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kieMeLt pénzügyi és üzLeti adatOk

A MOL-csoport Közép Európa egyik vezető integrált olaj- és gázipari csoportja. 
Európa egyik leghatékonyabb szereplői vagyunk a kutatás-termelés, illetve a fel-
dolgozás és kereskedelem területén az egy hordóra jutó eredményesség alapján. 
Valamennyi alaptevékenységünket illetően piacvezetők vagyunk Magyarországon 
és Szlovákiában.

Piaci kapitalizációnk 2007. év végén elérte a 15,6 milliárd USA dollárt. Részvénye-
inket jegyzik a Budapesti, a Luxemburgi és a Varsói Értéktőzsdén. Az értékpapírja-
inkkal kereskednek az Egyesült Államok OTC, illetve a londoni International Order 
Book rendszerekben.

Legfontosabb célunk a hosszú távon fenntartható növekedés a meglévő és új piaci 
lehetőségek minél teljesebb kihasználásával, a belső hatékonyság javításával, 
valamint dinamikus fejlesztési és terjeszkedési stratégia követésével. 2007-ben 
elfogadtuk organikus stratégiánkat, amely kiegészítve akvizíciós erőfeszítéseinket 
további növekedési lehetőséget teremt.

Főbb tevékenységeinkről röviden:

Kutatás-termelés: hetven éves hazai tapasztalattal rendelkezünk, míg a nem-• 
zetközi kutatás-termelés üzletnek tizenöt éve vagyunk aktív szereplői. Célunk a 
hazai termelés optimális szinten tartása mellett egy kiegyensúlyozott nemzetközi 
portfolió kiépítése. 
Feldolgozás és Kereskedelem: az IES megvételével 2007-ben, három magas • 
komplexitású, kiemelkedő termékkihozatallal rendelkező finomítóval rendelke-
zünk. A finomított termékek kis- és nagykereskedelmét kiterjedt olaj- és termék-
vezeték hálózat támogatja. Töltőállomásaink száma megközelíti az ezer darabot.
Petrolkémiai szegmensünk Közép-Európa egyik vezető polimer előállítója, műkö-• 
dését a Feldolgozás és Kereskedelem szegmenssel integráltan optimalizáljuk. 
Termékeink több mint 40 országban vannak jelen.
A Földgáz szegmens középpontjában a kiterjedt nagynyomású gázvezeték háló-• 
zatunkon keresztüli földgázszállítás áll. Stratégiánkkal összhangban 2007-ben 
beléptünk a gáztárolás és kereskedelem üzletekbe, amely további növekedési 
lehetőségeket nyújt a társaság számára. 

A Feldolgozás és Kereskedelem szegmens volt a legeredményesebb a 51%-os 
EBITDA hozzájárulásával 2007-ben. A Kutatás-termelés, a Petrolkémia és a Gáz 
üzletágak 26%, 13% illetve 10%-kal részesedtek a csoport szintű EBITDA-ból.

MOL-csoportról 
röviden

* A definíciók a 215. oldalon találhatók. ** 2006-ban a gáztranzakció nyeresége nélkül, 2007-ben a TVK részvények 
akvizícióján elkönyvelt egyszeri nyereség és a gázüzlet eladásáért az E.ON-tól járó utólagos ármódosítás nélkül. 
*** A saját részvények számának és a közgyűlés jóváhagyásának függvénye. 
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Főbb kutatás és kitermelés adatok 2006 2007 ’07/’06 %

Bruttó kőolaj készlet (millió hordó)* 93,0 125,1 34,5

Bruttó földgáz készlet* (millió boe)** 173,2 130,3 -24,8

Összes bruttó szénhidrogén készlet* (millió boe)** 266,2 255,4 -4,1

Átlagos kőolajtermelés (ezer hordó/nap) 53,3 50,1 -6,0

Átlagos földgáztermelés (ezer boe/nap) 49,3 40,3 -18,3

Összes szénhidrogén-termelés (ezer boe/nap) 102,6 90,4 -11,9

Főbb feldolgozás és kereskedelem adatok 2006 2007 ’07/’06 %

Teljes kőolaj feldolgozás (kt) 15.110 16.303 7,9

Teljes kőolajtermék értékesítés*** (kt) 14.307 15.501 8,3

Gáz- és tüzelőolaj-kihozatal (%) 44,2 44,4 0,2

Benzin-kihozatal (%) 20,5 21,1 0,6

Fűtőolaj-kihozatal (%) 3,4 3,0 -0,4

Töltőállomások**** 772 992 28,5

Főbb petrolkémiai adatok 2006 2007 ’07/’06 %

Olefin értékesítés (kt) 244 277 13,5

Polimer értékesítés (kt) 1,126 1,210 7,4

Főbb földgázszállítási adatok 2006 2007 ’07/’06 %

Magyarországi földgáz szállítás (m m3) 17,278 14,961 -13,4

Földgáz tranzit (m m3) 2,386 2,390 0,2

* A SEC irányelvek szerint számolt bruttó bizonyított készletadatok nem foglalják magukban a MOL arányos 
részesedését az INA-ból (25%) ** Kondenzátumokat tartalmazza *** PB és gáztermék nélkül, petrolkémiai alapanyag 
átadást beszámítva **** A teljesen konszolidált leányvállalatokat tartalmazza

Kiemelt pénzügyi adatok, IFRS 
(Mrd Ft) 

2006 2007 ’07/’06 %
2007 USD 

millió

Árbevétel 2.891,1 2.594,0 -10 14.112,9

EBITDA 542,4 496,0 -9 2.698,8

Üzleti eredmény 409,6 355,5 -13 1.934,2

Üzlei eredmény speciális tételek nélkül* 326,7 299,4 -8 1.629,1

Adózás előtti eredmény 377,1 344,3 -9 1873,0

Anyavállalati részvényesek részesedése az 
eredményből

329,5 257,8 -22 1.402,6

Nettó eredmény speciális tételek nélkül* 213,7 210,4 -2 1.144,7

Üzleti tevékenységből származó nettó 
pénzeszköz

529,5 315,5 -40 1.716,6

Beruházások és befektetések 187,2 363,4 94 1.977,1

Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft és USD 3.424,0 3.057,0 -11 16,6

Sajáttőke-arányos eredmény (ROE), % 30,5 32,5 7 -

Átlagos lekötött tőkére eső megtérülés 
(ROACE)**, %

32,8 22,6 -31 -

Tiszta átlagos lekötött tőkére eső 
megtérülés (ROACE) %*,**

27,2 18,5 -32 -

* 2006-ban a gáztranzakció 82,9 Mrd Ft-os nyeresége és a tranzakcióban értékesített leányvállalatok (Kereskedelem 
és Tárolás) eredménye nélkül, 2007-ben a TVK részvények akvizícióján elkönyvelt egyszeri nyereség (14,4 Mrd Ft) 
nélkül; a gázüzlet eladásáért az E.ON-tól járó 44,3 Mrd Ft utólagos ármódosítás nélkül, amelyből 26,9 Mrd Ft bevétel 
a 2007 július-december periódus vonatkozásában 2007. IV. negyedévben kimutatásra került, melynek pénzügyi 
teljesítése 2008. I. negyedévben várható. ** Adózott üzleti eredménnyel számolva.

kieMeLt pénzügyi és üzLeti adatOk
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getikai céggel, a CEZ-zel 50-50 százalékos 
vegyesvállalat létrehozására. A vegyesvállalat 
gáztüzelésű erőművek építésére fókuszál 
Közép- és Dél-Kelet Európa négy országában. 
Az első nagyobb beruházás keretében a ter-
vek szerint egy-egy 800 MW-os kombinált 
ciklusú gázturbinás erőmű épül a pozsonyi 
és a százhalombattai finomító területén. A 
stratégiai együttműködés növeli finomítóink 
energiaintegráltságát és komplexitását. Az 
előállított energiamennyiség egyben lehe-
tőséget teremt, hogy belépjünk a rendkívül 
vonzó energiapiacra, és ott jelentős piaci 
részesedést érjünk el. A stratégiai szövetség 
megerősítése érdekében a CEZ 7%-os része-
sedést vásárolt a MOL-ban.

A másik mérföldkőnek tekinthető tranzakció az 
omani olajipari társasággal (OOC) kötött stra-
tégiai szövetség. Az együttműködés kereté-
ben 8%-os MOL részesedést értékesítettünk 
az ománi társaságnak, míg társaságunk része-
sedést szerez nemzetközi eszközökben, vala-
mint készpénzt kap. Ezen felül megegyeztünk 
abban is, hogy a jövőben közösen veszünk 
részt üzletfejlesztési projektekben stratégiai 
partnerként mind a kutatás-termelés, mind a 
feldolgozás és kereskedelem üzletekben. Úgy 
véljük, ezek a stratégiai szövetségek segítik a 
MOL-t stratégiai céljai megvalósításában, és 
jelentős hozzáadott értéket teremtenek rész-
vényeseinknek. 

Folytatódó nemzetközi terjeszkedés 
a kutatás-termelés területén 
Stratégiánkkal összhangban – melynek célja 
egy erős, koncentrált portfolió kialakítása leg-
fontosabb piacainkon – folytattuk a földrajzi 
terjeszkedést. Oroszországban, Nyugat-Szibéri-
ában megvásároltuk a Matjushkinskaya mezőt, 
amely jelentős kutatási potenciállal rendelkezik. 
Ezen túlmenően két kutatási blokkot szereztünk 
Irak kurdisztáni régiójában, és 40% részesedést 
vásároltunk egy kameruni tengeri licencben 
(Ngosso Block). (A tranzakció még nem zárult 
le.) A pakisztáni Tal blokkban beléptünk a mező-
fejlesztési és termelési fázisba, míg a Bajtugan 
mezőben megkezdtük a termelésbeállítást. 

Szándéknyilatkozatot írtunk alá a líbiai befek-
tetési hatósággal (LIA), a Qatar Petroleum 
International-lel és az indiai ONGC-vel közös 
befektetések keresésére. A megszerzett kuta-
tási és fejlesztési blokkok, és szakembereink 
felkészültsége jó alapot jelentenek a termelés 
jövőbeni növelésére. Ebben az évben sikeres 
volt kutatási tevékenységünk, a 16 kutatófúrá-
sunkból nyolc szénhidrogén felfedezést ered-
ményezett. Fajlagos szénhidrogén termelési 
költségünk az igen versenyképes 4,18 USD/
boe szinten maradt jelezve, hogy eredményes 
növekedésre fókuszálunk. Sikeresen folytattuk 
az EOR/IOR technológiák használatát érett 
mezőink kihozatalának javítása érdekében.

Hatékony működés és sikeres terjeszkedés 
a Feldolgozás és Kereskedelem üzletben
A Csoport kedvező üzleti eredményeinek egyik 
meghatározó eleme, hogy sikerült megtartani 
finomítóink vezető hatékonyságát. Emellett 
jelentősen növeltük mind a termelt, mind pedig 
az értékesített mennyiségeket. Organikus 
növekedési stratégiánk részeként 2007. máju-
sában elindítottuk hidrokrakk projektünket a 
Dunai Finomítóban, amely lehetővé teszi, hogy 
a növekvő keresletnek megfelelve 1,3 millió 
tonnával növeljük középpárlat kihozatalunkat. 

A 2007-es esztendő nemzetközi színtéren 
is igen aktív volt, olyan eseményekkel, mint 
az IES downstream vállalat megvásárlása 
Olaszországban, és a Tifon üzemanyag kis- és 
nagykereskedelmi vállalat megszerzése Hor-
vátországban. Az IES megvásárlásával egy 
új piacra lépünk be Észak-Olaszországban, 
amely jól kiegészíti jelenlegi horvátországi, 
ausztriai és szlovéniai működésünket. Az IES 
alapja lehet nemcsak egy erős pozíció kiépí-
tésének a fejlett észak-olasz ipari régióban, 
de egyben további növekedési lehetőséget 
jelenthet a Mediterrán térségben és Dél-
Európában. Úgy gondoljuk, tapasztalatainkat 
átadva tovább javíthatjuk az IES finomítói és 
kereskedelmi tevékenységének eredményes-
ségét. Fejlesztéseink révén növeljük a fino-
mító teljesítményét, emellett elkötelezettek 
vagyunk a termékkihozatal javításában.

Elnöki és 
vezérigazgatói levél

tisztelt részvényesek!

Pénzügyileg is sikeres évet zártunk 2007-ben, folytatva az előző két év rekordszintű 
eredményét. Stratégiánk sikerét igazolja kiváló működési és pénzügyi eredmé-
nyünk, mellyel kiemelkedő megtérülés mellett maximálisan kihasználtuk az „Új 
Európa” kínálta növekedési lehetőségeket. Működésünk hatékonysága és integrált 
jellege kulcsszerepet játszott abban, hogy folyamatosan kedvező eredményeket 
értünk el. Biztosak vagyunk benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 2007-ben is 
meg tudtuk őrizni vezető szerepünket Európában a hatékonyság tekintetében, mind 
a kutatás-termelés, mind a feldolgozás és kereskedelem üzleteinkben. Sikereinket 
bizonyítják vállalatunk pénzügyi mutatószámai is: 2,4 milliárd dollár speciális téte-
lek nélküli EBITDA-t értünk el, amely 19%-os egyszeri tételek nélküli ROACE-nak 
felel meg. A speciális tételek nélkül számított üzleti eredmény dollárban 5%-kal 
növekedett. A gyenge dollár kivételével az iparági környezet kedvezően alakult 
magas olajárakkal, kedvező kőolajtermék- és petrolkémiai árrésekkel.

Két mérföldkőnek számító stratégiai szövetség
Folytattuk stratégiánk sikeres megvalósítását, melynek keretében két kulcsfon-
tosságú szövetséget alakítottunk ki. Megállapodást kötöttünk a vezető cseh ener-
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Működési környezetA Tifon megvásárlásával társaságunk 35 
kedvező elhelyezkedésű, magas forgalmú 
töltőállomással gazdagodott Horvátország-
ban. Ezen túlmenően a vállalatnak folyamat-
ban van további 20 prémium töltőállomás-
fejlesztési projektje, melyek várhatóan a 
következő két évben készülnek el. A Tifon 
megvétele jól mutatja elkötelezettségünket 
a horvát piac irányába.

Rekord eredmények a petrolkémia területén
Petrolkémiai üzletünk kiugró eredményt ért 
el 2007-ben a korábbi évek beruházásainak 
köszönhetően. Az új termelő kapacitások 
hatékony kihasználtságának eredményeként 
növelni tudtuk mind a termelést, mind az érté-
kesítést, melyek lehetővé tették számunkra, 
hogy megragadjuk a kedvező iparági kör-
nyezetből származó előnyöket. Jól időzített 
és végrehajtott akvizíciónk eredményeként 
a MOL-csoport tulajdoni hányada a TVK-ban 
94,9%-ra növekedett további 42%-os TVK 
részesedésvásárlás révén. 

Egyedi földrajzi helyzetünkre építve a 
Földgáz üzletágban
Támogattuk a Földgázszállító Zrt. kezdeménye-
zését egy új, független regionális gázszállító 
vállalat létrehozására. A gázszállító eszközök 
új, közös tulajdonosi és menedzsment irányítás 
alatt történő egyesítése és egyben a gázkeres-
kedelemtől és termeléstől való leválasztása 
Európa egyik leghosszabb szállító hálózatát 
eredményezné magasabb hatékonysággal és 
további növekedési lehetőséggel. Az integrált 
gázipari platform a fogyasztók számára maga-
sabb szintű ellátási biztonságot jelentene.

Az MMBF Zrt. leányvállalatunk megkezdte az 
1,9 milliárd m3 kapacitású (ebből 1,2 milliárd m3 
stratégiai és 0,7 milliárd m3 kereskedelmi kapa-
citás) földalatti gáztároló építésével kapcsola-
tos munkát. Kimerült gázmezőink további lehe-
tőséget nyújtanak kereskedelmi célú földalatti 
gáztárolók kialakítására, amelyeket a növekvő 
gázfogyasztás tesz szükségessé. 

Kitekintés
A korábban említett eredményeink jól mutat-
ják, hogy 2007 egy igen aktív év volt a MOL 
számára. Megragadva mind az organikus, mind 
az akvizíciós lehetőségeket 2008-ban is keres-
sük a módját, hogyan teremtsünk további érté-
ket. A 2007-ben elért eredmények bizonyítják, 
hogy képesek vagyunk független stratégiánk 
megvalósítására. A 2007 nyarán bejelentett 
céljainknak megfelelően, a Dunai Finomítóban 
megvalósuló hidrokrakk projektnek, a kutatás-
termelés mezőfejlesztéseinek, a gázüzletben 
megvalósuló beruházásoknak, valamint egyéb 
organikus projektjeinknek köszönhetően ter-
veink szerint a csoport EBITDA 2006 és 2011 
között évente átlagosan 6,5%-kal növekszik 
(2006. évi üzleti környezetet feltételezve) és 
2011-ben 2,9 milliárd USD-t érhet el. Ahogy 
azt 2007 nyarán bejelentettük 40%-ra kívánjuk 
növelni osztalékkifizetési rátánkat (normalizált 
eredményt figyelembe véve) az iparági átlag-
nak megfelelően. 

Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszöne-
tet mondani a vezetőség nevében munkatársa-
ink áldozatos és odaadó munkájáért, valamint 
megköszönni részvényeseink, fogyasztóink és 
üzleti partnereink bizalmát és támogatását.

Hernádi Zsolt
elnök-vezérigazgató

Mosonyi György
vezérigazgató

Élénk világgazdasági növekedés, lassulás kezdődött a fejlett gazdaságokban
A világgazdaság növekedése 2007-ben erőteljes maradt és immár negyedik éve 
folytatódott a kiemelkedő fellendülés. Azonban a fejlett gazdaságokban a lassulás 
jelei mutatkoznak, elsősorban az USA-ban, amelyet az ingatlanpiac összeomlása 
sújtott. Nyugat-Európa és Japán növekedése is vesztett korábbi lendületéből. 
Eközben viszont a fejlődő országokban, különösen Kínában tovább tart a kiugró 
növekedés, melyet a beruházások és a külső kereslet hajtanak. Az év második 
felében az Egyesült Államok jelzálogpiaci gondjai kiterjedtebb zavarokhoz, súlyos 
és tartós likviditási válsághoz vezettek a pénzügyi rendszerben, amely tovább 
fékezheti a növekedést. Az amerikai jegybank csökkentette kamatait, ami hozzájá-
rult a dollár folytatódó gyengeségéhez.

Kínálati oldali tényezők a rekord árszint hátterében
Az olajárak folyamatosan emelkedtek a januári 50 USD/hordó szintről az év végére 
közel 100 USD/hordó szintre. Az olajkereslet bővülése lassú maradt, 1,2%-ot ért el, 
részben a rekord árakra válaszul.

A kínálati oldalnak azonban elhúzódó nehézségekkel kellett megküzdenie. Az 
OPEC 2006 év végén csökkentette kitermelését, és 2007 folyamán végig alacso-
nyabb szinten tartotta, majd csak kisebb mértékben növelte 2007 novemberétől. 
Tulajdonképp az éves OPEC kitermelés már 2005 óta esik. Másrészt az OPEC-en 
kívüli országok kínálat-növekedése elmaradt a várttól. A projektek csúsztak az 
erőteljes költséginfláció miatt, amit a kutatás-termelésben kialakult szűk műszaki 
keresztmetszetek okoztak. Az alacsony kereslet-növekedés ellenére ezek a kíná-
lati nehézségek a készletek csökkenéséhez vezettek, melyek így a komfort-zóna 
alsó régiójába kerültek. Emellett a globális tartalékkapacitások továbbra is szűkö-
sek voltak, és a geopolitikai feszültségek életben tartották a további termeléski-
eséstől való félelmeket. A 2006 végére bekövetkezett viszonylagos enyhülés után 
e fejlemények miatt jóval szorosabbá vált a kereslet-kínálat egyensúlya, amely 
áremelkedésekhez vezetett.

A kereslet még élesebben elvált a fejlett és fejlődő régiókban
A gazdasági növekedéshez hasonlóan az olajkereslet is szignifikánsan eltérő 
képet mutatott a fejlett és fejlődő országokban. A világ fejlett régióiban, melyek-
ben a piaci árak nincsenek szabályozva, a kereslet már második éve csökkent. 
A fogyasztás leginkább a közlekedésen kívüli felhasználásban csökkent, de a 
közlekedési üzemanyagok fogyasztása is alig nőtt. Emellett folytatódott az egye-
sült államok-beli fogyasztói preferenciák eltolódása a kisebb fogyasztású autók 
irányába, amely markáns hosszú távú hatásokat vetít előre. A fejlődő országok 
kereslete viszont továbbra is erősen emelkedett, amely már aligha okoz megle-
petést, tekintetbe véve a kiugró gazdasági növekedést, és az elterjedt, a piaci 
árnövekedés hatását tompító szabályozásokat, melyekhez az országok hatalmas 
tartalékai kellő alapot nyújtanak.
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A világgazdaság ellenálló képessége 
– próbatétel előtt
A világgazdaság láthatóan a vártnál rugalma-
sabban viselte a magas olajárakat. Ennek oka 
az előző olajárrobbanásokhoz képest megnőtt 
energiahatékonyság, és az olaj alacsonyabb 
súlya a világ elsődleges energiafelhasználá-
sában. Mégis, a magas olajárak kockázatot 
jelentenek a világgazdaságra. Annál inkább, 
mivel úgy tűnik, hogy vége szakad az elmúlt 
években tapasztalt, az egész világra kiterjedt 
fellendülésnek. Egy recesszió bekövetkezése 
az Egyesült Államokban, bár nem tekinthető 
biztosnak, de egyáltalán nem elhanyagolható 
valószínűségű, mert az ingatlanpiaci zavarok 
visszafogják a fogyasztói kiadásokat, míg a 
beruházásokra a pénzügyi piaci nehézségek 
nyomhatják rá bélyegüket. A fő kérdés, hogy 
a fejlődő országok mennyire vészelhetik át a 
pénzügyi viszontagságokat, és a fejlett orszá-
gok csökkenő keresletét. Ez kulcsfontosságú 
lehet az olajpiac alakulása szempontjából is.

Erőteljes növekedés Közép-Európában
Közép-Európában a növekedés erőteljes maradt, 
amely legfőképp az exportnak és a viszonylag 
erős fogyasztásnak volt köszönhető. Ez tükrö-
ződött az olaj termékek fogyasztásának növeke-
désében, különösen a dízel tekinetében, habár 
megfigyelhető volt egy kis lassulás a kereslet 
emelkedésében a korábbi évek rekord szintje-
ihez képest, amely valószínűleg a gyengébb 
kereskedelmi növekedésnek a következménye.

Magyarország: Lassú növekedés a 
költségvetési kiigazítás után

Gyorsan növekvő üzemanyag-kereslet
Magyarországon a GDP növekedés erőteljesen 
lassult a megszorításokat követően az erős 
export ellenére, amelyek elengedhetetlenül 
szükségesek voltak az óriási költségvetési 
hiány lefaragásához. A háztartások fogyasz-
tásaikat nagyobb hitelfelvétellel egyenlítették 
ki. A költségvetési csomag mellékhatásaként 
megugrottak a fogyasztói árak, és a továbbra is 
érzékelhető inflációs nyomás miatt a Nemzeti 
Bank nem csökkenthette érdemben a kama-
tokat. A költségvetési helyzet enyhülése és a 
magas kamatok következtében a forint erősö-
dött az euróval szemben, míg a dollár gyen-
gesége a HUF/USD árfolyamot rég nem látott 
mélypontra küldte. Emiatt az üzemanyagárak 
2007-ben elmaradtak az egy évvel korábbiak-
tól. Az alacsony gazdasági növekedés ellenére 
a dízelkereslet erőteljesen, míg a benziné sze-
rényebb mértékben nőtt.

Szlovákia: Folytatódik a kiugró növekedés

Továbbra is erős dízel-kereslet
Szlovákia gazdasága még fokozni is tudta a 
GDP növekedés ütemét, a tavalyi, szintén 
kiemelkedő 8,5%-ról 2007-ben 10,4% szintre. 
Ennek hátterében továbbra is az erőteljes 
export, beruházások és háztartási fogyasztás 
állt. A kitűnő teljesítményhez hozzájárult a 
csökkenő költségvetés hiány és az alacsony 
infláció, melyek a 2009-es euró-bevezetéshez 
szükséges maastrichti kritériumok teljesíté-
sét is előremozdítják. A robusztus gazdasági 
növekedés miatt az üzemanyagok kereslete is 
erőteljesen nőtt, elsősorban a dízel fogyasz-
tása, amely 9%-kal nőtt, míg a benzinkereslet 
kisebb mértékben emelkedett.

Átlagos Brent kőolajár (USD/hordó)
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Főbb eredmények

Kiemelkedő hazai kutatási eredmények, sike-• 
res partneri együttműködések a hagyomá-
nyos, illetve nem konvencionális kutatásban. 
Intenzív mezőfejlesztés a korábban vásárolt • 
orosz, illetve sikeresen megkutatott pakisz-
táni területeken. 
Erős, kiegyensúlyozott kutatási portfolió épí-• 
tése jelentős növekedési potenciállal. 
Első lépések a geotermikus energia kuta-• 
tásban.

Versenyelőnyök 

A Herold Inc. által publikált globális Upstream 
teljesítmény értékelés szerint Európában a 
MOL Kutatás-termelés immár harmadik éve 
az egyik leghatékonyabban működő üzlet 
az egy hordóra számított eredményesség 
terén, és ennek révén kiemelkedő az átlagos 
lekötött tőkére eső megtérülése (ROACE). 
Jelentős szervezeti előnyt jelent számunkra, 
hogy kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk 
az érett mezők termeltetésében, képesek 
vagyunk a FÁK országaiban is hatékonyan 
tevékenykedni, valamint tapasztalataink van-
nak számos kormánnyal és nemzeti olajvál-
lalattal való együttműködésben. A meglévő 
konvencionális és nem konvencionális szén-
hidrogén vagyonok a célrégióinkban verseny-
előnyöket biztosítanak számunkra.

A 2007. év legfontosabb 
eredményei

Folytatódó erőfeszítések a hazai termelési 
szint fenntartására
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy érett 
magyarországi mezőinken szinten tartsuk a 
termelést. A csökkenés mérséklésére intenzív 
mezőfejlesztési tevékenységet folytattunk, 
hogy termelésbe állítsuk az eddig még terme-
lésbe nem állított készleteinket. Ezzel párhuza-
mosan EOR/IOR technológiákat alkalmazunk 

a kihozatal maximalizálása érdekében és vizs-
gáljuk ezen technológiák további, a kedvező 
árkörnyezetben felértékelődő alkalmazási 
lehetőségeit. Erőfeszítéseinknek köszönhe-
tően a hazai termelés 63,0 ezer boe/nap volt 
2007-ben. 2007-ben a magyarországi kőolaj-
termelés (kondenzátum termelés nélkül) 16,5 
ezer boe/nap volt, amely 6,8%-os csökkenést 
mutat 2006-hoz viszonyítva. A földgázterme-
lés (nettó szárazgáz) 39,4 ezer boe/nap volt, 
mely 17,8%-os csökkenést mutatott 2006-hoz 
képest, melyből 14% a Szőreg-1 mező értéke-
sítésének hatásaként jelentkezett.

Kiemelkedő hazai kutatási eredmények 
Figyelemreméltó sikereket értünk el 2007-ben 
a hazai kutatásban és sikeres együttműködést 
folytattunk partnereinkkel. A 13 hazai kutató-
fúrásunkból 8 volt eredményes 2007-ben, ami 
62%-os találati sikerességet jelent.

Sikeres partneri együttműködések 
a hagyományos kutatásban…
A Magyar Horizont Energia Kft-vel együttmű-
ködésben végeztünk el egy kutatási progra-
mot Kelet-Magyarországon, amelynek ered-
ményeként négy gáz és kondenzátum találatot 
értünk el. 

…és a nem konvencionális kutatásban
2007 májusában aláírtunk egy megállapodást 
az ExxonMobil egyik leányvállalatával, az Esso 
Exploration International Ltd-del, amelynek 
célja egy közös tanulmány készítése magyar-
országi medencékről, amelyek igen jelentős 
nem konvencionális szénhidrogén potenciállal 
rendelkeznek. A cél az, hogy az ExxonMobil 
széleskörű tapasztalataira, fejlett technológi-
ájára és know-how-jára, valamint a MOL-nál 
meglévő Magyarországra vonatkozó magas 
szintű geológiai és olajipari operációs isme-
retekre alapozva eredményes tevékenységet 
folytassunk. A 2007 végére elkészült tanul-
mány eredményei alapján folytatni kívánjuk a 
közös kutatási tevékenységet az ExxonMobil-
lal. Társaságunk nyitott mindkét területen 
további partnerségekre.

Kutatás-termelés
A MOL kutatás-termelés szegmense több mint hetven 
éves tapasztalattal rendelkezik a hazai szénhidrogén 
bányászatban, az 1990-es évek kezdetétől a külföldi tevé-
kenységekre összpontosít, valamint jelentős hangsúlyt 
helyez a műszaki fejlesztésre és a korszerű kihozatali 
módszerekre. A kutatási tevékenység nyolc országban 
összesen 11 kutatási blokkra terjed ki, három országban 
pedig már szénhidrogén termelés is folyik. Az átlagos 
termelés 2007-ben 90,4 ezer boe/nap, míg az sPe szerinti 
P1 és P2 készlet 434,2 millió boe volt, beleértve az inA 
készleteinek 25%-át. Az üzlet alacsony költségszinten 
termel, jelentős növelt hatékonyságú termelési potenci-
állal rendelkezik, kiemelkedő kutatási sikereket ér el és 
eredményes partneri együttműködéseket hoz létre.
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kutatás-terMeLés

Felgyorsult technológiai fejlesztés 
A MOL-csoport stratégiai céljaival összhangban 
2007-ben egy IOR/EOR/EGR lehetőségeket fel-
táró projekten dolgoztunk. A projekt keretében 
több mint 130 – szénhidrogén kihozatal-növe-
lési technológia alkalmazására potenciálisan 
szóba jöhető – objektumot vizsgáltunk meg. A 
gazdasági értékelés alapján 36 egyedi projekt 
tervet választottunk ki a hazai többlettermelési 
lehetőségek kiaknázása érdekében.

A kibocsátott széndioxid gáz befogása és föld-
alatti tárolása számunkra új technológiát és 
egyúttal potenciális európai uniós és globális 
szintű megoldást is jelenthet a széndioxid kibo-
csátás csökkentésére. Ezen kívül a széndioxid 
befogási és tárolási technológia kifejlesztése 
lehetővé teszi a fosszilis fűtőanyagok további 
alkalmazását, hosszabb időt biztosítva ezáltal 
a fenntartható energiaforrásokra és energia 
felhasználási eljárásokra történő teljes körű 
átállásra.

Megújuló energiák 
– geotermikus energiakutatás 
A magyarországi geotermikus energiakutatás 
társaságunk megújuló energetikai koncepci-
ójának egyik új szegmense. Mint a magyar-
izlandi-ausztrál konzorcium operátora, kút-
munkálatokat és teszteléseket végeztünk el 
két felhagyott szénhidrogén kútban, termálvíz 
kitermelésre és visszasajtolásra. Az egyik kút 
alkalmasnak tűnik közvetlen fűtési célokat szol-
gáló termálvíz kitermelésére. A kísérleti projekt 
eredményei alapján előkészületeket tettünk két 
további projektre, melyek célja magyarországi 
geotermikus erőművek létesítése.

Kitekintés
Minden lehetőséget fel fogunk használni 
arra, hogy fenntartható és hosszú-távra szóló 
növekedést biztosítsunk Kutatás-termelés 
szegmensünk számára. Mindenekelőtt azt 
tervezzük, hogy további Upstream akvizíció-
kat hajtunk végre, hogy növeljük a termelési 
potenciálunkat és a készleteinket. Ezen túlme-
nően, további befektetésekkel a konvencioná-
lis kutatás és mezőfejlesztés terén, középtávú 
növekedést valósítunk meg. A fentiekkel párhu-
zamosan pedig, az ún. „szinergia területeken” 
(pl. EOR kihozatal-növelési technológia) nem 
konvencionális beruházásaink a hosszabb távú 
növekedést biztosítják. Továbbra is az alapvető 
régióinkra fókuszálunk: Közép Európa, FÁK, 
Közel-Kelet és Észak-Afrika, meglévő kapacitá-
saink bázisán, de más területeken adódó lehe-
tőségek iránt is nyitottak maradunk.

Intenzív termelésbeállítás a korábban 
vásárolt orosz területeken…
A 2006-ban megszerzett Baitugan mező fejlesz-
tését 2007-ben kezdtük meg. Fő célunk az volt, 
hogy megfelelő bázist hozzunk létre a későbbi 
termelés növekedéséhez, amely magába fog-
lalta a meglévő művelési tervek módosítását 
és hatósági jóváhagyatását, továbbá a felszíni 
létesítmények rekonstrukcióját és a kivitelezők 
kiválasztását a legfontosabb munkafeladatok 
elvégzésére. Az év végén megkezdtük a fúrási 
tevékenységet két kút lemélyítésével. A 2008. 
évi munkaprogram jelentősebb feladatai közé 
egy rezervoir-geológiai célú 3D szeizmikus 
mérés, egy vízszintes kút fúrása, 14 meglévő 
kút kiferdítése és a felszíni rendszer kibővítése 
tartozik.

Sikeresen folytatódott a RussNeft-tel a nyugat-
szibériai Zapadno-Malobalik (ZMB) mezőben 
végzett tevékenységünk, ahol a MOL része-
sedése 50%. A mezőfejlesztés és olajterme-
lés az éves terveknek megfelelően történt; a 
MOL részesedése a 2007. évi olajkihozatalból 
elérte az 1,2 millió tonnát (8,72 millió hordó). A 
működő kutak száma 216.

…és a sikeresen megkutatott pakisztáni 
területeken 
A Tal blokkban 2007-ben beléptünk a termelés-
beállítási és termelési fázisba, és egymással 
párhuzamosan végeztünk termelésbeállítási, 
intenzív kutatási és lehatárolási tevékenysé-
geket. Az ígéretes rétegvizsgálati eredmények 
alapján egy újabb földgáz és kondenzátum fel-
fedezést érünk el a Tal blokk területén.

Erős, kiegyensúlyozott kutatási portfolió 
építése jelentős növekedési potenciállal…
2007. áprilisában 100%-os részesedést szerez-
tünk a Matyushkinskaya Vertical LLC vállalat-
ban, amely az Oroszország tomszki régiójában 
elhelyezkedő Matyuskinskaya blokk (3,231 
km2) tulajdonosa. A mező részben lehatárolt 
és termelésbeállított volt, ennek eredménye-
ként az olajtermelés az akvizíció idején mért 
710 hordó/nap szintről 2008. januárjára 1.210 
hordó/napra emelkedett. A blokk kutatási 
potenciálját is igen jelentősre becsüljük (57,7 
millió boe kockázattal súlyozott készlet). Cél-
jaink szerint 2010-re a kitermelés eléri a 4.000 
boe/nap szintet.

… elfogadható kockázati szint mellett
2007-ben két kutatási blokkban is részese-
dést szereztünk Kurdisztánban (Irak), a világ 
egyik leggazdagabb szénhidrogén lelőhelyén, 
és megállapodtunk a Tullow Oil vállalattal 
a Kamerun partjai mentén fekvő Ngosso 
Permit-ben lévő 40%-os nem operátori része-
sedésének megvásárlásáról.

Új nemzetközi szövetségeink
2007-ben együttműködési megállapodást 
írtunk alá a Qatar Petroleum International-lel, 
és a Líbiai Beruházási Hatósággal. Ezenkívül, 
2008 elején az indiai nemzeti olajvállalattal is 
együttműködést hoztunk létre. Ezek a megál-
lapodások egy szélesebb kooperáció alapjai 
lehetnek ezen országok jövőbeli kutatási és 
termelési projekjeiben.
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Azontúl, hogy sikerült kihasználnunk a rendel-
kezésre álló kiváló eszközeinket és piacaink 
kedvező földrajzi adottságait 2007-ben két 
downstream vállalatot vásároltunk; az olaszor-
szági IES Mantova-t és a horvátországi Tifon-t. 
Továbbá nagyszabású finomítói projektet 
indítottunk, hogy rugalmasabbá tegyük a gáz-
olaj-termelést és hogy növeljük a desztillációs 
kapacitást és a késleltetett kokszoló kapacitá-
sát. Az IES és a Tifon vállalatok megvásárlása 
valamint az erős organikus növekedés több 
mint 200 eladási ponttal közel 1000 töltőállo-
másra növelte kiskereskedelmi hálózatunkat.

Főbb események

Az IES akvizíciója és integrációjának meg-• 
kezdése.
A hidrokrakk projekt elfogadása és elindítása • 
a Dunai Finomítóban.
Stratégiai szövetség kialakítása a CEZ cseh • 
energetikai társasággal gáztüzelésű erőmű-
vek építésére. 
A prémium márkának tekinthető Tifon üzem-• 
anyag kis- és nagykereskedelmi társaság meg-
vásárlása, amely nagy növekedési potenciállal 
rendelkezik a horvát kiskereskedelmi piacon. 
Bioetanol tartalmú motorbenzin értékesítés • 
megkezdése minden értékesítési csatornán, 
valamint a biogázolaj-értékesítés elindulása 
2008. január 1-től Magyarországon.
A régió egyik legnagyobb biokomponens • 
termelő üzemének megalapítása a szlovákiai 
Leopoldovban, a MOL komáromi üzemének 
szomszédságában.

Versenyelőnyök

Független kutatások szerint finomítóink nye-
reségessége a legmagasabbak közé tartozik 
Európában, melyhez hozzájárul a kedvező 
termékösszetétel, különösen a kiemelkedő 
minőségű motorikus üzemanyagok magas 
aránya. A kimagasló termékminőségnek, a 
bioüzemanyagok korai bevezetésének és a 
hatékony kereskedelmi hálózatnak köszönhe-
tően megtartottuk erős pozíciónkat elsődleges 
piacainkon, Magyarországon és Szlovákiában.

A folyamatos finomítói fejlesztések révén 
üzemanyagaink 2005 óta megfelelnek az 
Európai Unió 2009-es minőségi elvárásainak. 
Ez lehetővé teszi számunkra regionális piaci 
részesedésünk megtartását, valamint hogy 
termékeink sikeresen alkalmazkodni tudjanak 
a változó piaci elvárásokhoz. A gáz-és tüze-
lőolaj értékesítés növekedése meghaladta a 
benzin értékesítés bővülését, a finomítóink 
rugalmasságának és az integrált ellátási lánc 
optimalizációjának köszönhetően.

A 2007. év legfontosabb 
eredményei

Hidrokrakk projekt a dízeltermelés növelése 
érdekében
Az Európai Unió finomítói számára egyre 
nagyobb kihívást jelent a dízelüzemanyagok 
iránti növekvő kereslet és a benzineladás csök-
kenése miatti egyensúlyhiány. Kihasználva 
kereskedelmi lehetőségeinket, valamint a fino-
mító fejlesztésében és működtetésében szer-
zett tapasztalatainkat sikeresen megragadhat-
juk a dízel iránti keresletnövekedés jelentette 
lehetőségeket a Dunai Finomító konverziós 
kapacitásának (hidrokrakk) további fejlesztése 
révén. A tervezett beruházások további 1,3 
millió tonna éves középpárlat (kerozin, gázolaj, 
tüzelőolaj) hozamot eredményeznek az alábbi 
három lépés hatására. Az éves nyersolajfeldol-
gozás-kapacitást 1,3 millió tonnával növeljük 
felújítások és kapacitásbővítések által annak 

Feldolgozás és 
Kereskedelem

2007-ben a Feldolgozás és kereskedelem kiemelkedő 
jövedelmezőségét a három magas komplexitású fino-
mítónk (dunai Finomító: nelson-komplexitásindex: 
10,6; Pozsonyi Finomító: 11,5, ies Mantova 8,4), az 
ellátási lánc menedzsment által vezérelt működés, a 
kiváló minőségű termékek és szolgáltatások és a min-
dennapi gyakorlatba beépült fenntarthatósági elvek 
segítették. A kimagasló kiskereskedelmi jövedelme-
zőség az érett piacokon történő hatékony mikropiaci 
árazásnak, a fogyasztóknak nyújtott értékek folyama-
tos fejlesztésének és a működési költségek racionali-
zálásának köszönhető. 
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Motorbenzin, gáz-és tüzelőolaj értékesítés (kt)

benzin gáz- és tüzelőolaj
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a 4,4% biodízel (növényolaj metil észter) tar-
talmú kénmentes B5 gázolaj értékesítését. 
A szükséges növényolaj metil észtert két, 
részben a MOL-csoport tulajdonában álló 
vegyesvállalat állítja elő. A régió egyik legna-
gyobb biodízel-komponens gyártó üzemét 
a szlovákiai Leopoldovban, valamint a MOL 
magyar telephelyén, Komáromban hoztuk létre 
100kt és 150kt éves teljesítménnyel. Az E5 és 
B5 üzemanyagok bevezetése révén Magyaror-
szág éves széndioxid-kibocsátása 320 kt-val 
csökken. A bioüzemanyagok fejlesztésének 
következő szakaszában az üzemanyagok 
biokomponens-tartalma növekszik majd az 
EU bioüzemanyagokra vonatkozó irányelvének 
megfelelően. Elkötelezettek vagyunk a máso-
dik generációs bioüzemanyagok fejlesztése 
mellett, melyek révén kibővül a bioetanol, 
a magasabb szénatomszámú alkohol és a 
biodízel előállításához felhasználható növényi 
alapanyagok köre.

Tifon – a kiskereskedelmi hálózat kibővítése
2007-ben megvásároltuk a Tifon üzemanyag 
kis- és nagykereskedelmi társaságot Horvát-
országban. A Tifon elismert kiskereskedelmi 
vállalatként 35 jó elhelyezkedésű üzemanyag-
töltő-állomás tulajdonosa és üzemeltetője 
Horvátországban. Ezen túlmenően a társaság 
több mint 20 új prémium helyszínen folytat 
további fejlesztési projektet, amelyeket várha-
tóan két éven belül befejez. Az éves átlagos 
töltőállomás forgalom meghaladja a 4,2 millió 
litert, és kiskereskedelmi részesedése 2007 
végére elérte a 7%-ot. A tranzakció hozzájárul 
kiskereskedelmi növekedési céljaink elérésé-
hez. Stratégiai partnereink, az INA és a horvát 
kormány által is elismert felvásárlás megerősíti 
a elkötelezettségünket a régióban, és értékte-
remtőként szolgál mindkét fél számára.

Vásárlói érték teremtés 
– új kiskereskedelmi szolgáltatások
Elsőként kezdtük meg gyógyszerek árusítását 
Magyarországon több mint 100 üzemanyag-
töltő állomásánunkon, melyet a vásárlók 
pozitívan fogadtak. Társaságunk példáját a 
Shell is követte. Ezen túlmenően regionális 

együttműködésbe kezdtünk a Marchéval 
(Mövenpick-csoport, svájci gasztrovállalat), 
melynek célja Marché éttermek építése az 
autópályák melletti töltőállomásokon. Három 
Marché étterem építése már megkezdődött 
Magyarországon, melyet további regionális 
terjeszkedés követ majd. 2007-ben a vásárlói 
értékteremtés új elemei és a kreatív marke-
ting kampányok eredményeként társaságunk 
elfogadottsága és imázsa a vevők körében 
jelentősen erősödött 2007-ben a 2006-os 
kutatásokhoz képest.

Kitekintés
A jövőben is keressük a terjeszkedési lehető-
ségeket a régióban és a régión kívül, beleértve 
a Mediterrán térséget és a Független Államok 
Közösségét. A hidrokrakk projekt révén lehetővé 
válik, hogy elérjük beruházási céljainkat, mely-
nek lényege a gáz- és tüzelőolaj kihozatali arány 
44%-ról 53%-ra való növelése 2011-re. Folytat-
juk az IES integrációját, összehangolva működé-
sét saját aktuális tevékenységeinkkel, és keres-
sük a lehetséges szinergiák kiaknázását. 

érdekében, hogy nagyobb mennyiségű REB 
típusú kőolajat tudjunk feldolgozni a csökkenő 
hazai kitermelés pótlásaként. Az új 1,5 millió 
tonna éves kapacitású VGO hidrokrakk üzem 
építése révén a finomító konverziós szintje 
tovább növekszik. Ezen túlmenően a jelenlegi 
késleltetett kokszoló üzem éves kapacitását 
300 kt-val fogjuk bővíteni. A beruházás teljes 
költsége 300 millió euróra tehető, az indulás 
2010 végére várható.

A IES megvásárlása 
– új finomító Olaszországban
Társaságunk a magántulajdonban lévő olajfino-
mító és értékesítő vállalat, az Italiana Energia 
e Servici (IES) felvásárlásával belépett egy 
új európai piacra. A 600 alkalmazottat fog-
lalkoztató IES tulajdonában áll a 8,4 Nelson 

komplexitású, 2,6 millió tonna éves kapacitású 
Mantovai finomító és egy 176 töltőállomásból 
álló kiskereskedelmi lánc, amelyből 30 a köz-
vetlen tulajdonában van. A társaság működési 
területe határos a jelenlegi kulcsterületeinkkel 
Horvátországban, Ausztriában és Szlovéniá-
ban. Ez lehetőséget teremt a számunkra, hogy 
növeljük downstream jelenlétünket Észak-Kelet 
Olaszországban, valamint hogy az olasz piacot 
közép-távon az INA rijekai finomítójából lássa el 
középtávon. Társaságunk a legkiválóbb műkö-
dési folyamatokat kívánja meghonosítani az 
IES finomítói és kiskereskedelmi tevékenysége 
eredményességének növelése érdekében. 

Vegyesvállalat létrehozása a CEZ-zel 
– belépés a villamosenergia-piacra
Stratégiai megállapodást írtunk alá CEZ cseh 
energetikai társasággal, ami kiválló lehető-
séget teremt számunkra a rendkívül vonzó 
energia piacra való belépéshez és finomítóink 
komplexitásának növeléséhez. Vegyesvállalatot 
alapítottunk, melyben mindkét fél egyenlő 
részesedéssel és szavazati joggal rendelkezik. 
A vegyesvállalat fő tevékenysége a gáztüzelésű 
energiaelőállítás lesz Közép- és Délkelet-Euró-
pában, beleértve Szlovákiát, Magyarországot, 
Horvátországot és Szlovéniát. Az első nagyobb 
befektetés a MOL-csoport pozsonyi és százha-
lombattai finomítóiban kialakítandó kombinált 
ciklusú gáztüzelésű erőművek építése. Mindkét 
üzemben 800 megawatt lesz a teljesítmény. 
Továbbá korszerűsítésre kerül a jelenlegi pozso-
nyi hőerőmű, melynek teljesítménye ezáltal 
160 megawattra nő. A várható befektetés 
mindkét projekt esetében kb. 1,4 milliárd euró. 
Az előállított energiamennyiség biztonságos és 
költséghatékony gőz- és energiaforrást biztosít 
majd a pozsonyi és százhalombattai finomítók 
számára, továbbá lehetővé teszi, hogy belép-
jünk a rendkívül vonzó energiapiacra, és ott 
jelentős piaci részesedésre tegyünk szert.

Bioüzemanyagok 
– regionális versenyképességünk megőrzése
2007. július 1-jén bevezettük a 4,4% bioetanol 
tartalmú kénmentes E5 motorbenzint a magyar 
piacon, míg 2008. január 1-től megkezdtük 



24 MOL éves jeLentés 2007 25petrOLkéMia

áttekintés

40,9 milliárdos kimagasló eredmény. • 
Rekord értékesítési és termelés. • 
Megbízható és jövedelemhatékony működés.• 
Kedvező külső környezet.• 
Tulajdonnövelés a TVK-ban 94,9%-ra. • 

Versenyelőnyök

Egyik kulcsfontosságú célunk a magas szintű 
integráció fenntartása a feldolgozás és pet-
rolkémia üzletek között a csoporton belül. A 
finomítással integrált működés nemcsak a 
biztonságos alapanyag-ellátást biztosítja, de 
jelentős működési előnyt nyújt a feldolgozás és 
a petrolkémia üzlet számára, és csoport szinten 
is magasabb eredményt eredményez. Föld-
rajzi elhelyezkedésünkből szintén származnak 
versenyelőnyök, kedvező szállítási feltételeket 
biztosítva a gyorsan növekvő keleti piacokra. 
Kiváló termelő eszközökkel és versenyképes 
termékpalettával rendelkezünk.

A 2007. év legfontosabb 
eredményei

Integráció
A jogilag különálló petrolkémiai vállalataink cso-
porton belüli integrált működtetése szinergiát 
és versenyelőnyöket kínál számunkra. Közös 
polimer értékesítési csatornáinkon keresztül 
magas színvonalú termékeket és szolgáltatáso-
kat biztosítunk vevőink számára. Négy év munka 
során kialakítottuk legjobb integrált üzleti gya-
korlatainkat, folyamatainkat és rendszereinket.

Kiemelkedő jövedelmezőség
A 2007-es év kiemelkedően sikeres év volt szá-
munkra, a Petrolkémia Divízió eddigi története 
során a legmagasabb üzleti eredményét érte 
el. Teljesítményünk az üzleti modellünk erőssé-
gét bizonyítja és azon képességünket, hogy a 
kedvező külső körülményeket teljes mértékben 
képesek vagyunk kihasználni. Üzleti eredmé-

nyünk több mint 76%-kal volt magasabb, mint 
előző évben. A jelentős profitnövekedéshez az 
értékesítési mennyiségek növelése, a polimer 
árak emelkedése és az árfolyamváltozások 
mellett belső hatékonyságunk további javulása 
is nagymértékben hozzájárult. A nagymértékű 
energia áremelés hatását energia megtakarí-
tással sikerült mérsékelnünk.

Petrolkémia Értéklánc Menedzsment
A divízió termékfedezeteinek javítására optimali-
zációs modellt dolgoztunk ki és vezettünk be. 

Marketing fejlesztések
Sikeres marketing stratégiánkat a kedvező föld-
rajzi elhelyezkedésünkre, a gyorsan növekvő 
kelet-európai régió közelségére alapozzuk. Új 
értékesítési irodát nyitottunk Kijevben és Buka-
restben, melynek célja, egyrészt ukrán és a 
román vevőink magasabb színvonalú kiszolgá-
lása, másrészt értékesítésünk növelése a teljes 
régióban. Közvetlen jelenlétünket erősítettük 
kulcspiacainkon, különösen Csehországban. 
2007-ben megkezdtük az új vevő szegmen-
tációs projektünk előkészítését. 2007-ben 
bevezettük az úgynevezett „Nyitott ajtók” 
programunkat. A program célja, hogy erősítsük 
a hosszú távú üzleti kapcsolatokat, együttmű-
ködést, személyes kommunikációt a kulcsve-
vőinkkel és új vevői kapcsolatokat építsünk ki. 
Termékportfoliónkat következetesen optimali-
záljuk. Termék portfolió fejlesztési projektünk 
fő vezérelve a vevői igények még hatékonyabb 
kielégítése érdekében az SPC és TVK polipropi-
lén termelésének harmonizálása volt.

Megbízható és hatékony működés
Folyamatosan dolgozunk működésünk meg-
bízhatóságának javításán. Bevezettük az APC 
(„Advanced Processed Control”) és RTO („Real 
Time Operation”) rendszereket a TVK Olefin-2 
üzemében valamint az APC rendszert a HDPE-2 
üzemben. A korszerű rendszerek a biztonságos 
és hatékony működést támogatják. Az SPC 
olefinműnél befejeztük az irányító rendszer 
rekonstrukcióját az elavult rendszer cseréjével. 
Az SPC Vezérlőterem Centralizáció projektünk 
keretében az összes petrolkémiai vezérlőterem 

Petrolkémia
termelőkapacitását illetően a MOL-csoport Petrol-
kémia divíziója európában a nyolcadik legnagyobb 
polimer piaci szereplő, mely polimerekkel látja el az 
európai műanyag feldolgozó vállalatokat. Polietiléne-
ket és polipropiléneket állítunk elő, melyeket számos 
terülten használnak fel a csomagolóipartól kezdve a 
mezőgazdaságig és építőiparig. termelő üzemeinket 
a finomítással optimalizálva és egymással integráltan 
működtetjük tiszaújvárosban (tVk nyrt. üzemei) és 
Pozsonyban (slovnaft Petrochemicals, s.r.o. /sPC/ 
üzemei).

Kiemelt hangsúlyt helyezünk jövedelmezőségünk növelésére meglévő piacainkon, 
jelenlétünk erősítésére új célpiacainkon és versenyképes költségpozíciónk fenntar-
tására, amit folyamatos hatékonyságnöveléssel kívánunk megtartani.
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kezelőit egy helységben helyezzük el, javítva 
ezzel a kommunikációt, biztonságot és a mun-
kahelyi sztenderdizálást.

Magas kapacitás kihasználás 
Polimer termelésünket 9%-kal növeltük 
az előző évhez képest az olefin üzemeink, 
valamint az új HDPE és PP üzemeink jobb 
kapacitás kihasználásával. Jelentős volumen-
növekedést sikerült elérni annak ellenére, 
hogy néhány üzemünkben nagyjavításokat 
hajtottunk végre a nyári időszakban. Továbbra 
is elkötelezettek vagyunk termékportfoliónk 
optimumon tartása mellett.

Rekonstrukciós és fejlesztési program 
Modernizációs és hatékonyság javítási 
projektet indítottunk el a régebbi, kevésbé 
költséghatékony termelővonalainknál. Fejlesz-
tési opciókat dolgoztunk ki olefin és polimer 
üzemeinkre, hogy a csoport kihasználhassa a 
dinamikusan növekvő régióbeli polietilén keres-
let előnyeit, valamint hogy javítsa értéklánc 
rugalmasságát és eredménytermelő képessé-
gét. A TVK-nál kis beruházás igényű kapacitás-
növeléseket tervezünk végrehajtani, és vizs-
gáljuk a melléktermékek továbbfeldolgozási 
lehetőségeit. Az SPC-nél megkezdtük a SPC 
olefinmű intenzifikálásának előkészítő terve-
zési folyamatát és az új LDPE üzem építésének 
előkészítő tervezési munkálatait.

Hatékonyság
Egy független cég által készített tanulmány 
szerint üzemeink a maguk kategóriájában 
hatékonynak tekinthetők, a Petrolkémia Divízió 
versenyképes, amely kapacitáskihasználásunk 
növelésének egyik alapja volt. Az elmúlt 3-4 
évet elemezve kijelenthetjük, hogy a költség-
hatékonyságunk jelentősen javult.

Tulajdonnövelés a petrolkémiai eszközökben
Elkötelezettek vagyunk az értékteremtés 
folytatásában az értéklánc mentén. Ennek 
megfelelően a MOL további 42,25% tulajdon-
részt vásárolt a TVK-ban, 94,86%-ra növelve 
befolyását a cégben, további teret engedve a 
petrolkémiai stratégia megvalósítására. 

Külső környezet
2007 első három negyedévében a petrolkémia 
ipar különösen jó teljesítményt ért el a magas 
alapanyagköltségek ellenére. A polimer keres-
let erős volt a feldolgozóipar növekvő felhasz-
nálása következtében, amelyet az európai 
gazdaság folyamatos erősödése generált. Az 
stabil kereslet lehetővé tette áraink emelését, 
fedezeteink javítását. Az utolsó negyedévben 
az alapanyagárak folyamatos emelkedése a 
fedezetek szűküléséhez vezetett, melyhez 
még a keresletnövekedés gyengülése is hoz-
zájárult az év vége felé.

Kitekintés 
Készek vagyunk arra, hogy megvizsgáljunk 
kölcsönösen előnyös elveken nyugvó petrol-
kémiai partnerkapcsolat lehetőségét. Célunk 
a régió elkövetkező években gyorsan növekvő 
polimer deficitjének kielégítése. Továbbá 
lépéseket teszünk működési hatékonyságunk 
növelésére. Elkötelezettek vagyunk üzemeink 
problémamentes és hatékony üzemeltetésé-
ben a termelés maximalizálása és a költségek 
csökkentése érdekében. 
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tásának lehetőségét Magyarországra. A tervek 
szerint a vezeték 2009. harmadik negyedévétől 
szállít majd gázt Magyarországra. A projekt 
teljes tőkeráfordítás igénye 69 Mrd Ft. Az új 
vezetékek 25%-kal növelik a hazai behozatali 
kapacitásokat, ezáltal növelve az ellátásbizton-
ságot, továbbá lehetőséget adnak a jövő föld-
gázszállítási üzleteiben történő proaktívabb 
szerepvállalásra.

Új kezdeményezés egy közös regionális 
földgázszállító vállalat létrehozására (NETS) 
A NETS célja egy integrált közép- és dél-euró-
pai gázvezetékrendszer működtetése. Szlo-
vénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, 
Szerbia, Románia, Bulgária és Ausztria gáz-
szállító vállalatai meghívást kaptak a javasolt 
új üzleti vállalkozásról szóló eszmecserében 
történő részvételre. Az új társaság rendelkezne 
a világon az egyik leghosszabb gázvezeték 
hálózattal (27 ezer kilométer) és kellően jól 
pozícionált lenne ahhoz, hogy a nemzetközi 
tőkepiacok megfinanszírozzák a főbb projek-
teket. A fogyasztók egyúttal élvezhetnék egy 
integrált gázszállítási platform előnyeit, és az 
ellátás fokozottabb biztonságát.

Kitekintés
A tranzitcélú szállítási igények bővülése szüksé-
gessé teszi a határkeresztező kapacitások fej-
lesztését. 2007-ben tárgyalásokat folytattunk 
egy horvát és egy román tranzitvezeték meg-
építéséről. A létesítményeket úgy terveztük 
meg, hogy mindkét irányból történő szállításra 
alkalmasak legyenek. A létesítmények üzembe 
helyezésének várható ideje 2010. A román 
tranzitvezeték hazai szakaszának megépítése 
2009. év végére várható. A magyar és a horvát, 
valamint a magyar és a román gázszállító háló-
zatok összekapcsolásával jelentősen javulna 
az ellátásbiztonság, hisz a beszerzési források 
körének szélesítésével biztosabbá tehető az 
egyre növekvő fogyasztás kielégítése. A valós 
forrásdiverzifikáció emellett a gázpiaci ver-
senyt is növeli.

Magyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ Földgázszállító Zrt. rendelkezik föld-
gázszállítási, valamint rendszerirányítási engedéllyel. Mindkét tevékenység törvé-
nyileg szabályozott piaci környezetben zajlik. A társaság tulajdonát képezi a teljes 
hazai nagynyomású vezetékrendszer, egyben felelős ennek működtetéséért. A 
hazai földgázszállítási tevékenység mellett bosnyák és szerb partnerek részére 
szállít földgázt, de folyamatosan törekszik a tranzit piacok bővítésére. A társaság 
fő feladata a nagynyomású vezetékrendszerhez való biztonságos hozzáférés meg-
teremtése, biztonságos, optimalizált és környezetbarát működés biztosítása, ezen 
belül a földgáz szállíttatóktól való átvétele és átadása.

Főbb események

Több kapacitásbővítést célzó projektet indítottunk, melyek a stratégiai földgáztá-• 
roló gázzal történő ellátásán túl, elősegítik a hazai fogyasztási igények, valamint 
a növekvő tranzit-célú szállítási igények kielégítését.
Egész évben biztosítottuk a megszakítás- és akadálymentes gázszállítást a hazai • 
fogyasztók és viszontértékesítők, valamint a bosnyák és szerb partnereink részére.
Kezdeményeztük egy új, független regionális gázszállító vállalat létrehozását, • 
mely integrálná a közép- és dél-európai régió földgáz rendszereit.
2007-ben folytattuk a kompresszorállomások felújítását annak érdekében, hogy • 
teljes mértékben megfeleljünk az EU levegőszennyező gázokra vonatkozó szi-
gorú emissziós előírásainak.

Versenyelőnyök

Az 5300 km hosszú, Magyarországot behálózó nagynyomású földgázszállító távveze-
ték rendszer stabil pénzáramlást biztosít a csoport részére. Egyedülálló földrajzi adott-
ságainknak köszönhetően a regionális tranzit célú szállításban is részt tudunk venni. 

Nemzetközi összehasonításban a vezetékrendszer műszaki színvonalát tekintve 
a csúcs-technológiák közé tartozik. A MOL átfogó tudással rendelkezik a földgáz 
értéklánc egészéről a termeléstől a kereskedelmen át egészen a tárolásig anélkül, 
hogy ez összeférhetetlenséget jelentene üzleteink szétválasztása következtében. 

A 2007. év legfontosabb eredményei

Kapacitás-bővítő projektek – új gázvezetékek létesítése
A stratégiával összhangban az FGSZ Földgázszállító Zrt. megkezdte a magyaror-
szági import szállítóvezeték kapacitásának napi 30 millió m3-rel való bővítését, 
amely várhatóan 2009. harmadik negyedévétől biztosítja a többlet földgáz szállí-

Földgázszállítás
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Versenyelőnyök

A MOL tulajdonát képezi több magyarországi 
kimerült és kimerülő gázmező, melyek alkal-
masak összesen évi 10 Mrd m3 kapacitású 
kereskedelmi tároló létesítésére. 

Energiakereskedelmi tevékenysége révén társa-
ságunk hasznosítja a felhalmozott piaci know-
how-t és a korábbi tapasztalatokat, annak érde-
kében, hogy eredményt érjen el az új regionális 
gáztárolási és gázszállítási beruházásokon.

Főbb események 2007-ben

Jelenleg több – a gázüzlet megerősítését célzó 
– projekten is dolgozunk, mely megvalósítási, 
vagy előkészítési fázisban van. Ezek közül a 
legfontosabbak: stratégiai és kereskedelmi 
földgáztároló létesítése, MOL-Gazprom együtt-
működés és a Nabucco projekt.

Stratégiai és kereskedelmi földgáztároló 
létesítése
A földgázellátás biztosítása érdekében, a MOL 
66,3%-os tulajdonát képező MMBF Zrt. meg-
kezdte az évi 1,2 Mrd m3 stratégiai és 0,7 Mrd 
m3 kereskedelmi kapacitású földalatti gáztároló 
létesítését. A gáztároló, a jogi előírásokkal össz-
hangban, a stratégiai tevékenységre 45 napon 
keresztül napi 20 millió m3, valamint ezen felül 
kereskedelmi célokra napi 5 millió m3 csúcs-
kapacitással bír. A tárolót a Szőreg-1 termelő 
mezőből alakítjuk ki. A fejlesztés fő kivitelezője 
a MOL. A fejlesztés a tervek szerint alakul, ter-
vezett tőkeráfordítása 150 Mrd forint, beleértve 
az MMBF Zrt. által a MOL-tól megvásárolt föld-
gázmező 67 Mrd forintos vételi árát. A jelenlegi 
infrastruktúra lehetővé teszi az MMBF részére, 
hogy 2008. januárjától kezdve stratégiai gáz-
tárolási szolgáltatásokat nyújtson, míg a teljes 
fejlesztés várhatóan 2010-re valósul meg. A 
tranzakció eredményeképpen a MOL ismét a 
földgáztárolói üzletág aktív résztvevőjévé vált.

Földgáz tárolás és 
kereskedelem 

Stratégiánkkal összhangban újra beléptünk a gáz kereskedelmi és tárolási piacra, 
amely szilárd alapot biztosít a midstream gázüzletben fellelhető szinergiák terve-
zett kihasználására.

Főbb események

A MMBF Zrt. megkezdte az évi 1,2 Mrd m• 3 stratégiai és 0,7 Mrd m3 kereskedelmi 
kapacitású földalatti gáztároló létesítését.
A MOL Energiakereskedő Kft. magyarországi és szerbiai gázértékesítési és keres-• 
kedelmi tevékenységbe kezdett; 3 millió EUR feletti adózás utáni eredményt rea-
lizált működésének első fél évében.
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Gázkereskedő cég létrehozása
2007. június 1-én a MOL Energiakereskedő Kft. 
megkezdte gáz eladási és kereskedelemi tevé-
kenységét a liberalizált gáz piacon. Jelenleg 
elsősorban a hosszú távú gáz importszerző-
désekből, másodsorban a hazai kitermelésből 
látja el a teljes MOL-csoport gáz szükségletét, 
ugyanakkor új fogyasztók megszerzését is 
célozza a magyar és regionális gáz piacokon. 

MOL – Gazprom együttműködés
A MOL és a Gazprom 2006-ban közös vállala-
tot alapított azzal a céllal, hogy megvizsgálják 
az együttműködés lehetséges területeit, bele-
értve a Kék Áramlat (Blue Stream) gázvezeték 
meghosszabbítását Dél-Kelet és Közép-Európa 
irányába, valamint a magyarországi már kiter-
melt gázmezőkben földalatti gáztárolók létesí-
tését. A műszaki megvalósíthatósági tanulmá-
nyok elkészültek, a lehetséges beruházásokról 
2008. első felében várható döntés.

Nabucco projekt 
A MOL együttműködve a Botas-szal, 
Bulgargaz-zal, OMV-vel és Transgaz-zal részese 
a Nabucco projektnek, melynek célja a Kaszpi-

tenger térségéből származó földgáz szállítása 
Európába. Az Európai Unió támogatását is 
élvező projekt 3.300 km hosszú vezetéke a ter-
vek szerint a jövő évtized elején kerül átadásra, 
kezdetben évi 8 Mrd m3, majd később 31 Mrd 
m3 földgázszállítást lehetővé téve. A fő tervező 
kiválasztásra került, a részletes műszaki terve-
zés 2008-ban indul.

Kitekintés
A MOL szeretné a bővülő versenyhelyzet lehe-
tőségeit kihasználni a kereskedelemben való 
aktívabb részvétellel is. 

A biztonsági tároló gázzal történő feltöltése, az 
import igények növekedése és a forrásdiverzi-
fikálás, valamint a tranzit célú szállítási igények 
bővülése és a regionális logisztikai szerepvál-
lalás szükségessé teszik a határkeresztező 
kapacitások fejlesztését. 

A MOL Energiakereskedő Kft. célja, a regionális 
növekedés, valamint a gáz forrás portfoliójának 
diverzifikálása a gázellátás biztonság növelése 
érdekében.
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Az üzleti együttműködés felgyorsítása 
a MOL és az INA között
Az INA és a MOL az elmúlt évben sikeres közös 
kutatómunkát folytatott a Dráva medencében, 
a két legfontosabb projekt Zaláta-P. Slatina és 
Novi Gradac Potony térségében található. A 
közös beruházások és tevékenységek ezeken a 
területeken folytatódnak a következő években 
is. Az eddig elért sikerek alapján tervezzük, 
hogy az együttműködést további területekre is 
kiterjesszük a konvencionális kutatásban. 

A hosszú ideje meglévő határmenti együttmű-
ködésen túl közösen elemzünk egyes nemzet-
közi lehetőségeket annak érdekében, hogy a 
felmerülő kockázatokat megosszuk, valamint a 
rendelkezésre álló pénzügyi és humán erőfor-
rásokat egyesítsük.

A dél-kelet európai konszolidált marketing stra-
tégia keretein belül az INA és a MOL megsze-
rezte a szarajevói székhelyű, Horvát-Bosnyák 
Federáció piacán vezető kis-és nagykereske-
delmi cég, az Energopetrol részvénytársaság 
67%-át. Az Energopetrol 64 töltőállomást 
birtokol és üzemeltet a Boszniában és Herce-
govinában. Az INA és a MOL által kinevezett új 
vezetőség megkezdte az Energopetrol műkö-
désének átszervezését. 

Az INA 2004-ben, a MOL támogatásával és 
know-how-jával, bevezette az ellátási lánc 
menedzsment alapú működést. Ennek előnyei, 
mint a teljes értéklánc mentén javuló költség 
kontrol és hatékonyabb ügyfélkapcsolatok, 
azóta folyamatosan realizálódtak. Az INA és 
a MOL tovább kívánják javítani és harmoni-
zálni az ilyen jellegű tevékenységeket annak 
érdekében, hogy növekedjen a működési 
hatékonyság a finomítás és nagykereskedelem 
területén, alacsonyabb legyen a készletszint és 
összehangoltan tudjunk felkészülni a finomítói 
leállásokra és karbantartási munkákra. 

Továbbá a MOL folyamatos támogatást nyújt 
az INA-nak az SAP alapú integrált vállalat irá-
nyítási rendszer kialakításában. A projekt első 
fázisának 2006. évi befejezését követően az 

INA megkezdte az SAP működtetésének kiter-
jesztését az egyéb területekre is. 

Az üzleti folyamatokban történt változások, 
mint a költségcsökkentési kezdeményezés, 
vagy az integrált beszerzési rendszer beveze-
tése, mind hozzájárultak az INA rugalmasságá-
nak növekedéséhez és a működés átláthatósá-
gának javulásához. 

Az INA finomítóinak folyamatban lévő moderni-
zációja biztosítja az „elsőknek” járó előnyöket 
az INA számára a dél-kelet európai régióban
A MOL átadja az INA számára a saját fejlesztése-
inek végrehajtása során megszerzett know-how-
ját és tapasztalatát, hogy ezáltal is segítse a céget 
felkészülni az iparág jövőbeni kihívásaira azzal a 
céllal, hogy az INA termékminőségben verseny-
képes lehessen az általa kiszolgált piacokon. A 
finomítói modernizációs program eredményekép-
pen az INA által finomított termékek megfelelnek 
majd az EU 2009 standardoknak. A program, 
melynek teljes költségvetése meghaladja az 1 
milliárd USA dollárt, több fázisban valósul meg. 
Azóta a környezetvédelem szempontjából fontos, 
illetve a termékminőség javítás szempontjából 
alapvető beruházások megtörténtek. A program 
termékminőség javítási fejlesztésekkel folytató-
dik, beleértve a maradékfeldolgozást is.

Az INA privatizációja 
2007-ben az INA privatizációja a horvát Priva-
tizációs Törvénnyel összhangban folytatódott. 
Ennek értelmében a jelenlegi és korábbi alkal-
mazottak a cég részvényeinek maximum 7%-át 
vásárolhatták meg kedvező feltételek mellett. 
A tranzakciót követően a horvát kormány a 
44.9%-os részvénycsomagjával még mindig 
az INA legnagyobb tulajdonosa. A részvények 
további 7%-a a Háborús Veterán Alap tulajdoná-
ban van, míg a közkézhányad 23,1%-ot tesz ki.

A horvát kormánnyal kötött megállapodás 
értelmében a MOL két tagot delegál a hét tagú 
Igazgatóságba, akik a pénzügyi igazgatói és a 
társasági szolgáltatások igazgatói pozíciókat 
töltik be. A MOL szintén két tagot delegál a hét 
tagú Felügyelő Bizottságba is.

Stratégiai partnerünk 
az INA

A MOL jelenleg 25%+1 részvénnyel rendelkezik az 
inA, horvát nemzeti olaj és gázipari vállalatban. A 
MOL részesedését 2003. novemberében szerezte. 
Az inA 2007-ben 5,3 millió tonna finomított terméket 
állított elő, és több, mint 450 töltőállomást üzemeltet 
a régióban. szénhidrogén termelése a tavalyi évben 
meghaladta a 65,3 ezer boe/nap szintet , P1 és P2 kész-
letei az sPe szerint pedig a 374 millió boe-t. A MOL-lal 
partnerségben az inA erős pozíciókkal rendelkezik a 
gyorsan növekvő dél-kelet európai régióban.
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nyezeti és gazdasági oldalt – egyenlő mérték-
ben beépíteni a vállalati stratégiába, valamint 
mindennapi működésünkbe. 

Stratégiai kezdeményezések és akcióterv
A MOL-csoport üzleti stratégiájának részeként 
elkötelezett a fenntartható fejlődés megvaló-
sítása iránt. Ezen ambiciózus kötelezettség 
vállalásnak a támogatására a 2007. év során 
hét csoportszintű stratégiai kezdeményezést 
határoztunk meg a fenntartható fejlődés terén, 
amelyeket 2010-ig meg kell valósítanunk olyan 
alapvető fontosságú területeken, amelyeket az 
első vállalati szintű fenntarthatósági felmérés 
során azonosítottak. Ezek a pontosan mérhető 
célokkal rendelkező kezdeményezések 25 olyan 
területet ölelnek fel, mint az éghajlatváltozás, 
a termékfelelősség és a tehetségek megszer-
zése és megtartása, és kiterjednek a vállalat 
összes tevékenységére. Valójában a vállalat 
stratégiai üzleti célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges „alapvető sikertényezőknek” tekin-
tett dolgokról van szó. A „stratégia” cselekvést 
jelent; ennélfogva a MOL-csoport üzleti és 
funkcionális egységei összességében majd-
nem 100 olyan projektet dolgoztak ki, amelyek 
a vállalatot közelebb juttathatják hosszú távú 
elképzelésének, a fenntartható működésnek a 
megvalósításához.

társadalmi szerepvállalás

Új Európa Alapítvány
A MOL Új Európa Alapítványa közhasznú szer-
vezet, amely 2006-ban történt megalapítása 
óta jelentős számú jótékonysági programot 
vezetett igen átlátható és strukturált módon.

Az Alapítvány különösen nagy hangsúlyt fektet 
a fiatal tehetségek támogatásával és a gyer-
mekek egészségével kapcsolatos programok 
szervezésére. A „Segíthetek?” jelszó égisze 
alatt alakították ki a Tehetségtámogatási vala-
mint a Gyermekgyógyítási Programot. E két 
kezdeményezésnek köszönhetően 127 fiatal és 
tehetséges sportoló valamint 56 fiatal művész 
kapott összesen több mint 41 millió forint 

értékben pénzügyi támogatást a 2007. évben. 
A Gyermekgyógyítási Program keretében a 
krónikus betegségben szenvedő gyermekek 
számára rehabilitációs programokat kínáló 31 
gyermekgyógyászati szervezet kapott összesen 
majdnem 38 millió forint értékű támogatást.

A programot 2007-es kezdettel Romániában 
és Szlovákiában is bevezették. Az elképesztő 
mennyiségű pályázat és a különböző szakmai 
díjak mutatja a régión belüli sikerét.

A Zöld Övezet program
Lépésről-lépésre igyekszünk rávenni a helyi 
közösségeket arra, hogy a MOL-csoport regi-
onális környezetvédelmi programjának kereté-
ben zöldterületeket létesítsenek és azokat tart-
sák is rendben. A programot első alkalommal 
az Ökotárs Alapítvánnyal karöltve 2005-ben 
indítottuk el. A projekt pályázati rendszer kere-
tében, az átláthatóság elvének a legnagyobb 
mértékben történő betartása mellett működik. 

A program kedvező eredményeit és sikerét 
látva a partnerek úgy döntöttek, hogy folytatják 
az együttműködést minden olyan országban, 
ahol a MOL-csoport jelen van, ezért 2006-ban 
ismételten meghirdettük a kezdeményezést 
„Zöld Övezet Program” néven. Ennek célja, 
hogy a helyi iskolákkal együttműködő alapít-
ványok segítségével hozzájáruljon a helyi zöld 
felületek létrehozásához és fejlesztéséhez. A 
2007. év folyamán a megközelítőleg 200 bekül-
dött pályázatból Magyarországon 33 nyert el 
pénzügyi támogatást. 2007 végén új pályázat 
meghirdetésére került sor, amelynek eredmé-
nyét 2008 márciusában tették közzé.

Tapasztalataink alapján egy-egy támogatott 
projekt haszna a ténylegesen az adott közös-
ségnek juttatott pénzösszeg három-négy-
szeresében mérhető. Évről-évre fokozatosan 
emeljük az egyes országokban szétosztható 
támogatás mennyiségét is.

A legsikeresebb pályázók megjutalmazása 
érdekében a MOL 2007-ben megalapította 
a Zöld Övezet Díjat, amelyet annak a helyi 

Vállalati értékek
Fenntartható fejlődés

A MOL-csoport számára a fenntartható fejlődés olyan 
vállalati elkötelezettség, amelynek célja, hogy egyenlő 
mértékben integráljuk a gazdasági, környezetvédelmi 
és társadalmi tényezőket mindennapi üzleti tevékeny-
ségeinkbe, a hosszú távú értékteremtés maximalizá-
lására és a társadalomtól kapott „működési engedé-
lyünk” megőrzésére.

Célunk, hogy működésünk minden területén példamutató eredményeket mutat-
hassunk fel és a vállalaton belül segítsük elő olyan következetes megközelítés 
megvalósulását, amely túlmutat a helyi kérdéseken és nemzetközi szinten eredmé-
nyez olyan gondolatokat és cselekvést, amely a hatékony és fenntartható vállalati 
működés szolgálatába állítható. Annak érdekében, hogy ez a cél elérhetővé váljon, 
célunk szerint igyekszünk a fenntartható fejlődés három pillérét – a társadalmi, kör-
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A PSM létfontosságú előnyökkel is jár vállalko-
zásunkban, minthogy mérhető hatásai vannak 
az eredményre és a vállalat teljesítményére, 
amely mellé a biztonsági teljesítmény támoga-
tása, valamint minőségi és környezetvédelmi 
felelősség is társul. 

A PSM rendszernek a MOL-csoporton belül tör-
ténő bevezetéséhez és továbbfejlesztéséhez több 
mint 100 tagból álló kiterjedt folyamat biztonság 
mérnöki hálózatot működtetünk. A PSM sikeres 
megvalósításának lényeges részeként 2007-ben 
alapfokú PSM képzést szerveztünk, amelyek 
során a trénerek kiképzése is megtörtént, így dol-
gozóinkat a megfelelő tudással és eszközökkel 
láthattuk el, hogy könnyebben megérthessék, 
miként kell a feladataikat az adott folyamat bizton-
sági igényeinek megfelelően megoldani. 

A MOL-csoport PSM kézikönyve úgy készült, 
hogy azokat az alapvető szabályokat foglalja 
össze, amelyek az összes veszélyes művelet 
követelményeit meghatározzák. A kézikönyv 
az irányítási rendszert, felelősségi köröket, a 
PSM alapelveit, alapvető követelményeit tartal-
mazza, amelyek a napi munka során az üzemek 
hatékony működéséhez szükségesek. Célunk 
a kockázatokra alapozott olyan megközelítés 
megvalósítása, amely az egész művelet során 
mindvégig figyelemmel kíséri és kezeli az 
összes lehetséges veszélyforrást.

emberi értékek

Az emberi értékek megbecsülése a MOL-
csoport humán erőforrás stratégiájában teste-
sül meg. A humán erőforrás stratégia a négy 
alappillérre (hatékonyság, növekedés, ellen-
őrzés a kockázatok csökkentésével, valamint 
képességek) támaszkodva kívánja megvalósí-
tani a MOL 2006-2010 közötti üzleti stratégiá-
jának célkitűzéseit. 

Hatékonyság
A 2006. év során a HR adminisztráció nagy részét 
kiszerveztük. A HR átvizsgálta a folyamatait és a 
szervezeti felépítését is annak érdekében, hogy 

jobb minőségű szolgáltatásokat tudjon kínálni 
nagyobb hatékonyság mellett. A humán erőfor-
rás szervezet egyúttal elvégezte az első vevői 
elégedettségi felmérést is, hogy képes legyen 
a jövőbeni haladás folyamatosan értékelésére. 
A főbb eszközök és alapvető folyamatok áttekin-
tése és kialakítása 2005-ben kezdődött és egy, 
Éves Humán Ciklus elnevezésű átfogó elkép-
zelés szerves részeként az elmúlt két év során 
további átalakításokon ment keresztül. Legfon-
tosabb eleme a Teljesítmény Irányítási Rendszer 
(PMS) ismételt bevezetése volt. 

Növekedés
A HR arra törekszik, hogy fenntartható verseny-
előnyt hozzon létre a MOL-csoport számára 
azzal, hogy tehetséges munkaerőt toboroz és az 
emberi erőforrások fejlesztését irányítja a szer-
vezetet belül annak érdekében, hogy a megadott 
növekedési célok megvalósíthatóak legyenek. 
A 2006-2007. év folyamán divízió- és csoport-
szintű tehetségfejlesztő programokat vezettünk 
be annak érdekében, hogy a résztvevők üzleti 
és vezetői képességeit fejlesszük és egy belső 
tehetségekből álló állományt alakítsunk ki a 
Csoport növekedési stratégiájának támogatá-
sára. A nemrégen kidolgozott Karriermenedzs-
ment Rendszer (Career Management System) 
jól képzett, elkötelezett és teljesítmény-orientált 
dolgozók segítségével igyekszik a növekedést 
és a folyamatos hatékonyság javítást elérni. 
 
A HR megkezdte a munkát az elöregedőben 
lévő finomítói és upstream munkaerő problémá-
jának megoldása érdekében, valamint a vezetői 
utánpótlásban mutatkozó hiány orvoslására, 
amelyek az oktatásban, a hallgatók pályaválasz-
tásában és az üzleti környezetben mutatkozó 
jelenlegi tendenciák hatására érezhetőek. A 
Csoport és a felsőoktatási intézmények közötti 
együttműködés újjáélesztése 2006-ban kezdő-
dött meg hat kiváló magyar egyetemmel aláírt 
hosszú távú megállapodások formájában. Az 
egyetemek területén való aktív jelenlét előse-
gítette a hallgatókkal közvetlen kapcsolatok 
kialakítását és a MOL–csoport, mint munkáltató 
imidzsének erősítését. A hosszú távú stratégia 
részeként, amellyel tehetséges munkaerőt 

közösségnek (2007-ben a Mihálygergéért Ala-
pítványnak) ítélték oda, amely a legszebb és 
leginkább környezetbarát zöldövezetet hozta 
létre a leghatékonyabb megoldással. 

egészségvédelem, 
biztonságtechnika és 
környezetvédelem

Kulcsfontosságú teljesítmény mutatók
A 2007-es év folyamán a MOL-csoport ismét 
nagy lépést tett előre a sérüléssel járó munka-
helyi balesetek számának csökkentése terén 
dolgozói körében: a munkaidő kieséssel járó 
balesetek (Lost Time Injuries, LTI) száma, ame-
lyet kulcsfontosságú teljesítmény mutatóink 
egyikeként veszünk figyelembe, a 2006. évi 
58-ről 37-re csökkent. Ez relatív viszonylatban 
is majdnem ugyanilyen mértékű csökkenést 
jelent: az egymillió ledolgozott munkaórára 
jutó munkaidő kieséssel járó balesetek száma 
is 1,52-re csökkent a korábbi 2,2-ről és jóval a 
2007-re megcélzott érték alatt maradva (az LTIF 
mutató értéke nem haladhatja meg az 1,8-as 
értéket) az eddigi legalacsonyabb szintet érte 
el. Ez egybeesik azzal az ambiciózus stratégiai 
célkitűzéssel is, amely 2008-ra legalább 1,0-es 
értékre szeretné levinni az LTIF mutató szintjét, 
ezzel az iparági gyakorlatban is rendkívüli ered-
ményt mutatva fel. 

A 2007-es évben ezen kívül bevezettük az un. 
előrejelző mutatókat, mint olyan eszközöket, 
amelyekkel proaktívan lehet az események bekö-
vetkezésének megelőzésére összpontosítani.

Szerencsére nem kell beszámolnunk egyet-
len halálos kimenetelű munkahelyi balesetről 
sem a saját, sem a vállalkozóink munkavállalói 
között. Egy súlyos baleset során azonban egyik 
dolgozónk maradandó károsodást szenve-
dett; és arról is be kell számolnunk, hogy két 
olyan személy halálozott el közúti balesetek 
következtében, akik ugyan nem voltak a cég 
alkalmazásában, de a balesetekben a Slovnaft 
Trans közúti tartálykocsijai is érintettek voltak. 

A STEP program
2007 volt az első éve a „Tégy egy lépést az 
egészségedért” elnevezésű egészség-megőr-
zési programnak, amelyet azért indítottunk, hogy 
a kötelező jogi előírásokon túl orvosi szűrővizs-
gálatokat nyújtsunk az érintetteknek, és önkén-
tes alapon egyénileg testre szabott egészség-
megőrzési tervet állítsunk össze a dolgozóink 
számára. A program olyan egészség-megőrzési 
akciókat is tartalmaz, mint a rendszeres testmoz-
gás különféle formái, stressz kezelése, valamint 
a munkahelyi étkeztetés egészségesebbé tétele. 
Az első évben majdnem 1000 dolgozó ragadta 
meg az alkalmat és vett részt az egyénileg meg-
tervezett egészség-megőrzési programban, és 
több mint 2000 orvosi szűrővizsgálatot végez. 

A mozgásos egészségfejlesztés keretében 
a helyi kezdeményezések megvalósítására 
helyeztük a hangsúlyt, és egy pályázat kere-
tében különféle közösségek sportolási lehe-
tőségét támogattuk, elsősorban különböző 
pályabérletek formájában. A pályázat eredmé-
nyeként mintegy 3000 munkavállalónk jutott 
kedvezményes feltételek között rendszeres 
sportolási lehetőséghez.
Célunk, hogy 2010-ig a MOL-csoport dolgozói-
nak legalább 75%-a részt vegyen az egészség-
fejlesztési programban, amellyel egészségesebb 
életmód kialakításának lehetőségét kínáljuk. 

Folyamatbiztonsági irányítás
Az üzembiztonság egyik legnagyobb kihívást 
jelentő feladata 2007-ben az átfogó folyamat-
biztonsági irányítási rendszer (PSM) megvaló-
sítása volt csoportszinten. 

Az új PSM rendszer legfőbb feladata az összes 
veszélyes folyamatot lefedő olyan irányítási 
rendszer kialakítása és megvalósítása, amely 
nemzetközi tapasztalatokon alapul és alkalmas 
az összes kulcsfontosságú tényező, így az 
emberi tényező kezelésére is. 

A folyamatbiztonság számos területen jár 
egyértelmű előnyökkel, ideértve a vállalati 
felelősséget, az üzletmenet rugalmasságát, a 
kockázat csökkentését és az értékteremtést. 
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akarunk biztosítani, a Freshhh 2007 elnevezésű 
internetes verseny 12 ország 800 hallgatóját 
vonzotta, míg a frissdiplomások számára indí-
tott egyéves Growww 2007 segített több mint 
90 üres álláshely betöltésében a különféle szer-
vezeteknél. A Humán Erőforrás elindított egy 
új vezetői kompetencia modellt, valamint egy 
360 fokos visszajelzési folyamatot is 2007-ben, 
amellyel a teljesítményről adott visszajelzéseket 
akarják elősegíteni és támogatni.

Ellenőrzés és a kockázat csökkentése
Annak érdekében, hogy kontrolláljuk és csök-
kentsük egy esetleges sztrájk-helyzetből adódó 
üzleti kockázatot, a Humán Erőforrás a legfonto-
sabb üzletágakkal együtt vezető szerepet vállalt 
a munkavállalói kapcsolatok újjáélesztésében, 
és a szakszervezeti, valamint üzemi tanácsi 
kapcsolatok kezelésében. Ennek egyik legfonto-
sabb eredménye a Csoport legtöbb vállalatánál 
aláírt hároméves kollektív szerződés.

Képességek
A 2007. év folyamán a humán erőforrás szer-
vezet átszervezésére is sor került. Három új 
terület (Munkavállalói Kapcsolatok, Stratégiai 
Emberi Erőforrás és Tudásmenedzsment és 
benne Egyetemi Kapcsolatok, valamint Üzlet-
fejlesztés Támogatás) kialakítására került sor 
létszámnövekedés nélkül. 2007-ben egy új, 
kompetencia alapú modell bevezetésére is sor 
került, és erre a modellre alapozva megkezdő-
dött egy 360 fokos visszajelzés bevezetése is 
több mint 300 vezető számára.

Az Üzletfejlesztés Támogatás kialakításával a 
Humán Erőforrás szervezet centralizáltan képes 
támogatni a Csoport összeolvadásokkal és 
felvásárlásokkal kapcsolatos (M&A) tevékenysé-
geit, valamint az integrációs erőfeszítéseket.

További kihívások a jövőben
A 2008-2010 közötti időszakra a HR négy 
fókuszterületet jelölt meg a három évvel 
ezelőtt elkezdett munka folytatása, az alábbi 
stratégiai célkitűzések elérése, valamint a 
MOL-csoportban az értékalapú vállalati kultúra 
megerősítése érdekében: 

Rendszerszemlélet és megvalósíthatóság;• 
Kompetenciamérés és -fejlesztés;• 
Tehetség-toborzás és menedzsment;• 
Vevői elégedettség és hatékonyság.• 

2008 lesz az első olyan év, amikor a korábban 
már bevezetett összes eszközt egyetlen integ-
rált Éves Ember Ciklus elnevezésű rendszerré 
kapcsoljuk össze, amelybe az alábbiak fognak 
beletartozni: 

az új Teljesítményértékelési Rendszer (PMS), • 
amely az értékalapú vállalati kultúra elenged-
hetetlen része,
a Karriermenedzsment Rendszer és Kompe-• 
tencia Modell, amely az emberi erőforrások 
képességének és hatékonyságának javításá-
nak alapja.

Miután a munkaerő-toborzás és -megtartás 
területén további fejlesztésekre van szükség, 
ezért 2008-ban 

csoportszintű Menedzseri Tehetségprogram • 
(MTP) indul a bled-i egyetemmel együttmű-
ködésben, amely 15 kiemelkedő képessé-
gekkel rendelkező kolléga számára biztosít 
ún. „mini MBA” képzést; 
folytatódik a friss diplomások toborzása és • 
felvétele, különös tekintettel a mérnöki hát-
térrel rendelkező hallgatókra (Freshhh 2008 
és Growww 2008); 
2007 végén PIMS akadémia indult, hogy bizto-• 
sítsa az SCM-ben a szakértői szintű utánpótlást. 
A 2008-2009-es időszakban intenzív képesség-
felméréseket végzünk a finomítói, az US és a 
Társasági Szolgáltatások szervezetben.

Az eddig megtörtént rendszer-, struktúra- és 
tudás-fejlesztések létfontosságúak a következő 
évek kihívásainak sikeres leküzdése érdeké-
ben. 2008-tól 2010-ig a Humán Erőforrás szer-
vezet igyekszik továbberősíteni az értékalapú 
vállalati kultúrát, miközben figyel a tehetségek 
kiválasztására és megtartására, az utódlásra 
és tervszerű rotációra, a munkaadói imidzs 
erősítésére, valamint a karriermenedzsment 
további fejlesztésére.
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A Kutatás-termelés üzleti eredménye 2007-ben 429 millió USD-t tett ki, ami 27%-os csökke-•	
nést mutat (78,9 Mrd Ft vagy 36% csökkenés) az alacsonyabb szénhidrogén termelés és egy-
szeri tételek miatt. 

 
A Feldolgozás és Kereskedelem szegmens üzleti eredménye 2007-ben 12%-kal 935 millió •	
USD-re	javult	(forintban	171,9	Mrd	Ft-os	szinten	maradt)	az	előző	év	hasonló	időszakához	képest,	
az	értékesített	mennyiségek	növelésének	és	a	magasabb	crack	spread-eknek	köszönhetően.

A	Petrolkémia	szegmens	üzemi	eredménye	megduplázódott	2007-ben	és	történetének	legma-•	
gasabb üzleti eredményét, 222 millió USD-t (40,9 Mrd Ft) ért el, a rekord termelési szint és a 
javuló	petrolkémiai	árrés	miatt.	

A Földgáz Szállítás üzleti eredménye (tartalmazva az eszközátértékelés hatását is) 14,4%-kal •	
168 millió USD-ra növekedett 2007-ben (forintban a 30,9 Mrd Ft-os szinten maradt) a maga-
sabb	hazai	szállítási	bevételeknek	köszönhetően.	

A	Központ	és	egyéb	szegmens	26,4	Mrd	Ft-os	nyeresége	tartalmazza	a	42,25%-nyi	TVK	rész-•	
vény akvizícióján elkönyvelt 14,4 Mrd Ft egyszeri eredményt, valamint a gázüzlet eladásával 
kapcsolatban	az	E.ON-tól	2007-ben	kapott	44,3	Mrd	Ft-os	ármódosító	tételt.

Hatékonyságjavítási	 programunk,	 folytatódott	 2007-ben	 is.	 A	 projekt	 célja	 285	 millió	 USD	•	
hatékonyságjavulás elérése 2008-ra. A fenti cél 96%-át sikerült elérnünk 2007 végéig.

A	beruházások	és	befektetések	értéke	2007-ben	szinte	megduplázódott.	A	2006.	évi	0,9	Mrd	•	
USD-ről	(187,2	Mrd	Ft)	2	Mrd	USD-re	(363,4	Mrd	Ft)	történő	növekedés	elsősorban	az	akvizí-
cióknak	köszönhető,	melyekre	összesen	1,1	Mrd	USD-t	költöttünk	(207,6	Mrd	Ft),	beleértve	az	
IES,	a	TVK,	a	Tifon	és	a	Matjuskhinskaya	mező	akvizíciókat	is.

A nettó hitelállomány 2007. év végén 506,5 Mrd Ft volt, míg az eladósodottág (a nettó hitelállo-•	
mány	osztva	a	nettó	hitelállomány	és	az	összes	saját	tőke	összegével)	35,6%-ot	tett	ki.	A	növe-
kedés	mögött	a	tőkeszerkezet	optimalizáció	keretében	végrehajtott	tranzakciók	hatása	áll.

A	működési	cash	flow	a	forgótőke	igény	változása	nélkül	4%-kal	446,5	Mrd	Ft-ra	(2.429,3	millió	•	
USD),	míg	a	forgótőke	igény	változásokkal	és	a	fizetett	adóval	együtt	40%-kal	315,5	Mrd	Ft-ra	
csökkent 2007-ben.

Fontosabb pénzügyi adatok szegmensenként 

Értékesítés nettó árbevétele
2007 

millió Ft
2006

millió Ft
2007

millió USD
2006

millió USD
Kutatás-termelés 334.806 389.611 1.822 1.851 
Feldolgozás és Kereskedelem 2.290.414 2.331.254 12.461 11.075 
Földgáz 90.694 368.195 493 1.749 
Petrolkémia 497.616 451.248 2.707 2.144 
Központ	és	egyéb	 102.163 103.034 556 489 
Összesen 3.315.693 3.643.342 18.039 17.308 

A vezetés beszámolója 
és elemzése a 
pénzügyi helyzetről, 
valamint a működés 
eredményeiről 

Kiemelt pénzügyi eredmények

2007-ben az üzleti eredmény UsA dollárban számítva 
a bázis szinten alakult (1.934 millió UsD). Az UsA dollár 
forinthoz viszonyított 13%-os gyengülése miatt a forint-
ban számított üzleti eredmény azonban 54,1 Mrd Ft-tal, 
355,5 Mrd Ft-ra gyengült. A speciális tételek nélküli üzleti 
eredmény 5%-kal bővült UsA dollárban számítva, mivel a 
feldolgozás-kereskedelmi és petrolkémiai értékesítés volu-
menének jelentős növelése, a magas kőolajárak, a javuló 
crack spread-ek és az emelkedő petrolkémiai árrés ellensú-
lyozták az alacsonyabb szénhidrogén termelés hatását. A 
speciális tételek nélküli üzleti eredmény forintban számolva 
8%-kal 299,4 mrd Ft-ra csökkent 2007-ben. A speciális 
tételek nélküli anyavállalati részvényesek részesedése az 
eredményből UsA dollárban 13%-kal javult, míg forintban 
2%-kal gyengült 2007-ben 2006-hoz viszonyítva. A speci-
ális tételek nélküli és a Magnolia átváltási opciójának valós 
értékre történő átértékeléséből származó, készpénzmoz-
gással nem járó ráfordítástól megtisztított nettó eredmény 
1.215,2 millió UsD-ra növekedett (12%-os javulás).
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Működési környezet áttekintése

2007-ben	a	működési	környezetünk	bizonyos	elemei	kiemelkedően	jól,	míg	a	deviza	
hatásai	kedvezőtlenül	alakultak.	A	kőolajárak,	a	finomítói	crack	spreadek	és	a	pet-
rolkémiai árrés egyaránt javuló tendenciát mutattak. Az USA dollár gyengülése a 
helyi	devizáinkkal	szemben	azonban	igen	jelentős	negatív	hatással	bírt	a	működési	
eredményünkre.

A	Brent	kőolaj	USA	dollárban	számolt	átlagos	árszintje	11,2%-kal	72,4	USD/hordóra	
növekedett	 2007-ben.	 Az	 orosz	 Ural	 Blend	 –	 a	MOL	 kőolajvásárlásában	megha-
tározó	 kőolajtípus	 –	 átlagos	mediterrán	 tőzsdei	 jegyzésára	 69,4	USD/hordó	 volt,	
ami	13%-os	növekedés	a	2006.	évi	61,4	USD/hordó	árhoz	képest.	Az	átlagos	FOB	
Rotterdam benzinár 12,4%-kal, a gázolajár 10,2%-kal emelkedett. A benzin USA 
dollárban	kifejezett	átlagos	FOB	Rotterdam	crack	spread-je	17,3%-kal	növekedett,	
míg	a	gázolajé	6,4%-kal	növekedett	2006-hoz	képest	jelentősen	meghaladva	a	his-
torikus átlagot. 

A	 forint	2007-ben	 jelentősen	 (12,7%-kal)	erősödött	az	USA	dollárral	szemben:	az	
éves	átlagos	árfolyam	2007-ben	183,8	Ft/USD,	míg	2006-ban	210,5	Ft/USD	volt.	
2007-ben	a	forint	4,9%-kal	erősödött	az	EUR-val	szemben,	míg	2006-ban	a	gyen-
gülés	mértéke	6,5%	volt.	Az	év	folyamán	a	szlovák	korona	további	9,3%-kal	erősö-
dött	 az	 EUR-val	 szemben	 folytatva	 a	 2006-ban	megkezdett	 tendenciát	 (3,6%-os	
erősödés).	A	szlovák	korona	erősödött	az	USA-dollárral	szemben	is:	az	éves	átlagos	
árfolyam	2007-ben	24,7	SKK/USD,	míg	2006-ban	29,7	SKK/USD	volt.

A	magyarországi	 átlagos	 fogyasztói	 inflációs	 ráta	 2007-ben	 8,0%-ra	 emelkedett	
szemben	 a	 2006.	 évi	 3,9%-kal.	 Szlovákiában	 az	 átlagos	 fogyasztói	 inflációs	 ráta	
2,8%-ra csökkent 2007-ben szemben a 2006. évi 4,5%-kal. A magyar GDP növe-
kedési üteme 1996 óta nem látott mélységbe zuhant vissza, s 2007-ben mindösz-
sze 1,3% volt, míg 2006-ban a növekedés mértéke 3,9% volt. Szlovákiában a GDP 
növekedési üteme 10,4% volt 2007-ben (2006-ban 8,5%). Régiónkban 2007-ben a 
motorbenzin-felhasználás enyhén, 1,6%-kal növekedett, míg a motorikus gázolaj 
iránti	kereslet	jelentősen,	8,9%-kal	nőtt.

A magyarországi földgázszállítási tarifánál a szabályozott tevékenységre érvénye-
síthető,	a	szabályozó	által	elismert	eszközalapra	vetített,	eszközarányos	nyereség	
2007.	évben	6,9%	volt.	A	2007.	júliusi	tarifa	változás	során	a	belépési	teljesítmény-
díj	 8%-kal	 nőtt,	 a	 kilépési	 teljesítménydíj	 pedig	 gyakorlatilag	 szinten	 maradt.	 A	
forgalmi	díj	10%-kal	csökkent,	amely	az	elismert	gázár	csökkenését	tükrözi.	A	MEH	
(Magyar	Energia	Hivatal)	kiadta	a	2007.	július	1-től	2008.	június	30-ig	hatályos	sza-
gosítási tarifákat.

A	társaság	a	Magyarországon	termelt	földgáz	és	kőolaj	után	2007.	évben	a	termékek	
árbevételének	49%-t	fizette	meg	bányajáradékként	a	magyar	államnak.	2007.	évben	
a	MOL	Nyrt.	által	Magyarországon	kitermelt	kőolaj	és	1998	után	termelésbe	állított	
mezőkön	 kitermelt	 földgáz	 után	 12,5%	 volt	 a	 bányajáradék	mértéke.	A	 2003-ban	
elfogadott	 Gáztörvény	 (GET)	 és	 a	 kapcsolódó	 végrehajtási	 rendeletek	 alapján	 a	
MOL	Nyrt.	1998	előtt	termelésbe	állított	mezőiből	származó	földgáztermelést	ter-

Külső értékesítés nettó 
árbevétele1

2007 
millió Ft

2006
millió Ft

2007
millió USD

2006
millió USD

Kutatás-termelés 178.804 162.350 973 771 

Feldolgozás és Kereskedelem 1.932.290 2.006.863 10.513 9.534 

Földgáz 78.244 359.934 426 1.710 

Petrolkémia 398.181 355.856 2.166 1.691 

Központ	és	egyéb	 6.432 6.058 35 29 

Összesen 2.593.951 2.891.061 14.113 13.735 

Üzleti eredmény
2007 

millió Ft

2006
módosított3

millió Ft

2007
millió USD

2006
módosított3

millió USD
Kutatás-termelés 78.864 122.930 429 584 

Feldolgozás és Kereskedelem 171.935 175.337 935 833 

Földgáz 38.743 111.564 211 530 

Petrolkémia 40.892 23.297 222 111 

Központ	és	egyéb	 26.446 -41.086 144 -195

Szegmensek közötti átadás2 -1.375 17.530 -7 83 

Összesen 355.505 409.572 1.934 1.946 

Üzleti eredmény speciális 
tételek nélkül4

2007 
millió Ft

2006
módosított3

millió Ft

2007
millió USD

2006
módosított3

millió USD
Kutatás-termelés 80.554 122.930 438 584 

Feldolgozás és Kereskedelem 171.935 175.337 935 833 

Földgáz 38.743 37.520 211 178 

Petrolkémia 40.892 23.297 222 111 

Központ	és	egyéb	 -31.329 -41.086 -170 -195

Szegmensek közötti átadás2 -1.375 8.724 -7 41 

Összesen 299.420 326.722 1.629 1.552 

1 A szegmensek nettó értékesítése és az üzleti eredménye a harmadik félnek, valamint más divíziónak történő 
értékesítésekből származó eredményt foglalja magába. A Kutatás-termelés belföldön kitermelt kőolajat, 
kondenzátumokat és PB gázt ad át a Feldolgozás és Kereskedelemnek és földgázt a Földgáz szegmensnek. A 
Feldolgozás és Kereskedelem vegyipari alapanyagot , propilént és izobutánt ad át a Petrolkémiának, a Petrolkémia 
szegmens különböző melléktermékeket ad át a Feldolgozás és Kereskedelemnek. A belső transzferárak az 
aktuális piaci árakon alapulnak. A szegmens eredmények az adott divízióhoz tartozó teljes körűen konszolidált 
leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.
2 Ezen a soron a szegmensek közötti átadásokból származó nem realizált üzleti eredmény változását mutatjuk ki. 
Nem realizált eredmény akkor keletkezik, amikor az átadott tétel a fogadott szegmensnél készleten van az időszak 
végén és csak a későbbi időszakban kerül értékesítésre harmadik fél felé. A szegmensszintű kimutatásokban az 
átadó szegmens az átadáskor azonnal elszámolja a tranzakción keletkező nyereséget. Társasági szintű eredmény 
szempontjából azonban a nyereség csak a harmadik félnek történő értékesítéskor kerül elszámolásra. Az előző 
években a nem realizált profit-hatás nem került elkülönítetten kimutatásra, de szerepelt a fogadó szegmens 
kimutatott szegmens eredményében. Szegmensek közötti átadáson nem realizált profit elsősorban a Feldolgozás 
és Kereskedelemből a Petrolkémia szegmensbe történő átadásnál keletkezik. 
3 A Csoport megváltoztatta számviteli politikáját, amely alapján a helyi iparűzési adót és az innovációs járulékot 
társasági adóként számolja el, mivel ezek az adók inkább jövedelem típusú adók, mint a működési költségek 
sajátosságait mutatják. A korábbi években a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék működési költségként 
került elszámolásra.
4 Üzleti eredmény 2006-ban a gáztranzakció 82,9 Mrd Ft-os nyeresége és a tranzakcióban értékesített 
leányvállalatok (Kereskedelem és Tárolás) eredménye nélkül, 2007-ben a TVK részvények akvizícióján elkönyvelt 
egyszeri nyereség (14,4 Mrd Ft) nélkül; a gázüzlet eladásáért az E.ON-tól járó 44,3 Mrd Ft utólagos ármódosítás 
nélkül, amelyből 26,9 Mrd Ft bevétel a 2007 július-december periódus vonatkozásában 2007. IV. negyedévben 
kimutatásra került, melynek pénzügyi teljesítése 2008. I. negyedévben várható.
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kőolaj	mennyiségének	emelkedése,	valamint	az	IES	36,0	Mrd	Ft-os	hozzájárulása	
együttes hatásaként. Az eladott áruk beszerzési értéke 52%-kal csökkent, mivel 
az	összehasonlító	időszak	tartalmazza	az	értékesített	gáz	üzletág	hozzájárulását,	
valamint	 az	 értékesített	 kőolaj	 mennyiségének	 tárgyidőszaki	 csökkenését.	 Az	
igénybevett	 anyagjellegű	 szolgáltatások	 értéke	 5%-kal	 növekedett,	 mely	 131,3	
Mrd Ft-ot tett ki. 

Az	 egyéb	 költségek	 és	 ráfordítások	 14%-kal	 225,1	Mrd	 Ft-ra	 csökkentek,	 főként	
a	 két	 gázleányvállalat	 eladása,	 a	 ZMB	 közös	 vállalat	 által	 fizetendő	 alacsonyabb	
export	vám	és	az	alacsonyabb	bányajáradék	következtében.	A	bányajáradék	csök-
kenését	a	Szőreg-1	mező	értékesítése,	az	alacsonyabb	hazai	és	külföldi	termelési	
volumenek, valamint a szabályozott gáz nagykereskedelmi ár növekedésének 
együttes hatása okozta. 

A	 személyi	 jellegű	 ráfordítások	 7%-kal,	 117,3	 Mrd	 Ft-ra	 növekedtek,	 a	 6,5%-os	
átlagos bérnövekedés és az 1,6%-os átlaglétszám növekedés együttes hatásának 
eredményeképpen.	 A	 Csoport	 záró	 létszáma	 8,6%-kal,	 13.861	 főről	 15.058	 főre	
emelkedett,	 főként	az	 IES,	valamint	a	Tifon	2007.	negyedik	negyedévi	megvásár-
lása, illetve a Kutatás-termelés üzletág nemzetközi terjeszkedése miatt.

A	2007.	év	során	felmerült	 termelési	költségekből	70,2	Mrd	Ft	kapcsolódik	a	fél-
kész- és késztermékek állományának növekedéséhez, szemben a 2006. évi állo-
mánycsökkenés 13,3 Mrd Ft-os értékével.

Kutatás-termelés áttekintés

A Kutatás-termelés szegmens üzleti eredménye 78,9 Mrd Ft (429 millió USD) volt, 
ami forintban kifejezve 36%-kal, míg USA dollárban számolva 27%-kal alacsonyabb 
a	2006.	évi	szinthez	képest.	A	12%-kal	csökkenő	szénhidrogén	termelés	(elsősor-
ban	a	Szőreg-1	termelésleállítása	miatt,	mivel	a	mezőből	földalatti	gáztároló	kerül	
kialakításra)	és	a	forinthoz	képest	13%-ot	gyengülő	USA	dollár	eredményre	gyako-
rolt negatív hatását csak részben ellensúlyozta a brenti olajár 11%-os emelkedése.

A	szegmens	működési	bevételei	összességében	55,2	Mrd	Ft-tal,	335,4	Mrd	Ft-ra	
csökkentek	 2007-ben,	 alapvetően	 a	 Szőreg-1	 mező	 eladása	 és	 az	 értékesítési	
árak	csökkenése	miatt.	A	magyarországi	termelésű	kőolaj	átadási	ára	4%-kal,	míg	
a	 magyarországi	 termelésű	 földgáz	 transzfer-	 és	 eladási	 ára	 13%-kal	 csökkent	
2006-hoz	képest	(forintban	számított	átlagos	árakat	figyelembe	véve).

A	működési	költségek	11,1	Mrd	Ft-tal	voltak	alacsonyabbak	az	előző	évhez	képest	
2007-ben.	 Csoport	 szinten	 a	 fizetendő	 bányajáradék	 26.8	 Mrd	 Ft-tal	 csökkent,	
melyből	a	magyarországi	termelés	után	a	MOL	Nyrt.	által	fizetett	bányajáradék	a	
2006.	évi	124,4	Mrd	Ft-ról	97,1	Mrd	Ft-ra	csökkent.	Ebből	az	1998	után	termelésbe-
állított	mezőkből	termelt	földgáz	után	az	energiaár	kompenzációs	kasszába	fizetett	
bányajáradék összege 66,2 Mrd Ft volt 2007-ben, ami 23,7 Mrd Ft-tal kevesebb, 
mint	2006-ban.	Az	egyszeri	tételek	jelentősen	növelték	a	szegmens	költségeit.	Fő	
elemei	a	következők:	6,8	Mrd	Ft	értékvesztés	néhány	kimerülő	és	szünetelő	mező	

helő	bányajáradék	mértéke	–	a	törvényben	meghatározott	formula	alapján	–	a	2006.	
évi	75%-ról	2007-ben	64%-ra	csökkent.	Az	ezen	mezőkről	származó	termelés	után	
2007-ben	66,2	Mrd	Ft	befizetés	történt	a	bányajáradékból	az	energia	ár	kompenzá-
ciós	kasszába.	Az	elkövetkező	években	a	bányajáradék	százalékos	mértéke	a	 ter-
melés	után	a	MOL	és	a	Gazdasági	és	Közlekedési	Miniszter	közötti	megállapodás-
ban	érintett	mezőkre	vonatkozóan	a	2005	végén	hatályos	szabályok	szerint	alakul.	
Eszerint	 az	 1998	előtt	 termelésbe	 állított	mezőkről	 kitermelt	 földgáz	 után	 fizetett	
járadék mértéke – feltételezve, hogy a gázár növekedése alatta marad az elismert 
költség növekedésének –, egy meghatározott formula szerint fokozatosan csökken 
egészen	addig,	amíg	el	nem	éri	–	megállapodás	értelmében	egy	1,02-1,05	értékű	
szorzótényezővel	módosított	–	12%-os	szintet.	Ez	a	kétoldalú	megállapodás	hatá-
rozza	meg	a	MOL	által	fizetendő	bányajáradék	mértékét	a	megállapodásban	érintett	
magyarországi	mezőkből	kitermelt	szénhidrogénekre	vonatkozóan	2020-ig.	A	meg-
állapodásban	nem	érintett	mezőkre	(beleértve	a	2005.	év	utáni	új	felfedezéseket	is)	
vonatkozóan	a	2007.	évben	módosított	Bányatörvény	és	a	kapcsolódó	végrehajtási	
rendeletek	 alapján	 meghatározott,	 termelt	 mennyiségtől	 és	 a	 Brent	 jegyzésártól	
függő	járadékkulcsok	és	járadékfizetési	szabályok	vonatkoznak.

Az	orosz	bányajáradék	és	export	vám	az	átlagos	Ural	ár	és	az	orosz	rubel-USA	dol-
lár	árfolyam	függvénye;	a	számítás	pontos	képletét	az	adótörvény	határozza	meg.	
A	hatóságok	hivatalos	közleményben	adnak	értesítést	a	bányajáradék	mértékéről	
havonta,	míg	az	export	vámról	kéthavonta.	A	bányajáradék	mértéke	2007.	decem-
ber	31-én	17,5	USD/bbl	volt,	míg	éves	átlaga	19,1%-a	volt	a	2007-es	átlagos	Ural	
árnak.	Az	export	vám	2007.	december	31-én	37,9	USD/bbl	volt,	míg	az	éves	átlag	
41,0%-a volt az éves átlagos Ural árnak.

Értékesítés árbevétele, működési költségek és üzleti eredmény

A	Csoport	nettó	árbevétele	2007-ben	10%-kal	csökkent	és	2.594,0	Mrd	Ft-ot	tett	ki,	
főként	a	gázüzlet	eladása	miatt	kieső	árbevételt	tükrözve,	melyet	a	magasabb	érté-
kesített	mennyiségek	ellenére	tovább	erősítettek	a	finomítói	termékek	alacsonyabb	
átlagos	értékesítési	árai.	A	csökkenést	részben	ellensúlyozta	a	november	közepén	
konszolidációba	bevont	olasz	finomítóból	(IES)	származó	árbevétel	(41,0	Mrd	Ft).

Az	egyéb	működési	bevételek	értéke	2007-ben	tükrözi	a	42,25%-os	TVK	részvény-
csomag akvizícióján elszámolt 14,4 Mrd Ft egyszeri eredményt, valamint a gáz-
üzlet	értékesítésével	kapcsolatban	az	E.ON	Ruhrgas	International	AG-tól	utólagos	
elszámolás	 címén	 járó	 44,3	Mrd	 Ft-ot,	melyből	 a	 2007.	 január-június	 periódusra	
vonatkozó	utólagos	elszámolás	keretében	17,4	Mrd	Ft-tal	növelte	a	társaság	pénz-
ügyi	bevételit,	míg	a	2007	július-december	periódus	vonatkozásában	további	26,9	
Mrd	Ft	pénzügyi	teljesítése	a	2008.	I.	negyedévben	várható.	A	két	összehasonlító	
időszak	vonatkozásában	az	egyéb	működési	bevételek	elsősorban	a	gázüzlet	2006.	
I. negyedév végi eladásának 82,6 Mrd Ft-os egyszeri nyereségét tükrözik.

Az	 anyagjellegű	 ráfordítások	 értéke	 8%-kal	 csökkent,	mely	 kis	mértékben	 alul-
múlja	az	értékesítési	bevételek	csökkenésének	szintjét.	Ezen	belül	az	anyagkölt-
ség	 9%-kal	 nőtt,	 főként	 a	 Ft	 alapú	 import	 kőolajár	 csökkenése,	 a	 feldolgozott	
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Folyamatosan vizsgáljuk, hogyan tudnánk eszközeinket a legeredményesebben 
használni.	 Ezért	 úgy	 döntöttünk,	 hogy	 egyik	 gázmezőnket	 (Szőreg-1)	 földalatti	
gáztárolóvá	alakítjuk.	Meggyőződésünk,	hogy	a	tárolás	üzletbe	való	visszalépéssel	
hosszabb	távon	tudunk	profitálni	kimerülőben	lévő	mezőinkből.

A	nemzetközi	kőolaj	termelés	tavalyhoz	képest	1,8%-kal,	27,4	ezer	boe/nap-ra	nőtt	
2007-ben,	mert	 oroszországi	 akvizícióink	 ellensúlyozni	 tudták	 az	 érett	 ZMB	mező	
termelésének	csökkentését	(Oroszország,	Nyugat-Szibéria,	50%	MOL	részesedés).

Részesedésünk	a	ZMB	mező	kőolajtermelésben	2007-ben	elérte	a	23,9	ezer	bbl/nap	
értéket,	amely	8,2%-os	csökkenést	jelent	az	előző	évhez	képest.	A	Baitugan	mező	
(Oroszország,	Volga-Ural	régió,	100%	MOL	részesedés)	termelése	1,8	ezer	bbl/nap	
volt 2007-ben, míg a Matjushkinskaya blokk (3231 km2	a	Tomsk	régióban,	amiben	a	
MOL	2007	áprilisában	szerzett	100%	részesedést)	átlagosan	0,6	ezer	bbl/nap	több-
lettermelést	(2007	decemberében	1,1	ezer	bbl/nap	csúcs	napi	termeléssel)	jelentett.

A	ZMB	mezőben	23	új	termelő	és	vízbesajtoló	kút	fúrása	történt	meg	2007-ben.	A	
Baitugan	mező	esetében	2007	fő	feladata	a	jövőbeni	termelésnövekedés	alapjainak	
megteremtése	volt.	Az	érvényben	lévő	mezőfejlesztési	terv	módosítása	és	engedé-
lyeztetése	eredményeként	megkezdődött	a	felszíni	létesítmények	átalakítása.	Az	év	
végén elindult a fúrási tevékenység is. 260-275 millió USA dollárt szándékozunk köl-
teni	mezőfejlesztésre,	amely	becsléseink	alapján	2014-re	a	napi	termelést	14,0	ezer	
bbl-re	növelheti.	A	Matjushkinskaya	mezőben	új	termelő	kutakat	állítottunk	műkö-
désbe,	a	meglévő	kutaknál	 rétegrepesztést	hajtottunk	végre,	ami	a	napi	 termelés	
decemberi	emelkedését	eredményezte.	Elindult	a	főgyűjtő	és	az	olajátadó	építése,	
hogy	 csökkentsük	 a	belső	 szállítási	 és	előkészítési	 költséget	 és	megteremtsük	 a	
jövőbeli	magasabb	termelés	feldolgozásához	a	megfelelő	feltételeket.

A	Tal	blokkban	található	Manzalai	és	Makori	mezők	(Pakisztán,	8,42%	MOL	része-
sedés)	 termelése	2007-ben	14,0	 ezer	 boe/nap	 felett	 volt	 (1,2	 ezer	 boe/nap	MOL	
rész).	A	felszíni	technológia	és	200	km	gázvezeték	építése	valamint	6	termelő	kút	
fúrása	folyamatban	van,	a	projekt	a	mezőfejlesztési	tervünknek	megfelelően	halad.	
A	Makori	mező	lehatárolására	várhatóan	2008	folyamán	sor	kerül.

A	2007.	december	31-i	fordulónapra	vonatkozó	SEC	irányelvek	szerinti	készletérté-
kelés	alapján	a	MOL-csoport	összes	bruttó	bizonyított	(termelésbe	állított	és	nem	
termelésbe állított) szénhidrogén készlete 255,4 millió hordóegyenérték (millió 
boe) volt, amely 18,7 Mrd m3 (130,3 millió boe) – kondenzátummal és folyékony 
gáztermékekkel együtt értelmezett – földgázból és 17,3 millió tonna (125,1 millió 
boe)	kőolajból	állt.	(A	készletek	nem	tartalmazzák	a	horvát	nemzeti	olajvállalatban	
(INA,	d.d.)	szerzett	25%+1	részvénnyi	részesedésnek	megfelelő	készletet.)	A	2007.	
december 31-i nettó bizonyított (termelésbe állított és nem termelésbe állított) 
szénhidrogén készlet 182,8 millió boe volt, ami 12,1 Mrd m3 (74,1 millió boe) föld-
gázból	és	14,9	millió	tonna	(108,7	millió	boe)	kőolajból	tevődött	össze.

A 2007. évi hazai kitermelés 22,9 millió boe-kel csökkentette a magyarországi bruttó 
bizonyított	készletet,	míg	a	Szőreg-1	mező	földalatti	tárolóvá	történő	átalakítása	17	
millió	boe	csökkenést	okozott.	A	magyarországi	új	találatok	és	mezőkiterjesztések	

esetében,	5,0	Mrd	Ft	leírás	Jemenben	a	nem	gazdaságos	felfedezésekkel	kapcso-
latban	és	6,0	Mrd	Ft-nyi	kőolaj	értékesítéséből	származó	követelés	leírása,	mivel	a	
követelés behajthatósága kérdéses.

Fő	 célunk	 egy	 erős	 és	 kiegyensúlyozott	 portfolió	 felépítése	 jelentős	 növekedési	
potenciállal	megfelelő	kockázat	mellett.	Ennek	elérése	érdekében	maximalizáljuk	
a	meglévő	 széhnidrogén	 vagyonunk	 értékét	 és	 olyan	 új	 termelő	 ill.	megkutatott	
eszközöket, valamint kutatási területeket vásárolunk, melyeknél hatékonyan alkal-
mazhatjuk	képességeinket	és	tapasztalatainkat.	Koncentrálunk	termelő	mezőinken	
a	 fokozott	 kihozatali	 technikák	 alkalmazására	 és	 új	 projekteket	 indítunk	meglévő	
területeinkhez	közel.	2007-ben	az	alábbi	lépéseket	tettük:

Intenzív termelésbeállítási tevékenységet folytattunk, hogy megállítsuk a •	
termeléscsökkenést	 a	 biztos	 jövedelmezőséget	 generáló	 hazai	 mezőinknél	
(Szőreg-1	termelését	leszámítva).
1,8%-kal	 növeltük	 a	 nemzetközi	 termelést	 új	 oroszországi	 termelő	 eszközök	•	
vásárlásával.
Növeltük	 az	 SEC	 irányelvek	 szerinti	 bruttó	 bizonyított	 termelésbeállított	 és	•	
nem	termelésbeállított	készleteinket	 (Szőreg-1	mező	értékesítését	és	az	 INA	
készleteinek 25%-os részesedését leszámítva).
Elkészítettük	az	SPE	irányelvek	szerinti	P1	és	P2	készletértékelést	is,	hogy	reá-•	
lisabb	képet	kapjunk	a	készleteinkről	2008-tól.
Versenyképes	szinten	tartottuk	a	csoport	szintű	fajlagos	termelési	költséget.•	
Jelenlegi	portfoliónkhoz	stratégiai	szempontból	 jól	 illeszkedő	új	kutatási	esz-•	
közöket vásároltunk.

Az	összes	termelés	2007-ben	90,4	ezer	boe/nap	volt,	szemben	a	2006-os	102,6	ezer	
boe/nap-pal.	A	csökkenést	főként	a	Szőreg-1	mező	termelésének	leállítása	okozta,	
amely	mezőből	 földalatti	gáztároló	kerül	kialakításra.	A	hazai	eszközök	a	 termelés	
70%-át	adták,	míg	a	nemzetközi	termelésben	az	orosz	mezők	domináltak.

A	 magyarországi	 kőolaj-	 és	 földgáztermelés	 átlagosan	 63,0	 ezer	 boe/nap	 volt	
2007-ben	a	2006.	évi	75,7	ezer	boe/nap-pal	szemben.	2007-ben	a	magyarországi	
átlagos	kőolajtermelés	(kondenzátumtermelés	nélkül)	16,5	ezer	boe/nap	volt,	amely	
6,8%-os csökkenést mutat 2006-hoz viszonyítva. Az átlagos földgáztermelés (nettó 
szárazgáz)	39,4	ezer	boe/nap	volt,	mely	17,8%-os	csökkenést	mutatott	2006-hoz	
képest,	melyből	14%	a	Szőreg-1	mező	értékesítésének	hatásaként	jelentkezik.	

2007-ben	 jelentős	 hangsúlyt	 fektettünk	 a	 nem	 termelésbeállított	 készleteink	
termelésbeállítására;	8,2	Mrd	Ft-ot	költöttünk	mezőfejlesztésre.	Ezek	a	projektek	
kiváló	megtérülést	biztosítanak,	mivel	a	szállítási	 infrastruktúra	és	a	felszíni	gyűj-
tési technológia már rendelkezésre áll.

2007-ben	hét	mezőben	alkalmaztunk	fokozott	olajkinyerési	(EOR)	eljárásokat,	ame-
lyekkel	a	teljes	magyarországi	kőolajtermelés	15,3%-át	nyertük	ki.	A	magas	olajár	
és	a	kedvező	bányajáradék	szabályozás	arra	ösztönzött	minket,	hogy	megvizsgáljuk	
a	mezőinkben	 rejlő	 további	EOR/IOR/EGR	 lehetőséget.	2007-ben	130	mezőt	ele-
meztünk,	amiből	végül	36	projektet	választottunk	ki,	hogy	segítségükkel	realizáljuk	
a	hazai	növekedési	potenciált.
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gáztermelővé	minősítve,	míg	5	kút	száraznak	bizonyult	vagy	a	tesztelés	során	nem	
eredményezett	 gazdaságosan	 kitermelhető	 szénhidrogén	 mennyiséget.	 További	
két fúrás tesztelés alatt van illetve tesztelésre vár ezen jelentés készítésekor.

A	tudásbázisunk	és	működési	fókuszunk	szélesítése	érdekében,	valamint	kockázat	
és	 költség	megosztási	 okokból	 számos	 projektünkbe	 partnert	 vontunk	 be.	 Stra-
tégiai	partnerünk	a	horvát	 INA,	valamint	az	USA	székhelyű	Aspect	Energy	 leány-
vállalata,	a	Hungarian	Horizon	Energy	(HHE).	Mindkét	együttműködés	sikeres	volt	
2007-ben, amit az 5 sikeres kutatófúrás is bizonyít.

Az	 ExxonMobil-lal	 is	 partnerségre	 léptünk,	 hogy	 megvizsgáljuk	 Magyarország	
nem-konvencionális	gázpotenciáljának	jelentős	részét.	Célunk,	hogy	az	ExxonMobil	
széleskörű	tapasztalatát,	korszerű	technológiáját	és	ismereteiet	a	MOL	kiemelkedő	
magyarországi	geológiai	és	olajipari	ismereteivel	együtt	alkalmazva	érjünk	el	sike-
reket a kutatásban.

Magyarországon	 a	MOL-csoport	 rendelkezik	 a	 legerősebb	 pozíciókkal	 a	 kutatási	
blokkok	tekintetében.	2007	végén	a	MOL-csoport	29	db	kutatási	területtel	rendel-
kezett Magyarországon, amelyek összterülete 33.825 km2-t	tett	ki.	Ezen	felül	két	új	
kutatási terület felvételi kérelmünk van folyamatban (2.735 km2).

A	 Surgut-7	 blokkban	 (Oroszország,	 100%	 MOL	 részesedés)	 3	 ígéretes	 leadet	
és	 prospectet	 azonosítottunk	 az	 első	 szeizmikus	 értelmezés	 során.	 További	 3D	
szeizmika	 mérése	 jelenleg	 folyamatban	 van.	 Az	 első	 prospecten	 a	 fúrást	 2008	
márciusára	tűzték	ki.	A	már	termelő	Matjushkinskaya	blokk	jelentős	kutatási	poten-
ciállal	 rendelkezik.	 A	 2008-as	 fúrási	 program	előkészítése	 2007-ben	megtörtént.	
Mindkét	blokk	közel	van	termelő	mezőkhöz	és	felszíni	technológiához,	ami	sziner-
giát nyújthat sikeres találat esetén.

2007-ben egy ígéretes kutatófúrást mélyítettünk a Mamikhel szerkezetre, ami föld-
gáz és kondenzátum felfedezést eredményezett.

A	 Margala	 és	 Margala	 Észak	 kutatási	 blokkok	 Észak-Pakisztánban,	 a	 termelő	
Potwar-medence	 keleti	 részén	 helyezkednek	 el.	 2007	 elején	 a	 koncessziós	 szer-
ződésekkel	összhangban	mindkét	blokkban	a	kezdeti	100%-os	részesedésünkből	
30%-ot	értékesítettünk	a	POL-nek	(Pakistan	Oilfields	Ltd.).	A	jelenlegi	70%	a	része-
sedésünkből	mindkét	blokkban	 további	partnerbevonásra	 törekszünk	20%	része-
sedés	erejéig.	2007-ben	geológiai	geofizikai	és	terepi	munkákat	végeztünk,	hogy	
előkészítsük	a	2008-as	2D	szeizmikus	mérést.	

27,5%	 részesedésével	 operálunk	 a	 kazahsztáni	 Fedorovsky	 kutatási	 területen.	
Miután	 a	 déli	 medencerészen	 mélyült	 két	 kutatófúrásunkból	 az	 egyikben	 ipari	
mennyiségű	olajbeáramlást	kaptunk,	a	kutatási	tevékenység	súlypontját	az	északi	
területrészre helyeztük át.

Ománban	 (100%	MOL	 részesedés)	 előkészítettük	 a	 2008-as	 szeizmikus	mérést;	
2007-ben	a	geofizikai	kutatások	megtervezése	és	a	 lehetséges	szolgáltatók	kivá-
lasztása	 volt	 a	 fő	 feladatunk.	 A	 jemeni	 48-as	 blokkban	 (100%	MOL	 részesedés)	

1,3 millió boe-kel növelték a bruttó bizonyított készleteket, míg a készletátértékelés 
10,7 millió boe-kel csökkentette azt.

Nemzetközi	 téren	 a	 készletek	 felülvizsgálata	 (főleg	 a	 2006.	 év	 végén	megszerzett	
Baitugan	mező	felülvizsgálatának	köszönhetően)	45,9	millió	boe	bizonyított	készletnö-
vekedést	eredményezett.	2007	áprilisában	megvásároltuk	a	Matjushkinskaya	mezőt,	
ami 2,3 millió boe készletnövekedést eredményezett az év végi készletértékelésben. 
A	2007.	évi	orosz	és	pakisztáni	 kitermelés	9,8	millió	boe-kel	csökkentette	a	bruttó	
bizonyított készleteket.

2006-ban	 független	 készlet	 auditot	 végzett	 a	 DeGolyer	 és	 MacNaughton	 a	 2005.	
december	31-re	vonatkozó	ténylegesen	kitermelhető	készlet	meghatározása	céljából.	
Ezen	audit	alapján	a	ZMB	2005.	év	végi	összes	bizonyított	készlete	104,5	millió	bbl	(SEC	
irányelvek	szerint).	2007.	december	31-én	a	MOL	részesedés	szerinti	összes	bizonyí-
tott	készlete	–	figyelembe	véve	a	2006-2007.	évi	termelést	–	34,4	millió	bbl.	A	Baitugan	
mező	bizonyított	készletének	nagysága	a	2007.	december	31-ei	készletértékelés	(össz-
hangban	 az	 SEC	 irányelvekkel)	 alapján	 50,9	millió	 bbl-re	 tehető.	 A	Matjushkinskaya	
mező	bizonyított	készlete	2,3	millió	bbl	(összhangban	az	SEC	irányelvekkel).

A	Tal	blokkban	található	Manzalai	és	Makori	mezők	(Pakisztán,	8,42%	MOL	része-
sedés)	SPE	irányelveknek	megfelelő	készletértékelés	szerinti	MOL-ra	jutó	bizonyí-
tott készlete 13,7 millió boe volt 2007. december 31-én. A hosszú távú gázszállítási 
szerződések	hiánya	miatt	az	SEC	irányelvek	szerint	csak	0,5	millió	boe	bizonyított	
készletet	veszünk	figyelembe.

A	MOL	2008-tól	kezdődően	az	SEC	irányelvek	szerint	számolt	készletadatok	mellett	
közzéteszi	az	SPE	szerinti	P1	és	P2	készletadatait	is.	A	vállalat	véleménye	szerint	az	
SPE	irányelvek	szerinti	készlet	adatok	egy	realisztikusabb	képet	nyújtanak	a	társaság	
készleteinek	helyzetéről.	A	MOL	2007	év	végi	SPE	szerinti	bruttó	bizonyított	kész-
letei	277,2	millió	boe-t	tesznek	ki,	amely	csak	a	MOL	hazai	és	nemzetközi	készleteit	
tartalmazza,	a	MOL	25%-os	részesedésnek	megfelelő	INA	készleteket	nem.	Az	SPE	
P1+P2	adatok	340,6	millió	boe-t	tesznek	ki	(az	INA	készleteinek	25%-a	nélkül).

A	 folyó	 fajlagos	 szénhidrogén-kitermelési	 költség	 a	 2006.	 évi	 3,2	 USD/boe-ről	
2007-ben	a	kedvezőtlen	árfolyamváltozásnak	és	a	csökkenő	termelési	mennyisé-
geknek	köszönhetően	4,18	USD/boe-re	emelkedett,	azonban	még	mindig	nagyon	
versenyképes	a	7,9	USD/boe	2006-os	európai	iparági	átlaghoz	képest.	

2007-ben	intenzív	kutatási	tevékenységet	folytattunk	Magyarországon,	előrehalad-
tunk	 a	 nemzetközi	 kutatási	 projektjeinkkel	 Pakisztánban,	 Kazahsztánban,	 Omán-
ban	és	Jemenben	és	stratégiai	céljainkkal	összhangban	új	projekteket	indítottunk	
Oroszországban,	a	Közel-Keleten,	Közép-Ázsiában	és	Afrikában.	

Kiugró siker jellemezte a kutatási tevékenységünket 2007-ben. Összesen 16 kuta-
tófúrást	mélyítettünk,	 amelyből	 8	 eredményezett	 kereskedelmileg	 hasznosítható	
mennyiséget,	 azaz	 a	 fúrások	50%-a	 sikeres	 volt.	Ezek	 a	 sikerek	 kiemelik	 a	MOL	
magyarországi	kutatási	területeinek	magas	potenciálját,	ahol	a	kutatási	tevékeny-
ség	különösen	sikeres	volt:	a	2007.	év	során	tesztelt	13	kutatófúrásból	8	kút	 lett	
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Folytatjuk	 a	 hidrokrakk	 projektet	 a	 Dunai	 finomítóban	 azzal	 a	 szándékkal,	 hogy	
kiaknázzuk	 a	 növekvő	 gázolaj	 iránti	 keresletben	 rejlő	 lehetőséget.	 A	 beruházás	
három	fő	pillére:	Növeljük	a	kőolaj	feldolgozó	kapacitásunkat	1,3	Mt/év-vel	felújítá-
sok	és	kapacitásbővítések	által,	hogy	fogadni	tudjuk	a	növekvő	REB	típusú	orosz	
olaj	mennyiséget.	Építünk	egy	új	hidrokrakk	üzemet	1,5	Mt/év	kapacitással,	hogy	
növeljük	a	konverziós	kapacitásunkat.	Bővítjük	a	meglévő	késleltetett	kokszolót	0,3	
Mt/év	 további	 kapacitással,	 hogy	 feldolgozzuk	 a	maradék	 anyagot.	 A	 beruházás	
várható	 CAPEX	 igénye	 300	 millió	 EUR.	 Ezen	 beruházások	 eredményeként	 dízel	
termelésünk	 1,3	Mt/évvel	 nő,	 amely	 gáz-	 és	 tüzelőolaj	 kihozatalunkat	 a	 jelenlegi	
44%-ról 2011-re 53%-ra emeli. 

A nem organikus stratégiánk teljesítését folytattuk, melynek eredményeként 100% 
részesedést	szereztünk	az	észak-kelet	olaszországi	Italiana	Energia	e	Servici	(IES)	
olajfinomító	és	kereskedő	vállalatban	2007.	november	15-én.	Az	IES	tulajdonában	
áll	a	mantovai	finomító	(2,6	Mt/év	kapacitás)	és	egy	176	kútból	álló	hálózat.	A	fino-
mító	a	meglévő	eszközeinkhez	hasonló	adottságokkal	rendelkezik:	nagy	komplexi-
tású	(NCI:	8,4),	tengerektől	elzárt	finomító,	ami	jó	minőségű	termékeket,	kedvező	
termékkihozatallal	(középpárlat	aránya	46%)	állít	elő	nehéz	kőolajból.	

Az	 új	 üzleti	 egység	Észak-Olaszország	magasan	motorizált	 területén	 található.	A	
tranzakció	kiváló	lehetőséget	biztosít	számunkra,	hogy	jelenlegi	fókusz	területün-
ket	kibővítsük	Észak-Kelet-Olaszországgal,	Ausztriával	és	Svájccal.	Ezen	felül	ez	a	
magas	keresleti	piac	az	INA	rijekai	finomítója	számára	közép	távon	piacot	jelenthet.	
Célunk	 a	meglévő	 kőolajfeldolgozási,	 finomító	 fejlesztési	 és	marketing	 területen	
szerzett	 speciális	 tudásunk	 segítségével	 javítani	 a	 profitabilitást.	 Egy	 145	millió	
eurós	 beruházási	 programot	 tervezünk	 a	 finomítóban	 2008-ban	 a	 dízel	 kénmen-
tesítésre	 és	 a	 kapcsolódó	 környezetvédelmi	 elvárásokra	 fókuszálva.	 Folytatjuk	 a	
lehetőségek	vizsgálatát,	hogy	növelni	tudjuk	a	kőolajfeldolgozás	kapacitását	vala-
mint	a	maradék	feldolgozás	szintjét,	és	egy	profitábilis	kiskereskedelmi	hálózaton	
keresztül	terjeszkedünk	a	célpiacainkon.

100%	 részesedést	 szereztünk	 a	 horvát	 üzemanyag	 kis-	 és	 nagykereskedő	 Tifon	
cégben	2007.	október	31-én.	A	Tifon	jelenleg	35	prémium	töltőállomást	üzemeltet	
Horvátország	egész	 területén.	 Tifon	 a	 negyedik	 legnagyobb	üzemanyag	nagyke-
reskedő	8%-os	piaci	 részesedéssel	a	horvát	piacon,	míg	a	kiskereskedelmi	piaci	
részesedése	7%-ot	tett	ki	2007	végén.	Ezen	túlmenően	a	társaság	több	mint	20	új	
prémium	helyszínen	 folytat	 hálózatfejlesztési	 projektet,	 amelyeket	 várhatóan	 két	
éven belül befejez.

A	tranzakció	egy	újabb	lépéssel	közelebb	vitt	minket	stratégiai	céljaink	megvalósí-
tásához	az	észak-adriai	 régióban.	Tovább	kívánjuk	növelni	a	hálózat	eredményes-
ségét	új	kiskereskedelmi	termék	és	szolgáltatási	kör	bevezetésével	(Vásárlói	Érték	
Teremtés)	valamint	szigorúbb	költséggazdálkodással.

Stratégiai	szövetségre	 léptünk	és	vegyes	vállalati	megállapodást	 írtunk	alá	a	CEZ,	
cseh	energetikai	vállalattal,	hogy	közösen	dolgozunk	gáztüzelésű	erőművek	építé-
sén	Közép-	és	Dél-Kelet-Európában	(Szlovákiában,	Magyarországon,	Horvátország-
ban	és	Szlovéniában).	Az	CEZ-zel	történő	együttműködéssel	beléptünk	az	igen	vonzó	

2	 kutat	 mélyítettünk	 (Tibela	 North-1	 és	 Tibela	 Northwest-1),	 melyek	 igazolták	 a	
korábbi	geológiai	modellt,	azonban	egyik	fúrás	sem	adott	 ipari	értékű	szénhidro-
gén beáramlást.

A	MOL	 két	 termelés	megosztási	 szerződést	 írt	 alá	 a	 Kurdisztáni	 Regionális	 Kor-
mánnyal	és	a	Gulf	Keystone	Petroleum	 Int.	Ltd-del	 Irakban	2007	novemberében.	
Az	Akri-Bijeel	blokkban	a	MOL	az	operátor	80%	részesedéssel,	a	Shaikan	blokkban	
20%	nem-operátori	részesedéssel	rendelkezünk.

2007.	végén	a	kameruni	Ngosso	blokk	40%-ának	megszerzésére	szerződést	írtunk	
alá	a	Tullow	Oil-lal.	A	szerződés	lezárása	a	kameruni	kormány	engedélyétől	függ.	

Feldolgozás és Kereskedelem áttekintése

A szegmens üzleti eredménye 935,4 millió USA dollárt tett ki, ami 12%-os növe-
kedést jelentett 2007-ben. A forintban számolt üzleti eredmény viszonylag stabil 
maradt,	171,9	Mrd	Ft	volt,	csupán	1,9%-kal	maradt	el	a	2006.	évi	eredménytől.	A	
magasabb	értékesítési	volumenek,	a	kedvezőbb	crack	spreadek	és	a	hatékonyság	
javulása nagyrészt ellensúlyozni tudta a helyi valutákkal szembeni USA dollárgyen-
gülés negatív hatásait.

Az	előző	évekhez	hasonlóan	2007-ben	is	megőriztük	vezető	profittermelő	képessé-
günket	az	európai	downstream	olajtársaságok	között.	A	kiemelkedő	eredményes-
ségünk	fő	mozgatórugója	a	magas	minőségű	finomítói	és	logisztikai	eszköz	állomá-
nyunk.	A	vezető	technológiában	történt	stratégiai	fejlesztés	lehetővé	teszi	egyrészt	
a	 nehéz,	 savanyú	 kőolaj	 vásárlását	 (a	 kőolaj	 feldolgozás	 92%-a	 volt	 2007-ben),	
másrészt	kiemelkedő	termékhozamok	elérését	magas	motorikus	üzemanyag	kiho-
zatallal	 valamint	 a	 lehető	 legalacsonyabb	maradék	 feldolgozással.	 A	 „kőolajtól	 a	
műanyagig”	filozófiánkon	alapuló	teljes	ellátási	lánc	optimalizáció	valamint	a	komp-
lex logisztikai rendszerünk egyaránt hozzájárult a sikerünkhöz.

Növekedéssel	 kapcsolatos	 stratégiai	 kezdeményezésünket	 sikeresen	 folytattuk.	
Organikus	növekedési	lehetőségként	új,	nagy	kapacitású	vákuum	gázolaj	hidrokrakk	
üzem	építését	indítottuk	el	2007	májusában	a	Dunai	finomítóban,	hogy	profitáljunk	
a	 legfontosabb	piacainkon	 jelentkező	középpárlatok	 iránti	növekvő	keresletből.	A	
negyedik	negyedévben	történt	olaszországi	 IES	és	a	horvátországi	Tifon	akvizíci-
ókkal közelebb kerültünk a növekedési stratégiánk megvalósításához. Hosszútávú 
megállapodást	 kötöttünk	 a	 CEZ-zel	 (cseh	 energetikai	 vállalat),	 hogy	 belépjünk	 a	
rendkívül	vonzó	energia	piacra.	

A	középpárlatok	(diesel,	jet,	tüzelő	olaj)	 iránti	globális	keresletbővülés	a	várakozá-
sok szerint, messze meghaladja az egyéb olaj termékek kereslet növekedését. Az 
európai	 dízel	 deficit	 15	Mt-ra	 rúgott	 2007-ben	 az	 IEA	 adatai	 szerint	 és	 a	 dízelhi-
ány	további	növekedése	várható.	2015-re	Közép-kelet-európai	térségben	11	Mt-ás	
hiányt	várunk.	Ez	a	növekvő	kereslet	kiváló	lehetőséget	jelent	számunkra.
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Magyarországon az üzemanyagok lakossági felhasználása a visszafogott gazdasági 
növekedés	és	megszorító	intézkedések	ellenére	több	mint	4%-kal	nőtt.	A	közúti	áru-
szállítás rendkívül dinamikusan, 17%-kal emelkedett 2007-ben áru-tonna-kilométer 
alapon,	míg	a	lakossági	üzemanyag-kereslet	csökkent	2007-ben.	A	MOL	2007-ben	is	
megőrizte	erős	pozícióját	az	üzemanyagok	nagykereskedelmi	piacán,	melyben	sze-
repet	játszott	a	hatékony	kereskedelmi	munka	és	a	kiváló	termékminőség.	Az	érté-
kesítésünk	a	piaci	növekedéssel	összhangban	emelkedett:	a	motorbenzin	3,5%-kal,	
míg	a	motorikus	gázolaj	4,2%-kal	haladta	meg	az	előző	évi	mennyiséget.	2007.	július	
1-től	 a	motorbenzineket	minimum	4,4%-os	 (v/v)	megújuló	üzemanyag	komponens	
tartalommal értékesítjük Magyarországon. A bioetanol tartalmú motorbenzin beve-
zetése	sikeresen	megtörtént.	2007.	végétől	Magyarországon	a	motorikus	gázolajat	is	
kizárólag	4,4%-os	(v/v)	biodízel	tartalommal	értékesítjük.

Szlovákiában	a	motorbenzin	felhasználás	2%-kal	nőtt.	A	hipermarket	töltőállomások	
terjeszkedése ellenére 2007-ben növelni tudtuk részesedésünket. A kereskedelmi 
munkának	 köszönhetően	 értékesítésünk	 9%-kot	 meghaladóan	 nőtt.	 A	 motorikus	
gázolaj	iránti	kereslet	több	mint	8%-kal	emelkedett,	míg	értékesítésünk	7%-kal	nőtt.	

Magyarországon	és	Szlovákiában	is	több	jelentős	infrastrukturális	beruházás,	autó-
pálya-építési	projekt	zárult	le	vagy	került	a	végső	szakaszba	2007	előtt,	ami	jelentős	
hatással	volt	a	bitumenek	piacára.	A	magyar	felhasználás	45%-kal	esett	vissza,	piaci	
részesedésünk	enyhén	csökkent	és	71%-ot	tett	ki.	A	szlovák	piac	25%-kal	csökkent	
az	előző	évhez	képest,	ezzel	szemben	növelni	tudtuk	részesedésünket	65%-ra.	

A	 PB-	 és	 gáztermékek	magyarországi	 piaca	 az	 enyhe	 időjárásnak	 köszönhetően	
csökkent,	 ennek	 ellenére	 piaci	 részesedésünk	 emelkedett.	 A	 nagykereskedelmi	
részesedésünk	 a	 tavalyi	 76%-ról	 79%-ra	 nőtt,	 míg	 a	 kiskereskedelemben	 elért	
23%-os	részesedésünk	egy	százalékponttal	haladja	meg	az	előző	évit.	Szlovákiá-
ban	tovább	folytatódott	az	autógáz	forgalmazásunk	bevezetése	a	Slovnaft	töltőállo-
más	hálózaton;	2007-ben	már	95	töltőállomáson	forgalmaztunk	autógázt,	szemben	
a	2006-os	84	töltőállomással.	Magyarországon	151	kútnál	forgalmaztunk	autógázt,	
ami	4	kúttal	kevesebb	az	előző	évihez	képest.	

2007-ben	a	Petrolkémiai	szegmensnek	átadott	termék-mennyiség	az	előző	évi	meny-
nyiséget	200	kt-val	meghaladóan	2.700	kt-ra	emelkedett.	Ebből	 a	 vegyipari	 benzin	
1.994	kt,	a	vegyipari	gázolaj	203	kt	volt.	(Ugyanezen	termékek	átadása	2006-ban	1.841	
kt	illetve	158	kt	volt.)	A	Petrolkémia	szegmens	2007-ben	630	kt	különböző	mellékter-
méket adott át tovább feldolgozásra a Feldolgozás és Kereskedelem szegmensnek.

Jelentős	javulást	értünk	el	az	általános	márkafelismerés	terén	az	érett	piacainkon	
(Magyarország, Szlovákia és Románia) történt fogyasztói elégedettség 4%-os 
növekedésén	 keresztül.	 A	 vevőink	 megítélése	 az	 üzemanyag	 minőség,	 a	 kutak	
megjelenése	és	az	udvarias	kiszolgálás	tekintetében	 is	 javult.	A	MOL-t	 innovatív-
nak,	minőség	vezetőnek	látják	a	legtöbb	piacunkon,	amely	biztos	megtérülést	nyújt	
befektetéseinknek.	A	kiskereskedelem	területen	a	telített	piacainkon	az	akvizíciók-
kal	kapcsolatban	a	tudástranszfer	és	az	integrációs	gyakorlat	átadása	folyamatban	
van	(több	mint	200	kiskereskedelmi	kút	a	Tifontól	és	az	IES-től),	hogy	kihasználjuk	
a szinergiákat.

energia	piacra	egy	elismert	partnerrel,	mely	további	növekedési	lehetőségeket	rejt	
magában.	A	partnerségünk	továbbá	jelentős	szinergiákat	nyújt,	javítja	az	energiael-
látás	biztonságát,	növeli	finomítóink	hatékonyságát	és	komplexitását.	

Az	első	jelentős	beruházás	2	kombinált	ciklusú	gáz	turbinás	erőmű	építése	(egyen-
ként	 800	 MW	 kapacitás),	 melynek	 tüzelőanyaga	 elsődlegesen	 gáz	 és	 finomítói	
maradékanyag	 Pozsonyban	 illetve	 Százhalombattán.	 Továbbá	 modernizáljuk	 és	
160MW-ra	 bővítjük	 a	 pozsonyi	 hőerőmű	 kapacitását.	 Az	 erőművek	 beruházás	
igénye	1,4	Mrd	euró,	az	üzembehelyezés	várható	időponja	2013-14.	Ez	egy	fontos	
lépés	a	finomítók	költséghatékony	és	biztonságos	áram-	és	gőz	ellátásának	eléré-
séhez,	tovább	növelve	azok	komplexitását.

2007-ben	az	összes	feldolgozott	kőolaj	mennyisége	6,1%-kal	12,5	Mt-ról	13,3	Mt-ra	
növekedett	 a	 zökkenőmentes	 finomítói	működésnek	 köszönhetően.	 A	magyaror-
szági feldolgozás (7,0 Mt) 2,3%-kal volt több mint a 2006. évi mennyiség. A Dunai 
Finomítóban	feldolgozott	magyarországi	kőolaj	részaránya	az	előző	évek	tendenci-
ájához hasonlóan tovább csökkent, 2007-ben már csak 11,4%-ot tett ki (2006-ban 
12,4%),	míg	a	 feldolgozott	 import	kőolaj	3,5%-kal	nőtt.	A	Slovnaft	6,0	Mt	 import	
kőolajat	dolgozott	fel,	5,6%-kal	többet,	mint	az	előző	évben.	A	IES	konszolidációja	
0,3 Mt-val növelte a negyedik negyedév feldolgozását.

A	finomítói	termékek	összes	értékesítése	–	beleértve	a	PB-	és	gáztermék	volume-
neket,	de	figyelmen	kívül	hagyva	a	Petrolkémia	szegmensnek	értékesített	vegyipari	
alapanyagokat	–	13,1	Mt-át	ért	el	2007-ben,	az	előző	évi	12,1	Mt-val	szemben.	A	IES	
konszolidációja	0,3	Mt-val	növelte	a	finomítói	 termékek	értékesítését	a	negyedik	
negyedévben.	 A	 profit	 optimalizálási	 célunk	miatt	 a	 legfontosabb	 piacokra	 kon-
centráltunk.

A	magyar	piacon	az	összes	eladásunk	0,1	Mt-val	4,9	Mt-ra	emelkedett	2007-ben.	
A	magasabb	 értékű	 termékek	 esetében	 sikerült	 növekedést	 elérnünk	 (gázolajok	
4,0%, motorbenzinek 3,5%). Szlovákiában értékesítésünk 4%-kal növekedett (közel 
0,1	Mt	többlet)	elsősorban	a	növekvő	dízel	eladások	miatt,	de	a	motorbenzin	érté-
kesítésünk	is	9%-kal	bővült.	

A	Csoport	exportja	5,8	Mt-ról	6,7	Mt-ra	emelkedett.	Ezt	a	növekedést	alapvetően	a	
gáz-	és	tüzelőolaj	export	közel	13%-os	(0,4	Mt),	a	motorbenzinek	8%-os	(0,1	Mt)	és	
a	bitumenexport	134%-os	(0,2	Mt)	bővülése	okozta,	részben	pedig	a	2007.	negyedik	
negyedévi	IES	és	Tifon	akvizíciók.	

A	kőolaj	ár	és	a	nemzetközi	termék	jegyzésárak	emelkedésének	ellenére	az	üzem-
anyagok	 iránti	 kereslet	 a	 régió	 piacán	 továbbra	 is	 jelentős	 mértékben,	 6%-kot	
meghaladó	 ütemben	 nőtt,	 elsősorban	 a	 gyors	 gazdasági	 növekedés	 következté-
ben.	Ezen	belül	a	motorbenzinek	iránti	kereslet	kismértékben,	míg	a	dízel	fogyasz-
tása	 jelentősen	 emelkedett,	 köszönhetően	 az	 infrastrukturális	 beruházások	miatt	
megnövekedett	szállítási	igényeknek,	valamint	a	dízel-üzemű	személyautók	terjedé-
sének.	A	régió	üzemanyag-piacán	a	MOL-csoport	sikeresen	megőrizte	pozícióját.
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mens	eddigi	 történetében.	Az	új	HDPE	és	PP	üzemek	magas	kapacitáskihasznált-
sága	révén	a	polimer	termelés	rekord	szintet	elérve	meghaladta	az	1,2	millió	tonnát.

A	kiegyensúlyozott	 termelés	és	a	kedvező	piaci	környezet	hatására	7%-kal	emel-
kedett	az	értékesített	polimer	volumen	az	előző	évi	mennyiséghez	képest.	A	 leg-
jelentősebb	 növekedés	 a	 HDPE	 (+12%)	 és	 a	 PP	 (+7%)	 termékeknél	 következett	
be	elsődlegesen	az	új	HDPE	és	PP	üzemek	magasabb	kapacitás	 kihasználásnak	
köszönhetően.

A	 polimer	 értékesítés	 összetétele	 is	 átalakult;	 a	HDPE	 részaránya	 33%-ra,	 a	 PP	
részaránya	45%-ra	nőtt	az	LDPE	22%-os	részesedése	mellett.

Mind a magyarországi mind a szlovákiai termékértékesítés 12 kt-val volt magasabb, 
mint	 az	 előző	 évben.	Az	 export	 értékesítés	 súlya	 tovább	emelkedett,	 tükrözve	 a	
kereskedelmi	hatékonyság	javulását.	Főként	a	cseh,	az	osztrák,	a	német,	a	lengyel,	
és	olasz	piacokon	sikerült	jelentősen	növelni	az	értékesítésünket.

A	 2007-es	 év	 csaknem	 egészét	 kedvező	 alapanyag-	 és	 termék	 piaci	 tendenciák	
jellemezték.	Az	iparág	fedezettermelő	képességét	jelző	vegyipari	integrált	margin	
euróban	 éves	 szinten	 7,0%-kal	 javult.	 2007-ben	 a	 polietilén	 (PE)	 jegyzési	 árak	
8-10%-kal	 növekedtek,	 a	 polipropilén	 (PP)	 jegyzési	 árak	 6-7%-kal	 emelkedtek	 az	
elmúlt	évihez	képest,	míg	a	naphtha	euróban	számított	 jegyzési	ára	10%-kal	volt	
magasabb.	A	korábbi	évnél	gyengébb	USA	dollárnak	kedvező	hatása	volt	az	integ-
rált árrésre.

Földgáz szegmens áttekintése

A Földgáz szegmens konszolidált üzleti eredménye 38,7 Mrd Ft volt 2007-ben, 
szemben a 2006. évi 111,6 Mrd Ft-tal. A gázüzlet 2007-es üzleti eredménye nem 
összehasonlítható	a	bázissal,	mivel	a	2006-os	üzleti	eredményét	jelentős	mérték-
ben	 befolyásolta	 a	 két	 gáztársaság	 (MOL	 Földgázellátó	 Zrt.	 és	 a	MOL	 Földgáz-
tároló	Zrt.)	2006.	március	31-i	értékesítésének	(E.ON)	egyszeri	eredmény	növelő	
hatása (74 Mrd Ft). 

A	két	 időszak	 eltérő	működési	 feltételeinek	 és	 az	 értékesítés	 egyszeri	 hatásának	
a	 kiszűrése	 után	 a	 gázüzlet	 eredménye	 alapvetően	 az	 FGSZ	 Földgázszállító	 Zrt.	
(korábban	MOL	Földgázszállító	Zrt.,	továbbiakban	FGSZ	Zrt.)	eredményének	hatását	
tükrözi.	A	tárolási	üzlet,	–	amelybe	a	MOL	2007.	I.	negyedévben	ismét	belépett	az	
MMBF Zrt-ben (korábban MSZKSZ Zrt.) szerzett részesedés vásárláson keresztül – 
valamint	az	energiakereskedelemmel	foglalkozó	MOL	Energiakereskedő	Kft.	műkö-
dése	jelenleg	még	nem	gyakorol	jelentős	hatást	a	gáz	szegmens	eredményére.	

A FGSZ Zrt. IFRS üzleti eredménye 2007. évben 30,9 Mrd Ft, mely a 2006. évi 
üzleti	eredménnyel	megegyezik.	Az	eredmény	alakulásában	számos	tényező	köz-
rejátszott:	a	magyar	piac	szereplőinek	kiszámlázott	teljesítmény	túllépési	díjból	a	
2006-os évben 2,1 Mrd Ft bevétel realizálódott, amely azonban a 2007-es évben 
a jogszabályi változások miatt nem jelentkezett. A magyarországi szállításból 

A magyarországi üzemanyag kiskereskedelmi értékesítésünket (autógáz nélkül) 
2007.	évben	a	2006-os	szinten	tudtuk	tartani,	mivel	a	motorbenzineknél	jelentkező	
1,3%-kal alacsonyabb értékesítésünket ellensúlyozta a motorikus gázolaj-eladá-
sunknál	 tapasztalható	 0,9%-os	 emelkedés.	 Az	 átlagos	 töltőállomási	 forgalom	
1,4%-kal	alacsonyabb	volt	az	előző	évinél.	A	Magyar	Ásványolaj	Szövetség	(MÁSZ)	
adatai	alapján	kiskereskedelmi	piaci	 részesedésünk	1,6	százalékponttal	36,7%-ra	
csökkent	(a	motorbenzineknél	33,9%,	a	gázolajoknál	39,7%)	a	hipermarketek	inten-
zív	 növekedésének	 valamint	 új	 szereplők	 piacra	 lépésének	 köszönhetően.	 Shop	
értékesítésünk	12,0%-kal	volt	magasabb,	mint	2006-ban,	míg	flotta	kártyás	forgal-
munk 3,9%-kal csökkent. 

2007.	évben	is	tovább	folytattuk	a	töltőállomás-hálózat	hatékonyságát	javító	prog-
ramunkat	 Szlovákiában,	 így	 az	 egy	 töltőállomásra	 jutó	 üzemanyag-értékesítés	
13%-kal	 nőtt	 a	 2006.	 évhez	 képest.	 A	 Slovnaft	 szlovákiai	 kiskereskedelmi	 piaci	
részesedése	a	SAPPO	adatai	alapján	stabil	maradt,	a	benzin	esetében	38,5%,	míg	
a gázolajnál 41,0% volt. 

Romániában a hálózat méretének csökkenése miatt üzemanyag-értékesítésünk 
2,9%-kal	csökkent.	30	a	MOL	hálózatba	legkevésbé	illeszkedő	töltőállomást	elad-
tunk,	míg	11	kutat	vásároltunk	a	Petrom-mal	kapcsolatos	üzletben	és	2	új	kutat	nyi-
tottunk.	Ennek	eredményeként	a	teljes	értékesítés	csökkent,	míg	az	egy	töltőállo-
másra	jutó	értékesített	mennyiség	7,8%-kal	nőtt.	A	MOL	romániai	kiskereskedelmi	
részesedése	alig	változott,	12,8%	volt.	A	román	piacon	a	shop	értékesítésünk	nem	
összehasonlítható	2006-os	esztendővel	az	üzemeltetési	forma	változása	miatt.

Szerbiában a terjeszkedési stratégiánk megvalósításának következtében hálóza-
tunk	üzemanyag	értékesítése	duplájára	nőtt	(49,3	millió	liter).

Év	végén	994	 töltőállomást	üzemeltettünk,	ebből	Magyarországon	357,	Szlováki-
ában a hatékonyság növelés érdekében történt bezárások után 209, Romániában 
122,	 Csehországban	 30	 töltőállomás	 üzemelt.	 Sikeresen	 végrehajtott	 akvizíciós	
lépések	következtében	2007.	október	31-ével	a	MOL	tulajdonába	került	a	horvátor-
szági	Tifon	35	kútjából	álló	hálózat,	2007.	novemberétől	pedig	az	olaszországi	IES	
akvizíciójának	köszönhetően	176-tal	nőtt	az	üzemeltetett	kutak	száma.	

Petrolkémia áttekintése

A	2007-ben	elért	40,9	Mrd	Ft-os	üzleti	eredményünk	a	petrolkémiai	szegmens	törté-
netében a legmagasabb, ami 76%-os növekedést mutat a 2006. évi 23,3 Mrd Ft-hoz 
viszonyítva.	A	kiemelkedő	eredmény	nagymértékben	köszönhető	annak,	hogy	az	új	
termelőkapacitások	folyamatosan	javuló	kihasználása	valamint	a	javuló	belső	műkö-
dési hatékonyság következtében a termelési illetve értékesítési volumenek rekordot 
értek	el,	ami	lehetővé	tette	a	kedvező	piaci	helyzet	maximális	kiaknázását.	

2007-ben	mind	a	monomer,	mind	a	polimer	 termelés	 jelentősen,	12	 illetve	9%-kal	
bővült	az	előző	évhez	képest.	Az	új	olefingyár	folyamatosan	névleges	kapacitás	felett	
termelt, így az etilén termelés 870 kt-ra emelkedett, amely a legmagasabb a szeg-
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Pénzügyi eredmények

A	 pénzügyi	 műveletek	 nettó	 eredménye	 2007-ben	 16,6	 Mrd	 Ft	 veszteség	 volt	
(szemben	a	2006.	évi	37,6	Mrd	Ft	veszteséggel).	Az	időszakot	16,9	Mrd	Ft	összegű,	
míg	 a	 2006.	 évet	 13,4	Mrd	 Ft-os	 kamatráfordítás	 terhelte.	 A	 2007-ben	 a	 kapott	
kamatok összege 13,4 Mrd Ft-ot tett ki, szemben a 2006-os 13,2 Mrd Ft-os érték-
kel. 2007-ben 7,6 Mrd Ft árfolyamnyereség került elszámolásra, szemben a 20,8 
Mrd	Ft-os	árfolyamveszteséggel	2006-ban.	A	Magnolia	Finance	Ltd.	által	kibocsá-
tott	 tőkeinstrumentumok	 átváltási	 opciójának	 valós	 értékre	 történő	 átértékelése	
13,0 Mrd Ft nem realizált ráfordítást eredményezett, szemben a 2006. évi 14,1 Mrd 
Ft-os ráfordítással.

Részesedés társult vállalkozások eredményéből

A társult vállalkozásoktól származó eredmény 2007. év során 5,3 Mrd Ft-ot tett ki, 
ami	az	INA	2007.	évi	5,1	Mrd	Ft-os	eredmény	hozzájárulását	tartalmazza,	szemben	
a 2006. év 4,4 Mrd Ft-os értékével (nem számítva a valós értékre átértékelt eszkö-
zök értékcsökkenését).

Adózás előtti eredmény

A	 fent	 említett	 tényezők	 hatásaként	 a	 Csoport	 adózás	 előtti	 eredménye	 2007.	
évben 344,3 Mrd Ft nyereség volt, szemben a 2006. évi 377,1 Mrd Ft nyereséggel.

Adózás 

A	 társasági	 adófizetési	 kötelezettség	 (mindkét	 időszakban	beleértve	 a	működési	
költségekből	átsorolt	helyi	iparűzési	adó	és	innovációs	járulékok	értékét)	42,2	Mrd	
Ft-tal	81,9	Mrd	Ft-ra	nőtt	2007.	évben.	Az	adókötelezettség	növekedése	elsősor-
ban	 a	MOL	Nyrt.	 adóráfordításának	 hatása,	 szemben	 a	 2006.	 évi	 100%-os	 adó-
kedvezményével.	 A	 BNP	 részvény	 visszavásárlási	 opció	 adózási	 szempontból	 az	
IFRS-től	eltérően	történő	kezelése	(derivatív	instrumentumként,	amelyen	2007-ben	
jelentős	adóköteles	nyereség	keletkezett)	7,1	Mrd	Ft-tal	növelte	adófizetési	 köte-
lezettségünket.	Továbbá	a	Magnolia	Finance	Ltd.	által	kibocsátott	tőkeinstrumen-
tumok	átváltási	opcióján	keletkezett	ráfordítás	nem	gyakorolt	hatást	az	adóalapra.	
Az	adófizetési	kötelezettség	 tartalmazza	a	MOL	Nyrt.	 (16%	társasági	adó	és	4%	
szolidaritási adó) 48,3 Mrd Ft-os, a Slovnaft a.s. (19% társasági adó) 12,0 Mrd Ft-os 
és	a	TVK	Nyrt.	(16%+4%)	5,4	Mrd	Ft-os	tárgyidőszaki	adó	hatását,	valamint	a	ZMB	
közös	vállalat	által	fizetendő	6,5	Mrd	Ft-os	társasági	adót,	és	a	többi	leányvállalat	
által	fizetendő	társasági	adót.

származó	árbevétel	0,5	Mrd	Ft-tal	55,1	Mrd	Ft-ra	nőtt.	Az	enyhe	 időjárás	miatt	a	
szállított mennyiségek 13,4%-kal csökkentek, de a tarifa korrekció ellensúlyozta a 
negatív hatást.

A nem szabályozott tranzit-földgázszállítás árbevétele 3,8%-kal (13,9 Mrd Ft-ra) 
csökkent	 2006-hez	 képest.	 A	 tranzitált	 földgáz	mennyiség	 szintje	 a	 bázis	 évhez	
hasonlóan	alakult.	A	tranzitdíj	növekedését	kedvezően	befolyásolta	a	szerződéses	
konstrukció	és	a	gázár,	de	a	devizaárfolyam	változása	kedvezőtlen	hatással	volt	a	
bevételekre.

A	 bevételek	 eredmény	 csökkentő	 hatását	 kompenzálta	 a	 működési	 költségek	
(ELÁBÉ	és	alvállalkozói	teljesítmények	nélkül)	5,4%-os	csökkenése.	Ezen	belül,	az	
üzemeltetési	célból	–	főként	a	kompresszorok	meghajtására	–	felhasznált	földgáz	
költség 25,6%-os megtakarítást mutat, a 15,5%-os volumen csökkenés következ-
tében.

Az	 FGSZ	 Zrt.	 megkezdte	 a	 magyar	 import	 kapacitás	 30	 Mm3/nap-os	 bővítését,	
amely	várhatóan	2009	 III.	negyedévétől	 fog	szerepet	 játszani	Magyarország	és	a	
régió	gázellátásában.	A	projekt	forrás	igénye	69	Mrd	Ft.	A	kibővített	import	kapa-
citás	lehetőséget	teremt	számunkra,	hogy	ki	tudjuk	szolgálni	a	jövőbeni	hazai	gáz	
szállítási	igényeket,	és	hogy	biztosítsuk	a	stratégiai	földgáztároló	jövőbeni	működé-
sét.	Ezen	felül	képessé	tesz	minket	arra,	hogy	a	földgázszállítási	piacon	a	jövőben	
proaktívabb	módon	lehessünk	jelen.	

Az	MMBF	Zrt.-n	(66,3%-os	MOL	leányvállalat)	keresztül	újra	aktív	szereplői	vagyunk	
a	gáztárolás	üzletnek.	Az	MMBF	Zrt.	megkezdte	a	termelő	Szőreg-1	mező	földalatti	
gáztárolóvá	történő	átalakítását	1,2	Mrd	m3 startégiai és 0,7 Mrd m3 kereskedelmi 
tárolói	kapacitással.	A	kivitelezés,	amit	a	MOL	irányít,	terv	szerint	halad.	A	beruhá-
zás becsült forrásigénye 150 Mrd Ft, ami magába foglalja a rezervoár 67 Mrd Ft-os 
vételárát,	amit	a	MOL	kapott	az	MMBF-től.	A	jelenlegi	infrastruktúra	már	képessé	
teszi az MMBF-t, hogy ellássa stratégiai tárolói feladatát 2008. januárjától, de a 
beruházás befejezése 2010-re várható.

Központ és egyéb szegmens áttekintése
 

Központ	és	egyéb	szegmens	26,4	Mrd	Ft-os	nyeresége	tartalmazza	a	42,25%-nyi	
TVK	részvény	akvizícióján	elkönyvelt	14,4	Mrd	Ft	egyszeri	eredményt,	mivel	az	idő-
szak során megvásárolt kisebbségi részesedés könyvszerinti értéke meghaladja az 
akvizíciós	költséget.	Ezen	felül	magában	foglalja	az	E.ON-nal	kötött	megállapodás	
alapján	a	gázüzlet	eladásért	a	2007-ben	kapott	44,3	Mrd	Ft-os	ármódosító	tételt,	
amiből	17,4	Mrd	Ft	2007.	III.	negyedévben	folyt	be,	míg	további	26,9	Mrd	Ft	pénz-
ügyi teljesítése a 2008. I. negyedévben várható. 
A	 további	eltérést	 a	2	 időszak	eredménye	között	olyan	egyszeri	 tételek	okozzák,	
mint	a	2006.	évben	fizetett	bírság	és	bírságra	képzett	céltartalék	a	Slovnaft-nál,	a	
2007.	évben	a	Slovnaft	ingatlanok	értékesítéséből	származó	nyereség	(Klingerova	
Kolónia,	1,6	Mrd	Ft)	 valamint	a	két	év	eltérő	projekt	 feladatai	miatti	alacsonyabb	
projekt	költség.
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tételek nélkül) 

Nettó 
pénzügyi 
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21 Mrd Ft-tal 
javult

INA 
eredmény 
hozzájárulása 
nettó 5,1 Mrd 
Ft volt

Új számviteli 
politika az 
iparűzési 
adó és az 
innovációs 
járulékok 
elszámolására



62 MOL éves jeLentés 2007 63A vezetés beszámolójA és elemzése A pénzügyi helyzetről 

A	banki	 finanszírozás	 fő	 pillérei	 a	 2007	 októberében	megkötött	 2,1	milliárd	 euró	
összegű	szindikált	hitelszerződés,	a	825	és	700	millió	euró	keretösszegű	szindikált	
hitelek,	valamint	a	2005	szeptemberében	kibocsátott	750	millió	euró	össznévértékű	
BBB-	befektetési	fokozatú	eurókötvény	volt.	A	2,1	milliárd	euró	összegű	hitelszerző-
dés	méret	tekintetében	a	mindenkori	legnagyobb	Euroloan	tranzakció	a	MOL	fenn-
állása	óta.	Az	új	hitelszerződés	megkötése	egyértelműen	alátámasztja	a	társaság	
pénzügyi	erejét	és	kitűnő	működési	kilátásait,	valamint	a	MOL	partner	bankjainak	
rendkívül	magas	 szintű	 támogatását	 a	globális	 hitelpiaci	 nehézségek	ellenére.	A	
hitelkeret	célja	általános	vállalat-finanszírozás	(az	akvizíciókat	beleértve).	

Pénzügyi kockázatkezelés

Az	elmúlt	két	évben	a	MOL-csoport	jelentősen	kibővítette	kockázatkezelési	gyakor-
latát.	Az	Egységes	Vállalati	Kockázatkezelés	(ERM)	bevezetésével	tovább	erősítette	
a kockázattudatos kultúra terjedését az egész szervezeten belül.

Az	ERM	bevezetésének	legfőbb	ösztönzője	a	különböző	típusú	kockázatok	(pénz-
ügyi,	működési	és	stratégiai)	azonos	módszertanon	alapuló	mérése,	kezelése	és	
jelentése	 volt.	 Az	 ERM	 folyamat	 rámutat	 a	 lehetséges	 kockázatokra,	 ezáltal	 is	
erősíti	a	kockázattudatos	kultúrát,	valamint	feltárja	a	teljes	vállalatcsoport,	a	külön-
böző	üzleti	egységek	és	projektek	kockázat-hozam	összefüggéseit.	A	kockázatok	
számszerűsítése	képessé	teszi	a	vállalatot,	hogy	a	kockázatviselő	képességgel	leg-
inkább	összhangban	levő	kockázatcsökkentő	eszközök	kerüljenek	kiválasztásra.	Az	
ERM	segíti	a	stratégiai	tervezést	a	MOL	stratégiai	céljainak	és	a	vállalat	kockázat-
viselő	képességének	összevetésén	keresztül.	Az	ERM	tőkeallokációs	döntéseknél	
kiváló	eszköz	a	kockázat-hozam	alapon	optimalizált	üzleti	portfolió	kialakításához	a	
kockázatok	számszerűsítésén	keresztül.

Az	ERM	az	alábbiakat	foglalja	magában:
Azoknak az eseményeknek és kulcsfontosságú kockázati faktoroknak a megha-•	
tározása	minden	üzleti	egységben,	amelyek	hatással	lehetnek	a	MOL-csoport	
eredményére.	 A	 hatások	 és	 valószínűségek	 számszerűsítésével	 a	 kockázati	
faktor	 jelentőségének	megállapítása	 (Cash	Flow	@	Risk	megközelítést	hasz-
nálva).
Az eredmények rendszeres jelentése (az üzleti egységekkel közösen kidolgo-•	
zott	kockázatcsökkentő	 javaslatok	eredményével)	az	 Igazgatóságnak,	a	Pénz-
ügyi és Kockázatkezelési Bizottságnak, valamint az üzleti egységek menedzs-
mentjének.
Az	 eredmények	 beépítése	 a	 kulcsfontosságú	 döntéshozatali	 folyamatokba	•	
(pl.:	stratégia	felülvizsgálata,	tőkeallokáció,	az	egyes	üzleti	döntések	kockázat-
hozam hatása).

A	legfontosabb	kockázati	faktorok	az	Egységes	Vállalati	Kockázatkezelési	modell-
ben	kerültek	számszerűsítésre.	A	modell	méri	a	pénzügyi,	működési	és	stratégiai	
kockázatokat	csoportszinten,	figyelembe	véve	a	portfolió-hatásokat	is.

Cash flow

Konszolidált cash flow 
2007 

(millió Ft)
2006

(millió Ft)

Üzleti	tevékenységből	származó	nettó	pénzeszköz 315.506 529.508

		ebből:	forgótőke	változása -61.511 101.150

Befektetési	tevékenység	nettó	pénzáramlása -336.978 111.669

Finanszírozási	tevékenység	nettó	pénzáramlása -245.951 -287.481

Pénzeszközök nettó változása -267.423 353.696

A	működési	cash	flow	2007-ben	315,5	Mrd	Ft	volt,	amely	40%-os	csökkenés	2006.	
évhez	 képest.	 A	 forgótőkeigény	 változásának	 hatását	 kiszűrve	 a	működési	 cash	
flow	4%-kal	csökkent.	A	forgótőke	változása	a	forrásokat	61,5	Mrd	Ft-tal	csökken-
tette,	 a	 készletek	 86,0	Mrd	 Ft-os,	 a	 vevő	 követelések	 36,8	Mrd	 Ft-os,	 az	 egyéb	
követelések 2,2 Mrd Ft-os és a szállítói kötelezettségek 74,8 Mrd Ft-os növekedé-
sének, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11,3 Mrd Ft-os csökkené-
sének	hatására.	A	társasági	adó	befizetés	69,5	Mrd	Ft	volt,	mely	tükrözi	a	MOL	és	
a Slovnaft társasági adókötelezettségéhez, valamint a ZMB adókötelezettségéhez 
kapcsolódó	pénzkiáramlásokat.

A	 beruházásokból	 és	 befektetésből	 származó	 nettó	 pénz	 kiáramlás	 337,0	 Mrd	
Ft-ot	 tett	 ki,	 szemben	 a	 2006.	 évi	 111,7	 Mrd	 Ft-os	 nettó	 pénz	 beáramlással.	 A	
2007.	évi	pénz	kiáramlás	a	TVK	kisebbségi	 részesedés	megvásárlásának	ellenér-
tékét,	 a	 BaiTex	 LLC	 akvizíció	második	 vételár	 részletét,	 az	 IES,	 a	 Tifon,	 valamint	
az	Energopetrol	részvényeiért	fizetett	ellenérték	és	a	MOL	Földgázellátó	Zrt.	E.ON	
Ruhrgas	International	AG	részére	történő	eladása	utáni	ármódosítás	pénzügyi	ren-
dezésének együttes hatását mutatja, míg az összehasonlító adat az értékesített 
gázleányvállalatokért (nagykereskedelem és tárolás) a tranzakció zárásakor befolyt 
ellenértéket,	valamint	a	BaiTex	LLC.	akvizícióját	tartalmazza.	

A	finanszírozási	műveletek	nettó	pénz	kiáramlása	246,0	Mrd	Ft	volt,	amely	főként	a	
tőkeszerkezet	optimalizációs	program	keretében	történt	saját	részvény	vásárláso-
kat,	az	osztalékfizetés,	valamint	a	hosszú	lejáratú	hitelfelvétel	(335,9	Mrd	Ft)	nettó	
hatását	 tükrözi.	 Az	 összehasonlító	 időszak	 a	 teljeskörűen	 konszolidált	 Magnolia	
által	kibocsátott	átváltható	értékpapírok	és	a	176,5	Mrd	Ft	hosszú	lejáratú	hitel	visz-
szafizetés	nettó	hatását	tükrözi.

Finanszírozás

A	teljes	csoportszintű	adósságállomány	a	2007.	év	végén	636,3	Mrd	Ft	volt,	szem-
ben	az	előző	évi	211,9	Mrd	Ft-tal.	2007.	december	31-én	a	teljes	adósságállomány	
deviza-összetételében 63% volt az euró-, 35% az USA dollár-, míg a forint-, és az 
egyéb	devizaalapú	hitelek	részesedése	2%-ot	ért	el.	A	nettó	hitelállomány	2007.	év	
végén 506,5 Mrd Ft volt.

Az	 eladósodottság	 (a	 nettó	 hitelállomány	 a	 nettó	 hitelállomány	 és	 a	 saját	 tőke	
összegéhez viszonyítva) 35,6%-ot tett ki 2007 december 31-én.
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A	CAPEX	 a	 ténylegesen	 elköltött	 forrásokat	 tartalmazza,	 függetlenül	 attól,	 hogy	
aktiválásra	kerültek	vagy	elköltségelték	azokat,	így	nem	tartalmazza	a	kapcsolódó	
árfolyamkülönbözeteket.

A Feldolgozás és Kereskedelem szegmens 2007. évi teljesítése 206,4 Mrd Ft, 
amely 131,6 Mrd Ft-tal (176%-kal) magasabb a 2006. évi tényfelhasználásnál. A 
fenti	CAPEX	szám	tartalmazza	a	CAPEX	elkötelezettségeket	és	nem	tartalmazza	az	
aktivált	árfolyamdifferenciákat.	Ezen	belül:

A	 Termékelőállítás	 és	 Kereskedelem	üzlet	 beruházásainak	 értéke	 106,6	Mrd	•	
Ft-tal	magasabb	 az	 előző	 évi	 teljesítésnél	 (170,6	Mrd	 Ft),	 amit	 alapvetően	 3	
tényező	 indokol:	Egyrészt	az	olaszországi	akvizíció	2007-ben	 (IES:	121,6	Mrd	
Ft).	Másrészt	a	Finomítás	beruházásainak	elmaradása	a	bázisévi	teljesítésektől	
(-19,8	Mrd	Ft),	mivel	a	korábbi	években	indult	nagyobb	projektek	2006.	évben	
befejeződtek	 (Gőzrendszer	 intenzifikálása;	MSA	bővítés)	és	a	periodikus	kar-
bantartási	munkák	is	jórészt	a	bázis	időszakot	terhelték.	Harmadrészt	a	Logisz-
tika területén 2007-ben végrehajtott beruházások miatt, melyek biztosítják a 
vezetékrendszerek	és	 logisztikai	 telepek	megbízható	működését	oly	módon,	
hogy	 megfeleljünk	 a	 szigorodó	 hatósági	 előírásoknak	 és	 környezetvédelmi	
rendelkezéseknek. 
A	Lakossági	Szolgáltatások	üzlet	CAPEX	–	felhasználása	35,2	Mrd	Ft	volt	a	2006.	•	
évi	10,5	Mrd	Ft-tal	szemben.	A	növekedés	oka	a	déli	régió	(MOL)	horvátországi	
és	boszniai	akvizíciója	2007-ben	(Tifon:	16,9	Mrd	Ft;	Bosznia:	4,6	Mrd	Ft).
A	Kenőanyag	üzlet	CAPEX-e	55%-kal	nőtt	a	bázis	évhez	képest	a	kereskede-•	
lem	és	termékgyártás	nagyobb	volumenű	fejlesztésének	köszönhetően.

A	Gázüzlet	esetében	15,7	Mrd	Ft-tal	magasabb	28,8	Mrd	Ft	CAPEX-felhasználás	
valósult	meg	2007-ben	2006-hoz	 képest.	 Egyrészt	 bővült	 a	 szegmens	 tevékeny-
ségi köre, hiszen az MMBF Zrt. tárolási tevékenysége (annak befektetéseivel 
együtt)	2007.	decemberétől	ehhez	a	szegmenshez	tartozik,	másrészt	a	Gázszállí-
tás	2007-ben	2	nagy	forrásigényű	projekten	(Pilisvörösvár-Százhalombatta	DN800	
PN64,	Importkapacitás	bővítése)	is	dolgozott.

A Petrolkémia szegmens beruházásainak értéke 1,9 Mrd Ft-tal csökkent 2007-ben. 
A	csökkenés	hátterében	a	stratégiai	projektek	korábbi	években	történt	megvalósu-
lását	követő	kisebb	CAPEX-igényű	karbantartási	munkák	állnak.

A	 Központ	 és	 egyéb	 szegmens	 CAPEX	 felhasználása	 2007-ben	 53,7	 Mrd	 Ft-tal	
nőtt,	és	64,5	Mrd	Ft-ot	tett	ki.	A	növekedés	hátterében	akvizíciós	kifizetések	állnak	
(TVK:	50,2	Mrd	Ft,	MMBF	:	3,0	Mrd	Ft).	Mindemellett	5,8	Mrd	Ft-ot	költöttünk	a	
MOL-csoport	 információs	rendszerének	fejlesztésére	és	2,8	Mrd	Ft-ot	 ingatlanja-
ink fenntartására.

Stratégia

A	 kitűzött	 stratégiai	 célunk,	 hogy	 kiemelkedő	 megtérülés	 mellett	 maximálisan	
kihasználjuk	az	„Új	Európa”	kínálta	növekedési	lehetőségeket.	A	szigorú	megtérü-
lési követelményekkel alátámasztott beruházásainkból és az átszervezési, valamint 

A	 modell	 a	 pénzügyi	 kockázatkezelés	 területén	 eddig	 is	 sikeresen	 alkalmazott	
Monte	Carlo	eljárást	használja	a	bizonytalanság	(volatilitás)	szimulálásakor.	Ennek	
eredményeként	különböző	kockázat-hozam	összefüggéseket	 lehet	értékelni	a	tel-
jes	csoport	és	a	különböző	üzleti	egységek	szintjén	is,	és	ezeket	alkalmazni	lehet	a	
csoportszintű	tőkeallokációs	döntések	meghozatalakor.

A	 pénzügyi	 kockázati	 jelentéseket	 havonta	 frissítik	 az	 aktuális	 piaci	 adatok	 alap-
ján.	Az	ERM-ben	a	működési	és	stratégiai	kockázatok	köre,	illetve	azok	számszerű	
hatásai folyamatosan felülvizsgálat alá kerülnek az aktuális technikai, gazdasági, 
geológiai	és	politikai	környezet	változásának	megfelelően.	A	MOL	továbbra	is	havi	
jelentéseket	készít	a	pénzügyi	kockázatokról	a	top-menedzsmentnek,	míg	a	műkö-
dési és stratégiai kockázatokat is tartalmazó teljes kockázati jelentés negyedévente 
kerül összeállításra a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, valamint az üzleti 
egységek	 vezetőinek	 részére.	 Mindegyik	 jelentés	 tartalmaz	 kockázatcsökkentő	
lépésekre	vonatkozó	javaslatokat,	valamint	bemutatja	a	kockázatcsökkentő	akciók	
aktuális helyzetét az érintett üzleti egységeknél.

Beruházások és befektetések 

MOL-csoport CAPEX (millió Ft)
2007 

(millió Ft)
2006

(millió Ft)

Kutatás-termelés 56.691 79.639

Feldolgozás és Kereskedelem* 206.400 74.808

Gázüzlet 28.823 13.111

Vegyipar 7.032 8.923

Központ	és	egyéb	 64.454 10.731

Összesen 363.400 187.212

*	A	Feldolgozás-Kereskedelem-,	 Lakossági	Szolgáltatás-	 és	Kenőanyag	üzleteket	
tartalmazza

Csoportunk	2007.	évi	beruházásainak	és	befektetéseinek	(CAPEX)	értéke	(a	kuta-
tási	projektekkel	együtt)	363,4	Mrd	Ft	volt,	szemben	a	2006.	évi	187,2	Mrd	Ft-tal.	
A	 növekedés	 hátterében	 az	 akvizíciós	 tevékenységünk	 fellendülése	 áll:	 emeltük	
részesedésünket	a	TVK-ban,	megvásároltunk	egy	olasz	olajipari	céget	és	egy	hor-
vát	kiskereskedelmi	hálózatot	és	tovább	terjeszkedtünk	Oroszországban.

A	 Kutatás-termelés	 szegmens	 16,4	 Mrd	 Ft-ot	 fordított	 kutatási	 projektekre	
2007-ben	szemben	az	előző	évi	13,3	Mrd	Ft-tal.	Hazai	termelési	projektekre	közel	
annyit	 költöttünk,	 mint	 a	 bázis	 időszakban:	 2007-ben	 17,2	 Mrd	 Ft-ot,	 2006-ban	
pedig	17,9	Mrd	Ft-ot.	Ezen	projektek	keretében	valósult	meg	a	már	megtalált	kész-
letek	termelésbe	állítása,	a	termelő	mezők	kihozatalának	növelése	illetve	a	bányá-
szati	létesítmények	műszaki	színvonalának	fenntartásához	szükséges	beruházások	
megvalósítása.	A	külföldi	projektek	esetében	a	bázis	51,6	Mrd	Ft-hoz	képest	23,0	
Mrd	 Ft-tal	 alacsonyabb	 a	 2007.	 évi	 teljesítés	 a	 kisebb	 volumenű	 akvizíciós	 tevé-
kenység miatt.
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Nemzetközi	szintéren	folytatjuk	a	korábban	megvásárolt	orosz	illetve	megkutatott	
pakisztáni	készleteink	termelésbe	állítását.	Egyre	növekvő	számú	országban	folyta-
tunk	kutatási	tevékenységet.	Végső	célunk	egy	erős,	kiegyensúlyozott	portfolió	fel-
építése,	ami	jelentős	növekedési	potenciállal	bír	elfogadható	geológiai	és	műszaki	
kockázat mellett.

Célunk,	hogy	fenntartsuk	a	 feldolgozás	és	kereskedelem	szegmens	hatékonyság	
terén	 kivívott	 vezető	 szerepét,	 és	 kamatoztassuk	 tudásunkat	 az	 új,	 növekvő	 pia-
cokon.	 Az	 organikus	 projekteknek	 (köztük	 a	Dunai	 finomító	 hidrokrakk	 projektje)	
köszönhetően	a	finomítói	kapacitásunk	310.000	hordó/nap	szintre	növekszik,	mely-
hez	az	IES	akvizíció	további	52.400	hordó/nap	termeléssel	járul	hozzá.

2011-et	követően	a	Dunai	finomító	hidrokrakk	üzeme	a	csoport	szintű	gáz-	és	tüze-
lőolaj	termék-kihozatali	arányt	44%-ról	53%-ra	javítja,	várhatóan	évi	150	millió	USA	
dollárral	növelve	az	EBITDA-t	(a	2006-os	működési	környezet	feltételei	alapján).	A	
beruházás	CAPEX	igénye	mindössze	300	millió	EUR,	mivel	jelenleg	is	igen	magas	
komplexitású	eszközökkel	rendelkezünk.

Célunk	finomítóink	ellátási	rádiuszán	belül	egy	hatékony	töltőállomás	hálózat	kiala-
kítása.	Az	olasz	IES	és	a	horvát	Tifon	2007	IV.	negyedévi	akvizíciója	176,	illetve	35	
kúttal	növelte	hálózatunkat,	amely	2007	év	végére	994	töltőállomásból	állt.

Aktívan	 vizsgálunk	 további	 értékteremtő	 akvizíciós	 és/vagy	 partneri	 lehetőséget	
mind	a	finomítás/kereskedelem,	mind	a	lakossági	szolgáltatások	területén,	különö-
sen	a	magas	növekedéssel	rendelkező	közép	európai	régióban.	Akvizíciós	lehető-
ségeket	keresünk	ezen	felül	a	Mediterrán	térségben	illetve	a	FÁK	országokban.

Célunk,	hogy	a	hagyományos	piaci	 résekre	 fókuszálva	 tovább	erősítsük	a	pozíci-
ónkat	a	nyugati	piacokon,	míg	a	növekvő	keleti	 régiókban	 jelenlétünk	 fokozására	
törekszünk.	 A	 TVK-Slovnaft	 petrolkémiai	 fúzió	 tovább	 javítja	 a	 költség	 hatékony	
működésünket.

A	tervek	szerint	az	olefingyárak	kapacitása	870	ezer	tonnára	fog	nőni,	míg	a	polimer	
kapacitás	várhatóan	eléri	az	1,3	millió	tonnát	a	TVK	üzemek	költséghatékony	hasz-
nálatának,	 a	Slovnaft	olefinüzemek	átalakításának,	 valamint	egy	 régi	LDPE	üzem	
újjal	való	kiváltásának	köszönhetően	2012-re.

Jelentős	profit	növelési	 lehetőséget	 látunk	a	a	gáztárolás	üzletben.	Az	első	 táro-
lónk 1,2 Mrd m3 stratégiai és 0,7 Mrd m3	kereskedelmi	kapacitással	előreláthatóan	
2010-ben	kezdi	meg	működését.	

A	 nemzetközi	 gázszállítás	 volumene	 2011-re	 várhatóan	 megduplázódik	 a	 szom-
szédos	horvátországi	 és	 romániai	 vezetéképítések	eredményeképpen.	Az	 import	
kapacitás	növelése	további	regionális	trazit	lehetőségek	előtt	nyitja	meg	az	utat.	

az	 integrációs	 képességeinkből	 merítve	 csoportszintű	 kockázatkezelés	 mellett	
folytattuk	Csoportunk	fejlesztését	a	növekedésre	és	hatékonyságra	fókuszálva.

Elsődleges	 célunk	 15%-os	 megtérülés	 (adózott	 eredményen	 alapuló	 ROACE)	
elérése	 csoportszinten.	Organikus	 növekedési	 lehetőségek	mellett	 akvizíciós	 és	
partneri	 együttműködési	 lehetőségeket	 is	 keresünk	 megtérülési	 célunk	 elérése	
érdekében.	Az	egyszeri	tételek	nélküli	csoport	szintű	ROACE	2007-ben	19%	volt,	
messze	meghaladta	a	kitűzött	célunkat.

Stratégia	 célunk	 elérése	 érdekében	 aktívan	 keresünk	 partnerségi	 lehetősége-
ket	és	partnereket,	akik	hozzáadott	értéket	teremthetnek	a	Csoport	egészének,	
vagy	a	különböző	üzletágaknak.	2007-ben	stratégiai	együttműködést	kötöttünk	a	
CEZ-zel,	a	cseh	energiaszolgáltatóval.	A	közös	vállalat	a	gáztüzelésű	erőművekre	
fókuszál	közép	és	délkelet	Európa	országaiban,	beleértve	Szlovákiát,	Magyaror-
szágot,	Horvátországot	és	Szlovéniát.	Ez	a	stratégiai	szövetség	belépési	lehető-
séget	nyújt	a	vonzó	regionális	energiapiacra,	és	javítani	fogja	finomítóink	energia-
integritását.

Ezen	felül	stratégiai	megállapodást	kötöttünk	az	Oman	Oil	Company-val	2008	első	
negyedévében,	ami	 jelentős	növekedési	 lehetőségeket	nyújt	a	kutatás	és	terme-
lés,	 valamint	 a	 feldolgozás	 és	 kereskedelem	 üzletekben	 a	 Közel-Keleten,	 Közép-
Ázsiában	és	egyéb	régiókban.

Kezdeményeztük	egy	új	gázszállító	vállalat	alapítását	a	közép-és	dél-kelet	európai	
gázvezeték-hálózatok	 közös	 üzemeltetésére.	 Az	 új	 vállalat	 Európa	 egyik	 leghosz-
szabb szállító hálózatával rendelkezne (27.000 km) és könnyebben hozzáférne a 
nemzetközi	 tőkepiacokhoz	 jelentősebb	 beruházások	 finanszírozása	 érdekében.	 A	
fogyasztók	az	integrált	gázellátási	platform	létrejöttével		magasabb	szintű	ellátási	
biztonságot élvezhetnének.

Az	igazgatóság	az	egyszeri	tételektől	megtisztított	nettó	eredmény	40%-ára	szán-
dékozik	 felemelni	 az	 osztalék	 kifizetési	 rátát	 2008-tól,	 az	 esetleges	 befektetési	
lehetőségek	függvényében.

Az	 akvizíciós	 tevékenységek	 nélküli	 csoport	 szintű	 EBITDA	 célunk	 2,9	Mrd	USA	
dollár 2011-re, ami 2006 és 2011 között 6,5%-os éves átlagos növekedést jelent. 
(2006-os makro feltételezések mellett). Becslésünk szerint az organikus növeke-
dés	CAPEX	igénye	5,3	Mrd	USD	dollár	2007	és	2010	között.

Az	organikus	projektek	eredményeként	2011-re	110-120,0	ezer	boe/nap	termelést	
prognosztizálunk.	Magyarországon	célunk	a	termelés	csökkenésének	mérséklése	
európai	szinten	vezető	költséghatékonyságunk	megtartása	mellett.	Ennek	elérése	
érdekében kutatási területeinket egyre intenzívebben használjuk, és minden 
eddiginél	nagyobb	hangsúlyt	 fektetünk	a	partneri	együttműködésekre.	Mindezek	
mellett folyamatosan állítjuk termelésbe az újonnan felfedezett készleteinket, és 
–	kihasználva	a	magas	olajárakat	–	olyan	új	projekteken	is	dolgozunk,	melyek	célja	
fokozott	 kihozatali	 eljárásokkal	 (EOR/IOR/EGR)	kiaknázni	az	öregedő	mezőinkben	
rejlő	potenciált.

A cél 15%-os 
ROACE

Hozzáadott 
érték teremté-
se partner-
ségeken 
keresztül

Feldolgozás-
kereskedelem 
üzletág céljai

Petrolkémia 
üzletág céljai

Földgáz 
üzletág céljai

40%-os 
osztalék-
kifizetési ráta

Organikus 
EBITDA célunk 
2,9 Mrd USD 
2011-re 

Kutatás-ter-
melés üzletág 
céljai
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Független 
Könyvvizsgálói 
Jelentés

MOL Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyrt. és 
Leányvállalatai

nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint 
készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Függet-
len Könyvvizsgálói jelentéssel együtt 

2007. december 31.

A MOL Magyar Olaj- és gázipari nyrt. részvényesei 
részére

1.)	Elvégeztük	a	MOL	Magyar	Olaj-	és	Gázipari	Nyrt.	és	 leányvállalatai	 („a	Cso-
port”)	 2007.	 évi	 pénzügyi	 kimutatásainak	 a	 könyvvizsgálatát,	 amely	 a	 2007.	
december	31-i	fordulónapra	elkészített	konszolidált	mérlegből,	valamint	az	ezen	
időpontra	 végződő	évre	 vonatkozó	konszolidált	 eredménykimutatásból,	 konszo-
lidált	saját	 tőke	változás	kimutatásból,	konszolidált	cash	flow	kimutatásból	és	a	
számviteli	politika	meghatározó	elemeit	és	az	egyéb	magyarázó	megjegyzéseket	
tartalmazó	78-168.	oldalon	található	kiegészítő	mellékletből	áll.
 
A vezetés felelőssége a konszolidált éves beszámolóért
2.)	Ezen	pénzügyi	kimutatások	a	Nemzetközi	Pénzügyi	Beszámolási	Standardokkal	
összhangban	történő	elkészítése	és	valós	bemutatása	az	ügyvezetés	felelőssége.	
Ez	a	felelősség	magában	foglalja	az	akár	csalásból,	akár	hibából	eredő,	 lényeges	
hibás	állításoktól	mentes	pénzügyi	kimutatások	elkészítése	és	valós	bemutatása	
szempontjából	 releváns	 belső	 ellenőrzés	 kialakítását,	 bevezetését,	 fenntartását,	
a	megfelelő	 számviteli	 politikák	 kiválasztását	 és	 alkalmazását,	 valamint	 az	 adott	
körülmények	között	ésszerű	számviteli	becslések	elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége és a vélemény alapja
3.)	A	mi	felelősségünk	a	pénzügyi	kimutatások	véleményezése	könyvvizsgálatunk	
alapján.	A	könyvvizsgálatot	a	Nemzetközi	Könyvvizsgálati	Standardok	alapján	haj-
tottuk	 végre.	 Ezen	 standardok	 megkövetelik,	 hogy	 megfeleljünk	 bizonyos	 etikai	
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végez-
zük	 el,	 hogy	 kellő	 bizonyosságot	 szerezzünk	 arról,	 hogy	 a	 pénzügyi	 kimutatások	
nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat.

4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 
könyvvizsgálati	bizonyítékot	szerezni	a	pénzügyi	 kimutatásokban	szereplő	össze-
gekről	 és	 közzétételekről.	 A	 kiválasztott	 eljárások,	 beleértve	 a	 pénzügyi	 kimuta-
tások	 akár	 csalásból,	 akár	 hibából	 eredő,	 lényeges	 hibás	 állításai	 kockázatának	
felméréseit,	a	könyvvizsgáló	megítélésétől	függnek.	A	kockázatok	ilyen	felmérése-
kor	a	könyvvizsgáló	a	pénzügyi	kimutatások	ügyvezetés	általi	elkészítése	és	valós	
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MOL Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyrt. és 
Leányvállalatai

nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint 
készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Függet-
len Könyvvizsgálói jelentéssel együtt

2007. december 31.

Budapest,	2008.	március	20.

Hernádi Zsolt    Molnár József
elnök	–	vezérigazgató	 	 	 pénzügyi	igazgató
az Igazgatóság elnöke 

bemutatása	 szempontjából	 releváns	 belső	 ellenőrzést	 azért	 mérlegeli,	 hogy	 olyan	 könyvvizs-
gálati	 eljárásokat	 tervezzen	meg,	 amelyek	 az	 adott	 körülmények	 között	megfelelőek,	 de	 nem	
azért,	hogy	a	vállalkozás	belső	ellenőrzésének	hatékonyságára	vonatkozóan	véleményt	mondjon.	
A	 könyvvizsgálat	magában	 foglalja	 továbbá	 az	 alkalmazott	 számviteli	 politikák	megfelelőségé-
nek	és	az	ügyvezetés	lényegesebb	becslései	ésszerűségének,	valamint	a	pénzügyi	kimutatások	
átfogó bemutatásának értékelését.

5.)	Meggyőződésünk,	hogy	a	megszerzett	 könyvvizsgálati	 bizonyíték	elegendő	és	megfelelő	
alapot	nyújt	a	könyvvizsgálói	véleményünk	megadásához.

Vélemény
6.)	Véleményünk	szerint	a	pénzügyi	kimutatások	a	Nemzetközi	Pénzügyi	Beszámolási	Standar-
dokkal	 összhangban	 megbízható	 és	 valós	 képet	 nyújtanak	 a	 Csoport	 2007.	 december	 31-én	
fennálló	 konszolidált	 pénzügyi	 helyzetéről,	 működésének	 konszolidált	 eredményéről,	 valamint	
tárgyidőszakra	vonatkozó	konszolidált	cash	flow-járól.

Ernst & Young Kft.
Budapest,	Magyarország	
2008. március 20.
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Konszolidált 
eredménykimutatás
2007. december 31.

Jegyzet
2007 

millió forint

2006 
módosított

millió forint

Árbevétel 23 2.593.951 2.891.061

Egyéb	működési	bevétel 24 75.063 101.088

Összes működési bevétel 2.669.014 2.992.149

Anyagjellegű	ráfordítások 1.916.196 2.092.452

Személyi	jellegű	ráfordítások 25 117.260 109.325

Értékcsökkenés és értékvesztés 140.538 132.826

Egyéb	működési	költségek	és	ráfordítások 26 225.098 262.721

Saját	termelésű	készletek	állományváltozása -70.181 13.337

Aktivált saját teljesítmények értéke -15.402 -28.084

Összes működési költség 2.313.509 2.582.577

Üzleti tevékenység eredménye 355.505 409.572

Pénzügyi	műveletek	bevételei	 27 22.096 17.676

Pénzügyi	műveletek	ráfordításai 27 38.663 55.294

Ebből:	Átváltási	opció	valós	érték	értékelési	különbözete 27 12.966 14.131

Pénzügyi műveletek vesztesége / nyeresége (-) 27 16.567 37.618

Részesedés	a	társult	vállalkozások	eredményéből	 5.318 5.195

Adózás előtti eredmény 344.256 377.149

Nyereségadó 28 81.853 39.623

Időszak eredménye 262.403 337.526

Anyavállalati	részvényesek	részesedése	az	eredményből 257.796 329.483

Külső	tulajdonosok	részesedése	az	eredményből 4.607 8.043

Anyavállalati részvényeseket megillető egy 
részvényre jutó eredmény (forint)

29 3.057 3.424

Anyavállalati részvényeseket megillető egy 
részvényre jutó hígított eredmény (forint)

29 2.981 3.376

A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

Konszolidált mérleg
2007. december 31.

ESZKÖZÖK
Jegyzet

2007 
millió forint

2006 módosított 
millió forint

Befektetett eszközök

Immateriális javak 3 160.553 89.011 

Tárgyi	eszközök 4 1.173.686 1.031.422 

Befektetések társult vállalkozásokban 9 144.754 131.569 

Értékesíthető	befektetések 10 1.362 1.597

Halasztott adó eszközök 28 20.162 20.500 

Egyéb	befektetett	eszközök 11 32.567 26.936 

Összes befektetett eszköz 1.533.084 1.301.035 

Forgóeszközök

Készletek 12 318.604 181.030

Vevőkövetelések,	nettó 13 353.556 229.986

Egyéb	forgóeszközök 14 82.397 43.728

Előre	fizetett	nyereségadók 3.680 10.449

Pénzeszközök 15 129.721 399.104

Összes forgóeszköz 887.958 864.297

ÖSSZES ESZKÖZ 2.421.042 2.165.332

SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 

Jegyzett	tőke 16 65.950 83.467

Tartalékok 17 468.418 666.716

Anyavállalati	részvényesek	részesedése	az	eredményből 257.796 329.483

Anyavállalati	részvényesekre	jutó	saját	tőke 792.164 1.079.666

Külső	tulajdonosok	részesedése 124,902 191,537

Összes saját tőke 917.066 1.271.203

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 18 526.992 208.279

Céltartalékok	várható	kötelezettségekre 19 114.222 112.646

Halasztott adó kötelezettségek 28 71.238 33.181

Egyéb	hosszú	lejáratú	kötelezettségek 20 138.094 56.881

Összes hosszú lejáratú kötelezettség 850.546 410.987

Rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítók és egyéb kötelezettségek 21 525.489 467.694

Fizetendő	nyereségadók 6.234 1.288

Céltartalékok	várható	kötelezettségekre 19 12.450 10.507

Rövid lejáratú hitelek 22 57.976 2.175

Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 18 51.281 1.478

Összes rövid lejáratú kötelezettség 653.430 483.142

ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 2.421.042 2.165.332

A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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Konszolidált kimutatás 
a saját tőke változásáról
2007. december 31.

Jegyzett 
tőke

Tőketartalék
Valós érték 

értékelési 
tartalék

Átváltási 
tartalék

Összetett 
instru-

mentumok 
tőkerésze

Eredmény-
tartalék

Tartalékok 
összesen

Anyavállalati 
részvényesek 
részesedése 

az ered-
ményből

Anyaválla-
lati részvé-

nyesekre 
jutó saját 

tőke

Külső tulaj-
donosok 

részesedése

Összes 
saját tőke

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

Módosított nyitó egyenleg 2006. január 1. 94.020 134.850 1.662 31.704 -5.456 481.580 644.340 244.919 983.279 70.359 1.053.638

Cash	flow	fedezeti	ügyletek	halasztott	adóval	együtt - - 1.132 - - - 1.132 - 1.132 - 1.132

Értékesíthető	pénzügyi	instrumentumok	halasztott	adóval	együtt - - 2.136 - - - 2.136 - 2.136 -  2.136

Átváltási	különbözet - - - 32.307 - - 32.307 - 32.307 631 32.938

Tőkével	szemben	elszámolt	bevételek	és	költségek	 - - 3.268 32.307 - - 35.575 - 35.575 631 36.206

Tárgyidőszaki	mérleg	szerinti	eredmény - - - - - - - 329.483 329.483 8.043 337.526

Időszaki	teljes	bevételek	és	költségek - - 3.268 32.307 - - 35.575 329.483 365.058 8.674 373.732

Előző	időszaki	mérleg	szerinti	eredmény	átvezetése	 - - - - - 244.919 244.919 -244.919 - - -

Osztalék - - - - - -30.195 -30.195 - -30.195 - -30.195

Leányvállalatok	által	fizetett	osztalék - - - - - - - - - -8.660 -8.660

Saját részvény ügyletek nettó hatása -10.898 -226.275 - - - - -226.275 - -237.173 - -237.173

Részvény	alapú	juttatások - - - - - -625 -625 - -625 - -625

Átváltoztatható	kötvények	beváltása 345 1.595 - - - - 1.595 - 1.940 - 1.940

Lejárat	nélküli	értékpapírok	kibocsátása - - - - - - - - - 121.164 121.164

Részvények visszavásárlási kötelezettséggel, halasztott adó nélkül - - - - -2.618 - -2.618 - -2.618 - -2.618

Záró egyenleg 2006. december 31. 83.467 -89.830 4.930 64.011 -8.074 695.679 666.716 329.483 1.079.666 191.537 1.271.203

Cash	flow	fedezeti	ügyletek	halasztott	adóval	együtt - - 60 - - - 60 - 60 - 60

Értékesíthető	pénzügyi	instrumentumok	halasztott	adóval	együtt	 - - 670 - - - 670 - 670 - 670

Átváltási	különbözet - - - 2.456 - - 2.456 - 2.456 247 2.703

Tőkével	szemben	elszámolt	bevételek	és	költségek - - 730 2.456 - - 3.186 - 3.186 247 3.433

Tárgyidőszaki	mérleg	szerinti	eredmény - - - - - - - 257.796 257.796 4.607 262.403

Időszaki	teljes	bevételek	és	költségek - - 730 2.456 - - 3.186 257.796 260.982 4.854 265.836

Előző	időszaki	mérleg	szerinti	eredmény	átvezetése - - - - - 329.483 329.483 -329.483 - - -

Osztalék - - - - - -42.398 -42.398 - -42.398 - -42.398

Leányvállalatok	által	fizetett	osztalék - - - - - - - - - -10.499 -10.499

Saját részvény ügyletek nettó hatása -17.862 -490.517 - - - - -490.517 - -508.379 - -508.379

Részvény	alapú	juttatások - - - - - 353 353 - 353 - 353

Átváltoztatható	kötvények	beváltása 345 1.595 - - - - 1.595 - 1.940 - 1.940

Tőkeemelés,	tőkecsökkentés	nettó	hatása - - - - - - - - - 2.748 2.748

Leányvállalat	megszerzése - - - - - - - - - 776 776

Kisebbségi részesedés megszerzése - - - - - - - - - -64.514 -64.514

Záró egyenleg 2007. december 31. 65.950 -578.752 5.660 66.467 -8.074 983.117 468.418 257.796 792.164 124.902 917.066

A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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Jegyzet
2007 

millió forint
2006

millió forint

Fizetett nyereségadó -69.494 -38.535

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 315.506 529.508

Beruházások, szénhidrogén kutatási és fejlesztési költségek -158.075 -144.846

Tárgyi	eszközök	értékesítéséből	származó	pénzeszköz 4.532 8.816

Leányvállalatok	és	kisebbségi	részesedések	megvásárlása,	
nettó	pénzáramlás	(lásd	6.	jegyzet)

34 -189.805 -42.462

Közös	vezetésű	vállalkozások	megvásárlása,	nettó	
pénzáramlás

34 -1.953 -

Egyéb	befektetések	és	egyéb	befektetett	eszközök	
megvásárlása (lásd 11. jegyzet)

-464 -

Leányvállalatok	értékesítéséből	származó	nettó	
pénzáramlás	(lásd	7.	jegyzet)

-7.468 272.126

Társult	vállalkozások	és	egyéb	befektetések	értékesítéséből	
származó	készpénz	(lásd	9.	és	10.	jegyzet)

- 3.187

Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása 21 1.493

Rövid lejáratú befektetések állományváltozása 707 -112

Kapott	kamatok	és	egyéb	pénzügyi	bevételek 14.319 12.637

Kapott	osztalék 1.208 830

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -336.978 111.669

Átváltható	értékpapírok	kibocsátása	(lásd	16.	jegyzet) - 159.174

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 34 544.844 432.020

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése -208.977 -608.486

Egyéb	hosszú	lejáratú	kötelezettségek	állományváltozása 33 -137

Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 1.121 33.791

Fizetett	kamatok	és	egyéb	pénzügyi	ráfordítások -24.528 -26.815

Tulajdonosoknak	fizetett	osztalékok -42.342 -30.174

Külső	tulajdonosoknak	fizetett	osztalékok -10.471 -8.755

Külső	tulajdonosok	hozzájárulása 2.748 -

Visszavásárolt	saját	részvény -508.379 -238.099

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása -245.951 -287.481

Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése -267.423 353.696

Pénzeszköz állomány az év elején 399.104 64.170

Korábban egyéb részesedésként kimutatott leányvállalatok 
bevonásának	hatása	a	pénzeszközökre

- 214

Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok 
konszolidálása miatt

-1.985 1.098

Pénzeszközök	fordulónapi	nem	realizált	átértékelési	
különbözete

25 -20.074

Pénzeszköz állomány az év végén 129.721 399.104

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

Konszolidált cash flow 
kimutatás
2007. december 31.

Jegyzet
2007 

millió forint
2006

millió forint

Adózás előtti eredmény 344.256 377.149

Értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés 140.538 132.826

A	TVK	42,25%-s	kisebbségi	részesedéséért	a	könyv	szerinti	
értékét	meghaladóan	fizetett	összeg

-14.351 -

Készletek értékvesztése és visszaírása 1.369 2.383

Céltartalékok	növekedése	/	csökkenése -1.065 2.824

Tárgyi	eszközök	értékesítéséből	származó	nyereség	(-)	/	
veszteség

-2.836 -1.124

Követelések	leírása	/	visszaírása	(-) 7.973 3.942

Követeléseken és kötelezettségeken keletkezett nem 
realizált	árfolyam	veszteség	/	nyereség	(-)

-1.261 522

Leányvállalatok	értékesítéséből	származó	nyereség -44.323 -86.316

Tárgyévben	felmerült	kutatási	és	feltárási	költségek 6.706 5.469

Részvény	alapú	juttatások 353 -489

Kapott	kamatok -13.370 -13.191

Fizetett kamatok 16,946 13.427

Követeléseken és kötelezettségeken keletkezett nem 
realizált	árfolyam	veszteség	/	nyereség	(-)

-7.635 20.754

Konverziós	opció	valós	értékelésből	származó	különbözete	
(lásd 27. jegyzet)

12.966 14.131

Egyéb	pénzügyi	bevételek	/	ráfordítások	,	nettó	pénzáramlás 2.887 -3.616

Társult	vállalkozások	eredményéből	jutó	rész -5.318 -5.195

Egyéb	pénzmozgással	nem	járó	tételek 2.676 3.397

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 
a működő tőke változás előtt

446.511 466.893

Készletek	csökkenése	/	növekedése	(-) -86.011 72.706

Vevő	követelések	csökkenése	/	növekedése	(-) -36.803 10.896

Egyéb	követelések	csökkenése	/	növekedése	(-) -2.237 5.016

Szállítói	tartozások	csökkenése	(-)	/	növekedése 74.784 -20.948

Egyéb	rövid	lejáratú	kötelezettségek	növekedése	/	
csökkenése (-)

-11.244 33.480

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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A	konszolidált	éves	beszámoló	a	Nemzetközi	Számviteli	Standardok	szerint,	az	Európai	Unió	(EU)	
Hivatalos	Lapjában	rendeleti	formában	kihirdetettek	alapján	beiktatott	standardok	alapján	készült.	
Az	IFRS-t	a	Nemzetközi	Számviteli	Standardok	Bizottság	(IASB)	és	a	Nemzetközi	Pénzügyi	Beszá-
molás	Értelmező	Bizottság	(IFRIC)	által	megfogalmazott,	standardok	és	értelmezések	alkotják.

2005.	 január	1-jétől	a	magyar	számviteli	 törvény	változása	 lehetővé	teszi,	hogy	a	Csoport	kon-
szolidált	beszámolóját	az	Európai	Unió	Hivatalos	Lapjában	 rendeleti	 formában	kihirdetett	 IFRS	
alapján	készítse	el.	Jelenleg	az	EU	beiktatási	folyamatai	és	a	Csoport	tevékenysége	alapján	nincs	
különbség	a	Csoport	IFRS	és	EU	által	elfogadott	IFRS	politikák	között.

A	pénzügyi	 kimutatásokban	szereplő	közzétételek	megfelelnek	az	egyes	standardokban	 foglalt	
követelményeknek.	A	2006	során	kibocsátott	 lejárat	nélküli,	átváltható	értékpapírokba	ágyazott	
konverziós	opcióval	kapcsolatban	elszámolt	átértékelési	különbözet	az	eredménykimutatás	külön	
sorában	került	megjelenítésre.	A	menedzsment	véleménye	szerint	ezen	pénzmozgással	nem	járó	
tétel	elkülönítése	növeli	a	pénzügyi	kimutatások	áttekinthetőségét,	mert	az	így	elszámolt	nyereség	
vagy	veszteség	összegére	nem	gyakorol	hatást	sem	a	Csoport	működése,	sem	az	ezen	működést	
befolyásoló	külső	üzleti	tényezők.	A	konverziós	opció	részleteit	a	16.	jegyzet	tartalmazza.

ii) A beszámoló készítésének alapja

A konszolidált éves beszámoló a 2007. december 31-én kibocsátott és hatályos standardok és 
IFRIC	 értelmezések	 szerint	 készült.	 A	 Csoport	 nem	 vett	 alkalmazásba	 olyan	 standardot	 vagy	
IFRIC	értelmezést,	amely	kibocsátásra	került,	de	még	nem	lépett	hatályba.

A	MOL	Nyrt.	nem	konszolidált	éves	beszámolóját	a	számvitelről	szóló	2000.	évi	C.	törvény	sze-
rint	 (a	 továbbiakban	MSZSZ)	készíti.	E	törvény	egyes	előírásai	eltérnek	a	Nemzetközi	Pénzügyi	
Beszámolási Standardokban (IFRS) foglaltaktól. 

A bekerülési érték elvének alkalmazása érdekében a konszolidált éves beszámoló úgy tekinti a 
MOL	Nyrt.-t,	mintha	az	1991.	október	1-jén	jött	volna	létre	az	eszközök	és	források	aznapi	értéké-
vel,	figyelembe	véve	az	IFRS	miatt	szükséges	módosításokat.	

A	pénzügyi	év	megegyezik	a	naptári	évvel.

iii) Konszolidációs elvek

Leányvállalatok
A	konszolidált	éves	beszámoló	a	MOL	Nyrt.-t,	 illetve	az	ellenőrzése	alatt	álló	 leányvállalatokat	
foglalja	magában.	Ellenőrzésről	általában	akkor	beszélünk,	ha	a	Csoport	közvetve	vagy	közvetle-
nül	birtokolja	az	adott	társaság	szavazati	jogainak	több,	mint	50%-át,	és	a	társaság	pénzügyi	és	
operatív	tevékenységébe	történő	befolyás	révén	előnyöket	élvez	annak	tevékenységéből.	Amint	
azt	 az	 IAS	27	előírja,	 az	 aktuálisan	 lehívható	 szavazati	 jogok	 is	 figyelembe	vételre	 kerülnek	 az	
ellenőrzés	meghatározásához.

A	konszolidáció	a	megszerzéskori	értékviszonyok	alapján	történik	az	eszközök	és	források	akvizí-
ció	időpontjára,	azaz	az	irányítás	megszerzésének	napjára	vonatkozó	piaci	értékének	alapul	véte-

Jegyzetek a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási 
Standardok szerint készített 
konszolidált pénzügyi 
kimutatásokhoz
2007. december 31.

1 Általános

A	MOL	Magyar	Olaj-	 és	Gázipari	Nyrt.	 (a	 továbbiakban	MOL	Nyrt.,	MOL	 vagy	 a	
Társaság)	1991.	október	1-jén	alakult	meg	a	jogelőd	Országos	Kőolaj-	és	Gázipari	
Tröszt	 (OKGT)	átalakulásával.	Az	állami	vállalatok	átalakulási	törvénye	értelmében	
az	OKGT	eszközei	és	kötelezettségei	a	fordulónappal	átértékelésre	kerültek.	A	MOL	
Nyrt.	és	leányvállalatai	(a	továbbiakban	MOL-csoport,	vagy	a	Csoport)	kőolaj,	föld-
gáz	és	gáztermék	kutatásával	és	termelésével,	szállításával,	és	kőolaj	tárolásával,	
finomításával,	finomítói	 termékek	kis-	és	nagykereskedelmével,	 valamint	olefinek	
és	poliolefinek	gyártásával,	értékesítésével	foglalkozik.	A	Csoport	dolgozóinak	lét-
száma	2007.	december	31-én	15.058	fő,	míg	2006.	december	31-én	13.861	fő	volt.	
A	Társaság	székhelye	Magyarországon,	a	Budapest,	Október	huszonharmadika	u.	
18. címen található. 

A	Társaság	 részvényeit	a	Budapesti	és	a	Varsói	Értéktőzsdén	 jegyzik.	A	nemzet-
közi	tőkepiacokon	a	Luxemburgi	Értéktőzsde,	a	londoni	elektronikus	tőzsde	és	az	
International	Order	Book	 forgalmazza	a	Társaság	DR-jait,	 valamint	New	Yorkban,	
Berlinben	és	Münchenben	tőzsdén	kívüli	kereskedelemben	is	forgalmazzák.

2.1 Elfogadás, megfelelőségi nyilatkozat és a beszá-
moló összeállításának alapja

i) elfogadás és nyilatkozat a nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak való megfelelőségről

A konszolidált éves beszámolót az Igazgatóság 2008. március 20-án fogadta el.
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A	társult	vállalkozások	beszámolási	időpontjai	megegyeznek	a	Csoportéval,	és	a	társult	vállalko-
zások	számviteli	politikája	megfelel	a	Csoport	által	hasonló	tranzakcióknál,	hasonló	körülmények	
között alkalmazottal.

A	társult	vállalkozásokban	levő	befektetések	a	mérleg	fordulónapján	értékvesztésre	utaló	objek-
tív	bizonyítékok	megállapítása	céljából	felülvizsgálatra	kerülnek.	Amennyiben	van	ilyen	bizonyí-
ték, meghatározásra kerül a befektetés realizálható értéke és az elszámolandó értékvesztés. A 
korábbi	években	elszámolt	veszteségek	okának	mérlegelése	alapján	kerül	meghatározásra,	hogy	
a veszteségek visszafordításra kerülhetnek-e.

2.2 A számviteli politika változásai 

A	Csoport	megváltoztatta	a	számviteli	politikáját,	ennek	megfelelően	a	magyar	helyi	 iparűzési	
adót és az innovációs járulékot társasági adóként számolja el, mivel ezek az adók inkább jövede-
lem	típusú	adók,	mint	a	működési	költségek	sajátosságait	mutatják.	A	korábbi	években	a	helyi	
iparűzési	adó	működési	költségként	volt	elszámolva.	A	változás	11.796	millió	forint	átvezetését	
(14.759	 millió	 forint	 2006-ban)	 eredményezte	 a	 működési	 költségek	 közül	 az	 adóráfordítások	
közé.	Az	adózott	eredmény,	valamint	a	saját	 tőke	értéke	nem	változott.	Az	összehasonlító	 idő-
szakok	ennek	megfelelően	módosításra	kerültek.

A	Csoport	számviteli	politikái	a	fenti	változáson	kívül	megegyeznek	a	korábbi	években	használ-
takkal, eltekintve néhány kisebb változtatástól néhány mérleg, illetve eredménykimutatás tétel 
besorolásában,	melyek	nem	gyakoroltak	lényeges	hatást	a	Csoport	pénzügyi	kimutatásaira.	Az	
összehasonlító	időszakok	e	kisebb	változásoknak	megfelelően	módosításra	kerültek.

A	Csoport	az	alábbi	új,	illetve	módosított	IFRS-t	és	IFRIC	értelmezést	alkalmazta	az	év	során.	A	
következőkben	 leírtakon	túlmenően	ezek	alkalmazása	nem	gyakorolt	 jelentős	hatást	a	Csoport	
pénzügyi	kimutatására,	azonban	további	közzétételi	követelményeket	eredményezett.

IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok – közzététel•	
IAS	1	(módosítva	2005-ben)	Pénzügyi	kimutatások	prezentálása•	
IFRIC	8	Az	IFRS	2	hatóköre•	
IFRIC	7	A	visszamenőleges	módosítás	alkalmazása	az	IAS	29	Pénzügyi	beszámolás	hiperinflá-•	
ciós	gazdaságokban	standard	alapján
IFRIC	9	A	beágyazott	derivatívák	újraértékelése•	
IFRIC	10	Évközi	pénzügyi	beszámolás	és	értékvesztés•	
IFRIC	11	IFRS	2	–	Csoport	és	saját	részvény	tranzakciók.•	

A	Csoport	nem	vett	korábban	alkalmazásba	olyan	standardot	vagy	értelmező	rendelkezést,	amely	
nem	volt	kötelező	a	fordulónapon.

A	változások	főbb	hatásai	a	következők:
IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok – közzététel
Az	IFRS	7	alkalmazásba	vételével	a	Csoport	további	információkat	mutat	be	pénzügyi	instrumen-
tumairól,	 azok	 jelentőségéről,	 valamint	 kockázatuk	 jellegéről	 és	 mértékéről.	 Konkrétabban,	 a	
Csoportnak	részletesen	be	kell	mutatnia	pénzügyi	instrumentumainak	valós	értékét	és	kockázati	
kitettségét.	Az	új	információk	a	pénzügyi	kimutatások	több	jegyzetében	szerepelnek.

lével.	A	külső	tulajdonosok	részesedése	a	nettó	eszközök	piaci	értékének	külső	tulajdonosokra	
jutó hányadaként jelenik meg. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a tranzak-
ció	időpontjától	kezdődően,	illetve	a	tranzakció	időpontjáig	szerepelnek	a	konszolidált	pénzügyi	
kimutatásokban. 

A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók, egyenlegek és eredmények, valamint a 
nem	realizált	eredmények	kiszűrésre	kerülnek.	A	konszolidált	éves	beszámoló	készítése	során	a	
hasonló tranzakciókat és eseményeket egységes számviteli elveket követve rögzítik. 

A	külső	tulajdonosokra	eső	tőke-	és	eredményrész	a	mérlegben	és	az	eredménykimutatásban	
külön	soron	jelenik	meg.	A	külső	tulajdonosok	részesedésének	megszerzésekor	az	anyavállalat	
kiterjesztése módszer kerül alkalmazásra, melynek során az ellenérték és a nettó eszközök ará-
nyos	része	közötti	különbség	goodwill-ként	kerül	elszámolásra.	

Közös vezetésű vállalkozások
A	közös	vállalkozás	olyan	szerződésen	alapuló	megállapodás,	amelyben	két	vagy	több	fél	(vállal-
kozók) közös irányítás alatt álló gazdasági tevékenységet folytatnak. Közös irányítás akkor valósul 
meg,	amikor	a	tevékenységhez	kapcsolódó	stratégiai,	pénzügyi	és	operatív	döntések	a	vállalko-
zók	egyhangú	beleegyezését	követelik	meg.	A	közös	vezetésű	vállalkozás	olyan	közös	vállalko-
zás,	amely	egy	gazdasági	 tevékenységet	 folytató	 társaság,	partnerség	vagy	más	 jogi	személy	
létrehozásával	jár,	amelyet	a	Csoport	a	többi	vállalkozóval	közösen	irányít.

A	Társaság	közös	vezetésű	vállalkozásokban	lévő	részesedései	arányos	konszolidációval	kerülnek	
bevonásra,	azaz	a	közös	vezetésű	vállalkozások	eszközeinek,	forrásainak,	bevételeinek	és	ráfor-
dításainak	arányos	része	összevonásra	kerül	a	konszolidált	éves	beszámoló	megfelelő	soraival.	
A	közös	vezetésű	vállalkozások	pénzügyi	kimutatásaikat	az	anyavállalatéval	azonos	beszámolási	
évre,	konzisztens	számviteli	politikákat	követve	készítik	el.

Amikor	 a	 Csoport	 eszközöket	 ad	 át,	 illetve	 értékesít	 a	 közös	 vezetésű	 vállalkozás	 részére,	 a	
tranzakció	annak	tartalma	alapján	kerül	elszámolásra.	Amikor	a	Csoport	eszközöket	vásárol	a	
közös	 vezetésű	 vállalkozástól,	 a	 Csoport	 akkor	 számolja	 el	 a	 közös	 vállalkozás	 tranzakcióból	
származó eredményének rá jutó részét, amikor az eszköz harmadik fél részére továbbértékesí-
tésre kerül.

Befektetések társult vállalkozásokban
A	társult	vállalkozás	olyan	társaság,	amelynek	pénzügyi	és	működési	politikáira	a	Csoport	jelen-
tős	befolyást	képes	gyakorolni,	de	amely	nem	leányvállalat	vagy	közös	vezetésű	vállalkozás.	

A	Csoport	társult	vállalkozásokban	lévő	befektetései	az	equity	módszer	alkalmazásával	kerülnek	
kimutatásra.	Az	equity	módszer	alapján	a	társult	vállalkozásokban	meglevő	befektetés	a	mérleg-
ben	a	 társult	 vállalkozás	nettó	eszközértékének	megszerzést	követő,	Csoportra	 jutó	változásá-
val	növelt	bekerülési	értéken	kerül	kimutatásra.	A	társult	vállalkozáshoz	kapcsolódó	goodwill	a	
befektetés könyv szerinti értékének része, és nem kerül amortizálásra. Az eredménykimutatás 
a	társult	vállalkozás	működéséből	származó	eredményének	a	Csoportra	jutó	részét	tartalmazza.	
Ha	a	 társult	vállalkozás	saját	 tőkéjével	szemben	elszámolt	változás	 történik,	a	Csoport	szintén	
elszámolja	a	 rá	 jutó	 részt,	és	–	ahol	ez	értelmezhető	–	kimutatja	a	saját	 tőke	változásaként.	A	
Csoport	és	a	társult	vállalkozás	között	történt	tranzakciók	nyeresége	vagy	vesztesége	a	társult	
vállalkozásban	lévő	tulajdoni	hányad	mértékéig	kerül	kiszűrésre.
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felváltja	a	korábbi	követelményt	a	Csoport	elsődleges	(üzleti)	és	másodlagos	(földrajzi)	beszá-
molási szegmenseinek meghatározásáról. A vezetés várakozása szerint nem történik változás a 
jelenlegi	kimutatásokhoz	képest,	mivel	a	beszámolási	célokra	meghatározott	elsődleges	üzleti	
szegmensek	megfelelnek	az	új	standard	szerinti	működési	szegmenseknek.

IAS 23 Hitelfelvételi költségek•	
A felülvizsgált IAS 23 Hitelfelvételi költségek 2007. márciusában került kibocsátásra, és a 2009. 
január	1-jén	vagy	azt	követően	kezdődő	üzleti	évekre	hatályos.	A	felülvizsgált	standard	kötele-
zővé	teszi	a	hitelfelvételi	költségek	aktiválását	a	megfelelő	eszközökre.	Megfelelő	eszköznek	
minősülnek	 azon	 eszközök,	 melyek	 használat	 vagy	 értékesítés	 céljából	 történő	 előállítása	
jelentős	időt	vesz	igénybe.	A	Csoport	 jelenleg	is	ezt	a	politikát	követi,	 így	a	felülvizsgálatnak	
nem	lesz	hatása	a	konszolidált	pénzügyi	kimutatásokra.

IAS	27	Konszolidált	és	egyedi	pénzügyi	kimutatások•	
A	felülvizsgált	standard	a	2009.	július	1-jén	vagy	azt	követően	kezdődő	üzleti	év	vonatkozásában	
lép	hatályba.	Megköveteli	az	időszaki	teljes	eredmény	felosztását	az	anyavállalat	tulajdonosai	
és	a	külső	tulajdonosok	között	abban	az	esetben	is,	ha	a	külső	tulajdonosok	részesedése	nega-
tívvá	 válik.	 A	 korábbi	 standard	 –	 bizonyos	 ritka	 kivételektől	 eltekintve	 –	 ezen	 veszteségeket	
az	anyavállalat	tulajdonosaira	allokálta.	Továbbá,	a	standard	az	anyavállalat	 leányvállalataiban	
fennálló	 tulajdoni	 hányadában	 bekövetkező	 változásokat	 a	 saját	 tőkében	 rendeli	 elszámolni	
akkor, ha a tranzakció nem eredményezi a kontroll elvesztését, míg a kontroll elvesztésével járó 
tranzakciók nyeresége vagy vesztesége az eredményben számolandó el. A felülvizsgálat nem 
gyakorol	jelentős	hatást	a	Csoport	jelenleg	bemutatott	pénzügyi	helyzetére.

IAS	 32	 Pénzügyi	 instrumentumok:	 közzététel	 és	 IAS	 1	 Pénzügyi	 kimutatások	 (módosítás)	 –	•	
eladható	pénzügyi	instrumentumok	és	felszámoláskor	felmerülő	kötelezettségek
A	módosított	standard	tőkeként	történő	kezelést	ír	elő	egyes	eladható	pénzügyi	instrumentu-
mokra,	valamint	olyan	pénzügyi	instrumentumokra,	amelyek	csak	a	társaság	felszámolásakor	
teremtenek kötelezettséget arra, hogy a társaság nettó eszközeinek arányos része a másik 
fél	részére	átadásra	kerüljön.	A	módosítás	nem	gyakorol	hatást	a	Csoport	 jelenlegi	pénzügyi	
instrumentumaira.

IFRIC	11	IFRS	2	–	Csoport	és	saját	részvény	tranzakciók•	
Az	értelmezés	részvény	elszámolású	tranzakciónak	minősíti	azon	megállapodásokat,	amelyek-
ben	munkavállalók	részére	a	társaság	tőke	instrumentumai	kerülnek	juttatásra,	abban	az	eset-
ben	 is,	ha	azokat	a	 társaság	harmadik	 féltől	veszi,	 illetve	a	 részvényeseitől	kapja.	A	Csoport	
jelenlegi részvény elszámolású tranzakcióira nincs hatással az értelmezés.

IFRIC	12	Szolgáltatási	koncessziós	megállapodások•	
Az	IFRIC	12	Értelmezés	2006	novemberében	került	kibocsátásra	és	a	2008.	január	1-jén	vagy	
ezután	kezdődő	évek	vonatkozásában	kötelező.	Ezen	értelmezés	a	szolgáltatási	koncessziók	
üzemeltetőire	vonatkozik,	és	azt	részletezi,	hogyan	kerüljenek	elszámolásra	a	szolgáltatási	kon-
cessziós	megállapodásban	vállalt	kötelezettségek	és	kapott	 jogok.	A	Csoport	egyetlen	tagja	
sem	minősül	üzemeltetőnek,	így	ezen	értelmezés	nem	gyakorol	hatást	a	Csoportra.

IFRIC	13	Vevői	hűségprogramok•	
Az	IFRIC	13	Értelmezés	2007	júniusában	került	kibocsátásra	és	a	2008.	július	1-jén	vagy	ezután	
kezdődő	évek	 vonatkozásában	 kötelező.	 Ezen	értelmezés	 alapján	 a	 vevői	 hűség	 jutalmak	 az	

IAS 1 (módosítva 2005-ben) Pénzügyi kimutatások prezentálása
Az	 IAS	 1	 változása	 szintén	 további	 bemutatási	 követelményeket	 támaszt	 a	 Csoporttal	 szem-
ben,	amelyek	 lehetővé	teszik	a	beszámoló	felhasználói	számára,	hogy	értékeljék	a	Csoport	 tőke	
menedzsmentre	vonatkozó	eljárásait	és	céljait.	Ezen	új	információk	a	30.	jegyzetben	szerepelnek.

IFRIC 8 Az IFRS 2 hatóköre
Az	 IFRIC	8	Értelmező	Rendelkezés	az	 IFRS	2	alkalmazását	követeli	meg	azon	megállapodások	
vonatkozásában,	amelyekben	tőkeinstrumentumok	kerülnek	átadásra	a	valós	értéküknél	alacso-
nyabb	ellenérték	fejében.	Mivel	a	munkavállalók	részére	csak	munkavállalói	részvény	programok	
keretében	 kerül	 tőkeinstrumentum	 juttatásra,	 az	 értelmezés	 nem	 gyakorolt	 hatást	 a	 Csoport	
pénzügyi	helyzetére.

IFRIC 9 A beágyazott derivatívák újraértékelése 
Az	 IFRIC	9	szerint	 a	beágyazott	derivatívák	meglétének	értékelésére	akkor	 kerül	 sor,	 amikor	a	
társaság	először	válik	szerződő	féllé,	újraértékelés	pedig	csak	olyan	szerződés	módosítás	esetén	
történik,	amely	jelentősen	módosítja	a	pénzáramokat.	Az	értelmezés	nem	gyakorolt	hatást	a	11.	
jegyzetben bemutatott, külön értékelt beágyazott derivatíva vonatkozásában.

IFRIC 10 Évközi pénzügyi beszámolás és értékvesztés
A	Csoport	2007.	január	1-től	alkalmazza	az	IFRIC	10	Értelmezést,	amely	szerint	a	társaság	nem	
írhat	vissza	goodwill,	illetve	tőke-	vagy	amortizált	bekerülési	értéken	nyilvántartott	pénzügyi	esz-
köz	 vonatkozásában	 a	 korábbi	 évközi	 beszámolóban	elszámolt	 értékvesztést.	Mivel	 a	Csoport	
nem	írt	vissza	korábban	elszámolt	értékvesztést,	az	értelmezés	nem	gyakorolt	hatást	a	Csoport	
pénzügyi	helyzetére	és	eredményére.	

Kibocsátott, de nem hatályos Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
A konszolidált éves beszámoló elfogadásáig az alábbi standardok és értelmezések kerültek kibo-
csátásra,	amelyek	még	nem	léptek	hatályba:	

IFRS	2	Részvény	alapú	juttatások	(módosítás)	–	megszolgálási	feltételek	és	megszüntetések•	
Az	 IFRS	 2	 Részvény	 alapú	 juttatások	 standard	módosítása	 pontosítja	 a	megszolgálási	 és	 a	
megszolgáláson kívüli feltételeket, valamint a megszüntetések számviteli elszámolását. A 
módosítás	nem	gyakorol	lényeges	hatást	a	Csoport	meglévő	részvény	alapú	juttatásaira.

IFRS 3 Üzleti kombinációk•	
A	felülvizsgált	standard	a	2009.	július	1-jén	vagy	ezt	követően	kezdődő	első	üzleti	évben	meg-
valósuló	tranzakciók	vonatkozásában	lép	érvénybe,	és	több	változást	tartalmaz	a	korábbi	IFRS	
3-hoz	 képest.	 Többek	 között,	 a	 külső	 részesedések	 értékelhetők	mind	 valós	 értéken,	mind	
pedig	a	megszerzett	táraság	azonosítható	nettó	eszközeinek	külső	részesedésre	jutó	értékén,	
míg	korábban	csak	az	utóbbi	értékelés	volt	megengedett.	További	 iránymutatást	tartalmaz	a	
függő	tételek	 felvételéről,	 illetve	a	megszerzett	 társaság	egyes	azonosítható	eszközeinek	és	
kötelezettségeinek	értékeléséről.	Továbbá,	a	felvásárlónál	az	üzleti	kombináció	érdekében	fel-
merült költségek ráfordításként számolandók el, szemben a korábbi kezeléssel, amely szerint 
ezeket	 a	 goodwill	meghatározásánál	 figyelembe	 kellett	 venni.	A	 felülvizsgálat	 nem	gyakorol	
jelentős	hatást	a	Csoport	jelenleg	bemutatott	pénzügyi	helyzetére.

IFRS	8	Működési	szegmensek•	
Az	új	standard	információk	közzétételét	követeli	meg	a	Csoport	működési	szegmenseiről,	és	
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kivezetett	goodwill	értéke	az	értékesített	tevékenység	és	a	megmaradó	jövedelemtermelő	egy-
ségek	relatív	értékeinek	alapján	kerül	meghatározásra.	

Amikor egy leányvállalat értékesítésre kerül, az eladási ár, illetve a kumulált átváltási külön-
bözettel	 és	 a	 goodwill	 könyv	 szerinti	 értékével	 növelt	 nettó	 eszközérték	 különbözete	 az	
eredménykimutatásban kerül elszámolásra.

iii) befektetések és egyéb pénzügyi eszközök

A	 pénzügyi	 eszközök	 az	 IAS	 39	 alapján	 az	 eredménykimutatáson	 keresztül	 valósan	 értékelt	
pénzügyi	 eszközök,	 adott	 kölcsönök	 és	 vevőkövetelések,	 lejáratig	 tartott	 befektetések	 vagy	
értékesíthető	 pénzügyi	 eszközök	 lehetnek.	 A	 pénzügyi	 eszközök	 bekerüléskor	 valós	 értéken	
kerülnek kimutatásra, melyet a nem az eredménnyel szemben elszámolt valós értéken nyilván-
tartott	befektetések	esetében	a	megszerzéshez	közvetlenül	kapcsolódó	tranzakciós	költségek	
növelnek.

A	befektetések	vásárlásának	és	eladásának	elszámolása	a	teljesítés	időpontjában	történik,	amely	
az	eszköz	másik	fél	részére	történő	átadásának	napja.

Eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi eszközök
Az	eredménykimutatáson	keresztül	valósan	értékelt	pénzügyi	eszközök	kategóriájába	tartoznak	
a	kereskedési	céllal	tartott	pénzügyi	eszközök,	illetve	a	bekerülést	követően	ilyenként	minősí-
tett	pénzügyi	eszközök.

Kereskedési	céllal	 tartott	pénzügyi	eszköznek	minősülnek	azok	a	pénzügyi	eszközök,	melyek	
rövid	távon	történő	értékesítés	céljából	kerülnek	beszerzésre.	A	származékos	termékeket,	az	
alapszerződéstől	 elkülönített	 beágyazott	 származékos	 termékeket	 is	 beleértve,	 kereskedési	
célúnak	 kell	 tekinteni,	 kivéve,	 ha	 azok	 hatékony	 fedezeti	 instrumentumnak	 vagy	 pénzügyi	
garancia	szerződésnek	minősülnek.	A	kereskedési	célú	befektetésekhez	kapcsolódó	bevételek	
és ráfordítások elszámolása az eredménykimutatással szemben történik.

Egy	pénzügyi	eszköz	bekerüléskor	az	eredménykimutatáson	keresztül	valósan	értékelt	eszkö-
zök	közé	a	következő	feltételek	fennállása	esetén	sorolható:	 (i)	ha	az	eszköz	 ilyen	besorolása	
megszünteti	vagy	lényegesen	csökkenti	annak	valószínűségét,	hogy	az	adott	pénzügyi	eszköz	
értékelése,	illetve	a	kapcsolódó	bevételek	és	ráfordítások	eltérő	módon	történő	kezelése	nem	
megfelelő	 bemutatást	 eredményezne	 (ii)	 az	 eszköz	 egy	 olyan	 eszközcsoport	 részét	 képezi,	
melynek kezelése és teljesítményértékelése egy dokumentált kockázatkezelési stratégiával 
összhangban	 valós	 érték	 alapon	 történik	 (iii)	 a	 pénzügyi	 eszköz	 olyan	 beágyazott	 származé-
kos	terméket	tartalmaz,	melyet	elkülönítetten	kellene	kimutatni.	Ezen	pénzügyi	eszközök	rövid	
lejáratúként	kerülnek	kezelésre,	kivéve,	amelyek	a	mérlegfordulónapot	követő	12	hónapon	túl	
rendeződnek	és	elsődlegesen	nem	kereskedési	célt	szolgálnak.	Ebben	az	esetben	az	ilyen	inst-
rumentumokra	vonatkozó	kifizetések	a	hosszú	lejáratú	eszközök	közé	kerülnek	besorolásra.

2007.	és	2006.	december	31-én	a	Csoportnak	nem	voltak	eredménykimutatáson	keresztül	való-
san	értékelt	pénzügyi	eszköznek	minősített	eszközei.

őket	keletkeztető	értékesítés	külön	komponenseként	kezelendők,	ezért	a	kapott	ellenszolgál-
tatás valós értékének egy része a jutalmaknak tulajdonítandó, amely a jutalmak érvényesíté-
séig	hátralévő	időszakra	elhatárolásra	kerül.	A	Csoport	várakozása	szerint	az	értelmezés	nem	
gyakorol	jelentős	hatást	a	Csoport	pénzügyi	kimutatásaira	a	jelenleg	működő	kiskereskedelmi	
hűségprogram	alapján.

IFRIC	14	IAS	19	–	A	meghatározott	juttatási	eszköz	korlátja,	minimális	hozzájárulási	követelmé-•	
nyek és ezek együttes hatásai
Az	IFRIC	14	Értelmezés	2007	júliusában	került	kibocsátásra	és	a	2008.	január	1-jén	vagy	ezután	
kezdődő	évek	vonatkozásában	kötelező.	Ezen	értelmezés	útmutatót	tartalmaz	arra	nézve,	hogy	
az	IAS	19	Munkavállalói	Juttatások	standard	szempontjából	hogyan	veendő	figyelembe	a	meg-
határozott	juttatási	rendszerekben	megjelenő	azon	többlet	értéke,	amely	eszközként	elismer-
hető.	A	Csoport	várakozásai	szerint	ezen	értelmezés	nem	gyakorol	hatást	a	Csoport	pénzügyi	
helyzetére	és	teljesítményére,	mivel	 jelenleg	nem	működtet	hozzájárulási	alappal	rendelkező	
meghatározott juttatási rendszert.

2.3 A számviteli politika lényeges elemei

i) Beszámolási pénznem

Az	alapul	szolgáló	gazdasági	események	tartalmára	és	körülményeire	való	tekintettel	az	anyavál-
lalat	funkcionális,	valamint	a	Csoport	beszámolási	pénzneme	a	magyar	forint.

ii) üzleti kombinációk 

Az üzleti kombinációk elszámolásakor az akvizíciós számvitel módszere kerül alkalmazásra. 
A módszer a megszerzett üzlet azonosítható eszközeinek (beleértve korábban fel nem vett 
immateriális	 javainak)	 és	 kötelezettségeinek	 (beleértve	 függő	 kötelezettségeinek,	 de	 kizárva	
jövőbeli	átalakítási	költségeinek)	valós	értéken	történő	felvételét	jelenti.

Az üzletrész bekerülési értéke és az üzletrész révén a leányvállalatokban megszerzett eszkö-
zöknek,	kötelezettségeknek	és	függő	kötelezettségeknek	a	megszerzés	napján	érvényes	valós	
értéke	 közötti	 különbözet	 az	 eszközök	 között,	 goodwill-ként	 kerül	 kimutatásra	 a	 konszolidált	
pénzügyi	kimutatásokban.	A	felvételt	követően	a	goodwill	nyilvántartása	értékvesztéssel	csök-
kentett bekerülési értéken történik. Az értékvesztés vizsgálat céljából a megszerzéskor a kelet-
kező	goodwill	 a	kombináció	szinergiáiból	 részesülő	 jövedelemtermelő	egységekhez	vagy	azok	
csoportjaihoz	kerül	hozzárendelésre,	függetlenül	attól,	hogy	vannak-e	egyéb,	ezen	egységekhez,	
illetve	 csoporthoz	 rendelt	 eszközei	 vagy	 kötelezettségei	 a	 Csoportnak.	Minden	 egység,	 vagy	
azok	 csoportja	 azt	 a	 legalacsonyabb	 szintet	 jelképezi	 a	Csoporton	 belül,	 amelyen	 a	 goodwillt	
belső	menedzsment	célokra	vizsgálják,	illetve	amely	nem	nagyobb,	mint	egy	szegmens	a	Cso-
port	IAS	14	Szegmens	beszámolás	standard	szerinti	beszámolási	rendszerében.

Ha	a	goodwill	egy	olyan	jövedelemtermelő	egység	vagy	tevékenység	részét	képezi,	amely	érté-
kesítésre	kerül,	 a	hozzárendelt	goodwill	 figyelembe	vételre	kerül	 a	 tevékenység	könyv	szerinti	
értékében	az	értékesítés	nyereségének	vagy	veszteségének	megállapításakor.	Ilyen	esetekben	a	
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A	 pénzügyi	 instrumentumok	 (beleértve	 az	 összetett	 pénzügyi	 instrumentumokat)	 az	 alapul	
szolgáló	szerződéses	kötelezettségek	valós	 tartalma	alapján	válnak	eszköz-,	 forrás-	vagy	 tőke-
elemmé.	A	kötelezettségek	közé	sorolt	pénzügyi	instrumentumokhoz	kapcsolódó	kamatok,	osz-
talékok, nyereségek és veszteségek felmerüléskor az eredménykimutatásban kerülnek elszámo-
lásra.	A	saját	tőkében	megjelenő	pénzügyi	instrumentumok	tulajdonosainak	nyújtott	juttatások	a	
saját	tőkével	szemben	kerülnek	elszámolásra.	Az	összetett	pénzügyi	instrumentumok	esetében	
először	azok	kötelezettség	része	kerül	értékelésre,	a	tőkerész	maradványértékként	kerül	megha-
tározásra.	A	pénzügyi	instrumentumok	csak	abban	az	esetben	kerülnek	elszámolásra	egymással	
szemben	(nettósítás),	ha	a	Társaságnak	ahhoz	törvényes	joga	van,	továbbá,	ha	feltett	szándéka,	
hogy	az	érintett	eszközt	és	forrást	nettó	módon	vagy	egyidejűleg	rendezi.

A	pénzügyi	instrumentumok	kivezetése	akkor	történik	meg,	amikor	a	Csoport	már	nem	rendel-
kezik	a	pénzügyi	instrumentumban	foglalt	jogokkal,	amely	rendszerint	az	instrumentum	eladásá-
nak,	vagy	az	instrumentumból	származó	valamennyi	pénzáramlás	független	harmadik	fél	részére	
történő	átadásának	időpontja.

v) származékos pénzügyi instrumentumok

A	Csoport	származékos	pénzügyi	instrumentumokat,	például	forward	devizaszerződéseket	vagy	
kamatláb	swap-okat	használ	a	kamatlábak	és	az	árfolyamok	változásából	eredő	kockázatok	keze-
lésére.	 Ezen	 származékos	 pénzügyi	 instrumentumok	 a	 szerződéskötés	 napján	 fennálló	 valós	
értéken	kerülnek	felvételre,	és	a	következő	időszakokban	átértékelésre	kerülnek.	A	származékos	
ügyletek	eszközként	 kerülnek	elszámolásra,	 ha	 valós	értékük	pozitív,	 illetve	 kötelezettségként,	
amennyiben valós értékük negatív. 

A	fedezeti	ügyletnek	nem	minősülő	származékos	ügyletek	valós	értékének	változásából	eredő	
bevételek	és	ráfordítások	a	tárgyévi	eredményben	kerülnek	elszámolásra	a	pénzügyi	műveletek	
bevételei vagy ráfordításai között.

A	forward	deviza	szerződések	valós	értéke	a	hasonló	lejáratú	forward	devizaárfolyamok	alapján,	
a	kamat	swap-ok	valós	értéke	pedig	a	hasonló	instrumentumok	piaci	értéke	alapján	kerül	meg-
határozásra.

A beágyazott származékos ügyletek az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén elkü-
lönítésre	kerülnek	az	alapul	szolgáló	szerződéstől	és	különálló	származékos	ügyletként	kerülnek	
kimutatásra:
a	beágyazott	származékos	ügylet	gazdasági	jellemzői	és	kockázatai	nem	mutatnak	szoros	kap-•	
csolatot	az	alapul	szolgáló	szerződés	gazdasági	jellemzőivel,
egy,	a	beágyazott	származékos	ügylet	 jellemzőivel	 rendelkező	különálló	ügylet	megfelelne	a	•	
származékos	ügylet	definíciójának,	és
a hibrid (beágyazott származékos ügyletet tartalmazó) ügylet nem valós értéken kerül kimuta-•	
tásra, értékének változásai nem jelennek meg az eredményben.

Lejáratig tartott befektetések
A	lejáratig	tartott	befektetések	olyan	fix	vagy	meghatározott	kifizetésekkel	és	fix	 lejárattal	bíró	
nem	származékos	pénzügyi	eszközök,	melyeket	a	Csoport	szándékozik	és	képes	a	lejáratig	meg-
tartani.	A	bekerülést	követően	a	lejáratig	tartott	befektetések	amortizált	bekerülési	értéken	kerül-
nek kimutatásra. Az amortizált bekerülési érték az eszköz bekerüléskor meghatározott értéke 
csökkentve	a	tőketörlesztésekkel,	növelve	vagy	csökkentve	az	eredeti	érték	és	a	lejáratkori	érték	
közötti	 különbözet	 effektív	 kamatláb	módszer	 szerint	megállapított	 halmozott	 amortizációjával	
és csökkentve az esetleges értékvesztéssel. A számítás minden olyan díjat és tételt tartalmaz, 
melyet	 a	 szerződő	 felek	 egymástól	 kapnak	 vagy	 egymásnak	 fizetnek	 és	 az	 effektív	 kamatláb	
részét	 képezik,	 továbbá	a	 tranzakciós	költségeket	és	minden	egyéb	prémiumot	és	diszkontot.	
Az	amortizált	bekerülési	értéken	nyilvántartott	befektetésekkel	kapcsolatos	bevételek	és	ráfor-
dítások a konszolidált eredménykimutatásban jelennek meg a befektetések kivezetésekor vagy 
értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat során.

Adott kölcsönök és követelések
Az	adott	 kölcsönök	és	 követelések	olyan	fix	 vagy	meghatározott	 kifizetésekkel	 bíró	nem	szár-
mazékos	pénzügyi	 eszközök,	melyeket	 aktív	piacon	nem	 jegyeznek.	Megszerzést	 követően	az	
adott	kölcsönök	és	követelések	az	effektív	kamatláb	módszer	alapján	meghatározott,	estleges	
értékvesztéssel csökkentett amortizált bekerülési értéken kerülnek nyilvántartásra. Az amorti-
zált	bekerülési	 érték	meghatározása	megszerzéskori	 diszkontok	 illetve	prémiumok,	 az	effektív	
kamatláb	részét	képező	díjak	és	a	tranzakciós	költségek	figyelembe	vételével	történik.	Az	adott	
kölcsönökhöz	és	követelésekhez	kapcsolódó	bevételek	és	ráfordítások	az	adott	kölcsön	és	köve-
telés kivezetésekor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat során kerülnek 
elszámolásra az eredménykimutatásban.

Értékesíthető pénzügyi instrumentumok
Az	értékesíthető	pénzügyi	eszközök	azok	a	nem	származékos	pénzügyi	eszközök,	melyet	értéke-
síthetőnek	minősítettek	és	nem	tartoznak	a	fenti	három	pénzügyi	eszköz	kategória	egyikébe	sem.	
Megszerzést	követően	az	értékesíthető	pénzügyi	eszközök	valós	értéken	kerülnek	értékelésre,	
a	 nem	 realizált	 nyereség	 és	 veszteség	 közvetlenül	 a	 saját	 tőke	 valós	 érték	 értékelési	 tartalék	
kategóriájában	történő	elszámolásával.	A	befektetés	kivezetésekor	az	azt	megelőzően	a	tőkében	
elszámolt halmozott nyereség és veszteség az eredménykimutatásba kerül átvezetésre.

Valós érték
Azon befektetések valós értékének meghatározása, amelyekkel aktív kereskedés folyik szerve-
zett	pénzügyi	piacokon,	a	mérleg	 fordulónapján	érvényes	záró	piaci	 jegyzésár	alapul	 vételével	
történik.	 A	 piaci	 jegyzésárral	 nem	 rendelkező	 befektetések	 valós	 értékének	 meghatározása	
más,	lényegében	azonos	jellemzőkkel	rendelkező	instrumentumok	érvényes	piaci	értéke,	vagy	a	
befektetések	alapját	képező	nettó	eszközöktől	elvárt	pénzáramok	alapján	történik.

iv) pénzügyi instrumentumok minősítése és kivezetése

Pénzügyi	 instrumentumnak	 minősülnek	 a	 konszolidált	 mérlegben	 a	 pénzeszközök,	 értékpa-
pírok,	vevő	és	egyéb	követelések,	szállító	és	egyéb	kötelezettségek,	hosszú	 lejáratú	követe-
lések,	adott	és	kapott	hitelek	és	kölcsönök,	befektetések,	kötvénykövetelések	és	kötelezett-
ségek.	 Ezen	 tételek	 értékelése	 során	 alkalmazott	 elveket	 jelen	 számviteli	 politika	 vonatkozó	
jegyzetei tartalmazzák. 
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Cash flow fedezeti ügyletek
A	 cash	 flow	 fedezeti	 ügylet	 a	 pénzáramok	 változékonyságából	 eredő	 olyan	 kitettségnek	 a	
fedezése,	amely	egy	mérlegben	szereplő	eszközzel	 vagy	kötelezettséggel,	 vagy	egy	valószínű	
előrejelzett	 ügylettel	 kapcsolatos	 bizonyos	 kockázatnak	 tulajdonítható,	 és	 amely	 érintheti	 az	
eredményt. A fedezeti ügylet nyereségének vagy veszteségének hatékony része közvetlenül a 
saját	tőkével,	míg	a	nem	hatékony	része	az	eredménnyel	szemben	kerül	elszámolásra.	

A	 saját	 tőkében	 elszámolt	 összegeket	 akkor	 kell	 az	 eredménykimutatásban	 figyelembe	 venni,	
amikor	a	fedezett	tranzakció	az	eredményre	hatást	gyakorol,	például	amikor	a	fedezett	pénzügyi	
bevétel	 vagy	 ráfordítás	 elszámolásra	 kerül,	 vagy	 az	 előre	 jelzett	 eladás	 vagy	 vásárlás	megtör-
ténik.	Ha	a	fedezett	ügylet	egy	nem	pénzügyi	eszköz	vagy	kötelezettség	megszerzése,	a	saját	
tőkében	elszámolt	összeget	a	nem	pénzügyi	eszköz	vagy	kötelezettség	bekerülési	értékében	kell	
figyelembe	venni.

Ha	az	előre	jelzett	ügylet	várhatóan	már	nem	fog	bekövetkezni,	a	korábban	a	saját	tőkével	szem-
ben elszámolt összegeket át kell sorolni az eredménybe. Ha a fedezeti ügylet lejár, eladásra 
kerül,	megszűnik,	 lecserélés	vagy	átforgatás	nélkül	 lehívásra	kerül,	vagy	a	 fedezeti	megjelölés	
visszavonásra	 kerül,	 a	 korábban	 a	 saját	 tőkével	 szemben	 elszámolt	 összegek	 a	 saját	 tőkében	
maradnak,	 amíg	 az	 előre	 jelzett	 ügylet	 bekövetkezik.	Ha	 az	 előre	 jelzett	 ügylet	 várhatóan	már	
nem fog bekövetkezni, ezeket az összegeket át kell sorolni az eredménybe.

Nettó befektetés fedezete
Egy	külföldi	egységben	levő	nettó	befektetésre	vonatkozó	fedezeti	ügylet,	beleértve	azon	mone-
táris	eszközök	fedezetét	is,	amelyek	a	nettó	befektetés	részét	képezik,	a	cash	flow	fedezeti	ügyle-
tekhez hasonló módon kerül elszámolásra. A fedezeti ügylet nyereségének vagy veszteségének 
hatékony	része	közvetlenül	a	saját	tőkével,	míg	a	nem	hatékony	része	az	eredménnyel	szemben	
kerül	elszámolásra.	A	külföldi	egység	kivezetésekor	a	saját	tőkében	így	elszámolt	nyereség	vagy	
veszteség átsorolásra kerül az eredménybe.

vii) pénzügyi eszközök értékvesztése

A	Csoport	minden	mérlegfordulónapon	értékvesztés-vizsgálatot	végez	a	pénzügyi	eszközökre,	
illetve	azok	csoportjaira	vonatkozóan.

Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott eszközök
Amennyiben egy amortizált bekerülési értéken nyilvántartott eszköz esetében objektíven bizonyí-
tottá válik az értékvesztés elszámolásának szükségessége, az értékvesztés összege megegyezik 
az	eszköz	könyv	szerinti	értékének	és	a	jövőbeli	pénzáramoknak	(kivéve	a	jövőben	várhatóan	meg	
nem	 térülő,	 az	 értékelés	 időpontjáig	még	 fel	 nem	merült	 hitelezési	 veszteségeket)	 az	 eszköz	
eredeti (bekerüléskor kalkulált) effektív kamatlábával diszkontált nettó jelenértékének különböze-
tével. Az értékvesztés összege az eredménykimutatásban kerül elszámolásra.

A	Csoport	először	az	értékvesztés	elszámolásának	szükségességét	vizsgálja,	melynek	megállapí-
tása	az	egyedileg	jelentős	értékű	eszközök	esetében	egyedileg,	az	egyedileg	nem	jelentős	értékű	
eszközök	esetében	egyedileg	vagy	csoportosan	történik.	Amennyiben	az	egyedi	értékelés	során	
megállapításra	 kerül,	 hogy	 nincs	 objektív	 bizonyíték	 az	 értékvesztés	 elszámolására,	 függetlenül	
attól,	hogy	az	eszköz	jelentős	értékű	vagy	sem,	és	az	adott	eszköz	egy	azonos	hitelezési	kockázat-

vi) Fedezeti ügyletek

A	fedezeti	elszámolás	szempontjából	az	ügyletek	a	következő	kategóriákba	sorolhatók:	
valós érték fedezeti ügyletek;•	
cash	flow	fedezeti	ügyletek;	vagy•	
egy	külföldi	egységben	lévő	nettó	befektetésre	vonatkozó	fedezeti	ügyletek.•	

Egy	 biztos	 elkötelezettség	 devizakockázatának	 fedezete	 cash	 flow	 fedezeti	 ügyletként	 kerül	
elszámolásra.	A	fedezeti	ügylet	megkötésekor	a	Csoport	formálisan	megjelöli	és	dokumentálja	
a	 fedezeti	 kapcsolatot,	 amelyre	 a	 Csoport	 a	 fedezeti	 elszámolást	 alkalmazni	 kívánja,	 valamint	
az ügylet megkötésének kockázatkezelési céljait és stratégiáját. A dokumentáció tartalmazza a 
fedezeti	 ügylet	 azonosítását,	 a	 kapcsolódó	 fedezett	 tételt	 vagy	ügyletet,	 a	 fedezni	 kívánt	 koc-
kázat jellegét és azt, hogy a gazdálkodó hogyan fogja mérni a fedezeti ügylet hatékonyságát a 
fedezett	tétel	valós	értékében	vagy	pénzáramaiban	létrejövő,	a	fedezett	kockázatnak	tulajdonít-
ható	változásoknak	való	kitettség	ellentételezésében.	Ezen	fedezeti	ügyletek	várhatóan	nagyon	
hatékonyak	lesznek	a	valós	érték	–	vagy	a	pénzáram-változások	ellentételezésének	elérésében,	
és	folyamatosan	értékelésre	kerülnek	annak	megállapítása	érdekében,	hogy	a	beszámolási	idő-
szak egész ideje alatt ténylegesen nagyon hatékonyak voltak.

A	 fedezeti	 elszámolás	 szigorú	 követelményeinek	 megfelelő	 fedezeti	 ügyletek	 elszámolása	 az	
alábbiak	szerint	történik:

Valós érték fedezeti ügyletek
A valós érték fedezeti ügyletek egy mérlegben kimutatott eszköz, vagy kötelezettség, vagy egy 
ki nem mutatott biztos elkötelezettség, vagy egy ilyen eszköz, kötelezettség vagy biztos elkötele-
zettség	beazonosítható	részének	valós	értékében	bekövetkező	változásoknak	való	olyan	kitettség	
fedezése,	amely	egy	bizonyos	kockázathoz	kapcsolódik	és	várhatóan	az	eredményt	fogja	érinteni.

Valós	érték	fedezeti	ügyletek	esetében	a	fedezett	tétel	könyv	szerinti	értéke	a	fedezett	kockázat-
nak tulajdonítható nyereséggel vagy veszteséggel módosításra kerül, a fedezeti ügylet átértéke-
lésre	kerül	valós	értékre,	és	mindkettő	nyeresége	vagy	vesztesége	az	eredményben	jelenik	meg.	
Az	amortizált	bekerülési	értéken	szereplő	 tételekhez	kapcsolódó	valós	érték	 fedezeti	ügyletek	
esetében	a	könyv	szerinti	érték	módosítása	a	lejáratig	hátralévő	időszak	alatt	kerül	amortizálásra	
az	eredménnyel	szemben.	Egy	fedezett,	effektív	kamatláb	módszerrel	értékelt	pénzügyi	instru-
mentum könyv szerinti értékének módosítását az eredménnyel szemben kell amortizálni. 

Az	amortizáció	elszámolása	akkor	kezdődhet,	amikor	a	módosítás	megjelenik,	és	nem	kezdődhet	
később,	mint	amikor	a	fedezett	tételnek	a	fedezett	kockázatnak	tulajdonítható	valós	érték	válto-
zások	miatti	módosítása	megszűnik.

Ha	egy	mérlegben	nem	szereplő	biztos	elkötelezettség	kerül	 fedezett	tételként	megjelölésre,	az	
ezt	követően	elszámolt,	a	biztos	elkötelezettség	valós	értékében	a	fedezett	kockázatnak	tulajdo-
nítható kumulatív változás eszközként vagy kötelezettségként kerül elszámolásra az eredménnyel 
szemben. A fedezeti ügylet valós értékének változása szintén az eredményben kerül elszámolásra.

A	Csoport	 akkor	szünteti	meg	a	valós	érték	 fedezeti	elszámolást,	ha	a	 fedezeti	 instrumentum	
lejár,	 eladásra	 kerül,	megszűnik	 vagy	 lehívják,	 a	 fedezeti	 ügylet	már	nem	 felel	meg	a	 fedezeti	
elszámolás	kritériumainak	vagy	a	Csoport	visszavonja	a	fedezeti	megjelölést.	
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tett	piaci	értékkel.	A	vásárolt	áruk	értéke,	beleértve	a	vásárolt	kőolajat	és	földgázt,	elsősorban	
súlyozott	átlagár	alapján	kerül	meghatározásra.	A	saját	előállítású	készletek	értéke	az	anyagkölt-
séget, a közvetlen bérköltséget és az üzemi általános költségek arányos részét foglalja magában, 
beleértve a bányajáradékot 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	szerinti)	értéken	kerülnek	kimutatásra.	Érté-
kesítéskor és felszámoláskor az eszközök bruttó értéke és halmozott értékcsökkenése kive-
zetésre	kerül	a	könyvekből,	 a	 felmerülő	nyereség	vagy	veszteség	az	eredménykimutatásban	
kerül elszámolásra.
 
A	bekerülési	érték	az	eszköz	árán	túlmenően	az	import	vámokat,	vissza	nem	igényelhető	adókat	
és	 az	 eszköz	 üzembe	 helyezéséhez	 közvetlenül	 kapcsolódó	 költségeket,	 például	 hitelfelvételi	
költségeket	 tartalmazza.	 Az	 eszközök	 felszámolásának	 és	 az	 eredeti	 állapot	 helyreállításának	
becsült költségei aktiválásra kerülnek az eszköz bekerülésekor, illetve, ha a felszámolásról szóló 
döntés	 később	 születik,	 a	 döntés	 időpontjában.	 A	 költségekre	 vonatkozó	 becslések	 változása	
módosítja	 a	 tárgyi	 eszközök	 könyv	 szerinti	 értékét.	 Az	 üzembe	 helyezést	 követően	 felmerülő	
költségek,	mint	a	karbantartás	vagy	javítás	(leszámítva	a	periodikus	karbantartási	költségeket),	
általában	az	eredmény	terhére	kerülnek	elszámolásra	a	felmerülésükkel	egyidőben.	A	periodikus	
karbantartási	költségek	az	eszközök	külön	komponenseként	kerülnek	aktiválásra.

A	 beruházások	 között	 a	 folyamatban	 lévő	 beszerzések	 és	 előállítások	 szerepelnek	 bekerülési	
értéken, ami a beszerzési költségeket és a közvetlen önköltségeket foglalja magában. A beruhá-
zásokra	értékcsökkenés	csak	az	eszköz	üzembe	helyezését	követően	kerül	elszámolásra.	

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

xii) immateriális javak

Az egyedileg beszerzett immateriális javak beszerzési áron, az üzleti kombináció során meg-
szerzett	 immateriális	 javak	pedig	 valós	értéken	 kerülnek	 felvételre	 a	megszerzés	 időpontjá-
ban. A könyvekbe való felvételre abban az esetben kerül sor, ha az eszköz használata bizonyít-
hatóan	 jövőbeli	 gazdasági	 javak	beáramlását	 eredményezi	 és	 annak	 költsége	egyértelműen	
meghatározható. 

A	bekerülést	követően	az	immateriális	javak	vonatkozásában	a	bekerülési	érték	modell	irányadó.	
Ezen	javak	élettartama	véges	vagy	nem	meghatározható.	A	véges	élettartamú	eszközök	amorti-
zációja	lineáris	módszerrel	történik	az	élettartamra	vonatkozó	legjobb	becslés	alapján.	Az	amor-
tizációs	időszak	és	az	amortizáció	módszere	évente	felülvizsgálatra	kerül	a	pénzügyi	év	végén.	A	
saját	előállítású	immateriális	javak,	a	fejlesztési	költségek	kivételével	nem	kerülnek	aktiválásra,	
hanem felmerülésük évében elszámolásra kerülnek az eredménnyel szemben. Az immateriális 
javak	évente	felülvizsgálatra	kerülnek	értékvesztés	szempontjából	egyedileg,	vagy	a	jövedelem-
termelő	egység	szintjén.	A	hasznos	élettartamok	szintén	évente	kerülnek	vizsgálatra,	a	szüksé-
ges	módosítások	a	jövőre	vonatkozóan	történnek	meg.

tal	rendelkező	eszközcsoport	részét	képezi,	az	értékvesztés	az	eszközcsoport	vonatkozásában	is	
vizsgálatra kerül. Az egyedileg értékelt eszközök, melyek vonatkozásában értékvesztés vagy annak 
további	elszámolása	megállapításra	került,	nem	tartoznak	a	csoportosan	értékelt	eszközök	körébe.

Amennyiben	 egy	 későbbi	 időszakban	 az	 értékvesztés	 összege	 csökken,	 és	 a	 csökkenés	 az	
értékvesztés	elszámolását	követő	időszakban	bekövetkezett	eseményből	származik,	a	korábban	
elszámolt értékvesztés visszaírható. Az eredménykimutatásban elszámolt értékvesztés vissza-
írását olyan mértékig lehet elszámolni, hogy az eszköz könyv szerinti értéke ne haladja meg az 
eszköz	visszaírás	időpontjára	vonatkozó	amortizált	bekerülési	értékét.

Értékesíthető pénzügyi instrumentumok
Ha	egy	értékesíthető	eszköz	esetében	értékvesztés	elszámolásra	kerül	sor,	az	eszköz	(a	tőketör-
lesztéseket és a halmozott amortizáció hatását is tartalmazó) könyv szerinti értéke és aktuális 
valós értéke közötti különbözetnek a korábban az eredményben elszámolt értékvesztéssel csök-
kentett	összege	a	tőkéből	az	eredménykimutatásba	kerül	átvezetésre.

Értékesíthető	 pénzügyi	 eszköznek	 minősített	 tőkeinstrumentumok	 esetében	 az	 értékvesztés	
visszaírása nem az eredménykimutatásban kerül elszámolásra.

A kölcsönkövetelésre vonatkozó értékvesztés visszaírása abban az esetben kerül az 
eredménykimutatásban elszámolásra, ha az instrumentum valós értékének növekedése egyértel-
műen	az	értékvesztés	eredményben	történő	elszámolását	követő	időszak	eseményéből	fakad.

viii) pénzeszközök és pénz-egyenértékesek

A	pénzeszközök	a	készpénzt	és	bankbetéteket	foglalják	magukban.	A	pénz	egyenértékesek	olyan	
rövid	távú,	a	beszerzéstől	számított	három	hónapnál	nem	hosszabb	 lejáratú,	magas	 likviditású	
befektetési	formák,	amelyek	minimális	értékváltozási	kockázatot	hordoznak	és	azonnal	pénzesz-
közökre konvertálhatók.

ix) vevőkövetelések

A	vevőkövetelések	a	kétes	követelésekre	képzett	értékvesztéssel	csökkentett	bekerülési	érté-
ken	kerülnek	kimutatásra.	Ahol	a	pénz	 időértéke	 jelentős,	a	követelések	nyilvántartása	amorti-
zált	bekerülési	értéken	történik.	Értékvesztés	megállapítására	olyan	objektív	bizonyíték	alapján	
kerül	sor	(például	fizetésképtelenség	valószínűsége	vagy	az	adós	jelentős	pénzügyi	nehézségei),	
amely	arra	enged	következtetni,	hogy	a	Csoport	nem	lesz	képes	a	teljes,	a	számla	eredeti	feltét-
eleinek	megfelelő	összeget	behajtani.	A	 leírt	 követelés	 kivezetése	akkor	 történik	meg,	 amikor	
behajthatatlannak	lett	minősítve.

x) Készletek

A készletek, beleértve a befejezetlen termelést is, a bekerülési és a realizálható érték közül az ala-
csonyabbikon	vannak	kimutatva,	figyelembe	véve	a	lassan	mozgó	és	felesleges	tételek	leírását.	
A	realizálható	érték	megegyezik	az	értékesítés	következtében	felmerülő	költségekkel	csökken-
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folyamatos	 használatból	 és	 annak	 hasznos	 élettartamának	 végén	 történő	 értékesítésből	 szár-
mazó	cash	flow-k	nettó	jelenértéke.	A	realizálható	érték	meghatározása	eszközönként	egyedileg,	
illetve	amennyiben	ez	nem	lehetséges,	jövedelemtermelő	egységenként	történik.	Az	elszámolt	
értékvesztések évente felülvizsgálatra kerülnek és amennyiben a realizálható érték emelkedik, 
úgy a korábban elszámolt értékvesztés részben vagy teljesen visszaírásra kerül. 

A	goodwill	értékvesztés	vizsgálatára	évente	(illetve	amennyiben	a	körülmények	indokolják,	gyak-
rabban)	kerül	sor.	Az	értékvesztés	azon	jövedelemtermelő	egység	(vagy	azok	csoportja)	realizál-
ható	értékének	meghatározásával	kerül	megállapításra,	amelyhez	a	goodwill	hozzá	lett	rendelve.	
Ha	a	jövedelemtermelő	egység	(vagy	csoport)	realizálható	értéke	alacsonyabb,	mint	a	könyv	sze-
rinti	érték,	értékvesztés	kerül	elszámolásra.	A	goodwill	értékvesztése	nem	visszaírható	a	későbbi	
időszakokban.	A	Csoport	a	goodwill	értékvesztés	felülvizsgálatát	december	31-ével	végzi	el.

A nem meghatározható élettartamú immateriális javak értékvesztés vizsgálata december 31-ével 
történik,	egyedileg,	illetve	jövedelemtermelő	egységek	szintjén.

xv) olaj- és gázkutatási és mezőfejlesztési költségek elszámolása

A	kutatási	és	mezőfejlesztési	költségek	elszámolása	a	Successful	Efforts	módszer	szerint	történik	

Licensz- és tulajdonszerzési költségek
A kutatási- és tulajdonjogok megszerzésére fordított összegek immateriális javakként aktiválásra 
kerülnek	 és	 a	 kutatás	 várható	 időtartama	 alatt	 lineárisan	 amortizálódnak.	 Valamennyi	 tulajdon	
évente	felülvizsgálatra	kerül	annak	megerősítésére,	hogy	a	Csoport	tervez-e	további	fúrási	tevé-
kenységet	végezni,	valamint	szükséges-e	értékvesztést	elszámolni.	Amennyiben	a	Csoport	nem	
tervez további tevékenységet, a licensz és tulajdonjogok maradványértéke leírásra kerül. Gazdasá-
gosan	kitermelhető	készlet	megállapítása	esetén	(„bizonyított	készlet”	vagy	„kereskedelmi	kész-
let”)	az	amortizáció	megszűnik,	és	a	fennmaradó	összeg	a	kutatási	költséggel	együtt,	elfogadásra	
váró	bizonyított	vagyonként	az	immateriális	javak	között,	mezőnként	kerül	nyilvántartásra.	A	mező-
fejlesztés	belső	jóváhagyása	esetén	a	vonatkozó	költség	a	tárgyi	eszközök	közé	kerül	átsorolásra.

Kutatási költségek
A	geológiai	és	geofizikai	kutatási	költségek	felmerüléskor	az	eredmény	terhére	kerülnek	elszámo-
lásra.	A	kutatófúrásokhoz	közvetlenül	kapcsolódó	költségek	 felmerüléskor	aktiválásra	kerülnek	
az	immateriális	javak	között	a	fúrás	befejezéséig	és	az	eredmény	kiértékeléséig.	Ezen	költségek	
a	 munkabéreket,	 a	 felhasznált	 anyagokat,	 üzemanyagokat,	 a	 fúróberendezéshez	 kapcsolódó	
költségeket,	késedelmi	díjakat	és	a	vállalkozóknak	fizetett	összegeket	tartalmazzák.	Amennyiben	
nincs	szénhidrogén	találat,	a	kutatási	költségek	meddő	fúrásként	leírásra	kerülnek.	Szénhidrogén	
találat esetén, amely – további kútfúrásokat is tartalmazó lehatároló tevékenység (kutató- vagy 
kutatási	 jellegű	 rétegtani	 próbafúrások)	 függvényében	 –	 valószínűsíthetően	 alkalmas	 kereske-
delmi	célú	termelésbe	állításra,	a	költségek	továbbra	is	eszközként	kerülnek	kimutatásra.	Vala-
mennyi ilyen eszköz évente legalább egyszer felülvizsgálatra kerül technikai, kereskedelmi és 
menedzsment	szempontból	annak	megerősítésére,	hogy	a	társaságnak	továbbra	is	szándékában	
áll	a	találatot	termelésbe	állítani	vagy	másként	értéket	kivonni	belőle.	Amennyiben	ez	a	szándék	
már	nem	áll	fenn,	a	költségek	leírásra	kerülnek.	Amikor	a	bizonyított	kőolaj-	vagy	földgáz	kész-
letek	meghatározásra	kerülnek,	és	a	mezőfejlesztésről	döntés	születik,	a	vonatkozó	költségek	a	
tárgyi eszközök közé kerülnek átsorolásra.

A	kutatási	költségek	felmerüléskor	ráfordításként	kerülnek	elszámolásra.	Az	egyedi	projekteken	
felmerülő	fejlesztési	költségek	akkor	vihetők	tovább,	ha	annak	jövőbeli	megtérülése	megfelelően	
bizonyítottnak	tekinthető.	A	kezdeti	elszámolást	követően	a	fejlesztési	költségekre	a	bekerülési	
érték modell alkalmazandó, amely szerint az eszköz értékvesztéssel csökkentett bekerülési érté-
ken kerül kimutatásra. Amortizáció nem kerülhet elszámolásra a fejlesztési szakaszban felmerült 
költségekre. A fejlesztési költségek könyv szerinti értéke évente felülvizsgálatra kerül értékvesz-
tés	szempontjából,	amikor	az	eszköz	használatba	vétele	még	nem	történt	meg,	vagy	gyakrabban,	
ha a beszámolási év során arra utaló jel merült fel, hogy a könyv szerinti érték nem térül meg.

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

xiii) értékcsökkenés

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris, a hasznos 
élettartam	figyelembevételével	az	immateriális	javak	és	tárgyi	eszközök	esetében	a	következők	
szerint	alakul	jellemzően:

Szoftverek   3 - 5 év
Épületek	 10	-	50	év	
Finomítói berendezések   4 - 12 év
Gáz és olaj szállító és tároló berendezések   7 - 50 év
Töltőállomások	és	felszereléseik	 		5	-	30	év
Egyéb	gépek	és	berendezések	 		3	-	10	év	

Az	egyes	szénhidrogén	mezőkhöz,	vagy	a	hozzájuk	tartozó	szállítási	rendszerhez	kapcsolódó	olaj-	
és	gáztermelő-,	és	gyűjtő	berendezések	értékcsökkenése	a	bizonyított	és	feltárt,	gazdaságosan	
kitermelhető	szénhidrogén	készletek	alapján,	a	termelés	arányában	kerül	elszámolásra.	A	készle-
tek	felülvizsgálata	évente	történik.	A	több	szénhidrogén	termelő	mezőhöz	kapcsolódó	szállítóbe-
rendezések	értékcsökkenése	egyedileg,	lineárisan,	a	várható	hasznos	élettartam	alapján	történik.	
A bérelt berendezéseken végzett felújítások aktivált értékének az értékcsökkenése a várható hasz-
nos	élettartam	és	a	bérleti	időszak	közül	a	rövidebbik	alapján	történik.	A	periodikus	karbantartási	
költségek	a	következő	hasonló	karbantartásig	hátralévő	időszak	alatt	kerülnek	elszámolásra.	

A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek legalább évente felülvizsgálatra kerül-
nek	az	adott	eszköz	által	nyújtott	tényleges	gazdasági	haszon	megfelelő	tükröztetése	érdekében.	
Szükség esetén a módosítás a tárgyévi eredménnyel szemben kerül elszámolásra.

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 javak értékvesztése felülvizsgálatra kerül. Ameny-
nyiben a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerül, a bekerülési értéken kezelt eszközök 
vonatkozásában értékvesztést kell az eredmény terhére elszámolni. A realizálható érték az esz-
köz	használati	értéke	és	piaci	értéke	közül	a	magasabb.	A	piaci	érték	az	az	összeg,	amely	füg-
getlen	felek	közötti	tranzakció	során	az	eszközért	megkapható,	míg	a	használati	érték	az	eszköz	
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Mezőfelhagyási kötelezettségek
A	Társaság	a	kőolaj-	és	földgáztermelő	mezőkön	a	termelés	felhagyását	követően	jelentkező	jövő-
beni	költségeinek	jelenértékére	céltartalékot	képez.	A	céltartalék	értékére	vonatkozó	becslés	a	
jelenleg	ismert	szabályozás,	technológia	és	árszint	alapján	történik.	A	céltartalékkal	megegyező	
összegű	 tárgyi	 eszköz	 szintén	 felvételre	 kerül,	 amelyre	 később	 a	 termelési	 vagy	 üzemegység	
részeként értékcsökkentés kerül elszámolásra. Bármely, a várható költségek jelenértékében 
bekövetkező	változás	a	céltartalék	és	a	megfelelő	tárgyi	eszköz	értékének	egyidejű	módosítása-
ként jelenik meg. 

Nyugdíj juttatásokra képzett céltartalék
A	Csoport	három	meghatározott	hosszú	távú	nyugdíjjuttatási	rendszert	működtet,	melyek	nem	
igényelnek	külön	alapba	történő	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	azon-
nal	elszámolásra	kerülnek.	A	rendszer	bevezetése,	vagy	a	rendszerben	történő	változás	következ-
tében	keletkező	múltbeli	szolgálat	költsége	lineáris	módszerrel	kerül	ráfordításként	elszámolásra	
a	juttatás	megszolgálásáig	hátralévő	átlagos	időtartam	alatt.	

xviii) üvegház hatású gázok kibocsátása

A	 Csoport	 ingyenesen	 jut	 kibocsátási	 jogokhoz	 Magyarországon	 és	 Szlovákiában	 az	 Európai	
Kibocsátáskereskedelmi	Rendszer	keretei	között.	A	jogok	évente	kerülnek	jóváírásra,	a	Csoport	
pedig	a	tényleges	kibocsátás	alapján	köteles	azokat	visszaszolgáltatni.	A	Csoport	a	nettó	köte-
lezettség	módszerét	 alkalmazza	 a	 kapott	 kibocsátási	 jogok	 elszámolására.	 Ennek	 értelmében	
céltartalék	csak	akkor	kerül	elszámolásra,	amikor	a	tényleges	kibocsátás	túllépi	a	kapott	és	még	
meglévő	kibocsátási	jogok	mennyiségét.	A	harmadik	felektől	vásárolt	kibocsátási	jogok	bekerü-
lési értéken kerülnek felvételre, míg elszámolásuk visszatérítési jogként történik, azaz hozzáren-
delésre kerülnek a kibocsátási kötelezettségekhez és átértékelésre kerülnek valós értékre.

xix) részvény alapú juttatások

A	Csoport	bizonyos	munkavállalói	(a	felső-	és	középvezetés	tagjai)	részvény	alapú	juttatásokban	
részesülnek, illetve egyes munkavállalók részvényekért, részvényre vonatkozó jogokért cserében 
végeznek	szolgáltatásokat	(„részvény	elszámolású	tranzakciók”).

Részvény elszámolású tranzakciók
A	munkavállalóknak	juttatott	részvény	alapú	kompenzációk	költsége	a	juttatás	időpontjában	fenn-
álló	valós	érték	alapján	kerül	meghatározásra.	A	valós	érték	megállapítása	általánosan	elfogadott	
opcióárazási	 modellek	 (rendszerint	 a	 binomiális	 modell)	 alkalmazásával	 történik.	 A	 részvény	
elszámolású	 tranzakciók	 értékelése	 során	 nem	 kerülnek	 figyelembe	 vételre	 a	 teljesítménytől	
függő	feltételek,	leszámítva	azokat,	amelyek	az	anyavállalat	részvényeinek	árfolyamához	kötőd-
nek	(„piaci	feltételek”).

A	részvény	elszámolású	tranzakciók	(a	saját	tőke	egyidejű	növekedésével	együtt)	azon	időszak	
alatt	kerülnek	elismerésre,	amelyben	a	teljesítménytől	függő	feltételek	teljesülnek,	addig	az	idő-
pontig,	amikor	az	érintett	munkavállalók	teljes	mértékben	jogosulttá	válnak	a	 juttatásra	(„meg-

Mezőfejlesztési költségek
Az	infrastruktúra	elemeinek	(például	csővezetékek)	építéséhez,	létesítéséhez	és	üzembe	helye-
zéséhez,	illetve	termelő-	vagy	lehatároló	kutak	mélyítéséhez	(beleértve	a	sikertelen	termelő-	és	
lehatároló	kutakat)	kapcsolódó	költségek	tárgyi	eszközként	aktiválásra	kerülnek.

xvi) Kamatozó kölcsönök és hitelek

Valamennyi	kölcsön	és	hitel	bekerülési	értéken	kerül	felvételre,	amely	a	kapott	ellenérték	kibocsá-
tási	költségekkel	csökkentett	valós	értéke.	A	kezdeti	megjelenítést	követően	a	kamatozó	kölcsö-
nök és hitelek az effektív kamatláb módszerével számított amortizált bekerülési értéken kerülnek 
értékelésre. Az amortizált bekerülési értékben a kibocsátás költségei, valamint a teljesítéskor 
felmerült	diszkontok	vagy	prémiumok	figyelembe	vételre	kerülnek.	A	bevételek	és	ráfordítások	a	
konszolidált eredménykimutatásban jelennek meg a befektetések kivezetésekor vagy értékvesz-
tésekor,	valamint	az	amortizációs	folyamat	során,	az	aktivált	finanszírozási	költségek	kivételével.	

xvii) Céltartalékok

Céltartalék	képzésre	abban	az	esetben	kerül	sor,	ha	a	Csoportnak	jelenbeli	–	jogilag	előírt	vagy	
vélelmezett	–	kötelezettsége	keletkezik	egy	múltbeli	esemény	következtében	és	valószínű,	hogy	
gazdasági javak átadásával kell majd a kötelezettséget rendezni, továbbá a kötelezettség összege 
jól	becsülhető.	A	céltartalékok	mérlegkészítéskor	felülvizsgálatra,	a	becslések	pontosításra	kerül-
nek. A céltartalék értéke a kötelezettség rendezésére vonatkozó kiadások jelenértéke, melynek 
meghatározásánál	diszkontrátaként	a	becsült	kockázatmentes	kamatláb	szolgál.	Az	idő	múlását	
jelentő	diszkontfeloldás	alkalmazásakor	a	céltartalék	mérlegértéke	évről	évre	nő	a	diszkonthatás-
sal. A növekmény kamatköltségként kerül elszámolásra. 

Szervezet átalakításra képzett céltartalék
A	Csoport	munkavállalói	a	munkáltató	 részéről	 történő	 felmondás	esetén	a	vonatkozó	magyar	
törvények	 és	 a	MOL	 és	 alkalmazottak	 közötti	 Kollektív	 Szerződés	 értelmében	 végkielégítésre	
jogosultak.	A	konszolidált	éves	beszámolóban	az	ilyen	jellegű	céltartalék	akkor	kerül	elismerésre,	
ha	a	szervezet-átalakítási	program	meghatározásra	és	kihirdetésre	került,	és	a	végrehajtás	feltét-
elei teljesültek. 

Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék
A	jelen	és	jövőbeni	bevételekhez	kapcsolódó	környezetvédelmi	kiadások	felmerüléskor	jellegük-
nek	megfelelően	 költségként	 kerülnek	 elszámolásra	 vagy	 aktiválandók.	A	 jelenben	 fennálló,	 a	
múltbeli	működés	eredményeként	bekövetkezett	azon	környezetszennyezések	elhárítási	kiadá-
sai,	amelyek	nem	járulnak	hozzá	jelen-	és	jövőbeli	bevételek	keletkezéséhez,	költségként	kerül-
nek elszámolásra. Környezetvédelmi költségek miatti kötelezettség akkor kerül felvételre, ha a 
környezetvédelmi	 kárfelmérés	 vagy	kármentesítés	 valószínű,	és	a	 kapcsolódó	költségek	meg-
bízhatóan	számszerűsíthetők.	A	céltartalék	elszámolása	általában	egybeesik	egy	erre	vonatozó	
formális terv vagy feladat elfogadásával, illetve, ha az korábbi, az inaktív helyek értékesítésével 
vagy	 bezárásával.	 A	 céltartalék	mértékének	megállapítása	 a	 felmerülő	 költségekre	 vonatkozó	
legjobb	becslés	alapján	történik.	Ahol	a	kötelezettség	több	év	múlva	kerül	rendezésre,	az	elszá-
molt	összeg	a	várható	jövőbeli	költségek	jelenértéke.	
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xxi) állami támogatások

Az	állami	támogatások	valós	értéken	kerülnek	elszámolásra,	ha	megfelelően	bizonyított,	hogy	a	
Társaság	megkapja	a	támogatást,	és	valamennyi	kapcsolódó	követelménynek	megfelel.	A	ráfor-
dításhoz	kapcsolódó	állami	támogatást	azokra	az	időszakokra	kell	szisztematikusan	elszámolni,	
amelyekben	azok	a	költségek	felmerültek,	amelyeket	az	kompenzálni	hivatott.	Az	eszközhöz	kap-
csolódó állami támogatást halasztott bevételeként kell kimutatni, és az eszköz élettartama alatt 
egyenlő	részletekben	kell	az	eredménnyel	szemben	feloldani.

xxii) tartalékok

A	konszolidált	éves	beszámolóban	szereplő	tartalékok	értéke	nem	azonos	a	tulajdonosoknak	kifi-
zethető	 tartalékok	összegével.	Az	osztalék	mértékének	meghatározására	a	MOL	Nyrt.	egyedi,	
magyar számviteli törvény szerint készített éves beszámolója szolgál. 

Átváltási tartalék
Az	átváltási	tartalék	a	külföldi	társaságok	konszolidációja	során	keletkező	átváltási	különbözete-
ket	 tartalmazza.	Az	olyan	monetáris	eszköz	kapcsán	keletkező	átváltási	különbözet,	amely	 tar-
talmilag	a	Csoport	külföldi	társaságba	történő	befektetésének	részét	képezi,	a	konszolidált	éves	
beszámolóban	a	befektetés	megszüntetéséig	a	saját	tőke	elemeként	kerül	kimutatásra.	Amikor	
a	 kapcsolódó	 eszközök	 kivezetésre	 kerülnek,	 a	 felhalmozott	 átváltási	 tartalék	 ugyanabban	 az	
időszakban	kerül	elszámolásra	bevételként	vagy	költségként,	amikor	az	értékesített	eszközökből	
származó nyereség vagy veszteség.

Valós érték értékelési tartalék
A	valós	érték	értékelési	tartalék	a	hatékony	pénzáram	fedezeti	ügyletek	és	értékesíthető	pénz-
ügyi instrumentumok valós értékének halmozott nettó változását tartalmazza.

Az összetett instrumentumok tőkerésze
Az	összetett	 instrumentumok	tőkerésze	 tartalmazza	az	 instrumentum	kibocsátásából	származó	
bevételnek	 a	 kötelezettség	 részén	 felüli	 értékét.	 A	 kötelezettségrész	 az	 instrumentumhoz	 kap-
csolódó	jövőbeni	kifizetések	jelenértékeként	kerül	meghatározásra.	Az	összetett	instrumentumok	
tőkerésze	akkor	kerül	kimutatásra,	amikor	a	Csoport	érdekelté	válik	instrumentumban	(lásd	iv).

xxiii) visszavásárolt saját részvények 

A	visszavásárolt	saját	részvények	névértéke	a	jegyzett	tőkéből	kerül	levonásra.	A	névérték	és	a	
bekerülési	érték	közötti	különbözet	közvetlenül	a	tőketartalékban	kerül	elszámolásra.

xxiv) Osztalék 

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

szolgálás	időpontja”).	A	részvény	elszámolású	tranzakciók	halmozott	költsége	a	beszámolás	idő-
pontjában	tükrözi	a	megszolgálási	időszakból	eltelt	időt,	valamint	azon	juttatások	mennyiségét,	
amelyek	a	Csoport	vezetésének	véleménye	szerint	a	tőkeinstrumentumok	darabszámára	vonat-
kozó,	rendelkezésre	álló	legjobb	becslés	alapján	végül	megszolgálásra	kerülnek.

Nem	kerülnek	 költségként	 elszámolásra	 azon	 juttatások,	 amelyek	nem	válnak	megszolgálttá,	
kivéve	azokat,	ahol	a	megszolgálás	piaci	feltételtől	függ,	amelyeket	megszolgáltnak	kell	tekin-
teni	a	piaci	feltétel	teljesülésétől	függetlenül,	feltéve,	hogy	minden	egyéb	teljesítménytől	függő	
feltétel teljesült.

Ha egy részvény elszámolású tranzakció feltételei módosításra kerülnek, minimálisan annyi 
ráfordítás	 kerül	 elszámolásra,	 mintha	 a	 feltételek	 nem	 változtak	 volna.	 További	 költség	 kerül	
leszámolásra akkor, ha a tranzakció értéke növekszik a módosítás eredményeként, a módosítás 
időpontjában	fennálló	értékelés	alapján.

Ha	 egy	 részvény	 alapú	 tranzakció	megszűnik,	 úgy	 kell	 tekinteni,	mintha	 a	megszűnés	 napján	
megszolgálttá válna, és minden el nem számolt ráfordítást azonnal el kell számolni. Ha egy új 
juttatás	lép	a	korábbi	helyére,	és	helyettesítő	juttatásként	kerül	megjelölésre	a	juttatás	napján,	a	
megszűnt	és	az	új	juttatásokat	úgy	kell	kezelni,	mintha	az	eredeti	juttatás	módosításai	lennének,	
az	előző	bekezdésben	foglaltak	szerint.

A	 le	nem	hívott	opciókat	az	egy	részvényre	 jutó	hozam	megállapításánál	 további	hígító	hatású	
részvénynek kell tekinteni.

Készpénz elszámolású tranzakciók 
A	 részvény	 alapú	 juttatások	 költsége	 a	 juttatáskor,	 annak	 időpontjában	 fennálló	 valós	 érték	
alapján	 kerül	meghatározásra	 a	 binomiális	modell	 alkalmazásával.	 A	 valós	 érték	 a	megszolgá-
lási	időszak	alatt	a	költségekkel	szemben,	a	megfelelő	kötelezettség	egyidejű	felvételével	kerül	
elszámolásra.	A	kötelezettség	összege	mérlegfordulónapon	(beleértve	az	elszámolás	napját	is)	
átértékelésre kerül, a valós értékben bekövetkezett változás a tárgyévi eredménnyel szemben 
kerül elszámolásra.

xx) Lízing

A	pénzügyi	lízing,	melynek	révén	a	lízingelt	eszköz	tulajdonjogával	járó	kockázat	és	haszon	döntő	
többsége	a	Csoport	 részére	átadásra	kerül,	a	 lízing	kezdetekor	a	 lízingelt	eszköz	valós	értékén	
vagy,	amennyiben	az	alacsonyabb,	a	minimális	lízingfizetések	jelenértékeként	kerül	aktiválásra.	A	
lízingfizetések	megosztásra	kerülnek	a	pénzügyi	költség	és	a	fennálló	kötelezettség	csökkenése	
között úgy, hogy az a kötelezettség fennálló állományára vonatkozó állandó kamatlábat eredmé-
nyezzen.	A	pénzügyi	költségek	közvetlenül	az	eredménnyel	szemben	kerülnek	elszámolásra.	Az	
aktivált	 lízingelt	 eszköz	amortizációja	 a	becsült	 hasznos	élettartam	vagy	a	 lízing	 időszak	közül	
a	 rövidebb	 időszak	 alatt	 történik.	A	pénzügyi	 lízing	 szerződés	megkötésekor	 felmerült	 kezdeti	
költségek	a	lízingelt	eszköz	bekerülési	értékét	növelik	és	a	lízing	időtartama	alatt	kerülnek	figye-
lembevételre a lízing bevételekhez hasonlóan. Az a lízing, melynek során a lízingbe adó a lízingelt 
eszköz	 tulajdonjogával	 járó	kockázat	és	haszon	döntő	 többségét	megtartja,	operatív	 lízingként	
kerül	 kimutatásra.	 Az	 operatív	 lízing	 alapján	 történő	 lízingfizetések	 az	 eredménykimutatásban	
ráfordításként,	lineárisan	a	lízing	időtartama	során	kerülnek	elszámolásra.
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és	elegendő	adóalapot	képező	nyereség	áll	rendelkezésre,	amellyel	szemben	az	időbeli	eltéré-
sek	érvényesíthetők	lesznek.

Halasztott	adó	kötelezettség	kerül	felvételre	valamennyi	adóalapot	képező	időbeli	eltérés	vonat-
kozásában,	kivéve	az	alábbi	eseteket:

Amikor	 a	 halasztott	 adó	 kötelezettség	goodwill,	 vagy	olyan,	 nem	üzleti	 kombinációból	 szár-•	
mazó	eszköz	vagy	kötelezettség	felvételéből	keletkezik,	amely	a	tranzakció	időpontjában	nem	
érinti	sem	a	számviteli	eredményt,	sem	az	adóalapot;	illetve
Leányvállalatokba,	 társult	 és	 közös	 vezetésű	 vállalkozásokba	 történő	 befektetésekhez	 kap-•	
csolódó	adóalapot	képező	időbeli	eltérések	esetében,	ahol	azok	megfordulásának	időpontja	a	
Csoport	által	irányítható,	és	valószínű,	hogy	az	előre	látható	jövőben	az	időbeli	eltérések	nem	
fordulnak meg.

Minden	mérleg	fordulónapon	a	Csoport	számba	veszi	a	mérlegben	el	nem	ismert	halasztott	adó-
eszközöket, valamint az elismert adóeszközök könyv szerinti értékét. A korábban a mérlegbe fel 
nem	 vett	 követelések	 azon	 részét	 állományba	 veszi,	 amely	 várhatóan	megtérülhet	 a	 jövőbeni	
nyereségadójának	 csökkenéseként.	 Ezzel	 ellentétesen	 olyan	 mértékben	 csökkenti	 a	 Csoport	
halasztott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére várhatóan adózott nyere-
ség nem fog rendelkezésre állni.

A	tárgyévi	és	halasztott	adó	közvetlenül	a	saját	tőkével	szemben	kerül	elszámolásra,	amennyiben	
olyan	 tételekre	vonatkozik,	amelyeket	ugyanabban,	vagy	egy	másik	 időszakban	szintén	a	saját	
tőkével	szemben	számoltak	el,	beleértve	a	tartalékok	nyitó	értékének	a	számviteli	politika	vissza-
menőleges	hatályú	változása	miatt	bekövetkező	módosításait	is.

xxviii) Külföldi pénznemben történő tranzakciók

A	külföldi	pénznemben	történő	tranzakciók	a	beszámolási	és	a	külföldi	pénznem	adott	tranzak-
ció	napján	érvényes	árfolyamán	átváltott	értéken	kerülnek	kimutatásra.	A	tranzakciók	pénzügyi	
rendezésekor	érvényben	lévő	árfolyamnak	az	eredeti	bekerülési	árfolyamtól	való	eltérése	esetén	
a	 különbözet	 az	 adott	 időszakra	 szóló	 konszolidált	 eredménykimutatásban	kerül	 elszámolásra.	
A	 külföldi	 devizában	 fennálló	 pénzügyi	 eszközök	 és	 kötelezettségek	 a	 mérleg	 fordulónapjára	
vonatkozó	árfolyamon	kerülnek	átváltásra	a	funkcionális	pénznemre.	A	valós	értéken	kimutatott,	
külföldi	devizában	meghatározott	tételek	arra	a	napra	vonatkozó	árfolyamon	kerülnek	átváltásra,	
amelyre	a	valós	értékelés	vonatkozik.	A	vevőköveteléseken	és	szállítói	tartozásokon	keletkezett	
árfolyamkülönbözetek az üzleti tevékenység eredményében, a hiteleken és kölcsönökön felme-
rült	árfolyamkülönbözetek	a	pénzügyi	műveletek	eredményében	kerülnek	elszámolásra.

A	 Csoport	 külföldi	 leányvállalatainak	 pénzügyi	 kimutatásai	 a	 mérlegtételek	 esetében	 év	 végi	
árfolyamon, az eredménykimutatás tételeinek esetében súlyozott éves átlagárfolyamon kerülnek 
átváltásra.	Minden	átváltási	különbözetet	a	saját	tőke	átváltási	tartalék	sora	tartalmaz.	A	leány-
vállalat	kivezetése	esetén	a	hozzá	tartozó,	saját	tőkében	elszámolt	kumulatív	különbözet	az	adott	
időszak	eredménykimutatásában	elismerésre	kerül.

xxv) árbevétel elismerés

Árbevétel	abban	az	esetben	kerül	elismerésre,	ha	valószínűsíthető	a	 tranzakcióval	összefüggő	
gazdasági	előny	társasághoz	érkezése,	valamint	annak	összege	megfelelően	mérhető.	Az	árbe-
vétel	 összege	 az	 értékesítéshez	 kapcsolódó	 adók	 és	 engedmények	 nélkül	 kerül	 elszámolásra	
akkor, amikor a javak átadása, illetve a szolgáltatás nyújtása megtörténik valamint a kockázatok 
és hasznok átszállnak. 

A	 kamatbevételek	 elismerése	 időarányosan	 történik,	 tükrözve	 a	 kapcsolódó	 eszköz	 tényleges	
hozamát. Az osztalékbevételek a tulajdonosoknak az osztalékra való jogosultsága kezdetével 
kerülnek	 elszámolásra.	 Azon	 származékos	 eszközök	 valós	 értékében	 bekövetkező	 változások,	
amelyek	 nem	 felelnek	meg	 a	 fedezeti	 ügyletként	 történő	 elszámolás	 követelményeinek,	 azon	
időszak	eredményében	kerülnek	elismerésre,	amikor	a	változás	végbement.

xxvi) hitelfelvételi költségek

Azon	 hitelfelvételi	 költségek,	melyek	 az	 eszközök	 előállításához	 és	 beszerzéséhez	 közvetlenül	
kapcsolódnak,	 aktiválásra	kerülnek.	A	hitelfelvételi	 költségek	aktiválásának	kezdő	 időpontja	az	
eszköz	előállításának	kezdő	pontja	és	amikor	a	finanszírozási	és	egyéb	költségek	 felmerülnek.	
A	hitelfelvételi	költségek	aktiválási	időszaka	az	eszköz	üzembe	helyezésének	időpontjáig	tart.	A	
hitelfelvételi	költségek	a	kamatokat,	valamint	a	finanszírozáshoz	kapcsolódó	egyéb	költségeket	
foglalják	magukban,	beleértve	a	beruházás	finanszírozásához	felvett	devizahiteleken	keletkezett	
árfolyam	különbözetnek	a	kamatköltségeket	helyettesítő	részét	is.

xxvii) társasági adó

A	 társasági	 adófizetési	 kötelezettség	 tárgyévi	 és	 halasztott	 adóelemeket	 tartalmaz.	 A	 halasz-
tott adó számítása a kötelezettség módszer szerint kerül kiszámításra. Halasztott adó azokban 
az	esetekben	keletkezik,	amikor	egy	tétel	az	éves	beszámolóban	történő,	 illetve	az	adótörvény	
szerinti	elszámolásában	 időbeli	különbség	adódik.	A	halasztott	adókövetelés	és	 -kötelezettség	
megállapítása	azon	évek	adóköteles	bevételére	vonatkozó	adókulcsok	felhasználásával	történik,	
amikor	 az	 időbeli	 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	 a	 levonható	 időbeli	 eltérések,	 a	 továbbvihető	 adókedvezmények	 és	
negatív	adóalap	vonatkozásában	csak	akkor	szerepel	a	mérlegben,	ha	valószínűsíthető,	hogy	a	
Csoport	a	jövőbeni	tevékenysége	során	adóalapot	képző	nyereséget	realizál,	amellyel	szemben	a	
halasztott	adóeszköz	érvényesíthető,	kivéve	az	alábbi	eseteket:

Amikor	 a	 levonható	 időbeli	 eltéréshez	 kapcsolódó	 halasztott	 adó	 eszköz	 olyan,	 nem	 üzleti	•	
kombinációból	származó	eszköz	vagy	kötelezettség	felvételéből	keletkezik,	amely	a	tranzakció	
időpontjában	nem	érinti	sem	a	számviteli	eredményt,	sem	az	adóalapot;	illetve
Leányvállalatokba,	társult	és	közös	vezetésű	vállalkozásokba	történő	befektetésekhez	kapcso-•	
lódó	levonható	időbeli	eltérések	esetében	halasztott	adó	eszköz	csak	olyan	mértékig	vehető	
fel,	ameddig	valószínűsíthető,	hogy	az	előre	látható	jövőben	az	időbeli	eltérések	megfordulnak,	
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A környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek tartalma
A	jogszabályok,	különösen	a	környezetvédelmi	szabályozás	nem	jelöli	meg	pontosabban	a	kár-
mentesítési feladatok terjedelmét, illetve az alkalmazandó technológiát. A menedzsment korábbi 
tapasztalataira,	 illetve	a	 jogszabályi	keretek	saját	értelmezésére	támaszkodva	határozza	meg	a	
környezetvédelmi	és	mezőfelhagyási	kötelezettségek	tartalmát.	2007.	és	2006.	december	31-én	
a környezetvédelmi céltartalék összege 29.496 millió forint, illetve 27.374 millió forint, míg a 
mezőfelhagyási	kötelezettségekre	képzett	céltartalék	összege	82.705	millió	forint,	illetve	84.534	
millió forint volt (lásd 19. jegyzet).

A Successful Efforts módszer alkalmazása a kutatási projektek esetében
A menedzsment feltételezésekkel él akkor, amikor az aktivált kutatási költségeket áttekinti és a 
feltárási	tevékenység	folytatásának	szándékát,	illetve	képességét	eldönti.	Ezen	aktivált	kutatási	
költségek egyenlege 2007. és 2006. december 31-én 49.247 millió forint, illetve 49.376 millió 
forint volt (lásd 3. jegyzet).

Bizonytalanságok a becslésekben

Az	IFRS	követelményeinek	megfelelő	konszolidált	éves	beszámoló	készítése	megköveteli	becs-
lések alkalmazását, melyek befolyásolják a konszolidált éves beszámolóban és a jegyzetekben 
szereplő	összegeket.	Ezen	becslések	a	menedzsment	jelenlegi	eseményekre	vonatkozó	legjobb	
ismeretein	alapulnak,	azonban	a	 tényleges	eredmények	eltérhetnek	azoktól.	Ezen	becslések	a	
megfelelő	jegyzetekben	részletesen	kifejtésre	kerülnek,	de	a	leglényegesebbek	az	alábbiak:

Pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása 
A	pénzügyi	instrumentumok	valós	értékének	meghatározása	(különösen	a	speciális	célú	gazda-
sági	társaság,	a	Magnolia	Finance	Ltd.	által	kibocsátott	átváltható	tőkeinstrumentumokba	ágya-
zott	átváltási	opció	esetében,	lásd	16.	jegyzet)	a	menedzsment	becslését	tükrözi	a	valós	értékre	
jelentős	 hatást	 gyakorló	 tényezők	 jövőbeli	 trendjével	 kapcsolatban	 (beleértve	 többek	 között	 a	
hozamgörbéket,	 árfolyamokat,	 a	 kockázatmentes	 kamatlábakat,	 illetve	 az	 átváltási	 opcióhoz	
kapcsolódóan	a	MOL	részvények	árfolyamának	volatilitását	és	az	elvárt	osztalékhozamot).	Ezen	
instrumentumok részletesen a 31. jegyzetben kerültek bemutatásra.

A környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek számszerűsítése és időbeli felmerülése 
A	menedzsment	becslést	 alkalmaz	 a	 környezetvédelmi	 és	mezőfelhagyási	 kötelezettségekhez	
kapcsolódó	pénzkiáramlás	meghatározásában,	összehasonlító	árak,	korábbi	hasonló	munkák	ala-
pul	vétele	és	egyéb	várakozások	felhasználásával.	Továbbá,	ezen	pénzáramok	időbeli	ütemezése	
a	menedzsment	jelenlegi	értékítéletét	tükrözi	a	prioritások,	technikai	képességek	és	sürgősség	
tekintetében.	A	jövőbeli	pénzáramok	összege	és	felmerülésük	időpontja	évente	felülvizsgálatra	
kerül,	az	ezek	diszkontálásához	használt	rátákra	vonatkozó	előrejelzésekkel	együtt.	A	hosszú	távú	
reál	diszkontrátákra	vonatkozó	várakozás	2,4%	(2006:	1,6%).	Mindezek	következtében	a	céltarta-
lékok összege (a környezetvédelmi céltartalék esetében 29.496 millió forint, illetve 27.374 millió 
forint,	míg	a	mezőfelhagyási	kötelezettségek	esetében	82.705	millió	forint,	illetve	84.534	millió	
forint 2007. és 2006. december 31-én, lásd 19. jegyzet) bizonytalanságot hordoz.

A tárgyi eszközök és a goodwill értékvesztésének meghatározása
Az	értékvesztés	kalkuláció	a	jövedelemtermelő	egységek	használati	értékének	becslését	követeli	
meg.	Ezen	érték	meghatározása	a	diszkontált	várható	pénzáramok	alapján	történik.	A	legfonto-

xxix) egy részvényre jutó eredmény 

Az	egy	részvényre	 jutó	hozam	meghatározása	a	Csoport	eredményének	és	a	részvényeknek	a	
visszavásárolt	saját	részvények	időszaki	átlagos	állományával	csökkentett	állományának	a	figye-
lembe vételével történik.

Az egy részvényre jutó hígított eredmény hasonlóan kerül kiszámításra, mint az egy részvényre 
jutó	eredmény.	A	számításnál	azonban	figyelembe	veszik	az	összes	hígításra	alkalmas	forgalom-
ban	lévő	részvényt	a	következőképpen:

a	 törzsrészvények	 után	 kiosztható	 hozamot	 megnövelve	 az	 adott	 időszakban	 figyelembe	•	
vehető	átváltoztatható	részvények	osztalékával	és	hozamával,	módosítva	az	átváltásból	eredő	
további bevételekkel és ráfordításokkal,
a	forgalomban	lévő	részvények	súlyozott	átlagos	darabszámát	megnövelve	azon	további	rész-•	
vények súlyozott átlagos darabszámával, melyek forgalomban lennének, ha az összes átváltoz-
tatható részvény átváltásra kerülne.

xxx) szegmens információk

Üzleti	szempontból	a	Csoport	négy	fő	szegmensre	osztható:	Kutatás-termelés,	Feldolgozás	és	
Kereskedelem,	Földgáz	és	Vegyipar.	Ezen	szegmensek	alapján	kerülnek	bemutatásra	az	elsőd-
leges	 szegmens	 információk.	A	Csoport	másodlagos	 szegmens	 információkat	 nem	mutat	 be,	
mivel	eszközeinek	nagy	része	egyetlen	földrajzi	területen,	Közép-Európában	helyezkedik	el.

xxxi) Mérlegen kívüli tételek

A	mérlegen	kívüli	kötelezettségek	nem	szerepelnek	a	konszolidált	éves	beszámoló	részét	képző	
mérlegben és eredménykimutatásban, hacsak nem üzleti kombinációk során szerezték. A jegy-
zetekben	kerülnek	bemutatásra,	kivéve,	ha	a	gazdasági	hasznot	megtestesítő	források	kiáram-
lásának	esélye	távoli,	minimális.	A	mérlegen	kívüli	követelések	nem	szerepelnek	a	konszolidált	
éves	beszámoló	részét	képző	mérlegben	és	eredménykimutatásban,	de	amennyiben	gazdasági	
hasznok	beáramlása	valószínűsíthető,	a	jegyzetekben	kimutatásra	kerülnek.

2.4 Lényeges számviteli feltételezések és becslések

A számviteli politika alkalmazása során használt lényeges 
feltételezések

A	2.3	pontban	 leírt	számviteli	politika	alkalmazása	során	a	Társaság	vezetése	bizonyos	feltéte-
lezésekkel	élt,	melyek	befolyásolhatják	a	konszolidált	éves	beszámolóban	szereplő	összegeket	
(eltekintve	 a	becslések	hatásától,	 amely	 a	 következő	pontban	 szerepel).	 Ezen	 feltételezések	 a	
megfelelő	 jegyzetekben	 részletesen	 kifejtésre	 kerülnek,	 de	 a	 leglényegesebbek	 az	 alábbiakra	
vonatkoznak:	
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3 Immateriális javak

Vagyoni 
értékű 
jogok

Szellemi 
termékek

Kutatási 
költségek 

aktivált 
értéke

Goodwill Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Nyitó egyenleg 2006. január 1.

Bruttó érték 6.698 49.155 10.898 11.104 77.855

Halmozott értékcsökkenés és 
értékvesztés

-2.820 -31.757 -2.538 - -37.115

Nettó érték 3.878 17.398 8.360 11.104 40.740

2006. évi változások

 - növekedések 226 7.389 8.911 - 16.526

 - leányvállalat megvásárlása 4.130 - 39.835 - 43.965

 - értékcsökkenés -960 -3.963 - - -4.923

 - értékvesztés -1 -121 -1.850 - -1.972

 - értékvesztés visszaírása - 7 - - 7

 - csökkenések -3 -4 - - -7

 - leányvállalat eladása - -3 - - -3

 - árfolyam különbözetek 27 211 -254 380 364

 - átsorolások 807 -867 -5.626 - -5.686

Záró nettó érték 8.104 20.047 49.376 11.484 89.011

Záró egyenleg 
2006. december 31.

Bruttó érték 12.261 55.721 55.118 11.484 134.584

Halmozott értékcsökkenés és 
értékvesztés

-4.157 -35.674 -5.742 - -45.573

Nettó érték 8.104 20.047 49.376 11.484 89.011

2007. évi változások

 - növekedések 856 5.533 12.027 - 18.416

 - leányvállalat megvásárlása 24.200 117 2.919 47.906 75.142

 - értékcsökkenés -2.026 -4.779 - - -6.805

 - értékvesztés -55 -4 -6.653 - -6.712

 - csökkenések -1 -9 - - -10

 - árfolyam különbözetek -598 81 -5.367 101 -5.783

 - átsorolások 735 -386 -3.055 - -2.706

Záró nettó érték 31.215 20.600 49.247 59.491 160.553

Záró egyenleg 
2007. december 31.

Bruttó érték 37.798 58.526 52.517 59.491 208.332

Halmozott értékcsökkenés és 
értékvesztés

-6.583 -37.926 -3.270 - -47.779

Nettó érték 31.215 20.600 49.247 59.491 160.553

A	 kutatási	 költségek	 aktivált	 értékének	 átsorolása	 a	 tárgyi	 eszközök	 közé,	 a	 bizonyított	 kőolaj	
és	 földgáz	 készletek	meghatározásának	 időpontjában	 történik	 (lásd	 2.3	 xv.	 jegyzet).	 2007-ben	
az	értékvesztés	nagy	 része	a	Jemenben	és	Magyarországon	sikertelennek	minősített	kutatási	
tevékenységekhez	kapcsolódott.

sabb	változók	a	pénzáramok	meghatározása	során	a	diszkontráták,	a	maradványérték,	a	pénz-
áramokban	figyelembe	vett	periódus	hossza,	valamint	a	bejövő	és	kimenő	pénzáramok	összegé-
nek	megállapításához	tett	becslések	és	feltételezések.	A	változók	legalább	éves	gyakorisággal	
felülvizsgálatra	 kerülnek.	 2007	 során	 a	 diszkontráták	 a	 Csoport	 dollár	 alapú	 súlyozott	 átlagos	
tőkeköltségéből	 (7%)	 kiindulva	 kerültek	meghatározásra,	míg	2006-ban	a	Csoport	 forint	 alapú	
súlyozott	átlagos	tőkeköltségéből	(10,3%-8,2%).	A	ráták	minden	esetben	módosításra	kerültek	
a	szegmens-,	ország-	és	projekt-specifikus	kockázatokkal.	A	konszolidált	eredménykimutatásban	
elszámolt értékvesztés összege 14.591 millió forint, illetve 10.662 millió forint volt 2007-ben és 
2006-ban.	A	goodwill	könyv	szerinti	értéke	2007.	és	2006.	december	31-én	59.491	millió	forint,	
illetve 11.484 millió forint volt (lásd 3. jegyzet).

Megfelelő mértékű adóalapot képező nyereség realizálása, amellyel szemben a halasztott 
adóeszköz érvényesíthető 
Halasztott	adókövetelés	csak	akkor	vehető	fel,	ha	valószínűsíthető,	hogy	a	Csoport	a	 jövőbeni	
tevékenysége	során	adóalapot	képző	nyereséget	realizál,	amellyel	szemben	a	halasztott	adóesz-
köz	 érvényesíthető.	 Jelentős	 feltételezések	 szükségesek	 a	menedzsment	 részéről	 a	 felvehető	
halasztott	adóeszközök	vonatkozásában,	a	 jövőben	–	az	adótervezési	stratégia	 fényében	–	 fel-
merülő	adóalapot	képező	nyereség	időpontjáról	és	összegéről.	A	figyelembe	vett	adóveszteség	
összege 2007. december 31-én 6.053 millió forint volt (lásd 28. jegyzet).

Aktuáriusi feltételezések alkalmazása a nyugdíjjuttatási kötelezettség számszerűsítésében 
A	 meghatározott	 juttatási	 programok	 értéke	 aktuáriusi	 értékelés	 alkalmazásával	 történik.	 Az	
értékelés	során	becslések	történnek	a	diszkontráták,	jövőbeli	béremelések,	a	halálozási	és	mun-
kaerő-áramlási	 ráták	 vonatkozásában.	 Ezen	 programok	 hosszú	 távú	 jellege	miatt	 a	 becslések	
jelentős	bizonytalanságot	hordoznak.	A	nyugdíjjuttatásokra	képzett	céltartalék	összege	2007.	és	
2006. december 31-én 7.134 millió forint, illetve 4.182 millió forint volt (lásd 19. jegyzet).

Bizonyos peres ügyek kimenetele
A	Csoport	tagjai	több	peres	ügyben,	hatósági	és	polgári	eljárásban	érintettek,	melyek	a	rendes	
üzletmenet	 során	 fordulnak	 elő.	 A	menedzsment	 becsléssel	 él	 akkor,	 amikor	 ezen	 eljárások	
legvalószínűbb	 kimenetelét	megítéli,	 és	 a	 céltartalék	 ezzel	 összhangban	megképzésre	 kerül	
(lásd 19. és 32. jegyzetek).
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vezetőség	által	elfogadott,	elkövetkező	három	évre	vonatkozó	aktuális	üzleti	tervei	alapján	készíti	
el,	majd	 az	 azt	 követő	évekre,	 2%-os	növekedési	 ütemet	 feltételezve	 kivetíti	 a	pénzáramokat.	
Ez	a	ráta	nem	haladja	meg	az	osztrák	piacok	átlagos	hosszú	távú	növekedési	ütemét.	A	becsült	
pénzáramok	diszkontálására	használt	ráták	tükrözik	a	Feldolgozás	és	Kereskedelem	szegmensre	
jellemző	kockázatokat	és	a	vonatkozó	években	7%	és	8%	között	változnak.	

A	Roth	Csoport	nagykereskedelmi	tevékenységének	vonatkozásában	vannak	a	főbb	feltételezé-
seknek olyan lehetséges változásai, amelyek következtében a könyv szerinti érték meghaladhatja 
a	realizálható	értéket.	A	Roth	Csoport	nagykereskedelmi	tevékenységének	jelenlegi	realizálható	
értéke	 586	millió	 forinttal	 haladja	meg	 könyv	 szerinti	 értékét.	 A	 fő	 feltételezések	 realizálható	
értékre	gyakorolt	hatása	az	alábbiakban	kerül	részletezésre:

Értékesítési árak és közvetlen költségek különbsége – a menedzsment megvizsgálta az értéke-•	
sítési árak és a közvetlen költségek különbségének tervezettnél alacsonyabb alakulását, amely 
annak	következtében	állhat	elő,	hogy	a	Roth	Csoport	nem	képes	a	magasabb	közvetlen	költsé-
geket	vevőire	hárítani.	További	5,2%-os	csökkenés	az	értékesítési	árak	és	közvetlen	költségek	
különbségében	a	Roth	Csoport	használati	értékét	könyv	szerinti	értéke	alá	csökkentené.
Diszkont ráta becslése – a menedzsment a diszkont rátákat a jelenlegi és várható kockázat-•	
mentes	 kamatláb,	 illetve	 az	 egység	 specifikus	 kockázatai	 alapján	 határozta	meg.	A	 ráta	 0,5	
százalékpontos	emelkedése	a	könyv	szerinti	értékkel	azonos	használati	értéket	eredményezne	
a	Roth	Csoport	nagykereskedelmi	tevékenységére	vonatkozóan.

MOL Románia
2007.	december	31-én	4.618	millió	forint	goodwill	kapcsolódik	a	Csoport	román	kiskereskedelmi	
hálózatához.	A	goodwill	felosztása	szempontjából	a	jövedelemtermelő	egységet	a	román	töltőál-
lomás	hálózat	egésze	alkotja.	A	Csoport	a	pénzáramok	előrejelzését	a	vezetőség	által	elfogadott,	
elkövetkező	három	évre	vonatkozó,	a	benzinkút	hálózat	egészére	készülő	aktuális	üzleti	 tervek	
alapján	 készíti	 el,	majd	a	pénzáramokat	 kivetíti	 a	benzinkutak	hátralévő	átlagos	élettartamára,	
a	kompetitív	piaci	pozícióval	összhangban	növekedési	 ráta	figyelembe	vétele	nélkül.	A	becsült	
pénzáramok	 diszkontálására	 használt	 ráták	 tükrözik	 a	 kiskereskedelmi	 tevékenységre	 jellemző	
kockázatokat és a vonatkozó évek esetében 8,7% és 9,1% között változnak. 

A	romániai	kiskereskedelmi	hálózat	használati	értékével	kapcsolatosan	a	menedzsment	meggyő-
ződése	szerint	nincs	olyan	ésszerűen	lehetséges	változás	a	főbb	feltételezésekben,	melyek	követ-
keztében	az	egység	könyv	szerinti	értéke	jelentősen	meghaladná	annak	realizálható	értékét.

Kutatási költségek

A	 fenti	 táblázatban	szereplő	aktivált	 kutatási	 költségeken	 túlmenően	2007.	és	2006.	 folyamán	
további	6.706	millió,	illetve	5.469	millió	forint	összegű	kutatási	költség	merült	fel,	amelyek	a	kon-
szolidált	eredménykimutatás	működési	költség	elemei	között	kerültek	elszámolásra.

végtelen élettartammal rendelkező immateriális javak

A	MOL-csoportnak	a	goodwill-en	kívül	nincs	más,	végtelen	élettartammal	rendelkező	eszköze	az	
immateriális javak között.

goodwill

Az	üzleti	kombináció	révén	keletkezett	goodwill-t	az	akvizíció	időpontjában	azon	jövedelemtermelő	
egységekhez kell rendelni, melyek az üzleti kombináció hasznait várhatóan élvezni fogják. Az érték-
vesztés	elszámolása	előtt	a	goodwill	könyv	szerinti	értéke	az	alábbiak	szerint	került	felosztásra:	

2007 2006

Nettó könyv 
szerinti érték 
értékvesztés 

előtt

Érték-
vesztés

Nettó 
könyv 

szerinti 
érték

Nettó könyv 
szerinti érték 
értékvesztés 

előtt

Érték-
vesztés

Nettó 
könyv 

szerinti 
érték

millió forint
millió 
forint

millió 
forint

millió forint
millió 
forint

millió 
forint

Feldolgozás és 
Kereskedelem

58.921 - 58.921 10.914 - 10.914

	-	Roth	Csoport 6.038 - 6.038 6.013 - 6.013

	-	MOL	Románia 4.618 - 4.618 4.901 - 4.901

	-	IES	Csoport 32.470 - 32.470 - - -

	-	Tifon	d.o.o. 13.518 - 13.518 - - -

	-	Energopetrol	d.d. 2.277 - 2.277 - - -

Vegyipar 570 - 570 570 - 570

	-	TVK	Nyrt. 477 - 477 477 - 477

	-	TVK	Polska	Sp.Zoo. 93 - 93 93 - 93

Összes goodwill 59.491 - 59.491 11.484 - 11.484

A	Csoport	évente	legalább	egyszer	megvizsgálja,	hogy	a	goodwill	esetében	kell-e	értékvesztést	
elszámolni.	 Ennek	 értelmében	meg	 kell	 becsülni	 azon	 jövedelemtermelő	 egységek	 használati	
értékét,	melyekhez	goodwill	kapcsolódik.	A	használati	érték	megállapításához	a	Csoport	megha-
tározza	a	jövedelemtermelő	egység	jövőbeni	várható	pénzáramait,	illetve	kiválasztja	a	megfelelő	
diszkontrátát	a	pénzáramok	jelenértékének	kiszámítása	céljából.	

A	jövedelemtermelő	egységek	realizálható	értéke	a	használati	érték	kalkuláció	alapján	kerül	meg-
határozásra.	A	használati	érték	kalkuláció	során	alkalmazott	főbb	feltételezések	a	diszkont	ráta,	
növekedési	ütem,	valamint	az	értékesítési	árak	és	közvetlen	költségek	különbségének	időszaki	
várható	változásaira	vonatkoznak.	A	vezetőség	olyan	adózás	előtti	diszkont	rátákat	határoz	meg,	
amelyek	tükrözik	a	pénz	időértékére	vonatkozó	jelenlegi	piaci	értékeléseket	és	a	 jövedelemter-
melő	egységre	 jellemző	kockázatokat.	A	növekedési	ütem	az	 iparági	növekedési	előrejelzések	
alapján	kerül	meghatározásra.	Az	értékesítési	árak	és	közvetlen	költségek	különbségének	válto-
zása	a	múlt	tapasztalatai	és	a	várható	jövőbeni	piaci	változásokon	alapszik.	

Mivel	a	IES	Csoport,	Tifon	d.o.o.	és	Energopetrol	d.d.	(lásd	6.	és	8.	jegyzet)	akvizíciója	a	közelmúlt-
ban	zárult,	így	egyelőre	a	goodwill	értéke	feltételes.	Ennek	megfelelően,	a	goodwill	összegének	
jövedelemtermelő	egységekhez	történő	allokálása	előzetesnek	tekintendő,	következésképp	nem	
történt	értékvesztés	teszt	ezen	cégekkel	kapcsolatban.

Roth Csoport
2007.	december	31-én	6.038	millió	forint	goodwill	kapcsolódik	a	főként	osztrák	piacon	működő	
Roth	Csoport	nagykereskedelmi	tevékenységéhez,	amely	a	Feldolgozás	és	Kereskedelem	szeg-
mensen	belül	önálló	jövedelemtermelő	egységet	képez.	A	Csoport	a	pénzáramok	előrejelzését	a	
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becslésekben bekövetkezett változások

Az	IAS	16	követelményeként	a	Csoport	felülvizsgálta	az	immateriális	javak,	ingatlanok,	gépek	és	
berendezések	várható	hasznos	élettartamát,	amely	a	halasztott	adó	hatást	 is	figyelembe	véve	
2.084	millió	forinttal	változtatta	meg	pozitív	irányban	a	tárgyidőszaki	konszolidált	eredményt.

értékvesztés, visszaírásokkal csökkentve

2007-ben	az	elszámolt	értékvesztésből	5.462	millió	forint	a	kimerülő	és	szünetelő	mezőkre	kép-
zett	mezőfelhagyási	céltartalék	felülvizsgálata	kapcsán	merült	fel,	amely	2006-ban	6.814	millió	
forint	volt.	2007-ben	további	995	millió	forint	értékvesztés	kapcsolódik	a	TVK	petrolkémiai	üze-
méhez	és	a	Slovnaft	pozsonyi	finomító	egyes	létesítményeinek	bezárásához.	Néhány	lebontandó,	
vagy	átlagon	alul	teljesítő	magyar,	szlovák,	illetve	román	töltőállomás	vonatkozásában	2006-ban	
1.794	millió	forint	értékvesztés	merült	fel.	Egyéb,	egyenként	nem	jelentős	értékvesztés	2007-ben	
1.422 millió forint, míg 2006-ban 89 millió forint összegben merült fel (értékvesztés visszaírásá-
val csökkentett értékek).

lízingelt eszközök

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

2007 
millió forint

2006 
millió forint

Bruttó érték 5.441 1.053

Halmozott értékcsökkenés -1.152 -485

Nettó érték 4.289 568

Finanszírozási költségek 

A	 tárgyi	 eszközök	 bruttó	 értéke	 az	 eszközök	 beruházása	 során	 felmerült	 finanszírozási	 költsé-
geket is magában foglalja. A bruttó érték növekedéseként 2007 során 1.551 millió forint, 2006 
során	2.081	forint	finanszírozási	költség	került	aktiválásra	a	tárgyi	eszközökre.	Az	átlagos	aktivá-
lási kulcs 2007-ben 2,6%, míg 2006-ban 4,1% volt.

zálogjoggal terhelt eszközök

A	 Csoportnak	 2007.	 december	 31-én	 113.126	millió	 forint	 értékben	 voltak	 zálogjoggal	 terhelt	
eszközei,	amelyek	egy	része	a	TVK-Erőmű	Kft.	és	a	Tisza-WTP	Kft.	által	felvett	hitelek	biztosíté-
kául	szolgált	(ezek	értéke	14.302	millió	forint),	a	fennmaradó	részét	pedig	a	Slovnaft	(1.657	millió	
forint),	 a	Rossi	Biofuel	Zrt.	 (1.606	millió	 forint),	 illetve	az	 IES	S.p.A	 (95.405	millió	 forint)	egyes	
eszközei	tették	ki.	Utóbbi	két	társaságot	2007-ben	vásárolta	meg	a	Csoport.	A	zálogjoggal	terhelt	
eszközök értéke 15.145 millió forint volt 2006. december 31-én.

4 Tárgyi eszközök

Ingatlanok

Műszaki 
gépek, be-

rendezések, 
járművek

Egyéb be-
rendezések

Befejezetlen 
beruházás

Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Nyitó egyenleg 
2006. január 1.

Bruttó érték 961.488 904.308 72.244 46.991 1.985.031

Halmozott értékcsökkenés 
és értékvesztés

-323.437 -497.248 -51.368 -225 -872.278

Nettó érték 638.051 407.060 20.876 46.766 1.112.753

2006. évi változások

- növekedések és aktiválások 32.098 66.855 5.779 128.019 232.751

- értékcsökkenés -45.859 -65.445 -5.937 - -117.241

- értékvesztés -9.086 -970 -62 -253 -10.371

- értékvesztés visszaírása 1.395 274 4 1 1.674

- leányvállalat megvásárlása 16.167 1.737 126 159 18.189

- csökkenések -6.262 -648 -127 -17 -7.054

- leányvállalat eladása -111.576 -10.246 -701 -3.649 -126.172

- árfolyam különbözetek 14.540 13.459 9 580 28.588

- átsorolások és üzembe 
helyezés

13.344 -9.215 -1.166 -104.658 -101.695

Záró nettó érték 542.812 402.861 18.801 66.948 1.031.422

Záró egyenleg 
2006. december 31.

Bruttó érték 913.107 948.643 68.514 67.302 1.997.566

Halmozott értékcsökkenés 
és értékvesztés

-370.295 -545.782 -49.713 -354 -966.144

Nettó érték 542.812 402.861 18.801 66.948 1.031.422

2007. évi változások

- növekedések és aktiválások 57.982 44.368 5.758 134.705 242.813

- értékcsökkenés -45.086 -68.202 -5.854 - -119.142

- értékvesztés -6.169 -1.337 -151 -1.724 -9.381

- értékvesztés visszaírása 1.318 103 - 81 1.502

- leányvállalat megvásárlása 53.527 62.382 979 14.231 131.119

- csökkenések -795 -80 -68 -287 -1.230

- árfolyam különbözetek 1.328 4.292 -162 120 5.578

- átsorolások és üzembe 
helyezés

96 -682 38 -108.447 -108.995

Záró nettó érték 605.013 443.705 19.341 105.627 1.173.686

Záró egyenleg 
2007. december 31.

Bruttó érték 1.027.053 1.095.116 76.247 105.783 2.304.199

Halmozott értékcsökkenés 
és értékvesztés

-422.040 -651.411 -56.906 -156 -1.130.513

Nettó érték 605.013 443.705 19.341 105.627 1.173.686

A beruházás befejezésekor a könyv szerinti érték átvezetésre kerül a beruházásokról az érintett 
tárgyi eszköz kategóriába, ahol az a növekedések és üzembe helyezés soron jelenik meg. 
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Társaság

Ország
(Bejegyzés / 

Tevékenység 
helye)

Tevékenységi kör
Tulajdoni 

hányad
 2007

Tulajdoni 
hányad

 2006

Feldolgozás és 
Értékesítés
Energopetrol	d.d.	Sarajevo	
(közös	vezetésű	vállalkozás)

Bosznia-
Hercegovina

Kiskereskedelem 34% -

IES	SpA Olaszország
Kőolaj	termékek	feldolgozása	és	
értékesítése

100% -

Enersol	S.c.r.l.	
(végelszámolás alatt)

Olaszország Kőolaj	termékek	kereskedelme 81% -

Nelsa	S.r.l. Olaszország Kőolaj	termékek	kereskedelme 74% -
Panta Distribuzione S.r.l. Olaszország Kőolaj	termékek	kereskedelme 100% -
Recon S.r.l. Olaszország Kőolaj	termékek	kereskedelme 100% -

Intermol d.o.o. Szerbia
Üzem-	és	kenőanyag	
kiskereskedelem

100% 100%

MK Mineralkontor GmbH Németország Kőolaj	termékek	kereskedelme 100% 74%

MOL	Austria	GmbH Ausztria
Kenőanyagok	és	kőolajszármazékok	
nagykereskedelme

100% 100%

MOL-LUB	Kft. Magyarország
Kenőanyagok	gyártása	és	
kereskedelme

100% 100%

MOL	RoComert	s.r.l. Románia Üzem-	és	kenőanyag	kiskereskedelem - b)

MOL	Romania	PP	s.r.l. Románia
Üzem-	és	kenőanyag	kis-	és	
nagykereskedelem 

100% 100%

MOL	Slovenija	d.o.o. Szlovénia
Üzem-	és	kenőanyag	
kiskereskedelem 

100% 100%

MOLTRADE	Mineralimpex	
Zrt.

Magyarország
Energetikai	termékek	importálása,	
exportálása

100% 100%

Moltrans Kft. Magyarország Szállítási szolgáltatások 100% 100%
M.P. Petroleum Distributie s.r.l. Románia Üzem-	és	kenőanyag	kiskereskedelem - e)
Rossi Biofuel Zrt. 
(közös	vezetésű	vállalkozás)

Magyarország
Bio-üzemanyag	komponens	
gyártása

25% -

Roth Heizöle GmbH Ausztria Kőolaj	termékek	kereskedelme 75% 75%
Alpenkohle	
Mineralölhandels GmbH

Ausztria Kőolaj	termékek	kereskedelme 75% 75%

Egon	von	Lenz	GmbH Ausztria Kőolaj	termékek	kereskedelme 75% 75%
Heizöl Blitz Stadler GmbH 
(közös	vezetésű	vállalkozás)

Ausztria Kőolaj	termékek	kereskedelme 75% 75%

Rumpold	Energie	&	
Brennstoffhandels GmbH

Ausztria Kőolaj	termékek	kereskedelme 75% 75%

SC	Aviation	Petroleum	s.r.l. Románia Nagykereskedelem - e)

Slovnaft a.s. Szlovákia
Kőolaj	és	vegyipari	termékek	
feldolgozása és értékesítése

98% 98%

Apollo	Oil	
Rohstoffhandels GmbH

Ausztria Kőolaj	termékek	kereskedelme 66% 66%

Apollo	Rafinéria	s.r.o. Szlovákia Nagy-	és	kiskereskedelem 98% 98%
Meroco a.s. 
(közös	vezetésű	
vállalkozás)

Szlovákia
Bio-dízel	komponens	gyártása	
(FAME)

25% 25%

MOL	Slovensko	spol.	
s.r.o.

Szlovákia Nagy-	és	kiskereskedelem 98% 98%

Slovnaft	Montáže	a	opravy	
a.s.

Szlovákia Javítási, karbantartási munkák 98% 98%

Slovnaft Polska S.A. Lengyelország Nagy-	és	kiskereskedelem 98% 98%
Slovnaft	Trans	a.s. Szlovákia Szállítás 98% 98%

5 Befektetések konszolidált leányvállalatokban és közös 
vezetésű vállalkozásokban

Társaság

Ország
(Bejegyzés / 

Tevékenység 
helye)

Tevékenységi kör
Tulajdoni 

hányad
 2007

Tulajdoni 
hányad

 2006

Kutatás és termelés

BHM	OIL-Invest	Ltd. Ciprus Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

Surgut	Trading	Ltd. Oroszország Kőolaj	termékek	kereskedelme 50% 50%

Geoinform Kft. Magyarország Szénhidrogén kutatás 100% 100%

GES	Kft. Magyarország
Geofizikai	mérések	végzése,	mérési	
adatok feldolgozása

100% 100%

Greentrade	Ltd. Ciprus Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%
Matjushkinskaya	Vertical	
LLC

Oroszország
Külföldi	kőolaj-	és	földgázkészletek	
kutatása, termelése

100% -

Hawasina	GmbH Svájc	/	Omán
Külföldi	kőolaj-	és	földgázkészletek	
kutatása, termelése

100% 100%

Kalegran	Ltd. Ciprus Külföldi kutatás menedzsment 100% -
Lamorak	Enterprises	Ltd.	
(korábban	MOL	Tunisia	Ltd.)

Ciprus	/	Tunézia
Külföldi	kőolaj-	és	földgázkészletek	
kutatása, termelése

100% 100%

MOL	Caspian	Ltd. Ciprus Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%
Ural	Group	Ltd.	(közös	
vezetésű	vállalkozás)

Brit	Virgin	
Szigetek

Külföldi	kőolaj-	és	földgázkészletek	
kutatása, termelése

28% 28%

Ural	Oil	Group	Ltd.	(közös	
vezetésű	vállalkozás)

Kazahsztán
Külföldi	kőolaj-	és	földgázkészletek	
kutatása, termelése

28% 28%

MOL	CIS	Ltd. Ciprus Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%
ZMB	Ltd.	(közös	
vezetésű	vállalkozás)

Oroszország
Külföldi	kőolaj-	és	földgázkészletek	
kutatása, termelése

50% 50%

MOL	Pakistan	Ltd.
Hollandia	/	
Pakisztán

Külföldi	kőolaj-	és	földgázkészletek	
kutatása, termelése

100% 100%

MOL	Syria	Ltd.
Hollandia	/	
Szíria

Külföldi	kőolaj-	és	földgázkészletek	
kutatása, termelése

100% 100%

MOL	Yemen	Ltd. Ciprus	/	Jemen
Külföldi	kőolaj-	és	földgázkészletek	
kutatása, termelése

100% 100%

RUSI	Ltd. Ciprus Kutatások	finanszírozása 100% 100%
SHM	Seven	Ltd.	(korábban	
MOL	Greece	Ltd.)

Ciprus Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

MOL	Western	Siberia	
Ltd.	(korábban	NWOG-
MOL	Ltd.)

Oroszország
Külföldi	kőolaj-	és	földgázkészletek	
kutatása, termelése

100% 100%

UBA	Services	Ltd.
Ciprus	/	
Oroszország

Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

USI	Ltd. Ciprus Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

Baitex	LLC Oroszország
Külföldi	kőolaj-	és	földgázkészletek	
kutatása, termelése

100% 100%

Földgáz

MOL	Energiakereskedő	Kft. Magyarország Földgáz kereskedelem 100% -

MOL	Földgázellátó	Zrt. Magyarország Földgázellátás és kereskedelem - a)

MOL	Földgázszállító	Zrt.	
(2008.	január	1-től	
Földgázszállító Zrt.)

Magyarország Földgáz szállítás 100% 100%

MOL	Földgáztároló	Zrt. Magyarország Földgáz tárolás - a)

MMBF Zrt. Magyarország Stratégiai gáztárolás 66% -
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6 Üzleti kombinációk

2007-es akvizíciók

MMBF Zrt.
A	Csoport	 2007.	 január	 3-án	 tendergyőztesként	 62%-os	 tulajdoni	 részesedést	 szerzett	 rész-
vényvásárlással az MMBF Zrt.-ben (melyet 2007 decemberében 66%-ra növelt), amelyet a 
Magyar	Szénhidrogén	Készletező	Szövetség	hozott	létre	az	1,2	Mrd	m3	kapacitású	stratégiai	és	
0,7 Mrd m3	kapacitású	kereskedelmi	tároló	kialakítása	céljából.	A	tervezett	gáztároló	kifejlesz-
tése	egy	jelenleg	termelő	földgázmezőből	történik	(Szőreg-1	mező),	mely	a	MOL	tulajdonában	
van.	A	beruházás	várhatóan	2010-re	valósul	meg.	A	Szőreg-1	mező	2,4	Mrd	m3 gázkészlettel 
rendelkezik.	A	mező	2006-ban	mintegy	450	millió	m3	gázt	és	32	ezer	tonna	kőolajat	termelt.	A	
tervezett	beruházás	jól	illeszkedik	a	MOL	stratégiájához,	és	összhangban	van	a	MOL	megtérü-
lési elvárásaival.

Az	akvizíció	során	egy	jogi	személy	megszerzése	történt,	azonban	a	Csoport	eszköz	vásárlás-
ként	kezelte,	mivel	a	cég	legjelentősebb	eszköze	a	stratégiai	gáztározási	tevékenységre	kapott	
kizárólagos engedély. Az MMBF Zrt. eszközeinek és kötelezettségeinek valós és könyv szerinti 
értéke	2007.	január	1-jén	az	alábbiak	szerint	alakult:

Valós érték
millió forint

Könyv szerinti érték
millió forint

Immateriális javak 2.380 -

Tárgyi	eszközök 17 17

Egyéb	forgóeszközök 11 11

Pénzeszközök 904 904

Külső	tulajdonosok	részesedése -289 -

Szállítók és egyéb kötelezettségek -23 -23

Nettó eszközök valós értéke 3.000

Az	immateriális	javak	értékét	a	stratégiai	gáztározásra	30	évre	kapott	kizárólagos	engedély	képezi.

Az	akvizícióhoz	kapcsolódó	ellenérték	az	alábbiak	szerint	alakult:

millió forint

Az	akvizícióhoz	kapcsolódóan	fizetett	összeg 3.000

Összes ellenérték 3.000

Az	akvizícióhoz	kapcsolódó	nettó	pénzáramlás	az	alábbiak	szerint	alakult:

millió forint

Akvizíció	során	megszerzett	pénzeszközök 904

Kifizetett	készpénz -3.000

Nettó pénzáramlás -2.096

Társaság

Ország
(Bejegyzés / 

Tevékenység 
helye)

Tevékenységi kör
Tulajdoni 

hányad
 2007

Tulajdoni 
hányad

 2006

Slovnaft Ukrajina s.r.o. Ukrajna Nagykereskedelem a) 88%
Ukrslovnaft Ukrajna Kiskereskedelem a) 83%
SWS s.r.o. Szlovákia Szállítást támogató szolgáltatások 50% 50%
Zväz	pre	skladovanie	
zásob a.s.

Szlovákia
Nagy-	és	kiskereskedelem,	
raktározás

98% 98%

Slovnaft	VÚRUP	a.s. Szlovákia Kutatás, fejlesztés 98% 98%
Slovnaft	Ceska	Republika	
s.r.o

Csehország Nagy-	és	kiskereskedelem 100% 100%

Terméktároló	Zrt. Magyarország Kőolaj	termékek	tárolása 74% 74%

Tifon	d.o.o. Horvátország
Üzem-	és	kenőanyag	
kiskereskedelem

100% -

Vegyipar

Slovnaft Petrochemicals 
s.r.o.

Szlovákia
Vegyipari	termelés	és	
kereskedelem

98% 98%

TVK	Nyrt.	 Magyarország Vegyipari	termelés	és	kereskedelem 95% 53%

Tisza-WTP	Kft. Magyarország Vízszolgáltatás	nyújtás 0%, d) 0%, d)

TVK-Erőmű	Kft. Magyarország Erőmű 25%, d) 14%, d)

TVK	France	S.a.r.l.	
(korábban	TVK-MOL-	
Chem	S.a.r.l.)	

Franciaország Nagy-és	kiskereskedelem 95% 53%

TVK	Inter-Chemol	GmbH Németország Nagy-és	kiskereskedelem 95% 53%

TVK	Italia	Srl. Olaszország Nagy-és	kiskereskedelem 95% 53%

TVK	Polska	Sp.Zoo. Lengyelország Nagy-és	kiskereskedelem 95% 53%

TVK	UK	Ltd.
Nagy-
Britannia

Nagy-és	kiskereskedelem 95% 53%

TVK	Ukrajna	tov. Ukrajna Nagy-	és	kiskereskedelem 95% 53%

Központ és egyéb

Balatongáz Kft. Magyarország
Gázközmű-fejlesztés	és	
vagyonkezelés

77% 77%

EMS	Management	
Services	Ltd.

Ciprus Management szolgáltatások 100% 100%

Hermész Kft. Magyarország Tanácsadás 100% 100%

Magnolia	Finance	Ltd. Jersey Pénzügyi szolgáltatások 0%, d) 0%, d)

MOL	Reinsurance	Ltd. Ciprus Biztosítási tevékenység végzése 100% 100%

MOL-RUSS	Ooo. Oroszország Management szolgáltatások 100% 100%

Petrolszolg Kft. Magyarország Karbantartási munkák 100% 100%

Slovnaft Rekreacentrum a.s. Szlovákia Szálloda, gyógyüdülés, vendéglátás - a)

TVK	Ingatlankezelő	Kft. Magyarország Ingatlankezelés 95% 53%

a) Eladva
b) Beolvadt a MOL Romania PP s.r.l.-be
c) Végelszámolva
d) A SIC 12 – Konszolidáció: Speciális Célú Gazdálkodási Egységek alapján konszolidálva
e) Kivált a MOL Romania PP s.r.l.-ből, és 2006-ban értékesítésre került
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Jelenleg ismert valós érték 
millió forint

Könyv szerint érték
millió forint

Immateriális javak 11.402 256

Tárgyi	eszközök 4.685 4.238

Készletek 84 84

Vevőkövetelések 8 8

Egyéb	forgóeszközök 909 909

Pénzeszközök 9 9

Céltartalékok	várható	kötelezettségekre -6 -6

Halasztott adó kötelezettségek -2.782 -

Szállítók és egyéb kötelezettségek -3.685 -3.685

Rövid lejáratú hitelek -1.682 -1.682

Nettó eszközök jelenleg ismert valós értéke 8.942

Az immateriális javak, illetve tárgyi eszközök könyv szerinti és jelenleg ismert valós értéke közötti 
különbözet	az	akvizíció	során	megszerzett	kutatási	engedély,	valószínűsíthető	készletek,	illetve	
bizonyított,	termelésbe	állított	készletek	értékét	tartalmazza.	Az	akvizícióhoz	kapcsolódó	ellenér-
ték	az	alábbiak	szerint	alakult:

millió forint

Az	akvizícióhoz	kapcsolódóan	fizetett	összeg 8.942

Összes ellenérték 8.942

Az	akvizícióhoz	kapcsolódó	nettó	pénzáramlás	az	alábbiak	szerint	alakult:

millió forint

Akvizíció	során	megszerzett	pénzeszközök 9

Kifizetett	készpénz -8.942

Nettó pénzáramlás -8.933

Amennyiben	a	tranzakció	a	tárgyév	elején	történt	volna,	az	akvizíció	hatása	a	Csoport	 időszaki	
eredményére,	illetve	árbevételére	nem	lett	volna	jelentős,	mivel	a	Matjushkinskaya	Vertikal	LLC	
korlátozott	mértékű	üzemi	tevékenységet	folytatott	a	2007.	 január	1.	 -	2007.	április	30.	 időszak	
folyamán. 

Italiana Energia e Servizi
A	MOL	közel	 fél	évig	 tartó	versenytárgyalást	követően	2007.	 július	30-án	szerződést	 írt	 alá	az	
Italiana	Energia	e	Servizi	(IES)	társaság	100%-os	tulajdonának	megvásárlására.	A	tranzakció	zárá-
sára,	az	EU	versenyhivatali	jóváhagyását	követően,		2007.	november	15-én	került	sor.	A	pontos	
vételár	a	tranzakció	zárásának	időpontjára	készített	mérleg	alapján,	több	módosító	tétel	figyelem-
bevételével	került	megállapításra.	

Az	IES	Olaszországban	működő,	finomítással	és	kereskedelemmel	foglalkozó	társaság,	melynek	
tulajdonában	áll	a	2,6	millió	tonna	éves	kapacitású	mantovai	finomító,	kedvező	elhelyezkedéssel	
az	észak-olasz	fejlett	ipari	régió	közepén.	A	finomító	nehéz	kőolajat	dolgoz	fel,	a	kőolajellátás	a	
Marghera	kikötőből	egy	124	km	hosszú,	az	IES	tulajdonában	lévő	vezetéken	keresztül	biztosított;	
a	 finomító	Nelson	 Komplexitás	 Indexe	 8,36,	 a	 2006-os	 év	 folyamán	 96%-os	 kihasználtsággal	
működött.	A	társaság	megközelítően	2,5	millió	tonna	kőolajterméket	értékesít	főként	Észak-kelet-
Olaszországban.	Az	IES	Csoport	2007.	december	31-én	176	töltőállomással	rendelkezett,	ebből	

TVK Csoport
A	 Csoport	 2007.	 február	 27-én	 és	 28-án	 a	 TVK	 alaptőkéjének	 42,25%-át	 megtestesítő	 TVK	
részvényt	 vásárolt.	A	 tranzakciót	 követően	a	TVK	Nyrt.-ben	a	MOL	Nyrt.	 befolyása	86,79%-ra	
nőtt,	míg	a	Slovnaft	a.s.	befolyása	változatlanul	8,06%	maradt.	Ennek	megfelelően	a	MOL	Nyrt.	
közvetlen	és	közvetett	befolyása	a	TVK	Nyrt.-ben	összességében	94,85%-ra	nőtt.	A	MOL	nem	
kötelezett	nyilvános	vételi	ajánlat	megtételére	a	TVK	fennmaradó	részesedésére.	A	kisebbségi	
részesedés megszerzésére fordított összeg a tranzakciós költségekkel együtt 50.150 millió forin-
tot	tett	ki.	A	megszerzett	kisebbségi	részesedésért	fizetett	összeget	a	részesedés	könyv	szerinti	
értéke (amely 64.501 millió forint) 14.351 millió forinttal haladja meg, mely egyéb bevételként 
került kimutatásra (lásd 24. jegyzet).

MOL Energiakereskedő Kft.
2007.	április	24-én	a	Cégbíróság	bejegyezte	a	MOL	Nyrt.	100%-os	tulajdonában	lévő	MOL	Ener-
giakereskedő	Kft.-t.	A	cégbejegyzésre	a	Magyar	Energia	Hivatal	 (MEH)	által	a	MOL	Energiake-
reskedő	Kft.	részére	2007.	április	21-én	kiadott	földgáz	kereskedelmi	működési	engedély	alapján	
került	 sor.	A	MOL	Energiakereskedő	Kft.	 a	 liberalizált	gázpiacon	kíván	gázkereskedelemi	 tevé-
kenységet	folytatni.	A	MOL	Energiakereskedő	Kft.	elsődlegesen	a	MOL	Nyrt.	gáztermelésének	
értékesítését	és	a	MOL-csoport	gázbeszerzési	tevékenységét	látja	majd	el.	Emellett	fokozatosan	
igyekszik	kihasználni	a	bővülő	liberalizált	gázpiac	nyújtotta	lehetőségeket	a	régióban.

Matjushkinskaya Vertikal LLC
A	MOL	egyik	100%-os	leányvállalatán	(Greentrade	Ltd.)	keresztül	megvásárolta	az	oroszországi	
Matjushkinskaya	Vertikal	LLC	100%-át	orosz	magánszemélyektől.	Miután	az	orosz	versenyhiva-
tal	jóváhagyta	az	ügyletet,	2007.	április	24-én	megtörtént	a	tranzakció	zárása.

A	Matjushkinskaya	Vertikal	LLC	birtokolja	a	nyugat-szibériai	Tomsk	régióban,	Oroszország	egyik	
fő	olajtermelő	körzetében	elhelyezkedő	Matjushkinskiy	blokk	kutatási	és	termelési	engedélyét.	
A blokk területe 3.231 km2	(tizenötször	nagyobb,	mint	a	ZMB	mező,	és	10-szeresen	haladja	meg	
a Surgut-7 blokk méretét). A terület infrastrukturális ellátottsága jó, a blokk közelében húzódik a 
Transneft	fő	csővezetékrendszere.	Az	alacsony	bizonyított	és	várható	készletszinten,	valamint	a	
jelenlegi termelésen túl (a bizonyított és várható készlet 6 millió hordót tesz ki, míg a 2007-es ter-
melés	napi	600	hordó	körül	alakult)	a	mező	jelentős	kutatási	potenciállal	rendelkezik.	A	kutatási	
engedély	2010-ig	érvényes,	a	kötelező	munkaprogram	50	km	2D	szeizmikus	mérést	és	három	
kutató	fúrás	lemélyítését	írja	elő.	A	termelési	engedély	2029-ig	érvényes.

Az eszközök és kötelezettségek valós értékének meghatározása még nem zárult le, ezért ezek 
az	értékek	még	nem	véglegesek.	Jelentős	változás	nem	várható.	A	Matjushkinskaya	Vertikal	LLC	
eszközeinek	 és	 kötelezettségeinek	 jelenleg	 ismert	 valós	 és	 könyv	 szerinti	 értéke	 2007.	 április	
30-án	az	alábbiak	szerint	alakult:
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Az	akvizícióhoz	kapcsolódó	nettó	pénzáramlás	az	alábbiak	szerint	alakult:

millió forint

Akvizíció	során	megszerzett	pénzeszközök 3.697

Kifizetett	készpénz -118.843

Nettó pénzáramlás -115.146

Amennyiben	 a	 tranzakció	 év	 elején	 történt	 volna,	 az	 akvizíció	 hatása	 a	 Csoport	 eredményére	
3.348 millió Ft, az árbevételre 505.084 millió Ft lett volna. 

Tifon d.o.o.
2007.	augusztus	2-án	a	MOL	Nyrt.	megállapodást	írt	alá	egy	horvátországi	kis-	és	nagykereske-
delmi	társaság,	a	Tifon	100%-ának	megvételére.	A	Tifon,	amely	egy	elismert	kiskereskedő	Hor-
vátországban,	 jelenleg	35	kedvező	elhelyezkedésű	 töltőállomással	 rendelkezik	az	ország	 teljes	
területén.	Ezen	túlmenően	a	társaság	több	mint	20	új	prémium	helyszínen	folytat	további	fejlesz-
tési	projektet,	amelyeket	várhatóan	két	éven	belül	befejez.	Az	éves	átlagos	töltőállomás	forgalom	
meghaladja a 4,2 millió litert, és kiskereskedelmi részesedése 2007 végén körülbelül 7%-ot ért 
el. 2007. október 31-én a tranzakció horvát versenyhatósági jóváhagyása sikeresen lezárult. A 
végleges	vételár	a	zárás	végső	időpontjára	vonatkozó	mérleg	alapján	került	meghatározásra,	és	
további	módosító	tételeknek	a	tárgya.	A	társaság	ugyanettől	az	időponttól	teljes	körűen	konszoli-
dálásra	kerül	a	MOL-csoport	pénzügyi	kimutatásaiban.

Az eszközök és kötelezettségek valós értékének meghatározása még nem zárult le, ezért ezek 
az	értékek	még	nem	véglegesek.	Jelentős	változás	nem	várható.	A	Tifon	d.o.o.	eszközeinek	és	
kötelezettségeinek jelenleg ismert valós és könyv szerinti értéke 2007. október 31-én az alábbiak 
szerint	alakult:

Jelenleg ismert valós 
érték / millió forint

Könyv szerinti érték
millió forint

Immateriális javak 4.518 93 

Tárgyi	eszközök 18.488 18.842 

Egyéb	befektetett	eszközök 155 155 

Készletek 2.651 2.651 

Vevőkövetelések 2.243 2.243 

Egyéb	forgóeszközök 837 837 

Pénzeszközök 1.188 1.188 

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része -13.510 -13.510

Céltartalékok	várható	kötelezettségekre -245 -245

Halasztott adó kötelezettségek -1.409 -595

Szállítók és egyéb kötelezettségek -5.873 -5.873

Rövid lejáratú hitelek -5.559 -5.559

Nettó eszközök jelenleg ismert valós értéke 3.484 

Akvizíció	során	keletkezett	Goodwill 13.466 

Összes ellenérték 16.950 

30	van	a	társaság	tulajdonában;	a	kutak	többsége	a	finomító	ellátási	sugarán	belül	helyezkedik	el.	
A	finomító	termelése	jó	alap	a	kiskereskedelmi	hálózat	további	bővítéséhez	a	térségben,	növelve	
ezzel	a	finomítás	és	kereskedelem	integritását	és	a	profitabilitást	az	ellátási	lánc	mentén.	A	ter-
mékek	megfelelnek	a	jelenlegi	EU	minőségi	szabványnak	(10	ppm	benzin,	50	ppm	dízel),	továbbá	
folyamatban	vannak	azok	a	beruházások,	amelyek	lehetővé	teszik	a	2009-es	termékelőírásoknak	
való	megfelelést	(10	ppm	dízel).	Az	eszközök	és	kötelezettségek	valós	értékének	meghatározása	
még	nem	zárult	le,	ezért	ezek	az	értékek	még	nem	véglegesek.	Jelentős	változás	nem	várható.

Az	IES	és	leányvállalatai	eszközeinek	és	kötelezettségeinek	valós	és	könyv	szerinti	értéke	2007.	
november	15-én	az	alábbiak	szerint	alakult:

Jelenleg ismert valós 
érték / millió forint

Könyv szerinti érték
millió forint

Immateriális javak 8.936 640

Tárgyi	eszközök 105.797 52.351

Befektetések társult vállalkozásokban 7.338 3.654

Halasztott adó eszközök 717 717

Egyéb	befektetett	eszközök 2.421 2.421

Készletek 46.976 45.084

Vevőkövetelések 91.961 91.961

Értékpapírok 779 779

Egyéb	forgóeszközök 2.983 1.771

Pénzeszközök 3.697 3.697

Külső	tulajdonosok	részesedése -398 -398

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része -16.655 -16.655

Céltartalékok	várható	kötelezettségekre -5.310 -2.764

Halasztott adó kötelezettségek -33.580 -12.822

Egyéb	hosszú	lejáratú	kötelezettségek -199 -199

Szállítók és egyéb kötelezettségek -73.107 -73.107

Rövid lejáratú hitelek -48.188 -48.188

Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része -4.659 -4.659

Nettó eszközök jelenleg ismert valós értéke 89.509

Akvizícióhoz	kapcsolódó	Goodwill 32.128

Összes ellenérték 121.637

Az	üzleti	kombináció	során	keletkezett	goodwill	alapját	további,	a	nagy-	és	kiskereskedelmi	ellá-
tási	 láncban	 rejlő	 optimalizációs	 lehetőségek	 és	 a	MOL	 technológiával	 kapcsolatos	 szakértel-
mének	jövőbeli	hozzájárulása	jelenti,	továbbá	tartalmazza	az	IES	észak-olaszországi,	elsősorban	
nagykereskedelmi	piaci	részesedésének	és	további	növekedési	potenciáljának	értékét.

Az	akvizícióhoz	kapcsolódó	ellenérték	az	alábbiak	szerint	alakult:

millió forint

Az	akvizícióhoz	kapcsolódóan	fizetett	összeg	(tranzakciós	költségekkel	együtt) 118.843

Nem	rendezett	vételár	különbözet	(lásd	21.	jegyzet) 2.794

Összes ellenérték 121.637
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Az	NWOG-MOL	(MOL	Western	Siberia)	eszközeinek	és	kötelezettségeinek	valós	értékében	nem	
történt	változás	a	2006-ban	elszámolt	értékekhez	képest.

Valós érték Könyv szerinti érték

BaiTex 
LLC

NWOG-
MOL LLC

Összesen
BaiTex 

LLC
NWOG-

MOL LLC
Összesen

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

Immateriális javak 39.691 3.988 43.679 - 2.123 2.123

Tárgyi	eszközök 15.968 2 15.970 794 2 796

Egyéb	befektetett	eszközök 66 - 66 66 - 66

Készletek 149 - 149 149 - 149

Vevőkövetelések	 544 - 544 544 - 544

Egyéb	forgóeszközök 321 41 362 321 41 362

Pénzeszközök 95 10 105 95 10 105

Céltartalékok	várható	
kötelezettségekre

-323 - -323 -323 - -323

Halasztott adó kötelezettségek -13.176 -448 -13.624 -8 - -8

Szállítók és egyéb 
kötelezettségek

-234 -46 -280 -234 -46 -280

Nettó eszközök valós értéke 43.101 3.547 46.648

Az	akvizíciót	megelőző	
finanszírozás

- 2.569 2.569

2006-ban	fizetett	ellenérték 41.589 978 42.567

2007-ben	fizetett	ellenérték 1.512 - 1.512

Összes ellenérték 43.101 3.547 46.648

A	BaiTex	LLC	esetében	az	 immateriális	 javak,	 illetve	 tárgyi	eszközök	könyv	szerinti	és	 jelenleg	
ismert	valós	értéke	közötti	különbözet	az	akvizíció	során	megszerzett,	valószínűsíthető	készletek,	
bizonyított, de termelésbe nem állított, illetve termelésbe állított készletek értékét tartalmazza.

7 Értékesítések

Földgáz üzletág értékesítése

A	MOL	és	az	E.ON	Ruhrgas	International	AG	(ERI)	2004.	novemberben	kötött	megállapodást	a	
MOL	Földgázellátó	Zrt.-ben	 („Kereskedelem”)	és	a	MOL	Földgáztároló	Zrt.-ben	 („Tárolás”)	 lévő	
75%	mínusz	egy	részvény	részesedések,	valamint	a		Panrusgáz	Magyar-Orosz	Gázipari	Zrt.-ben	
(„Panrusgáz”)	meglévő	50%-os	részesedés	eladásáról.	Ez	utóbbi	értékesítéshez	szükséges	volt	
a Panrusgáz többi részvényesének hozzájárulására. 

Az	Európai	Bizottság	engedélyének	megadását	követően	2006.	január	12-én	a	MOL	és	az	ERI	
megállapodtak,	hogy	a	tranzakció	zárása	2006.	március	31-én	történik	meg.	Az	Európai	Bizott-
ság	által	 támasztott	 követelmények	alapján	 –	mely	 szerint	 a	Kereskedelem	és	Tárolás	 társa-
ságokat	 teljes	mértékben	értékesíteni	 kell	 –	 a	MOL	eladja	 az	ezekben	a	 társaságokban	 lévő	
100%-os	részesedését	az	ERI	részére.	Az	eredeti	megállapodáson	felüli	25%	plusz	egy	rész-

Az	akvizícióhoz	kapcsolódó	ellenérték	az	alábbiak	szerint	alakult:

millió forint

Az	akvizícióhoz	kapcsolódóan	fizetett	összeg 13.083

Nem	rendezett	vételár	különbözet	(lásd	21.	jegyzet) 3.867

Összes ellenérték 16.950

Az	akvizícióhoz	kapcsolódó	nettó	pénzáramlás	az	alábbiak	szerint	alakult:

millió forint

Akvizíció	során	megszerzett	pénzeszközök 1.188 

Kifizetett	készpénz -13.083

Nettó pénzáramlás -11.895

2006-os akvizíciók

BaiTex LLC
A	MOL	egyik	100%-os	leányvállalatán	(USI	Ltd.)	keresztül	megvásárolta	az	oroszországi	BaiTex	
LLC	100%-os	 részesedését	 a	 texasi	 székhelyű	VF-NEFT	Development	 LLC-től	 és	RusOil	 LLC-
től.	Miután	az	Orosz	Versenyhivatal	jóváhagyta	az	ügyletet,	2006.	december	28-án	megtörtént	a	
tranzakció	zárása.	A	BaiTex	LLC	tulajdonában	áll	a	Baituganskoye	olajtermelő	mezőhöz	kapcso-
lódó	 licensz,	 amely	 a	 Volga-Urál	 régióban,	Oroszország	 egyik	 legfőbb	 olajtermelő	 körzetében	
helyezkedik	el.	A	terület	infrastrukturális	ellátottsága	jó,	a	mező	közvetlen	csővezetéki	csatlako-
zással	rendelkezik	a	Transneft	fő	csővezetékrendszeréhez,	valamint	jelentős	finomítói	kapacitá-
sok is rendelkezésre állnak vasúti, illetve közúti szállítással.

Surgut-7 projekt
A	MOL	ciprusi	leányvállalata,	az	SHM	Seven	Ltd.	2006.	október	31-én	megszerezte	az	NWOG-
MOL	 projektvállalat	 100%-os	 tulajdonrészét.	 A	 Surgut-7	 blokk	 kutatási	 engedélye	 az	 NWOG-
MOL	 projektvállalat	 kizárólagos	 tulajdona.	 A	 Surgut-7	 kutatási	 blokk	 Nyugat-Szibéria	 középső	
részén,	a	ZMB	olajmezőtől	délkeletre,	mintegy	10	km-re	helyezkedik	el.	A	terület	infrastrukturális	
ellátottsága	jó,	a	fő	csővezeték	rendszer	a	blokk	határától	8	kilométernyire	fut.	A	ZMB	olajmező	
felszíni	berendezéseinek	közelsége	szinergiát	jelenthet	találat	esetén.	2007-ben	a	Vezetőség	egy	
felgyorsított	kutatási	munkaprogramot	hagyott	jóvá,	amely	tartalmazza	a	2008.	első	negyedév-
ében	megvalósítandó	2D	szeizmikus	mérések,	ill.	első	kutatófúrás	részleteit.

Az	eszközök	és	kötelezettségek	valós	értékre	 történő	 felértékelése	mindkét	üzleti	 kombináció	
esetében	2006.	december	31-ére	vonatkozóan	előzetesen,	az	akkor	rendelkezésre	álló	informá-
ciók	alapján	történt.	A	felértékelés	2007-ben	vált	véglegessé.	Ez	a	Baitex	esetében	elsősorban	a	
fizetett	ellenérték	készlet	kategóriák	(valószínűsíthető	készletek,	bizonyított,	de	termelésbe	nem	
állított készletek, ill. bizonyított, termelésbe állított készletek) közötti allokációjában eredménye-
zett változást. A 2006-os összehasonlító adatok ezzel összhangban módosításra kerültek. Az 
immateriális javak értéke 3.587 millió Ft-tal csökkent, míg a tárgyi eszközök értéke 4.274 millió 
Ft-tal, a halasztott adó kötelezettségek értéke 165 millió Ft-tal növekedett. Az eredmény tekinte-
tében nem történt változás.
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millió forint

Immateriális javak  3

Tárgyi	eszközök  119.725

Halasztott adó eszközök  10.460

Egyéb	befektetett	eszközök  3

Készletek  15.900

Vevőkövetelések  86.031

Egyéb	forgóeszközök  17.215

Pénzeszközök  13.408

Összes eszköz  262.745

Szállítók és egyéb kötelezettségek -119.870

Céltartalékok	várható	kötelezettségekre -562

Összes kötelezettség -120.432

Értékesített nettó eszközérték 142.313

Értékesítésen realizált nettó nyereség (lásd 36. jegyzet) 82.636

Kereskedelem elhatárolt vételára 39.464

Kereskedelem	pénzügyileg	nem	rendezett,	ERI	számára	visszafizetendő	vételár	különbözete 11.852

Tároló	vételár	különbözetének	pénzügyi	rendezése	során	keletkezett	árfolyamveszteség -29

Kapott ellenérték (tartalmazva a kapott kölcsön visszafizetését) 276.236

A	Kereskedelem	és	Tárolás	értékesítéséhez	kapcsolódó	nettó	pénzáramlás	elemzése:

Értékesített	leányvállalatok	kivezetett	pénzeszközei -13.408

Kapott	ellenérték 276.236

Nettó pénzáramlás 262.828

egyéb értékesítések 2007-ben

Slovnaft Ukrajina és Ukrslovnaft értékesítése
2007.	augusztus	29-én	a	Társaság	megállapodott	a	Wigro	Trade	Ukrajina	vállalattal,	a	Slovnaft	
Ukrajina	s.r.o.,	valamint	az	Ukrslovnaft	s.r.o.	vállalatokban	lévő	88%,	illetve	83%-os	tulajdonré-
szének eladásáról. Az értékesített befektetések eszközeinek nettó könyv szerinti értéke nulla 
volt, így a tranzakcióból származó 54 millió Ft megegyezik az eladásból származó nyereséggel.

egyéb értékesítések 2006-ban

A kiskereskedelmi portfolió optimalizálása Romániában 
A	MOL	30	romániai	töltőállomást	értékesített.	A	tranzakció	az	MP	Petroleum	és	a	MOL	romániai	
repülő	üzemanyag	üzletének	értékesítését	foglalta	magában.	

Üdülési létesítményeket üzemeltető leányvállalat értékesítése 
2006.	február	10-én	a	Csoport	szerződést	írt	alá	a	Hotel	Senec	a.s.	társasággal	a	Slovnaft	tulaj-
donában	 lévő,	 üdülési	 létesítményeket	 üzemeltető	Rekreacentrum	a.s.	 100%-os	 részvénycso-
magjának	értékesítéséről.	

vény	 részesedés	értékesítéshez	a	Társaság	a	Magyar	Energia	Hivatal	 engedélyét	megkapta.	
Az	Európai	Bizottság	követelményei,	a	szabályozás,	és	az	iparági	környezetben	bekövetkezett	
változások következtében a felek további módosításokat is végrehajtottak az eredeti adásvételi 
szerződéseken.

Az	 értékesítés	 2006.	március	 31-én	 lezárult.	 A	 Kereskedelem	 és	 Tárolás	 2006.	március	 31-i	
várható	mérleg	adatain	alapuló,	EUR-ban	meghatározott	előzetes	vételárat	és	a	Tárolás	MOL-
lal	 szemben	 fennálló	 kölcsöntartozását	 (ez	 utóbbi	 147.400	millió	 Ft	 a	 zárás	 napján)	 az	 ERI	 a	
tranzakció	 zárásának	 napján	 megfizette.	 A	 végleges	 vételár	 a	 tranzakció	 zárásakor	 fennálló	
tényleges	 adósságállomány	 és	 a	működő	 tőke	mértékén	 alapult.	 A	 Kereskedelem	 végleges	
vételára	számos	további	ármódosító	tétel	figyelembe	vételével	alakult	ki.	Az	ármódosító	tétele-
ket	illetően	a	beérkezett	vételárból	39.464	millió	Ft	(amely	a	MOL	összes	jövőbeni,	ezen	tranz-
akcióval	 kapcsolatos	 pénzügyi	 kötelezettségeinek	maximális	 összege)	 került	 elhatárolásra	 a	
zárás	napján.	Az	ármódosítások	elszámolása	félévente	történik	2009.	év	végéig	(lásd	alább).

A	WMT	eladásból	származó	vételár	különbözetet	(11.212	millió	forintot)	és	a	korábban	elhatárolt,	
eladás	utáni	vételár	különbözetet	(HUF	12.888	millió	forintot)	a	MOL	2007-ben	fizette	ki.	A	kész-
pénz	fizetéskor	105	millió	forint	árfolyamnyereséget	realizált.

A	Tárolás	előzetes	és	végleges	ellenértéke	közötti	812	millió	Ft	különbözetet	a	MOL	2006-ban	
visszafizette.	A	pénzügyi	rendezésen	29	millió	Ft	árfolyamveszteség	keletkezett.	

A	Kereskedelem	várható	és	tényleges	pénzügyi	helyzetének	különbségéből	adódó	vételár	módosí-
tás	hatása	2006-ban	elszámolásra	került,	a	pénzügyi	rendezése	2007	évben	történt	meg.	A	Keres-
kedelem	előzetes	és	végleges	vételára	közötti	különbözetből	eredő	kötelezettség	összege	11.852	
millió Ft volt a tranzakció zárásakor és 11.261 millió Ft (lásd 21. jegyzet) 2006. december 31-én.

A	vételár	elhatárolást	is	figyelembe	véve	a	tranzakció	eredményeként	82.636	millió	Ft	nyereség	
került elszámolásra.

2007-ben további utólagos vételár módosítás történt 44.268 millió forint értékben, mely egyéb 
bevételként került kimutatásra, lásd 24. jegyzet. Az utólagos módosításra azon kockázatmeg-
osztási-rendszer	 miatt	 került	 sor,	 mely	 az	 adásvételi	 szerződésben	 került	 meghatározásra	
2006-ban.	A	rendszer	alapján,	amennyiben	a	Kereskedelemnek	működési	vesztesége	keletke-
zik	a	2006.	június	30.-2009.	december	31.	időszakban	(féléves	időszakonként	kalkulálva),	akkor	
a	MOL-nak	meg	kell	térítenie	a	veszteség	egy	részét	az	E.ON-nak,	míg	működési	profit	esetén	
jogosult annak egy részére.

A	MOL	által	a	jövőbeni	periódusokban	potenciálisan	kifizethető	utólagos	elszámolások	összege	
független	az	E.ON	Ruhrgas	International	AG	által	azt	megelőzően	kifizetett	utólagos	elszámolá-
soktól,	és	a	teljes	 időszak	vonatkozásában	25	Mrd	forintban	került	maximalizálásra.	A	gázüzlet	
2006-os	értékesítésének	elszámolásakor	a	társaság	a	maximálisan	kifizethető	veszteséget	elha-
tárolta,	amely	nem	lett	feloldva	a	társaság	jövőre	vonatkozó	becslései	alapján	(lásd	21.	jegyzet).

A	Kereskedelem	és	Tárolás	eszközeinek	és	kötelezettségeinek	kivezetett	könyv	szerinti	értéke	
2006.	március	31-én,	valamint	a	leányvállalatok	értékesítésből	származó	nettó	pénzáram	alaku-
lása	a	következő:
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Az	Energopetrol	64	töltőállomást	birtokol	és	üzemeltet	Bosznia-Hercegovinában.	A	MOL	és	az	
INA	már	 jelen	van	az	ország	növekvő	nagy-	és	kiskereskedelmi	piacán.	A	közös	működés	egy-
értelmű	 vezető	 szerepet	 jelent	 a	 bosnyák	 kiskereskedelmi	 piacon	 és	 hosszabb	 távon	 jelentős	
szinergiákat eredményez.

A	 2007.	március	 31-én	 az	 Energopetrol	 eszközeinek	 és	 forrásainak	 könyv	 szerinti	 értékéből	 a	
MOL	33,5%-os	részesedésére	jutó	összeg	az	alábbiak	szerint	alakult:

Valós érték
millió forint

Könyv szerinti érték
millió forint

Tárgyi	eszközök 2.034 978 

Készletek 157 207 

Vevőkövetelések 213 227 

Egyéb	forgóeszközök 13 19 

Pénzeszközök 2.611 2.611 

Céltartalékok	várható	kötelezettségekre -395 -67

Szállítók és egyéb kötelezettségek -1.592 -1.592

Rövid lejáratú hitelek -780 -780

Nettó eszközök valós értéke 2.261 

Az	akvizícióhoz	kapcsolódó	goodwill 2.312 

Összes ellenérték 4.573 

millió forint

Az	akvizícióhoz	kapcsolódóan	fizetett	összeg 4.573

Összes ellenérték 4.573

Az	akvizícióhoz	kapcsolódó	nettó	pénzáramlás	az	alábbiak	szerint	alakult:

millió forint

Akvizíció	során	megszerzett	pénzeszközök 2.611 

Kifizetett	készpénz -4.573

Nettó pénzáramlás -1.962

Rossi Biofuel Zrt.
A	biodízel	komponens	(fatty-acid-methyl-ester,	FAME)	ellátás	biztosítása	érdekében	a	MOL	2007.	
április	 30-án	 névértéken	 történő	 alaptőke	 emelés	 révén	 25%	plusz	 egy	 részvény	 részesedést	
szerzett	a	Rossi	Biofuel	Zrt.-ben	a	Rossi	Beteiligungs	GmbH-tól.	Ezen	felül	a	MOL	vételi	 jogot	
szerzett további 24%-os részesedésre a Rossi Biofuel Zrt-ben.

A	Rossi	Biofuel	Zrt.	egy	150	kt	éves	névleges	kapacitású	biodízel	komponens	gyártó	üzem,	a	
MOL	komáromi	telephelyén	történő	megépítésére	 jött	 létre.	Az	üzem	2007	végén	kezdte	meg	
próbaüzemi	működését.	A	MOL	és	a	többségi	tulajdonos	a	Rossi	Biofuel	Zrt.	közös	ellenőrzésé-
ről	megállapodást	írt	alá,	ennek	megfelelően	a	társaság	közös	vezetésű	vállalkozásként,	részese-
dés arányosan konszolidálásra kerül. 

A	2006.	 október	 31-én	 értékesített	 SC	Aviation	Petroleum	s.r.l.,	 az	M.P.	 Petroleum	Distributie	
s.r.l. és a 2006. február 28-án értékesített Rekreacentrum a.s. eszközeinek és forrásainak könyv 
szerinti	értéke	az	alábbiak	szerint	alakult:

SC Aviation 
Petroleum s.r.l. 

és M.P. Petroleum 
Distributie s.r.l.

millió forint

Rekreacentrum 
a.s.

millió forint

Immateriális javak 1 -

Tárgyi	eszközök 6.002 440

Egyéb	befektetett	eszközök - -

Készletek 606 13

Vevőkövetelések 232 20

Egyéb	forgóeszközök 1.547 -

Pénzeszközök 1.015 6

Összes eszköz 9.403 479

Szállítók és egyéb kötelezettségek -569 -82

Céltartalékok	várható	kötelezettségekre -32 -7

Egyéb	hosszú	lejáratú	kötelezettségek -1.884 -

Átváltási	tartalék -670 -

Összes kötelezettség -3.155 -89

Értékesített nettó eszközérték 6.248 390

Értékesítésen realizált nettó nyereség 3.612 68

Kapott ellenérték 9.860 458

Az értékesítéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás

Értékesített	leányvállalatok	kivezetett	pénzeszközei -1.015 -6

Kapott	ellenérték 9.860 458

Nettó pénzáramlás 8.845 452

8 Közös vezetésű vállalkozások

Közös vezetésű vállalkozások 2007-ben

Energopetrol d.d.
2007.	márciusban	 a	MOL-INA	konzorcium	Bosznia-Hercegovina	 kormányával	 aláírt	 szerződése	
értelmében	tőkeemelés	útján	megszerezte	az	Energopetrol	67%-os	tulajdonjogát.	A	konzorcium	
újonnan	 kibocsátott	 Energopetrol	 részvényeket	 jegyzett	 le	 60	millió	 bosnyák	márka	 értékben	
(30,7	millió	euró).	A	tőkeemelés	pénzügyi	forrásként	szolgált	az	Energopetrol	hiteleinek	vissza-
fizetésére.	A	jegyzést	követően	a	MOL-INA	konzorcium	részesedése	67%,	a	szövetségi	kormá-
nyé	22%,	míg	a	fennmaradó	rész	a	kisrészvényesek	tulajdona.	A	MOL-INA	konzorcium	10	millió	
konvertibilis márkát (5,1 millió euró) utalt át Bosznia-Hercegovina kormánya részére a többségi 
tulajdon	megvásárlásáért.	A	MOL	és	az	INA	150	millió	konvertibilis	márkát	(76,7	millió	euró)	biz-
tosít	az	Energopetrol	 részére	beruházási	programja	finanszírozására	a	következő	három	évben.	
A tranzakció zárásához számos feltétel teljesülése volt szükséges, köztük Bosznia-Hercegovina 
versenyhivatalának jóváhagyása.
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2007 2006

ZMB Egyéb Összesen ZMB Egyéb Összesen

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

Forgóeszközök 13.123 2.087 15.210 9.595 967 10.562

Befektetett eszközök 20.826 4.550 25.376 22.447 1.516 23.963

33.949 6.637 40.586 32.042 2.483 34.525

Rövid lejáratú kötelezettségek 3.474 1.587 5.061 3.773 345 4.118

Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.985 2.580 4.565 1.795 132 1.927

5.459 4.167 9.626 5.568 477 6.045

Nettó eszközök 28.490 2.470 30.960 26.474 2.006 28.480

Árbevétel 78.321 440 78.761 81.437 202 81.639

Értékesítés költségei -14.507 -781 -15.288 -12.621 -1.616 -14.237

Egyéb	működési	költségek	és	
ráfordítások

-46.290 -369 -46.659 -50.055 -410 -50.465

Pénzügyi	műveletek	vesztesége	
(-)	/	nyeresége,	nettó

32 -37 -5 59 -11 48

Adózás	előtti	eredmény 17.556 -747 16.809 18.820 -1.835 16.985

Társasági	adó -4.884 - -4.884 -7.218 -20 -7.238

Időszak eredménye 12.672 -747 11.925 11.602 -1.855 9.747

9 Befektetések társult vállalkozásokban 

Tulajdoni 
hányad

Tulajdoni 
hányad

Befektetés 
nettó értéke
millió forint

Befektetés 
nettó értéke
millió forint

2007 2006 2007 2006

INA	Csoport
Horvát-
ország

Integrált olaj- 
és	gázipari	
tevékenység

25% 25%  135.995 130.142

Greengas S.r.l.
Olasz-
ország

Hidrogén 
előállítás

49% -  4.053 -

Mazzola	&	Bignardi	
S.r.l.

Olasz-
ország

Olaj	termékek	
kereskedelme

50% -  1.419 -

Mazzola	&	Bignardi	
Commerciale	S.r.l.

Olasz-
ország

Olaj	termékek	
kereskedelme

40% -  940 -

Messer Slovnaft 
s.r.o

Szlovákia
Technológiai	
gáz termelése

48% 48%  889 680

Batec S.r.l.
Olasz-
ország

Bitumen 
gyártás

50% -  606 -

Egyéb	társult	
vállalkozások

 852 747

Összesen 144.754 131.569

A megszerzett eszközök és kötelezettségek könyv szerinti és valós értéke között nem volt jelen-
tős	eltérés.	A	Rossi	Biofuel	Zrt.	eszközeinek	és	kötelezettségeinek	valós	értéke	a	Csoportra	jutó	
25%	arányú	része	2007.	árpilis	30-án	az	alábbiak	szerint	alakult:	

Valós és könyv szerinti érték
millió forint

Tárgyi	eszközök 98

Egyéb	befektetett	eszközök 283

Egyéb	forgóeszközök 33

Pénzeszközök 359

Hosszú lejáratú hitelek -112

Szállítók és egyéb kötelezettségek -37

Rövid lejáratú hitelek -274

Nettó eszközök valós értéke 350

millió forint

Az	akvizícióhoz	kapcsolódóan	fizetett	összeg 350

Összes ellenérték 350

Az	akvizícióhoz	kapcsolódó	nettó	pénzáramlás	az	alábbiak	szerint	alakult:

millió forint

Akvizíció	során	megszerzett	pénzeszközök 359

Kifizetett	készpénz -350

Nettó pénzáramlás 9

Közös vezetésű vállalkozások 2006-ban

Közös vezetésű vállalkozás biodízel komponens gyártására
A	Csoport	2006	augusztusában	megállapodást	kötött	a	szlovák	Meroco	a.s.	alvó	társaság	kizá-
rólagos	tulajdonosával,	az	ENVIEN	a.s.-sel	egy	 jövőbeni	együttműködés	szerződéses	feltételei	
vonatkozásában.	A	Csoport,	illetve	az	ENVIEN	a.s.	megállapodtak	a	Meroco	a.s.	közös	vezetésű	
vállalkozássá	való	átalakításáról,	továbbá	annak	tevékenységét	egy	biodízel	komponens,	a	FAME	
(fatty-acid-methyl-ester)	gyártásban	határozták	meg.	A	Csoport	2006.	október	11-én	303	millió	
forintos	 jegyzett	 tőke	emeléssel	 (amelyből	 94	millió	 forint	 került	 kifizetésre	2006-ban)	 25%+1	
részvénynek	megfelelő	részesedést	szerzett	a	Meroco	a.s.-ben,	 továbbá	opciót	kötött	a	közös	
vezetésű	vállalat	további	24%-os	részesedésének	2008-ban	történő	megvásárlására.	A	Meroco	
a.s.	eszközeinek,	kötelezettségeinek,	függő	kötelezettségeinek	valós	értéke	az	akvizíció	időpont-
jában	nem	volt	jelentős,	illetve	nem	tér	el	jelentősen	azok	könyv	szerinti	értékétől.

A közös vezetésű vállalkozások eszközeinek, forrásainak, vala-
mint bevételeinek és ráfordításainak a Csoportra jutó része

A	közös	vezetésű	vállalkozások	eszközeinek,	 forrásainak,	 valamint	bevételeinek	és	 ráfordítása-
inak	 a	Csoportra	 jutó	 része,	 a	 következők	 szerint	 szerepel	 a	 2007.	 és	 2006.	 december	 31-ére	
vonatkozó	a	konszolidált	éves	beszámolóban:
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10 Értékesíthető befektetések

Befektetés nettó értéke 
2007 / millió forint

Befektetés nettó értéke 
2006 / millió forint

Budapesti	Értéktőzsde	Zrt. 431 -

Alföldi	Koncessziós	Autópálya	Holding	Zrt. 360 360

AGIP Hungária Zrt. 58 58

Apollo	zdravotná	poistovna	a.s. a) 740

Danuoil 55 55

Egyéb	 458 384

Összesen 1.362 1.597

a) Eladva 2007-ben

Az	értékesíthető	befektetések	elsősorban	a	Csoport	 fő	 tevékenységi	 körébe	nem	 tartozó,	 tőzs-
dén	nem	jegyzett	tőkeinstrumentumok,	melyek	valós	értéke	jelenleg	nem	meghatározható.	Ezen	
befektetések halmozott értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti értéken kerültek kimutatásra.

Apollo zdravotná poistovna a.s. 
A	Slovnaft	 51%-os	 tulajdonában	 lévő	egészségbiztosító	a	 korábbi	években	nem	került	 konszoli-
dációra,	mert	a	Szlovák	Köztársaság	által	gyakorolt	erős	szabályozás	az	egészségügyi	szektorban	
nem	tette	lehetővé,	hogy	a	Csoport	irányítást	gyakoroljon	a	tevékenysége	felett.	Mivel	a	befekte-
tés	vonatkozásában	nem	volt	valószínűsíthető	 jövedelem	termelése,	értékvesztés	elszámolására	
került sor a teljes könyv szerinti értékére. 2005 során a jogszabályi változások miatt a biztosító 
részvénytársasággá	alakult.	Az	átalakulás	előtt,	2005	júniusában	a	Csoport	megállapodást	kötött	
az	E.I.C.	a.s.	társasággal	a	részvények	jövőbeli	átruházásáról.	A	Csoport	emellett	vételi	és	eladási	
opciókat	 is	 kötött	 azonos	 lehívási	 árfolyamon	 az	 átalakult	 társaság	 teljes	 részvényállományára.	
Ezen	megállapodások	eredményeként	a	Csoport	továbbra	sem	rendelkezett	irányítási	jogokkal,	így	
a	konszolidációs	körön	kívül	maradt.	2006	decemberében	a	Csoport	megkötötte	a	részvények	átru-
házásáról	 szóló	megállapodást.	A	 tranzakció	a	Versenyhivatali	 jóváhagyást	 követően	vált	 jogilag	
érvényessé 2007 májusában.

A	szerződésben	megjelölt	értékesítési	ár	alapul	vételével	került	a	részvények	valós	értéke	meg-
állapításra	a	2006.	december	31-es	pénzügyi	kimutatásokban.	Az	értékesítésből	származó	751	
millió	Ft	nyereség	elszámolásra	került	a	pénzügyi	kimutatásokban.

11 Egyéb befektetett eszközök

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Bányajáradék 15.454 17.635

Beruházásokra	adott	előlegek 7.116 1.155

Árfolyamkockázat	fedezeti	ügyletből	származó	
nettó követelés (lásd 30. és 31. jegyzet) 

6.088 6.013

Adott kölcsönök 1.855 1.827

Szerződésekből	származó	hosszú	távú	követelések 1.400 -

Hosszú	távú	bérleti	szerződések	előre	fizetett	díja 336 -

Lejáratig	tartott	diszkont	kincstárjegyek 318 306

Összesen 32.567 26.936

inA Csoport

A	Csoport	részesedése	(25%)	az	INA	Csoportban	az	alábbiak	szerint	alakult:

2007
millió forint

2006
millió forint

Részesedés a társult vállalkozás mérlegéből:

Befektetett eszközök 165.068 150.297

Forgóeszközök 68.460 60.447

Hosszú lejáratú kötelezettségek -41.323 -24.249

Rövid lejáratú kötelezettségek -56.210 -56.353

Nettó eszközérték 135.995 130.142

Részesedés a társult vállalkozás 
eredménykimutatásából:

Összes	működési	bevétel 226.613 216.749

Anyavállalati	részvényesek	részesedése	az	eredményből	 5.116 4.356

Befektetés könyv szerinti értéke 135.995 130.142

A	Csoport	fenti,	INA	Csoportban	való	részesedését	bemutató	adatok	az	IFRS	szerint	készültek,	
az	ehhez	felhasznált	számviteli	politika	megegyezik	a	Csoport	által	hasonló	körülmények	között	
végbemenő	tranzakciók	és	események	esetében	alkalmazottal.	

2006	decemberében	az	 INA	1.500.000	 (túljegyzés	esetén	 további	200.000)	 részvényének	nyil-
vános	 kibocsátásán	 keresztül	 a	 társaság	bevezetésre	 került	 a	 Zágrábi	Értéktőzsdére,	 valamint	
(GDR-ok	formájában)	a	Londoni	Értéktőzsdére.	A	2007.	december	31-én	érvényes	részvényárfo-
lyamok	alapján	a	Csoport	25%-os	befektetésének	valós	értéke	240.850	millió	forint.

panrusgáz értékesítése

A	Csoport	Panrusgáz	Zrt.-ben	lévő	50%-os	részesedésének	E.ON	Ruhrgas	International	részére	
történő	eladása	2006.	október	31-én	lezárult.	A	Panrusgáz	2006.	október	31-i	várható	mérlege	
alapján	meghatározott	előzetes	vételárat	az	E.ON	a	 tranzakció	 zárásának	napján	megfizette.	A	
végleges	vételár	a	tranzakció	zárásakor	fennálló	tényleges	adósság	és	forgótőke	mértékén	ala-
pult.	Az	 előzetes	 és	 végleges	 vételár	 közötti	 különbözet	 nem	 jelentős,	 a	 pénzügyi	 rendezésre	
2007-ben	került	sor.	A	Csoportnak	a	Panrusgáz	eredményéből	való	részesedése	666	millió	forint	
volt	az	értékesítésig.	Ezen	felül	a	MOL	98	millió	forint	nyereséget	realizált	a	tranzakción.
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A	lejárt,	de	nem	értékvesztett	vevőkövetelések	megoszlása	2007.	és	2006.	december	31-én

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Nem	esedékes	és	nem	értékvesztett 321.629 210.847

Esedékes,	de	nem	értékvesztett 31.927 19.139

90	napon	belül 26.948 17.540

91-180	nap	között 1.370 1.000

180	napon	túli 3.609 599

Összesen 353.556 229.986

14 Egyéb forgóeszközök

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Visszaigényelhető	adók	és	vámok	(kivéve	nyereségadók) 33.055 21.541

MOL	Földgázellátó	Zrt.	értékesítésével	kapcsolatos	
ármódosító tétel (lásd 24. jegyzet)

27.691 -

Előre	fizetett	jövedéki	adók 7.207 5.757

Szállítóknak	fizetett	előlegek 3.889 2.930

Előre	fizetett	bérleti	díjak 2.832 2.134

Egyéb	előre	fizetett	költségek	és	elhatárolt	bevételek 1.741 2.793

Kutatási	partnerekkel	szembeni	követelések 368 2.550

Kamatkövetelések 361 1.028

Kölcsön követelések 231 1.412

Készletekre	adott	előlegek	 208 781

Munkavállalókkal szembeni követelések 202 236

Egyéb 4.612 2.566

Összesen 82.397 43.728

Adott	kölcsönök	elemzése:

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Adott kölcsönök 3.891 3.932

Adott kölcsönök értékvesztése -3.660 -2.520

Összesen 231 1.412

A	kölcsönökre	képzett	értékvesztés	változása	az	alábbiak	szerint	alakult:

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Nyitó	egyenleg	január	1-jén 2.520 570

Tárgyévi	növekedés 1.145 1.955

Tárgyévi	csökkenés	(visszaírás) -5 -5

Értékvesztés kivezetése - -

Leányvállalatok	vásárlása	/(-)	értékesítése - -

Árfolyamváltozás	hatása - -

Záró egyenleg december 31-én 3.660 2.520

A	Csoport	2005-ben	20.000	millió	forint	térítést	fizetett	a	Magyar	Állam	részére	a	bányajáradék	
jövőbeni	szintjének	rögzítésére	és	egyes	hazai	mezők	termelési	jogának	meghosszabbítására.	Az	
összeg	2006	januárjától	kerül	elszámolásra	az	eredménykimutatásban	a	mezők	várható	termelési	
szintje	alapján	2020-ig.

12 Készletek

2007 2006

Bekerülési
érték / millió 

forint 

Nettó
 realizálható

 érték / millió 
forint 

Bekerülési
érték / millió 

forint

Nettó
 realizálható

 érték / millió 
forint 

Vásárolt	földgáz 233 233 - -

Félkész és késztermékek 192.540 192.158 120.934 120.641

Egyéb	alapanyagok 34.034 33.142 22.908 22.022

Vásárolt	kőolaj 67.139 67.139 22.415 22.415

Egyéb	áruk 25.932 25.932 16.085 15.952

Összesen 319.878 318.604 182.342 181.030

A	jogszabályi	változások	következtében	a	MOL	lengyel	leányvállalatának,	a	Slovnaft	Polska-nak	
meghatározott	szintű	üzemanyag	készletet	kell	kötelezően	fenntartania.	Ennek	szintjét	az	előző	
naptári	év	import	volumene	határozza	meg,	amely	2007.	december	31-én	16.121	millió	forintot,	
míg 2006. december 31-én 11.517 millió forintot tett ki.

Az	 IES-nek,	 a	MOL-csoport	 olaszországi	 kis-	 és	 nagykereskedelmi	 leányvállalatának	 kőolajból	
és	olajtermékekből	kell	bizonyos	mennyiséget	kötelezően	készleten	tartani.	Ennek	értéke	2007.	
december 31-én 51.177 millió forintot tett ki.

13 Vevőkövetelések, nettó

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Vevőkövetelések 369.154 239.853

Kétes	követelésekre	képzett	értékvesztés -15.598 -9.867

Összesen 353.556 229.986

A	vevőkövetelések	nem	kamatozóak	és	általában	30	napos	futamidejűek.

A	kétes	vevőkövetelések	változása	a	következőképp	alakult:	

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Nyitó	egyenleg	január	1-jén 9.867 9.458

Tárgyévi	növekedés 7.559 2.704

Tárgyévi	csökkenés	(visszaírás) -1.518 -1.731

Értékvesztés kivezetése -102 -637

Árfolyamváltozás	hatása -208 73

Záró egyenleg december 31-én 15.598 9.867
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szavazatra,	illetve	minden	1.001	forint,	azaz	egyezeregy	forint	névértékű	„C”	sorozatú	részvény	
egy	egész	egyezred	szavazatra	jogosít,	kivéve	az	alábbiakat.	Az	Alapszabálynak	megfelelően	egy	
részvényes	 vagy	 részvényesi	 csoport	 sem	gyakorolhatja	 a	 szavazati	 jogok	 több,	mint	 10%-át,	
kivéve	a	Magyar	Államot,	a	Magyar	Nemzeti	Vagyonkezelő	Zrt.-t	(MNV	Zrt.,	korábban	ÁPV	Zrt.),	
annak	bármely	 jogutódját,	 a	Magyar	Állam	nevében	 tulajdonosi	 jogokat	gyakorló	más	magyar	
szervet	és	a	Társaság	megbízásából	a	Társaság	részvényeit	vagy	azokat	megtestesítő	értékpapí-
rokat	kezelő	letéteményest	és	értékpapír-kezelőt.

A	„B”	sorozatú	részvény,	névre	szóló,	1.000	forint	névértékű,	Alapszabályban	meghatározott	sza-
vazatelsőbbségi	jogokat	biztosító	részvény.	A	„B”	sorozatú	részvény	tulajdonosa	a	magyar	állam	
nevében	tulajdonosi	jogokat	gyakorló	MNV	Zrt.	A	„B”	sorozatú	részvény	névértékének	megfele-
lően	egy	szavazatra	jogosít.	A	„B”	sorozatú	részvény	tulajdonosának	igen	szavazata	szükséges	az	
Alapszabály	12.4	Cikkelye	alapján	a	következő	ügyekhez:	a	„B”	sorozatú	részvénnyel	kapcsolatos	
adatok	megváltoztatása,	szavazati	 jogok	és	részvényesi	csoportok	meghatározása,	a	közgyűlé-
sen	minősített	többséget	igénylő	döntések	listája,	továbbá	ezen	12.4	Cikkely	módosítása.

Az	Igazgatóság	az	alapítói	okirat	felhatalmazása	alapján	2010.	április	27-ig	jogosult	az	alaptő-
két	 legfeljebb	a	felhatalmazás	megadásakor	hatályos	alaptőkének	a	15%-ával,	egy	vagy	több	
részletben	felemelni,	de	az	alaptőke	felemelésének	mértéke	összesen	nem	haladhatja	meg	a	
16.292.816.486	forintot.	Az	alaptőkét	az	Igazgatóság	új	részvények	zártkörű	forgalomba	hoza-
talával	a	jelen	felhatalmazásban	szereplő	idő	és	összeghatáron	belül	kizárólag	stratégiai	céljai	
végrehajtására	 más	 vállalkozások	 részvényei	 és/vagy	 eszközei	 megvásárlása	 során	 történő	
részvénycsere	vagy	részvényekkel	történő	fizetés	céljából	és	az	ahhoz	szükséges	mértékben	
jogosult felemelni.

jegyzett tőke emelések

Az	Alapszabály	rendelkezésével	összhangban	az	Igazgatóság	a	 jegyzett	tőkét	 legkésőbb	2008.	
szeptember	 1-ig,	 annak	 nem	 több	mint	 2%-os	mértékével,	 azaz	 2.164.548.000	 forinttal	 emel-
heti	fel	„A”	sorozatú	(vagy	azt	helyettesítő)	részvényekre	átváltoztatható	zárt	kibocsátású	kötvé-
nyekkel.	2007.	december	31-ig	ilyen	címen	1.448.106.000	forint	névértékű	részvényt,	míg	2006.	
december	31-ig	ilyen	címen	1.102.980.000	forint	névértékű	részvényt	bocsátott	ki	a	Társaság.	

saját részvény tranzakciók

Tőkeszerkezet optimalizációs program
Mivel	a	részvényesek	a	tőkeszerkezet	optimalizációját	várták	el,	a	Csoport	döntést	hozott	a	saját	
részvény	vásárlások	újrakezdéséről	2007.	júniusban.	A	program	keretében	a	MOL	megállapodást	
írt	alá	19.690.362	darab	saját	részvény	kölcsönadásáról	az	OTP	Bank	Nyrt.-vel,	illetve	a	Magyar	
Fejlesztési	Bank	Zrt.	egyik	leányvállalatával	(MFB	Invest	Zrt.).	Ezen	megállapodások	további	saját	
részvény	vásárlásokat	tettek	lehetővé	a	részvénypiacon.	

15 Pénzeszközök

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Bankbetétek forintban 38.292 17.369

Bankbetétek	EUR-ban 37.131 15.756

Bankbetétek USD-ban 18.113 6.878

Bankbetétek SKK-ban 3.198 8.068

Bankbetétek	CZK-ban 7.487 3.957

Bankbetétek	PLN-ban 3.042 888

Bankbetétek egyéb devizában 8.031 5.760

Rövid lejáratra lekötött forint betétek 273 18.931

Rövid	lejáratra	lekötött	betétek	EUR-ban 731 239.273

Rövid lejáratra lekötött betétek USD-ban 256 69.917

Rövid lejáratra lekötött betétek SKK-ban 10.315 9.445

Készpénz	forintban 1.246 2.065

Készpénz	egyéb	valutában 853 690

Készpénz	egyenértékesek	 753 107

Összesen 129.721 399.104

A	 különböző	 devizanemekben	 fennálló	 bankbetétek	 (betétszámlák)	 és	 rövid	 lejáratra	 lekötött	
betétek	esetében	a	kamatok	az	alábbi	tartományokban	mozogtak:

Betétszámlák 2007 2006

EUR 3,3%-3,5% 1,7%-3,3%

USD 4,1%-5,7% 3,8%-5,0%

HUF 6,7%-7,7% 5,3%-7,7%

SKK 1,9%-5,9% 1,5%-5,8%

Rövid lejáratra lekötött betétek

EUR 2,7%-4,7% 2,2%-3,6%

USD 4,0%-6,2% 2,5%-5,4%

HUF 6,8%-9,0% 5,0%-9,0%

SKK 1,9%-5,9% 1,6%-5,9%

16 Jegyzett tőke

A	MOL	Nyrt.	jegyzett	tőkéje	2007.	december	31-én	109.676	millió	forint	volt,	amely	109.674.923	
darab	„A”	sorozatú,	egy	darab	„B”	sorozatú	és	578	darab	„C”	sorozatú	részvényből	állt.	A	MOL	
Nyrt.	jegyzett	tőkéje	2006.	december	31-én	109.330	millió	forint,	amely	109.329.797	darab	„A”	
sorozatú,	egy	darab	„B”	sorozatú	és	578	darab	„C”	sorozatú	részvényből	állt.

A	kinnlévő	jegyzett	tőke	összege	2007.	december	31-én	65.950	millió	forint,	míg	2006.	decem-
ber 31-én 83.467 millió forint volt.

Az	„A”	sorozatú	törzsrészvények	1.000	forint	névértékűek,	a	„C”	sorozatú	törzsrészvények	1.001	
forint	névértékűek.	Minden	1.000	forint,	azaz	egyezer	forint	névértékű	„A”	sorozatú	részvény	egy	
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Átváltható értékpapírok kibocsátása
A	MOL	2006.	március	13-án	részvény	adásvételi	szerződést	írt	alá	a	tulajdonában	lévő	6.007.479	
darab	”A”	sorozatú	MOL	törzsrészvény	Magnolia	Finance	Limited	(„Magnolia”),	Jersey-ben	bejegy-
zett	társaság	részére	történő	értékesítéséről,	mely	ezáltal	5,58%-os	befolyást	szerzett	a	MOL-ban.	

A	Magnolia	bejelentette	610	millió	euró	értékű,	lejárat	nélküli,	átváltható	értékpapír	(„Átváltható	
Értékpapírok”)	 értékesítését	 az	 Amerikai	 Egyesült	 Államokon,	 Japánon,	 Jersey-n,	 Kanadán,	
Magyarországon	 és	 Lengyelországon	 kívüli	 nemzetközi	 pénzügyi	 befektetők	 részére,	 amelyek	
2011.	március	20-a	és	2016.	március	12-e	között	 („Átváltási	 Időszak”)	„A”	sorozatú	MOL	törzs-
részvényekre	válthatók	át.	Az	Átváltható	Értékpapírok	kibocsátása	névértéken	történt,	az	első	tíz	
évben	utánuk	fizetendő	éves	kamat	mértéke	4,00%,	értékesítésükre	26.670	Ft	/	részvény	átvál-
tási	árfolyam	figyelembevételével	került	sor.

A	MOL	a	saját	részvények	értékesítésével	egyidejűleg	megállapodott	egy	swap	szerződés	aláírá-
sában	a	Magnolia-val,	amely	alapján	a	MOL-t	az	opciós	jog	gyakorlását	megelőző	meghatározott	
időszak	forgalommal	súlyozott	átlagárán	vételi	 jog	illeti	meg	az	összes	vagy	egyes	MOL	törzs-
részvényekre	bizonyos	korlátozott	esetekben.	Továbbá	amennyiben	az	Átváltható	Értékpapírok	
tulajdonosai	a	 fenti	 időszak	alatt	nem,	vagy	nem	teljes	mértékben	élnek	átváltási	 jogukkal,	az	
Átváltási	Időszak	végén,	majd	ezt	követően	negyedévenként,	a	MOL	jogosult	egy	vételi	opción	
keresztül	 az	 átváltásra	 nem	 kerülő	 törzsrészvények	megvásárlására.	 Amennyiben	 a	Magnolia	
2016	után	az	Átváltható	Értékpapírok	bevonásáról	dönt	és	a	MOL	törzsrészvények	bevonáskori	
piaci	ára	101,54	euró	/	részvénynél	alacsonyabb	lesz,	a	MOL	megtéríti	a	különbözetet.	

A	MOL	 nem	 rendelkezik	 közvetlen	 vagy	 közvetett	 tulajdonosi	 részesedéssel	 vagy	 kontrollal	 a	
Magnolia-ban,	de	az	IFRS	szerinti	beszámolójában	konszolidálja	a	Magnoliát	a	SIC	12	–	Konszoli-
dálás:	Speciális	célú	gazdálkodó	szervezetek	értelmezés	követelményeinek	megfelelően.

Az	Átváltható	Értékpapírok	Magnolia	által	történő	kibocsátása	–	a	tranzakciós	költségek	levonása	
után	–	a	külső	tulajdonosokra	jutó	saját	tőke	összegét	121.164	millió	forinttal	növelte.	A	Magnolia	
által	kibocsátott	Átváltható	Értékpapírok	tulajdonosai	részére	4.927	millió	és	6.128	millió	forint	kamat	
került	kifizetésre	2006-ban,	illetve	2007-ben,	valamint	a	Magnolia	által	birtokolt	MOL	részvényekre	
jutó osztalék (1.929 millió forint 2006-ban és 3.052 millió forint 2007-ben) is kiegyenlítésre került. 
Mindkét	tranzakció	közvetlenül	a	külső	tulajdonosokra	jutó	saját	tőke	terhére	került	elszámolásra.	

Az	Átváltható	 Értékpapírok	 tulajdonosainak	 átváltási	 opciója	 Egyéb	 hosszú	 lejáratú	 kötelezett-
ségként	 (lásd	 20.	 jegyzet)	 került	 elszámolásra,	melynek	 valós	 értékre	 történő	 átértékelése	 az	
eredménykimutatásban	jelenik	meg.	Az	átváltási	opció	valós	értéke	a	befektetés	értékelés	(piaci	
értékek)	módszerével	került	meghatározásra	és	elsősorban	a	következő	tényezők	függvénye:

Forintban	kifejezett	MOL	tőzsdei	részvényárfolyam•	
HUF/EUR	átváltási	árfolyam•	
MOL	részvény	árfolyam	volatilitása	(EUR	bázison	kalkulálva)•	
A	befektetők	osztalék	várakozása	a	MOL	részvények	tekintetében•	
EUR	–	bázisú	kamatláb•	
Hitelkockázati felár•	

Ezen	származékos	pénzügyi	kötelezettség	bekerüléskori	valós	értéke	37.453	millió	forint	volt.	Az	
értékpapírok	kibocsátása	óta	az	átváltási	opció	valós	értékelésének	eredményre	gyakorolt	hatása	

A	2007.	április	26-i	Éves	Rendes	Közgyűlés	felhatalmazása	alapján	a	Társaság	megbízást	adott	
az	 ING	Bank	Zrt.-nek	és	az	OTP	Bank	Nyrt.-nek,	mint	befektetési	 szolgáltatóknak,	hogy	2007.	
december	31-ig	„A”	sorozatú	saját	részvényt	vásároljon	a	tőzsdén.	A	következő	évi	rendes	köz-
gyűlésen	(2008.	áprilisban)	az	Igazgatóság	felhatalmazást	szándékozik	kérni	a	saját	részvények	
bevonására	és	további	saját	részvény	vásárlásokra,	a	befektetési	lehetőségektől	függően.	Mind-
azonáltal,	 az	 Igazgatóság	 fenn	 kívánja	 tartani	 a	 flexibilitását	 abban,	 hogy	 a	 saját	 részvényeket	
akvizíciók	során	fizetési	eszközként	használhassa	fel.	

A	Csoport	a	tőkeszerkezet	optimalizációs	program	keretében	17.861.856	db	részvényt	vásárolt	
vissza	a	piacon	2007.	december	31-ig.	Mind	a	visszavásárolt,	mind	pedig	a	harmadik	 feleknek	
kölcsönadott	részvényeket	a	Csoport	az	IAS	32	Pénzügyi	Instrumentumok	–	Bemutatás	standard	
alapján	saját	részvényként	mutatja	be.

BNP Paribas tulajdonában lévő részvények
2005.	 december	 23-án	 megállapodás	 született	 a	 MOL,	 a	 Slovnaft	 korábbi	 tulajdonosai	 a	
Slovintegra-Slovbena	 („SISB”)	 részvényesi	csoport,	valamint	a	BNP	Paribas	SA	 („BNP”)	között.	
A	megállapodás	értelmében	a	MOL	a	SISB-val	szemben	fennálló	vételi	 jogának	gyakorlására	a	
BNP-t	jelölte	ki,	a	BNP	ezt	a	jogot	gyakorolva	megvásárolta	a	SISB	7.552.874	darab	„A”	sorozatú	
MOL	részvényét.	Az	adásvétel	zárását	követően	a	MOL	7.552.874	darab	„A”	sorozatú	MOL	rész-
vényre	amerikai	típusú	vételi	jogot	szerzett	a	BNP-től,	és	egyúttal	a	BNP	ugyanennyi	részvényre	
európai	típusú	eladási	jogot	szerzett	a	MOL-tól.	Mindkét	opció	esetében	az	opció	lejárata	2006.	
december	18.,	az	opciós	vételi,	illetve	eladási	ár	pedig	7.645	forint	volt	részvényenként,	mely	a	
MOL	és	a	SISB	között	2002	novemberében	létrejött	opciós	megállapodások	szerinti	ár	alapján	
lett	megállapítva.	

Továbbá	2006.	április	10-én	a	BNP	és	a	MOL	a	MOL	tulajdonában	lévő	„A”	sorozatú	törzsrészvé-
nyekre	vonatkozó	megállapodást	írt	alá.	A	megállapodás	értelmében	a	MOL	1.404.217	darab	„A”	
sorozatú	MOL	törzsrészvényt	értékesített	tőzsdei	tranzakció	keretében	piaci	áron	a	BNP	részére	
a	Budapesti	Értéktőzsdén.	A	részvény-átruházási	szerződés	megkötésével	egyidejűleg	a	MOL	és	
a	BNP	opciós	szerződéseket	kötött	egymással,	amelynek	értelmében	a	tranzakció	sikeres	zárá-
sát	követően	a	MOL	az	értékesített	részvényekre	amerikai	típusú	vételi	 jogot	szerez	a	BNP-től,	
és	egyúttal	a	BNP	ugyanennyi	részvényre	európai	típusú	eladási	jogot	szerez	a	MOL-tól.	Mindkét	
opció	esetében	az	opció	 lejárata	2006.	december	18.,	az	opció	vételi	 illetve	eladási	ára	pedig	
megegyezik az eredeti értékesítési árral.

Miután	2006.	év	végén	mindkét	szerződés	meghosszabbításra	került,	2007.	december	13-án	
a	 BNP	 és	 a	MOL	 további	 szerződéseket	 írtak	 alá	 a	 BNP	 által	 tulajdonolt	 „A”	 sorozatú	MOL	
törzsrészvényekre	vonatkozóan,	melyek	értelmében	a	BNP	által	tulajdonolt	MOL	részvényeket	
érintő	opciós	jogok	a	2009.	június	18-ig	terjedő	időszakra	kiterjesztésre	kerülnek.	A	tranzakció	
zárását	követően	a	MOL	egy	amerikai	típusú	vételi	opciót	kapott	a	BNP-től	arra,	hogy	8.957.091	
„A”	sorozatú	MOL	részvényt	a	BNP-től	megszerezzen,	és	a	BNP	egyúttal	egy	európai	 típusú	
eladási	opciót	kapott	a	MOL-tól,	amely	alapján	ugyanezen	mennyiségű	MOL	részvényt	eladhat	
a	MOL-nak.

Az	opciós	vételi	és	eladási	ár	7.552.874	részvényre	(A	részlet)	vonatkozóan	részvényenként	34,79	
USA dollár, míg 1.404.217 részvényre (B részlet) vonatkozóan részvényenként 109,84 USA dollár. 
Ezen	árak	a	2005.	december	23-án	(A	részlet),	illetve	2006.	április	10-én	(B	részlet)	aláírt	megál-
lapodásokon	alapulnak.
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17 Osztalékok

A	2006-os	üzleti	év	eredményéből	a	2007	áprilisában	tartott	Éves	Rendes	Közgyűlésen	a	tulajdo-
nosok	50.000	millió	forint	osztalék	kifizetését	hagyták	jóvá,	amely	részvényenként		507,96	forint-
nak	felelt	meg.	Az	osztalékfizetésre	jogilag	felhasználható	tartalékok	összege	a	Társaság	egyedi	
beszámolója	alapján	2007.	december	31-én	1.095.119	millió	forint,	2006.	december	31-én	pedig	
918.121	millió	forint	volt.	A	Társaság	 igazgatósága	a	2007-es	üzleti	év	után	85.000	millió	forint	
osztalék	kifizetését	javasolja	az	éves	rendes	közgyűlésen	a	tulajdonosoknak.	

18 Hosszú lejáratú kötelezettségek

Súlyozott 
átlagos 

kamatláb
2007 (%)

Súlyozott 
átlagos 

kamatláb
2006 (%) Lejárat

2007 
millió 
forint

2006 
millió 
forint

Biztosíték	nélküli	kötvények	EUR-ban 3,96 3,96 2015 190.678 189.771

Biztosíték	nélküli	bankhitelek	EUR-ban 4,49 5,53 2012 146.494 132

Biztosíték nélküli bankhitelek USD-ban 5,75 - 2012 199.571 -

Biztosítékkal	fedezett	bankhitelek	EUR-ban 5,77 3,65 2018 30.354 10.798

Átváltoztatható	kötvények	(lásd	38.	jegyzet) 8,21 6,61 2008 1.840 3.880

Pénzügyi lízing kötelezettség 7,74  7,29 2012 3.891 384

Egyéb 0,98  3,16 2015 5.445 4.792

Összesen 578.273 209.757

Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid 
lejáratú része

51.281 1.478

Összesen hosszú lejáratú kötelezett-
ségek rövid lejáratú rész nélkül

526.992 208.279

biztosíték nélküli kötvények eUr-ban

A	2005.	év	során	a	MOL	Nyrt.	750	millió	EUR	összértékű	fix	kamatozású	kötvényt	bocsátott	ki.	
A kötvények lejárata 2015. október 5., éves kamatozása 3,875%, az egyes kötvények névértéke 
50.000	EUR.	A	kötvények	a	Luxemburgi	Értéktőzsdén	kerültek	bevezetésre.

Biztosítékkal fedezett bankhitelek eUR-ban

A	biztosítékkal	fedezett	hitelek	a	speciális	beruházási	projektek	finanszírozása	céljából	kerültek	
lehívásra,	és	a	hitellel	finanszírozott	eszközök	adják	a	fedezetüket.

pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek

A	Csoport	különböző	tárgyi	eszközökre	és	berendezésekre	vonatkozó	pénzügy	lízingekkel,	illetve	
pénzügyi	 lízing	elemet	tartalmazó	szerződéssel	 rendelkezik.	Ezek	a	 lízingek	tartalmaznak	meg-
újítási	lehetőséget,	de	vásárlási	opciót,	illetve	eszkalációs	klauzulát	nem.	A	megújítás	a	lízingbe	
vevő	társaság	választási	lehetősége.	

12.966	millió	forint	és	14.131	millió	forint	volt	2007-ben,	illetve	2006-ban,	amely	a	pénzügyi	műve-
letek ráfordításai között kerül kimutatásra a mellékelt konszolidált eredménykimutatásban. 

ÁPV Zrt.-től 2006-ban megvásárolt részvények
A	MOL	2005.	december	1-jén	vételi	jogról	szóló	szerződést	írt	alá	az	ÁPV	Zrt.-vel.	A	szerződés	
alapján	 a	MOL	Nyrt.	 az	ÁPV	Zrt.	 tulajdonában	 lévő	10.898.525	darab	 „A”	 sorozatú	MOL	 rész-
vény	(a	MOL	jegyzett	tőkéjének	10%-a)	megvásárlására	jogosult	két	opciós	időszak	alatt,	2005.	
december	10-e	és	30-a,	illetve	2006.	május	1-je	és	október	27-e	között.	A	tranzakcióval	kapcsola-
tos	692	millió	forint	költség	közvetlenül	a	saját	tőkével	szemben	került	elszámolásra.

A	MOL	2006.	május	29-én		opciós	jogával	élve	tőzsdei	tranzakció	keretében	10.898.525	darab	„A”	
sorozatú	MOL	törzsrészvényt	vásárolt	az	ÁPV	Zrt.-től.	A	részvényenkénti	vételár	a	2006.	május	8-át	
megelőző	90	tőzsdei	kereskedési	nap	forgalommal	súlyozott	átlagára,	azaz	21.760	Ft	volt.	A	tranz-
akció	2006.	május	30-i	 tőzsdei	elszámolását	 követően	az	ÁPV	Zrt.	befolyása	11,74%-ról	1,74%-ra	
csökkent.	2006.	december	31-ig	az	ÁPV	Zrt.	nyilvános	értékesítés	során	eladta	a	MOL	Nyrt.-ben	lévő	
1,74%-os	részesedését.	A	tranzakció	eredményeként	az	ÁPV	Zrt.	csak	egy	darab	„A”	sorozatú	törzs-
részvénnyel	és	egy	darab	„B”	sorozatú	szavazatelsőbbségi	részvénnyel	rendelkezik	a	Társaságban.

A törzs-, saját és kibocsátható részvények számának változásai: 

„A” és „B” sorozatú 
részvények

Összes 
kibocsátott 

részvény
darabszáma

Visszavá-
sárolt saját 
részvények 

darabszáma

Visszavá-
sárlási köte-
lezettséggel 
rendelkező 
részvények

Kintlévő 
részvények

darabszáma

Kibocsátha-
tó maximá-

lis részvény 
darabszám

2005. december 31. 108.984.672 -7.411.696 -7.552.874 94.020.102 126.655.013

Munkavállalói és 
menedzsment juttatások

- 43.977 - 43.977 -

Értékesítés a Magnolia 
Finance	Ltd.	részére

- 6.007.479 -6.007.479 - -

Értékesítés	a	BNP	Paribas	
részére

- 1.404.217 -1.404.217 - -

Vásárlás	ÁPV	Zrt.-től - -10.898.525 - -10.898.525 -

Egyéb	vásárlások - -43.977 - -43.977 -

Átváltoztatható	kötvények	bevál-
tása	„A”	sorozatú	részvényekre

345.126 - - 345.126 -

2006. december 31. 109.329.798 -10.898.525 -14.964.570 83.466.703 126.655.013

OTP	Bank	Nyrt.	részére	
kölcsönadott részvények

- 8.757.362 -8.757.362 - -

MFB Invest Zrt. részére 
kölcsönadott részvények

- 10.933.000 -10.933.000 - -

Egyéb	vásárlások - -17.861.856 - -17.861.856 -

Átváltoztatható	kötvények	bevál-
tása	„A”	sorozatú	részvényekre

345.126 - - 345.126 -

2007. december 31. 109.674.924 -9.070.019 -34.654.932 65.949.973 126.655.013

A	kibocsátott	„C”	sorozatú	törzsrészvények	számában	nem	történt	változás.	Mind	az	578	darab	
részvényt	visszavásárolta	a	Társaság.
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Környezetvédelmi céltartalék

2007.	 december	 31-én	 29.496	millió	 forint	 céltartalék	 szerepel	 a	mérlegben	 a	múltban	 kelet-
kezett,	 elsősorban	magyarországi	 és	 szlovákiai	 talaj-,	 talajvíz	 szennyeződésekkel	 és	 veszélyes	
hulladékokkal	(pl.	savgyanta)	kapcsolatos	kötelezettségekre.	A	céltartalék	összegének	meghatá-
rozására	a	MOL	belső	környezetvédelmi	audit	csoportja	által	készített	felmérés	szolgált.	2006.	
évben	egy	független	környezetvédelmi	auditor	társaság	megvizsgálta	a	Csoport	belső	felmérési	
szabályait, kontrol folyamatait és jóváhagyta azokat. Az érték becslése a jelenleg ismert tech-
nológiák	és	mai	árak	alapján,	kockázattal	súlyozott	cash	flow	meghatározásával	történt,	becsült	
kockázatmentes kamatlábbal diszkontálva.

Létszám-leépítési céltartalék

A	2005-ben	elkezdett	 folyamatos	hatékonyság	növelő	projekt	 részeként	a	MOL	Nyrt.,	Slovnaft	
a.s.	és	egyéb	Csoport	tagok	a	munkaerő	további	optimalizálásáról	döntöttek.	Mivel	a	vezetőség	
elkötelezte	magát	a	változások	mellett	és	a	szervezet	átalakítási	tervet	az	érintetteknek	kellően	
részletezett	formában	kommunikálta,	a	Csoport	céltartalékot	képzett	ezen	költségek	fedezetére,	
amely	a	jövőbeli	fizetési	kötelezettségek	és	kapcsolódó	adók	és	járulékok	adott	időpontra	vonat-
kozó	jelenértékének	felel	meg.	A	program	a	meghatározott	menetrend	szerint	halad,	és	várha-
tóan	2009-ben	fejeződik	be.	A	fentieken	túl,	az	IES	akvizíció	eredményeként	a	létszám-leépítési	
céltartalék	állománya	2.623	millió	 forinttal	növekedett	végkielégítés	 jogcímen.	A	 létszámleépí-
tésre	képzett	céltartalék	záró	egyenlege	2007.	év	végén	3.972	millió	forint,	illetve	2006.	év	végén	
pedig	2.034	millió	forint	volt.

mezőfelhagyási kötelezettség

2007.	december	31-én	a	termelés	befejezését	követő	mező-	és	kútfelhagyási	költségekkel	kap-
csolatosan	megképzett	céltartalék	összege	82.705	millió	 forint.	Ennek	a	költségnek	körülbelül	
7%-a	várhatóan	2008	és	2012	között	merül	fel,	a	fennmaradó	93%	pedig	a	2013	és	2041	közötti	
időszakban.	 A	 céltartalék	 mértéke	 a	 vonatkozó	 jogszabályok	 jelenlegi	 értelmezése	 alapján,	 a	
jelenlegi árszinten került kiszámításra és a becsült kockázatmentes kamatlábbal lett diszkontálva. 
A	termelés	befejezése	és	az	eredeti	állapot	helyreállítása	során	felmerülő	kútlezárással	és	 fel-
számolással	kapcsolatos	mezőfelhagyási	tevékenység	külső	erőforrások	igénybevételével	(2012	
végéig)	és	a	Csoporton	belüli	funkciók	megteremtésével	(2010-től	2041-ig)	kerül	végrehajtásra.	A	
vezetőség	megítélése	alapján	a	régióban	ezen	feladatokhoz	elegendő	kapacitás	lesz	elérhető.	Az	
IAS	16	–	Ingatlanok,	gépek	és	berendezések	alapján	a	megképzett	céltartalék	megfelelő	része	a	
vonatkozó	mezők	értékére	került	aktiválásra.	

nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék

2007.	december	31-én	a	Csoport	7.134	millió	 forint	céltartalékot	képzett	a	 jelenlegi	munkavál-
lalók	jövőbeni	nyugdíjazásakor	fizetendő	juttatások	és	a	törzsgárda	jutalmak	becsült	értékének	
fedezetére.	A	MOL,	Slovnaft	és	TVK	nyugdíjazáskor	egy	összegben	 járó	 juttatást	fizet	minden	
munkavállalójának.	 A	MOL	munkavállalók	 a	 szolgálati	 idejüktől	 függetlenül	 3	 havi	 juttatásban	
részesülnek	 a	 nyugdíjazáskori	 fizetésük	 alapján,	 a	 TVK	 és	 a	 Slovnaft	munkavállalói	 azonban	 a	

Minimális	lízingfizetések	és	pénzügyi	lízingből	eredő	kötelezettségek	jelenértéke	2007.	és	2006.	
december	31-én	az	alábbiak	szerint	alakult:

Minimális 
lízingfizetések

Pénzügyi 
lízingből eredő 

kötelezettségek 
jelenértéke

Minimális 
lízingfizetések

Pénzügyi 
lízingből eredő 

kötelezettségek 
jelenértéke

2007 / millió forint 2007 / millió forint 2006 / millió forint 2006 / millió forint

1 éven belül esedékes 260 247 141 140

2-5 éven belül esedékes 2.691 2.261 210 203

5 éven túl esedékes 2.318 1.383 51 41

Minimális lízingfizetések 
összesen

5.269 402

Finanszírozási költségek -1.378 -18

Pénzügyi lízingből eredő 
kötelezettségek jelenértéke

3.891 3.891 384 384

19 Céltartalékok várható kötelezettségekre

Környezet-
védelem

Létszám-
leépítés

Nyugdíj 
juttatások

Mező-
felhagyás

Peres 
ügyek

Egyéb Összesen

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

Egyenleg 2005. 
december 31.

27.539 4.810 3.665 81.665 766 1.856 120.301

Leányvállalat	
bevonása	/	eladása

-64 - -51 285 -324 -276 -430

Képzés	és	korábbi	
becslések 
felülvizsgálata

1.959 214 349 -1.428 217 3.524 4.835

Kamathatás 1.260 113 238 4.503 - - 6.114

Árfolyam	különbözet 628 43 109 -24 1 58 815

Felhasználás -3.948 -3.146 -128 -467 -177 -616 -8.482

Egyenleg 2006. 
december 31.

27.374 2.034 4.182 84.534 483 4.546 123.153

Leányvállalat	
bevonása	/	eladása

2.646 2.818 - 11 319 176 5.970

Képzés	és	korábbi	
becslések 
felülvizsgálata

1.265 104 2.879 -4.789 146 813 418

Kamathatás 1.275 63 264 3.169 - - 4.771

Árfolyam	különbözet 223 18 153 -46 -14 60 394

Felhasználás -3.287 -1.065 -344 -174 -219 -2.945 -8.034

Egyenleg 2007. 
december 31.

29.496 3.972 7.134 82.705 715 2.650 126.672

Rövid lejáratú rész 
2006

5.144 1.441 16 610 381 2.915 10.507

Hosszú lejáratú 
rész 2006

22.230 593 4.166 83.924 102 1.631 112.646

Rövid lejáratú rész 
2007

8.242 899 1.024 644 643 998 12.450

Hosszú lejáratú 
rész 2007

21.254 3.073 6.110 82.061 72 1.652 114.222
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peres ügyek és egyéb céltartalékok

A	 peres	 ügyek	 és	 egyéb	 céltartalékok	 a	 töltőállomások	 bezárásakor	 felmerülő	 költségekre,	 a	
peres	ügyekre	(lásd	32.	jegyzet)	és	az	egyéb	kisebb	jövőbeni	pénzügyi	kötelezettségekre	képzett	
céltartalékok összegét foglalják magukban. 

20 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Magnolia	Finance	Ltd.	által	kibocsátott	átváltható	
értékpapírokhoz	kapcsolódó	átváltási	opció	(lásd	16.	jegyzet)

64.550 51.584

Eladott	„A”	részvények	eladási	és	vételi	opcióval	(lásd	16.	jegyzet) 68.208 -

Kapott	költségvetési	támogatás 4.869 5.148

Hosszú	távú	ösztönzők 193 106

Egyéb 274 43

Összesen 138.094 56.881

21 Szállítók és egyéb kötelezettségek

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Szállítók 331.563 213.103

Fizetendő	adók	és	hozzájárulások	(kivéve	nyereségadók) 92.922 80.769

MOL	Földgázellátó	Zrt.	vételár	elhatárolás	(lásd	7.	jegyzet) 25.005 37.944

Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 13.382 9.655

Fizetendő	vámok 8.664 3.521

E.ON	Földgáz	Trade	Zrt.-nek	fizetendő	földgázvásárlás	támogatás 7.201 7.359

Vevőktől	kapott	előlegek 6.689 4.015

Vételi	és	eladási	opcióval	eladott	„A”	részvények	(lásd	16.	jegyzet) 6.097 79.990

Elhatárolt	költségek 5.128 2.572

Vevőknek	fizetendő	engedmény 4.836 4.198

Tifon	akvizíció	még	nem	rendezett	vételár	különbözete	
(lásd 6. jegyzet)

3.867 -

IES	akvizíció	még	nem	rendezett	vételár	különbözete	
(lásd 6. jegyzet)

2.794 -

Készletező	Szövetséggel	(MSZKSZ)	szembeni	kötelezettség 2.392 3.606

Fizetendő	banki	kamatok 2.362 766

A	Szlovák	Köztársaság	Versenyhivatalának	fizetendő	bírság 2.262 -

MOL	Földgázellátó	Zrt.	még	nem	rendezett	vételár	
különbözete (lásd 7. jegyzet)

- 11.261

Baitex	akvizíció	pénzügyileg	nem	rendezett	vételára	(lásd	6.	jegyzet) - 1.512

Egyéb 10.325 7.423

Összesen 525.489 467.694

A	szállítói	kötelezettségek	nem	kamatozó	jellegűek	és	általában	rendezésre	kerülnek	30	napon	
belül.	A	fizetendő	hozzájárulások	főként	bányajáradékból,	társadalombiztosítási	járulékból,	általá-
nos forgalmi adóból és vámokból állnak.

szolgálati	idő	függvényében,	a	nyugdíjazáskori	fizetésük	alapján	legfeljebb	2	illetve	8	havi	jutta-
tásban	 részesülnek	nyugdíjazáskor.	Külön	kezelésű	alap	egyik	esetben	sem	került	kialakításra.	
A	jelenlegi	szolgálat	költségeiben	további	1.967	millió	forint	értékű	növekedést	okozott	a	MOL	
és	néhány	leányvállalata	munkavállalóinak	törzsgárda	jutalmára	újonnan	képzett	céltartalék,	ami	
a	2008.	 évi	Kollektív	Szerződés	 rendelkezései	 alapján	 került	bevezetésre.	A	céltartalék	mérté-
kének	meghatározása	hivatalos	statisztikai	adatokat	tükröző	aktuáriusi	és	pénzügyi	feltételezé-
sek	 figyelembe	 vételével	 történt,	melyek	 a	 Csoport	 üzleti	 tervében	 szereplő	 feltételezésekkel	
összhangban	állnak.	Alapvető	aktuáriusi	feltételezések	szerint	a	diszkont	ráta	és	a	bérszínvonal	
emelkedése között 2%-os különbség van.

2007 / millió forint 2006 / millió forint

A meghatározott juttatási kötelezettség nettó 
jelenértéke időszak elején

6.110 5.476

El	nem	számolt	múltbéli	szolgálat	költségei	az	időszak	elején 1.928 1.811

Egyenleg év elején 4.182 3.665

Leányvállalat	bevonásának	/	eladásának	hatása - -51

Múltbéli szolgálat elszámolt költsége 126 119

Tárgyévre	jutó	szolgálat	költsége 2.858 615

Kamathatás 264 238

Felhasználás -344 -128

Aktuáriusi	nyereség	/	veszteség	nettó	hatása -105 -385

Árfolyam	különbözet 153 109

Egyenleg év végén 7.134 4.182

El	nem	számolt	múltbéli	szolgálat	költségei	az	időszak	végén 1.942 1.928

A meghatározott juttatási kötelezettség nettó jelenértéke 
időszak	végén

9.076 6.110

Az alábbi táblázat foglalja össze a tárgyévi juttatások nettó költségeinek elemeit, amelyek az 
eredménykimutatásban	a	nyugdíjjuttatásokra	képzett	céltartalékra	vonatkozóan	személyi	jellegű	
ráfordításként kerültek kimutatásra.
 

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Tárgyévre	jutó	szolgálat	költségei 2.858 615

Felhasználás -344 -128

Aktuáriusi	nyereség	/	veszteség	nettó	hatása	 -105 -385

Múltbéli szolgálat elszámolt költsége 126 119

Juttatások nettó költsége (lásd 25. jegyzet) 2.535 221

A	 következő	 táblázat	 bemutatja	 a	 nyugdíjjuttatások	 számításakor	 használt	 főbb	 pénzügyi	 és	
aktuáriusi	mutatókat,	becsléseket:

2007 2006

Diszkont ráta % 6,1-8,5 6,1-7,0

Átlagos	bérnövekedés	% 4,1-6,5 4,1-5,0

Halálozási	ráta	(férfiak)	 0,06-2,82 0,06-2,82

Halálozási	ráta	(nők) 0,02-1,15 0,02-1,15
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2007-ben a leányvállalatok értékesítésén realizált 44.268 millió forint nyereség a gázüzlet érté-
kesítésével	kapcsolatban	az	E.ON	Ruhrgas	International	AG-tól	utólagos	elszámolás	címén	járó	
összeget	tükrözi,	melyből	a	társaság	2007.	év	harmadik	negyedévében	16.577	millió	Ft-ot	kész-
pénzben	megkapott,	míg	a	fennmaradó	összeg	pénzügyi	teljesítése	a	2008.	év	első	negyedév-
ben várható (lásd 14. jegyzet).

25 Személyi jellegű ráfordítások

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Bérköltség 75.481 72.323

Társadalombiztosítási	járulék 24.728 22.919

Egyéb	személyi	jellegű	kifizetések 12.607 11.424

Tárgyévre	jutó	szolgálat	és	múltbéli	szolgálat	elszámolt	költsége 2.535 221

Részvényalapú	juttatások	költsége	(lásd	38.	jegyzet) 1.909 2.438

Összesen 117.260 109.325

26 Egyéb működési költségek

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Bányajáradék 120.717 147.651

Adók és hozzájárulások 27.290 29.326

Stratégiai	készletek	tárolásáért	fizetett	díj	(MSZKSZ) 16.949 15.529

Bérleti díjak 14.355 13.305

Egyéb	külső	szolgáltatások 8.140 8.101

Követelések értékvesztése 7.837 3.877

Reklámköltségek 5.907 4.471

Biztosítási díjak 4.934 4.939

Tanácsadási	díjak 3.970 7.705

Takarítási	díjak 3.349 3.107

Külső	könyvviteli	szolgáltatás	díja 3.065 4.148

Vagyonvédelemmel	kapcsolatos	költségek 2.846 3.975

Bankköltségek 2.023 2.204

Környezetvédelmi költségek, nettó 1.811 1.547

Környezetvédelmi	céltartalék	tárgyévi	képzése 1.265 1.959

Környezetvédelmi termékdíj 862 991

Káresemények 307 893

Mezőfelhagyási	céltartalék	változása -2.972 -1.143

Peres	és	egyéb	ügyekre	képzett	céltartalékok	képzése	és	
felülvizsgálata

-182 2.628

Slovnaft bírság - 1.037

Egyéb 2.625 6.471

Összesen 225.098 262.721

A	Szlovák	Versenyhivatal	2006.	december	végén	határozatot	bocsátott	ki,	amely	kimondja,	hogy	
a	Slovnaft	diszkriminatív	módon	visszaélt	domináns	pozíciójával	és	ezzel	egyidejűleg	2.182	millió	

22 Rövid lejáratú hitelek

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Fedezettel	biztosított	hitelek	EUR-ban 30.892 -

Fedezettel biztosított hitelek USD-ban 22.977 -

Biztosíték	nélküli	hitelek	EUR-ban 1.267 1.268

Biztosíték nélküli hitelek egyéb devizában - 902

Egyéb 2.840 5

Összesen 57.976 2.175

23 Árbevétel földrajzi régiók szerinti megoszlása

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Magyarország 1.064.516 1.336.627

Szlovákia 255.696 243.299

Ausztria 255.692 281.007

Csehország 203.499 195.655

Románia 150.135 152.752

Lengyelország 138.329 125.659

Németország 130.320 117.740

Olaszország 116.041 67.178

Oroszország 40.345 34.181

Szerbia 37.819 27.139

Nagy-Britannia 37.352 54.559

Horvátország 34.398 125.708

Egyéb	Közép-Kelet-Európai	országok 40.499 42.463

Egyéb	európai	országok 66.080 61.867

Európán	kívüli	országok 23.230 25.227

Összesen 2.593.951 2.891.061

24 Egyéb működési bevételek

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Leányvállalatok	értékesítésének	nyeresége	(lásd	7.	jegyzet) 44.323 86.316

A	TVK	42,25%-s	kisebbségi	részesedéséért	a	könyv	szerinti	
értékét	meghaladóan	fizetett	összeg	(lásd	6.	jegyzet)

14.351 -

Követelések és kötelezettségek árfolyamnyeresége 8.133 6.849

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének 
nyeresége

4.042 2.445

Kapott	bírságok 944 1.598

Kapott	támogatások 767 556

Kapott	engedmények 158 131

Egyéb 2.345 3.193

Összesen 75.063 101.088
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A	Csoport	tárgyévi	társasági	adófizetési	kötelezettsége	a	Csoporthoz	tartozó	társaságok	egyedi,	
a	működésük	szerinti	országban	hatályos	 törvények	szerinti	 adózás	alá	eső	nyeresége	alapján	
kerül	meghatározásra.	 A	MOL	Nyrt.	 és	 a	 TVK	Nyrt.	 2006-ban	 100%-os	 társasági	 adókedvez-
ményre	volt	jogosult	bizonyos	termék	előállítást	szolgáló	beruházásoknak	köszönhetően.	

Magyarországon	 2006.	 január	 1-jétől	 megszűnt	 az	 osztalékhoz	 kapcsolódó	 forrásadó	 fizetési	
kötelezettség	 az	 adózási	 szempontból	 devizakülföldi	 gazdasági	 társaságok	 számára	 (a	 for-
rásadó mértéke 20% volt 2005-ben, amelyhez a mindenkori részesedési arány függvényében 
olyan	kiegészítés	volt	alkalmazható,	mely	szerint	egészen	nulla	százalékosra	volt	csökkenthető).	
2005-ben	és	azt	megelőzően	az	osztalékot	kifizető	vonta	le	a	forrásadót	(kettős	adóztatást	elke-
rülő	egyezmények	és	a	rendelkezésre	álló	szükséges	dokumentumok	megléte	esetén).

A	magánszemélyeknek	kifizetett	osztalékok	vonatkozásában	25%-os	mértékű	 (2004-ben	és	azt	
megelőzően	20%)	személyi	jövedelemadó	keletkezik,	melyet	szintén	az	osztalékot	kifizető	von	le.	

A	konszolidált	mérlegben	szereplő	halasztott	adó	egyenlege	2007.	és	2006.	december	31-én	az	
alábbi	tételekből	áll:

Nettó halasztott adóeszközök levezetése
Mérleg Eredménykimutatás

2007
millió forint

2006
millió forint

2007
millió forint

2006
millió forint

Csoporton	belüli	tranzakciók	nem	realizált	eredménye 23.685 25.759 -2.074 1.360

Céltartalékok 5.855 3.496 1.981 -210

Értékcsökkenés és amortizáció -5.394 -4.272 -1.933 -3.205

Hazai	kőolaj-	és	földgázkutatási	és	feltárási	
költségek elszámolásából származó eltérések

-3.871 -3.609 -263 -1.345

Finanszírozási költségek aktiválása -1.523 -1.433 -90 -551

Beágyazott származékos ügyletek -1.218 -1.203 - -

Árfolyam	különbözetek -817 - -817 54

Pénzügyi instrumentumok átértékelése -541 -237 -304 675

Periodikus karbantartási költségek aktiválása -506 -634 115 -276

Előző	évek	elhatárolt	vesztesége 97 687 -604 670

Részvény	alapú	juttatás - - - -227

Egyéb 4.395 1.946 2.211 1.046

Halasztott adóeszközök, nettó 20.162 20.500

Nettó halasztott adókötelezettségek 
levezetése
Üzleti kombináció során megszerzett eszközök 
valós értékelése

-42.441 -23.860 2.064 1.223

Értékcsökkenés és amortizáció -25.390 -13.478 -2.711 -3.532

Készletek	értékeléséből	adódó	különbözet -7.082 - -566 -

Céltartalékok 3.086 3.214 -111 936

Előző	évek	elhatárolt	vesztesége 998 883 114 497

Csoporton	belüli	tranzakciók	kiszűrése -71 -60 -9 -145

Árfolyam	különbözetek -13 - 165 -

Pénzügyi instrumentumok átértékelése - -140 - -

Egyéb -325 260 -82 85

Halasztott adókötelezettségek -71.238 -33.181

Nettó halasztott adóeszköz / kötelezettség (-) -51.076 -12.681

Halasztott társasági adóráfordítás / bevétel (-) -2.914 -2.945

forint	összegű	büntetést	szabott	ki	rá.	A	Csoport	fellebbezést	nyújtott	be	a	határozat	ellen,	és	a	
teljes	összegre	céltartalékot	képzett.	2007.	december	7-én	a	Szlovák	Versenyhivatal	meghozta	a	
végső	határozatát,	amelyben	megerősítette,	hogy	a	Slovnaft	köteles	megfizetni	a	bírságot.	Ennek	
megfelelően	ez	az	összeg	2007.	év	végén	átsorolásra	került	a	Szállítók	és	egyéb	kötelezettségek	
közé	(lásd	21.	jegyzet),	noha	a	Csoport	fellebbezése	folyamatban	van.	A	Slovnaft	bírság	2006-ra	
vonatkozó	összege	a	Szlovák	Vámhivatal	1.037	millió	forint	értékű	büntetését	is	tartalmazza.

27 Pénzügyi műveletek eredménye

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Kapott	kamatok 13.370 13.191

Devizahitelek árfolyamnyeresége 4.930 -

Egyéb	árfolyamnyereség,	nettó 2.705 -

Származékos ügyletek realizált eredménye - 2.437

Befektetések	értékesítéséből	származó	nettó	nyereség 745 1.574

Kapott	osztalékok 81 55

Egyéb	pénzügyi	bevételek 265 419

Pénzügyi műveletek bevételei összesen 22.096 17.676

Egyéb	árfolyamveszteség,	nettó - 18.976

Fizetett kamatok 16.946 13.427

Átváltási	opció	valós	érték	értékelési	különbözete	
(lásd 16. jegyzet)

12.966 14.131

Céltartalékok	kamata 4.772 6.113

Származékos ügyletek realizált vesztesége 2.957 -

Devizahitelek árfolyamvesztesége - 1.778

Egyéb	pénzügyi	ráfordítások 1.022 869

Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen 38.663 55.294

Pénzügyi műveletek ráfordításai / bevételei (-), nettó 16.567 37.618

28 Nyereségadó

A	konszolidált	éves	beszámolóban	szereplő	adófizetési	kötelezettség	a	2007.	és	2006.	december	
31-én	végződő	évekre	az	alábbi	elemekből	áll:

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Tárgyévi	társasági	adó 67.143 21.919

Helyi	iparűzési	adó	és	innovációs	járulék 11.796 14.759

Halasztott társasági adó 2.914 2.945

Nyereségadó ráfordítás 81.853 39.623

Az	alkalmazandó	társasági	nyereségadó	kulcs	a	Csoport	Magyarországon	működő	vállalatai	ese-
tében	2007-ben	és	2006-ban	16%.	Ezen	felül	2006.	szeptember	1-jétől	4%	szolidaritási	külön-
adó került bevezetésre a Magyar Kormány által. A társasági nyereségadó kulcs Szlovákiában 
2007-ben és 2006-ban 19%.
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A	számviteli	nyereség	alapján	elvárt	és	a	tényleges	adófizetési	kötelezettség	közötti	különbség	
számszerű	levezetését	az	alábbi	táblázat	mutatja	be:

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Adózás	előtti	eredmény	a	konszolidált	eredménykimutatás	
szerint

344.256 377.149

Aktuális	adókulcs	alapján	számított	adófizetési	
kötelezettség (16%)

55.081 60.344

Szolidaritási	különadó	és	helyi	iparűzési	adó 19.924 14.086

Meg	nem	forduló	időbeli	eltérések 951 11.485

Eltérő	adókulcsok	hatása 5.388 2.719

Leányvállalatok	el	nem	ismert	vesztesége 2.116 2.667

Megtérülési	időszak	változása	miatti	korrekció -391 -642

Beruházási adókedvezmény - -34.746

Nem	adózó	bevételek -1.145 -12.160

Halasztott adóeszközök és -kötelezettségek átértékelése - -310

Magyar adójogszabályok változásának hatása - -3.825

Egyéb -71 5

Társasági adóráfordítás összesen 24%-os tényleges 
adókulccsal (2006-ban 11%)

81.853 39.623

A	meg	nem	térülő	 időbeli	eltérések	összege	elsősorban	a	saját	 részvény	 tranzakciók	 (lásd	16.	
jegyzet),	 illetve	a	magyar	számviteli	 törvény	alapján	realizált	és	a	tárgyévi	adóalapban	elismert	
eredményének	adóhatását	tartalmazza,	amely	az	IFRS	alapján	készített	pénzügyi	kimutatásokban	
sem	a	tárgyévben,	sem	azt	követően	nem	jelenik	meg	a	konszolidált	eredménykimutatásban.

29 Egy részvényre jutó eredmény

Az	alap	egy	részvényre	jutó	eredmény	számítása	(az	adózott	eredményből	az	elsőbbségi	részvé-
nyek	tulajdonosaira	eső	osztalék	 levonását	követően)	a	forgalomban	lévő	részvények	súlyozott	
átlagos	darabszáma	alapján	történik,	mely	magában	foglalja	az	egyéb	rövid	lejáratú	kötelezettsé-
gek	között	kimutatott	részvényeket,	amelyekhez	opciós	megállapodások	kapcsolódnak.	Az	egy	
részvényre	jutó	hígított	eredmény	számításánál	figyelembe	vételre	került	az	átváltható	kötvények	
hígító	hatása	 (lásd:	38.	 jegyzet)	és	a	 részvényre	váltható	 lejárat	nélküli	értékpapírokban	foglalt	
átváltási	opció	esetleges	hígító	hatása	a	kinnlevő	részvények	darabszámára,	valamint	az	átváltási	
opció	valós	értékelésének	hatása	a	részvényesekre	jutó	eredményre.

Eredmény
(millió forint)

Forgalomban 
levő részvények 
darabszámának 
súlyozott átlaga

Egy részvényre 
jutó nyereség 

(forint)

Alap	egy	részvényre	jutó	eredmény	2006 329.483 96.234.537 3.424

Egy	részvényre	jutó	higított	eredmény	2006 343.968 101.881.644 3.376

Alap	egy	részvényre	jutó	eredmény	2007 257.796 84.322.201 3.057

Egy	részvényre	jutó	higított	eredmény	2007 271.034 90.910.770 2.981

 

A halasztott adóeszközök és -források nettó állományában bekövetkezett változások elemzését 
az	alábbi	táblázat	tartalmazza:

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Nettó	halasztott	adóeszköz	/	kötelezettség	(-)	január	1-jén -12.681 15.776

Eredménykimutatásban	elszámolt -2.914 -2.945

Közvetlenül a valós érték értékelési tartalékban elszámolt 126 -620

Leányvállalatok	megvásárlása	(lásd	6.	jegyzet) -37.054 -13.624

Leányvállalatok	eladása	(lásd	7.	jegyzet) - -10.460

Árfolyam	különbözetek 1.447 -808

Nettó halasztott adóeszköz / 
kötelezettség (-) december 31-én

-51.076 -12.681

A	 Csoporton	 belüli	 tranzakciókból	 eredő	 nem	 realizált	 nyereséget	 elsősorban	 a	 gáz	 üzletág	
kiszervezéséből	származó	nyereség	eredményezi.	Annak	következtében,	hogy	a	kiszervezésből	
származó	 nyereség	 az	 eszközök	 adóértékét	 növelő	 tétel,	 de	 a	 konszolidáció	 során	 kiszűrésre	
került,	ez	a	jövendőbeli	értékcsökkenésben	jelentkező	tétel	halasztott	adóeszközt	keletkeztetett.

A	Csoport	6.053	millió	forint	–	a	TVK	Nyrt.-nél	és	egyes	leányvállalatainál	keletkezett	–	elhatárolt	
negatív	adóalappal	rendelkezik,	mely	a	következő	évek	pozitív	adóalapjának	ellentételezéseként	
használható	azon	cégek	esetében,	ahol	a	negatív	adóalap	felmerült.	Mivel	a	Csoport	becslései	
alapján	 ezeknek	 a	 leányvállalatoknak	 a	 jövőben	pozitív	 adózandó	eredményük	 lesz,	 ahol	 érvé-
nyesíteni	tudják	a	korábbi	elhatárolt	negatív	adóalapjukat,	2007.	és	2006.	december	31-én	1.095	
millió forint, illetve 1.570 millió forint halasztott adó eszköz került elszámolásra.

A	Csoport	tagjainál	keletkezett	elhatárolt	negatív	adóalapból	származó	halasztott	adóeszköz	nem	
kerül	elszámolásra	abban	az	esetben,	ha	valószínűsíthető,	hogy	a	jövőben	nem	lesz	elegendő	adó-
zás	előtti	eredmény,	mellyel	szemben	érvényesíthető	a	levonás.	A	Csoport	többi	tagja	2007-ben	
10.894	millió	forint,	2006-ban	7.497	millió	forint	olyan	elhatárolt	negatív	adóalappal	rendelkezett,	
melynek vonatkozásában ezen ok miatt nem került halasztott adó eszköz elszámolásra. A 2007. 
év	végén	 fennálló	 fel	nem	használt	negatív	adóalapból	4.961	millió	 forint	 lejárat	nélküli,	5.334	
millió forint 2008 és 2013 között, illetve 599 millió forint használható fel öt éven túl.
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A	MOL-csoport	kockázatkezelési	elveivel	összhangban	a	spekulációs	célból	történő	ügyletkötés	
tilos.	A	Társaság	csak	az	ISDA	(International	Swaps	and	Derivatives	Association)	szerint	köthet	
származékos ügyletet.

Főbb kitettségek

A	 Csoport	 kockázatkezelés	 vezetése	 határozza	meg	 a	 főbb	 kockázati	 tényezőket	 és	méri	
hatásukat	a	Csoport	eredményére.	A	MOL	a	főbb	kitettségeket	alulról	építkező	(bottom-up)	
modellezéssel	kíséri	figyelemmel.	A	modellnek	megfelelően	a	gázolaj	crack	spread,	a	Brent	
kőolaj	ára	és	a	benzin	crack	spread	járul	hozzá	a	cash	flow	volatilitásához	a	legjelentősebb	
mértékben.	Az	árfolyamok,	a	finomítói	és	vegyipari	termékek	által	a	cash	flow	volatilitásra	
gyakorolt	 hatása	 is	 jelentős.	 A	 10	 legjelentősebb	 pénzügyi	 kockázati	 tényező	 a	 cash	 flow	
volatilitás 80%-át magyarázza.

Tömegáru árkockázat kezelése
A	MOL-csoport,	mint	 integrált	 olaj-	 és	gázipari	 vállalkozás,	mind	eladóként,	mind	 vásárló-
ként	tömegáru	árkockázatnak	van	kitéve.	A	főbb	tömegáru	kockázatok:	kőolajár	kockázat	a	
külföldi termelés mennyiségében, finomítói árrés kockázat a feldolgozott termékek mennyi-
ségében	mind	a	MOL,	mind	a	Slovnaft	esetében,	vegyipari	margin	kockázat	a	Slovnaft	és	a	
TVK	esetében.

A	MOL	 fedezeti	 ügyleteket	 csak	 a	 fent	 említett	Csoport	 szintű	 és	 a	Divíziós	 célok	 érdekében	
köthet.

2007-ben	a	Társaság	rövid	lejáratú	termékár	csere	ügyleteket	kötött	a	tömegáru	kockázat	keze-
lése	érdekében.	A	 tranzakciók	célja	a	finomítók	üzemi	karbantartásának	 időszakban	 jelentkező	
potenciális	termékár	mozgások	fedezése	volt.	2007.	és	2006.	december	31-én	a	Társaság	nem	
rendelkezett	nyitott	pozícióval	a	tömegáru	ügyletek	tekintetében.

Árfolyamkockázat kezelése
A	Társaság	kőolajbeszerzése	„hosszú”	dollár	cash	flow	kitettséget,	míg	a	vegyipari	tevékenység	
„hosszú”	euró	cash	flow	pozíciót	eredményez.	Mindezeket	együttvéve	a	Csoportnál	nettó	„hosz-
szú”	dollár,	„hosszú”	euró	és	„rövid”	forint,	„rövid”	szlovák	korona,	valamint	„rövid”	orosz	rubel	
cash	flow	kitettség	jelentkezik.

Közepes	vagy	magas	tőkeáttétel	mellett	a	Társaság	azon	közgazdasági	árfolyamkockázat-keze-
lési	alapelvet	alkalmazza,	mely	szerint	az	adósságállomány	deviza-összetétele	a	Csoport	nettó	
működési	cash	flow	pozícióját	tükrözze.

A	Társaság	devizacserés	kamat	swap	ügyleteket	alkalmazhat	az	adósságállomány	deviza	össze-
tételének	 befolyásolására.	 2007.	 december	 31-én	 a	 Társaság	 nem	 rendelkezett	 nyitott	 kamat	
swap	ügylettel.	

A	Társaság	két	hosszú	távú	(2018-ban	lejáró)	nemzetközi	földgázszállítási	szerződéssel	rendel-
kezik,	melyek	esetében	az	elszámolás	SDR	alapon	történik.	A	szerződésben	foglalt	SDR	alapú	
árkalkuláció	az	IAS	39	szerint	egy	SDR/USD	swap	beágyazott	származékos	ügyletnek	minősül,	
mivel	a	Társaság	szerint	az	USD-alapú	árképzés	szorosan	kapcsolódik	az	alapszerződéshez.	Ez	

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Törzsrészvények	tulajdonosainak	kiosztható	eredmény	az	
alap	egy	részvényre	jutó	eredményhez

257.796 329.483

Átváltási	opció	valós	értéke 12.966 14.131

Átváltoztatható	kötvények	kamata 272 354

Törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható módosított 
eredmény az egy részvényre jutó hígított eredményhez

271.034 343.968

2007 2006

Törzsrészvények	darabszámának	súlyozott	átlaga	az	alap	egy	
részvényre jutó eredményhez.

84.322.201 96.234.537

Részvényre	váltható	lejárat	nélküli	értékpapírok	súlyozott	átlagos	
darabszámának hígító hatása

6.007.479 4.707.230

Átváltoztatható	kötvények	súlyozott	átlagos	darabszámának	hígító	hatása 581.090 939.877

Törzsrészvények darabszámának módosított súlyozott 
átlaga az egy részvényre jutó hígított eredményhez

90.910.770 101.881.644

30 Pénzügyi kockázatkezelési szempontok és a pénzügyi 
kockázatkezelési politika

A	pénzügyi	kockázatkezelési	feladatok	a	MOL-csoporton	belül	központosításra	kerültek.	A	koc-
kázati	 tényezők	Csoport	 szinten	 kerülnek	meghatározásra	 és	mérésre	 a	Monte	Carlo	 szimulá-
ciós	modell	 használatával.	 A	 felső	 vezetés	 részére	 havi	 pénzügyi	 kockázati	 jelentés	 készül.	 A	
kockázatkezelés	általános	megközelítése	szerint	a	társaságot	úgy	kezeli,	mint	egy	megfelelően	
kiegyensúlyozott	portfoliót	és	nem	köt	fedezeti	ügyletet	az	árukitettségeinek	egyes	elemeire.

A	MOL	Pénzügyi	Kockázatkezelési	Politikája	szerint	a	következő	esetekben	lép	fel	aktívan	az	áru-
kitettség	kezelése	érdekében:

Csoport	szintű	célok	–	pénzügyi	mutatók	és	nagy	összegű	kifizetéssel	járó	tranzakciókkal	kap-•	
csolatos kitettségek kezelése.
Divíziós	célok	–	a	normál	üzletmenettől	történő	eltérések	(pl.:	tervezett	finomítói	leállások)	ese-•	
tén,	a	divízió	cash	flow-jának	védelme	a	piaci	árkockázatból	fakadó	kitettség	ellen.	

A	Politika,	három	lehetséges	forgatókönyvet	különbözetet	meg	a	nettó	eladósodottság	szintjétől	
függően	(lásd	még:	ezen	jegyzet	Tőke	kezelés	részében).	A	három	különböző	esetben,	a	kocká-
zatkezelés	az	alábbiakra	fókuszál:

Magas	tőkeáttétel	mellett	a	kockázatkezelés	elsődleges	célja	a	banki	kovenánsok	megsértési	•	
valószínűségének	csökkentése,	mivel	a	kovenánsok	esetleges	megsértése	alapvetően	akadá-
lyozza	a	Csoport	működését,	a	tevékenység	zavartalan	finanszírozását.
Mérsékelt	 tőkeáttétel	 mellett	 a	 kockázatkezelés	 célja	 a	 befektetési	 fokozatú	 hitelminősítés	•	
megtartásának	 elősegítése,	 mivel	 befektetési	 fokozatú	 hitelminősítés	 esetén	 jelentősen	
megnő	a	vállalat	pénzügyi	flexibilitása	olcsóbb	tőkepiaci	források	elérhetősége	révén.
Alacsony	tőkeáttétel	esetén	a	kockázatkezelés	fókusza	a	pénzköltési	fegyelem	erősítésére,	a	•	
kockázat	alapú	projekt	kiválasztásra	irányul	a	részvényesi	érték	védelmében.
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Működési eredményre gyakorolt hatása 2007 / milliárd forint 2006 / milliárd forint

Brent kőolaj ára (+/- 5 USD/bbl változás; fix crack 
spreadek és vegyipari árrés esetén)

Feldolgozás és Kereskedelem -	/	+	1,1 -	/	+	1,4

Kutatás-termelés +	/	-	7,7 +	/	-	10,0

Vegyipar -	/	+	5,2 -	/	+	5,4

Crack Spread (+/- 10 USD/t változás)

Feldolgozás és Kereskedelem +	/	-	25,9 +	/	-	28,6

Integrált vegyipari árrés (+/- 10 EUR/t változás)

Vegyipar +	/	-	3,0 +	/	-	2,8

Árfolyam (+/- 10 HUF/USD változás; fix crack 
spreadek esetén)

Feldolgozás és Kereskedelem +	/	-	23,6 +	/	-	22,7

Kutatás-termelés +	/	-	10,2 +	/	-	12,4

Vegyipar -	/	+	13,6 -	/	+	11,2

Árfolyam (+/- 10 HUF/EUR változás; fix crack 
spreadek / célzott vegyipari árrés esetén)

Feldolgozás és Kereskedelem +	/	-	0,7 +	/	-	0,9

Vegyipar +	/	-	15,2 +	/	-	12,6

egyéb kitettségek

Hitelkockázat
A társaság számos ügyfélnek szállít termékeket vagy nyújt szolgáltatásokat. Figyelembe véve 
a	szerződési	volumeneket	és	a	vevők	hitelképességét	nem	áll	fent	jelentős	hitelkockázat.	A	tár-
saság	által	működtetett	ellenőrzési	folyamat	biztosítja,	hogy	csak	megfelelő	pénzügyi	háttérrel	
rendelkező	ügyfelek	részére	történik	értékesítés	és	a	hitelkockázat	nem	halad	meg	egy	elfogad-
ható szintet.

A	hitelkockázat	által	érintett	lehetséges	legnagyobb	összeg	a	pénzügyi	eszközök	mérlegértéke,	
beleértve	a	mérlegben	szereplő,	értékvesztéssel	csökkentett	származékos	ügyleteket.

Likviditási kockázat
A	társaság	likviditási	politikája	előírja,	hogy	biztosítani	kell	a	Pénzügyi	Stratégia	megvalósításá-
hoz	elegendő	pénzeszköz,	lehívható	hitelkeret	rendelkezésre	állását.	A	lehívható,	fel	nem	hasz-
nált	hitelkeret	összege	2007.	december	31-én	a	következő:

millió forint

Hosszú	lejáratú	lehívható	hitelkeret	(általános	vállalatfinanszírozási	célra	
lehívható hitelkeret)

593.019

Rövid lejáratú lehívható hitelkeret 48.301

Összes lehívható hitelkeret 641.320

A	MOL	egy	új	2,1	milliárd	euró	értékű,	több	devizás,	megújuló	hitelkeretre	írt	alá	szerződést	2007	
októberében	nemzetközi	bankok	szindikátusával.	Az	új	szindikált	hitelkeret	a	MOL	számára	a	leg-
nagyobb	Eurohitel	tranzakció	volt.

az	ügylet	az	alapul	szolgáló	szerződéstől	elkülönítésre	került,	és	a	gázszállítási	szerződés	cash	
flow	fedezeti	ügyleteként	kerül	kimutatásra.	A	beágyazott	SDR	cash	flow	fedezeti	ügylet	valós	
értéke 2007. december 31-én 6.088 millió forint (4.870 millió forint halasztott adóval) nettó 
követelés (lásd 11. jegyzet). Ugyanezen érték 2006. december 31-én 6.013 millió forint (4.810 
millió forint halasztott adóval) nettó követelés volt. Az instrumentum valós értékének csökke-
nése	a	saját	tőkében	került	elszámolásra.

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.

2006.	és	2007.	december	31-én	a	Társaság	nem	rendelkezett	nyitott	határidős	árfolyam	fedezeti	
ügylettel.

Kamatlábkockázat kezelése

A	MOL,	 mint	 energiaipari	 cég,	 kamatlábkockázatból	 adódó	 kitettsége	 limitált.	 A	 fix/változó	
kamatozású	adósság	arányát	a	Kockázatkezelés	javaslata	alapján	az	Igazgatóság	állapítja	meg	
időről-időre.	

A	750	millió	EUR	névértékű	kötvény	kibocsátási	program	sikeres	lezárásának	köszönhetően	a	
fix	 kamattal	 terhelt	 kötelezettségek	 aránya	 jelentősen	megnőtt	 a	 teljes	 adósság	állományon	
belül.	Az	adósságállomány	kamatterhének	mértéke	az	Eurókötvény	kibocsátással	a	tranzakció	
óta	eltelt	időszak	legalacsonyabb	szintjén	került	rögzítésre.	2007.	december	31-én	a	társaság	
adósság	állományának	26,8%-a	volt	fix	kamatozású,	míg	2006	december	31-én	ez	65,0%	volt.

A	Társaság	a	változó	kamatozású	hitelekből	eredő	kamatkockázat	cash	flow-ra	gyakorolt	hatásá-
nak	fedezésére	kamat	swap	ügyleteket	köthet.	

2006.	és	2007.	december	31-én	a	társaságnak	nem	volt	nyitott	kamat	swap	ügylete.

A főbb kitettségek érzékenység vizsgálata

A	nemzetközi	gyakorlatnak	megfelelően	a	Csoport	Kockázatkezelési	Vezetése	érzékenységi	ana-
lízist	készít.	A	Pénzügyi	Kockázatkezelési	Modellnek	megfelelően	a	főbb	érzékenységi	mutatók	a	
következőek:
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2006 december 31.

Esedé-
kes

1 hó-
napon 
belül 

esedékes

 1-12 
hónapon 

belül 
esedékes

1-5 éven 
belül 

esedékes

5 éven 
túl 

esedékes

Össze-
sen

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

Kamatozó hitelek és kölcsönök

Pénzügyi	lízingből	származó	
kötelezettségek

- 2 136 200 51 389

Változó	kamatozású	hosszú	
lejáratú banki hitelek

- - 1.106 5,071 8.131 14.308

Változó	kamatozású	rövid	
lejáratú banki hitelek

1.263 902 5 - - 2,170

Változó	kamatozású	
átváltoztatható kötvények

- - 328 4,187 - 4,515

Fix kamatozású kötvények - - 7.332 29,330 218.555 255.217

Nem	kamatozó	hosszú	lejáratú	
kötelezettségek

- - - - 4.924 4.924

Eladott	„A”	részvények	eladási	
és	vételi	opcióval

- - 85.578 - - 85.578

Szállítók és egyéb 
kötelezettségek (eladási és 
vételi	opcióval	rendelkező	
eladott	„A”	részvények,	adók	és	
járulékok nélkül)

1.904 201.345 103.686 - - 306.935

Összesen 3.167 202.249 198.171 38.788 231.661 674.036

tőkekezelés

A	Csoport	 tőkekezelésének	 legfőbb	célja	a	kedvező	hitelbesorolás	megtartása	és	a	megfelelő	
pénzügyi	mutatók	biztosítása	annak	érdekében,	hogy	minél	jobban	támogassa	az	üzletmenetet	
és	maximalizálja	a	Csoport	részvényesi	értékét.

A	társaság	a	mindenkori	gazdasági	körülményeknek	megfelelően	alakítja	ki	és	szükség	esetén	
változtatja	 a	 tőkeszerkezetét.	 Ennek	 eszközeként	 a	 Csoport	 változtathatja	 az	 osztalékkifizetés	
összegét,	tőkét	juttathat	vissza	a	részvényeseknek,	vagy	új	részvényeket	bocsáthat	ki.	Nem	tör-
tént	változás	az	ezzel	kapcsolatos	célkitűzésekben,	politikában	vagy	eljárásokban	a	2007.	decem-
ber	31-re,	illetve	2006.	december	31-ére	végződő	években.

A	Csoport	a	nettó	eladósodottsági	mutató	alkalmazásával	méri	a	tőkeszerkezetet,	amely	a	nettó	
adósság	osztva	a	saját	tőke	és	a	nettó	adósság	összegével.	A	tőkeáttétel	2007-ben	Közepesnek,	
míg	2006-ban	Alacsonynak	minősült.

A	fenti	hitelkereten	felül	a	banki	finanszírozás	fő	pillérei	a	825	millió	euró	keretösszegű,	valamint	
a	700	millió	euró	keretösszegű	szindikált	hitelek	voltak.	

A	hitelkeret	célja	általános	vállalat-finanszírozás.	A	jelenlegi	tőkepiaci	körülmények	és	a	banki	kere-
tek	megfelelő	feltételeket	nyújtanak	a	likviditás	biztosításához	és	a	pénzügyi	rugalmassághoz.

A	következő	táblázat	a	Csoport	pénzügyi	instrumentumait	tartalmazza	lejárat	szerinti	bontásban	
2007.	és	2006.	december	31-én	a	szerződés	szerinti	kifizetések	nem	diszkontált	értéke	alapján:

2007. december 31.

Esedé-
kes

1 hó-
napon 
belül 

esedékes

 1-12 
hónapon 

belül 
esedékes

1-5 éven 
belül 

esedékes

5 éven 
túl 

esedékes
Összesen

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

Kamatozó hitelek és kölcsönök

Pénzügyi	lízingből	származó	
kötelezettségek

- 2 251 2.675 2.318 5.246

Változó	kamatozású	hosszú	
lejáratú banki hitelek

- 34.271 6.305 406.834 11.534 458.944

Változó	kamatozású	egyéb	
hosszú lejáratú hitelek

- - 203 395 - 598

Változó	kamatozású	rövid	
lejáratú banki hitelek

- - 57.513 - - 57.513

Változó	kamatozású	egyéb	
rövid lejáratú hitelek

- - 2.947 - - 2.947

Változó	kamatozású	
átváltoztatható kötvények

- - 4.155 - - 4.155

Fix kamatozású kötvények - - 7.363 29.452 212.101 248.916

Egyéb

Nem	kamatozó	hosszú	lejáratú	
kötelezettségek

- - 442 556 3.520 4.518

Eladott	„A”	részvények	eladási	
és	vételi	opcióval

- - 6.097 71.973 - 78.070

Szállítók és egyéb 
kötelezettségek (eladási és 
vételi	opcióval	rendelkező	
eladott	„A”	részvények,	adók	és	
járulékok nélkül)

7.938 291.491 127.041 - - 426.470

Összesen 7.938 325.764 212.317 511.885 229.473 1.287.377
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A	pénzügyi	instrumentumok	könyv	szerinti	és	valós	értéke	a	következő:

 Könyv szerinti érték  Valós érték

2007 2006 2007 2006

millió forint millió forint millió forint millió forint

Pénzügyi eszközök

Árfolyamkockázat	fedezeti	ügyletből	
származó nettó követelés 
(lásd 11. jegyzet)

6.088 6.013 6.088 6.013

Értékesíthető	befektetések 1.362 1.597 1.362 1.597

Adott kölcsönök 
(lásd 11. és 14. jegyzet)

2.086 3.239 2.086 3.239

Vevőkövetelések	(lásd	13.	jegyzet) 353.556 229.986 353.556 229.986

Egyéb	forgóeszközök	(	kivéve	adott	
kölcsönök és elhatárolt, illetve 
visszaigényelhető	adók,	lásd	14.	
jegyzet)

41.904 15.018 41.904 15.018

Pénzeszközök (lásd 15. jegyzet) 129.721 399.104 129.721 399.104

Pénzügyi kötelezettségek

Kamattal terhelt hitelek és 
kölcsönök

Pénzügyi	lízingből	származó	
kötelezettségek

3.891 384 3.891 384

Változó	kamatozású	hosszú	
lejáratú banki hitelek

376.419 10.798 376.419 10.798

Változó	kamatozású	egyéb	hosszú	
lejáratú hitelek

555 - 555 -

Változó	kamatozású	rövid	lejáratú	
banki hitelek

55.136 2.170 55.136 2.170

Változó	kamatozású	egyéb	rövid	
lejáratú hitelek

2.840 5 2.840 5

Változó	kamatozású	
átváltoztatható kötvény 

1.840 3.880 1.840 3.880

Fix kamatozású kötvény 190.678 189.771 160.021 171.223

Nem	kamatozó	hosszú	lejáratú	
kötelezettségek

4.518 4.924 4.518 4.924

Magnolia	Finance	Ltd.	
által kibocsátott átváltható 
értékpapírokhoz	kapcsolódó	
átváltási	opció	(lásd	16.	jegyzet)

64.550 51.584 64.550 51.584

Eladott	„A”	részvények	eladási	és	
vételi	opcióval	(lásd	16.	jegyzet)

74.305 79.990 74.305 79.990

Szállítók és egyéb kötelezettségek 
(eladási	és	vételi	opcióval	rendelkező	
eladott	„A”	részvények,	adók	és	
hozzájárulások nélkül)

426.470 306.935 426.470 306.935

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú rész nélkül 526.992 208.279

Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú része 51.281 1.478

Rövid lejáratú kötelezettségek 57.976 2.175

Csökkentve:	Pénzeszközök 129.721 399.104

Nettó	adósság 506.528 -187.172

Anyavállalatra	jutó	saját	tőke 792.164 1.079.666

Kisebbségi részesedés 124.902 191.537

Saját	tőke 917.066 1.271.203

Tőke	és	nettó	adósság 1.423.594 1.084.031

Nettó eladósodottsági mutató (%) 35,6 -17,3

31 Pénzügyi instrumentumok

pénzügyi instrumentumok valós értéke 

Pénzügyi	instrumentumnak	minősülnek	a	mérlegben	a	befektetések,	az	egyéb	befektetett	esz-
közök,	a	vevőkövetelések,	az	egyéb	forgóeszközök,	a	pénzeszközök,	a	rövid	és	hosszú	 lejáratú	
hitelek, az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, a szállítói és az egyéb kötelezettségek. A 
származékos ügyletek az egyéb befektetett eszközök, az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, 
az egyéb forgóeszközök, illetve a szállítók és egyéb kötelezettségek mérlegsorokon kerülnek 
bemutatásra.	Az	 IAS	39	alapján	a	pénzügyi	eszközök	és	az	átváltható	értékpapírokhoz	kapcso-
lódó	átváltási	opció	valós	értéken,	míg	a	pénzügyi	kötelezettségek	amortizált	bekerülési	értéken	
kerülnek	kimutatásra.	A	szintén	amortizált	bekerülési	értéken	kimutatott	fix	kamatozású	kötvény	
valós	értéke	piaci	árakon	alapul.
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mányjogi	panaszának	elbírálása.	A	társaság	2001	decemberében	kérte	a	Magyar	Köztársaság	
Alkotmánybíróságát,	 állapítsa	meg	 a	 viszonteladói	 gázárat	 2000-ben	megállapító	 Gazdasági	
Minisztériumi rendelet és vonatkozó Kormány határozat egyes rendelkezései alkotmányelle-
nességét	és	mondja	ki,	hogy	azok	a	MOL	kártérítési	igényét	jogerősen	elutasító	polgári	peres	
eljárásban nem alkalmazhatóak. 

A	mintegy	23%-os	 tulajdoni	 részesedéssel	 rendelkező	kisebbségi	 tulajdonosok	által	 a	MOL,	
mint	a	Balatongáz	Kft.	közvetlen	 irányítást	biztosító	befolyással	 rendelkező	 tulajdonosa	ellen	
üzletrész	adásvételi	szerződések	 létrehozása	és	83	millió	 forint	vételár	megfizetése,	 továbbá	
3	milliárd	 forint	 összegű	 kártérítés	megfizetése	 iránt	 kezdeményezett	 per	 továbbra	 is	 folya-
matban	van.	Az	ügyben	2006.	augusztus	31-én	 részítélet	született,	amely	a	MOL	által	2001.	
május	7-i	 keltezéssel	 kiadott	 ajánlatban	megjelölt	 tartalmi	 elemekkel	 létrehozta	 a	MOL	és	 a	
felperes	önkormányzatok	között	az	üzletrész	adásvételi	szerződést.	A	részítélet	ellen	a	Társa-
ság	fellebbezéssel	élt.	A	Táblabíróság	2007	március	13-án	hatályon	kívül	helyezte	a	részítéletet	
,	mivel	a	bíróság	nem	vizsgálta	meg	a	MOL	ajánlata	óta	a	Balatongáz	Kft.	pénzügyi	állapotában	
bekövetkezett	változásokat.	A	Fővárosi	Bíróság	úgy	döntött,	hogy	a	felperesek	minden	vádját	
együtt	hallgatja	meg,	és	a	2008.	februári	meghallgatáson	szakértő	kirendeléséről	határozott.	A	
következő	meghallgatás	időpontja	2008.	július.

Az	OMV	pert	indított	a	MOL	ellen	a	budapesti	Fővárosi	Bíróságon	a	társaság	2007.	április	26-i	
Éves	Rendes	Közgyűlése	bizonyos	határozatainak	hatályon	kívül	helyezésére	vonatkozóan.	Az	
OMV	szerint	a	Magyar	Állam	által	tulajdonolt	„B”	részvény	fenntartása,	amely	vétójogot	bizto-
sít	a	Magyar	Államnak,	sérti	az	Aranyrészvényekről	szóló	2007.	évi	XXVI.	törvényt,	illetve	a	Gaz-
dasági	Társaságokról	szóló	2006.	évi	 IV.	törvényt,	ezért	a	Közgyűlés	köteles	lenne	átalakítani	
ezen	elsőbbségi	 részvényt	„A”	sorozatú	 törzsrészvénnyé.	Továbbá	az	OMV	diszkriminatívnak	
tartja	azt,	hogy	az	Alapszabályban	meghatározott	10	százalékos	szavazati	korlát	bizonyos	sze-
mélyekre	(nevezetesen	az	MNV	Zrt.-re	és	annak	jogutódaira)	nem	alkalmazandó	és	kifogásolja,	
hogy	 a	 Közgyűlés	 elmulasztotta	 törölni	 az	Alapszabály	 erre	 vonatkozó	 paragrafusait.	 Ezeken	
túlmenően	az	OMV	szerint	az	ugyanezen	Közgyűlés	által	elfogadott	határozat,	amely	3	főben	
korlátozza	az	egyszerre	visszahívható	Igazgatósági	tagok	számát,	ellentétes	a	Gazdasági	Társa-
ságokról	szóló	törvény	előírásaival.	Ezek	alapján	az	OMV	kérelmezte,	hogy	a	bíróság	kötelezze	
a	MOL	közgyűlését	a	szükséges	intézkedések	megtételére	az	ellentmondások	megszűntetése	
érdekében.	A	MOL	szerint	már	 lejárt	az	a	90	napos	 jogvesztő	határidő,	amely	az	OMV,	mint	
részvényes	 számára	 rendelkezésre	 állt	 bárminemű	eljárás	 kezdeményezésére	 a	 fent	 említett	
közgyűlési	 határozatok	 ellen	 és	 ezáltal	 az	 OMV	 számára	 nincs	 jogorvoslati	 lehetőség	 ezen	
határozatok	vonatkozásában.	A	Fővárosi	Bíróság	a	per	első,	2008.	február	29-re	kitűzött	tárgya-
lásán	az	OMV-t	arra	kötelezte,	hogy	kereseti	kérelmét	pontosítsa,	és	az	újabb	tárgyalást	2008.	
május	13.	napjára	tűzte	ki.

A	Pénzügyi	Szervezetek	Állami	Felügyelete	(„PSZÁF”)	a	2007.	december	11-én	kelt	határozatá-
val	bírságot	szabott	ki	a	MOL	Nyrt.	vonatkozásában	összesen	48	millió	Ft	összegben,	a	benn-
fentes kereskedelem tilalmára, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalára és 
késleltetésére	vonatkozó	egyes	 törvényi	 rendelkezések	MOL	Nyrt.	 általi	megsértése	okából.	
A	MOL	jogszabálysértésre	hivatkozással	keresettel	kezdeményezte	a	Fővárosi	Bíróság	előtt	a	
határozat bírósági felülvizsgálatát, és kérte a Határozat végrehajtásának felfüggesztését is. A 
Fővárosi	Bíróság	a	2008.	január	30-án	kelt	végzésével	a	MOL	végrehajtás	felfüggesztése	iránti	
kérelmét	 elutasította.	 Erre	 tekintettel	 a	 MOL	 a	 határozatban	 megállapított	 bírság	 összegét	
megfizette.	A	per	első	tárgyalását	2008.	április	29-re	tűzte	ki	a	bíróság.

32 Mérlegen kívüli kötelezettségek

Adott garanciák

A	MOL-csoporton	kívüli	felek	részére	vállalt	garanciák	összege	10.329	millió	forint.

szerződéses beruházási kötelezettségek

A	 szerződéses	 beruházási	 kötelezettségek	 értéke	 2007.	 december	 31-én	 256,8	 milliárd	 forint,	
amelyből	 20,4	 milliárd	 forint	 a	 Slovnaft	 beruházási	 kötelezettsége,	 20,6	 milliárd	 forint	 a	 MOL	
Pakistan,	63,6	milliárd	forint	a	MOL	Földgázszállító	Zrt.,	41,2	milliárd	forint	IES	S.p.A.,	71,2	milliárd	
forint	az	MMBF	Zrt.,	8,5	milliárd	forint	pedig	a	MOL	Nyrt.	(nagyrészt	várhatóan	2008-ban	felmerülő)	
kötelezettsége,	további	10,8	milliárd	forint	származik	az	oroszországi	kutatási	tevékenységből.	

Az	INA-MOL	konzorcium	az	Energopetrollal	kapcsolatban	az	elkövetkező	három	évben	19,4	milli-
árd	forint	(76,7	millió	EUR)	forrást	biztosít	a	befektetési	program	finanszírozására.

Földgázvásárlási kötelezettség, take or pay (top) szerződés

A	TVK-Erőmű	Kft.	hosszú	távú	földgázvásárlási	szerződést	kötött	az	E.ON	Földgáz	Trade	Zrt.-vel,	
az	erőművi	berendezés	folyamatos	üzemeltetése	céljából.	2007.	december	31-től	ezen	szerződés	
1.069 millió m3	földgáz	beszerzésére	vonatkozik	(amelyből	727	millió	m3	take-or-pay	kötelezett-
ség	mellett	érvényes)	a	2017-ig	fennmaradó	időszakban.	

Operatív lízing

Az	operatív	lízing	kötelezettség	összegét	az	alábbi	táblázat	mutatja	be:

2007 / millió forint 2006 / millió forint

1 éven belül esedékes kötelezettségek 3.415 1.415

2-5 éven belül esedékes kötelezettségek 4.753 1.420

5 éven túl esedékes kötelezettségek 510 584

Összesen 8.678 3.419

A	 2007.	 december	 31-én	 fennálló	 operatív	 lízing	 ügyletek	 értékéből	 835	millió	 forint	 összegű	
kötelezettség	a	Slovnaft,	1.131	millió	forint	a	Roth	Csoport,	6.473	millió	forint	a	MOL	Nyrt.	szer-
ződéses	kötelezettsége.	

hatósági eljárások, peres ügyek

A	korábbi	évek	során	indult	azon	eljárások	közül,	melyek	jelentősebb	hatással	lehetnek	a	MOL-
csoport	 pénzügyi	 helyzetére	 vagy	 üzletmenetére,	 folyamatban	 van	még	 a	MOL	 Nyrt.	 alkot-
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A	 Szlovák	 Köztársaság	 Monopólium	 Ellenes	 Hivatalának	 Piaci	 Erőfölénnyel	 Való	 Visszaélés	
Osztálya	2005.	november	21-i	dátummal	kelt	 levelében	értesítette	a	Slovnaftot,	hogy	hivatali	
eljárást	kezdeményez	a	társasággal	szemben	a	136/2001.	számú	Versenytörvény	előírásainak	
megsértése	miatt.	Az	eljárás	magában	foglalja	a	Slovnaft	árképzési	és	engedmény	politikájá-
nak áttekintését a benzin és gázolaj értékesítések vonatkozásában. A Hivatal meghosszabbí-
tott	eljárási	határidő	alatt,	2006.	december	22-én	hozott	határozatot,	melyben	megállapította,	
hogy	 a	 Slovnaft	 nem	 élt	 vissza	 erőfölényes	 helyzetével	 nagykereskedelmi	 árképzése	 során	
sem a benzin, sem a gázolaj termékek vonatkozásában. Ugyanakkor határozatban rögzített, 
hogy	a	Slovnaft	visszaélt	erőfölényes	helyzetével	az	engedmények	diszkriminatív	alkalmazása	
révén	 egyrészt	 az	 OMV	 Slovensko	 és	 a	 Shell	 Slovakia	 vonatkozásában,	 másrészt	 az	 egyéb	
vevői	vonatkozásában,	és	2.182	millió	forint	összegű	büntetést	vetett	ki,	melyre	vonatkozóan	
céltartalék	képzésre	került	sor	(lásd	19.	jegyzet).	A	Slovnaft	fellebbezést	adott	be	2007.	január	
10-én a Hivatal döntése ellen annak másodfokon eljáró szervéhez, vitatva a határozat vissza-
élést	megállapító	valamennyi	rendelkezését.	

A Hivatal 2007. december 7-én meghozta végleges döntését, melyben arra kötelezte a Slovnaftot, 
hogy	2.287	millió	forint	bírságot	fizessen	a	136/2001-es	A	gazdasági	verseny	védelméről	szóló	
törvény	megsértése	miatt.	 A	 döntés	 értelmében	 a	 kivetett	 bírság	 a	 jogerőre	 emelkedés	 után	
60	 napon	belül	 volt	 fizetendő,	 amely	 2008.	 február	 25-én	megtörtént.	 Slovnaft,	mint	 felperes	
fellebbezést	nyújtott	be	a	Szlovák	Köztársaság	Monopólium	Ellenes	Hivatalának	döntése	ellen	
a Pozsonyi kerületi bíróságon 2008. január 18-án, felülvizsgálatot kérve mind a döntés, mind az 
eljárás	törvényességét	illetően	halasztó	hatályt	kérve	a	Hivatal	első	döntésére.

A	fentiekben	felsorolt	peres	ügyek	egyike	sem	gyakorolt	hatást	a	mellékelt	konszolidált	pénzügyi	
kimutatásokra,	 kivéve	 ahol	 ez	 kiemelésre	 került.	 A	Csoport	 tagjai	 szokásos	működésük	 során	
több	peres	ügyben	 is	érintetté	váltak.	Jelenleg	nincs	 folyamatban	olyan	–	az	előzőekben	nem	
említett	 –	 peres	 ügy,	melynek	 kimenetele	 jelentős	 negatív	 hatással	 lehet	 a	Csoport	 pénzügyi	
helyzetére, eszközeire, eredményére vagy üzleti tevékenységére. 

Azon	peres	ügyek	összesített	perértéke,	melyekben	a	Csoport	tagjai	mint	alperesek	szerepelnek	
9.596	millió	forint,	melyekre	715	millió	forint	összegben	céltartalék	képzésére	került	sor.	

A	 Csoport	 ugyancsak	 indított	 pereket	 mások	 ellen,	 ezek	 összértéke	 1.521	 millió	 forint.	
2005-ben,	a	választott	bíróság	elfogadta	a	MOL	által	a	MB	Kőolajkutató	Rt.	ellen	benyújtott	
keresetét,	amely	cég	felelős	a	2000-ben	történt	pusztaszőlősi	földalatti	gáztároló	robbanásá-
ért.	A	társaság	ellen	megindult	a	felszámolási	eljárás.	A	Csoport	nem	mutat	ki	követelést	ezen	
indított	perek	vonatkozásában.

emissziós jogok

2007-ben	a	MOL-csoport	4.289.904	darab	emissziós	kvótát	kapott	térítés	mentesen	a	Magyar	
és	Szlovák	Kormánytól.	A	2006.	évi	tényleges	kibocsátás	következtében	a	Csoportnak	2007-ben	
4.644.950 darab kvóta állt rendelkezésére. Az összesített felhasználás 4.264.111 darab kvóta 
volt	2007-ben.	Az	IES	S.r.l.	akvizíciójának	(2007	november	15.)	következtében	az	emissziós	kvó-
tafelhasználás	51.549	darabbal	nőtt,	mely	az	IES	rendelkezésére	állt	2007-ben.

A	MOL	többségi	tulajdonában	álló	Slovnaft,	a.s.	ellen	a	Szlovák	Köztársaság	Pénzügyminisztéri-
uma eljárást kezdeményezett a társaság 2002 és 2003 évek során keletkezett költségei és 2004 
folyamán az üzemanyag áraiban érvényesített nyereség felülvizsgálatára vonatkozóan. A Pénz-
ügyminisztérium	 eljárását	 a	 szlovák	 Ártörvényre	 alapozza,	 amely	 alapján	 véleménye	 szerint	 a	
Pénzügyminisztérium	jogosult	utólag	felülvizsgálni	a	társaság	költségeit,	illetve	milyen	mértékű	
nyereséget érvényesített termékáraiban. A Szlovák Pénzügyminisztérium másodfokú határozata 
alapján	a	Slovnaft	2005	októberében	8.590	millió	forint	bírságot	volt	köteles	megfizetni.	Mind-
azonáltal,	mivel	a	Slovnaft	véleménye	szerint	a	Minisztérium	határozata	az	„arányos	nyereség”	
mértékére	 vonatkozóan	 önkényes	 és	 közgazdaságilag	megalapozatlan	 számításokon	 alapul,	 a	
Minisztérium	határozatának	érvénytelenítése	és	végrehajtásának	felfüggesztése	iránt	pert	indí-
tott.	Annak	ellenére,	hogy	az	elsőfokú	bíróság	elrendelte	a	minisztériumi	határozat	végrehajtásá-
nak	felülvizsgálatát,	a	Minisztérium	elutasította	a	bírság	Slovnaft	részére	történő	visszafizetését.	
A	fenti	eljárás	következő	meghallgatása	2007.	március	29-ére	van	kitűzve.	A	Pozsonyi	Helyi	Bíró-
ság	elutasította	a	kérelmet.	A	Csoport	2007.	április	27-én	fellebbezett	a	Pozsonyi	Helyi	Bíróság	
döntése	ellen.	A	fellebbezés	ügyében	a	Legfelsőbb	Bíróság	illetékes	dönteni.

2005. január 24-én a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma újabb árfelülvizsgálati eljárást 
kezdeményezett	a	szlovák	Ártörvényre	alapozva	a	2004.	IV.	negyedévtől	a	felülvizsgálat	megkez-
déséig	tartó	időszakra	vonatkozóan.	A	felülvizsgálat	a	beszámoló	készítésének	időpontjáig	még	
nem	zárult	le.	A	Slovnaft	kérésének	megfelelően	ezen	eljárást	a	Szlovák	Köztársaság	Pénzügymi-
nisztériuma	ideiglenesen	felfüggesztette	2006.	április	10-én.

Slovnaft	 a.s.	mint	 alperes	 ellen	 a	 „Mende-Rossi”,	Mendelejevsk,	 Tatár	 Köztársaságban	 lévő	
cég	mint	felperes	által	az	Orosz	Föderáció	Kereskedelmi	és	Ipari	Kamaránál	működő	Nemzet-
közi	Kereskedelmi	Döntőbíróságnál	kezdeményezett	eljárás	során	az	orosz	választott	bíróság	
1996	áprilisában	kelt	határozatában	15.7	millió	USD,	ezen	felül	az	1994.	június	24-től	a	pénzügyi	
teljesítés	 napjáig	 terjedő	 időszakra	 jutó	 évi	 16%-os,	 9	millió	USD	összegű	 késedelmi	 kamat	
és	 perköltség	 fizetésére	 kötelezte	 a	 Slovnaftot	 állítólagos	 kőolajszállítások	 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	megfelelő	bizonyítékokkal	alátámasztva,	a	Szlovák	Köztársaság	Legfelsőbb	Bírósága	
jogerősen	elutasította	az	orosz	választott	bírósági	határozat	végrehajtását.	A	szlovákiai	végre-
hajtás	megkísérlésével	egyidejűleg	a	Mende-Rossi	cég	1997-ben	Ausztriában	is	kérte	a	válasz-
tott	 bírósági	 határozat	 végrehajtását,	 majd	 a	 Szlovák	 Legfelsőbb	 Bíróság	 jogerős	 elutasító	
határozata	után	2005-ben	a	Cseh	Köztársaságban	is.	A	Slovnaft	a.s.	mindkét	esetben	fellebbe-
zéssel élt. Az osztrák és cseh eljárások jelenleg is folyamatban vannak, de tekintettel a Szlovák 
Köztársaság	2002	és	2004	között	működő	Legfelsőbb	Bíróságának	határozatában	foglaltakra,	
melyek	szerint	a	választott	bírósági	határozat	súlyosan	jogsértő	és	mint	 ilyen	nem	végrehajt-
ható,	a	Slovnaft	nem	tartja	valószínűnek	az	osztrák	és	cseh	bíróságok	előtti	perveszteségét.	
A	Cseh	Köztársaságban	a	Prágai	Városi	Bíróság	jogerősen	elutasította	az	Ashford	Tecnologies	
Corp.	 (erre	a	társaságra	került	átruházásra	a	Mende-Rossi	követelése)	végrehajtásra	 irányuló	
kérvényét,	de	az	Ashford	Tecnologies	Corp.	 rendkívüli	 jogorvoslatra	 irányuló	keresetet	adott	
be	a	Legfelsőbb	Bírósághoz.	A	társaság	ellen	folyó	eljárás	a	Cseh	Köztársaságban	még	folya-
matban van. Az ügy kimenetele nem jósolható meg, mivel mind tárgyi, mind jogi tekintetben 
rendkívül bonyolult. 
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Magyarországon	 építenek	meg	 egy-egy	 kombinált	 ciklusú	 gázturbinás	 erőművet.	 A	 beépített	
teljesítmény	mindkét	helyszínen	800	MW	lesz.	Ezen	új	 létesítményeken	kívül	Pozsonyban	kor-
szerűsítik	a	jelenleg	is	működő	hőerőművet	és	kapacitását	160	MW-ra	bővítik.	A	két	beruházás	a	
résztvevő	felek	által	becsült	várható	értéke	1,4	milliárd	euró.	A	közös	vállalati	megállapodás	kere-
tében	a	MOL	mindkét	helyszínen	jelenlegi	gőztermelő	eszközeit	és	a	teljes	csatlakozó	infrastruk-
túrát	a	cégbe	apportálja.	A	befektetés	finanszírozási	módja	tárgyalás	alatt	áll,	a	felek	maximális	
mértékben	fel	kívánják	használni	a	projektfinanszírozási	konstrukciókat.	

A	stratégiai	szövetség	megerősítése	érdekében	a	CEZ	30.000	forintos	részvényenkénti	árfolya-
mon	7.677.285	„A”	sorozatú	MOL	részvényt	(7%-os	részesedést)	vásárolt.	A	tranzakció	pénzügyi	
zárása	2008	január	23-án	megtörtént.	Ezzel	egyidejűleg	a	CEZ	20.000	forintos	részvényenkénti	
lehívási	árfolyamon	amerikai	vételi	opciót	biztosít	a	MOL-nak.	Az	opció	az	aláírást	követően	három	
éven	belül	érvényesíthető.	A	MOL	opciós	díjat	(mely	a	lehívási	ár	és	a	vételár	közötti	különbség)	
és	éves	díjat	(1.600	forint	részvényenként)	fizet	a	CEZ-nek.

Az OOC és a MOL stratégiai partnersége

A	 MOL	 2008.	 március	 8-án	 stratégiai	 együttműködési	 megállapodást	 írt	 alá	 az	 Oman	 Oil	
Company	S.A.O.C-val	 (OOC).	Az	együttműködés	 keretében	a	MOL	8.774.040	db	 „A”	 sorozatú	
törzsrészvényt	értékesít	(az	alaptőke	8%-át)	145,429	USD	részvényenkénti	árfolyamon	az	OOC-
nek.	 A	 stratégiai	 együttműködés	 szerint	 a	MOL	 részesedést	 szerez	 nemzetközi	 eszközökben,	
valamint	készpénzt	kap	az	OOC-től.	A	MOL	által	megszerzett	eszközök	és	készpénz	végső	meg-
oszlása	még	változhat	a	harmadik	felek	jóváhagyásának	és	a		releváns	elővásárlási	jogok	gyakor-
lásának	függvényében.	A	két	partner	ezen	felül	megegyezett	abban	is,	hogy	a	jövőben	közösen	is	
részt	vesz	üzletfejlesztési	projektekben	stratégiai	partnerként.	Az	eszköz	tranzakciók	legkésőbb	
2008. december 31-ig lezárulnak.

Bnp-ing opció átadás

2008.	március	 14-én	megállapodás	 született	 a	MOL,	 a	 BNP	 Paribas	 SA	 („BNP”),	 valamint	 az	
ING	Bank	N.V.	(„ING”)	között.	A	megállapodás	értelmében	a	MOL	a	BNP-vel	szemben	fennálló,	
1.404.217	 darab	 „A”	 sorozatú	MOL	 törzsrészvényre	 vonatkozó	 vételi	 jogának	 gyakorlására	 az	
ING-t	jelölte	ki,	az	ING	ezt	a	jogot	gyakorolva	megvásárolta	a	részvényeket	a	BNP-től.	Az	adásvé-
tel	zárását	követően	a	MOL	1.404.217	darab	„A”	sorozatú	MOL	törzsrészvényre	amerikai	típusú	
vételi	jogot	szerzett	az	ING-től,	és	egyúttal	az	ING	ugyanennyi	részvényre	európai	típusú	eladási	
jogot	szerzett	a	MOL-tól.	Mindkét	opció	futamideje	1	év,	az	opciós	vételi,	illetve	eladási	ár	pedig	
109,84	USA	dollár	részvényenként,	mely	a	MOL	és	a	BNP	között	2007	decemberében	létrejött	
opciós	megállapodások	szerinti	ár	alapján	lett	megállapítva.	A	tranzakció	nem	változtat	a	vételi	
és	eladási	opcióval	rendelkező	részvények	számviteli	kezelésén,	lásd	16.	jegyzet.

Környezetvédelmi kötelezettségek

A	 Csoport	 tevékenységéhez	 kapcsolódóan	 környezetkárosításból	 vagy	 szennyezésből	 fakadó	
kötelezettségek,	 valamint	 az	 ezekhez	 kapcsolódó	 helyreállítás	 miatt	 felmerülő	 ráfordítások	
keletkezhetnek.	 A	 Csoportot	 a	 tevékenységével	 kapcsolatosan	 korábban	 felmerült	 környezet-
károsításért	 felelősség	 terheli.	 Ennek	megfelelően	a	MOL	a	múltban	okozott	 környezeti	 károk	
helyreállításának,	 továbbá	 a	 jelenleg	 hatályban	 lévő	 környezetvédelmi	 szabályozásoknak	 való	
megfeleléshez szükséges intézkedéseknek a 2007. december 31-ével becsült költségeire 29.496 
millió	 forint	 céltartalékot	 képzett	 (lásd	 19.	 jegyzet).	 Bár	 a	menedzsment	megítélése	 szerint	 e	
céltartalékok	 összege	 az	 ésszerűen	 lehetséges	 becslések	 alapján	 elegendő	 fedezetet	 nyújt	 a	
követelményeknek	való	megfelelésre,	az	e	követelményekkel	kapcsolatos	jövőbeni	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	becsül-
hető	mértékű	költséggel	 járhatnak	vagy	a	jogszabályi	követelmények	nem	egyértelműen	neve-
sítik	a	feladatokat.	A	tiszaújvárosi	telephelyen	a	Csoport	potenciálisan	jelentős	talaj-	és	talajvíz	
szennyezettséget	 állapított	 meg.	 A	 regionális	 környezetvédelmi	 hatóság	 határozatának	 meg-
felelően	a	TVK-nál	és	a	MOL	Tiszai	finomítójában	a	Csoportnak	el	 kell	 végeznie	a	szennyezés	
vizsgálatát, és annak eredményét, valamint a technikai megvalósítás részleteit be kell nyújtania a 
hatósághoz.	A	felmérés	eredményének	alapján	a	hatóság	előírja	az	elvégzendő	környezetvédelmi	
kockázatkezelési	tervet,	és	várhatóan	határozatban	fogja	a	TVK-t	és	a	MOL-t	kötelezni	ezek	közös	
elvégzésére.	A	kötelezettség	összege	jelenleg	nem	számszerűsíthető,	de	várhatóan	nem	haladja	
meg a 4 milliárd forintot.

Továbbá,	a	kőolaj	és	földgáz	kutatás	és	termelés	során	a	Csoport	magyar	 jogelődje	által	1976	
(a	 környezet	 védelméről	 és	 a	 veszélyes	 hulladékokról	 szóló	 szabályozás	 hatályba	 lépésének	
időpontja)	előtt	alkalmazott	technológiák	következtében	felmerülhet	az	ezen	tevékenység	során	
keletkezett	fúrási	iszap	eltávolításának	kötelezettsége.	A	keletkezett	szennyező	anyag	kezelése	az	
akkor	érvényben	lévő	környezetvédelmi	szabályoknak	megfelelően	történt,	azonban	a	jogszabályi	
előírásokban	azóta	bekövetkezett	változások	következtében	további	áthelyezési	és	helyreállítási	
kötelezettségek	merülhetnek	fel.	Ezen	kötelezettség	fennállása,	következésképpen	a	kapcsolódó	
költségek	alakulása	függ	a	nagy	számosságú	helyszínen	hátrahagyott	fúrási	iszap	kiterjedésétől,	
mennyiségétől	 és	összetételétől.	A	 kötelezettség	összege	 jelenleg	nem	számszerűsíthető,	 de	
várhatóan nem haladja meg a 3-5 milliárd forintot.

33 A mérleg fordulónapját követő események

A Cez és a mol stratégiai szövetsége

A	CEZ	és	a	MOL	közös	vállalat	alapításáról	szóló	megállapodást	írt	alá,	amelyben	a	felek	50%-os	
tulajdoni	aránnyal,	egyenlő	szavazati	és	működtetési	joggal	rendelkeznek.	A	közös	vállalat	a	gáz-
tüzelésű	erőművekre	 fókuszál	 Közép	és	Délkelet	Európa	négy	országában	 (Szlovákia,	Magyar-
ország,	 Horvátország	 és	 Szlovénia).	 Az	 első	 nagyobb	 beruházás	 keretében	 a	 tervek	 szerint	 a	
MOL-csoport	pozsonyi	finomítójának	területén,	Szlovákiában	és	a	százhalombattai	finomítóban,	
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2006

Kutatás 
-Terme-

lés

Feldol-
gozás és 
Kereske-

delem

Földgáz Vegyipar
Központ 

és egyéb

Szeg-
mensek 
közötti 
átadás

Össze-
sen

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

Értékesítés nettó 
árbevétele
Értékesítés	Csopor-
ton	kívüli	vevőknek

162.350 2.006.863 359.934 355.856 6.058 - 2.891.061

Szegmensek közöt-
ti értékesítés

227.261 324.391 8.261 95.392 96.976 -752.281 -

Értékesítés nettó 
árbevétele 
összesen

389.611 2.331.254 368.195 451.248 103.034 -752.281 2.891.061

Eredmények

Üzleti eredmény 122.930 175.337 111.564 23.297 -41.086 17.530 409.572

Pénzügyi	műveletek	
nettó vesztesége

37.618

Részesedés a tár-
sult vállalkozások 
eredményéből

- - - - 5.195 - 5.195

Adózás	előtti	
eredmény

377.149

Társasági	adó 39.623

Időszak	eredménye 337.526

34 A konszolidált cash flow kimutatással kapcsolatos infor-
mációk

leányvállalatok és közös vezetésű vállalkozások megszerzé-
sére fordított nettó pénzáramlás elemzése

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Fizetett ellenérték -200.526 -42.567

Megszerzett	pénzeszközök 8.768 105

Leányvállalatok és közös vezetésű vállalkozások 
megszerzésével kapcsolatos nettó pénzáramlás

-191.758 -42.462

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Hosszú lejáratú hitelek állományának növekedése 538.727 432.020

Ebből	nem	pénzmozgás:	devizahitelek	nem	realizált	
árfolyamnyeresége	/	vesztesége	(-)

6.117 -

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 544.844 432.020

35 Szegmens információk

2007

Kutatás 
-Terme-

lés

Feldol-
gozás és 
Kereske-

delem

Földgáz Vegyipar
Központ 

és egyéb

Szeg-
mensek 
közötti 
átadás

Össze-
sen

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

Értékesítés nettó 
árbevétele
Értékesítés	Csopor-
ton	kívüli	vevőknek

178.804 1.932.290 78.244 398.181 6.432 - 2.593.951

Szegmensek közöt-
ti értékesítés

156.002 358.124 12.450 99.435 95.731 -721.742 -

Értékesítés nettó 
árbevétele 
összesen

334.806 2.290.414 90.694 497.616 102.163 -721.742 2.593.951

Eredmények

Üzleti eredmény 78.864 171.935 38.743 40.892 26.446 -1.375 355.505

Pénzügyi	műveletek	
nettó vesztesége

16.567

Részesedés a tár-
sult vállalkozások 
eredményéből

- - - - 5.318 - 5.318

Adózás	előtti	
eredmény

344.256

Társasági	adó 81.853

Időszak	eredménye 262.403
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2006 
Eszközök és 
kötelezettségek

Kutatás 
-Terme-

lés

Feldol-
gozás és 
Kereske-

delem

Földgáz Vegyipar
Központ 

és egyéb

Szeg-
mensek 
közötti 
átadás

Össze-
sen

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

Tárgyi	eszközök,	
nettó

152.335 542.008 79.158 196.328 65.155 -3.562 1.031.422

Immateriális javak, 
nettó

53.535 13.739 2.287 8.194 13.028 -1.772 89.011

Készletek 6.916 154.821 906 14.815 6.767 -3.195 181.030

Vevő	követelések,	
nettó

23.002 176.923 7.100 63.682 25.327 -66.048 229.986

Befektetések 
társult 
vállalkozásokban

- - - - 131.569 - 131.569

Szegmenshez nem 
allokált eszközök

502.314

Összes eszköz 2.165.332

Szállítói 
kötelezettségek

12.435 182.585 7.761 41.240 35.332 -66.250 213.103

Szegmenshez 
nem allokált 
kötelezettségek

681.026

Összes 
kötelezettség

894.129

2006 Egyéb 
szegmens 
információk
Immateriális javak 
és tárgyi eszközök 
beszerzése

33.509 75.815 14.121 8.927 12.173 - 144.545

Tárgyi	eszközök	
beszerzése

24.349 73.997 13.298 8.658 7.717 - 128.019

Immateriális 
javak beszerzése

9.160 1.818 823 269 4.456 - 16.526

Értékcsökkenés és 
értékvesztés

36.311 62.514 6.925 18.498 9.356 -778 132.826

Ebből:	az	
eredmény 
terhére elszámolt 
értékvesztés

8.147 1.583 381 454 97 - 10.662

Az	üzleti	 eredmény	a	harmadik	 félnek,	 valamint	más	 szegmensnek	 történő	értékesítésekből	
származó	eredményt	foglalja	magában.	A	Kutatás-termelés	kitermelt	kőolajat,	kondenzátumo-
kat és PB gázt ad át a Feldolgozás és Kereskedelemnek, valamint földgázt a Földgáz szeg-
mensnek.	 A	 Feldolgozás	 és	 Kereskedelem	 vegyipari	 alapanyagot,	 propilént	 és	 izobutánt	 ad	
át	a	Petrolkémiának,	a	Petrolkémia	szegmens	különböző	melléktermékeket	a	Feldolgozás	és	
Kereskedelemnek.	A	Központ	szegmens	leányvállalatai	karbantartási,	biztosítási	és	egyéb	szol-
gáltatást	nyújtanak	az	üzleti	szegmensek	számára.	A	belső	transzferárak	az	aktuális	piaci	ára-
kon	alapulnak.	A	szegmens	eredmények	az	adott	divízióhoz	tartozó	teljes	körűen	konszolidált	
leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.

2007 
Eszközök és 
kötelezettségek

Kutatás 
-Terme-

lés

Feldol-
gozás és 
Kereske-

delem

Földgáz Vegyipar
Központ 

és egyéb

Szeg-
mensek 
közötti 
átadás

Össze-
sen

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

Tárgyi	eszközök,	
nettó

144.960 667.421 100.832 186.426 77.232 -3.185 1.173.686

Immateriális javak, 
nettó

61.073 75.725 4.515 7.274 13.706 -1.740 160.553

Készletek 9.465 284.039 1.262 20.186 7.877 -4.225 318.604

Vevő	követelések,	
nettó

25.781 297.343 9.134 77.664 31.556 -87.922 353.556

Befektetések 
társult 
vállalkozásokban

- - - - 144.754 - 144.754

Szegmenshez nem 
allokált eszközök

269.889

Összes eszköz 2.421.042

Szállítói 
kötelezettségek

15.679 279.787 31.499 56.463 37.459 -89.324 331.563

Szegmenshez 
nem allokált 
kötelezettségek

1.172.413

Összes 
kötelezettség

1.503.976

2007 Egyéb 
szegmens 
információk
Immateriális javak 
és tárgyi eszközök 
beszerzése

40.799 64.609 29.259 7.014 11.440 - 153.121

Tárgyi	eszközök	
beszerzése

28.285 63.135 28.899 6.986 7.400 - 134.705

Immateriális 
javak beszerzése

12.514 1.474 360 28 4.040 - 18.416

Értékcsökkenés és 
értékvesztés

40.572 63.513 7.487 19.415 10.159 -608 140.538

Ebből:	az	
eredmény 
terhére elszámolt 
értékvesztés

12.290 1.025 533 629 114 - 14.591
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37 Tranzakciók kapcsolt felekkel

társult vállalkozásokkal folytatott üzleti tranzakciók

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Vevőkövetelések	kapcsolt	vállalkozásoktól 2.245 7.719

Szállítókötelezettségek	kapcsolt	vállalkozásokkal	szemben 1.827 555

Értékesítés	nettó	árbevétele	kapcsolt	vállalkozások	felé 12.551 87.221

A	Csoport	2007-ben	és	2006-ban	egyaránt	vásárolt,	illetve	értékesített	különböző	termékeket	és	
szolgáltatásokat	kapcsolt	 vállalkozásoktól	 illetve	kapcsolt	 vállalkozások	 részére	a	 rendes	üzlet-
menet	keretein	belül.	Valamennyi	tranzakció	piaci	viszonyok	mellett	került	lebonyolításra.

juttatások az igazgatóság és a Felügyelő bizottság számára

Az	Igazgatóság	külső	tagjainak	díjazása	2007.	és	2006.	során	150	millió,	illetve	286	millió	forint	
volt.	Emellett,	az	Igazgatóság	külső	tagjai	egy	hosszútávú	ösztönzési	rendszerben	vesznek	részt,	
melynek	 részletei	 alább	 kerülnek	 bemutatásra.	 A	MOL	 által	 alkalmazott	 Igazgatósági	 tagok	 a	
felsővezetői	 juttatásokon	 felül	 Igazgatósági	 tagságukért	nem	 részesülnek	külön	 juttatásban.	A	
Felügyelő	Bizottság	tagjai	együttesen	88	millió	forint	juttatásban	részesültek	2007-ben,	illetve	95	
millió forint juttatásban részesültek 2006-ban.

A	külső	Igazgatósági	tagok	a	kötvényprogramon	túlmenően	az	alábbiakban	részletezett	juttatás-
ban	részesülnek:

Külső	Igazgatósági	tagok	 	 25.000	EUR/év•	
Igazgatóság	elnöke	 	 	 41.500	EUR/év•	

Abban	az	esetben	ha	az	Igazgatóság	elnöki	tisztségére	nem	külső	igazgatósági	tagot	választa-
nak, a juttatás mértéke az alelnököt illeti meg.

A	nem	magyar	állampolgár	és	nem	magyarországi	lakhelyű	igazgatósági	tagok	minden	igazgató-
sági ülés után (maximum 15 alkalommal), mikor Magyarországra utaznak, 1500 euró juttatásban 
részesülnek.	A	bizottságokat	vezető	igazgatósági	tagok	havi	1000	euró	díjazást	kapnak.

Az igazgatóság, a Felügyelő bizottság és a felsővezetés tagjai 
által birtokolt részvények

2007 
Részvény darabszám

2006 
Részvény darabszám

Igazgatóság 413.798 243.857

Felügyelő	Bizottság 891 1.935

Felsővezetés	(belső	Igazgatósági	tagok	kivételével) 141.497 73.291

Összesen 556.186 319.083

36 Megszűnő tevékenység 

A	7.	jegyzetben	a	gáz	üzletág	értékesítéséről	leírtak	következtében	a	Kereskedelem	és	a	Tárolás	
megszűnő	tevékenységnek	minősül.	Figyelembe	véve,	hogy	a	kötelező	erejű	értékesítési	szer-
ződés	megkötésére	2004	novemberében	került	 sor,	és	ezt	 követően	az	eszközök	értékesítése	
vonatozásában	közzétett	terv	nem	változott	jelentősen,	valamint	azt,	hogy	nem	került	korai	alkal-
mazásra	az	IFRS	5	–	Értékesítendő	Befektetett	Eszközök	és	Megszűnt	Tevékenységek	standard,	
a	Csoport	a	tranzakcióra	az	IAS	35	–	Megszűnő	Tevékenységek	standard	előírásait	követte.

A	Kereskedelem	és	Tárolás	bevételei,	 ráfordításai,	eredménye	a	2006.	március	31-én	végződő	
három	havi	időszakban	az	alábbiak	szerint	alakultak:

2006. március 31-én 
végződő 3 havi időszak

millió forint

Árbevétel 251.873

Egyéb	működési	bevétel 441

Összes működési bevétel 252.314

Anyagjellegű	ráfordítások 250.762

Személyi	jellegű	ráfordítások 420

Értékcsökkenés és értékvesztés 805

Egyéb	működési	költségek 1.749

Aktivált saját teljesítmények értéke -1.635

Összes működési költség 252.101

Üzleti tevékenység eredménye 213

Pénzügyi	műveletek	bevételei	(-)	/	ráfordításai,	nettó 111

Adózás előtti eredmény 102

Nyereségadó 1.404

Adózott eredmény -1.302

Anyavállalati	részvényesek	részesedése	az	eredményből -1.302

Külső	tulajdonosok	részesedése	az	eredményből -

A	fenti	egyenlegek	nem	tartalmazzák	a	Kereskedelem	és	Tárolás	értékesítésén	realizált	82.636	
millió forintos nyereséget (lásd 7. jegyzet).

A	Kereskedelem	és	Tárolás	cash	flow-ja	a	2006.	március	31-én	végződő	három	havi	időszakban	
az	alábbiak	szerint	alakult:

2006. március 31-én 
végződő 3 havi időszak

millió forint

Üzleti	tevékenységből	származó	nettó	pénzáramlás 110.900

Befektetési	tevékenység	nettó	pénzáramlása -2.245

Pénzáramlás összesen 108.655
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millió	forint	értékben	nyújtott	a	Csoport	részére	jogi	szolgáltatást.	Világi	úr	továbbá	2007	január	
31-ig	tagja	volt	a	OTP	Banka	Slovensko,	a.s.	Igazgatóságának	illetve	2006	év	során	a	Železnice	
Slovenskej	 Republiky	 (Szlovák	 vasutak)	 Igazgatóságának	 elnöke	 volt,	 amely	 társaságnak	 a	
Slovnaft	2006	év	folyamán	272	millió	forint	értékben	szokásos	kereskedelmi	feltételek	és	piaci	
árak	 mellett	 termékértékesítést	 és	 szolgáltatás	 nyújtást	 végzett.	 Ezen	 társaságtól	 a	 Slovnaft	
2006 év folyamán 16 millió forint értékben vett igénybe szolgáltatást.

A	Slovnaft	Felügyelő	Bizottságának	egyik	tagja,	Pavol	Buday	cégjegyzési	jogosultsággal	rendel-
kezik	az	APOLKA,	s.r.o.	társaságban,	amely	2007	folyamán	7	millió	forint,	míg	2006	folyamán	7	
millió	forint	értékben	végzett	szolgáltatásokat	a	MOL	Nyrt.	számára.

A	 TVK	 Igazgatóság	 egyik	 tagja,	 Gansperger	 Gyula,	 Felügyelő	 Bizottsági	 tisztséget	 tölt	 be	
Geohidroterv	Mérnökgeológiai,	Környezetvédelmi	és	Vízgazdálkodási	Kft-ben,	amely	2007	folya-
mán 62 millió forint, míg 2006 folyamán 395 millió forint értékben végzett szolgáltatásokat a 
MOL	Nyrt.	számára.

juttatások a kulcspozícióban lévő felső- és középvezetés részére 

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Bérek és egyéb rövid távú juttatások 1.956 1.095

Végkielégítés - 11

Munkaviszony	megszűnése	utáni	juttatások	 7 9

Egyéb	hosszú	távú	juttatások 283 1.136

Részvény	alapú	juttatások 392 319

Összesen 2.638 2.570

Az igazgatóság és a Felügyelő bizottság tagjai részére nyújtott 
kölcsönök

Sem	az	Igazgatóság,	sem	a	Felügyelő	Bizottság	tagjai	részére	nem	került	sor	kölcsön	nyújtására.

38 Részvény alapú juttatások

Tárgyév	 során	 a	munkavállalók	 részére	 adott	 juttatások	 elszámolt	 összegét	 az	 alábbi	 táblázat	
tartalmazza:

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Részvény elszámolású juttatások költsége 353 613

Készpénz	elszámolású	juttatások	költsége	 1.556 1.825

Részvény-alapú juttatások költsége 1.909 2.438

A	részvényalapú	juttatások	részletes	bemutatása	alább	található.	

A társaság vezetésének tagjaival történt tranzakciók 

Az	 Igazgatóság	alelnöke,	Csányi	Sándor	az	OTP	Bank	Nyrt.	elnök-vezérigazgatója.	A	MOL	Nyrt.	
és	 annak	egyes	 leányvállalatai	 szerződéses	 kapcsolatban	 állnak	 az	OTP	Csoport	 tagjaival,	 töb-
bek	között	bankszámlavezetési,	brókeri	 és	hitelkártya	szolgáltatási,	 illetve	kölcsönfinanszírozási	
tevékenységek vonatkozásában. A részvény kölcsönzési tranzakció kivételével (lásd 16. jegyzet) 
az	OTP-vel	kötött	 tranzakciók	egyike	sem	minősül	a	 rendes	üzletmeneten	kívüli,	 illetve	 jelentős	
értékű	ügyletnek,	sem	2006-ban,	sem	2007-ben.	Valamennyi	tranzakció	független	felek	hasonló	
körülmények	esetén	egymással	szemben	érvényesíthető	árainak	megfelelő	ellenértéken	történt.

Az Igazgatóság egyik tagja, Dr. Horváth Gábor egy ügyvédi iroda tulajdonosa, amely 2006. évben 
4	millió	forint	értékben	jogi	szolgáltatást	nyújtott	a	MOL-csoport	részére.

Kamarás Miklósnak, az Igazgatóság tagjának egy közeli hozzátartozója közvetlen irányítást biztosító 
befolyással	rendelkezik	a	Roff-Petrol	Bt.-ben,	amely	partnerként	üzemeltet	három	töltőállomást.	

A	Felügyelő	Bizottság	két	 tagja,	Bognár	Piroska	és	Major	 János	a	 szakszervezetek	által	 alapított	
Fókusz	Kom	Kht.	vezető	tisztségviselői,	amely	2004.	során	330	millió	forint	kölcsönt	kapott	a	MOL	
Nyrt.-től.	2007.	december	31-én	a	kölcsön	összege	270	millió	forint	volt.	A	MOL	Nyrt.	2006.	év	folya-
mán	energia-szolgáltatási	 szerződés	keretében	94	millió	 forint,	míg	2007.	évben	125	millió	 forint	
forgalmat	bonyolított	a	Fókusz	Kom	Kht-vel,	ugyanakkor	a	MOL	Nyrt.	és	a	MOL-LUB	Kft	2	millió	
forint értékben vásárolt oktatás szervezési szolgáltatást a közhasznú társaságtól 2006. évben. 2007. 
október	29-én	a	Fókusz	Kom	Kht.	 független	 fél	 részére	értékesítésre	került,	ezzel	egyidejűleg	az	
új	tulajdonos	új	vezető	tisztégviselőket	válaszott.	Major	János	testvére	a	CSÚCS	94	Kft	ügyvezető	
igazgatója, amely társaság 2007-ben 168 millió forint, míg 2006-ban 324 millió forint karbantartási 
szolgáltatást	végzett	a	Petrolszolg	Kft.	részére.	A	MOL	Nyrt.	2006.	év	folyamán	bérleti	szerződés	
keretében	3	millió	forint,	míg	2007.	évben	4	millió	forint	forgalmat	bonyolított	a	CSÚCS	94	Kft-vel.

A	Felügyelő	Bizottság	egyik	tagja,	Slavomír	Hatina	úr	a	Slovintegra	a.s.	 társaságon	keresztül	a	
szlovák	 Granitol	 társaságban	 rendelkezik	 közvetett	 részesedéssel,	 amely	 társaságnak	 a	 Cso-
port	2007.	év	folyamán	4.484	millió	forint,	míg	2006	során	2.013	millió	forint	értékben	szokásos	
kereskedelmi	feltételek	és	piaci	árak	mellett	polietilént	értékesített.	Továbbá	Hatina	úr	a	BAITEC	
Group	a.s.	társaságon	keresztül	a	szlovák	Real–H.M.	s.r.o.	társaságban	is	rendelkezik	közvetett	
részesedéssel,	amely	társaságnak	a	Csoport	2007.	év	folyamán	3.929	millió	forint	értékben	szo-
kásos	kereskedelmi	feltételek	és	piaci	árak	mellett	értékesített	termékeket.

A	 Termékelőállítás	 és	 Kereskedelem	ügyvezető	 igazgatója,	Horváth	 Ferenc	 testvére	 tölti	 be	 a	
Vértes	Volán	Zrt.	vezérigazgatói	pozícióját,	amely	társaság	(a	közbeszerzésekre	vonatkozó	előírá-
soknak	megfelelően)	rendszeresen	vásárol	üzemanyagot	a	MOL-csoporttól.	A	tranzakciók	szoká-
sos	kereskedelmi	feltételek	mellett,	piaci	árakon	történtek,	összértékük	2007	során	2.132	millió	
forint, míg 2006-ban 2.200 millió forint volt.

MOL-csoport	Pénzügyi	igazgatója,	Molnár	József	két	darab,	a	Magnolia	Finance	Ltd.	által	kibocsá-
tott,	részvényre	átváltható	értékpapírt	vásárolt	96%-os	árfolyamon	(lásd	17.	jegyzet)	a	Luxemburgi	
Értéktőzsdén	2006.	év	júniusában.	

A	Slovnaft	Igazgatóság	egyik	tagja,	Dr.	Világi	Oszkár	a	Csekes,	Világi,	Drgonec	&	Partners	spol.	
s	r.o.	ügyvédi	iroda	partnere,	amely	a	2007.	évben	52	millió	forint	értékben,	míg	2006.	évben	78	
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kelésre	kerülnek.	A	mutatók	értékelése	és	az	egyéni	feladatok,	kompetenciák	minősítése	alapján	
megállapított	 ösztönzőből	 általában	 60%	 az	 értékelést	 követően	 kerül	 kifizetésre,	 40%	 pedig	
halasztottan,	két	év	várakozási	idő	után,	mely	arány	az	egyéni	szerződések	alapján	változhat.	

Az	 IFRS	 2-vel	 összhangban,	 ezen	 részvény	 alapú	 juttatások	 eredetileg	 részvény	 elszámolású	
tranzakcióként kerültek kimutatásra. Azonban 2006-ban megváltozott a juttatás formája, amely 
értelmében	a	juttatás	készpénzben	kerül	kifizetésre.	Ennek	következtében	a	számviteli	elszámo-
lás	a	készpénz	elszámolású	juttatásoknak	megfelelően	történt,	mely	szerint	az	ösztönző	vonat-
kozásában	költségként	elszámolt	összege	megegyezik	az	átruházás	időpontjára	számított	valós	
értékének	a	már	eltelt	megszolgálási	időszakra	jutó	részével.	

Az	 így	 felmerült	 költség	 a	 személyi	 jellegű	 ráfordítások	 között	 került	 elszámolásra,	 a	 Szállítók	
és	 egyéb	 kötelezettségek	 egyidejű	 növekedésével.	 Felsővezetői	 döntés	 következtében	 a	 fenti	
általános	ösztönzési	rendszer	megszolgálási	periódusa	is	lerövidült,	és	a	2005.	évi	teljesítés	után	
járó	juttatás	2007	év	végén	került	pénzügyileg	rendezésre.	Ezen	juttatás	következtében	felmerült	
tárgy évi költség összege 654 millió forint volt (bérjárulékok nélkül).

részvény alapú opciós juttatás 2006. évtől

A	2006.	évtől	bevezetett	 részvényopción	alapuló	ösztönző	 rendszer	a	MOL-csoport	menedzs-
mentjének hosszú távú részvényárfolyam-növelés érdekeltségét teremti meg. 

Az	opciós	ösztönző	egy	évenként	ismétlődő,	MOL	részvényekre	vonatkozó	vételi	opció	alapján	
számított	készpénz	kifizetésű	bérösztönző,	mely:

évente	induló	5	éves	(3	év	megszolgálási	idő	+2	év	lehívási	időszak)	periódust	átfogva	működik,•	
mértékét	a	MOL	besorolási	kategóriánként	meghatározott	egységek	mennyisége	határozza	meg,•	
az egységek értékének meghatározására évente kerül sor (2006-ban és 2007-ben 1 egy-•	
ség=100	MOL	részvény).

A	futamidő	harmadik	évének	végéig	nincs	lehetőség	az	opció	beváltására	(megszolgálási	idő-
szak),	 a	 4.	 év	 január	 1-jétől	 az	 5.	 év	december	31-ig	 terjedő	 időszak	 a	beváltási	 periódus.	A	
kifizetés	 a	 beváltási	 periódusban	 a	 beváltás	 bejelentése	 alapján	 történik,	mely	 a	megállapí-
tott részvény darabszám és az árfolyam növekmény (induló ár és a beváltási ár különbözete) 
szorzataként	kerül	meghatározásra	és	kifizetésre.	A	részvény	alapú	opciós	juttatás	részletei	a	
következők:

Átváltási 
opció 

darabszáma

Súlyozott 
átlagos 

átváltási ár

Átváltási 
opció 

darabszáma

Súlyozott 
átlagos 

átváltási ár
2007 2007 2006 2006

részvény forint/ részvény részvény forint/ részvény

Év	elején	fennálló	opciók 139.412 20.170 - -

Év	során	juttatott	opciók 163.296 21.146 139.412 20.170

Év	során	visszavett	opciók -8.724 20.170 - -

Év	során	lehívott	opciók - - - -

Év	során	lejárt	opciók - - - -

Év végén fennálló opciók 293.984 20.712 139.412 20.170

Év	végén	lehívható	opciók - - - -

átváltható kötvényprogram

A	kötvényprogramban	részt	vevő	vezetők	zárt	körben	kibocsátott	„A”	sorozatú	törzsrészvényre	
átváltoztatható	kötvényeket	jegyeztek	banki	hitel	felvételével,	2003.	október	9-én.	A	programhoz	
1.200	db	10	millió	 forint	 névértékű	 kötvény	 került	 kibocsátásra,	melyet	 5	 év	 alatt,	 az	 év	előre	
meghatározott	szakaszában	(októberben)	egyenlő	részletekben	válthatnak	át	a	jogosultak	kötvé-
nyenként	1.779	db	„A”	típusú	MOL	részvényre.	Az	átváltoztatható	kötvények	összetett	pénzügyi	
instrumentumként kerültek elszámolásra a konszolidált éves beszámolóban (lásd 2. jegyzet)

A	jegyezhető	kötvényszám	a	MOL	Nyrt.	Igazgatósági	tagjai	számára	25	db/fő,	bizottsági	elnö-
kök	esetében	30	db/fő,	az	 Igazgatóság	elnökének	 (az	 Igazgatóság	elnökhelyettesének,	ha	az	
Igazgatóság	elnöke	ügyvezető)	35	db	volt,	a	többi	kötvény	lejegyzésére	a	MOL-csoport	kiemelt	
vezetői	jogosultak.	

Az	átváltható	kötvényprogramban	szereplő	részvényopciók	alakulása	a	következő:

Átváltási 
opció 

darabszáma

Súlyozott 
átlagos 

átváltási ár

Átváltási 
opció 

darabszáma

Súlyozott 
átlagos 

átváltási ár

2007 2007 2006 2006

részvény
forint/ 

részvény
részvény

forint/ 
részvény

Tárgyév	elején	fennálló	opciók 690.252 5.962 1.035.378 5.962

Tárgyév	során	juttatott	opciók - - - -

Tárgyév	során	visszavett	opciók -17.790 5.621 - -

Tárgyév	során	lehívott	opciók -345.126 5.962 -345.126 5.962

Tárgyév	során	lejárt	opciók - - - -

Év végén fennálló opciók 327.336 5.980 690.252 5.962

Lehívható	opciók	év	végén - - - -

A év során átváltott kötvények átváltáskori súlyozott átlagos részvényenkénti árfolyama 5.962 
forint	volt.	Az	év	végén	fennálló	átváltási	opciók	hátralévő	súlyozott	átlagos	szerződött	futamideje	
0,75 év (2006-ban 1,25 év volt). 2006 és 2007 során nem került sor átváltható kötvény juttatására. 

2007 / millió forint 2006 / millió forint

Tárgyévben	elszámolt	költség 353 613

Le	nem	hívott	átváltási	opciók	valós	értéke 892 1.779

Átváltható	kötvény	kötelezettség	része 1.840 3.880

Átváltható	kötvény	tőke	része	 2.020 1.940

általános ösztönzési rendszer a felső- és középvezetés tagjai 
számára 2006-ig

Az	 ösztönző-kitűzés	 kiemelt	 társasági	 és	 szervezeti	 szintű	 pénzügyi	 és	 működési	 mutatókat	
tartalmaz, valamint a társaság stratégiai céljainak a megvalósításához való hozzájárulás és a 
Teljesítménymenedzselési	Rendszerben	(TMR)	rögzített	egyéni	feladatok,	kompetenciák	is	érté-
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Összefoglaló pénzügyi 
adatok (IFRS)
eredménykimutatás a december 31-vel végződő évre

2003 2004 2005 
2006 

módosított 2007 2007 
millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
USD*

Árbevétel és egyéb 
működési bevétel

1.524.039 1.971.956 2.473.614 2.992.149 2.669.014 14.521

Összes	működési	
költség

1.440.968 1.723.185 2.169.178 2.582.577 2.313.509 12.587

Üzleti tevékenység 
eredménye

83.071 248.771 304.436 409.572 355.505 1.934

Anyavállalati 
részvényesek 
részesedése az 
eredményből

99.981 208.570 244.919 329.483 257.796 1.403

mérleg a december 31-vel végződő évre

2003 2004 2005 
2006 

módosított 2007 2007 
millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
USD**

Befektetett eszközök 1.091.774 1.101.385 1.344.176 1.301.035 1.533.084 8.882

Forgóeszközök 440.961 533.495 684.659 864.297 887.958 5.145

Összes eszköz 1.532.735 1.634.880 2.028.835 2.165.332 2.421.042 14.027

Anyavállalati 
részvényesekre jutó 
saját	tőke

523.869 734.170 983.279 1.079.666 792.164 4.589

Külső	tulajdonosok	
részesedése

155.752 67.955 70.359 191.537 124.902 724

Hosszú lejáratú 
kötelezettségek

430.995 319.716 427.979 410.987 850.546 4.928

Rövid lejáratú 
kötelezettségek

422.119 513.039 547.218 483.142 653.430 3.786

Összes saját tőke 
és kötelezettségek

1.532.735 1.634.880 2.028.835 2.165.332 2.421.042 14.027

Az	IFRS	2-vel	összhangban,	a	részvény	alapú	opciós	juttatás	készpénz	elszámolású	tranzakció-
ként	 került	 kimutatásra,	 az	 ösztönző	megszolgálás	 időpontjában	 számított	 valós	 értékének	 az	
eltelt	megszolgálási	időszakra	jutó	része	ráfordításként	történő	elszámolásával.	Az	opciós	jutta-
tás	költsége	a	személyi	jellegű	ráfordítások	között	került	elszámolásra,	a	Szállítók	és	egyéb	köte-
lezettségek	egyidejű	növekedésével,	amely	2007-ben	902	millió	forint	volt	(bérjárulékok	nélkül).	

A	 valós	 értékek	 a	 binomiális	 opció	 árazási	modell	 alapján	 kerültek	meghatározásra.	 A	modell	
alapadatai	a	következők:

2007 2006

Súlyozott	átlagos	részvényárfolyam	(forint	/	részvény) 20.712 20.170

Súlyozott	átlagos	átváltási	ár	(forint	/	részvény) 24.491 21.300

Múltbéli	adatokon	alapuló	várható	volatilitás	 31,89% 29,31%

Várható	osztalék	hozam 2,34% 1,46%

Várható	élettartam	(év) 3,56 4,0

Kockázatmentes kamatláb 7,58% 7,54%
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Külföldi készlet
Földgáz Kőolaj Kombinált

millió 
m3 Bcf kt

millió 
hordó

ktoe
millió 

boe

2003. december 31-én 0,0 0,0 2.825,5 20,5 2.825,5 20,5

Készletátértékelés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Új	felfedezés,	feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés 0,0 0,0 -1.148,5 -8,3 -1.148,5 -8,3

Készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 3.635,5 26,4 3.635,5 26,4

2004. december 31-én 0,0 0,0 5.312,5 38,6 5.312,5 38,6

Készletátértékelés 0,0 0,0 3.313,5 24,1 3.313,5 24,1

Új	felfedezés,	feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés 0,0 0,0 -1.368,9 -10,0 -1.368,9 -10,0

Készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2005. december 31-én 0,0 0,0 7.257,1 52,8 7.257,1 52,8

Készletátértékelés 0,0 0,0 -18,9 -0,2 -18,9 -0,2

Új	felfedezés,	feltárás 82,7 2,9 0,0 0,0 69,0 0,6

Termelés 0,0 0,0 -1.307,7 -9,5 -1.307,7 -9,5

Készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 863,0 6,0 863,0 6,0

2006. december 31-én 82,7 2,9 6.793,5 49,1 6.862,5 49,7

Készletátértékelés 41,0 0,2 6.531,8 45,7 6.560,2 45,9

Új	felfedezés,	feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -57,6 -0,3 -1.305,1 -9,5 -1.349,2 -9,8

Készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 313,8 2,3 313,8 2,3

2007. december 31-én 66,1 2,8 12.334,1 87,7 12.387,3 88,1

Összes 
szénhidrogénkészlet(hazai és 
külföldi) 2003. december 31-én

32.529,0 1.148,8 12.630,9 94,6 41.832,5 315,0

Összes 
szénhidrogénkészlet(hazai és 
külföldi) 2004. december 31-én

29.246,8 1.032,8 13.977,5 104,0 41.330,4 310,6

Összes 
szénhidrogénkészlet(hazai és 
külföldi) 2005. december 31-én

27.494,8 971,0 13.622,4 100,8 38.682,1 290,0

Összes 
szénhidrogénkészlet(hazai és 
külföldi) 2006. december 31-én

24.931,5 880,4 12.605,5 93,0 35.541,9 266,2

Összes 
szénhidrogénkészlet(hazai és 
külföldi) 2007. december 31-én

18.744,1 662,4 17.289,4 125,1 34.538,6 255,4

* A készletértékek nem tartalmazzák az INA, d.d. készleteiből a tulajdoni arányban a MOL-ra jutó értékét.

Cash flow a december 31-vel végződő évre

2003 2004 2005 
2006 

módosított 2007 2007 
millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
forint

millió 
USD*

Üzleti tevékenységből 
származó nettó pénzáramlás

203.158 324.381 282.159 529.508 315.506 1.716

Befektetési tevékenység nettó 
pénzáramlása

-298.529 -224.811 -259.480 111.669 -336.978 -1.833

Finanszírozási tevékenység nettó 
pénzáramlása

114.639 -75.657 -49.472 -287.481 -245.951 -1.338

Pénzeszközök csökkenése (-) / 
növekedése 

19.268 23.913 -26.793 353.696 -267.423 -1.455

* 2007 átlag HUF/USD 183,8 ** 2007. év vége HUF/USD 172,6

 

Főbb működési adatok
Bizonyított bruttó szénhidrogénkészletek alakulása 
(seC szerint)*

Összes magyarországi készlet
Földgáz Kőolaj Kombinált

millió 
m3 Bcf kt

millió 
hordó

ktoe
millió 

boe

2003. december 31. 32.529,0 1.148,8 9.805,4 74,0 39.007,0 294,5

Készletátértékelés -1.306,2 -46,1 -135,5 -1,0 -262,6 -2,0

Új	felfedezés,	feltárás 1.100,1 38,8 71,8 0,5 1.030,5 7,8

Termelés -3.076,1 -108,6 -1.076,7 -8,1 -3.757,0 -28,4

Készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2004. december 31-én 29.246,8 1.032,8 8.665,0 65,4 36.017,9 271,9

Készletátértékelés 120,0 4,2 -1.801,0 -13,6 -2.804,1 -21,2

Új	felfedezés,	feltárás 1.243,7 43,9 448,7 3,4 1.838,3 13,9

Termelés -3.010,4 -106,3 -947,3 -7,2 -3.539,1 -26,7

Készletvásárlás,vagy értékesítés -105,3 -3,7 0,0 0,0 -88,0 -0,7

2005. december 31-én 27.494,8 971,0 6.365,3 48,1 31.425,0 237,3

Készletátértékelés 534,2 18,9 269,8 2,0 812,5 6,1

Új	felfedezés,	feltárás 44,4 1,6 62,6 0,5 106,5 0,8

Termelés -3.224,6 -113,9 -885,5 -6,7 -3.664,6 -27,7

Készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2006. december 31-én 24.848,8 877,5 5.812,0 43,9 28.679,4 216,5

Készletátértékelés -1.483,8 -52,4 -18,4 -0,1 -1.421,1 -10,7

Új	felfedezés,	feltárás 194,9 6,9 0,0 0,0 167,5 1,3

Termelés -2.620,3 -92,5 -838,4 -6,3 -3.029,2 -22,9

Készletvásárlás,vagy értékesítés -2.261,6 -79,9 0,0 0,0 -2.245,3 -17,0

2007. december 31-én 18.678,0 659,6 4.955,3 37,4 22.151,3 167,2
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Bruttó szénhidrogénkészletek 
alakulása (SPE szerint)*

Földgáz Kőolaj Kombinált

millió 
m3 Bcf kt

millió 
hordó

ktoe
millió 

boe

Bizonyított készlet

Magyarországi készlet 2007. 
december 31-én

18.249,9 644,5 7.768,2 58,6 22.484,6 169,8

Oroszországi,	pakisztáni	készlet	
2007. december 31-én

1.787,6 11,8 13.434,8 95,6 14.858,0 107,5

INA	d.d.	készlet	(25%)	2007.	
december 31-én

7.964,7 281,3 2.447,9 18,1 10.559,3 67,4

Összes szénhidrogénkészlet(hazai 
és külföldi) 2007. december 31-én

28.002,2 937,6 23.650,9 172,3 47.901,9 344,7

Bizonyított és valószínű 
készletek
Magyarországi készlet 2007. 
december 31-én

23.003,1 812,3 9.477,5 71,6 27.784,8 209,8

Oroszországi,	pakisztáni	készlet	
2007. december 31-én

1.947,6 12,9 16.557,6 118,0 18.105,8 130,8

INA	d.d.	készlet	(25%)	2007.	
december 31-én

11.189,5 395,2 3.198,4 23,6 14.667,9 93,6

Összes szénhidrogénkészlet(hazai 
és külföldi) 2007. december 31-én

36.140,2 1.220,4 29.233,5 213,1 60.558,6 434,2

* A készletértékekben az INA, d.d. készleteiből a tulajdoni arány szerint a MOL-ra jutó érték szerepel. Az INA, d.d. 
készlet adatai a nyilvánosan hozzáférhető információk alapján a MOL által készített becslések. 

Átlagos termelési költségek 
alakulása

2003 2004 2005 2006 2007

Kőolaj

USD/hordó 6,57 6,11 6,28 6,33 9,98

Földgáz

USD	/millió	köbláb	(MMcf) 629,4 858,7 937,7 861,3 936,3

Összes USD/boe 5,25 5,73 6,05 5,87 8,03

Kutató és feltáró kutak 2003 2004 2005 2006 2007

Tesztelt kutak 94 (71) 121 (102) 41 (28)  19 (15)  52 (31)

ebből	kutatófúrás	(ebből	külföldi) 14 (1) 8 (1) 12 (2)  7 (3)  16 (3)

kőolajtalálat	(ebből	külföldi) 2 (0) 0 (0) 1 (0)  2 (0)  0 (0)

földgáztalálat	(ebből	külföldi) 3 (0) 1 (0) 2 (1)  1 (0)  8 (0)

meddő	kút/nem	kereskedelmi	értékű	
találat	(ebből	külföldi)

9 (1) 7(1) 9 (1)  4 (3)  8 (3)

ebből	feltárófúrás 80 (70) 43 (31) 29 (26)  12 (12)  36 (28)

kőolajtermelő	(ebből	külföldi) 76 (70) 31 (31) 29 (26)  11 (11)  31 (26)

földgáztermelő	(ebből	külföldi) 4 (0) 12 (0) 0 (0)  1 (1)  3 (2)

meddő	kút	(ebből	külföldi) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)  2 (0)

Szénhidrogén-termelés 
(bruttó adatok) (kt)

2003 2004 2005 2006 2007

Kőolajtermelés	(hazai)* 1.083 1.024 884 857 799

Kőolajtermelés	(külföldi) 621 1.148 1.369 1.310 1.323

Kondenzátum-termelés (hazai) 219 229 206 216 162

Kondenzátum-termelés (külföldi) 10

PB-termelés 206 220 206 200 157

Egyéb	gáztermék 50 52 51 43 41

* Leválasztott kondenzátum nélkül

Földgáz termelés 
(nettó száraz) millió m3 2003 2004 2005 2006 2007

Földgáz termelés (hazai)* 2.940 3.015 2.966 3.028 2.488

Földgáztermelés (külföldi) 0 0 31 51 58

* 2006-tól nem tartalmazza a Gáztároló Zrt. kezdeti párnagáz kitermelését a Gáztároló Zrt. értékesítése miatt

Szállított földgáz mennyiség 
(millió m3)

2003 2004 2005 2006 2007

Magyarországi szállítás 17.393 17.004 17.714 17.278 14.961

Tranzit 2.044 2.526 2.570 2.386 2.390

Szállítási díj (Ft/m3) 2003 2004 2005 2006 2007

Magyarországi szállítási díj 3,00 3,03 3,16 3,68

Kőolaj-feldolgozási adatok (kt) 2003* 2004 2005 2006 2007**

Feldolgozott	hazai	kőolaj 1.093 980 908 852 800

Feldolgozott	import	kőolaj 9.395 11.054 11.503 11.673 12.487

Teljes kőolaj-feldolgozás 10.488 12.034 12.411 12.525 13.287

Gazolin-feldolgozás 220 231 210 214 162

Egyéb	alapanyag-feldolgozás 1.499 1.933 2.433 2.371 2.854

Teljes feldolgozott mennyiség 12.207 14.198 15.054 15.110 16.303

Bér- és közös feldolgozás 0 0 0 0 0

Átlagos desztillációs kihasználtság 
Dunai Finomító %

85 86 91 89 91

Átlagos desztillációs kihasználtság 
Bratislava Finomító %

97 94 95 98 98

* MOL-csport Slovnaft-tal április 1-től ** MOL-csoport IES-sel november 15-től
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Teljes munkaidős átlagos 
létszám, fő

2003* 2004 2005 2006 2007**

Kutatás és termelés 2.024 1.682 1.502 1.428 1.504

Feldolgozás és kereskedelem 3.160 3.045 2.953 2.796 2.836

Gáz 624 10 6 1 0

Társasági	szolgáltatások 531 528 580 504 539

Központ	és	egyéb 709 578 489 461 427

MOL	Rt.	összesen 7.048 5.843 5.530 5.190 5.306

Leányvállalatok 8.884 10.617 10.056 9.121 9.194

MOL-csoport 15.932 16.460 15.586 14.311 14.500

* MOL-csoport Slovnaft-tal április 1-től ** MOL-csoport IES és Tifon-nal

Záró létszám, fő 2003* 2004 2005 2006 2007**

MOL	Rt. 6.539 5.546 5.348 5.096 5.305

Leányvállalatok 9.327 9.919 9.312 8.765 9.753

MOL-csoport 15.866 15.465 14.660 13.861 15.058

* MOL-csoport Slovnaft-tal április 1-től ** MOL-csoport IES és Tifon-nal

Főbb műKöDési ADAtoK

Kőolajtermék értékesítési adatok 
(kt – PB és gáztermékek nélkül)

2003* 2004 2005 2006 2007**

Magyarországi termék-értékesítés 4.066 3.892 4.065 4.630 4.701

Gáz-	és	tüzelőolajok 1.766 1.808 1.919 2.345 2.438

Motorbenzinek 1.189 1.159 1.148 1.286 1.331

Fűtőolajok 478 238 166 132 161

Bitumenek 183 165 244 300 163

Kenőanyagok 32 25 26 24 26

Egyéb	termékek 418 497 562 543 582

Szlovákiai termékértékesítés 1.188 1.408 1.378 1.464 1.524

Gáz-	és	tüzelőolajok 562 690 719 786 838

Motorbenzinek 419 467 420 406 444

Kenőanyagok 18 20 15 11 10

Bitumenek 60 58 96 99 85

Egyéb	termékek 129 173 128 162 147

Export értékesítés 4.635 5.836 6.004 5.714 6.576

Gáz-	és	tüzelőolajok 2.613 3.150 3.264 3.254 3.671

Motorbenzinek 1.153 1.554 1.534 1.263 1.365

Kenőanyagok	(bázisolajjal) 80 94 115 113 116

Bitumenek 152 167 191 128 300

Egyéb	termékek 637 871 900 956 1.124

Összes termék-értékesítés 9.889 11.136 11.447 11.808 12.801

* MOL-csoport Slovnaft-tal április 1-től ** MOL-csoport TIFON-nal november 1-től és IES-sel november 15-től

Vegyipari termelési adatok (kt) 2003* 2004 2005 2006 2007

Etilén 489 595 796 775 870

LDPE 220 294 284 263 270

HDPE 188 195 353 360 404

PP 330 370 441 496 545

* MOL-csoport Slovnaft-tal április 1-től

Vegyipari termék értékesítési 
adatok (kt)

2003* 2004 2005 2006 2007

Belföldi értékesítés 393 430 468 479 491

Slovakia 79 77 69 72 84

Export	értékesítés 621 550 758 819 912

Összes termék-értékesítés 1.093 1.057 1.295 1.370 1.487

* MOL-csoport Slovnaft-tal április 1-től 
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Kiegészítő olaj- és 
gázipari információk 
a US GAAP FASB 
69-nek megfelelően 
(nem auditált)

Az	év	végi	becsült	nettó	bizonyított	kőolaj-	és	földgázkészlet	értékeket	és	az	abban	történt	évközi	
változásokat az alábbi tábla mutatja.

Kőolaj (kt)

Konszolidált vállalatok
Társult

 vállalatok
Összesen

Hazai Külföldi Összesen

Készletek 
2005. december 31-én

8.495 5.161 13.656 - 13.656

Korábbi becslések módosítása -26 143 117 - 117

Mezőkiterjesztés	
és új találatok

63 4 67 - 67

Improved	recovery	
alkalmazása

- - - - -

Készletek vásárlása - 601 601 - 601

Készletek értékesítése - - - - -

Termelés -1.042 -938 -1.980 - -1.980

Készletek 
2006. december 31-én

7.490 4.971 12.461 - 12.461

Korábbi becslések módosítása 363 4.289 4.652 - 4.652

Mezőkiterjesztés	
és új találatok

9 - 9 - 9

Improved	recovery	
alkalmazása

- - - - -

Készletek vásárlása 215 215 - 215

Készletek értékesítése -224 -224 - -224

Termelés -920 -1.305 -2.225 - -2.225

Készletek 
2007. december 31-én

6.718 8.169 14.887 - 14.887

Termelésbe állított 
készletek

2005. december 31-én 5.869 5.161 11.030 - 11.030

2006. december 31-én 5.089 4.971 10.060 - 10.060

2007. december 31-én 5.046 2.870 7.915 - 7.915

A	külföldi	kőolaj-	és	kondenzátum	készletek	oroszországi	és	pakisztáni	készleteket	tartalmaznak,	
míg	a	külföldi	földgáz	készletek	pakisztáni	készletekre	vonatkoznak.

FAsB 69

 
ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tar-
talmazzák a horvát nemzeti olajvállalat (inA) olaj- és 
gázipari tevékenységének MOL-ra jutó hányadát, mert 
az inA-ról a FAsb 69 előírásainak megfelelő informá-
ciók sem a 2007. évre, sem a megelőző évekre vonat-
kozóan nem álltak rendelkezésre. 

A) Készletek

A	bizonyított	készlet	olyan	kőolaj-	és	gázkészletre	vonatkozó	mennyiségi	becslés,	
amely	figyelembe	véve	a	 jelenlegi	gazdasági	 és	működési	 feltételeket,	geológiai	
és	mérnöki	adatatok	alapján	gazdaságosan	kitermelhető.	A	bizonyított	termelésbe	
állított	 készlet	 olyan	 készlet,	 amely	 a	meglévő	eszközök	és	 technológia	 alkalma-
zásával	 gazdaságosan	 kitermelhető.	A	 közzétett	 készletadatok	nem	 tartalmazzák	
azon	felfedezésekhez	rendelhető	mennyiségeket,	melyek	jelenleg	még	nem	bizo-
nyítottak,	hiszen	a	technikai,	pénzügyi	és	egyéb	feltételek	nem	teszik	lehetővé	azok	
gazdaságos	termelésbe	állítását,	kitermelhetőségét.

Kőolaj-	és	gázkészlet	mennyiségi	értékére	egészen	pontosan	becslést	nem	lehet	
adni, hiszen az alkalmazott becslési módszer szubjektív döntési elemeket is tartal-
maz,	ezért	a	becslés	maga	időről-időre	átvizsgálás	tárgyát	képezi.	
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Összesen (koet)

Konszolidált vállalatok
Társult

 vállalatok
Összesen

Hazai Külföldi Összesen

Készletek 
2005. december 31-én

23.343 5.161 28.504 - 28.504

Korábbi becslések 
módosítása

-1.984 143 -1.841 - -1.841

Mezőkiterjesztés	
és új találatok

94 61 155 - 155

Improved	recovery	
alkalmazása

- - - - -

Készletek vásárlása - 601 601 - 601

Készletek értékesítése - - - - -

Termelés -2.049 -938 -2.987 - -2.987

Készletek 
2006. december 31-én

19.404 5.028 24.432 - 24.432

Korábbi becslések 
módosítása

-75 4.323 4.248 - 4.248

Mezőkiterjesztés	
és új találatok

134 - 134 - 134

Improved	recovery	
alkalmazása

- - - - -

Készletek vásárlása - 215 215 - 215

Készletek értékesítése -1.289 - -1.289 - -1.289

Termelés -1.691 -1.349 -3.040 - -3.040

Készletek 
2007. december 31-én

16.483 8.216 24.699 - 24.699

Termelésbe állított 
készletek

2005. december 31-én 15.883 5.161 21.044 - 21.044

2006. december 31-én 13.007 5.028 18.035 - 18.035

2007. december 31-én 11.497 2.917 14.414 - 14.414

Földgáz (Mm3)

Konszolidált vállalatok
Társult

 vállalatok
Összesen

Hazai Külföldi Összesen

Készletek 
2005. december 31-én

17.172 - 17.172 - 17.172

Korábbi becslések 
módosítása

-1.843 - -1.843 - -1.843

Mezőkiterjesztés	
és új találatok

36 72 108 - 108

Improved	recovery	
alkalmazása

- - - - -

Készletek vásárlása - - - - -

Készletek értékesítése - - - - -

Termelés -1.256 - -1.256 - -1.256

Készletek 
2006. december 31-én

14.109 72 14.182 - 14.182

Korábbi becslések 
módosítása

-2 44 42 - 42

Mezőkiterjesztés	
és új találatok

144 - 144 - 144

Improved	recovery	
alkalmazása

- - - - -

Készletek vásárlása - - - - -

Készletek értékesítése -1.256 -1.256 - -1.256

Termelés -987 -58 -1.045 - -1.045

Készletek 
2007. december 31-én

12.008 59 12.067 - 12.067

Termelésbe állított 
készletek

2005. december 31-én 11.733 - 11.733 - 11.733

2006. december 31-én 9.534 72 9.606 - 9.606

2007. december 31-én 7.652 59 7.711 - 7.711
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C) Felmerült költségek

Az	 év	 során	 kőolaj-	 és	 földgázvagyon	megszerzésére,	 kutatásra	 és	mezőfejlesztésre	 fordított	
összeg, függetlenül attól, hogy aktiválásra kerül vagy költségként kerül elszámolásra.

 millió forint
Konszolidált vállalatok

Társult
 vállalatok

Összesen

Hazai Külföldi Összesen

2005. december 31-én 
végződő évre

Készlet megszerzése - 3.935 3.935 - 3.935

Bizonyított készlet - - - - -

Nem	bizonyított	készlet - 3.935 3.935 - 3.935

Kutatási tevékenység 10.207 4.983 15.190 - 15.190

Geológiai	és	geofizikai	
mérések

3.437 2.381 5.818 - 5.818

Kútfúrás 6.738 2.042 8.780 - 8.780

Bérleti díjak, egyéb 32 560 592 - 592

Mezőfejlesztés 6.797 3.815 10.612 - 10.612

Összes felmerült költség 17.004 12.733 29.737 - 29.737

2006. december 31-én 
végződő évre

Készlet megszerzése - 43.113 43.113 - 43.113

Bizonyított készlet - 8.368 8.368 - 8.368

Nem	bizonyított	készlet - 34.745 34.745 - 34.745

Kutatási tevékenység 8.501 4.892 13.393 - 13.393

Geológiai	és	geofizikai	
mérések

1.332 1.173 2.505 - 2.505

Kútfúrás 7.090 3.009 10.098 - 10.098

Bérleti díjak, egyéb 79 711 789 - 789

Mezőfejlesztés 16.953 3.563 20.516 - 20.516

Összes felmerült költség 25.454 51.568 77.022 - 77.022

2007. december 31-én 
végződő évre

Készlet megszerzése - 9.886 9.886 - 9.886

Bizonyított készlet - 1.338 1.338 - 1.338

Nem	bizonyított	készlet - 8.548 8.548 - 8.548

Kutatási tevékenység 9.009 7.598 16.607 - 16.607

Geológiai	és	geofizikai	
mérések

1.579 2.814 4.393 - 4.393

Kútfúrás 7.383 3.920 11.303 - 11.303

Bérleti díjak, egyéb 48 864 912 - 912

Mezőfejlesztés 15.139 10.553 25.692 - 25.692

Összes felmerült költség 24.148 28.037 52.185 - 52.185

b) Aktivált eszközérték

Kőolaj	és	földgáz	kutató	és	termelő	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 forint
Konszolidált vállalatok

Társult
 vállalatok

Összesen

Hazai Külföldi Összesen

2005. december 31-én

Bruttó érték 237.814 46.836 284.650 - 284.650

Bizonyított vagyon 
és	kapcsolódó	
termelőeszközök

237.814 46.836 284.650 - 284.650

Nem	bizonyított	vagyon - - - - -

Halmozott értékcsökkenés 
és értékvesztés

157.603 20.461 178.064 - 178.064

Árfolyam	különbözet - -3.014 -3.014 - -3.014

Nettó eszközérték 80.211 29.390 109.601 - 109.601

2006. december 31-én

Bruttó érték 316.972 111.743 428.715 - 428.715

Bizonyított vagyon 
és	kapcsolódó	
termelőeszközök

316.972 56.939 373.911 - 373.911

Nem	bizonyított	vagyon - 54.804 54.804 - 54.804

Halmozott értékcsökkenés 
és értékvesztés

193.088 28.268 221.357 - 221.357

Árfolyam	különbözet - -1.452 -1.452 - -1.452

Nettó eszközérték 123.884 84.927 208.811 - 208.811

2007. december 31-én

Bruttó érték 330.286 138.662 468.948 - 468.948

Bizonyított vagyon 
és	kapcsolódó	
termelőeszközök

330.286 105.964 436.250 - 436.250

Nem	bizonyított	vagyon - 32.698 32.698 - 32.698

Halmozott értékcsökkenés 
és értékvesztés

235.476 41.870 277.346 - 277.346

Árfolyam	különbözet - 1.408 1.408 - 1.408

Nettó eszközérték 94.810 95.384 190.194 - 190.194

Az	adatok	2006.	évtől	tartalmazzák	az	aktivált	mezőfelhagyási	költségeket.
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e/1) jövőbeli diszkontált nettó pénzáramok standardizált értéke

A	bizonyított	készletek	kitermeléséből	származó	jövőbeli	nettó	pénzáramok	standardizált	értéke	
a	következőképpen	kerül	meghatározásra:

1.	Az	év	végi	gazdasági	feltételek	figyelembevételével	meghatározásra	kerül	a	bizonyított	készlet	
mennyiség	jövőbeli	kitermelésének	ütemezése.

2.	A	bizonyított	készlet	értékesítéséből	származó	jövőbeli	becsült	pénzáramok	év	végi	árszinten	
kerülnek meghatározásra. 

3.	A	jövőbeli	pénzáramokat	csökkentik	a	becsült	termelési	költségek	és	a	jövőbeni	fejlesztési	és	
egyéb	költségek	 (javarészt	mezőfelhagyási	és	karbantartási	költségek).	A	becslések	év	végi	
gazdasági	feltételeken	alapulnak.	

4.	A	jövőbeli	nyereségadó	meghatározása	az	év	végén	érvényes	törvényi	adókulcs,	és	adóked-
vezmények	figyelembevételével	történik.	Az	adóalap	számításánál	a	nettó	pénzáramot	csök-
kenti a termelést szolgáló eszközök adótörvény szerinti értékcsökkenése.

5.	A	jelenérték	meghatározása	az	FASB	69	előírásai	szerinti	10%-os	diszkontráta	alkalmazásával	
történik. 

A	jövőbeli	diszkontált	nettó	pénzáramok	standardizált	értékét	nem	lehet	úgy	értelmezni,	hogy	az	
a	társaság	kőolaj-	és	földgázvagyonának	valós	értékét	mutatja.	A	valós	érték	meghatározásánál	
többek	között	figyelembe	kellene	venni	azon	készleteket	 is	melyek	 jelenleg	nem	bizonyítottak,	
az	ár-	és	költségszintek	jövőbeli	változásait,	valamint	a	jelenérték	meghatározásához	olyan	disz-
kontfaktor	alkalmazása	szükséges,	amely	jobban	jellemzi	az	idő	múlását	és	a	becslésekben	rejlő	
kockázatokat.

D) eredmény

Kőolaj-	 és	 földgáztermelési	 tevékenység	 csoport	 szintű	 eredménye,	 figyelmen	 kívül	 hagyva	 a	
finanszírozási	költségeket	és	az	ehhez	kapcsolódó	adóhatást.

 millió forint
Konszolidált vállalatok

Társult
 vállalatok

Összesen

Hazai Külföldi Összesen

2005. december 31-én 
végződő évre

Bevételek 140.270 51.253 191.523 - 191.523

Értékesítés 101.773 51.253 153.026 - 153.026

Belső	átadások 38.497 - 38.497 - 38.497

Termelési	költségek -19.970 -1.788 -21.757 - -21.757

Kutatási költségek -8.431 -4.983 -13.413 - -13.413

Értékcsökkenés, értékvesztés -16.268 -9.084 -25.352 - -25.352

Egyéb	eredményre	ható	tételek -2.751 -13.233 -15.984 - -15.984

Adózás	előtti	eredmény 92.850 22.166 115.016 - 115.016

Társasági	adó	ráfordítás 0 -6.441 -6.441 - -6.441

Termelési tevékenység 
eredménye

92.850 15.725 108.575 - 108.575

2006. december 31-én 
végződő évre

Bevételek 167.245 32.547 199.792 - 199.792

Értékesítés 67.922 32.547 100.470 - 100.470

Belső	átadások 99.323 - 99.323 - 99.323

Termelési	költségek -20.272 -2.773 -23.045 - -23.045

Kutatási költségek -2.401 -3.314 -5.715 - -5.715

Értékcsökkenés, értékvesztés -28.954 -7.420 -36.374 - -36.374

Egyéb	eredményre	ható	tételek -4.534 -3.812 -8.346 - -8.346

Adózás	előtti	eredmény 111.084 15.228 126.312 - 126.312

Társasági	adó	ráfordítás -1.081 -7.237 -8.318 - -8.318

Termelési tevékenység 
eredménye

110.003 7.991 117.994 - 117.994

2007. december 31-én 
végződő évre

Bevételek 128.694 39.072 167.766 - 167.766

Értékesítés 43.848 39.072 82.921 - 82.921

Belső	átadások 84.846 - 84.846 - 84.846

Termelési	költségek -18.899 -4.620 -23.519 - -23.519

Kutatási költségek -4.507 -3.691 -8.197 - -8.197

Értékcsökkenés, értékvesztés -26.876 -13.605 -40.480 - -40.480

Egyéb	eredményre	ható	tételek -4.543 543 -4.001 - -4.001

Adózás	előtti	eredmény 73.870 17.700 91.570 - 91.570

Társasági	adó	ráfordítás -17.602 -4.657 -22.259 - -22.259

Termelési tevékenység 
eredménye

56.268 13.043 69.310 - 69.310

Az	adatok	2006.	évtől	tartalmazzák	az	aktivált	mezőfelhagyási	költség	hatásait.	Az	egyéb	ered-
ményre	ható	tételekből	minden	évben	kikorrigálásra	kerültek	a	MOL-on	belül	átvett	adminiszt-
rációs költségek.
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e/2) jövőbeli diszkontált nettó pénzáramok standardizált 
értékének változása

 millió forint
Konszolidált vállalatok

Társult
 vállalatok

Összesen

Hazai Külföldi Összesen

2005. december 31-én 571.104 63.347 634.452 - 634.452

Árak	és	termelési	költségek	
változásának nettó hatása

-37.390 7.732 -29.658 - -29.658

Megtermelt olaj és gáz 
értékesítési	és	belső	transzfer	
bevétele, csökkentve a 
termelési költségekkel

-148.047 -31.616 -179.663 - -179.663

Termelésbe-állítási	és	egyéb	
költség változás az adott év alatt

19.967 2.949 22.916 - 22.916

Kiterjesztés, új felfedezés, 
IOR	alkalmazás	mennyiségi	
változása, csökkentve a 
kapcsolódó	költségekkel

3.279 586 3.866 - 3.866

Termelésbe-állítási	és	egyéb	
költség változás

-7.147 -3.230 -10.377 - -10.377

Készleteladás és készletvá-
sárlás miatti változás

- 2.940 2.940 - 2.940

Készletbecslések 
felülvizsgálata miatti változás

5.253 -598 4.655 - 4.655

Diszkont feloldása 68.092 8.201 76.294 - 76.294

Nyereségadó	nettó	változása -8.287 4.868 -3.418 - -3.418

2006. december 31-én 466.826 55.181 522.006 - 522.006

Árak	és	termelési	költségek	
változásának nettó hatása

78.006 24.855 102.861 - 102.861

Megtermelt olaj és gáz 
értékesítési	és	belső	transzfer	
bevétele, csökkentve a 
termelési költségekkel

-110.899 -32.698 -143.597 - -143.597

Termelésbe-állítási	és	egyéb	
költség változás az adott év alatt

21.647 -32.626 -10.978 - -10.978

Kiterjesztés, új felfedezés, 
IOR	alkalmazás	mennyiségi	
változása, csökkentve a 
kapcsolódó	költségekkel

4.730 - 4.730 - 4.730

Termelésbe-állítási	és	egyéb	
költség változás

-4.935 4.165 -770 - -770

Készleteladás és készletvá-
sárlás miatti változás

-55.370 796 -54.574 - -54.574

Készletbecslések 
felülvizsgálata miatti változás

16.080 76.266 92.346 - 92.346

Diszkont feloldása 58.493 7.035 65.528 - 65.528

Nyereségadó	nettó	változása -6.125 -14.335 -20.460 - -20.460

2007. december 31-én 468.454 89.069 557.523 - 557.523

 millió forint
Konszolidált vállalatok 2005

Hazai Külföldi Összesen

Jövőbeni	bejövő	pénzáramok 1.647.975 176.514 1.824.489

Jövőbeni	termelési	költségek -283.637 -40.502 -324.139

Jövőbeni	fejlesztési	és	egyéb	költségek -136.617 -9.763 -146.379

Jövőbeni	adóráfordítás -197.566 -27.835 -225.401

Jövőbeni	nettó	pénzáram 1.030.155 98.415 1.128.570

Diszkont hatás -459.050 -35.067 -494.118

Jövőbeni	diszkontált	nettó	pézáramok	standardizált	értéke 571.104 63.347 634.452

 millió forint
Konszolidált vállalatok 2006

Hazai Külföldi Összesen

Jövőbeni	bejövő	pénzáramok 1.416.838 149.675 1.566.514

Jövőbeni	termelési	költségek -244.913 -23.846 -268.759

Jövőbeni	fejlesztési	és	egyéb	költségek -169.122 -14.306 -183.428

Jövőbeni	adóráfordítás -210.835 -23.892 -234.727

Jövőbeni	nettó	pénzáram 791.968 87.631 879.599

Diszkont hatás -325.142 -32.450 -357.593

Jövőbeni	diszkontált	nettó	pézáramok	standardizált	értéke 466.826 55.181 522.006

 millió forint
Konszolidált vállalatok 2007

Hazai Külföldi Összesen

Jövőbeni	bejövő	pénzáramok 1.361.413 377.658 1.739.071

Jövőbeni	termelési	költségek -249.959 -62.457 -312.415

Jövőbeni	fejlesztési	és	egyéb	költségek -170.634 -63.130 -233.764

Jövőbeni	adóráfordítás -209.564 -58.320 -267.883

Jövőbeni	nettó	pénzáram 731.257 193.751 925.008

Diszkont hatás -262.803 -104.682 -367.485

Jövőbeni	diszkontált	nettó	pézáramok	standardizált	értéke 468.454 89.069 557.523



Társaságirányítás
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A fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális és különleges kapcsolatra, amelyet az Igaz-
gatóság 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. (7 tag.) Az Igazgatóságnak az általa elfogadott 
(NYSE ajánlásán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 7 tagja minősül 
függetlennek. 

Az Igazgatóság tagjai és függetlenségi státusza (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL 
honlapján):

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató – nem független• 
Dr. Csányi Sándor, alelnök – független• 
Akar László – független• 
Michel-Marc Delcommune – nem független• 
Dr. Dobák Miklós – független• 
Dr. Horváth Gábor – független• 
Kamarás Miklós – független• 
Dr. Kemenes Ernő – független• 
Molnár József (2007. október 12-től) – nem független (Molnár József előtt 2007. október 11-ig • 
Simóka Kálmánné Dr. volt az Igazgatóság tagja független státusszal)
Mosonyi György – nem független• 
Iain Paterson – független• 

Kapcsolat a részvényesekkel
Az Igazgatóság tudatában van annak, hogy a testület felelős a MOL-csoport eredményeiért és 
teljesítményeiért, teljes működéséért, tisztában van a részvényesek elvárásaival, és mindent 
megtesz annak érdekében, hogy azoknak a társaság működtetése megfeleljen. Folyamatosan 
elemezi és értékeli a működési környezetet és a cégcsoport teljesítményét, hogy a részvényesek 
elvárásai maximálisan teljesüljenek.

A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornái az éves jelentés, valamint a Buda-
pesti Értéktőzsdén és a Varsói Értéktőzsdén keresztül közzétett negyedéves gyorsjelentések 
és egyéb bejelentések. A rendszeres és soronkívüli bejelentéseket a társaság megjelenteti a 
PSZÁF közzétételi, valamint saját honlapján is. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az 
üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az éves rendes közgyűlésen, valamint a rend-
kívüli közgyűléseken. Rendszeres befektetői körutakat szervezünk az Egyesült Államok, Kanada, 
az Egyesült Királyság és Európa nagyvárosaiba a befektetők – a részvénytulajdonosok és a letéti 
igazolások (DR) birtokosainak – tájékoztatására. A befektetők év közben is megkereshetik a MOL 
Nyrt.-t kérdéseikkel, a közgyűléseken felvethetnek kérdéseket és javaslatokat tehetnek. A befek-
tetők visszajelzéseiről az Igazgatóság rendszeresen tájékoztatást kap.

2007-ben a MOL 15 befektetői körút vagy konferencia keretében (3 az Egyesült Államokban, 12 
Európában) több mint 200 találkozón vett részt jelenlegi vagy lehetséges befektetőkkel.

A MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete felelős a fenti tevékenységek összefogásáért és a rész-
vényesekkel történő napi kapcsolattartásért (Elérhetőség a „Részvényesi Információk” fejezet-
ben az éves jelentés végén található). További információ a MOL honlapján (www.molgroup.hu) 
is elérhető, ahol egy külön fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ tagjait érintő 
kérdésekkel.

Társaságirányítás
A MOL Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta a legmagasabb elvárásoknak 
megfelelő társaságirányítási rendszer fenntartását. A társaság elkötelezettségét 
többek között mutatja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlása-
iról tett nyilatkozat önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a törvény által sza-
bott határidő előtt. Emellett a társaság 2004. decemberben részvényeinek a Varsói 
Értéktőzsdére történő bevezetését megelőzően nyilatkozatot tett a Varsói Érték-
tőzsde társaságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról. A társaság minden évben 
nyilatkozik a két tőzsde társaságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról.

A MOL Nyrt. társaságirányítása összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követel-
ményeivel, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének irányelveivel és a jelenleg 
érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett a MOL Nyrt. rendszeresen felülvizsgálja 
az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan 
fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak. A MOL elkötelezettségét a magas szintű 
vállalatirányítás mellett jól mutatja a MOL Vállalatirányítási Kódex 2006-ban történt 
elfogadása. Ez a dokumentum részletesen bemutatja a MOL részvényesek jogait, a 
fő irányító testületek működését, valamint tárgyalja a javadalmazási és etikai kérdé-
seket. A MOL Vállalatirányítási Kódex közzétételre került a társaság honlapján.

A Deminor Rating nemzetközi társaságirányítási tanácsadó és minősítő cég 2003. 
december 30-ai riportjában kiemelkedőnek ítélte a MOL társaságirányítási gyakor-
latát. A korábbi minősítés 2005-ben felülvizsgálatra került. Az új riport figyelembe 
vette a 2004. és 2005. év társaságirányítási fejlesztéseit és az eredeti 7,0-ról 7,5-re 
javította a MOL társaságirányítási minősítését (1-től 10-ig terjedő skálán). Az ISS 
Corporate Services (Deminor Rating jogutódja) 2007-ben felülvizsgálta és 8,0-ra 
tovább javította a MOL minősítését. A MOL minősítése a négyből három vizsgált 
területen javult; különösen a részvényesek jogai és kötelezettségei területen javí-
tott a társaság.

az igazgatóság

A MOL Nyrt. ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek kollektív felelősségi körébe 
tartozik valamennyi társasági művelet.

Az Igazgatóság, mint a MOL Nyrt. testületi felelősséggel működő ügyvezető szerve 
tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték 
növelése, az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságá-
nak biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos mun-
kavégzés körülményeinek garantálása.

A MOL Nyrt. és leányvállalatai egységet alkotnak, ezért az Igazgatóság a fenti elvek 
és célok érvényesítését, a MOL-kultúra Csoport szintű elterjesztését elsődleges 
feladatának és kötelességének tekinti. 
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Feladatai:
a pénzügyi és ehhez kapcsolódó jelentések ellenőrzése,• 
a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának figyelése,• 
a tervezés, az audit körének és eredményeinek ellenőrzése,• 
a külső auditor függetlenségének és objektivitásának biztosítása.• 

Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság:

Tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):
Dr. Csányi Sándor – elnök, 2000. november 17.• 
Hernádi Zsolt, 2000. szeptember 8.• 
Dr. Horváth Gábor, 2000. szeptember 8.• 
Kamarás Miklós, 2002. október 25.• 

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 gyakorlat megvalósítására.

Fenntartható Fejlődés Bizottság:

Tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):
Mosonyi György – elnök, 2006. június 29.• 
Michel-Marc Delcommune, 2006. június 29.• 
Dr. Kemenes Ernő, 2006. június 29.• 
Iain Paterson, 2006. június 29.• 

Feladatai:
az SD (Sustainable Development – Fenntartható fejlődés) kérdések integrált kezelésének bizto-• 
sítása az egységek és a MOL-csoport szintjén,
a MOL-csoport Fenntartható Fejlődés Menedzsment Rendszere (SDMS) megfelelőségének • 
és működésének vizsgálata az előírások, szabályozások és a legjobb nemzetközi gyakorlat 
tekintetében,
az összes SD audit és vizsgálat terv, az SDMS keretében kitűzött célok, az eredmények és • 
beszámolók rendszeres áttekintése és értékelése,
a Bizottság saját tevékenységének és az SDMS teljesítményének évente történő értékelése.• 

A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság beszámolója 2007. évi tevékenységéről
2007-ben a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 6 ülést tartott, 86%-os átlagos részvételi 
arány mellett. A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi 
beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását valamint a belső audit 
rendszeres vizsgálatát – a bizottság jelentős időt szánt a következő témáknak is:

Kockázatkezelés: a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, valamint az • 
azokhoz rendelt kockázat csökkentő akciók státuszjelentéséit. A Bizottság megvitatta a válla-
lati szintű kockázatkezelés (ERM) további alkalmazási lehetőségeit.

Az Igazgatóság működése
Az Igazgatóság, mint testület működik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság a társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrendben határozta meg saját működé-
sét, amelyet rendszeresen aktualizál a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az ügyrend tartalmazza:
az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,• 
az Igazgatóság által működtetett bizottságok körét,• 
az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a jelentések gyakoriságát,• 
az elnök és alelnök főbb feladatait,• 
az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak állandó napirendjét (keretét),• 
a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenőrzését.• 

Az Igazgatóság beszámolója 2007. évi tevékenységéről
2007-ben az Igazgatóság 10 ülést tartott, 91%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendsze-
res napirendi pontok – mint a bizottsági elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta 
végzett tevékenységekről, a tőkepiaci folyamatok áttekintése – mellett az Igazgatóság egyedi-
leg értékeli valamennyi üzleti szegmens teljesítményét is. 

Összhangban a cég stratégiai céljaival, az Igazgatóság döntött többek között az orosz 
Matjushkinskaya Vertical LLC olajtermelő vállalat, az olasz IES finomító és kereskedelmi társaság, 
a horvát Tifon töltőállomás-lánc 100%-ának megvásárlásáról, valamint stratégiai együttműködés 
kialakításáról a cseh CEZ energetikai konszernnel. Az év során az Igazgatóság áttekintette a cég 
üzleti területei stratégiai és üzleti célkitűzéseinek megvalósítását, valamint az értékteremtő növe-
kedési lehetőségeket.

az igazgatóság bizottságai 

Az Igazgatóság egyes feladatok megoldása céljából bizottságokat hozott létre. A bizottságok elő-
zetes határozathozatali jogosítvánnyal rendelkeznek az Igazgatóság és a menedzsment közti hatás-
köri megosztást tartalmazó döntési és hatásköri listában (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 működteti:

Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság:

Tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):
Dr. Dobák Miklós – elnök, 2002. október 25.• 
Akar László, 2002. október 25.• 
Dr. Kemenes Ernő, 2002. október 25.• 
Iain Paterson, 2000. szeptember 8.• 
Simóka Kálmánné Dr. 2002. október 25. - 2007. október 11-ig• 
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Az Ügyvezető Testület egy döntés-előkészítő fórum, ahol minden tagnak véleménykifejtési köte-
lezettsége van, melyek alapján a végső döntést az elnök-vezérigazgató hozza. Amennyiben a 
vezérigazgatónak, illetve a pénzügyi vezérigazgató-helyettesnek eltérő véleménye van, a döntést 
az Igazgatóság hozza.

A külső (alkalmazásban nem álló) igazgatósági tagok ösztönzése

Társaságunk célja olyan ösztönzési rendszer megteremtése az Igazgatóság külső tagjai szá-
mára, mely a fix összegű díjazás mellett lehetővé teszi a résztvevők érdekközösségének erősö-
dését, elősegíti a hosszú távú vállalati teljesítmény és a MOL-részvények értékének folyamatos 
növelését, s biztosítja, hogy az Igazgatók érdekei egybe essenek a társaság részvényeseinek 
érdekeivel.

A külső igazgatósági tagok jelenleg hatályos ösztönzési rendszerének alapjairól a 2003. szeptem-
ber 1-jei rendkívüli közgyűlés, a rendszer aktualizálásáról és további finomításáról pedig a 2004. 
és 2005. évi közgyűlés határozott.

Az ösztönzési rendszer elemei:
Átváltoztatható kötvény program: Az ösztönzési rendszer ezen elemében az elérhető jövede-• 
lem mértéke a MOL részvények tőzsdei árfolyamának növekedésétől függ, ezzel biztosítva a 
vezetők és részvényesek érdekeinek minél teljesebb összhangját. 

A programban részt vevő igazgatósági tagok és a jogosult felsővezetők zárt körben kibocsátott 
„A” sorozatú törzsrészvényre átváltoztatható kötvényeket jegyezhettek banki hitel felvételével, 
2003. október 9-én. A programhoz 1.200 db 10 MFt névértékű kötvény került kibocsátásra, 
melyet 5 év alatt egyenlő részletekben válthatnak át a jogosultak MOL részvényre. Az átvált-
ható kötvények lejárata 2008. október.

A jegyezhető kötvényszám a MOL Nyrt. igazgatósági tagjai számára 25 db/fő, bizottsági elnö-
kök esetében 30 db/fő, igazgatóság elnökének (vagy az igazgatóság alelnökének, amennyiben 
az elnök alkalmazotti jogviszonyban áll) 35 db volt. 

A programhoz a 2004. április 30-i közgyűlési határozat alapján csatlakozhattak azok az igazga-
tósági tagok is, akik az eredeti jegyzésben a rájuk vonatkozó korlátozó rendelkezések alapján 
még nem vehettek részt. 

A programban jogszabályi korlátozások miatt részt venni továbbra sem tudó igazgatót társa-
ságunk készpénzben kompenzálja a többi résztvevő igazgató által realizálható nyereség figye-
lembe vételével.

Fix összegű juttatás: Az Igazgatók az átváltoztatható kötvények jegyzésére való jogosultságuk • 
mellett 2003. április 1-től kezdődően az alábbi meghatározott nettó összegű díjazásban része-
sülnek, a mindenkori éves rendes közgyűlést követően:
Külső igazgatók esetében – 25.000 EUR/év
Elnök* esetében – 41.500 EUR/év
* amennyiben az elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, a díjazás a külső igazgató alelnököt illeti meg

Belső audit tevékenység: a bizottság értékelte a belső audit jelentéseket és az éves belső audit • 
terv végrehajtását.
Pénzügyi helyzet: a bizottság folyamatosan nyomon követte a társaság pénzügyi helyzetét.• 

A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság beszámolója 2007. évi tevékenységéről
2007-ben a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 9 ülést tartott, 94%-os átlagos részvé-
teli arány mellett. A társaságirányítási, javadalmazási és a menedzsment összetételével kapcso-
latos kérdések mellett a bizottság számos kulcsfontosságú stratégiai és az elért teljesítmények-
kel kapcsolatos témát megvitatott, mielőtt azokat az Igazgatóság tárgyalta.

A Fenntartható Fejlődés Bizottság beszámolója 2007. évi tevékenységéről
2007-ben a Fenntartható Fejlődés Bizottság 2 ülést tartott, 100%-os átlagos részvételi arány mel-
lett. A Bizottság meghatározta a 2008-as célokat és véleményezte a Fenntarthatósági jelentést.

Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata:

A DHL határozza meg az Igazgatóság által az Ügyvezetéshez delegált döntési és hatásköri jogo-
sítványokat annak érdekében, hogy az Igazgatóság által lefektetett üzleti, EBK, etikai, kockázat-
kezelési és belső kontroll politikák a leghatékonyabban érvényesüljenek.

A DHL alapelvei: 
a részvényesek érdekének biztosítása az Igazgatóságon keresztül,• 
a hatékonyabb, gyorsabb, MOL szinten egységes döntéshozatal támogatása és elősegítése,• 
a menedzsment döntési szabadsága és a szigorú belső irányítási- és teljesítménymérési rend-• 
szer kívánalmai között a megfelelő egyensúly biztosítása,
a döntési kompetenciák azon a szinten jelentkezzenek, ahol a legtöbb információ áll rendelke-• 
zésre a döntés meghozatalára,
a megfelelő utóértékelés, kontroll biztosítása,• 
a funkcionális és üzleti mátrix irányítás MOL Nyrt. és leányvállalati szinten való biztosítása.• 

A rendszer, melyet a belső audit folyamatosan ellenőriz, arra hivatott, hogy megelőzze 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. vezetői szint jelenti az elnök-
vezérigazgatót és a vezérigazgatót. A II., III. és IV. vezetői szinten helyezkednek el az üzleti terüle-
tek vezetői és a leányvállalati felsővezetők.
 
Az Igazgatóság és a fenti vezetési szintek közti szervezeti szintként működik az Ügyvezető Testü-
let (Executive Board vagy EB), melynek tagjai:

Hernádi Zsolt – elnök-vezérigazgató• 
Mosonyi György – vezérigazgató• 
Molnár József – pénzügyi vezérigazgató-helyettes• 
Alács Lajos – stratégia és üzletfejlesztés ügyvezető igazgató• 
Áldott Zoltán – kutatás-termelés ügyvezető igazgató• 
Horváth Ferenc – termékelőállítás és kereskedelem ügyvezető igazgató• 
Simola József – társasági támogatás ügyvezető igazgató• 
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évben egy fő felsővezetőtől 36 db kötvényt vásárolt vissza társaságunk. 2006. évben nem volt 
változás a programban. 

2007. szeptemberében társaságunk egy fő kiemelt vezetőtől 5 kötvényt, októberben pedig egy 
fő igazgatósági tagtól további 5 kötvényt vásárolt vissza.

Egyéb béren kívüli juttatások:
Ebbe a körbe tartozik a személyes célra is használható vállalati autó, élet-, baleset-, utazási- és 
felelősségbiztosítás, valamint a kiemelt egészségügyi szűrővizsgálat. 

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok megbízásából ellenőrzi a társaság ügyvezetését. 
A MOL Nyrt. alapszabálya szerint a társaság Felügyelő Bizottsága maximum 9 tagból állhat, 
jelenleg a testület 9 főből áll. A Társasági Törvény értelmében a testületben a munkavállalói 
oldalt a Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságában 3 fő képviseli 
a dolgozókat, és 6 fő a tulajdonosok által megbízott külső személy. 

A Felügyelő Bizottság tagjai és függetlenségi státusza:
Dr. Kupa Mihály, elnök – független• 
Benedek Lajos – nem független (munkavállalói képviselő 2007. október 12-től)• 
John I. Charody – független• 
Dr. Chikán Attila – független• 
Slavomír Hatina – független• 
Juhász Attila – nem független (munkavállalói képviselő 2007. október 12-től)• 
Dr. Lámfalussy Sándor – független• 
Major János – nem független (munkavállalói képviselő)• 
Vásárhelyi István – független• 
Bognár Piroska – nem független (munkavállalói képviselő 2007. október 11-ig)• 
Kudela József – nem független (munkavállalói képviselő 2007. október 11-ig)• 

A Felügyelő Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepel az Igazgatóság negyedéves 
beszámolója a társaság működéséről, a Belső Audit és a Társasági Biztonság beszámolója, eze-
ken felül a Felügyelő Bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekinti.
2007-ben a Felügyelő Bizottság 5 ülést tartott, 87%-os átlagos részvételi arány mellett.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása
A Felügyelő Bizottság javadalmazásáról legutóbb a 2005. április 27-i közgyűlés döntött. Ennek 
megfelelően a Felügyelő Bizottság tagjai havi 3.000 euró, elnöke havi 4.000 euró díjazásban 
részesülnek. A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke évente maximum tizenöt (15) 
alkalommal további 1.500 euró díjazásban részesül minden olyan igazgatósági vagy igazgatósági 
bizottsági ülés után, amelyen részt vesz.

Audit Bizottság
2006-ban a közgyűlés Audit Bizottságot választott a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. 
Az Audit Bizottság megerősíti a társaság pénzügyi és számviteli politikája feletti független kont-
rolt. Az Audit Bizottság hatáskörébe többek között az alábbi feladatok tartoznak: 

Egyéb juttatások:
A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakhelyű Igazgatósági tagok minden Igazgató-
sági ülés után (maximum 15 alkalommal), mikor Magyarországra utaznak 1.500 euró juttatásban 
részesülnek. A bizottságokat vezető Igazgatósági tagok havi 1.000 euró díjazást kapnak.

A felsővezetés ösztönzési rendszere 

A felsővezetés ösztönzési Rendszere 2007. évben az alábbi elemekből tevődött össze :

1. Ösztönző (bónusz)
Az ösztönzőkitűzés mértéke az éves alapbér 40-100%-a, melyet a jogosultak a közgyűlést követő 
értékelés alapján kapnak meg készpénzben.

Az ösztönzőkitűzés részei:
a társasági és szervezeti szintű kiemelt pénzügyi mutatók (pl. ROACE, működési cash flow, • 
munkaidő kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága, CAPEX hatékonyság),
az adott vezető felelősségi területével kapcsolatos, adott évre vonatkozó konkrét egyéni cél-• 
feladatok.

2. Relatív teljesítményösztönző.
A relatív teljesítményösztönző alapja az éves bér 10%-a, mértékét a menedzserek egyéni teljesít-
ményei alapján képzett rangsor határozza meg.

3. Opciós program: 
2006-ban került bevezetésre a rendszer, mely a korábbi halasztott kifizetésű ösztönzést váltotta 
fel. Az opciós program a MOL-csoport menedzsmentjének hosszú távú részvényárfolyam-növe-
lés érdekeltségét teremti meg. 

Az ösztönző évenként MOL részvény vételi opciós konstrukció alapján számított készpénz kifize-
tésű bérösztönző, melynek futamideje: 5 év.

4. Kötvényprogram
A MOL Nyrt. ügyvezető testületének tagjai, felsővezetői és a MOL-csoport néhány kiemelt veze-
tője részére a 2003. szeptember 1-jei rendkívüli közgyűlésen az Igazgatóság számára jóváhagyott 
hosszú távú ösztönzési program is kiterjesztésre került. (E program résztvevői a kötvényprogram 
ideje alatt nem vesznek részt a fent részletezett opciós programban.)

E program keretében 2003. októberben 
az ügyvezető testület tagjai (4 fő) – 335 db kötvény
további felső vezetők (4 fő) – 220 db kötvény
MOL-csoport kiemelt vezetői (8 fő) – 250 db kötvény 
jegyzésére voltak jogosultak. A programhoz 2004. júliusában további 3 vezető csatlakozott, akik 
a lejegyzett kötvényállományból összesen 105 db kötvényt vásárolhattak meg.

2004. szeptemberében 2 fő felsővezetőtől összesen 80 db kötvény került visszavásárlásra majd 
2004 októberében 2 fő – a kötvényprogramban már részt vevő – felsővezető számára további 
összesen 24 db kötvény megvásárlását hagyta jóvá a társaság elnök-vezérigazgatója. A 2005. 
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formákon keresztül biztosítják. A könyvvizsgálók ezenkívül negyedévente áttekintik a tőzsdei 
gyorsjelentést, bár teljes könyvvizsgálatot nem végeznek, és így nem bocsátanak ki könyvvizs-
gálói jelentést sem ezekről.
 
Az Ernst & Young egyéb szolgáltatásokat is nyújtott a MOL Nyrt.-nek. A könyvvizsgálók részére 
2007-ben illetve 2006-ban kifizetett díjak a következők voltak (millió Ft):

A könyvvizsgálóknak kifizetett díjak (millió Ft) 2007 2006

MOL Nyrt. könyvvizsgálatának díja 
(beleértve a közbenső mérlegek vizsgálatát)

177 165

Leányvállalatok könyvvizsgálatának díja 380 315

Egyéb nem-audit szolgáltatások 79 72

Adótanácsadói szolgáltatások 16 34

Összesen 648 586

Az egyéb nem-audit szolgáltatások mind 2007-ben, mind 2006-ban a MOL számára végzett átvi-
lágítási projektekhez kapcsolódtak.

Az Igazgatóság véleménye szerint az Ernst & Young által a fenti jogcímeken nyújtott szolgáltatá-
sok nem veszélyeztetik a könyvvizsgálói függetlenséget.

Integrált kockázat-
kezelési rendszer – 
„teljes felszerelésben”
A MOL-csoport integrált kockázatkezelési rendszerének létrehozása és sikeres implementálása 
helyes és időszerű döntésnek bizonyult. 2005-re a MOL-csoport – építve a korábbiakban fel-
halmozott tapasztalatokra és ismeretekre – képessé vált az Egységes Vállalati Kockázatkezelés 
(ERM) gyors bevezetésére és az azóta eltelt két év tapasztalatai alapján elmondható, hogy szá-
mos értékteremtő lépés köszönhető ennek a folyamatnak. Az elmúlt évek történései (különösen 
a pénzügyi szektorban) alátámasztották egy hatékony és átfogó kockázatkezelés szükségességét 
– mely így egy jól menedzselt vállalat szükségszerű funkciójává vált. A nyugtalanító események 
mellett számos más jele is mutatkozik a vállalati kockázatkezelési technikák növekvő jelentő-

a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;• 
javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;• 
a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;• 
a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások • 
érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kap-
csolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – az igazgatóság vagy a felügyelő bizott-
ság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intéz-• 
kedések megtételére, valamint
a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellen-• 
őrzése érdekében.

Az Audit Bizottság tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL 
honlapján):

John I. Charody – 2006. április 27.• 
Dr. Chikán Attila – 2006. április 27.• 
Dr. Kupa Mihály – 2006. április 27., • 
valamint valamely állandó tag tartós akadályoztatása esetén a kiesett tag helyett Dr. Lámfalussy • 
Sándor.

Az Audit Bizottság beszámolója 2007. évi tevékenységéről
2007-ben az Audit Bizottság 7 ülést tartott, 95%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres 
napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a 
könyvvizsgáló munkájának támogatását valamint a belső audit rendszeres vizsgálatát – a bizott-
ság jelentős időt szánt a következő témáknak is:

Kockázatkezelés: a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, valamint az • 
azokhoz rendelt kockázat csökkentő akciók státuszjelentéséit. A Bizottság megvitatta a válla-
lati szintű kockázatkezelés (ERM) további alkalmazási lehetőségeit.
Belső audit tevékenység: a bizottság tájékoztatást kapott a belső audit jelentésekről és az éves • 
belső audit terv végrehajtásáról.
Pénzügyi helyzet: a bizottság folyamatosan nyomon követte a társaság pénzügyi helyzetét.• 

könyvvizsgálók

A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2007. és 2006. években az Ernst and Young végezte, kivéve 
az orosz ZMB vegyesvállalat, valamint a Fedorovsky kutatási projekt vállalata vonatkozásában, 
amelyek könyvvizsgálója a Deloitte & Touche, illetve a PricewaterhouseCoopers voltak.

A könyvvizsgálati szerződés keretében az Ernst & Young auditálja a 2000. évi C törvény (Szám-
viteli törvény) szerint készített egyedi éves beszámolókat, a MOL Nyrt. közbenső mérlegeit, 
valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS, korábban IAS) szerint készült 
konszolidált éves beszámolót. Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA), valamint a Szám-
viteli Törvény és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok alapján került 
végrehajtásra. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni 
munkavégzéssel, illetve a MOL fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb konzultációs 
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folyamatok következtében – jelentősek; és a MOL-csoport tevékenysége túlnyomórészt ilyen. 
Így a biztonságra és felkészültségre való törekvéseinknek megfelelően 2007-ben a Kockázat-
kezelés folytatta a BCM módszertanának kiterjesztését az összes magas működési kockázattal 
rendelkező divízióra.

Értékes szinergiák realizálhatóak a kockázatok átfogó kezelése révén
A kockázatkezelési tevékenység integráltsága lehetőséget teremt a MOL-csoport számára, 
hogy a kockázatkezelés fentiekben részletezett négy pillére közötti szinergiákat kiaknázza. A 
pénzügyi kockázatok modellezésére szolgáló inputadatok és módszertan az ERM-ben is hasz-
nálható. Ehhez hasonlóan a biztosítási tevékenység kapcsán a működési kockázatokról szerzett 
információk ugyancsak hasznosak az ERM fejlesztése során. Az ERM működési kockázatokat 
érintő eredményei (pl.: a működési kockázatok rangsora várható hatásaik szerint) jó iránymu-
tatást szolgáltatnak a biztosítások menedzseléséhez, mivel rávilágítanak, hogy mely területek 
azok, amelyek mindenképpen biztosítási fedezetet igényelnek és melyek azok, ahol a kockázatok 
kezeléséről való döntés további vizsgálatot igényel. Mind az ERM, mind a biztosítási terület szol-
gáltat inputokat a BCM számára, kiemelve azon legfontosabb területeket, melyekre a BCM-nek 
fókuszálnia kell. A BCM és a biztosítási terület egyébként is szoros kapcsolatban áll egymással, 
mivel mindkét terület a működési kockázatok kezelésére összpontosít. Például egy hatékony 
BCM tevékenység mérsékelni tudja a MOL-csoport kitettségét az üzemszüneti károk tekinte-
tében, ezáltal csökkentve a megvásárolandó biztosítási fedezetek nagyságát. Emellett a teljes 
szervezet kockázat-tudatossága is erősödik, elsősorban annak köszönhetően, hogy az ERM és a 
BCM folyamatokba a MOL-csoport számos területe bevonásra került.

Tőkeallokációt érintő döntések támogatása
Az ERM legfontosabb szerepe nemcsak az, hogy információt szolgáltasson azon kritikus kockáza-
tokról, amelyekkel a MOL-csoportnak szembe kell néznie, hanem az is, hogy támogatást nyújtson 
a felsővezetésnek az egyes projektek kockázati profiljait is figyelembe vevő, megalapozottabb 
döntések meghozatalában. Emiatt kezdeményezte a GRM egy kockázat-hozam megközelítést 
is magában foglaló projektértékelési módszertan kidolgozását. Az ERM modell eredményeire 
alapozva minden jelentős projektnek (és lehetséges felvásárlási célpontnak) meghatározható a 
MOL-csoport stratégiai időtávú kockázat-hozam profiljára gyakorolt hatása. 

ségének, mint például a pénzügyi kockázatok és azok kezelésének közzétételi kötelezettsége 
az új IFRS követelmények szerint (2007-től), valamint az S&P aktuális tervei az alkalmazott ERM 
gyakorlat figyelembe vételére a hitelkockázati besorolásnál – amit a Dow Jones már minősít is 
Fenntarthatósági Indexük éves felmérése során. A MOL-csoport kijelentheti, hogy fejlett kocká-
zatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves részét képezi a vállalatirányítási struktúrának.

A 2007-es év az integrált kockázatkezelési tevékenység további fejlesztéseit hozta. (A rendszer 
még 2005-ben lett bevezetve, amikor a már létező Pénzügyi Kockázatkezelés és Biztosítás 
Menedzsment kiegészült az Egységes Vállalati Kockázatkezeléssel, majd az Üzletfolytonosság 
Menedzsmenttel vált teljessé.)

Négy pilléren nyugvó rendszer kezeli a kockázatok széles spektrumát
Az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) keretében végezzük a különböző típusú kockázatok 
integrálását egy hosszú távú, átfogó és dinamikus modellbe, amely a MOL-csoport összes üzlet-
ágára kiterjesztésre került. Az ERM a pénzügyi és működési kockázatokat a stratégiai kockázatok 
széles körével együtt kezeli. A különböző típusú kockázatok azonosítása után azok számszerűsí-
tése következik, ugyanazt a módszertant alkalmazva – bekövetkezési valószínűségük és lehetsé-
ges hatásuk becslésével. A kockázatok csoportszinten konszolidálásra is kerülnek a modellben, 
melynek időhorizontja a hosszú távú szemléletet hangsúlyozza (a stratégiai időtávval összhang-
ban): a nettó jelenérték lehetséges alakulásának (azaz értékei valószínűségi eloszlásának) vizsgá-
latakor a következő 10 év, valamint az azt követő időszak hatásait is figyelembe vesszük. Az ERM 
feltárja a vállalat eredményeire ható legfontosabb kockázatokat (mind csoport-, mind üzletági 
szinten), és felhívja a figyelmet a szükséges döntések meghozatalára – mely kockázatokat akarja 
a Csoport megtartani, és melyek esetében szükséges kockázatcsökkentő lépéseket tenni. Bizo-
nyos kockázatokat csoportszinten, másokat divíziószinten célszerű kezelni, ún. kockázatfelelősök 
irányítása alatt. A Kockázatkezelés – a kockázatfelelősök által negyedévente készített jelentések 
segítségével – rendszeresen ellenőrzi ezen kockázatcsökkentő lépések megvalósulását.

A Pénzügyi Kockázatkezelés a rövidtávú, piaci kockázatokkal foglalkozik. A tömegáruk árkockáza-
tát, a devizapiaci- és kamatlábkockázatokat Monte-Carlo szimulációs módszerrel, egy komplex 
modell keretében mérjük, mely a portfolióhatásokat is figyelembe veszi. A pénzügyi kockáza-
tokat – amennyiben szükséges – megfelelő eszközök (mint swap, határidős és opciós ügyletek) 
segítségével fedezzük. Ez a tevékenység egy viszonylag rövidebb, 12 hónapos periódusra kon-
centrál. A Csoport pénzügyi és stratégiai céljaihoz kapcsolódó limiteknek való megfelelésről a 
felső-vezetés havi rendszerességgel kap tájékoztatást.

Az elfogadható szint fölötti működési kockázatok áthárítása a Biztosítás Menedzsment feladata. 
A biztosítások kötése a működési kockázatok kezelésének egyik legfontosabb eszköze. A leg-
jelentősebb biztosítás típusok a következők: vagyonkár, üzemszünet, felelősség és kútkitörés. 
A biztosítási üzlet sajátosságaiból következően a biztosítások menedzsmentje éves ciklusokba 
rendeződik (mivel a legtöbb biztosítási program éves megújítású). Miután a biztosítások kötése 
csoportszinten (MOL, Slovnaft, TVK) egy közös biztosítási program keretében zajlik, a MOL-
csoport számottevő szinergiahatásokat tud elérni.

Az Üzletfolytonosság Menedzsment (BCM) a váratlan működési fennakadásokra történő felké-
szülés folyamata. Az üzletfolytonossági tervek, krízismenedzsment-folyamatok és más kockázat-
ellenőrző programok (mint például rendszeres műszaki felülvizsgálatok) kiemelten fontosak az 
olyan üzletágakban, ahol a működési kockázatok – a tevékenység alapját képező kémiai és fizikai 
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Az Igazgatóság további tagjai

Hernádi zsolt (48) 
Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től, elnök-vezér-

igazgató 2001. június 11-től, az Igazgatóság tagja 

1999. február 24-től. Tagja az Igazgatóság Társaság-

irányítási és Javadalmazási Bizottságának. 

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a 

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-től 1994-ig 

a pénzintézet vezérigazgató-helyettese. A Magyar 

Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 

és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazga-

tóságnak. 1995 és 2001 között a Magyar Bankszövet-

ség elnökségének tagja, 2001-től tagja a European 

Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek. 

dr. csányi sándor (55) 
Az Igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, alelnöke 

2001-től. Az Igazgatóság Társaságirányítási és Java-

dalmazási Bizottságának elnöke. 

A pénzügy szakos közgazda, egyetemi doktor, okle-

veles árszakértő, bejegyzett könyvvizsgáló első 

munkahelye a Pénzügyminisztérium volt. Dolgozott a 

Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban, 

valamint a Magyar Hitelbanknál. 1989-től 1992-ig 

a Kereskedelmi és Hitelbank vezérigazgató-helyet-

tese, 1992-től az Országos Takarékpénztár és Keres-

kedelmi Bank Nyrt. (OTP Bank Nyrt.) elnök-vezérigaz-

gatója. A 2006. április 28-i közgyűlés újabb öt évre 

megerősítette az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazga-

tói posztján. Tagja az egyik legjelentősebb nemzet-

közi kártyatársaság, a MasterCard európai igazgató-

ságának, a Magyar Bankszövetség Elnökségének és 

társelnöke a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 

Szövetségének (VOSZ). Felügyelőbizottsági elnök az 

OTP Bank két leányvállalatánál, a legnagyobb bolgár 

lakossági banknál (DSK) és az OTP Garancia Bizto-

sítónál. 2004-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem 

címzetes egyetemi tanára. Dr. Csányi Sándor tagja 

a Cégvezetők Nemzetközi Társaságának és a Banki 

Tanulmányok Nemzetközi Intézetének. 

Igazgatóság
Akar lászló (55) 
Az Igazgatóság tagja 2002. októ-

ber 11-től. Tagja az Igazgatóság 

Pénzügyi és Kockázatkezelési 

Bizottságának. 

1977 és 1990 között az Országos 

Tervhivatalban és a Pénzügymi-

nisztériumban töltött be vezető 

pozíciókat. 1994 és 1998 között 

a Pénzügyminisztérium politikai 

államtitkára, a Kormány Gaz-

dasági Kabinetjének titkára, az 

IMF Magyarországot képviselő 

helyettes kormányzója. 1998-tól 

a GKI Gazdaságkutató Rt. vezér-

igazgatója. Az MNB Felügyelő 

Bizottságának elnöke 2002-től 

2007-ig. 2005-ben Heller Farkas 

díjat kapott. 2006-ban a Francia 

Nemzeti Érdemrend Lovagi Foko-

zata kitüntetésben részesült.

Michel-Marc 
delcommune (60)
A Társaság pénzügyi vezérigaz-

gató-helyettese 1999. október 

11-től 2004. szeptember 1-ig, 

majd stratégiai igazgató 2006. 

július 1-ig, az Igazgatóság tagja 

2000. április 28-tól. Tagja az Igaz-

gatóság Fenntartható Fejlődés 

Bizottságának.

1972-ben csatlakozott a PetroFina 

csoporthoz, majd 1990-től első-

sorban vállalati pénzügyekkel és 

biztosítási kérdésekkel foglalko-

zott, mint vezérigazgató-helyettes 

és CFO. A fentiek mellett 1999-től 

humánerőforrás-igazgatóként is 

irányította a Fina és a Total vállala-

tok sikeres egyesülési folyamatát. 

Tagja a Cornell Egyetem Nemzet-

közi Tanácsadó Testületének, és a 

TVK Rt. Igazgatóságának. Belga 

állampolgár.

dr. dobák Miklós 
(53) 
Az Igazgatóság tagja 1996. május 

29-től. Az Igazgatóság Pénzügyi 

és Kockázatkezelési Bizottságá-

nak elnöke. 

A közgazdaságtudományok kan-

didátusa, a Corvinus Egyetem 

Vezetéstudományi Intézetének 

igazgatója, a Vezetés és Szerve-

zés Tanszék tanszékvezető pro-

fesszora. A Horváth & Partners 

tanácsadó cég nemzetközi part-

nere.
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dr. Horváth gábor 
(52) 
Az Igazgatóság tagja 1999. feb-

ruár 24-től. Tagja az Igazgatóság 

Társaságirányítási és Javadalma-

zási Bizottságának.

1990 óta önálló ügyvédi irodát 

vezet. Fő tevékenysége a társa-

sági jog, a vállalati pénzügyi jog 

és a vállalatszervezési jog. Az OTP 

Bank Nyrt. és a CD Hungary Rt. 

Felügyelő Bizottságának tagja. 

kamarás Miklós 
(63)
Az Igazgatóság tagja 2002. októ-

ber 11-től. Tagja az Igazgatóság 

Társaságirányítási és Javadalma-

zási Bizottságának.

1972-1990 között az ÉPGÉP-nél 

töltött be különböző vezető pozí-

ciókat, majd a vállalat vezérigaz-

gatója lett. 1995 és 1998 között 

az ÁPV Rt. vezérigazgató-helyet-

tese. 1998-tól a Deloitte & Touche 

Magyarország partnereként és 

más könyvvizsgáló cégek veze-

tőjeként dolgozott. 2002 és 2004 

között az ÁPV Rt. vezérigazgatója 

és a társaság igazgatóságának 

tagja. A Budapest Airport Rt. 

Igazgatóság elnöke 2005. május 

30-ig. A BAUGÉP Kft. Felügyelő 

Bizottság elnöke. Jelenleg a MÁV 

Zrt. Igazgatóságának elnöke.

dr. kemenes ernő 
(68) 
Az Igazgatóság tagja 2002. októ-

ber 11-től. Tagja az Igazgatóság 

Pénzügyi és Kockázatkezelési 

Bizottságának és a Fenntartható 

Fejlődés Bizottságnak.

1963-tól a Budapesti Közgazda-

ságtudományi Egyetem oktatója, 

később tanszékvezető tanár. 1968 

és 1987 között különböző vezető 

pozíciókat töltött be az Országos 

Tervhivatalban, a Művelődési 

Minisztériumban és a Miniszter-

elnöki Hivatalban, 1987 és 1990 

között az Országos Tervhivatal 

vezetője, miniszteri rangban. 1992 

és 2001 között a Deloitte & Touche 

Magyarország vezetője, a kelet-

közép-európai régió egyik irányí-

tója. 1992-től 1998-ig a Magyar 

Nemzeti Bank Jegybanktaná-

csának tagja. 2001-től nyugdíjas 

egyetemi oktató a Budapesti Köz-

gazdaságtudományi Egyetemen. 

Részt vesz az OECD-, EU- és IMF-

országjelentések készítésében. 

A B.I.L. Kft. és a Reneal Hungary 

Projektfejlesztő Kft. Felügyelő 

Bizottság tagja.

Molnár józsef (52)
Az Igazgatóság tagja 2007. októ-

ber 12-től. Pénzügyi vezérigaz-

gató helyettes 2004. szeptember 

3-tól.

1978 és 2001 között a 

BorsodChem Rt.-nél töltött be 

különböző pozíciókat. 1982 és 

1987 között az Árosztály vezetője, 

1987 és 1991 között a Közgazda-

sági Főosztály vezetője. 1991-től 

2001-ig a BorsodChem Rt. gaz-

dasági vezérigazgató-helyette-

seként közreműködött a vállalat 

válságkezelésében és reorgani-

zációjában, majd ezt követően a 

társaság jövőképének kidolgozá-

sában és privatizációjában. Kulcs-

szerepet játszott a BorsodChem 

részvények tőzsdei bevezetésé-

ben. 2001-től a TVK vezérigazga-

tói tisztét töltötte be. 2003-tól a 

MOL-csoport tervezés-kontrolling 

igazgatója volt a 2004-es pénz-

ügyi vezérigazgató-helyettesi 

kinevezéséig. 2001. április 20-tól 

a TVK Rt. Igazgatóságának, 2004. 

január 1-től a Slovnaft a.s. Igazga-

tóságának tagja.

Mosonyi györgy 
(59) 
A Társaság vezérigazgatója, az 

Igazgatóság tagja 1999. július 

19-től. Az Igazgatóság Fenn-

tartható Fejlődés Bizottságának 

elnöke. A TVK Rt. Igazgatóságá-

nak elnöke. 

1974-től a Shell International 

Petroleum Co. magyarországi 

képviseletének munkatársa, 

1986-tól kereskedelmi igazga-

tója. 1991-ben a londoni Shell-

központban dolgozott. 1992-től 

1993-ig a Shell-Interag Kft. ügy-

vezető 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 

Joint Venture Szövetség tiszte-

letbeli elnöke, a Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara alelnöke. 

Iain Paterson (61) 
Az Igazgatóság tagja 1999. feb-

ruár 24-től. Tagja az Igazgatóság 

Pénzügyi és Kockázatkezelési 

Bizottságának. Tagja a Fenntart-

ható Fejlődés Bizottságnak.

1970-től a British Petroleum 

Plc.-nél töltött be különböző 

pozíciókat Nagy-Britanniában, az 

USA-ban és a Közel-Keleten. 1984 

és 1998 között az Enterprise Oil 

Plc.-nél dolgozott, 1991-től a nem-

zetközi tevékenységekért felelős 

igazgatósági tagként. Jelenleg a 

Hunting Plc. és az ArmorGroup 

International Plc. igazgatója, vala-

mint az ITE Group Plc. elnöke, a 

Plebble Loyalty Limited elnöke. 

Brit állampolgár.
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Molnár józsef (52)
Az Igazgatóság tagja 2007. októ-

ber 12-től. Pénzügyi vezérigaz-

gató helyettes 2004. szeptember 

3-tól.

1978 és 2001 között a 

BorsodChem Rt.-nél töltött be 

különböző pozíciókat. 1982 és 

1987 között az Árosztály vezetője, 

1987 és 1991 között a Közgazda-

sági Főosztály vezetője. 1991-től 

2001-ig a BorsodChem Rt. gaz-

dasági vezérigazgató-helyette-

seként közreműködött a vállalat 

válságkezelésében és reorgani-

zációjában, majd ezt követően a 

társaság jövőképének kidolgozá-

sában és privatizációjában. Kulcs-

szerepet játszott a BorsodChem 

részvények tőzsdei bevezetésé-

ben. 2001-től a TVK vezérigazga-

tói tisztét töltötte be. 2003-tól a 

MOL-csoport tervezés-kontrolling 

igazgatója volt a 2004-es pénz-

ügyi vezérigazgató-helyettesi 

kinevezéséig. 2001. április 20-tól 

a TVK Rt. Igazgatóságának, 2004. 

január 1-től a Slovnaft a.s. Igazga-

tóságának tagja.

Alács lajos (45)
2006. július 1-től a Társaság Stra-

tégia és Üzletfejlesztésért felelős 

ügyvezető igazgatója. 

Pályafutását a MOLTRADE-

Mineralimpex Rt.-nél kezdte 

1988-ban üzletkötőként, 1992-től 

a kőolaj és kőolajtermék beszer-

zés és trading terület vezetője, 

2003. és 2006. között a társa-

ság vezérigazgatója. 1999-től a 

kőolajbeszerzésért felelős igaz-

gató, majd 2001-től az Üzem- és 

fűtőanyag értékesítés igazga-

tója, 2002-ben az Ellátási Lánc 

Menedzsment (SCM) vezetésére 

kap megbízást, 2003-től a Keres-

kedelem igazgatója. A Magyar 

Szénhidrogén Készletező Szövet-

ség Igazgató Tanácsának tagja. 

áldott zoltán (40)
A Kutatás-termelés Divízió ügyve-

zető igazgatója 2004 szeptembe-

rétől.

1990 és 1991 között a Creditum 

Pénzügyi Tanácsadó Kft. mun-

katársa volt, majd 1992 és 1995 

között az Eurocorp Pénzügyi 

Tanácsadó Kft.-nél töltött be külön-

böző munkaköröket. 1995 és 1997 

között a MOL Privatizációs Főosz-

tályát vezette, 1997-től 1999-ig a 

Tőkepiaci Műveletek igazgatója 

volt. 1999-től a Stratégia és Üzlet-

fejlesztés vezetője, 2000 novem-

berétől stratégiai vezérigazgató-

helyettese, majd 2001 júniusától 

a MOL-csoport stratégiai és üzlet-

fejlesztési igazgatója. 2004 szep-

temberétől a MOL Rt. Kutatás-ter-

melés Divíziójának vezérigazgató 

helyettese. Az INA d.d. Felügyelő 

Bizottságának elnökhelyettese, 

és tagja a Budapest Értéktőzsde 

Igazgatóságának.

Hernádi zsolt (48) 
Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től, elnök-vezér-

igazgató 2001. június 11-től, az Igazgatóság tagja 

1999. február 24-től. Tagja az Igazgatóság Társaság-

irányítási és Javadalmazási Bizottságának. 

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a 

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-től 1994-ig 

a pénzintézet vezérigazgató-helyettese. A Magyar 

Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 

és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazga-

tóságnak. 1995 és 2001 között a Magyar Bankszövet-

ség elnökségének tagja, 2001-től tagja a European 

Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek. 

Mosonyi györgy (59) 
A Társaság vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja 

1999. július 19-től. Az Igazgatóság Fenntartható 

Fejlődés Bizottságának elnöke. A TVK Rt. Igazgató-

ságának elnöke. 

1974-től a Shell International Petroleum Co. 

magyarországi képviseletének munkatársa, 

1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a lon-

doni Shell-központban dolgozott. 1992-től 1993-ig 

a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994 és 

1999 között a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigaz-

gatója. Közben 1997-ben a közép- és kelet-európai 

régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország 

vezérigazgatója is. A Joint Venture Szövetség tisz-

teletbeli elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparka-

mara alelnöke. 

Ügyvezetőség
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Felügyelő Bizottság

Horváth Ferenc (47)
2003 novemberétől a Slovnaft tevékenységével 

integrált MOL-csoport Termékelőállítás- és Kereske-

delem Divizíójának ügyvezető igazgatója.

1984 és1991 között a Mineralimpex külkereskedelmi 

vállalatnál kőolaj- és földgázimporttal, valamint 

kőolajtermékek importjával és exportjával foglal-

kozott. 1991-től a Mineralimpex és a Phibro Energy 

magyarországi közös vállalatát, a kőolaj és kőolaj-

termék európai kereskedelmével foglalkozó Allcom 

Trading Inc. céget vezette. A MOL Rt.-hez 1998-ban 

csatlakozott mint az újonnan megalakított PB-gáz 

üzletág igazgatója. 2001-től a MOL Rt. értékesítési 

igazgatójaként a MOL által gyártott valamennyi 

termék (benzin, gázolaj, vegyipari termékek, bitu-

men, PB, kenőanyagok stb.) értékesítéséért fele-

lős. 2002-től a MOL Rt. kereskedelmi igazgatója, 

tevékenysége az értékesítés mellet a kőolaj és a 

kőolajfinomításhoz szükséges alapanyagok beszer-

zésével bővült.

simola józsef (42)
Társasági Támogatás Ügyvezető Igazgató 2006. 

április óta. 

1991-1992 között a General Electric – Tungsram-

nál dolgozott SAP szakértőként, majd 1992-1994 

között az Arthur Andersen-nél volt könyvvizsgáló 

és tanácsadó. 1995-ben francia INSEAD MBA 

programjában vett részt. 1996-ban csatlakozott a 

Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarorszá-

gon, Németországban és Ausztráliában különböző 

vezető pozíciókat töltött be. 2003-tól a MOL-csoport 

Törzskarának az Igazgatója, továbbá 2004. szep-

temberétől Humán Erőforrás Igazgatója is egyben. 

2006. áprilisától Társasági Támogatás Ügyvezető 

Igazgató. 2004. áprilisától 2005. áprilisáig a TVK 

Felügyelő Bizottságának a tagja. A Slovnaft a.s. és 

az olaszországi IES Igazgatóságának a tagja. A TVK 

Igazgatóságának 2005. áprilisától tagja.

1. dr. kupa Mihály (67)

A Felügyelő Bizottság elnöke 2002. október 11-től. Az Audit Bizottság elnöke, részt vesz az 

Igazgatóság és a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság munkájában.

1969 és 1975 között a Statisztikai Hivatalban, 1975 és 1984 között a Pénzügykutató Intézet-

ben, 1984 és 1990 között a Pénzügyminisztériumban töltött be különböző vezető funkciókat. 

1990-től 1993-ig pénzügyminiszter. 1992-től 1993-ig az EBRD Kormányzótanácsának alelnöke, 

a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsának elnöke. 1991-től, majd 1998-tól 

független parlamenti képviselő. A Nemzeti Színház Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke.

2. dr. chikán Attila (64) 

A Felügyelőbizottság tagja 2004. április 30-tól, a Felügyelőbizottság elnökhelyettese 2005. 

december 5-től. Az Audit Bizottság tagja. 

1968 óta a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (2004-től Budapesti Corvinus 

Egyetem) dolgozik. 1989-től 1998-ig a BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék vezetője. 

1998-1999-ben gazdasági miniszter. 2000-től 2003-ig a Budapesti Közgazdaságtudományi 

Egyetem rektora. A Magyar Tudományos Akadémia doktora. Jelenleg számos funkciót tölt 

be hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, több nemzetközi gazdasági folyóirat szer-

kesztőbizottságának tagja. A Richter Gedeon Rt. Felügyelő Bizottságának elnöke. 

3. Benedek lajos (36)

A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2007. október 12-től.

1996-ban csatlakozott a Társasághoz. A teljes időszak alatt a Kutatás-Termelés Divízió szer-

vezetében töltött be különböző pozíciókat, 2006 óta a Tárolómodellezés szervezet vezetője. A 

MOL-Bányász szakszervezet és az Üzemi Tanács tagja.

4. john I. charody (81) 

A Felügyelő Bizottság tagja 2002. október 11-től. Az Audit Bizottság tagja. 

1953 és 1956 között a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Geofizikai Kutatóintézetében dolgozott. 

1956 után Ausztráliában vezető pozíciót töltött be a Bridge Oil Ltd., Aurora Minerals, Project 

Mining, valamint több tőzsdén jegyzett olaj és bányász társaságnál. Winton Enterprises Pty.

Ltd. és a Galina Investment nemzetközi tanácsadó cégek elnök-vezérigazgatója. Charody úr 

1971-től az Ausztrál Igazgatók Intézetének, 1967-től az Ausztrál Vezetési Intézetének tagja, 

békebíró 1972 óta. 1973-ban az angol királynő kitüntetettje (Member of British Empire) Auszt-

ráliáért tett szolgálatáért. 1990 után az Ausztrál Szövetségi Kormány Budapestre akkreditált, 

a régió kapcsolataiért felelős kereskedelmi minisztere 12 országban. 1997-ben a magyar köz-

társasági elnök az ausztrál-magyar pénzügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevé-
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9. vásárhelyi István (57)

A Felügyelő Bizottság tagja 2005. április 27-től.

1978 és 1989 között a Rozmaring Mgtsz-nél töltött be különböző vezető pozíciókat. 1992 –1998 között a „Rák 

ellen az emberért, a holnapért” Alapítvány Kuratóriumának tagja. 1992 és 1995 között a Budapest Főváros 

Vagyonkezelő Központ Rt. vezérigazgatója. 1995-től ügyvezetője, 2000-től cégvezetője, majd 2006-tól újra 

ügyvezetője a Roza-Porta Kereskedelmi Kft.-nek. 1994 és 2000 között a Hélia Szálló Rt. igazgatósági tagja. 

1995 és 2002 között ÁPV Rt. Felügyelő Bizottsági tagja, 2000-ben a Képcsarnok Rt. Igazgatóságának elnöke, 

2001–2003 között a Felügyelő Bizottság elnöke ugyanitt. 2002–2004 között a Dunaferr Rt.-nél igazgatósági 

tag, 2002-től az ÁPV Rt. Igazgatóságának tagja, elnökhelyettes, majd 2006. december 1-től 2007.június 

30-ig az ÁPV Zrt. Igazgatóságának elnöke. 2005-től 2007. április 12-ig a Hitelgarancia Zrt. Igazgatóságának 

tagja, 2006-tól a Graphisoft ZRt. Igazgatóságának tagja. 2008. január 8-tól az MVM Zrt. igazgatóságának 

tagja, 2008. február 14-től az igazgatóság elnöke. A Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány Kuratóriumá-

nak elnöke 2006-tól.

kenysége elismeréseként a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjét adományozta neki. 1997 óta igazgatósági 

tag, jelenleg az Igazgatóság elnök-helyettese a QBE Atlasz Biztosító Zrt.-nél, a Nemzeti Ingatlanfejlesztő Zrt. 

Felügyelő Bizottságának tagja. A Pick Rt. igazgatósági tagja. A Csányi Alapítvány kuratóriumi igazgatósági 

tagja. A Civil Biztonsági Szolgálat Rt. igazgatója. 

5. slavomír Hatina (61) 

A Felügyelő Bizottság tagja 2002. október 11-től.

1970-től dolgozik a Slovnaftnál, ahol különböző vezetői pozíciókat tölt be. 1994 és 2001 decembere között 

a társaság vezérigazgatója (1994-től 1998-ig vezérigazgató, 1998-tól 2001-ig elnök), 1994-től 2005 február-

jáig a társaság Igazgatóságának elnöke. A Szlovák Műszaki Egyetem 2001-ben tiszteletbeli doktori címet 

adományozott számára. A Slovintegra a.s. Igazgatóságának elnöke. A Szlovák Gyáriparosok Szövetségének 

elnöke és alelnöke a Munkáltatók Egyesületének. Hatina úr szlovák állampolgár. 

6. juhász Attila (44)

A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2007. október 12-től.

1986-ban csatlakozott a Társasághoz. A teljes időszak alatt a Kutatás-Termelés Divízió szervezetében töltött 

be különböző pozíciókat, MOL-Bányász Szakszervezet Kiskunhalasi Alapszervezetének elnöke és megalaku-

lása óta az Üzemi Tanács tagja. 

7. dr. lámfalussy sándor (79)

A Felügyelő Bizottság tagja 1999. február 24-től.

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) vezető embere, az utolsó kilenc 

évben vezérigazgatója. 1994-től 1997 júliusáig az European Central Bank (Európai Központi Bank) elődjének, 

az Európai Monetáris Intézetnek (European Monetary Institute, EMI) elnöke, a Leuveni Katolikus Egyetem 

(Belgium) professzora. 2000–2001 során az európai értékpapírpiacok szabályozásával foglalkozó Bölcs 

Emberek Bizottságának (Committee of Wise Men) elnöke. A Bizottság ajánlásait az Európa Tanács elfo-

gadta, és ezeket jelenleg is alkalmazzák. A CNP Assurance France Igazgatóság tagja. Belga állampolgár.

8. Major jános (56) 

A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 1994. november 30-tól.

1970-ben csatlakozott a Társasághoz, illetve annak jogelődjéhez.1994-től a MOL Rt. Vegyipari Munkavállalók 

Szakszervezetének titkára. 2003-tól a MOL Vegyész Szakszervezet koordinációs titkára. 2002-től a százha-

lombattai önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottságának, 2003-tól a FókuszKom Komáromi 

Oktatási és Művelődési Kht. Felügyelő Bizottságának tagja.
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nyilvántartással alátámasztott. Adófizetési kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. 

A MOL-csoport konszolidálásába teljes körűen 86 equity módszerrel (részlegesen) további 19 tár-
saság került bevonásra. A tulajdonosi szerkezet az elmúlt év során változott, 2007 végén a külföldi 
intézményi befektetők (5%-nál kisebb részesedéssel bírók) tulajdoni aránya 31,7%-ra csökkent, 
míg az OMV 20,2%-ra növelte részesedését. Továbbá, a BNP Paribas 8,3%, a Magnolia 5,5%, az 
MFB Zrt. 10,0%, az OTP Nyrt. 9,2% részesedéssel rendelkezett 2007 végén a vállalatban. A hazai 
intézményi- és magánbefektetők tulajdona 6,8%. 2007. december 31-én a vállalat sajátrészvény 
állománya 8,3% volt.

Számos kulcsfontosságú stratégiai területen léptünk előre a 2007-es esztendőben. Az organikus 
stratégia részeként a vállalat döntést hozott a Dunai finomító fejlesztéséről, melynek eredményéül 
2011-től 1,3 millió tonnával nő a finomító közép-párlat kihozatala. A feldolgozás és kereskedelem 
üzletágban a MOL megvásárolta az IES finomító és kereskedelmi vállalatot Olaszországban, vala-
mint Tifon-t, a horvát kiskereskedelmi hálózatot. Továbbiakban, a vállalat stratégiai szövetséget 
kötött a CEZ-zel, mely növeli a MOL-csoport finomítóinak energia integráltságát, illetve tovább 
növeli komplexitását. A CEZ és a MOL közösen gáztüzelésű erőművekre fókuszál közép- és dél-
kelet Európa négy országában, beleértve Szlovákiát, Magyarországot, Horvátországot és Szlové-
niát. Az első nagyobb beruházás keretében a tervek szerint a MOL-csoport Szlovákiában, pozso-
nyi finomítójának területén, Magyarországon pedig a százhalombattai finomítóban építenek meg 
egy-egy kombinált ciklusú gázturbinás erőművet. A beépített teljesítmény mindkét helyszínen 
800 MW lesz. A stratégiai szövetség megerősítése érdekében a CEZ 7%-os részesedést vásárolt 
a MOL-ban, melyre a társaság egy amerikai típusú vételi opcióval rendelkezik. A kutatás és ter-
melés üzletágban új nemzetközi kutatási blokkokat vásároltunk Oroszországban, Kamerunban és 
Kurdisztánban, és jelentős stratégiai szövetséget kötöttünk Katarban és Líbiában.

Az Igazgatóság 2007. június 22-ei döntése alapján a társaság tőkeoptimalizációs programba 
kezdett, a vállalat tőkeszerkezetének hatékonyságjavítása érdekében. A Felügyelő Bizottság 
támogatja az Igazgatóság 2007. évre 85 Mrd Ft bruttó osztalékfizetési javaslatát. A Felügyelő 
Bizottság a MOL Nyrt. 2007. évi auditált beszámolóját 2.700 Mrd Ft mérlegfőösszeggel, 217 Mrd 
Ft adózott eredménnyel, és 260 Mrd Ft lekötött tartalékkal, a MOL-csoport 2007. évi auditált 
IFRS konszolidált beszámolóját 2.421 Mrd Ft mérlegfőösszeggel és 258 Mrd Ft részvényesekre 
jutó eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Ezen beszámolók nem tartalmazzák a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolt osztalék eredményre gyakorolt hatását.

Budapest, 2008. március 31.

A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága nevében:

dr. Kupa Mihály
a Felügyelő Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően 
végezte feladatát, az év során 5 ülést tartott, állandó napirendi pontjai között sze-
repelt az Igazgatóság negyedéves beszámolója a társaság működéséről, a Belső 
Audit és a Társasági Biztonság beszámolója, ezeken felül a Felügyelő Bizottság az 
éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekintette. Jelentését az Igazga-
tóság beszámolója, a könyvvizsgálók véleménye és tervezett, folyamatos évközi 
ellenőrzések alapján alakította ki, és folyamatosan támaszkodott az Audit Bizottság 
munkájára is. A 2007 év folyamán tartott találkozói során a Felügyelő Bizottság 
részletesen foglalkozott a MOL-csoport üzleti helyzetével, valamint a csoport és az 
üzletek stratégiai fejlődésével. A testület számos témát és kérdést vizsgált meg az 
Igazgatóság döntéseit követően. 

A MOL Nyrt. Kelet-Közép-Európa vezető integrált kőolaj- és gázipari társasága, 
magyarországi piacvezető, az anyavállalat 1.841,5 milliárd forintos és a csoport 
2.594,0 milliárd forintos Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardek (IFRS) sze-
rinti nettó árbevételével az ország legnagyobb vállalata. A MOL részvények forga-
lommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyama 2006-hoz képest 15,4%-kal emelkedett és 
25.089 Ft volt 2007-ben (2006-ban 21.745 Ft). A 2006. december 31-i záróárfolyam 
24.495 Ft volt.

A társaság 2007. évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodás-
ról. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés az Audit Bizottság jelentésével 
is alátámasztva, a számviteli törvény előírásainak megfelelően, a társaság szám-
viteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi adata analitikus 

A FelÜgyelő BIzottság jelentése

A Felügyelő Bizottság 
jelentése
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A MOL részvények Budapesti Értéktőzsdén kialakult árfolyama a Reuters rendszeren a MOLB.
BU a Bloomberg rendszeren pedig a MOL HB RIC kóddal érhető el.

Az alábbi táblázat mutatja a MOL részvények illetve DR-ok kereskedési adatait 2007-ben negyed-
évente.

Idõszak
BÉT forgalom 
(db részvény)

BÉT záróár 
(Ft/részvény)

IOB forgalom 
(db DR)

IOB záróár 
(USD/DR)

1. negyedév 27.289.985 21.400 20.752.318 115,0

2. negyedév 47.025.855 27.700 36.017.480 151,8

3. negyedév 44.869.418 28.500 26.769.748 161,5

4. negyedév 18.212.859 24.495 2.246.498 139,0

Sajátrészvény állomány
A MOL-csoport 2007. április 26-i éves rendes közgyűlésének felhatalmazása alapján 2007. július 
22-én az igazgatóság tőkeoptimalizációs program elindításáról döntött. A kedvező eredmények, 
fegyelmezett beruházási döntések miatt a vállalat tőkeszerkezete nem volt optimális 2007. elején. 
Azért, hogy a vállalat optimalizálja tőkeszerkezetét, sajátrészvény vásárlási programba kezdett.

A 2007-es év folyamán az alábbi saját részvényvásárlások történtek:

Változás oka
„A” sorozatú 

törzsrészvény (db)
„C” sorozatú 

törzsrészvény (db)

Sajátrészvények száma, 2006. december 31. 10.898.525 578

BÉT-en történt részvényvásárlások a 2007-es évben 17.861.856

OTP Bank Nyrt.-nek kölcsönadott részvények -8.757.362

MFB Zrt.-nek kölcsönadott részvények -10.933.000

Sajátrészvények száma, 2007. december 31. 9.070.019 578

A társaság szervezetében illetve a felső vezetés összetételében bekövetkezett változások:
2007. január 1-től a Lakossági Szolgáltatások Divízió ügyvezető igazgatója Geszti László, aki ezt 
megelőzően stratégiai partnerünk, a horvátországi INA Igazgatóságának Pénzügyekért és Szám-
vitelért felelős alelnöke,  korábban pedig a MOL-csoport Termékelőállítás és Kereskedelem Diví-
zió ügyvezető igazgatója volt. 

2007. október 12-i hatállyal Molnár József-et az évi rendes közgyűlés az igazgatóság tagjává 
választotta mellyel egy időben Simóka Kálmáné megbízatás lejárt. Szintén 2007. október 12-én 
Benedek Lajos valamint Juhász Attila lett a Felügyelő Bizottság két új munkavállalói képviselője, 
míg Bognár Piroska és Kudela József megbízatása lejárt.

A MOL Nyrt. alapításának dátuma: 1991. október 1. bejegyezve a Fővárosi Bíróság, 
mint Cégbíróság jegyzékében 1992. június 10-i dátummal, 1991. október 1-i hatály-
lyal 01-10-041683 számon.

Jogelőd: Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt és tagvállalatai.

A jelenleg érvényes alapszabályt a 2007. április 26-i évi rendes közgyűlésén 
fogadták el, mely a az alaptőke megemelésével módosult 2007. február 10-én. Az 
alapszabály megtekinthető vagy igényelhető a társaságtól, valamint elektronikus 
formában letölthető a társaság honlapjáról.

Alaptőke 2007. december 31-én: 109.674.923 névre szóló, egyenként 1.000 Ft név-
értékű, „A” sorozatú törzsrészvényből, 1 darab névre szóló, 1.000 Ft névértékű, 
meghatározott elsőbbségi jogokat biztosító, „B” sorozatú szavazatelsőbbségi 
részvényből, valamint 578 névre szóló, egyenként 1.001 Ft névértékű, „C” sorozatú 
törzsrészvényből áll.

Tulajdonosi 
szerkezet: 

2006.12.31. 2007.12.31.

Részvény 
névértek 
 (ezer Ft)

%
Részvény 
névérték 
(ezer Ft)

%

Külföldi befektetők 64.101.497 58,6 34.833.883 31,7

OMV 10.936.000 10,0 22.179.488 20,2

BNP Paribas 9.003.359 8,2 9.105.102 8,3

Magnolia Finance 6.007.479 5,5 6.007.479 5,5

MFB Invest Zrt. 0 0,0 10.933.000 10,0

OTP Bank Nyrt. n.a. n.a. 10.072.890 9,2

Hazai intézmény és 
magánszemély

8.382.938 7,7 7.473.063 6,8

MOL Nyrt. (saját 
részvények)

10.899.104 10,0 9.070.598 8,3

Összesen: 109.330.377 100,0 109.675.503 100,0

A részvényekre vonatkozó információ
A MOL részvények árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok többsége, és többek 
között elérhető a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu). A MOL Nyrt. 
DR-jainak indikatív áralakulása és forgalma a londoni IOB-én, a Reuters rendszeren 
a MOLBq.L RIC kóddal, a Bloomberg rendszeren a MOLD LI RIC kóddal érhető el. A 
MOL részvények és DR-ok részt vesznek továbbá az amerikai Pink Sheet OTC piac 
kereskedésében.

Vállalati információk
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Átlagos termelési költség 
Magába foglalja a kőolaj és földgáz kitermelésének, összegyűjtésének és előkészí-
tésének költségeit.

Bányajáradék 
A nemzetközi gyakorlat és a bányatörvény előírásai szerint a magyar állam a 
Magyarországon kitermelt kőolaj és földgáz után (EOR-os termelés kivételével) 
bányajáradék fizetését írja elő. Ennek mértéke 1998. január 1-je óta 12%, kivéve 
az 1998 előtt termelésbe állított mezőkből származó földgáztermelés után fizetett 
többlet-bányajáradékot.

Barrel (hordó) 
A kőolajiparban használt angolszász mértékegység, egy tonna kőolaj hozzáve-
tőleg egyenlő 7-7,5 barrellel. (A magyarországi kőolajokra alkalmazott átváltási 
arány 7,55 bbl/tonna.)

Bioüzemanyagok 
Motorikus célra felhasználható, mezőgazdasági eredetű, alternatív üzemanyagok. 
Napjainkban drágábbak az ásványolajalapon előállított üzemanyagoknál, az Euró-
pai Unió ennek ellenére támogatja a forgalmazásukat. Jellegzetes képviselőjük a 
repceolaj-metilészter (biodízel) és az etil-alkohol (nem közismert, hogy az ún. Otto-
motort eredetileg etanolra tervezték). Az Európai Unió nemrég döntött arról, hogy 
2005-től kezdve évente növekvő arányban kell bekeverni a biológiai eredetű üzem-
anyagokat a forgalmazott termékekbe, és 2009-től 5,75% lesz az előírt mennyiség.

Bizonyított készlet 
A bizonyított készletek olyan kőolaj-, kondenzátum- és földgázmennyiségek, 
melyek nagysága a földtani és műszaki adatok elemzése alapján kellő biztonsággal 
becsülhető, és ezek egy adott időponttól kezdődően ismert telepekből az aktuális 
gazdasági feltételek, művelési módszerek és állami szabályozás mellett gazdasá-
gosan kitermelhetők.

Bizonyított, termelésbe nem állított készlet 
Olyan bizonyított készlet, amely olyan területeken lévő új kutakból nyerhető, ahol 
még nem történt fúrás, vagy olyan meglévő kutakból, ahol viszonylag jelentős 
ráfordítás szükséges a termelésbe állításhoz.

Bizonyított, termelésbe állított készlet 
Az a készlet, amely a meglévő kutakból a rendelkezésre álló eszközökkel kitermelhető.

Olajipari és gázipari 
kifejezések fogalomtára

A felső vezetés MOL kibocsátású értékpapír tulajdona 2007. december 31-én

Név Tisztség 

Tulajdonban 
lévő MOL 

részvények 
száma

Tulajdonban 
lévő 

átváltoztatható 
MOL kötvények 

száma

Hernádi Zsolt
elnök-vezérigazgató, 
az igazgatóság tagja 

132.697 26

Dr. Csányi Sándor az igazgatóság tagja, elnök-helyettes 24.906 7

Mosonyi György vezérigazgató, az igazgatóság tagja 74.398 18

Molnár József
Pénzügyi vezérigazgató-helyettes, 
az igazgatóság tagja

34.984 13

Akar László az igazgatóság tagja 25.251 5

Michel-Marc Delcommune az igazgatóság tagja 45.458 10

Dr. Dobák Miklós az igazgatóság tagja 25.906 6

Dr. Horváth Gábor az igazgatóság tagja 18.145 5

Dr. Kemenes Ernő az igazgatóság tagja 17.158 5

Iain Paterson az igazgatóság tagja 14.895 5

Kamarás Miklós az igazgatóság tagja 0 0

Dr. Kupa Mihály a felügyelő bizottság elnöke 0 0

Benedek Lajos 
a felügyelő bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja

0 0

John I. Charody a felügyelő bizottság tagja 0 0

Dr. Chikán Attila a felügyelő bizottság tagja 0 0

Slavomir Hatina a felügyelő bizottság tagja 0 0

Juhász Attila
a felügyelő bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja

0 0

Dr. Lámfalussy Sándor a felügyelő bizottság tagja 380 0

Major János
a felügyelő bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja

344 0

Vásárhelyi István a felügyelő bizottság tagja 167 0

Alács Lajos
Stratégia és üzletfejlesztés ügyvezető 
igazgató

15.673 5

Áldott Zoltán Kutatás-termelés ügyvezető igazgató 63.127 13

Geszti László Kiskereskedelem ügyvezető igazgató 10.682 6

Horváth Ferenc
Termékelőállítás és Kereskedelem 
ügyvezető igazgató

34.937 13

Olvasó Árpád Petrolkémiai üzletág igazgató 0 0

Simola József
Társasági támogatás ügyvezető 
igazgató

17.078 8
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Franchise-rendszerben működtetett MOL-
töltőállomás
MOL-logóval és termékkínálattal működtetett, 
de nem MOL-tulajdonú töltőállomás.

Hidrokrakk
Könnyű vagy nehéz gázolajok vagy maradék 
szénhidrogének hidrogénáramban, magas nyo-
máson és hőmérsékleten, katalizátor jelenlét-
ében történő krakkolása, melynek célja könnyű 
olajtermékek előállítása

Készlet
Az aktuális ipari kőolaj- és földgázvagyonnak az a 
részmennyisége, amely gazdaságosan kitermel-
hető a vonatkozási időpontban érvényes gazda-
sági, működési és szabályozási feltételek mellett.

Kogenerációs erőmű
Szén- vagy földgáztüzelésű erőmű, amely villa-
mos és termikus energia egyidejű termelésére 
alkalmas.

Kondenzátumok
A folyékony fázisú szénhidrogének azon csoportjá-
nak általánosító elnevezése, amelyben dominálnak 
a könnyű alkotók, és amelyek a földgázból vagy a 
kőolajból a felszínen kerülnek leválasztásra.

Krakkolás
Az ásványolaj- és petrolkémiai iparban azoknak 
a műveleteknek/technológiáknak a gyűjtőneve, 
amelyek során nehezebb szénhidrogén-moleku-
lák hosszabb láncainak széttördelésével – a szén-
szén kötések bontásával – könnyebb (alacso-
nyabb forráspontú) termékek elegyét állítják elő. 
A krakkolás lehet tisztán termikus (hőbontás), de 
katalitikus is (ez utóbbi esetben a krakkolási folya-
matok lejátszódását katalizátorok használatával 
segítik elő). A modern ásványolaj-feldolgozás 
egyik legfontosabb művelete katalizátor jelenlét-
ében 480-540˚C közötti hőmérsékleten végzett 
krakkolás, amelynek során nehéz párlatokból 
vagy lepárlási maradékokból motorhajtó anyagok 
és jó minőségű motorhajtó anyaggá, például 
alkiláttá továbbalakítható gázok keletkeznek.

LDPE
Alacsony sűrűségű polietilén.

Magyar Ásványolaj Szövetség
A legjelentősebb magyarországi kőolajtermék-
forgalmazó társaságok szövetsége.

Maradékfeldolgozási projekt
Célja a kőolajfinomítás során keletkező termé-
kek (fűtőolaj) könnyebb, értékesebb termé-
kekké (fehéráruvá) történő átalakítása.

MMSCF
Millió köbláb, a földgáziparban használt angol-
szász mértékegység, egy köbméter egyenlő 
35.314 köblábbal.

Meddő kút
Olyan fúrás, amely nem igazolja szénhidro-
géntelep meglétét, vagy nem képes kőolajat, 
illetve földgázt gazdaságosan kitermelni.

MEH
Magyar Energia Hivatal.

Monomerek
A monomerek a polimerek (műanyagok, gumik) 
alapvegyületei, a nagy molekulatömegű anyago-
kat alkotó polimerláncok alapegységei (láncsze-
mei). Napjainkban a legfontosabb monomerek, a 
petrolkémiai ipar alapvegyületei a rövid szénláncú 
olefinek (etilén, propilén, butadién), illetve ezek 
egyszerű származékai, valamint a legegyszerűbb 
aromás vegyület a benzol. A felsorolt monomerek 
elsődleges forrásai az olefinművek.

MSZKSZ: 
Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség
Magyarországon a kőolaj és kőolajtermékek, vala-
mint a földgáz stratégiai készletezését látja el.

NCI
Nelson komlpexitás index, amit Wilbur Nelson 
fejlesztett ki 1960-ban. A finomító komplexitá-
sát – kiépítettségét – jelző mérőszám, ami a 
konverziós kapacitásokat hasonlítja a lepárló 
kapacitásokhoz.

Boe (hordó kőolaj-egyenérték) 
A földgáz hőmennyiségi alapon (a gáz fűtőér-
tékének figyelembevételével) kőolajra történő 
átszámítása után kapott egyenértéke (1 boe álta-
lában kb. 160-170 normál m3 gázzal egyenlő).

Brent 
Az Északi-tengerben kitermelt könnyű, kis 
kéntartalmú olaj, melynek sűrűsége 833 kg/
m3. Ez a minőség az, amelyet a kőolaj-kereske-
delemben alapnak tekintenek, más minőségek 
kereskedelmében az árat erre vonatkozóan 
adják meg, és a minőségtől, illetve a szállítási 
feltételektől függően kedvezményt vagy felárat 
alkalmaznak. Amerikában, a Brent-minőséghez 
hasonlóan, az ún. WTI-minőség az irányadó 
kereskedelmi szempontból.

Brent–Urál-különbség
A Brent és az Urál típusú kőolaj nemzetközi  
áraiban jelentkező különbséget hívják Brent–
Ural spreadnek. Az Urál típusú kőolaj árát a 
rotterdami és a mediterrán térségben jegyzik.

Bruttó termelés 
A szénhidrogénmezőkből származó összes 
kőolaj és földgáz mennyisége a bányajáradék 
levonása előtt.

Crack Spread
Egy adott termék és a kőolaj jegyzésára közötti 
számtani különbség. A Crack Spreadek a globá-
lis olajpiaci folyamatok (fogyasztási szezonalitás, 
finomítói kínálat, készletek alakulása) hatására 
változnak, alakulásukat még a legnagyobb olaj-
társaságok sem befolyásolhatják.

Desztillációs kapacitáskihasználtság
A finomító elsődleges desztillációs kapacitásá-
nak kőolajra vonatkoztatott kihasználtsága.

Downstream, DS
Feldolgozás és Kereskedelem és a Kiskereske-
delem.

FAME – zsírsav metilészter
A dízelgázolaj bio-eredetű keverőkomponense.

FCC (Fluid Catalic Cracking) 
Fluidágyas katalítikus krakkolóüzem.

HDPE
Magas sűrűségű polietilén

Fehéráruk
Kőolajok atmoszferikus desztillációjával nyert 
különböző párlatok (benzin, petróleum, gázolaj) 
gyűjtőneve.

Fekete termékek
A fűtőolajok és bunkerolajok gyűjtőneve (a név 
a sötét színre utal).

Finomítói árrés
A nemzetközi termékjegyzésár és a kőolaj tény-
leges beszerzési ára közötti különbség.

Finomítói fedezet
Teljes finomítási kapacitás osztva az összes 
értékesített termékmennyiséggel.

Finomítói komplexitás 
– Nelson-komplexitásindex
A finomítói komplexitás megmutatja, hogy 1 
hordó kőolajból mekkora fehéráruhozam érhető 
el. Minél komplexebb a finomító, annál magasabb 
a fehéráruhozama ugyanolyan minőségű kőolaj-
ból, így annál alacsonyabb a fűtőolajtermelése. 
A komplexitás egyik legjobb mutatója a Nel-
son-index, ami a különböző típusú finomítói 
üzemekből, illetve ezen üzemek kapacitásainak a 
finomító desztillációs kapacitásához viszonyított 
arányából vezeti le a komplexitás mértékét.

Folyékony gáztermékek
A földgázból leválasztott cseppfolyós szénhid-
rogének a propántól a nehezebb komponense-
ket is tartalmazó gazolinokig bezárólag.

Fokozott olajkinyerési eljárás (EOR)
A növelt hatékonyságú, fejlett olajtermelési 
módszerek összefoglaló megnevezése. A 
magyar bányatörvény szerint bányajáradéktól 
mentesnek minősülő művelési mód.
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hető anyag. A PP jó hőálló tulajdonsággal és 
alacsony vízfelvételi képességgel rendelkezik.

ppm
Kis koncentrációk jellemzésére használt 
mérőszám, milliomodrészt jelöl (parts per 
million=ppm). A könnyű megjegyezhetőség ked-
véért: 0,1%=1000 ppm. A motorhajtó anyagok 
adalékainak és szennyezéseinek koncentrációját 
általában ebben a mértékegységben fejezik ki.

Propán-bután (PB) gáz 
Főként propánból és butánokból álló, nyomás 
alatt cseppfolyósított szénhidrogén-gázelegy, 
amelyet háztartási célokra palackokban, csepp-
folyósítva hoznak forgalomba. Ma elterjedőben 
van motorikus felhasználása. Ez az üzemanyag 
az „autógáz”.

Russian export blend
API-sűrűség: 32,5, kéntartalom 1,25%, orosz 
kőolajok keveréke, amelyek jegyzésárai irányadó-
ként szolgálnak a nemzetközi kőolajpiacokon.

SAPPO
Szlovák Kőolajipari és Kereskedelmi Szövetség.

SCM (Supply Chain Management 
– Ellátási Lánc Menedzsment)
Az ellátási lánc menedzsment koordinálja a 
kőolaj-, más finomítói alapanyag- és késztermék-
beszerzési tevékenységeket, a kőolaj-finomítást, 
az ellátáshoz, valamint az értékesítéshez kapcso-
lódó logisztikai tevékenységet, továbbá a kőolaj-
termékek nagykereskedelmi forgalmazását. Fel-
adata, hogy a teljes értéklánc optimalizálásával a 
MOL-csoport a lehető legjobb eredményt érje el.

SPE-alapú készletértékelés 
A Society of Petroleum Engineers, azaz az 
Olajmérnökök Társasága által alkalmazott 
módszer.

Spotszerződés/értékesítés
Rövid távú, általában egy adott szállításra vonat-
kozó szerződés keretében történő értékesítés.

Szállítóvezeték
Az a csővezeték tartozékaival és szerelvényei-
vel együtt, amelyen keresztül a földgázt továb-
bítják, amelynek kezdőpontja az országhatár, a 
termelés betáplálási pontjai, a gáztároló be- és 
kitáplálási pontja, végpontja az országhatár, a 
gázátadó állomások kilépőpontjai, a gáztároló 
be- és kitáplálási pontja.

Társaság
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság.

Termelésbe állítás
Szénhidrogénkészletek letermeléséhez szük-
séges föld alatti és felszíni létesítmények meg-
valósításának folyamata.

Termelésmegosztási egyezmény (PSA)
A kitermelt szénhidrogén megosztását célzó 
egyez-mény az adott állam és a kőolaj vagy föld-
gázmező termelési licencének tulajdonosa(i) 
között.

Termszerződés/értékesítés
Hosszú távra szóló, általában egyéves vagy 
annál hosszabb lejáratú szerződés megvalósí-
tásának folyamata.

Toe (tonna kőolaj-egyenérték)
A földgáz hőmennyiségi alapon (a gáz fűtőér-
tékének figyelembevételével) kőolajra történő 
átszámítása után kapott tömeg egyenértékes. 
Gyakorlati alkalmazáskor 1 toe alatt általában 
1200 Nm3-nyi gázt értünk.

Tranzit
A szállítóvezeték-hálózaton végzett földgáz-
szállítás, amely az Európai Gazdasági Térség 
legalább egy tagállamának határát átlépi, és 
kezdő- vagy végpontja az Európai Gazdasági 
Térség határain kívül van.

Upstream
Kutatás-termelés szegmens.

Nettó szárazgáztermelés
A kitermelt összes gáz, csökkentve a termelt 
vagy leválasztott szén-dioxid, illetve a gazolin 
gőztérfogat mennyiségével.

Nettó termelés
A szénhidrogénmezőkből származó összes 
kőolaj és földgáz mennyisége a bányajáradék 
levonása után.

Olefin
Olyan nyílt szénláncú szénhidrogén-vegyületek 
gyűjtőneve, amelyek szénláncukban telítetlen 
szén-szén kettős kötést tartalmaznak. Legegy-
szerűbb szerkezetű képviselőik, az etilén és 
propilén a petrolkémiai ipar alapvegyületei. Az 
olefinek előállításának legfontosabb eszköze 
az olefinmű, ahol vegyipari benzin és gázolaj, 
illetve egyéb könnyű szénhidrogének krakkolá-
sával, dehidrogénezésével fő termékként etilén 
és propilén keletkezik.

Olefinmű
Kulcsfontosságú petrolkémiai alapvegyületek (ole-
finek: etilén, propilén, illetve aromások: benzol, 
toluol, xilolok) előállítására szolgáló technológia, 
mely a kőolaj-finomítók által termelt petrolkémiai 
alapanyagok (vegyipari benzin és gázolaj), valamint 
könnyebb telített szénhidrogének (etán, propán, 
bután) vízgőz jelenlétében végzett hőbontásán 
(termikus krakkolásán) és dehidrogénezésén ala-
pul. Céltermékei (etilén, propilén) a polietilén- és 
polipropiléngyártás alapanyagai, de kísérő ter-
mékei is sokoldalúan felhasználhatók a szerves 
vegyiparban, a műanyag- és gumiiparban, illetve 
benzin-keverő komponensként.

Pirolízis
Szénhidrogének magas (általában 650°C feletti) 
hőmérsékleten és alacsony (néhány bar) nyomá-
son végzett termikus krakkolása (hőbontása), 
az olefinművek működésének alapeljárása. A 
kokszképződés minimalizálása érdekében a 
folyamatot vízgőz jelenlétében végzik.

Pirolízisbenzin
Az olefinművekben petrolkémiai alapanyagok 
(vegyipari benzin és gázolaj, valamint egyéb 

könnyűszénhidrogének) pirolízise során a fő 
termékek (etilén és propilén) mellett keletkező, 
a benzinek forráspont-tartományába eső érté-
kes kísérő termékek elegye, jelentős aromás 
tartalommal. További feldolgozásával egyedi 
aromások (benzol, toluol, xilolok stb.) nyerhe-
tők, illetve megfelelő mélységű hidrogénezése 
után felhasználható mint jó minőségű, magas 
oktánszámú motorbenzin-keverő komponens.

Polietilén
Az etilén polimerizálásával előállítható hőre 
lágyuló polimer. A tömegműanyagok között napja-
inkban ez a típus bír a legnagyobb részesedéssel. 
A gyártására kidolgozott ipari eljárások paraméte-
rei (pl. nyomás, hőmérséklet, alkalmazott segéd-
anyagok, katalizátorok) jelentősen különböznek, 
így egymástól eltérő tulajdonságú termékek 
széles skálája állítható elő. Ezek sűrűség szerint 
alapvetően két osztályba sorolhatók: LDPE (kis 
sűrűségű polietilén), HDPE (nagy sűrűségű poli-
etilén). Molekuláris szinten jelentős az eltérés: 
az LDPE lényegesen rendezetlenebb szerkezetű, 
sok elágazó szénláncot tartalmazó komponensek 
elegye, ami lágyabb, rugalmasabb anyagot ered-
ményez, míg a HDPE rendezettebb szénláncai-
nak következtében sűrűbb, keményebb, erősebb 
(nagyobb szakítószilárdságú) anyag.

Poliolefinek
Gyűjtőneve az olefinek (pl. etilén és propilén) 
polimerizálásával (poliaddíciójával) előállítható 
hőre lágyuló polimereknek. Idetartoznak a leg-
jelentősebb tömegműanyagok, a polietilén és 
a polipropilén.

Polipropilén (PP)
A propilén polimerizálásával előállítható hőre 
lágyuló polimer. A tömegműanyagok között 
jelentős – és egyre növekvő – részesedés-
sel bír. A gyártására kidolgozott ipari eljárá-
sok paraméterei (pl. nyomás, hőmérséklet, 
alkalmazott segédanyagok, katalizátorok) 
jelentősen különböznek, így egymástól eltérő 
tulajdonságú termékek széles skálája állítható 
elő. Etilénnel együtt történő polimerizálásával 
PP-kopolimerhez jutunk. Széleskörűen alkal-
mazható, jó ütőszilárdságú és kiválóan színez-
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NOPLAT
Kalkulált társasági adóval csökkentett üzleti 
eredmény. 

Pénzügyi kovenáns
Specifikus eredménykimutatás, mérleg, vala-
mint cash flow-beli tételek hányadosa (pl. Net 
Debt/EBITDA, EBITDA/Összes Kamatráfor-
dítás). A pénzügyi kovenánsokat elsősorban 
hitelszerződésekben alkalmazzák, a finanszíro-
zók hitelkockázatának limitálása érdekében.

Részvényesi hozam
A részvények árfolyamváltozása és a fizetett 
osztalékból adódó összes hozam.

Sajáttőke-arányos megtérülés (ROE)
A társaság részvénytőkéjére eső megtérülést 
mutatja meg a nettó eredmény osztva a társa-
ság saját tőkéjével.

Short-pozíció
Olyan kockázati kitettség, ahol egy társaság 
eredményét és/vagy cash flow-ját negatívan 
befolyásolja egy külső tényező (termékár, árfo-
lyam, kamatláb) emelkedése.

Üzleti tevékenységből származó nettó 
pénzáramlás
Üzleti tevékenység eredménye módosítva a 
pénzmozgással nem járó tételekkel, a nettó 
forgótőke-változásból eredő pénzárammal és a 
fizetett társasági adó összegével.

Urál Blend és Brent–Urál különbség
Az Urál Blend az orosz exportminőségű kőolaj 
elnevezése. Nehéz, savanyú (magas kéntar-
talmú) kőolaj, ezért az Ural Blend ára alacso-
nyabb, mint a könnyű, kis kéntartalmú Brent 
típusú kőolajé. A Brent és az Urál típusú kőolaj 
világpiaci áraiban jelentkező különbséget hívják 
Brent–Urál spreadnek. Az Urál típusú kőolaj árát 
a rotterdami és a mediterrán térségben jegyzik.

Vízszintes fúrás
Olyan fúrás, amelynek a függőleges szakaszt 
követően van a beáramlási keresztmetszet 
növelését célzó vízszintes vagy ahhoz közeli 
szakasza a célrétegben.

Pénzügyi kifejezések

Anyavállalati részvényesek részesedése az 
eredményből
Adózás utáni eredmény csökkentve a külső 
tulajdonosok eredményből való részesedésé-
nek összegével.

Átlagos lekötött tőkearányos megtérülés 
(ROACE)
Adózott üzleti eredmény/átlagos lekötött tőke.
Adózott üzleti eredmény = üzleti eredmény x 
(100% – társasági adókulcs).
Átlagos lekötött tőke = nyitó lekötött tőke/2 + 
záró lekötött tőke/2.
Lekötött tőke = összes eszköz – befektetett 
pénzügyi eszközök – befejezetlen beruházás állo-
mánya – pénzeszközök és értékpapírok + rövid 
lejáratú kötelezettségek + rövid lejáratú hitelek.

CAPEX 
Beruházások és befektetések.

CF@R (Cash Flow at Risk)
A vállalat kockázatainak, illetve jövőbeli cash 
flow-ja ingadozásának mérésére szolgáló mód-
szer. Figyelembe veszi a MOL-csoportot érintő 
külső faktorokból (termékár, árfolyam, kamat-
láb) fakadó kitettséget, a faktorok volatilitását, 
a faktorok közötti korrelációkat, illetve a MOL-
csoport üzletei közötti portfólióhatást. 

DR
Letétkezelő által letétben tartott részvé-
nyekről kiállított letéti igazolások (American 
Depositary Receipt), amelyek külföldön kerül-
tek forgalombahozatalra.

EBITDA
Üzleti eredmény és az értékcsökkenés 
összege.

EBITDA-ráta
Üzleti eredmény plusz értékcsökkenés osztva 
az értékesítés nettó árbevételével.

EPS
Egy részvényre eső hozam. Csoport nettó 
eredménye / a visszavásárolt saját részvények 
időszaki átlagos állományával csökkentett átla-
gos részvénydarabszám.

Eladósodottság
A nettó hitel és a nettó hitel plusz összes saját 
tőke hányadosa.

IFRS
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardek, 
korábban Nemzetközi Számviteli Szabványok 
(IAS).

ISDA (International Swap Dealers 
Association)
Az ISDA Master-szerződés derivatív (szárma-
zékos) ügyletek jogi lebonyolítására vonatkozó 
általános keretszerződés két fél között.

Piaci kapitalizáció
A társaság tőkepiaci értéke, az alaptőkét alkotó 
részvények darabszáma (a sajátrészvényeket 
nem számítva) szorozva a részvények aktuális 
piaci árával.

Nettó hitelállomány
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része + rövid 
lejáratú hitelek + hosszú lejáratú hitelek rövid 
lejáratú része – értékpapírok – pénzeszközök.
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Befektetői kapcsolatok
1117 Budapest,Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: 464-1395 
Fax: 464-1335
E-mail: investorrelations@mol.hu

Befektetői kapcsolatok igazgató

Benke Richárd 
Telefon: 464-0159 
E-mail: rbenke@mol.hu

Elemzői és részvényesi kapcsolatok

Huszárik Judit 
Telefon: 464-1572
E-mail: jhuszarik@mol.hu

Kun Zsuzsanna 
Telefon: 464-0747 
E-mail: zskun@mol.hu

Víghné Nagy Ildikó 
Telefon: 464-1775 
E-mail: ivnagy@mol.hu

Kisrészvényesi és letétkezelői kapcsolatok

Fogarasi Zoltán 
Telefon: 464-1316
E-mail: zfogarasi@mol.hu

A társaság székhelye
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL Nyrt.)
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
1502 Budapest, Pf. 22
Telefon: 209-0000, 209-1010, 209-2020

Részvénykönyv vezetése
KELER Rt.
1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.
Telefon: 483-6253
Ingyenesen hívható zöldszám: (80) 390-207
Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 09.00-15.00 óráig

Részvények kereskedelméről információ kérhető
Budapesti Értéktőzsde
1062 Budapest, Andrássy út 93.
Telefon: 429-6636 
Fax: 429-6654

Varsói Értéktőzsde
Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Ksiazeca 4 
00-498 Warsaw 
Poland 
Telefon: (4822) 628-32-32
Fax: (4822) 628-17-54 
E-mail: gielda@wse.pl

DR-információ
The Bank of New York
101 Barclay Street, 22 West New York, NY 10286 USA
Telefon: 00-1-212-815-3503, 
Fax: 00-1-212-571-3050

Hirdetmények közzétételének helye
A társaság közleményeit a MOL honlapján: 
www.mol.hu és a Budapesti Értéktőzsdei honlapján: www.bet.hu teszi közzé

Részvényesi 
információk


