 1.926,3 14,5

Új felfedezés, feltárás 2.828,4 99,8 1.714,5 12,9 4.135,9 31,2

Termelés -3.101,3 -109,5 -978,5 -7,4 -3.629,0 -27,4

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2001. december 31-én 34.270,0 1.210,4 10.669,7 80,5 40.766,2 307,7
Készletátértékelés -2.189,0 -77,0 100,0 0,8 -1.863,7 -13,9

Új felfedezés, feltárás 1.016,0 36,0 0,0 0,0 948,0 7,1

Termelés -2.932,0 -104,0 -956,0 -7,2 -3.442,5 -26,0

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2002. december 31-én 30.165,0 1.065,4 9.813,7 74,1 36.408,0 274,9
Készletátértékelés -1.461,2 -51,6 -744,3 -5,6 -1.605,2 -12,1

Új felfedezés, feltárás 1.237,9 43,7 634,1 4,7 1.769,8 13,4

Termelés -2.298,6 -81,2 -1.013,2 -7,6 -3.027,5 -22,9

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2003. december 31-én 27.643,1 976,3 8.690,3 65,6 33.545,1 253,3
Készletátértékelés -6.139,5 -216,8 -121,2 -0,9 -4.744,5 -35,8

Új felfedezés, feltárás 863,6 30,5 64,4 0,5 817,0 6,2

Termelés -855,0 -30,2 -973,8 -7,4 -1.722,5 -13,0

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2004. december 31-én 21.512,2 759,8 7.659,8 57,8 27.895,1 210,7

Külföldi készlet 2000. december 31-én - - - - - -
Készletátértékelés

Új felfedezés, feltárás

Termelés

Készletvásárlás vagy értékesítés

2001. december 31-én - - - - - -
Készletátértékelés

Új felfedezés, feltárás

Termelés

Készletvásárlás vagy értékesítés

2002. december 31-én - - - - - -
Készletátértékelés

Új felfedezés, feltárás

Termelés -490,3 -3,6 -490,3 -3,6

Készletvásárlás vagy értékesítés 2.649,7 19,3 2.649,7 19,3

2003. december 31-én 0,0 0,0 2.159,4 15,7 2.159,4 15,7
Készletátértékelés 2.778,4 20,2 2.778,4 20,2

Új felfedezés, feltárás

Termelés -877,7 -6,4 -877,7 -6,4

Készletvásárlás vagy értékesítés

2004. december 31-én 0,0 0,0 4.060,0 29,5 4.060,0 29,5

Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 2000. december 31-én 32.215,0 1.138,0 9.479,0 71,6 38.333,0 289,4
Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 2001. december 31-én 34.270,0 1.210,4 10.669,7 80,5 40.766,2 307,7
Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 2002. december 31-én 30.165,0 1.065,0 9.813,7 74,1 36.408,0 274,9
Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 2003. december 31-én 27.643,1 976,3 10.849,7 81,3 35.704,5 269,0
Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 2004. december 31-én 21.512,2 759,8 11.719,9 87,3 31.955,2 240,2

Fôbb mûködési adatok
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Fôbb mûködési adatok 
2000–2004

Átlagos termelési költségek alakulása
2000 2001 2002 2003 2004

Kôolaj USD/hordó 5,09 5,54 6,44 6,57* 6,11*

Földgáz USD /millió köbláb (MMcf) 421,7 400,2 508,5 629,4 858,7
* ZMB -vel

Kutatási információk
2000 2001 2002 2003 2004

Tesztelt kutak* 16 (2) 26 (2) 17 (2) 94 (71) 121 (102)

ebbôl kutatófúrás (ebbôl külföldi) 7 (2) 16 (2) 9 (2) 14 (1) 8 (1)

kôolajtalálat (ebbôl külföldi) 1 (0) 2 0 (0) 2 (0) 0 (0)

földgáztalálat (ebbôl külföldi) 0 (0) 5 (1) 2 (1) 3 (0) 1 (0)

meddô kút (ebbôl külföldi) 6 (2) 9 (1) 7 (1) 9 (1) 7(1)

ebbôl feltárófúrás 9 (0) 10 8 (0) 80 (70) 113 (101)

kôolajtalálat (ebbôl külföldi) 1 (0) 10 6 (0) 76 (70) 101 (101)

földgáztalálat (ebbôl külföldi) 8 (0) 0 2 (0) 4 (0) 12 (0)

meddô kút (ebbôl külföldi) 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
* 2003–2004-ben ZMB -vel

Szénhidrogén-termelés (bruttó adatok) (kt)
2000 2001 2002 2003 2004

Kôolajtermelés (hazai) 1.136 1.064 1.050 1.134 1.077

Kôolajtermelés (külföldi) 621 1.148

Kondenzátumtermelés 279 270 245 219 229

PB-termelés 201 195 192 206 220

Egyéb gáztermék 45 42 42 50 52

Földgáztermelés és -értékesítés (millió m3)
2000 2001 2002 2003 2004

Hazai termelés nettó száraz 3.249 3.226 3.101 2.940 3.015

Import 9.047 9.587 10.700 12.189 10.982

Tárolói különbözet -115 544 -411 -541 -10

ebbôl hazai -101 101 -442 -44 -218

ebbôl import -14 443 31 -497 208

Összes forrás 12.181 13.358 13.390 14.588 13.987
Gázszolgáltatóknak 8.739 9.800 9.531 10.645 10.535

Erômûvi értékesítés 1.687 1.880 2.277 2.393 2.256

Ipari és egyéb fogyasztóknak 1.202 1.173 1.074 904 500

Veszteség és saját felhasználás* 553 505 508 646 696

Összes értékesítés és felhasználás 12.181 13.358 13.390 14.588 13.987
* 2003–2004-ben tartalmazza a TVK felé történô értékesítést

Földgázárak (Forint/m3)
2000 2001 2002 2003 2004

Átlagos importár 33,7 39,3 28,3 31,8 30,5

Átlagos nagykereskedelmi gázár (szállítási díjjal) 20,5 25,9 28,0 30,1 39,1

Nagykereskedelmi ár viszonteladóknak 20,2 24,5 26,3 28,9 40,0

Nagykereskedelmi ár iparnak és erômûnek 20,9 30,5 33,0 33,9 35,4
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Földgáz tárolói záró mobil készlet (millió m3)

2000 2001 2002 2003 2004

Hazai 554,2 392,5 348,1 377,9 512,3

Import 1.833,4 1.359,4 1.724,0 2.112,7 1.889,7

Összes 2.387,6 1.751,9 2.072,1 2.490,6 2.402,0

Kôolaj-feldolgozási adatok, kt

2000 2001 2002 2003*** 2004

Feldolgozott hazai kôolaj 1.090,7 1.001,7 1.001 1.092 980

Feldolgozott import kôolaj 5.710,4 5.840,1 4.989 9.396 11.054

Teljes kôolaj-feldolgozás 6.801,1 6.841,8 5.990 10.488 12.034
Gazolin-feldolgozás 273,7 258,9 223 219 231

Egyéb alapanyag-feldolgozás 593,5 772,8 1.202 1.247 1.933

Teljes feldolgozott mennyiség 7.668,3 7.873,5 7.415 11.954 14.198
Bér- és közös feldolgozás 0 0 0 0 0

Átlagos desztillációs kihasználtság  Dunai Finomító      % 62 74 85 85 86
Átlagos desztillációs kihasználtság Bratislava Finomító % 97 94

Kôolajtermék-értékesítési adatok, kt (PB- és gáztermékek nélkül)

2000* 2001** 2002** 2003*** 2004

Belföldi termékértékesítés 5.339 4.472 4.061 4.066 3.892
Gáz- és tüzelôolajok 1.777 1.692 1.735 1.766 1.808

Motorbenzinek 1.147 1.130 1.133 1.189 1.159

Fûtôolajok 1.063 1.146 567 478 238

Speciális és vegyipari benzin 820 11 11 7 9

Bitumenek 219 202 234 183 165

Kenôanyagok 37 49 38 32 25

Egyéb termékek 276 242 343 411 488

Szlovákiai termékértékesítés 248 1.188 1.408
Gáz- és tüzelôolajok 47 562 690

Benzinek 115 428 467

Kenôanyagok 2 18 20

Bitumenek 6 60 58

Egyéb termékek 78 120 173

Export értékesítés 1.921 2.258 2.296 4.635 5.836
Gáz- és tüzelôolajok 836 995 1.304 2.613 3.150

Benzinek 421 576 430 1.177 1.576

Kenôanyagok 89 72 65 80 94

Bitumenek 126 104 105 152 167

Egyéb termékek 449 511 392 613 849

Összes termék-értékesítés 7.260 6.730 6.605 9.889 11.136
* Megjegyzés: MOL-csoport

** MOL-csoport vegyipari alapanyagok nélkül

*** MOL-csoport vegyipari alapanyagok nélkül, Slovnafttal (2003. április 1-jétôl)

Fôbb mûködési adatok 
2000–2004
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Fôbb mûködési adatok 
2000–2004

Vegyipari termelési adatok, kt
2000 2001 2002 2003* 2004

etilén 368 359 365 489 595

LDPE 108 107 113 220 294

HDPE 191 184 194 188 195

PP 231 260 278 330 370

* MOL-csoport Slovnafttal (2003. április 1-jétôl)

Vegyiparitermék-értékesítési adatok, kt**

2000 2001 2002 2003* 2004

Belföldi értékesítés 351 381 397 393 430

Szlovákia 10 79 77

Export értékesítés 401 396 411 621 550

Összes termékértékesítés 752 777 818 1.093 1.057
* MOL-csoport Slovnafttal (2003. április 1-jétôl)

Teljes munkaidôs átlagos létszám, fô

2000 2001** 2002 2003*** 2004

Kutatás-termelés 2.415 2.203 2.154 2.024 1.682

Feldolgozás és kereskedelem* 7.318 6.077 4.454 3.160 3.045

Földgáz* 143 672 676 624 10

Társasági szolgáltatások 1.512 1.004 688 531 528

Központ és egyéb 554 526 541 709 578

MOL Rt. összesen 11.942 10.482 8.513 7.048 5.843
Leányvállalatok 6.074 7.027 6.755 8.884 10.617
MOL-CSOPORT 18.016 17.509 15.268 15.932 16.460

* 2001-ben a Feldolgozás és kereskedelem létszámából a földgázszállítás létszáma átkerült a gáz divízióba

** TVK-val korrigált

*** Slovnafttal (2003. április 1-jétôl)

Záró létszám, fô

2000 2001** 2002 2003*** 2004

MOL Rt. 10.796 9.390 7.296 6.539 5.546

Leányvállalatok 5.761 7.048 5.636 9.327 9.919

MOL-CSOPORT 16.557 16.438 12.932 15.866 15.465
** TVK-val korrigált

*** Slovnafttal (2003. április 1-jétôl)

Átlagbér, e Ft/fô/év

2001 2002 2003 2004

MOL-CSOPORT 2.129,9 2.831,7 3.270,3 3.891,4
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Kiegészítô olaj- és gázipari információk a
US GAAP SFAS 69-nek megfelelôen

(nem auditált)

A) Készletek

A bizonyított készlet olyan kôolaj- és gázkészletre vonatkozó mennyiségi becslés, amely figyelembe véve a jelenlegi gazdasá-
gi és mûködési feltéteket, geológiai és mérnöki adatatok alapján gazdaságosan kitermelhetô. A bizonyított termelésbe állított
készlet, olyan készlet, amely a meglévô eszközök és technológia alkalmazásával gazdaságosan kitermelhetô. A közzétett
készletadatok nem tartalmazzák azon felfedezésekhez rendelhetô mennyiségeket, melyek jelenleg még nem bizonyítottak, hi-
szen a technikai, pénzügyi és egyéb feltételek nem teszik lehetôvé azok gazdaságos termelésbe állítását, kitermelhetôségét.
Kôolaj- és gázkészlet mennyiségi értékére egészen pontosan becslést nem lehet adni, hiszen az alkalmazott becslési mód-
szer szubjektív döntési elemeket is tartalmaz, ezért a becslés maga idôrôl idôre átvizsgálás tárgyát képezi.

A MOL bizonyított szénhidrogén készlete nem tartalmazza az INA bizonyított készleteinek MOL-ra jutó hányadát, mert a 
MOL éves jelentése elkészítésének idôpontjáig az INA részérôl a FASB 69 elôírásainak megfelelô készletértékelés a 
2004. december 31-i fordulónapra, illetve a megelôzô évekre vonatkozóan nem állt rendelkezésre. 

Az év végi becsült nettó bizonyított kôolaj- és földgázkészlet-értékeket és az abban történt évközi változásokat az alábbi tábla mutatja. 

Kôolaj és kondenzátumok (kt) Földgáz (millió m3)

Társult Társult

Konszolidált vállalatok vállalatok Konszolidált vállalatok vállalatok

Hazai Külföldi Összesen Összesen Hazai Külföldi Összesen Összesen

Készlet 2002. december 31-én 14.064 - 14.064 - 14.064 28.343 - 28.343 - 28.343 
Korábbi becslések módosítása -822 - -822 - -822 -1.122 - -1.122 - -1.122

Mezôkiterjesztés és új találatok 473 - 473 - 473 1.000 - 1.000 - 1.000 

Improved recovery alkalmazása 303 - 303 - 303 161 - 161 - 161 

Készletek vásárlása - 2.650 2.650 - 2.650 - - - - -

Készletek értékesítése - - - - - - - - - -

Termelés -1.363 -490 -1.853 - -1.853 -2.183 - -2.183 - -2.183

Készlet 2003. december 31-én 12.655 2.160 14.815 - 14.815 26.199 - 26.199 - 26.199 
Korábbi becslések módosítása -374 2.778 2.404 - 2.404 -6.669 - -6.669 - -6.669

Mezôkiterjesztés és új találatok 31 - 31 - 31 284 - 284 - 284 

Improved recovery alkalmazása 109 - 109 - 109 553 - 553 - 553 

Készletek vásárlása - - - - - - -

Készletek értékesítése - - - - - - - - - -

Termelés -1.321 -878 -2.199 - -2.199 -511 - -511 - -511

Készlet 2004. december 31-én 11.100 4.060 15.160 - 15.160 19.856 - 19.856 - 19.856 
Bizonyított, termelésbe állított készlet

2002. december 31-én 6.609 - 6.609 - 6.609 13.488 - 13.488 - 13.488 

2003. december 31-én 6.739 2.159 8.898 - 8.898 12.048 - 12.048 - 12.048 

2004. december 31-én 6.109 4.060 10.169 - 10.169 8.623 - 8.623 - 8.623 
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Kiegészítô olaj- és gázipari információk a US GAAP SFAS 69-nek megfelelôen
(NEM AUDITÁLT)

Kôolaj, kondenzátum és földgáz (kt egyenérték)

Konszolidált vállalatok Társult vállalatok Összesen

Hazai Külföldi Összesen

Készlet 2002. december 31-én 36.408 - 36.408 - 36.408
Korábbi becslések módosítása -1.605 - -1.605 - -1.605

Mezôkiterjesztés és új találatok 1.346 - 1.346 - 1.346 

Improved recovery alkalmazása 424 - 424 - 424 

Készletek vásárlása - 2.650 2.650 - 2.650

Készletek értékesítése - - - - -

Termelés -3.028 -490 -3.518 - -3.518

Készlet 2003. december 31-én 33.545 2.159 35.705 - 35.705 
Korábbi becslések módosítása -4.745 2.779 -1.966 - -1.966

Mezôkiterjesztés és új találatok 271 - 271 - 271 

Improved recovery alkalmazása 546 - 546 - 546 

Készletek vásárlása - - - - - 

Készletek értékesítése - - - - - 

Termelés -1.722 -878 -2.600 - -2.600

Készlet 2004. december 31-én 27.895 4.060 31.955 - 31.955 
Bizonyított, termelésbe állított készlet

2002 december 31-én 17.165 - 17.165 - 17.165 

2003 december 31-én 15.998 2.159 18.158 - 18.158 

2004 december 31-én 12.873 4.060 16.933 - 16.933

B) Aktivált eszközérték

Kôolaj- és földgázkutató és -termelô tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak összesített bruttó értékét,
halmozott értékcsökkenését, értékvesztését valamint nettó könyv szerinti értékét az adott évek fordulónapjára vonatkozóan
az alábbi tábla mutatja. 

millió Ft Konszolidált vállalatok Társult vállalatok Összesen

Hazai Külföldi Összesen

2002. december 31-én

Bruttó érték 200.898 2.916 203.814 - 203.814

Bizonyított vagyonhoz kapcsolt 200.898 2.916 203.814 - 203.814

Nem bizonyított vagyonhoz kapcsolt - - - - -

Halmozott, értékcsökkenés, értékvesztés 121.852 1.932 123.784 - 123.784

Nettó könyv szerinti érték 79.046 984 80.030 - 80.030
2003. december 31-én

Bruttó érték 219.024 34.564 253.588 - 253.588

Bizonyított vagyonhoz kapcsolt 219.024 34.564 253.588 - 253.588

Nem bizonyított vagyonhoz kapcsolt - - - - -

Halmozott, értékcsökkenés, értékvesztés 134.176 5.240 139.416 - 139.416

Nettó könyv szerinti érték 84.848 29.324 114.172 - 114.172
2004. december 31-én

Bruttó érték 229.066 38.103 267.169 - 267.169

Bizonyított vagyonhoz kapcsolt 229.066 38.103 267.169 - 267.169

Nem bizonyított vagyonhoz kapcsolt - - - - -

Halmozott, értékcsökkenés, értékvesztés 146.819 11.377 158.196 - 158.196

Árfolyam különbözet - 931 931 - 931

Nettó könyv szerinti érték 82.247 27.657 109.904 - 109.904
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C) Felmerült költségek

Az év során kôolaj- és földgázvagyon megszerzésére, kutatásra és mezôfejlesztésre fordított összeg, függetlenül attól, hogy
aktiválásra kerül vagy költségként kerül elszámolásra.

millió Ft Konszolidált vállalatok Társult vállalatok Összesen

Hazai Külföldi Összesen

2002. december 31-én végzôdô évre

Készlet megszerzése 26 195 221 - 221

Bizonyított készlet 26 195 221 - 221

Nem bizonyított készlet - - - - -

Kutatási tevékenység 10.890 2.098 12.988 - 12.988

Geológiai és geofizikai mérések 4.940 40 4.980 - 4.980

Kútfúrás 5.893 946 6.839 - 6.839

Bérleti díjak, egyéb 57 1.112 1.169 - 1.169

Mezôfejlesztés 7.977 - 7.977 - 7.977

Összes felmerült költség 18.893 2.293 21.186 - 21.186
2003. december 31-én végzôdô évre

Készlet megszerzése 212 22.701 22.913 - 22.913

Bizonyított készlet 212 22.701 22.913 - 22.913

Nem bizonyított készlet - - - - -

Kutatási tevékenység 9.628 3.172 12.800 - 12.800

Geológiai és geofizikai mérések 3.485 935 4.420 - 4.420

Kútfúrás 6.101 1.672 7.773 - 7.773

Bérleti díjak, egyéb 42 565 607 - 607

Mezôfejlesztés 9.238 8.603 17.841 - 17.841

Összes felmerült költség 19.078 34.476 53.554 - 53.554
2004. december 31-én végzôdô évre

Készlet megszerzése 4 608 612 - 612

Bizonyított készlet - - - - -

Nem bizonyított készlet 4 608 612 - 612

Kutatási tevékenység 9.295 3.594 12.889 - 12.889

Geológiai és geofizikai mérések 3.283 911 4.194 - 4.194

Kútfúrás 5.976 1.699 7.675 - 7.675

Bérleti díjak, egyéb 37 984 1.021 - 1.021

Mezôfejlesztés 8.548 4.147 12.695 - 12.695

Összes felmerült költség 17.847 8.349 26.196 - 26.196

Kiegészítô olaj- és gázipari információk a US GAAP SFAS 69-nek megfelelôen
(NEM AUDITÁLT)
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Kiegészítô olaj- és gázipari információk a US GAAP SFAS 69-nek megfelelôen
(NEM AUDITÁLT)

D) Eredmény

Kôolaj- és földgáztermelési tevékenység csoportszintû eredménye, figyelmen kívül hagyva a finanszírozási költségeket és az
ehhez kapcsolódó adóhatást.

millió Ft Konszolidált vállalatok Társult vállalatok Összesen

Hazai Külföldi Összesen

2002. december 31-én végzôdô éve

Értékesítés 104.448 - 104.448 - 104.448

harmadik félnek történô értékesítés 722 - 722 - 722 

belsô átadások 103.726 - 103.726 - 103.726 

Termelési költségek -16.336 - -16.336 - -16.336

Kutatási költségek -7.421 -1.932 -9.353 - -9.353

Értékcsökkenés, értékvesztés -15.568 -18 -15.586 - -15.586

Egyéb eredményre ható tételek -3.755 -702 -4.457 - -4.457

Adózás elôtti eredmény 61.368 -2652 58.716 - 58.716 

Adó - -2 -2 - -2

Mûködésbôl származó eredmény 61.368 -2.654 58.714 - 58.714 
2003. december 31-én végzôdô éve

Értékesítés 93.879 12.757 106.636 - 106.636

harmadik félnek történô értékesítés 600 12.757 13.357 - 13.357 

belsô átadások 93.279 - 93.279 - 93.279 

Termelési költségek -18.647 -1728 -20.375 - -20.375

Kutatási költségek -6.443 -3.174 -9.617 - -9.617

Értékcsökkenés, értékvesztés -18.028 -2.579 -20.607 - -20.607

Egyéb eredményre ható tételek -5.955 -2.643 -8.598 - -8.598

Adózás elôtti eredmény 44.806 2.633 47.439 - 47.439 

Adó - -546 -546 - -546

Mûködésbôl származó eredmény 44.806 2.087 46.893 - 46.893 
2004. december 31-én végzôdô éve

Értékesítés 102.076 30.277 132.353 - 132.353

harmadik félnek történô értékesítés 1.131 30.277 31.408 - 31.408 

belsô átadások 100.945 - 100.945 - 100.945 

Termelési költségek -18.476 -795 -19.271 - -19.271

Kutatási költségek -6.160 -1.317 -7.477 - -7.477

Értékcsökkenés, értékvesztés -16.491 -6.114 -22.605 - -22.605

Egyéb eredményre ható tételek -6.903 -18.091 -24.994 - -24.994

Adózás elôtti eredmény 54.046 3.960 58.006 - 58.006

Adó -8.648 -3.072 -11.720 - -11.720

Mûködésbôl származó eredmény 45.398 888 46.286 - 46.286
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E/1) Jövôbeli diszkontált nettó pénzáramok standardizált értéke

A bizonyított készletek kitermelésébôl származó jövôbeli nettó pénzáramok standardizált értéke a következôképpen kerül
meghatározásra:
1. Az év végi gazdasági feltételek figyelembe vételével meghatározásra kerül a bizonyított készletmennyiség jövôbeli kiterme-
lésének ütemezése.
2. A bizonyított készlet értékesítésébôl származó jövôbeli becsült pénzáramok év végi árszinten kerülnek meghatározásra. 
3. A jövôbeli pénzáramokat csökkentik a becsült termelési költségek (beleértve a szállítási költséget és a bányajáradékot), jövôbeni fej-
lesztési és egyéb költségek (javarészt mezôfelhagyási és karbantartási költségek). A becslések év végi gazdasági feltételeken alapulnak. 
4. A jövôbeli nyereségadó meghatározása az év végén érvényes törvényi adókulcs, és adókedvezmények figyelembevételével tör-
ténik. Az adóalap számításánál a nettó pénzáramot csökkenti a termelést szolgáló eszközök adótörvény szerinti értékcsökkenése.
5. A jelenérték meghatározása az SFAS 69 elôírásai szerinti 10%-os diszkontráta alkalmazásával történik. 

A jövôbeli diszkontált nettó pénzáramok standardizált értékét nem lehet úgy értelmezni, hogy az a társaság kôolaj- és földgáz-
vagyonának valós értékét mutatja. A valós érték meghatározásánál többek között figyelembe kellene venni azon készleteket
is, melyek jelenleg nem bizonyítottak, az ár- és költségszintek jövôbeli változásait, valamint a jelenérték meghatározásához olyan
diszkontfaktor alkalmazása szükséges, amely jobban jellemzi az idô múlását és a becslésekben rejlô kockázatokat.

millió Ft 2002 2003 2004

Konszolidált vállalatok Konszolidált vállalatok Konszolidált vállalatok

Hazai Külföldi Összesen Hazai Külföldi Összesen Hazai Külföldi Összesen

Jövôbeni bejövô pénzáramok 1.289.540 - 1.289.540 1.253.316 52.905 1.306.220 1.064.107 74.774 1.138.881 

Jövôbeni termelési költségek -242.653 - -242.653 -240.371 -11.462 -251.833 -220.696 -10.814 -231.510

Jövôbeni fejlesztési és egyéb költségek -169.089 - -169.089 -139.799 - -139.799 -165.725 - -165.725

Jövôbeni adóráfordítás -141.651 - -141.651 -106.354 -7.206 -113.560 -98.480 -13.433 -111.913

Jövôbeni nettó pénzáram 736.147 - 736.147 766.792 34.237 801.029 579.206 50.527 629.733 

Diszkont hatás -318.551 - -318.551 -345.750 -9.316 -355.066 -276.487 -11.354 -287.841

Jövôbeli diszkontált nettó 
pénzáramok standardizált értéke 417.596 - 417.596 421.042 24.920 445.962 302.719 39.173 341.892 

E/2) Jövôbeli diszkontált nettó pénzáramok standardizált értékének 

millió Ft Konszolidált vállalatok Társult vállalatok Összesen

Hazai Külföldi Összesen

2002. december 31. 417.596 - 417.596 - 417.596
Kôolaj- és földgáz-értékesítés, csökkentve a termelési költségekkel -74.633 - -74.633 - -74.633

Eladási ár és termelési költség változásának hatása -44.806 - -44.806 - -44.806

Felfedezésbôl, kiterjesztésbôl, IOR-bôl származó nettó pénzáram 18.312 - 18.312 - 18.312 

Jövôbeni termeléshez kapcsolódó fejlesztési költségváltozás 8.818 - 8.818 - 8.818 

Év során felmerült fejlesztési költség 9.239 - 9.239 - 9.239 

Év során felmerült egyéb költség 5.671 - 5.671 - 5.671 

Készleteladás és készletvásárlás miatti változás - 24.920 24.920 - 24.920

Készletbecslések felülvizsgálata miatti változás 5.818 - 5.818 - 5.818

Diszkont feloldása 49.946 - 49.946 - 49.946

Nyereségadó nettó változása 25.081 - 25.081 - 25.081 

2003. december 31. 421.042 24.920 445.962 - 445.962 
Kôolaj- és földgáz-értékesítés, csökkentve a termelési költségekkel -82.469 -11.409 -93.878 - -93.878

Eladási ár és termelési költség változásának hatása -78.104 -8.809 -86.913 - -86.913

Felfedezésbôl, kiterjesztésbôl, IOR-bôl származó nettó pénzáram 9.049 - 9.049 - 9.049 

Jövôbeni termeléshez kapcsolódó fejlesztési költségváltozás -12.915 -3.304 -16.219 - -16.219 

Év során felmerült fejlesztési költség 8.543 3.303 11.846 - 11.846 

Év során felmerült egyéb költség 6.135 - 6.135 - 6.135

Készleteladás és készletvásárlás miatti változás - - - - - 

Készletbecslések felülvizsgálata miatti változás -23.044 36.593 13.549 - 13.549 

Diszkont feloldása 47.783 3.021 50.804 - 50.804 

Nyereségadó nettó változása 6.699 -5.142 1.557 - 1.557 

2004. december 31. 302.719 39.173 341.892 - 341.892

Kiegészítô olaj- és gázipari információk a US GAAP SFAS 69-nek megfelelôen
(NEM AUDITÁLT)
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Társaságirányítás

A MOL Rt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta a legmagasabb elvárásoknak megfelelô társaságirányítási rendszer fenntar-
tását. A Társaság elkötelezettségét többek között mutatja a Budapesti Értéktôzsde Felelôs Vállalatirányítási Ajánlásairól 
2004. márciusban tett önkéntes nyilatkozata. Emellett a Társaság 2004 decemberében részvényeinek a Varsói Értéktôzsdére
történô bevezetését megelôzôen nyilatkozatot tett a Varsói Értéktôzsde társaságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról.

A MOL Rt. társaságirányítása összhangban van a Budapesti Értéktôzsde követelményeivel, a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének irányelveivel és a jelenleg érvényes tôkepiaci szabályozással. Emellett a MOL Rt. rendszeresen felülvizsgálja
az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan fejlôdô legjobb nemzetközi gyakorlatnak.

A Deminor Rating nemzetközi társaságirányítási tanácsadó és minôsítô cég 2003. december 30-ai riportjában kiemelkedônek
ítélte a MOL Rt. társaságirányítási gyakorlatát. Jelenleg folyamatban van a korábbi minôsítés felülvizsgálata a 2004. év társa-
ságirányítási fejlesztései alapján.

Az Igazgatóság

A MOL Rt. ügyvezetô szerve az Igazgatóság, melynek kollektív felelôsségi körébe tartozik valamennyi társasági mûvelet.

Az Igazgatóság mint a MOL Rt. testületi felelôsséggel mûködô ügyvezetô szerve tevékenységében, célkitûzésében kiemelt 
feladatként szerepel a részvényesi érték növelése, az eredményesség és a hatékonyság javítása, a mûködés átláthatóságá-
nak biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

A MOL Rt. és leányvállalatai egységet alkotnak, ezért az Igazgatóság a fenti elvek és célok érvényesítését, a MOL-kultúra 
Csoport szintû elterjesztését elsôdleges feladatának és kötelességének tekinti. 

Fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális és különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a 
vállalatvezetés, valamint a vállalat közt képvisel. Ennek a speciális szerepnek felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem
alkalmazotti jogviszonyban álló igazgatók számának meghatározó többsége. (8 tag.) Az Igazgatóságnak az általa elfogadott 
kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 7 tagja minôsül függetlennek.

Kapcsolat a részvényesekkel

Az Igazgatóság tudatában van annak, hogy a testület felelôs a MOL-csoport eredményeiért és teljesítményeiért, teljes mûködéséért, tisztá-
ban van a részvényesek elvárásaival, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azoknak a társaság mûködtetése megfeleljen. Folyamato-
san elemezi és értékeli a mûködési környezetet és a cégcsoport teljesítményét, hogy a részvényesek elvárásai maximálisan teljesüljenek.

A részvényesekkel történô kapcsolattartás hivatalos csatornái az éves jelentés és beszámoló, valamint a Budapesti Értéktôzsdén
és a Varsói Értéktôzsdén keresztül közzétett negyedéves jelentések és egyéb bejelentések. Emellett a részvényesek 
tájékoztatást kapnak az üzletmenetrôl, az eredményekrôl és a stratégiáról az éves rendes közgyûlésen valamint a rendkívüli 
közgyûléseken. Rendszeres befektetôi körutakat szervezünk az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Európa nagyváro-
saiba a befektetôk – a részvénytulajdonosok és a globális letéti igazolások (GDR) birtokosainak – tájékoztatására. A befekte-
tôk év közben is megkereshetik a MOL Rt.-t kérdéseikkel, a közgyûléseken felvethetnek kérdéseket, és javaslatokat tehetnek.

A MOL Rt. Befektetôi Kapcsolatok szervezete felelôs a fenti tevékenységek összefogásáért és a részvényesekkel történô napi kapcso-
lattartásért (kontakt információ a „Részvényesi Információk” fejezetben az éves jelentés végén található). További információ a MOL Rt.
honlapján (www.mol.hu) is elérhetô, ahol egy külön fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ tagjait érintô kérdésekkel.

Az Igazgatóság mûködése

Az Igazgatóság mint testület mûködik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrendben határozta meg saját mûködését, amelyet rendszeresen 
aktualizál a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az ügyrend tartalmazza:
• az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
• az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a jelentések gyakoriságát,
• az elnök és alelnök fôbb feladatait,
• az igazgatósági ülések rendjét és elôkészítését, annak állandó napirendjét (keretét),
• a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenôrzését.
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Az Igazgatóság beszámolója 2004. évi tevékenységérôl

2004-ben az Igazgatóság 10 ülést tartott, 95%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok – mint a bizottsá-
gi elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekrôl, a tôkepiaci folyamatok áttekintése – mellett az
Igazgatóság egyedileg értékeli valamennyi üzleti szegmens teljesítményét is. 

Összhangban a cég stratégiai céljaival, az Igazgatóság döntött a gázüzlet részleges értékesítésérôl, a Shell romániai töltôál-
lomás hálózatának megvásárlásáról, 22,5%-os részesedés szerzésérôl Kazahsztánban a Federovszkoje kutatási blokkban,
valamint a cég részvényeinek a Varsói Értéktôzsdére történô bevezetésérôl. Az év során az Igazgatóság áttekintette a cég üz-
leti területei stratégiai és üzleti célkitûzéseinek megvalósítását, valamint az értékteremtô növekedési lehetôségeket.

Az Igazgatóság bizottságai
Az Igazgatóság egyes feladatok megoldása céljából bizottságokat hozott létre. A bizottságok elôzetes határozathozatali jogo-
sítvánnyal rendelkeznek az Igazgatóság és a menedzsment közti hatásköri megosztást tartalmazó döntési és hatásköri listá-
ban (DHL) meghatározott kérdésekben.

• A bizottságok feladatait az Igazgatóság határozza meg.
• Az Igazgatóság elnöke szintén felkérheti a bizottságokat egyes feladatok ellátására.

A bizottságok tagjait és elnökét az Igazgatóság választja.
Az Igazgatóság az alábbi bizottságokat mûködteti:

Az Audit Bizottság: 5 nem alkalmazotti jogviszonyban álló tag
Feladatai:
• a pénzügyi és ehhez kapcsolódó jelentések ellenôrzése,
• a belsô ellenôrzési rendszer hatékonyságának figyelése,
• a tervezés, az audit körének és eredményeinek ellenôrzése,
• a külsô auditor függetlenségének és objektivitásának biztosítása.

A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság: 3 nem alkalmazotti jogviszonyban álló és egy alkalmazotti jog-
viszonyban álló tag

Feladatai:
• a testületi tevékenység elemzése, értékelése
• az igazgatósági tagsággal kapcsolatos kérdések,
• a tulajdonosok (részvényesek) és Igazgatóság közötti kapcsolattartás támogatása
• az ügyrendi, szabályozási és etikai kérdések
• a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások, kompenzációs rendszerek áttekintése, javaslatok a legjobb gyakor-

lat megvalósítására.

Az Audit Bizottság beszámolója 2004. évi tevékenységérôl

2004-ben az Audit Bizottság 5 ülést tartott, 96%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok mellett
– beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását valamint a 
belsô audit rendszeres vizsgálatát – a bizottság jelentôs idôt szánt a következô témáknak is:

• Kockázatkezelés: a bizottság részt vett az átfogó, vállalati szintû kockázatkezelési modell kialakításában.
• Belsô audit tevékenység: a bizottság értékelte a belsô audit jelentéseket.
• Pénzügyi helyzet: a bizottság folyamatosan nyomon követte a társaság pénzügyi helyzetét.

A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság beszámolója 2004. évi tevékenységérôl

2004-ben a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 6 ülést tartott, 100%-os átlagos részvételi arány mellett. A társa-
ságirányítási és javadalmazási kérdések mellett a bizottság számos kulcsfontosságú stratégiai és az elért teljesítményekkel 
kapcsolatos témát megvitatott, mielôtt azokat az Igazgatóság tárgyalta:

• A kiszervezési projektek támogatása: a bizottság az Igazgatóság döntése értelmében minden kiszervezési projekt indítását
megelôzôen áttekintette a javaslatot. 

• A bizottság szervezeti kérdéseket és a felsôvezetôi ösztönzôi rendszer legfontosabb döntéseit vitatta meg az év során. 

Társaságirányítás
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Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata:

A Döntési és Hatásköri Lista határozza meg az Igazgatóság által az Ügyvezetéshez delegált döntési és hatásköri jogosítványo-
kat annak érdekében, hogy az Igazgatóság által lefektetett üzleti, EBK, etikai, kockázatkezelési és belsô kontroll politikák a 
leghatékonyabban érvényesüljenek.

A Döntési és Hatásköri Lista (DHL) alapelvei: 

• a részvényesek érdekének biztosítása az Igazgatóságon keresztül,
• a hatékonyabb, gyorsabb, MOL Rt. szinten egységes döntéshozatal támogatása és elôsegítése,
• a menedzsment döntési szabadsága és a szigorú belsô irányítási- és teljesítménymérési rendszer kívánalmai között a 

megfelelô egyensúly biztosítása,
• a döntési kompetenciák azon a szinten jelentkezzenek, ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre a döntés meghozatalára,
• a megfelelô utóértékelés, kontroll biztosítása,
• a funkcionális és üzleti mátrix irányítás MOL Rt. és leányvállalati szinten való biztosítása.

A rendszer, melyet a belsô audit folyamatosan ellenôriz, arra hivatott, hogy megelôzze azt, hogy a vállalat hibásan hajtsa 
végre az Igazgatóság által meghatározott politikát és stratégiát.

A DHL strukturálása lefedi a Társaság vezetési szintjeit, azaz az I. vezetôi szint jelenti az elnök-vezérigazgatót és a vezérigaz-
gatót. A II., III. és IV. vezetôi szinten helyezkednek el az üzleti területek vezetôi és a leányvállalati felsôvezetôk.

Az Igazgatóság és a fenti vezetési szintek közti szervezeti szintkén mûködik az Ügyvezetô Testület (Executive Board vagy EB),
melynek tagjai:
• Elnök-vezérigazgató
• Vezérigazgató
• Pénzügyi igazgató
• Stratégiai igazgató

Az Ügyvezetô Testület egy döntés-elôkészítô fórum, ahol minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, melyek alap-
ján a végsô döntést az elnök-vezérigazgató hozza. Amennyiben a vezérigazgatónak, illetve a pénzügyi igazgatónak eltérô 
véleménye van, a döntést az Igazgatóság hozza.

Az év második felében kialakításra került a Stratégiai Ügyvezetô Testület (Strategic Executive Board), melynek tagjai az
EB-tagokon kívül: 
• Kutatás-termelés divízió ügyvezetô igazgató
• Termékelôállítás és kereskedelem divízió ügyvezetô igazgató. 

A Stratégiai Ügyvezetô Testület mûködési elve megegyezik az Ügyvezetô Testületével. A Testület szükség szerint gyakoriság-
gal ülésezik és a kulcsüzleteket érintô stratégiai kérdések szerepelnek a napirendjén. 

A külsô (alkalmazásban nem álló) igazgatósági tagok ösztönzése

Az ösztönzési rendszer célja a Társaság Igazgatóságának külsô tagjai számára olyan díjazási rendszer alkalmazása, amely a fix
összegû díjazás mellett a hosszú távú vállalati teljesítmény és a részvényérték javításának ösztönzését is biztosítja és elômoz-
dítja, hogy az Igazgatók érdekei egybe essenek a Társaság részvényeseinek érdekeivel.

A külsô Igazgatósági tagok ösztönzése 2003. március 31-ig
Az eredeti, relatív és fix bázisú részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszer (elfogadva 1999. július 19-én) módosított 
változatát Hosszú Távú Teljesítmény Terv címen a 2001. április 27-i, majd a 2003. április 17-i közgyûlés hagyta jóvá, és 
2003. március 31-ig volt érvényben.  2004-ben a társaság még teljesített erre épülô részvényjuttatást.

A Hosszú Távú Teljesítmény Terv részei:

Relatív bázisú részvényjuttatás 
A juttatás a MOL-részvénynek a BUX-indexben – a Budapesti Értéktôzsde hivatalos részvényindexében – szereplô egyéb tár-
saságok részvényeihez viszonyított árváltozásán alapult. A juttatás maximális mértéke 100%-os teljesítés esetén nettó 25 ezer
eurónak, illetve a Társaság elnökének – ha nem áll a Társaság alkalmazásában – nettó 41,5 ezer eurónak megfelelô mértékû
részvénymennyiség volt.  
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A 2002. április 1-jétôl 2003. március 31-ig terjedô teljesítési idôszakra vonatkozóan 64%-os teljesítmény alapján – az elôírt egy
év várakozási idô elteltével – 20 231 db MOL-részvény juttatása illette meg a jogosult külsô igazgatósági tagokat az éves 
közgyûlést követôen 2004 májusában.

Fix bázisú részvényjuttatás 
Valamennyi Igazgatósági tag részére évi nettó 25 ezer euró, illetve a Társaság elnökének – ha nem áll a Társaság alkalmazásában
– nettó 41,5 ezer euró értékû részvényjuttatás. A fix juttatás kifizetése az éves közgyûlést követôen 2004 májusában teljesült.

A 2002. április 1. után választott Igazgatósági tagok esetén mindkét részvényjuttatás idôarányosan járt.

Változás a külsô Igazgatósági tagok ösztönzésében 2003. április 1-jétôl

A 2003. szeptember 1-jei rendkívüli közgyûlés egy új, hosszú távú vezetôi ösztönzô rendszer bevezetését hagyta jóvá, amely
2003. április 1-jei hatállyal visszamenôleg lépett életbe, hatályon kívül helyezve az Igazgatók 2003. április 17-i éves rendes 
közgyûlés által jóváhagyott Hosszú Távú Teljesítmény Tervét.

• Az új rendszerben a juttatás a MOL-részvények tôzsdei árfolyamának növekedésétôl függ, ezzel biztosítva a programban
résztvevôk és részvényesek érdekeinek minél teljesebb összhangját. 
Az új ösztönzô programban részt vevô igazgatósági tagok  és a jogosult felsôvezetôk zárt körben kibocsátott „A” soroza-
tú törzsrészvényre átváltoztatható kötvényeket jegyeztek banki hitel felvételével, 2003. október 9-én. A programhoz 
1.200 db 10 M Ft névértékû kötvény került kibocsátásra, melyet 5 év alatt egyenlô részletekben válthatnak át a jogosultak
MOL-részvényre.

Jegyezhetô kötvényszám a MOL Rt. igazgatósági tagjai számára 25 db/fô, bizottsági elnökök esetében 30 db/fô, Igazgatóság
elnökének (vagy az Igazgatóság alelnökének, amennyiben az elnök alkalmazotti jogviszonyban áll) 35 db volt. 

• Az Igazgatók az átváltoztatható kötvények jegyzésére való jogosultságuk mellett 2003. április 1-jétôl kezdôdôen az alábbi meg-
határozott nettó összegû díjazásban részesülnek, a mindenkori éves rendes közgyûlést követôen (mely a fenti Fix bázisú rész-
vényjuttatást váltja fel):
Igazgatók esetében 25.000 EUR/év
Elnök* esetében 41.500 EUR/év
*amennyiben az Elnöki tisztséget nem külsô igazgató tölti be, a díjazás a külsô igazgató alelnököt illeti meg

Egyéb juttatások
A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakhelyû Igazgatósági tagok minden Igazgatósági ülés után 
(maximum 15 alkalommal), mikor Magyarországra utaznak 1.500 euró juttatásban részesülnek. A bizottságokat vezetô 
Igazgatósági tagok havi 1.000 euró díjazást kapnak. 

A felsôvezetés ösztönzési rendszere 

A felsôvezetés ösztönzési rendszere az alapbérbôl és az alábbiakban részletezett komplex ösztönzési rendszerbôl tevôdik össze.
A 2004. januártól alkalmazott komplex ösztönzési rendszer 
• a társasági és szervezeti szintû kiemelt pénzügyi mutatók (pl. EVA, mûködési cash flow, teljes munkaidôs zárólétszám, összes

mûködési költség, fajlagos kitermelési, feldolgozási, üzemeltetési, logisztikai költségek, munkabalesetek száma stb.) teljesítésén,
• valamint az adott vezetô felelôsségi területével kapcsolatos, adott évre vonatkozó konkrét egyéni célfeladatok teljesítésén 

keresztül a Társaság piaci értékének emelésében, a részvényárfolyam növelésében teszi érdekeltté a felsôvezetôket.

A kifizetés maximális összege az éves alapbér 60-120%-a. A jogosultak ennek egy részét a közgyûlést követô értékelés alap-
ján készpénzben kapják meg, másik része halasztottan, két év múlva kerül kifizetésre részvényben.

A komplex ösztönzô rendszer mellett a MOL Rt. ügyvezetô testületének tagjai, felsôvezetôi és a MOL-csoport néhány kiemelt 
vezetôje részére a 2003. szeptember 1-jei rendkívüli közgyûlésen az Igazgatóság számára jóváhagyott új, hosszú távú ösztönzé-
si program is kiterjesztésre került.
E program keretében 2003. októberben 

az ügyvezetô testület tagjai (4 fô) 335 db kötvény
további felsôvezetôk (4 fô) 220 db kötvény
MOL-csoport kiemelt vezetôi (8 fô) 250 db kötvény 

jegyzésére voltak jogosultak. A programhoz 2004. júliusában további 3 vezetô csatlakozott, akik a lejegyzett kötvényállományból
összesen 105 db kötvényt vásárolhattak meg.

Társaságirányítás
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2004 szeptemberében 2 fô felsôvezetôtôl összesen 80 db kötvény került visszavásárlásra majd 2004 októberében 
2 fô – a kötvényprogramban már részt vevô – felsôvezetô számára további összesen 24 db kötvény megvásárlását hagyta 
jóvá a Társaság elnök-vezérigazgatója.

Egyéb béren kívüli juttatások

Ebbe a körbe tartozik a személyes célra is használható vállalati autó; élet-, baleset-, utazási és felelôsségbiztosítás, valamint
a rendszeres orvosi szûrôvizsgálat.

Felügyelôbizottság
A Felügyelôbizottság a tulajdonosok megbízásából ellenôrzi a társaság ügyvezetését. 
A MOL Rt. alapszabálya szerint a Társaság Felügyelôbizottsága maximum 9 tagból állhat, jelenleg a testület 9 fôbôl áll. 
A Társasági Törvény értelmében a testületben a munkavállalói oldalt a Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL Rt.
Felügyelôbizottságában 3 fô képviseli a dolgozókat, és 6 fô a tulajdonosok által megbízott külsô személy. 

A Felügyelôbizottság javadalmazásáról legutóbb a 2003. április 17-i közgyûlés döntött. Ennek megfelelôen a Felügyelôbizottság
tagjai havi 1.600 euró, elnöke havi 3.200 euró díjazásban részesülnek. A havi díjazáson túl a Felügyelôbizottság elnöke éven-
te maximum tizenöt (15) alkalommal további 1.500 euró díjazásban részesül minden olyan igazgatósági vagy igazgatósági 
bizottsági ülés után, amelyen részt vesz.

Könyvvizsgálók
A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2004. és 2003. években az Ernst & Young végezte, kivéve a Jukosz vegyesvállalat (mindkét
évben), valamint a Slovnaft-csoport (csak 2003-ban) vonatkozásában, amelyek könyvvizsgálója a PricewaterhouseCoopers.

A könyvvizsgálati szerzôdés keretében az Ernst & Young auditálja a 2000. évi C törvény (Számviteli törvény) szerint készített
egyedi és konszolidált éves beszámolókat, a MOL Rt. közbensô mérlegeit, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok (IFRS, korábban IAS) szerint készült konszolidált éves beszámolót. Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA), valamint a Számviteli Törvény és a
könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok alapján került végrehajtásra. A könyvvizsgálók a könyvvizsgála-
ti munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a MOL Felügyelôbizottsági és audit bizottsági ülésein
történô részvétellel és egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítják.

Az Ernst & Young egyéb szolgáltatásokat is nyújtott a MOL Rt.-nek. A könyvvizsgálók részére 2004-ben, illetve 2003-ban 
kifizetett díjak a következôk voltak (millió Ft):

2004 2003

MOL Rt. könyvvizsgálatának díja (beleértve 2004-ben a közbensô mérleg vizsgálatát) 98 88

Leányvállalatok könyvvizsgálatának díja 283 145

Egyéb audithoz kapcsolódó szolgáltatások 73 238

Adótanácsadói szolgáltatások 108 101

Összesen 562 572

Az egyéb auditori szolgáltatások 2004-ben a varsói tôzsdei bevezetéshez, valamint a gázüzlet értékesítéséhez, 2003-ban
pedig MOL Rt. és ÁPV Rt. által 2003. decemberre tervezett MOL-részvényértékesítéshez kapcsolódó könyvvizsgálói 
szolgáltatásokat tartalmazzák.

A leányvállalati audit díjak növekedésének elsôdleges oka a Slovnaft-csoport könyvvizsgálói feladatainak átvétele volt 
2004-ben a PricewaterhouseCooperstôl.

Az Igazgatóság véleménye szerint az Ernst & Young által a fenti jogcímeken nyújtott szolgáltatások nem veszélyeztetik a
könyvvizsgálói függetlenséget.
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Akar László (52)
Az Igazgatóság tagja 2002. október 11-tôl.
1977-ben szerezte diplomáját a Budapesti
Közgazdaság-tudományi Egyetemen.
1977 és 1990 között az Országos 
Tervhivatalban és a Pénzügyminisztérium-
ban tölt be vezetô pozíciókat. 1994 és
1998 között a Pénzügyminisztérium politi-
kai államtitkára, a Kormány Gazdasági 
Kabinetjének titkára, az IMF Magyarorszá-
got képviselô helyettes kormányzója.
1998-tól a GKI Gazdaságkutató Rt. 
vezérigazgatója. A Magyar Nemzeti Bank
Felügyelôbizottságának elnöke 2002-tôl.

Michel-Marc Delcommune (57)
A társaság pénzügyi vezérigazgató-helyet-
tese 1999. október 11-tôl 2004. szeptem-
ber 1-jéig, majd stratégiai igazgató, az
Igazgatóság tagja 2000. április 28-tól. 
A belgiumi Liege egyetemén szerezte ve-
gyészmérnöki diplomáját 1972-ben, majd
MBA fokozatot szerzett a New York 
állambeli Cornell Egyetemen. 1972-ben
csatlakozott a PetroFina-csoporthoz, majd
1990-tôl elsôsorban vállalati pénzügyekkel
és biztosítási kérdésekkel foglalkozott,
mint vezérigazgató-helyettes és CFO.
Fentiek mellett 1999-tôl humánerôforrás-

igazgatóként is irányította a Fina és a Total
vállalatok sikeres egyesülési folyamatát.
Tagja a Cornell Egyetem Nemzetközi 
Tanácsadó Testületének, és tagja a 
TVK Rt., valamint a ZMB Igazgatóságának.
Belga állampolgár.

Dr. Dobák Miklós (50)
Az Igazgatóság tagja 1996. május 29-tôl
a nemzetközi intézményi befektetôk 
javaslatára.
A Budapesti Közgazdaság-tudományi
Egyetemen szerzett diplomát 1979-ben.
Külföldi ösztöndíjai: Kölni Egyetem
(1983–84); Stanford University (1990);
Harvard Business School PMD (1992);
Wharton Business School (1993). A köz-
gazdaságtudományok kandidátusa, a
Corvinus Egyetem Vezetéstudományi In-
tézetének igazgatója, a Vezetés és Szer-
vezés Tanszék tanszékvezetô professzo-
ra. Az IFUA Horváth & Partners Vezetôi
Tanácsadó Kft. ügyvezetôje. 

Dr. Csányi Sándor

Akar László Michel-Marc Delcommune Dr. Dobák Miklós

Hernádi Zsolt (45)
Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-tôl, elnök-vezérigazgató 
2001. június 11-tôl, az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl.
A Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem ipari tervezô-elemzô
szakán szerzett diplomát 1986-ban. 1989 és 1994 között számos pozí-
ciót töltött be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-tôl 1994-ig a
pénzintézet vezérigazgató-helyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti
Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tag-
ja az Igazgatóságnak. 1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség el-
nökségének tagja, 2001-tôl tagja a European Round Table of Industri-
alists szakmai szervezetnek. A Panrusgáz Rt. igazgatósági tagja.

Dr. Csányi Sándor (52)
Az Igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, alelnöke 2001-tôl.
A Pénzügyi Számviteli Fôiskolán végzett 1974-ben, a Budapesti 
Közgazdaság-tudományi Egyetemen szerzett diplomát 1980-ban, ahol
1983-ban doktorált. 1986-tól (ekkor lett okleveles könyvvizsgáló is) a
Magyar Hitelbank fôosztályvezetôje, 1989 és 1992 között a Kereske-
delmi és Hitelbank Rt. vezérigazgató-helyettese. 1992-tôl az OTP Bank
elnök-vezérigazgatója. A Mastercard Europe Kelet-európai Regionális
Igazgatóság elnöke, a Mastercard Europe, az Európai Takarékpénztá-
ri Szövetség Igazgatóságának tagja, az OTP Garancia Biztosító Rt.
Felügyelôbizottságának elnöke, a Bankszövetség elnökségének tagja.
A Világtakarékpénztári Szövetség Adminisztratív Tanácsának, a 
Cégvezetôk Nemzetközi Egyesületének és a HIF Igazgatóságának tag-
ja, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke.
A DSK, a legnagyobb bolgár lakossági bank elnöke.

alelnök

Az Igazgatóság további tagjai

Hernádi Zsolt
elnök-vezérigazgató
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Dr. Horváth Gábor (49)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Jogtudományi Karán szerzett diplomát
1979-ben. 1990 óta önálló ügyvédi
irodát vezet. Fô tevékenysége a társasá-
gi jog, a vállalati pénzügyi jog és a válla-
latszervezési jog. A Pizza Express Rt.
Felügyelôbizottság elnöke, az OTP Bank
Rt. és a CD Hungary Rt. Felügyelô-
bizottságának tagja. Antenna-Torony Rt.
igazgatósági tag. 

Kamarás Miklós (60)
Az Igazgatóság tagja 2002. október 11-tôl. 
A Gépipari Mûszaki Fôiskolán, majd a
Budapesti Közgazdaság-tudományi
Egyetemen szerzett diplomát. Okleveles
könyvvizsgáló és adótanácsadó. 
1972 és 1990 között az ÉPGÉP-nél töltött
be különbözô vezetô pozíciókat, majd a
vállalat vezérigazgatója volt. 1995 és
1998 között az ÁPV Rt. vezérigazgató-
helyettese. 1998-tól a Deloitte & Touche
Magyarország partnereként és más
könyvvizsgáló cégek vezetôjeként dol-
gozott. 2002 és 2004 között az 
ÁPV Rt. vezérigazgatója és a Társaság 
Igazgatóságának tagja.  A BAUGÉP Kft.

Felügyelôbizottságának elnöke és a 
Budapest Airport Rt. Igazgatóságának
elnöke.

Dr. Kemenes Ernô (65)
Az Igazgatóság tagja 2002. október 11-tôl. 
Diplomáját 1962-ben szerezte a 
Budapesti Közgazdaság-tudományi
Egyetemen, majd 1965-ben közgazda-
sági doktori címet szerzett. 1963-tól a
Budapesti Közgazdaság-tudományi
Egyetem oktatója, késôbb tanszékve-
zetô tanár. 1968 és 1987 között külön-
bözô vezetô pozíciókat tölt be az Or-
szágos Tervhivatalban, a Mûvelôdési
Minisztériumban és a Miniszterelnöki
Hivatalban, 1987 és1990 között az Or-
szágos Tervhivatal vezetôje, miniszteri
rangban. 1992 és 2001 között a
Deloitte & Touche Magyarország veze-
tôje, a kelet-közép-európai régió egyik
irányítója. 1992-tôl 1998-ig a Magyar
Nemzeti Bank Jegybanktanácsának
tagja. 2001-tôl nyugdíjas egyetemi ok-
tató a Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetemen. Részt vesz 
az OECD, EU és IMF országjelentések
készítésében. A B.I.L. Kft. Felügyelô-
bizottságának tagja.

Mosonyi György (56)
A társaság vezérigazgatója, az Igazgató-
ság tagja 1999. július 19-tôl. 
A Veszprémi Egyetemen szerezte ve-
gyészmérnöki diplomáját 1972-ben.
1974-tôl a Shell International Petroleum Co.
magyarországi képviseletének munkatár-
sa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója.
1991-ben a londoni Shell-központban
dolgozott. 1992-tôl 1993-ig a Shell-
Interag Kft. ügyvezetô igazgatója. 
1994 és 1999 között a Shell Hungary Rt.
elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben
a közép- és kelet-európai régió elnöke,
1998-ban egyúttal a Shell Csehország
vezérigazgatója is. A TVK Rt. és az
AEGON Hungary Általános Biztosító Rt.
Igazgatóság elnöke. Az INA d.d.
Felügyelôbizottságának tagja. A Joint
Venture Szövetség elnöke, az Amerikai
Kereskedelmi Kamara Igazgatótanácsá-
nak tagja.

Iain Paterson (58)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl.
A Cambridge Egyetemen a Természettu-
dományok MA fokozatát, Durhamben 
a geofizika MSc fokozatát, emellett a 
Harvard Business School PMD fokozatát
szerezte meg. 1970-tôl a British
Petroleum Plc-nél töltött be különbözô
pozíciókat Nagy-Britanniában, az 
USA-ban és a Közel-Keleten. 1984 és
1998 között az Enterprise Oil Plc-nél dol-
gozott, 1991-tôl a nemzetközi tevékeny-
ségekért felelôs igazgatósági tagként. 
Jelenleg a Paladin Resources Plc, a 
Hunting Plc és az ArmorGroup International
Plc igazgatója, valamint az ITE Group Plc
elnöke, a Sondex Plc Igazgatóságának 
elnöke. Brit állampolgár.

Simóka Kálmánné dr. (59)
Az Igazgatóság tagja 2002. október 11-tôl. 
1973-ban szerezte diplomáját a 
Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyete-
men, majd 1978-ban közgazdaság-tudo-
mányi doktori címet szerzett. 1975 és
1985 között a Pénzügyminisztériumban
tölt be különbözô vezetô posztokat.
1995-tôl 1998-ig a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság vezérigazgatója. 2000-tôl a
Budapesti Temetkezési Intézet Rt. 
vezérigazgatója és igazgatósági tagja. 
A Civis Hotels Rt, a Guest Rt. és az
MFB Rt. Felügyelôbizottságának tagja.

Dr. Horváth Gábor Kamarás Miklós Dr. Kemenes Ernô

Mosonyi György Iain Paterson Simóka Kálmánné dr.
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Áldott Zoltán (37)
Kutatás–termelés Divízió, ügyvezetô igazgató

Horváth Ferenc (45)
Termékelôállítás és Kereskedelem Divízió, ügyvezetô igazgató

Dr. Szórád József (53)
Lakossági Szolgáltatások Divízió, ügyvezetô igazgató 2005. március 31-ig

Vratko Kaŝŝovic (62)
Petrolkémiai Divízió, ügyvezetô igazgató (Slovnaft-alkalmazott)

Fasimon Sándor (39)
Földgáz Divízió, ügyvezetô igazgató

Ügyvezetô Testület

A felsôvezetés további tagjai

Hernádi Zsolt Mosonyi György

Michel-Marc Delcommune Molnár József

Hernádi Zsolt (45)
Hernádi úr önéletrajzát az igazgatósági tagoknál adjuk meg.

Mosonyi György (56)
Mosonyi úr önéletrajzát az igazgatósági tagoknál adjuk meg.

Michel-Marc Delcommune (57)
Delcommune úr önéletrajzát az igazgatósági tagoknál adjuk meg.

Molnár József (49)
Pénzügyi igazgató 2004. szeptember 3-tól.
A Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen szerzett diplomát 1978-ban.
1978 és 2001 között a Borsodchem Rt.-nél töltött be különbözô pozíciókat.
1982 és 1987 között az Árosztály vezetôje, 1987 és 1991 között a
Közgazdasági Fôosztály vezetôje. 1991-tôl 2001-ig a Borsodchem Rt. 
gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közremûködött a vállalat válságkeze-
lésében és reorganizációjában, majd ezt követôen a társaság jövôképének
kidolgozásában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a Borsodchem
részvények tôzsdei bevezetésében. 2001 és 2003 között a TVK vezérigaz-
gatói tisztét töltötte be. 2003-tól pénzügyi igazgatóvá történô kinevezéséig
MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgató. 2001. áprilistól tagja a TVK Rt.
Igazgatóságának, és 2004. januártól tagja a Slovnaft a.s. Igazgatóságának.

Áldott Zoltán Fasimon SándorHorváth Ferenc Vratko KaŝŝovicDr. Szórád József
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MOL összefoglaló szervezeti ábra

STRATÉGIA ÉS ÜZLETFEJLESZTÉS

PÉNZÜGY

HUMÁN ERÔFORRÁS

VÁLLALATI KAPCSOLATOK

TÁRSASÁGI KOMMUNIKÁCIÓ

JOG

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

BELSÔ AUDIT

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ

Hernádi Zsolt

Michel-Marc Delcommune

Molnár József

Simola József

Dr. Bánhegyi Ilona

Miklós László

Ferencz I. Szabolcs

Jancsurák Zoltán

Dr. Bozsik Frigyes

KUTATÁS–TERMELÉS

KENÔANYAG

LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

PETROLKÉMIA

FÖLDGÁZ

Áldott Zoltán

Horváth Ferenc

Dr. Szórád József

Vratko Kaŝŝovic

Dr. Dénes Ferenc

Fasimon Sándor

Cseh Béla

VEZÉRIGAZGATÓ

Mosonyi György

EGÉSZSÉGVÉDELEM, 
BIZTONSÁGTECHNIKA 
ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

TERMÉKELÔÁLLÍTÁS
ÉS KERESKEDELEM

TÖRZSKAR

Simola József
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Dr. Kupa Mihály (64)
A Felügyelôbizottság elnöke 2002. október 11-tôl.
1969-ben szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaság-tudomá-
nyi Egyetemen, 1975-ben doktori címet kapott. 1969 és 
1975 között a Statisztikai Hivatalban, 1975 és 1984 között
Pénzügy Kutató Intézetben, 1984 és 1990 között a Pénzügymi-
nisztériumban tölt be különbözô vezetô funkciókat. 
1990-tôl 1993-ig pénzügyminiszter. 1992-tôl 1993-ig az EBRD
Kormányzótanácsának alelnöke, a Világbank és a Nemzetközi
Valutaalap Kormányzótanácsának elnöke. 1991-tôl, majd 1998-
tól független parlamenti képviselô. Jelenleg az Excellence Pénz-
ügyi Tanácsadó és Szervezetfejlesztô Rt. Felügyelôbizottságá-
nak elnöke és a Nemzeti Színház Rt. Felügyelôbizottságának tagja.

Bognár Piroska (47)
A Felügyelôbizottság tagja 2002. október 11-tôl.
2001-ben szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem 
Humánszervezô szakán. 2001-tôl a MOL Vegyész Szakszer-
vezet ügyvezetô elnöke. 2003 augusztusától a Fókusz Kom
Komáromi Oktatási és Mûvelôdési Kht. ügyvezetôje. 

John I. Charody (78)
A Felügyelôbizottság tagja 2002. október 11. óta
Közgazdász (M.B.E., J.P.).1953 és 1956 között a 
Kôolajkutató és Feltáró Vállalat Geofizikai Kutató Intézetében
dolgozott. 1956 után Ausztráliában vezetô pozíciót tölt be:
Bridge Oil Ltd., Aurora Minerals, Project Mining, valamint
több tôzsdén jegyzett olaj és bányász társaságnál. Winton
Enterprises Pty. Ltd és a Galina Investment nemzetközi tanács-
adó cégek elnök-vezérigazgatója. Charody úr 1971-tôl az
Ausztál Igazgatók Intézetének, 1967-tôl az Ausztrál Vezeté-
si Intézetének tagja, békebíró 1972 óta. 1973-ban az angol ki-
rálynô kitüntetettje (Member of British Empire) Ausztráliáért
tett szolgálatáért. 1990 után az Ausztrál Szövetségi Kormány
Budapestre akkreditált, a régió kapcsolataiért felelôs keres-
kedelmi minisztere 12 országban. 1997-ben a magyar köztár-
sasági elnök az ausztrál–magyar pénzügyi kapcsolatok 
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjét adományozta neki.
1997 óta igazgatósági tag a QBE Atlasz Biztosító Rt.-nél, 
a Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanforgalmazó Kft.
Felügyelôbizottságának elnöke.

Dr. Chikán Attila (61)
A Felügyelôbizottság tagja 2004. április 30-tól.
1967-ben szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaság-tudo-
mányi Egyetemen, 1969-ben doktori címet kapott. 
1968 óta a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen
(2004-tôl Budapesti Corvinus Egyetem) dolgozik. 
1989-tôl 1998-ig a BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék ve-
zetôje. 1998-tól 1999-ig gazdasági miniszter. 2000-tôl 2003-
ig a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási
Egyetem rektora. A Magyar Tudományos Akadémia dokto-
ra. Jelenleg számos funkciót tölt be hazai és nemzetközi
szakmai szervezetekben, több nemzetközi gazdasági fo-
lyóirat szerkesztôbizottságának tagja. A Richter Gedeon
Rt. Felügyelôbizottságának elnöke. 

Slavomír Hatina (58)
A Felügyelôbizottság tagja 2002. október 11-tôl.
Vegyészmérnöki diplomával és tiszteletbeli doktorátusi 
fokozattal rendelkezik. 1970-tôl dolgozik a Slovnaftnál, ahol
különbözô vezetôi pozíciókat tölt be. 1994 és 
2001. decembere között a társaság vezérigazgatója, 
1994-tôl 2005-ig a társaság Igazgatóságának elnöke. 
A Szlovák Mûszaki Egyetem 2001-ben tiszteletbeli doktori
címet adományozott számára. A Slovintegra a.s. és a Slovbe-
na a.s. Igazgatóságának elnöke. Hatina úr szlovák állampolgár.

Kudela József (58)
A Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja
1994. november 30-tól. Felsôfokú szakszervezeti és humán
szervezôi egyetemi szakképesítéssel rendelkezik. 
1989-tôl a MOL Bányász Szakszervezet elnöke. 

Dr. Lámfalussy Sándor (76)
A Felügyelôbizottság tagja 1999. február 24-tôl.
Közgazdaság-tudományi diplomáját a Louvaini Egyetemen,
D.Phil fokozatát Oxfordban, a Nuffield College-ben szerezte.
1961–62-ben a Yale Egyetem vendégprofesszora. Egy ideig
a Bank of Brussels vezérigazgatója, majd 1976-tól 1993-ig a
Bank for International Settlements (Nemzetközi Fizetések
Bankja) vezetô embere, az utolsó kilenc évben vezérigazga-
tója. 1994-tôl 1997 júliusáig az European Central Bank 
(Európai Központi Bank) elôdjének, az Európai Monetáris 
Intézetnek (European Monetary Institute,EMI) elnöke, a 
Louvaini Katolikus Egyetem (Belgium) professzora. 
2000–2001 során az európai értékpapírpiacok szabályozásá-
val foglalkozó Bölcs Emberek Bizottságának (Committee of
Wise Men) elnöke. A Bizottság ajánlásait az Európa Tanács
elfogadta és ezeket jelenleg is alkalmazzák. A CNP Assurance
France Felügyelôbizottságának tagja. Belga állampolgár.

Major János (53)
A Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja
1994. november 30-tól. 
2003-ban szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem 
személyügyi szervezô szakán. 1994-tôl a MOL Rt. Vegyipa-
ri Munkavállalók Szakszervezetének titkára. 2003-tól a 
MOL Vegyész Szakszervezet koordinációs titkára. 2002-tôl a
százhalombattai önkormányzat jogi-, ügyrendi és foglalkozta-
tási bizottságának, 2003-tól a Fókusz Kom Komáromi Oktatási
és Mûvelôdési Kht. Felügyelôbizottságának tagja. 

Dr. Oláh Lajos (36)
A Felügyelôbizottság tagja 2002. október 11-tôl.
Diplomáját 1993-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Jogi Karán, tanulmányait rigai, leideni, stellenbocshi,
johannesburgi és brüsszeli ösztöndíjakkal, tanulmányutakkal
egészítette ki. 1993 és 1996 között a Prímagáz Hungária Rt.-
nél dolgozott. 1996 és 1999 között Központi Elszámolóház-
és Értéktár Rt.-nél projektvezetô, 1999-tôl 2002-ig a 
BÉT Tôzsdetanácsának kibocsátók által delegált tagja. 
1999-tôl 2002-ig a LOGOS Kft. ügyvezetô igazgatója. 
2002-tôl 2004. októberig az ÁPV Rt. Igazgatóság tagja.

Felügyelôbizottság
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MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Részvénytársaság
Felügyelôbizottsága

A Felügyelôbizottság összetétele 2004-ben megváltozott, 
Dr. Lukács János lemondását követôen az évi rendes közgyû-
lés Dr.Chikán Attilát választotta a Felügyelôbizottságba. 
A Felügyelôbizottság a törvényekben elôírt kötelezettségeinek
megfelelôen végezte feladatát. Jelentését az Igazgatóság be-
számolója, a könyvvizsgálók véleménye és tervezett, folyama-
tos évközi ellenôrzések alapján alakította ki.

A MOL Rt. változatlanul Közép-Kelet-Európa egyik vezetô integ-
rált kôolaj- és gázipari társasága, magyarországi piacvezetô, az
anyavállalat 1171,8 milliárd forintos, a Csoport 2511,7 milliárd
forintos nettó árbevételével az ország legnagyobb vállalata. 

Az Igazgatóság elmúlt évi munkája sikeresnek minôsíthetô:
• Beérett a stratégia, az integráció és a hatékonyságnövelés.

A MOL Rt. 2004-ben is sikeres lépéseket tett stratégiai
céljai megvalósítása érdekében, mely szerint Közép-Európa
meghatározó, integrált multinacionális olajvállalatává kíván
válni a Baltikumtól az Adriáig. Szervezetét és mûködési 
folyamatait integrálta, az üzleti eredményekben már tükrö-
zôdnek a Slovnaft és a TVK sikerei és megjelennek az 
INA-partnerségbôl fakadó elônyök is. 

• A korábbiaknál kedvezôbb világpiaci tendenciák mellett a 
növekedésben jelentôs szerepe volt a növekvô volume-
neknek és az elmúlt idôszak beruházásainak a finomítás
kereskedelemben, melynek eredménytermelô képessége 
jelentôsen nôtt.

• A stabil kockázatkezelés, a hitelszerkezet folyamatos 
optimalizálása következtében az árfolyamkockázatok az 
elmúlt évben jól kezelhetôek voltak.

A Felügyelôbizottság megítélése szerint az Igazgatóság és a 
Társaság 2004. évi tevékenysége alapvetôen bizonyította a ko-
rábban meghirdetett stratégia sikerét, mely soha nem látott rész-
vényesi érték növelésben, a Csoport régióbeli vezetô szerepének
erôsítésében mutatkozott meg. Az eredmények növekedéséhez
hozzájárult a Földgázszegmens üzleti eredménye 63,1 Mrd Ft-tal,
szemben a 2003. évi 6,5 Mrd Ft-tal. A jelentôs eredményjavulás-
ban a szabályozási környezet változása játszott meghatározó
szerepet, amely – a gázüzlet szabályozásban elismert – nyereség
realizálását biztosító árképzését tette lehetôvé.

A MOL Rt. belsô szabályozottsága, ellenôrizhetôsége megfe-
lelô, integrált irányítási és információs rendszere áttekinthe-
tô és megbízható.

A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés a számviteli tör-
vény elôírásainak megfelelôen, a Társaság számviteli politiká-
jával összhangban készült. A mérleg valamennyi adata leltár-
ral alátámasztott. Adófizetési kötelezettségeinek megállapítása
és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelôen tör-
tént. A Társaság 2004. évi beszámolója megbízható és valós
képet nyújt a gazdálkodásról.

A MOL-csoport is nyereségesen gazdálkodott 2004-ben. 
A konszolidálásba teljeskörûen 54, equity módszerrel
(részlegesen) további 35 társaság került bevonásra. 
A tulajdonosi szerkezet az elmúlt év során változott, 
2004 végén az ÁPV Rt. részesedése 11,8% volt, a külföldi in-
tézményi befektetôk tulajdoni aránya 56,0% volt, ebbôl a 
MOL GDR-okat kezelô JP Morgan részesedése 14,9%-ot tett
ki. A hazai intézményi befektetôk tulajdoni hányada 4,2% volt.
A MOL-részvények forgalommal súlyozott tôzsdei átlagárfo-
lyama 2003-hoz képest 50,3%-kal emelkedett, 8.791 Ft volt
2004-ben.  A 2004. december 31-i záróárfolyam 12.710 Ft volt.

A Felügyelôbizottság támogatja az Igazgatóság 2004. évre
16,998 Mrd Ft bruttó osztalékfizetési javaslatát, mely össz-
hangban van azzal, hogy a 2004 volt az elsô olyan üzleti év,
amikor a gázüzlet az új uniós elveknek megfelelô szabályozott
nyereséget biztosító üzleti környezetben mûködött, valamint
beértek a korábbi évek befektetései és hatékonyságnövelô 
intézkedései. Így az elért eredmények, a pénzügyi helyzet a 
továbbra is fennálló növekedési szándék mellett lehetôvé 
teszi az osztalékfizetés jelentôs növelését.   

A Felügyelôbizottság a MOL Rt. 2004. évi auditált beszámo-
lóját 1428 Mrd Ft mérleg fôösszeggel és 137 Mrd Ft adózott
eredménnyel, a MOL-csoport 2004. évi auditált konszolidált
beszámolóját 1648 Mrd Ft mérleg fôösszeggel és 
223 Mrd Ft adózott eredménnyel a Közgyûlésnek elfogadás-
ra javasolja. Ezen beszámolók nem tartalmazzák a közgyû-
lésnek elfogadásra javasolt osztalék eredményre gyakorolt hatását.

Budapest, 2005. március 31.
A MOL Rt. Felügyelôbizottsága nevében:

Dr. Kupa Mihály 
a Felügyelôbizottság elnöke

A Felügyelôbizottság jelentése 

Dr. Kupa Mihály
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A MOL Rt. alapításának dátuma
1991. október 1. Bejegyezve a Fôvárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1992. június 10-i dátummal, 
1991. október 1-jei hatállyal 01-10-041683 számon.

Jogelôd
Országos Kôolaj- és Gázipari Tröszt és tagvállalatai
A jelenleg érvényes alapszabályt a 2004. április 30-i évi rendes közgyûlésén fogadták el. Az alapszabály megtekinthetô vagy
igényelhetô a társaságtól, elektronikus formában letölthetô a társaság honlapjáról.

Alaptôke 2004. december 31-én
108 618 197 névre szóló, egyenként 1.000 Ft névértékû, „A” sorozatú törzsrészvénybôl, 1 darab névre szóló, 
1.000 Ft névértékû, meghatározott elsôbbségi jogokat biztosító, „B” sorozatú szavazatelsôbbségi részvénybôl, valamint 
578 névre szóló, egyenként 1.001 Ft névértékû, „C” sorozatú törzsrészvénybôl áll.

Tulajdonosi szerkezet:

2004.12.31. 2003.12.31.

Részvény névérték Részvény névérték

(ezer Ft) % (ezer Ft) %

Külföldi befektetôk 60.863.659 56,0 39.448.214 36,4

Slovbena. Slovintegra 8.646.849 8,0 10.611.395 9,8

OMV 10.865.000 10,0 9.840.000 9,1

ÁPV Rt. 12.792.002 11,8 24.600.002 22,7

Hazai intézményi 4.619.279 4,2 9.518.813 8,8

Letétkezelôk (fôleg hazai magánszemélyek) 5.494.179 5,1 9.849.898 9,1

MOL Rt. (saját részvények) 5.337.808 4,9 4.288.106 4,0

Nem regisztrált 0 0,0 70.968 0,1

Összesen: 108.618.777 100,0 108.227.397 100,0

A részvényekre vonatkozó információ

A MOL-részvények árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok többsége. A Magyar Tôkepiac kötésenként és naponta ismerteti
az árfolyamokat és a forgalmazott mennyiségeket. A MOL Rt. GDR-jainak indikatív áralakulása és forgalma londoni IOB-én a
Reuters rendszeren a MOLBq.L RIC kóddal, a Bloomberg rendszeren a MOLD LI RIC kóddal érhetô el. A MOL-részvények
árfolyama a Budapesti Értéktôzsdén a Reuters rendszeren keresztül a MOLB.BU a Bloomberg rendszeren pedig a 
MOL HB RIC kóddal érhetô el.

Az alábbi táblázat mutatja a MOL-részvények, illetve GDR-ok kereskedési adatait 2004-ben negyedévente

BUX-forgalom BUX-záróár IOB-forgalom IOB-záróár

Idôszak (db részvény) (Ft/részvény) (db GDR) (US$/GDR)

1. negyedév 26.744.084 7.130 9.529.973 35,00

2. negyedév 22.294.798 8.205 8.465.307 39,00

3. negyedév 13.047.032 9.715 10.470.132 48,85

4. negyedév 25.303.251 12.710 14.655.598 72,00

Saját részvényállomány

A MOL Rt. 2004. április 30-án megtartott évi rendes közgyûlésének 13. számú határozata az alábbiak szerint adott felhatalmazást
az Igazgatóság részére saját részvények vásárlására:

Az Igazgatóság jogosult saját részvény vásárlására az alábbiak szerint:
A saját részvények megszerzésének célja:

• a részvény alapú ösztönzési rendszerek mûködtetése, vagy
• a tôkeszerkezet optimalizálási lehetôségének elôsegítése a forgalomban lévô részvények vásárlása (és esetleges késôbbi

bevonása) útján, vagy

Vállalati információk
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Vállalati információk

• a szóba jöhetô részvényjellegû vagy hibrid finanszírozási instrumentumok alkalmazásának megkönnyítése, vagy
• a MOL Rt. stratégiai céljai megvalósításának elôsegítése, így különösen akvizíciós tranzakciók során a saját részvények fizetési

eszközként való felhasználása.
A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül,
tôzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tôzsdén kívüli forgalomban is.
A felhatalmazás a MOL Rt. törzsrészvényeinek megszerzésére jogosít.
A felhatalmazás alapján megszerezhetô részvények mennyisége: a részvénytársaság által megszerzett, illetve a tulajdonában
lévô saját részvények együttes névértékének összege egy idôpontban sem haladhatja meg az alaptôke tíz százalékát.
A felhatalmazás idôtartama a közgyûlési döntés napjától számított 18 hónap.
Ha részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethetô ellenérték legalacsonyabb összege
1 Ft, a legmagasabb összege a tranzakció napján érvényesülô tôzsdei árszint.

A MOL Rt. tulajdonában 2004. január 1-jén 3.107.558 darab „A”sorozatú, valamint 1.179.369 darab „C” sorozatú törzs-
részvénye volt. Az év végére az „A” sorozatú részvények száma 5.337.439 darabra nôtt, a „C” sorozatú részvények száma
369 darabra csökkent. A változásokat az alábbi tranzakciók okozták.

Változás oka: „A” sorozatú törzsrészvény (db) „C” sorozatú törzsrészvény (db)

Sajátrészvény darabszáma 2004. január 1-jén 3.107.558 1.179.369
„C” sorozatú részvények „A” sorozatra történô átváltása 1.180.179 -1.179.000

Részvényvásárlás a Slovbenatól és a Slovintegratól 1.180.548

Alkalmazottak és vezetô tisztségviselôk részvényhez juttatása -130.846

Sajátrészvény darabszám 2004. december 31-én 5.337.439 369

A felsôvezetés értékpapír-tulajdona 2004. december 31-én

Tulajdonban Tulajdonban

lévô MOL- lévô átváltoztatható

Név Tisztség részvények száma MOL-kötvények száma

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság tagja 34.160 104

Mosonyi György vezérigazgató, az Igazgatóság tagja 898 72

Dr. Csányi Sándor az Igazgatóság tagja, elnök-helyettes 23.839 28

Michel-Marc Delcommune stratégiai igazgató, az Igazgatóság tagja 18.723 40

Akar László az Igazgatóság tagja 2.866 20

Dr. Dobák Miklós az Igazgatóság tagja 9.591 24

Dr. Horváth Gábor az Igazgatóság tagja 10.921 20

Dr. Kemenes Ernô az Igazgatóság tagja 1.570 20

Iain Paterson az Igazgatóság tagja 8.921 20

Kamarás Miklós az Igazgatóság tagja 0 0

Simóka Kálmánné dr. az Igazgatóság tagja 1.570 20

Dr. Kupa Mihály a Felügyelôbizottság elnöke 0 0

Bognár Piroska a Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 484 0

Dr. Chikán Attila a Felügyelôbizottság tagja 0 0

John I. Charody a Felügyelôbizottság tagja 0 0

Slavomir Hatina a Felügyelôbizottság tagja 0 0

Kudela József a Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 0 0

Dr. Lámfalussy Sándor a Felügyelôbizottság tagja 380 0

Major János a Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 544 0

Dr. Oláh Lajos a Felügyelôbizottság tagja 0 0

Áldott Zoltán Kutatás-termelés Divízió, ügyvezetô igazgató 15.000 52

Fasimon Sándor Földgáz Divízió, ügyvezetô igazgató 0 32

Horváth Ferenc Termékelôállítás és Kereskedelem Divízió, ügyvezetô igazgató 2.348 52

Vratko Kassovic Petrolkémia ügyvezetô igazgató 0 0

Molnár József Pénzügyi igazgató 0 52

Dr. Szórád József  Lakossági Szolgáltatások Divízió, ügyvezetô igazgató 2005. március 31-ig 0 48

Michel-Marc Delcommune, korábban pénzügyi igazgató 2004. szeptember 2-tól a társaság stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója lett. 

A Társaság új pénzügyi igazgatója Molnár József lett, aki korábban a MOL Rt. tervezés-kontrolling igazgatója volt. Áldott Zoltán, korábbi straté-

giai és üzletfejlesztési igazgató a Kutatás-termelési üzletág vezetôje lett. 
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Átlagos termelési költség Magában foglalja a kôolaj és
földgáz kitermelésének, összegyûjtésének és elôkészítésének
költségeit.

Barrel (hordó) A kôolajiparban használt angolszász mérték-
egység, egy tonna kôolaj hozzávetôleg egyenlô 7,3 barrellel.

Bányajáradék A nemzetközi gyakorlat és a Bányatörvény
elôírásai szerint a Magyar Állam a Magyarországon kiter-
melt kôolaj és földgáz legnagyobb része után bányajáradék
fizetését írja elô. Ennek mértéke 1998. január 1. óta 12%, ki-
véve az 1998 elôtt termelésbe állított mezôkrôl származó
földgáztermelés után fizetett többletbánya-járadékot (lásd A
vezetés beszámolója és elemzése a pénzügyi helyzetrôl,
valamint a mûködés eredményeirôl).

Bizonyított készlet Az a becsült kôolaj-, földgáz- és csepp-
folyós gáztermékmennyiség, amely a geológiai és mérnöki
adatok szerint nagy biztonsággal (több mint 90 százalék) gaz-
daságosan kinyerhetô a már ismert tárolókból, a fennálló
gazdasági és üzemelési feltételek mellett.

Bizonyított feltáratlan készlet Olyan készlet, amely
olyan területeken lévô új kutakból nyerhetô, ahol még nem tör-
tént fúrás, vagy olyan meglévô kutakból, ahol viszonylag
jelentôs ráfordítás szükséges az átalakításhoz.

Bizonyított feltárt termelési készlet Az a készlet,
amely   meglévô kutakban a termelés számára rendelkezés-
re álló idô alatt kitermelhetô.

Bizonyított feltárt nem termelô készlet Olyan készlet,
amely a meglévô kutakból a rendelkezésre álló idô alatt kiter-
melhetô, de a befejezetlen vezeték-összeköttetések vagy
egyéb mechanikai vagy szerzôdéses követelmények hiánya mi-
att a szénhidrogén-eladás még nem kezdôdött meg.

Boe (barrel of crude oil equivalent) A gáz fûtôérté-
ke alapján hômennyiségi alapon kôolajra történô átszámítása
után kapott térfogati egyenértékes. Gyakorlati alkalmazás-
kor 1 boe alatt általában 6 000 köblábnyi (kb. 170 normál m3)
gázt értünk.

Brent típusú kôolaj Északi-tengeri kôolajok keveréke,
amelynek jegyzésára irányadónak tekintett a nemzetközi kô-
olajpiacon. 

Bruttó termelés A szénhidrogénmezôkbôl származó
összes kôolaj és földgáz mennyisége a bányajáradék levoná-
sa elôtt.

Desztillációs kapacitáskihasználtság A finomító el-
sôdleges desztillációs kapacitásának kôolajra vonatkoztatott
kihasználtsága.

Déli kiskereskedelmi régió Magában foglalja Ausztriát,
Szlovéniát, Horvátországot, Szerbiát és Romániát.

Downstream, DS Feldolgozás és Kereskedelem szegmens.

Északi kiskereskedelmi régió Magában foglalja
Lengyelországot, Csehországot és Szlovákiát.

Fehéráru A kôolajból kinyerhetô alacsonyabb sûrûségû 
(általában értékesebb) termékek (PB, benzinek és gázolajok).

Finomítói fedezet Teljes finomítási kapacitás osztva az
összes értékesített termékmennyiséggel.

Folyékony gáztermékek A földgázból leválasztott csepp-
folyós szénhidrogének, a propántól a nehezebb
komponenseket is tartalmazó gazolinokig bezárólag.

Fokozott olajkinyerési eljárás (EOR) Olyan eljárá-
sok/ technológiák összessége, amelyekkel az elsôdleges
(segédenergia nélküli) és másodlagos (EOR-nak nem minô-
sülô, pl. vízbesajtolás, nem elegyedô gázbesajtolás)
módszerekhez képest többletolaj-kihozatalt lehet produ-
kálni. (Pl. égetéses eljárás, áramlási profilt befolyásoló
beavatkozások.)

Franchise-rendszerben mûködtetett MOL-töltôállomás
MOL-logóval és termékkínálattal mûködtetett, de nem MOL-
tulajdonú töltôállomás. 

Készlet A kôolaj, kondenzátum, földgáz és más alkotórészek
azon becsült térfogata, amelyrôl föltételezzük, hogy ismert ki-
termelési módszerrel kereskedelmi méretekben kinyerhetô
egy ismert fölhalmozódásból egy adott idôpontot követôen az
aktuális gazdasági körülmények között érvényes állami szabá-
lyozás mellett.

KKKSZ Kôolaj és Kôolajtermék Készletezô Szövetség, 
Magyarországon a kôolaj és kôolajtermékek stratégiai
készletezését látja el. Kogenerációs erômû Szén- vagy föld-
gáztüzelésû erômû, amely villamos és termikus energia
egyidejû termelésére alkalmas.

Kondenzátumok A folyékony fázisú szénhidrogének azon
csoportjának általánosító elnevezése, amelyben dominálnak a
könnyû alkotók, és amelyeket a földgáz szeparálásával a fel-
színen nyernek ki.

Magyar Ásványolaj Szövetség A legjelentôsebb ma-
gyarországi kôolajtermék-forgalmazó társaságok szövetsége. 

Maradékfeldolgozási projekt Célja a kôolajfinomítás
során keletkezô termékek (fûtôolaj) könnyebb, értékesebb
termékekké (fehéráruvá) történô átalakítása.

MCF Millió köbláb, a földgáziparban használt angolszász
mértékegység, egy köbméter egyenlô 35 314 köblábbal.

MEH Magyar Energia Hivatal

Meddô kút Olyan kivizsgált kutató- és/vagy feltárófúrás,
amely nem igazolja szénhidrogéntelep meglétét, vagy nem
képes annyi kôolajat, illetve földgázt gazdaságosan kitermel-
ni, amelynek alapján érdemes lenne kúttá fejleszteni.

Olajipari és pénzügyi kifejezések fogalomtára
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Monomerek A monomerek, az etilén és propilén a következô ter-
mékek krakkolása során keletkezô elsôdleges termékek: vegyipari
benzin, gázolaj, etán, propán, bután. A monomerek a legnagyobb
volumenben elôállított petrolkémiai termékek, gyakorlatilag a pet-
rolkémia ipar építôkövei. Legfontosabb tulajdonságuk a két szénatom
közötti kettôs kötés, amitôl magas a reakció képességük.

Nettó termelés A szénhidrogénmezôkbôl származó összes
kôolaj és földgáz mennyisége a bányajáradék levonása után.

Nettó száraz gáztermelés A kitermelt összes gáz, csök-
kentve a termelt vagy leválasztott szén-dioxid, illetve a gazolin
gôztérfogat mennyiségével.

Poliolefinek Gyûjtôneve azoknak a polimereknek, amelyeket
monomerekbôl/olefinekbôl (etilén, propilén) állítanak elô. 
A poliolefinek nagy molekulasúlyú vegyületek, amelyek több
száz vagy ezer monomerbôl állnak. A molekulák súlya, szerkeze-
te és elrendezôdése a polimerek számos tulajdonságát befolyásolja.

Polietilén A poliolefinek egy típusa. Az etilén magas nyomá-
son történô polimerizációja során alacsony sûrûségû polietilén
(LDPE), míg közepes nyomáson történô polimerizációja során
nagy sûrûségû polietilén (HDPE) keletkezik. Az LDPE rugal-
masabb és áttetszôbb, a HDPE erôsebb, tartós terhelés alatt
kevésbé nyúlik, és kevésbé légáteresztô.

Polipropilén A poliolefinek legkisebb sûrûségû típusa, amely
a propilén polimerizációja során keletkezik. Jó ütôszilárdságú
és kiválóan színezhetô anyag. A polipropilén jó hôálló tulajdon-
sággal és alacsony vízfelvételi képességgel rendelkezik.

PPM A PPM egy adott anyag folyadékbeli koncentrációját mu-
tatja. Ez a mértékegység alacsony koncentráció kimutatására
használatos. A PPM érték kiszámítása a következôképpen tör-
ténik: a koncentráció abszolút értékét egymillióval megszorozzuk.
10 PPM például azt jelenti, hogy egymillió kilogrammnyi (1 kilo-
tonna) folyadék 10 kilogrammot tartalmaz az adott anyagból.

Russian export blend API-sûrûség: 32,5, kéntartalom
1,25%, orosz kôolajok keveréke, amelyek jegyzésárai irány-
adóként szolgálnak a nemzetközi kôolajpiacokon.

Termelésbe állítás Szénhidrogénkészletek letermeléséhez
szükséges föld alatti és föld feletti létesítmények megvalósí-
tásának folyamata.

Toe (tonna olaj egyenértékes) A gáz fûtôértéke alapján
hômennyiségi alapon kôolajra történô átszámítása után kapott
tömeg egyenértékes. Gyakorlati alkalmazáskor 1 toe alatt ál-
talában 1 200 Nm3-nyi gázt értünk.

Upstream Kutatás–termelés szegmens

SAPPO Szlovák Kôolajipari és Kereskedelmi Szövetség

Vízszintes fúrás Olyan fúrás, amelynél a függôleges szakaszt kö-
vetôen vízszintes vagy ahhoz közeli tartományt alakítanak ki a
célrétegben, a beáramlási keresztmetszet növelése érdekében.

PÉNZÜGYI KIFEJEZÉSEK

Átlagos lekötött tôkearányos megtérülés (ROACE)
Üzleti eredmény osztva a felhasznált átlagos tôkével [összes
eszköz-(befektetett pénzügyi eszközök+befejezetlen beruhá-
zás állománya+pénzeszközök és értékpapírok+rövid lejáratú
kötelezettségek)+rövid lejáratú hitelek].

CF@R (Cash Flow at Risk) A vállalat kockázatainak méré-
sére szolgáló módszer. Figyelembe veszi a kitettséget és a
MOL Rt. portfóliójában található különbözô üzletek volatilitását.

EBITDA Üzleti eredmény és az értékcsökkenés összege.

EBITDA ráta Üzleti eredmény plusz értékcsökkenés oszt-
va az értékesítés nettó árbevételével.

Eladósodottság A nettó hitel és a nettó hitel, plusz saját
tôke, plusz a külsô tulajdonokra esô részesedés hányadosa.

GDR A J. P. Morgan, mint letétkezelô által letétben tartott
részvényekrôl kiállított letéti igazolások (Global Depositary
Receipt), amelyek külföldön kerültek forgalombahozatalra.

IFRS Nemzetközi Számviteli Szabványok, korábban IAS.

ISDA International Swap Dealers Association Az
ISDA Master szerzôdés derivatív (származékos) ügyletek jogi le-
bonyolítására vonatkozó általános keretszerzôdés két fél között.

Kapitalizáció A társaság piaci értéke, az alaptôkét alkotó
részvények darabszáma szorozva a részvények aktuális 
piaci árával.

Nettó eredmény Adózás utáni eredmény a társult vállalko-
zások eredményének és a külsô tulajdonosok részesedésének
levonása után.

Részvényesi hozam A részvények árfolyamváltozásának
és a fizetett osztalékból adódó összes hozam.

Saját tôkearányos megtérülés (ROE) A társaság rész-
vénytôkéjére esô megtérülést mutatja meg, a nettó eredmény
osztva a társaság saját tôkéjével

Short pozíció Olyan kockázati kitettség, ahol egy 
társaság eredményét és/vagy cash flow-ját negatívan be-
folyásolja egy külsô tényezô (termékár, árfolyam, kamatláb)
emelkedése.

Üzleti tevékenységbôl származó nettó készpénz
A társaság üzleti tevékenységébôl származó nettó kész-
pénz jelzi a társaság képességét az osztalék és a kamat
kifizetésre és a beruházási programok finanszírozására.

Olajipari és pénzügyi kifejezések fogalomtára
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Részvényesi információk

Részvényesi kapcsolatok

Befektetôi Kapcsolatok – befektetôi és 
elemzôi kapcsolatok, nyilvános dokumentumok stb.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: (1) 464-1395, fax: (1) 464-1335
E-mail: investorrelations@mol.hu 

Részvénykönyv vezetése

KELER Rt.
1075 Budapest, Asbóth u. 9–11.
Telefon: (1) 269-6550
Ingyenesen hívható zöldszám: (80) 390-207
Ügyfélfogadási idô: munkanapokon 09.00 – 15.00

Részvények kereskedelmérôl információ kérhetô

Budapesti Értéktôzsde
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.
Telefon: (1) 429-6636, fax: (1) 429-6654

Varsói Értéktôzsde

Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Ksiąžęca 4
00-498 Warsaw Poland
Telefon: (4822) 628-32-32 fax. (4822) 628-17-54
e-mail: gielda@wse.com.pl

GDR-információ

Morgan Guaranty Trust Company
60 Wall Street, New York, New York 10260, USA
US Morgan Service Center (+1) 800-428-4237 
vagy az Egyesült Államokon kívül (+1) 781-575-4328.

Hirdetmények közzétételének helye

A társaság közleményeit a Magyar Tôkepiac címû országos
napilapban, valamint a MOL Rt. (www.mol.hu) és a Budapesti
Éréktôzsde (www.bet.hu) honlapján jelenteti meg. A Társaság
a közgyûlési meghívót a Népszabadság és a Magyar Nemzet
címû napilapokban is megjelenteti.








