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BEVEZETÉS
A MOL Csoport Kelet-Közép-Európa vezetô integrált
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FILOZÓFIA
Stratégiai célkitûzésünkben és a MOL Csoport jövô-

olaj- és gázipari társasága, egyúttal nettó árbevétele
alapján Magyarország legnagyobb cégcsoportja.

képében az alábbi kulcsfontosságú fogalmakat azono-

A csoport fô tevékenységei:

Értékteremtés

sítottuk:

Célunk a részvényesi érték maximalizálása. Törekszünk

•

kôolaj-, földgáz- és gáztermékek kutatása és terme-

a csoportszintû profit és a hosszú távú cash flow maxi-

lése

malizálására, a tôkeköltséget meghaladó hozadék szavatolására, a vagyon, a részvényesi érték növelésére,

•

•

kôolaj-finomítás, -szállítás és -tárolás, kôolajtermé-

hosszú távú stabil mûködésünk és növekedésünk garan-

kek szállítása, tárolása, nagy- és kiskereskedelme

tálására.

földgáz- és gáztermékek behozatala, szállítása, tá-

Fókusz

rolása és nagykereskedelme.

Fókuszált portfoliónk az energetikai értéklánc legjövedelmezôbb elemeire, a jelentôs hozzájárulást biztosító

A MOL Csoport Magyarországon minden fô tevékenységében piacvezetô. Fô célkitûzése, hogy folyamatosan

üzleti szegmensekre, a meglévô versenyelônyök további erôsítésére összpontosít.

növelje a részvényesi értéket úgy, hogy kiaknázza a meglévô és új üzleti lehetôségeket, dinamikus fejlôdést és terjeszkedési stratégiát valósítson meg, és tovább növelje a
hatékonyságot, a versenyképességet. A MOL Rt. részvényeit a budapesti és a luxemburgi tôzsdéken jegyzik,
az értékpapírokkal kereskednek a londoni SEAQ nemzetközi tôzsdén kívüli rendszerén is.

Hatékonyság
A tôkehatékonyság javítása, az ellenôrizhetô költségek
csökkentése és a mûködési folyamatok átalakítása a
MOL Csoport hatékonyságának növelését célozza.
Növekedés
Társaságunk értékének tartós, hosszú távú növelése érdekében – organikus növekedésünkben rejlô lehetôségeinkre alapozva – a regionális konszolidációban betöltendô katalizátor szerepre és kiválóságra, az iparág
legfelsô negyedébe tartozó teljesítményszintek elérésé-

Tulajdonosi szerkezet
1999. december 31-én

re törekszünk.

0,5% 2,3%
18,4%

25%

50,9%

Külföldi intézmény és magán

Egészségvédelem és környezettudatosság

Belföldi intézmény és magán

Alapvetô követelménynek tartjuk az emberi egészség és

ÁPV Rt. (Állami Privatizációs és Vagyonkezelô Rt.)

a környezeti értékek megóvását szolgáló biztonságos

Letétkezelôk

mûködést. Technológiai folyamatainkkal, termékeinkkel

MOL Rt.

és szolgáltatásainkkal szavatoljuk a fenntartható fejlô-

Nem regisztrált

dést.

2,9%

Humán erôforrások
A hatékony, értékteremtô munkára koncentrálunk, ezért
a szervezeti kultúra, valamint a képességek és készségek célorientált fejlesztésére, a nemzetközi tudás és tapasztalat megszerzésére, megosztására, a teljesítményt
ösztönzô juttatási rendszer alkalmazására helyezzük a
3
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Elnöki levél

Tisztelt Részvényesek!

A nemzetközi energiaiparban és energiapiacokon 1999-ben jelentôs változások
történtek. Közép- és Kelet-Európában az energiaiparban érdekelt összes vállalat újra
fogalmazta küldetését, és átalakította üzleti folyamatait azzal a céllal, hogy megfeleljen a tôke- és munkaerô-hatékonysági elvárásoknak, a fogyasztók igényeinek, és hogy
a változóban lévô ipari szerkezet, valamint árviszonyok szerint mûködhessen. A
Társaság Igazgatósága gyorsan reagált a szakmában végbemenô változásokra. A
MOL Rt.-t úgy pozícionálta, hogy a jelenlegi üzleti tevékenységével egyértelmû
növekedési pályára állítsa, és hogy a régión belüli együttmûködések és partneri kapcsolatok kialakításának katalizátora legyen.
A MOL Rt. mélyrehatóan elemezte tevékenységeit, és fontos döntéseket hozott. A
fókuszra, kiválóságra és dinamizmusra épülô stratégiánk szellemében azon
területekre összpontosítjuk figyelmünket, ahol sikeresek vagyunk, ahol további fejlôdést
tudunk elérni, miközben részvényesi értéket teremtünk. Egy ilyen terv megvalósításához
szükség van az erôforrások erôteljes összpontosítására, ezért úgy döntöttünk, hogy leválasztjuk az alaptevékenységhez szorosan nem tartozó vállalkozásainkat, és jelentôs
mértékû létszámcsökkentésbe kezdtünk. Ígéretünkhöz híven olyan új, a nemzetközi
Csák János
az Igazgatóság elnöke

szakmai életben már bizonyított vezetôket állítottunk a karcsúsított szervezet minden
szintjére, akik képesek megfelelô módon hasznosítani technológiánkat és pénzügyi
erôforrásainkat.
Elköteleztük magunkat amellett, hogy a MOL Rt.-t a részvényesi érték maximalizálása
érdekében irányítjuk úgy, hogy az alaptevékenységekre és azokra az üzletekre összpontosítunk, amelyek fölött ellenôrzést gyakorlunk.
Kiválóságra való törekvésünk a Társaság eddigi legjobb cash flow-ját és költséghatékonyságát eredményezte, amely a befolyásolható költségeken belül megvalósított intézkedéseinknek köszönhetô.
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Továbbra is nehézséget okoz a földgázpiacon meglévô szabályozás. A földgáz
árképzése kulcsfontosságú társadalmi és makrogazdasági kérdés Magyarországon. A
kormány és valamennyi szakember megérti és elfogadja álláspontunkat, hogy a
földgáz sem más, mint az energiaforrások egyike, tehát a kutatást, a termelést, a szállítást és a kereskedelmet a befektetett tôke megtérülésének általános piaci elveire kellene építeni. Ennek ellenére az esetlegesen várható társadalmi hatások gátolják a gazdaságilag indokolt döntések meghozatalát.
Jôvôképünket megismertettük a közvéleménnyel, a pénzügyi körökkel és a régión belüli
partner vállalatainkkal is. 1999-ben két jelentôs kezdeményezést tettünk, amelyek
közül a horvát INA volt az elsô. Az újonnan megválasztott horvát kormány megkezdte
a horvát gazdaság áttekintését, ehhez a folyamathoz azonban idôre van szükség. Az
egyesüléssel kapcsolatos tárgyalások jelenleg szünetelnek és az új horvát energia
stratégia megszületésére várunk, hogy meghatározzuk a horvátországi potenciális
ügyfeleinkkel kapcsolatos lépéseinket. Éves jelentésünk kibocsátásának idôpontjában
már ismeretes, hogy egy másik kezdeményezésünk valósággá vált. 2000. március 31ikén jelentettük be annak az áttörésnek számító szerzôdésnek az aláírását, amely a
Slovnaftba való stratégiai befektetést jelenti számunkra. A Szlovákiában piacvezetô
finomító és értékesítési tevékenységet folytató cég jelentôs növekedési lehetôségekkel
rendelkezik Szlovákia határain túl is. A tranzakció több hatósági jóváhagyás és egyéb
feltételek teljesülése esetén tekinthetô majd véglegesnek.
Terjeszkedési szánkékaink alapja nem pusztán egy bizonyos nagyságrend elérése,
hanem az értékteremtési lehetôséggel kecsegtetô újabb ügyfelek megnyerése is.
Meggyôzôdésünk, hogy együtt többet érhetünk el, mint külön-külön. Hisszük, hogy a
piac további növekedési lehetôségeket rejt magában, ezért az Igazgatóság
részvényenként 55 Ft osztalék kifizetését javasolja.
A MOL Rt. alkalmazottai keményen dolgoztak 1999-ben egy olyan idôszakban, amikor
jelentôs és mélyreható változások mentek végbe környezetünkben. Köszönjük helytállásukat és elkötelezettségüket.
Végül, de nem utolsósorban szeretném kifejezni köszönetemet Önöknek a Társaságba
vetett töretlen bizalmukért!

Csák János
az Igazgatóság elnöke
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Vezérigazgatói beszámoló

Erôs alapokon nyugvó eredmény és cash flow
A MOL Csoport számára 1999 izgalmas, kihívásokkal teli és sikeres év volt. Míg továbbra is erôsítettük piaci pozícióinkat mind belföldön, mind pedig a legfontosabb regionális piacokon, iparágunk fejlôdése arra késztetett bennünket, hogy újra megvizsgáljuk helyzetünket és adott területeken ismét meghatározzuk stratégiai célkitûzéseinket. Menedzsmentünk a tevékenység súlypontjait átcsoportosította, a mûködést átszervezte és áramvonalasabbá tette. Javítottuk továbbá a MOL Csoport üzleti és pénzügyi
hatékonyságát annak érdekében, hogy a Társaság vezetô pozíciót érjen el a növekedô és gyorsan változó közép- és kelet-európai térségben. A Csoport tovább fejlôdött
és az 1998. évinél nagyobb nyereségre és cash flow-ra tett szert. Ezek az eredmények
olyan környezetben születtek, amelyet a növekvô olajárak, az alacsony import gázárak
és a motorikus üzemanyagok iránti kereslet növekedése jellemzett Magyarországon.
Az értékteremtés érdekében tevékenységünk minden területén jelentôsebb középtávú
pénzügyi célokat tûztünk ki magunk elé. Két alapvetô mércénk: az EBITDA ráta, amely
a tervek szerint 2002-re minimálisan 20 százalékra nô, valamint a ROACE mutató,
amelynek 19 százalékot meg kell haladnia 2002-re. Ugyanakkor a maximális eladósodottsági mutató (nettó adósság aránya a nettó adósság plusz saját tôkéhez) nem
lépheti túl a 40 százalékot. 1999-ben az EBITDA ráta 18,5 százalékot ért el, meghaladva az 1998-as értéket. A ROACE mutató 18,3 százalék volt. A nettó adósság aráMosonyi György
vezérigazgató

nya a nettó adósság plusz saját tôkéhez 31 százalék volt.
A javuló készpénztermelô képességnek, illetve mûködôtôke megtakarításnak köszönhetôen mûködési cash flow-nkat dinamikusan 143 milliárd forintra növeltük. Tekintettel arra, hogy 1999-ben szigorúbb beruházási elveket és fegyelmet vezettünk be, a tôkeráfordítások és -befektetések jóval az üzleti cash flow alatt maradtak és összhangban áltunk az EBIDA-val. A hangsúlyt a növekvô tôkeberuházások irányába toltuk el,
és ez a tendencia 2000-ben folytatódik.
Egészséges kereslet és erôs pozíciók az olajtermék piacon
A feldolgozási és kereskedelmi tevékenységek területén a motorikus üzemanyagok
iránti teljes belföldi kereslet becslésünk szerint 2 százalékkal növekedett. Ebbôl biztosítottuk a megfelelô részesedésünket. A kereskedelmi árrések nôttek, és ennek eredményeként ellensúlyozni tudtuk az alacsonyabb finomítási árrések hatását. A kereskedelmi eladásban megtartottuk belföldi vezetô piaci pozícióinkat, és erôs növekedést
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értünk el a kiskereskedelmi üzemanyag- és nem üzemanyag termékek értékesítésében
és az árrésben. Kiskereskedelmi teljesítményünk igen kedvezô volt, értékesítésünk jóval
az országos átlag fölé emelkedett (1998-hoz képest 9 százalékkal).
A magyarországi és a regionális kutatási
és termelési tevékenységek súlypontjainak változása
Az iparban megindult fokozott összeolvadási folyamatra válaszképpen a MOL Rt. úgy
döntött, hogy újra a kutatási és termelési területre összpontosít. Elhatároztuk, hogy kivonulunk a földrajzilag diverzifikált külföldi kutatási portfolióból, tekintettel a hosszú
ciklusidôre és a tevékenységben rejlô nagyobb kockázatokra. 1999-ben megkezdtük
külföldi területeink értékesítését, illetve befektetett forrásaink kivonását is. A kutatási és
termelési szegmensben érvényesülô regionális koncepció alapján a készletek beszerzését kizárólag az oroszországi és a kelet-közép-európai térségre összpontosítottuk.
Erôfeszítéseink egyik elsô eredményeként együttmûködési megállapodást írtunk alá az
NK Jukosszal, Oroszország második legnagyobb olajvállalatával a ZapadnoMalobalik olajmezô feltárására. A Nyugat-Szibériában található mezônek bizonyítottan megközelítôleg 175 millió hordó feltáratlan készlete van, egy igen kiterjedt csôvezeték- és szállítási infrastruktúrával rendelkezô területen. 2000 végére a konzorcium
termelés-megosztási megállapodást kíván aláírni a szövetségi orosz törvényeknek megfelelôen, miután megkapja a hatósági jóváhagyásokat.
Az 1930-as évek óta folytatunk kutatásokat a Kárpát-medencében, így jelentôs ismeretekkel rendelkezünk ezen a területen. A legutóbbi években a cég a korszerû termelési eljárásokban szerzett tapasztalatot. Ennek köszönhetôen képesek voltunk arra,
hogy költségeink folyamatos figyelemmel kísérésével és racionalizálásával az üzlet nyereségességét fenntartsuk. Stratégiai felmérésünk megerôsítette: hazai kutatási és termelési üzletünknek megvan az a képessége, hogy jelentôsen hozzájáruljon a MOL
Csoport jövôbeli cash flow-jához. Elköteleztük magunkat annak érdekében, hogy folytassuk értékteremtô belföldi kutatásainkat, miközben mind nagyobb figyelmet fordítunk a költségellenôrzésre.
Jövedelmezô földgázüzlet 1999-ben
és hangsúly a jövôbeni piaci liberalizáción
A földgázüzlet növekedése nem lehet kétséges, ám a jelenlegi árképzési mechanizmussal nem lehetünk elégedettek. Az európai földgázpiacon bekövetkezett jelentôs változások és a MOL Rt. különleges hazai helyzete alapján úgy hisszük: Társaságunknak
a jövôbeli piacnyitásból profitálnia kell. Rugalmas tároló kapacitással, fejlett infrastruktúrával rendelkezünk, ezenkívül folyamatosan fokozzuk értékesítési és marketing
tevékenységeinket. Célunk, hogy belépjünk a regionális piacokra. Az igényekhez igazodó kapacitások létrehozásával, megfelelô tôkével és versenyképes mûködési költsé-

7

molÉvesJelentés 00/4/26 23:58 Page 8

gekkel, kereskedelmi képességeink fejlesztésével el akarjuk érni, hogy ún. energiacsomagokat adjunk el.
A szabályozásnak megfelelô – a gázkutatást, -termelést, -tárolást, szállítást és nagykereskedelmet magába foglaló – földgázüzlet becsült adózás elôtti eredménye 15,3
milliárd forint volt. Ez némileg meghaladta az 1998-as adózás elôtti eredményt. 2000ben a legnagyobb aggályunk az, hogy a földgázüzlet eredménye várhatóan rosszabb
lesz, mint 1998-ban és 1999-ben volt – attól függôen, hogy milyen szabályozási változások lépnek életbe 2000 júliusában. A jövôbeli ipari szerkezetet és árképzési mechanizmust tekintve mindenképpen megfelelô szabályozási keretet kívánunk elérni.
A földgáz tranzitszállítási tevékenység mértéke visszaesett a Szerbia ellen elrendelt EUembargó következtében 1999-ben. A szerbiai és boszniai helyzettôl függôen a közeljövôben a MOL Rt. folyamatosan értékeli annak lehetôségét, hogy növelje a tranzitszállítás mennyiségét a térségbe. A MOL Rt. célja az, hogy elônyére fordítsa hazánk
tranzitország jellegét, beleértve a magyarországi földalatti földgáztárolók használatát.
E törekvések jegyében 1999 decemberében szándéknyilatkozatot írtunk alá az INA
horvát olaj- és gázipari vállalattal, melynek értelmében a földgáz Magyarországon át
jut Horvátországba.
Fokozott hatékonyságnövelés
Stratégiai felülvizsgálatunk részeként arra tettünk ígéretet, hogy 2002-re évi 100 millió USA dollár összegû költségmegtakarító programot teljesítünk. Szilárdan hiszek abban, hogy helyes úton járunk, és célunk elérése érdekében reál értéken 12 milliárd
forinttal (azaz 50 millió USA dollárral) csökkentettük az évi ellenôrizhetô költségeket
azáltal, hogy adminisztratív és szervezeti kiadásokat megtakarítottunk. Költséghatékonyságunkat idén minden üzletben és feladatkörben növelni fogjuk. Az alkalmazottak létszámát több mint 1.500 fôvel, azaz 7 százalékkal csökkentettük. A vállalati korszerûsítési program beindítása és egy új szervezeti modell létrehozása egyszerûbb, átláthatóbb mûködési szerkezetet eredményezett. Szervezeti struktúránk most már „laposabb“, miután felére csökkentettük a szervezeti egységek számát és nyolcról ötre a vezetési szinteket. A felsô- és középvezetés szintjén olyan szakemberek csatlakoztak hozzánk, akik már jelentôs tapasztalatokat szereztek nemzetközi társaságoknál. Megindítottuk divesztíciós programunkat, amelyben arra összpontosítunk, hogy eladjuk külföldi kutatási és termelési koncesszióinkat és a nem alapvetô tevékenységünkhöz tartozó
eszközeinket. Hisszük, hogy ez a folyamat felgyorsítható, és ennek révén jelentôs eredményeket érhetünk el már 2000-ben és 2001-ben.
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Úton a regionális vezetô pozíció felé
A MOL Rt. vezetése elkötelezett abban, hogy a Társaság tovább növekedjen és a MOL
Csoport nyereségességét növelje. Meggyôzôdésünk, hogy a MOL Csoport lesz a
regionális konszolidációs folyamat meghatározó szereplôje. Ennek elsô bizonyítéka a
2000 elsô negyedévében aláírt MOL Rt. és Slovnaft együttmûködés, amely az elsô
jelentôs lépés a regionális vezetô szerep elérése érdekében. A növekedés alapvetô fontosságú feladat térségünkben. Javuló versenyképességünk segíteni fog e cél elérésében. Kétségtelen, hogy 2000 számos kihívást tartogat számunkra, de Csoportunk céljai realisztikusak és teljesíthetôek. Szeretném kifejezni hálámat minden kollégámnak,
aki elkötelezett munkájával lehetôvé tette azt, hogy 1999-ben képesek legyünk alapvetô céljaink elérésére, ez egyszersmind szavatolja további, jövôbeni sikereinket. A Társaság beváltja 1999 októberében tett ígéreteit: súlypontok áthelyezése, hatékonyság
fokozása és a növekedési célok megvalósítása.
Vezetôtársaim és munkatársaim nevében megköszönöm azt a bizalmat, amelyet részvényeseink mutattak 1999-ben, egy olyan esztendôben, amely kulcsfontosságú volt
Csoportunk új növekedési pályára állításában.

Mosonyi György
vezérigazgató
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Igazgatóság
[1] CSÁK JÁNOS (38)
Az Igazgatóság elnöke 1999. február 24-tôl (1), (3)
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem pénzügy-szociológia szakán szerezte 1987ben. 1987 és 1993 között a Központi Statisztikai Hivatalban és a Kereskedelmi Bank Rt.-nél dolgozott.
1993-tól 1998-ig az Investel Rt. (a Matáv Rt. pénz-

International egyik ügyvezetô igazgatója és a Bankers
Trust (magyar leányvállalat) elnöke, ez utóbbiban felelôsségi körébe tartozott a befektetési banktevékenységek irányítása Kelet-Közép-Európa déli régiójában. Jelenleg tulajdonosa és igazgatója egy kockázati tôkebefektetési társaságnak. Tagja a FOCUS Befektetési és Minôsítô Rt. Igazgatóságának, korábban
elnöke volt az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamarának (AMCHAM, 1995-1996). A UNITED
WAY Erôforrás Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Amerikai állampolgár, folyékonyan beszél magyarul.

1994 között számos pozíciót töltött be a Kereskedelmi Bank Rt.-ben, 1992-tôl 1994-ig a pénzintézet vezérigazgató-helyettese. A Takarékbank Rt. igazgatósági tagja, illetve vezérigazgatója 1994 óta. A
Fundamenta Rt., a Nemzetközi Bankárképzô Rt. Felügyelô Bizottságának tagja, 1995 óta a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja.

ügyi vállalata) vezérigazgatója, 1997-tôl 1999 márciusáig a Westel 900 Rt. Igazgatóságának elnöke. 1996ban az Ameritech chicagói központjában is tevé-

[3] DR. DOBÁK MIKLÓS (44)
Az Igazgatóság tagja 1996 óta a külföldi intézményi

Karán szerzett diplomát. 1990 óta önálló ügyvédi irodát vezet. Fô tevékenysége a társasági jog, a vállalati
pénzügyi jog és a vállalatszervezési jog. Tagja az OTP

kenykedett. Elvégezte a Michigani Egyetem vállalatvezetôi programját. 1994-tôl 2000-ig a Matáv Rt.

befektetôk javaslatára (2), (3)
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen

Bank Rt. és az Eurowien Rt. Felügyelô Bizottságának,
a Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezet Rt. Igazgatósá-

pénzügyi igazgatója. 2000-tôl a Westel Mobil Távközlési Rt. Igazgatóságának elnöke.

szerzett diplomát. Külföldi ösztöndíjai: Kölni Egyetem (1983-84); Stanford University (1990); Harvard

gának.

[2] LASZLO R. CZIRJAK (40)

Business School PMD (1992); Wharton Business
School (1993). A közgazdaságtudományok kandidá-

[6] DR. MACHER ÁKOS (46)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl (1), (2)

Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl (1), (3)
A Columbia Egyetemen 1982-ben ipari mérnöki BSc,

tusa, a BKE Vezetési és Szervezési Tanszékének tanszékvezetô professzora.

1986-ban MBA fokozatot szerzett. Elôbb a Goldman
Sachsnál és a Chemical Bankban dolgozott, majd

Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte tervezô-elemzô szakon. Egyetemi doktori címet szerzett 1984-ben, majd a közgazdaságtudo-

[4] HERNÁDI ZSOLT (39)

mányok kandidátusa fokozatot 1992-ben. Pályáját a

1991-ig a Bridgeford Group (az Industrial Bank of
Japan New York-i befektetési bankja) igazgatójaként
mûködött. 1991-tôl 1998-ig a Bankers Trust

Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl (1), (3)
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem ipari
tervezô-elemzô szakán szerzett diplomát. 1990 és

Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Kutatóintézetében kezdte 1978-ban, majd az egyetemen és más kutatóintézetekben dolgozott. 1990 óta aktív a privatizá-

[5] DR. HORVÁTH GÁBOR (44)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl (2)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi

10
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[8] MÉHES SÁNDOR (53)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24tôl (1), (2)
Diplomáját a Nehézipari Mûszaki
Egyetemen szerezte számítástechnikai
rendszerszervezô szakon, 1982-ben a
Közgazdaságtudományi Egyetemen
felsôfokú külkereskedelmi szakvizsgát
tett. A Földmûvelésügyi Minisztérium
Országos Mezôgazdasági Kereskedelmi Irodájának
külkereskedelmi igazgatója, a Videlco GmbH Külképviseleti vezetôje, a Z-form német-magyar vegyes
vállalat külkereskedelmi igazgatója, majd az
Industrialexport Külkereskedelmi Vállalat fômérnöke volt. Jelenleg a Ganz-Port-Rijeka Rt. alelnöke.

ció különbözô területein. 1990-tôl az Állami Biztosítónál, majd a Matáv Rt.-nél vett részt a magánosításban.
1994-tôl az ÁPV Rt.-ben dolgozik, jelenleg a Kontrolling Igazgatóság ügyvezetô igazgatója.
[7] MÁNDOKI ZOLTÁN (46)
Általános vezérigazgató-helyettes 1999. május 11-tôl és
az Igazgatóság tagja 1995. szeptember 15-tôl
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetemen szerezte. 1987-tôl 1992-ig az OKGT közgazdasági fôosztályának helyettes vezetôje. 1992-tôl
1995-ig a MOL Rt. stratégiai és üzleti-tervezési ve-

[9] MOSONYI GYÖRGY (51)
A Társaság vezérigazgatója és az Igazgatóság tagja
1999. július 19-tôl
Diplomáját a Veszprémi Egyetemen szerezte. 1974-

zérigazgató-helyettese. 1995-tôl 1999-ig a vállalat vezérigazgatója.

ben a Közép- és Kelet-Európai Régió elnöke, 1998ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója is. A
Joint Venture Szövetség elnöke.

[10] IAIN PATERSON (53)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl (1) (2)
A Cambridge Egyetemen a Természettudományok
MA fokozatát, Durham-ben a geofizika MSc fokozatát, emellett a Harvard Business School PMD fokozatát szerezte meg. 1970-tôl a British Petroleum plc.nél töltött be különbözô pozíciókat Nagy-Britanniában, az USA-ban és a Közel-Keleten. 1984 és 1998
között az Enterprise Oil plc.-nél dolgozott, 1991-tôl
a nemzetközi tevékenységekért felelôs igazgatósági
tagként. Jelenleg a Paladin Resources plc. igazgatója
és az Octagon Energy Limited elnöke. Angol állampolgár.
[11] MICHEL-MARC DELCOMMUNE (52)

tôl a Shell International Petroleum Co. (SIPC) ma-

A Társaság pénzügyi és gazdasági vezérigazgató-helyet-

gyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shellközpontban dolgozott. 1992-93-ban a Shell-Interag

tese 1999. október 11-tôl, igazgatósági taggá választása
a 2000. április 28-i közgyûlés napirendjén szerepel.
Delcommune úr életrajzát a Felsôvezetés tagjai kö-

Kft. ügyvezetô igazgatója. 1994-tôl 1999-ig a Shell

zött adjuk meg.

Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-

2
Az Igazgatóság 1999. február 24-ét követôen három bizottságot

5
10
8

9

1

hozott létre – Pénzügyi és költségvetési bizottság (1),

3

11
7

Társaság-irányítási Bizottság (2), Mûködési és javadal-

6

mazási bizottság (3) –, amelyek külsô független igazgatósági

4

tagokból állnak. Az önéletrajzoknál számmal jelöltük a bizottsági
tagságokat, és vastag számmal jeleztük az egyes bizottságok
elnökét.
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Felsôvezetés

Irányító Bizottság
[1] MOSONYI GYÖRGY (51)
Mosonyi úr önéletrajzát az igazgatósági tagok között
adjuk meg.
[2] MICHEL-MARC DELCOMMUNE (52)
Vegyészmérnöki diplomáját a belgiumi Liège egyetemén szerezte, majd MBA fokozatot szerzett a New
York állambeli Cornell Egyetemen. 1972-ben csatlakozott a PetroFina csoporthoz, majd 1992-ben a
PetroFina S.A. Igazgatótanácsába választották.

r

t

é

k

csoport vezérigazgató-helyettese. 1997-tôl 1999. február 24-ig tagja volt a MOL Rt. Igazgatóságának.

[10] DR. TÓTH JÓZSEF (55)
Beszerzés, Feldolgozás és Logisztika Divízió,
ügyvezetô igazgató

[6] GERECS LÁSZLÓ (47)

Mérnök, közgazdász, diplomát a Veszprémi Egyete-

Külföldi Kutatás és Termelés Divízió,
ügyvezetô igazgató
Diplomáját a Gubkin Olaj- és Gázipari Egyetemen

men és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett. 1968-tól 1984-ig a Mineralimpex Magyar Olaj- és Bányatermék Külkereskedelmi Vállalat-

szerezte, okleveles olajmérnök. Üzleti ismeretekbôl a

nál töltött be különbözô munkaköröket. 1984 és

torontói York Egyetem Kelet-Nyugat Vállalkozási
Kapcsolatok szakán és az Open Universityn szerzett
diplomát. 1977 és 1992 között a Kôolaj- és Földgáz-

1996 között a Mineralimpex Rt. vezérigazgatója.
1996-tól 1999-ig a Moltrade-Mineralimpex Rt. általános vezérigazgató-helyettese. A Magyar Ásványolaj

bányászati Vállalatnál töltött be különbözô pozíció-

Szövetség elnöke, a Veszprémi Egyetem címzetes

kat. 1992-tôl a Nagykanizsai Bányászati Üzem igazgatója, 1995-tôl a Külföldi Kutatás-Termelési Üzletág igazgatója.

egyetemi tanára.

[7] GESZTI LÁSZLÓ (49)
Értékesítési Divízió,
ügyvezetô igazgató

1990-tôl elsôsorban vállalati pénzügyekkel és biztosítási kérdésekkel foglalkozott mint elsô elnökhelyet-

Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetemen szerezte, 1985-tôl 1992-ig az Interag Rt.

tes és pénzügyi vezérigazgató. 1999-tôl humán erôforrás igazgatóként irányította a Fina és a Total vál-

elnök-vezérigazgatója, 1992 és 1993 között az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt., majd 1993-tól

lalatok sikeres egyesülési folyamatát. Tagja a Cornell
Egyetem Nemzetközi Tanácsadó Testületének. Belga

1997-ig a Mineralimpex Rt. – késôbb MoltradeMineralimpex Rt. – üzleti tanácsadója. 1997-tôl
1999-ig a Moltrade-Mineralimpex Rt. kereskedelmi
igazgatója.

állampolgár.
[3] MÁNDOKI ZOLTÁN (46)
Mándoki úr életrajzát az igazgatósági tagok között
adjuk meg.

A felsôvezetés további tagjai
ÁLDOTT ZOLTÁN
stratégiai és üzletfejlesztési igazgató
DR. BÁNHEGYI ILONA
jogi vezetô
FELKAI GYÖRGY
marketingkommunikációs igazgató
VÁRADI BÉLA
humán erôforrás igazgató

[8] SIVÓ IMRE (46)
Lakossági Szolgáltatások Divízió,
ügyvezetô igazgató
Diplomáját a Budapesti Mûszaki Egyetemen szerezte, okleveles vegyészmérnök és gazdasági mérnök.
Tapasztalatait Oxfordban és New Yorkban bôvítette.
1978 és 1991 között a Taurus Gumiipari Vállalatnál
töltött be vezetô pozíciókat. 1992-tôl 1999-ig a
Zwack Unicum Rt. vezérigazgatója. A Magyar Ás-

Üzleti vezetôk
[4] BOKOR CSABA (38)
Hazai Kutatás és Termelés Divízió,
ügyvezetô igazgató
Diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
szerezte, okleveles geológus. 1992-tôl a KutatásTermelési Üzletág területi csoportvezetôje, a közel-

ványolaj Szövetség alelnöke, a Menedzserek Országos Szövetségének elnökségi tagja.

keleti projektek referense. 1995-tôl a Hazai Kutatás
Üzletág dunántúli régióvezetôje, majd 1998-tól igazgatója. Tagja a Magyar Geofizikusok Egyesületének
és a Magyarhoni Földtani Társulatnak. A Magyar

[9] SZITÓ JÁNOS (47)

Bányászati Szövetség alelnöke.

Földgázkereskedelem és Energetika Divízió,
ügyvezetô igazgató
Diplomáját a Gubkin Olaj- és Gázipari Egyetem olaj-

[5] CSEH BÉLA (52)
Vegyipari Divízió,

mérnöki szakán szerezte, elvégezte a Külkereskedelmi Továbbképzô Központ felsôfokú külkereskedelmi

ügyvezetô igazgató
Diplomáját a Budapesti Mûszaki Egyetemen szerez-

szakát is. Az Országos Kôolaj- és Gázipari Trösztnél
töltött be különbözô tisztségeket, Irakban üzemveze-

te, okleveles gépészmérnök, hegesztô szakmérnök.
1972-tôl különbözô tisztségeket töltött be a MOL Rt.

tôként, majd a társaság fejlesztô mérnökeként dolgozott. 1992-tôl a nemzetközi kutatás-termelés vezetô-

jogelôdjénél, 1992-tôl marketing- és kereskedelmi
igazgató, 1995-tôl a Töltôállomás Üzletág igazgatója.

je, majd a Földgáz-kereskedelmi Üzletág igazgatója.
A Panrusgáz Rt. Igazgatóságának tagja.

1996-tól 1999-ig a feldolgozási és kereskedelmi üzlet-

13

7

4
8

5
10
6

9
2

1

3

molÉvesJelentés 00/4/26 23:58 Page 14

Felügyelô Bizottság

igazgatója. 1994-tôl 1997 júliusáig az European
Central Bank (Európai Központi Bank) elôdjének, az
Európai Pénzügyi Intézetnek (European Monetary
Institute, EMI) elnöke. Jelenleg a Louvaini Katolikus Egyetem (Belgium) professzora.

[1] DR. LUKÁCS JÁNOS (41)
A Felügyelô Bizottság elnöke 1999. február 24-tôl

[6] MAJOR JÁNOS (48)

Diplomáját 1983-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem számvitel-statisztika-számítás-

A Felügyelô Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó
tagja 1994-tôl

technikai tanári szakán szerezte. Könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezik. A BKE Számviteli Tanszék

Vegyipari gépésztechnikus, jelenleg a Janus Pannonius Tudományegyetem személyügyi szervezô fôiskolai

oktatója, a közgazdaságtudományok kandidátusa.

szakának hallgatója. 1994-tôl a MOL Rt. Vegyész
Munkavállalók Szakszervezeti Tanácsának titkára.

[2] DR. HARTMANN PÉTER (36)
A Felügyelô Bizottság tagja 1999. február 24-tôl, el-

[7] PAP EDUÁRD (42)

nökhelyettese 1999. március 24-tôl
Vegyészmérnöki diplomáját 1988-ban a Budapesti

A Felügyelô Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó
tagja 1999. április 29-tôl

Mûszaki Egyetemen szerezte. Korábban az ALLCOM
Kereskedelmi Rt. üzletág-igazgatója volt. 1997-tôl

Létesítményvezetô 1992-tôl. A Töltôállomás Üzletág Minôségügyi Tanácsának tagja 1996-tól, a Töltô-

1998-ig a MOL Rt. PB- és Gáztermék-kereskedelmi
Üzletág tervezésgazdálkodási vezetôje, 1998 óta az

állomás Üzletág, illetve a Lakossági Szolgáltatások
Divízió Üzemi Tanácsának elnöke 1998-tól.

Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft. ügyvezetô
igazgatója.

[9] VINKOVITS ANDRÁS (28)
A Felügyelô Bizottság tagja 1999. április 29-tôl
Diplomáját a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán szerezte. 1997-tôl
1999-ig az Andersen Consulting informatikai tanácsadója. Jelenleg a Gazdasági Minisztérium energetikai fôosztályának vezetôje.

[3] INCZE ZSOLT (37)
A Felügyelô Bizottság tagja 1999. július 19-tôl
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem pénzügyi szakán szerezte. Adószakértôi és
könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezik. Jelenleg
a HBF Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
ügyvezetô igazgatója. A Paksi Atomerômû Felügyelô
Bizottságának a Gazdasági Minisztérium által delegált tagja.
[4] KUDELA JÓZSEF (53)
A Felügyelô Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó
tagja 1994-tôl
Felsôfokú szakszervezeti és felsôfokú személyügyi
szakképesítéssel rendelkezik. 1989-tôl a MOL Rt. Bányász Szakszervezet elnöke. 1989-tôl a Bányaipari
Dolgozók Szakszervezeti Szövetség Elnökségének
tagja.

4

7

3

6

[5] DR. LÁMFALUSSY SÁNDOR (70)
A Felügyelô Bizottság tagja 1999. február 24-tôl

2
8

5

Közgazdaságtudományi diplomáját a Louvain-i Egyetemen, PhD fokozatát Oxfordban, a Nuffield
College-ban szerezte. 1961-62-ben a Yale Egyetem
vendégprofesszora. Egy ideig a Bank of Brussels vezérigazgatója, majd 1976-tól 1993-ig a Bank for
International Settlements (Nemzetközi Fizetések
Bankja) vezetô embere, az utolsó kilenc évben vezér-
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Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok
Kiemelt pénzügyi
adatok, IAS
(milliárd forint)

Kiemelt
üzleti adatok

1998
módosított *

1999

1999/98
%

634,2
70,6
74,3
58,4

742,6
82,8
55,9
34,5

17,1
17,3
-24,8
-40,9

45,8
47,1
99,0
112,6

65,3
35,4
142,9
116,0

42,6
-24,8
44,3
3,0

470
482

667
362

41,9
-24,9

13,5
14,0

16,7
9,7

23,7
-30,7

17,5
18,2

18,3
12,1

4,6
-33,5

1998

1999

1999/98
%

61,3
214,7
276,0

65,2
200,3
265,5

6,4
-6,7
-3,8

33,5
55,1
88,6

35,3
45,5
80,8

5,4
-17,4
-8,8

11.909

12.033

1,0

5.528
1.805
7.333

5.403
1.777
7.180

-2,3
-1,6
-2,1

363
50
413

390
57
447

7,4
14,0
8,2

Értékesítés nettó árbevétele
Üzleti eredmény átszervezési tételek elõtt
Üzleti eredmény
Adózás elõtti eredmény
Mérleg szerinti eredmény átszervezési és
egyéb egyszeri tételek elõtt
Mérleg szerinti eredmény
Mûködési cash flow
Beruházások, befektetések
Egy részvényre jutó eredmény (EPS)
átszervezési és egyéb egyszeri tételek elõtt, Ft
Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft
Sajáttôke arányos nyereség (ROE)
átszervezési és egyéb egyszeri tételek elõtt, %
Sajáttôke arányos eredmény (ROE), %
Átlagos lekötött tôkére esô megtérülés (ROACE)
átszervezési és egyéb egyszeri tételek elõtt, %
Átlagos lekötött tôkére esô megtérülés (ROACE), %

Nettó bizonyított készlet
kõolaj (M hordó)
földgáz (M kôolaj hordó-egyenértékes)
Összes nettó bizonyított készlet (millió boe)
Napi átlagos nettó termelés
kõolaj (ezer hordó/nap)
földgáz (ezer kôolaj hordó-egyenértékes/nap)
Összesen (ezer boe/nap)
Földgáz-értékesítés (M m3)
Kõolajtermék-értékesítés
belföldi értékesítés (kt)
export értékesítés (kt)
Kõolajtermékek értékesítése összesen (kt)
Töltôállomások száma
Magyarország
régió
Töltõállomások összesen

*

Az 1998-ra vonatkozó módosított pénzügyi adatok tükrözik a MOL Rt. számviteli politikájának 1999ben elfogadott változtatásából eredô hatásokat.
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Kutatás és termelés

ményei 1999-ben javultak, tekintettel ar-

1999-ben a kutatás és termelés

leg növekedett. Az értékesítési árak va-

üzletcsoport az alábbi tevékeny-

lamelyest csökkentek, de az importbe-

ségeket foglalta magában: a Ha-

szerzési árak (melyek a gázkereskedelem

zai Kutatás és Termelés felelôs a

költségszintjét határozzák meg) forintban

magyarországi kôolaj- és föld-

13 százalékkal alacsonyabbak voltak,

gázkutatásért és termelésért, a

mint

földalatti gáztárolók mûködteté-

kereskedelembôl és a földgáztermelés-

séért; a Külföldi Kutatás és Ter-

bôl

melés felelôs a készletakvizíciós

kismértékben növekedett. Az értékesítési

tevékenységéért

Orosz-

átlagárak és a beszerzési költségek kö-

ország, valamint Közép- és Ke-

zötti árrés hasonlóan alakult, mint

let-Európa területére összponto-

1998-ban, mivel az alacsonyabb, fajla-

sítva; a Földgázkereskedelem és

gos import beszerzési költségek ered-

Energetika felelôs a földgáz im-

ményjavító

portjáért, szállításáért, nagyke-

tárolóból értékesített magasabb árú

reskedelmi és kiskereskedelmi

import földgáz költsége, az összes

értékesítéséért és a cseppfolyós

értékesített földgázban az import maga-

gáztermékek termeléséért, vala-

sabb aránya, a megnövekedett szállítási

mint a MOL Rt. gáztároló és szál-

és tárolási költségek. Ezen túlmenôen az

lító rendszer kapacitásának ér-

1999 utolsó negyedévében – mely

35

tékesítéséért (pl. gáztranzit és

alapvetô fontosságú idôszak – az eladási

30

bértárolás).

és vételi árak különbsége csökkent.

25

A kutatás és termelés üzletcsoport 1 szá-

A földgáz-értékesítés volumene 12,0

zalékkal alacsonyabb üzleti eredményt

Mrd m3 volt, 1 százalékkal magasabb,

ért el, mint 1998-ban. A földgázterme-

mint 1998-ban, tükrözve az erômûvi

lésbôl származó üzleti eredmény alacso-

szektor és a gázszolgáltatók magasabb

nyabb volt, mivel a termelés volumene

értékesítési mennyiségeit , amely értéke-

csökkent. A földgázkereskedelem ered-

sítésünk meghatározó része; az erômûvi

fôleg

ra, hogy az értékesítési mennyiség némi-

1998-ban.
származó

A

összesített

hatását

50

25

40

20

30

15

20
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10

5

0

0

földgázeredmény

mérsékelte

a

20

1998
1999
Mrd Ft M USD Mrd Ft M USD
Értékesítés nettó árbevétele
Üzleti eredmény átszervezésitételek elôtt
Üzleti eredmény átszervezési tételek után
Értékcsökkenés
Tárgyi eszközök
Beruházások

254,1
51,8
55,5
20,7
172,6
43,2

19

1185,2
241,6
258,9
96,5
805,2
201,5

256,1
51,2
40,3
29,8
206,5
35,4

1079,2
215,8
169,8
125,6
870,2
149,2

99/98
változás %
Ft
USD
1
-1
-27
44
20
-18

-9
-11
-34
30
8
-26

15
10
5
0

Üzletcsoport IAS
eredményei
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szektor
2000

1750

4

százalékkal

növekedett.

30,2 Mrd m3 volt. Több intenzív kutatást

Ugyanakkor az ipari fogyasztók számá-

tervezünk olyan belföldi területeken,

ra az értékesítés csökkent. A kôolajter-

ahol az elmúlt években sikeresek vol-

melés 1,2 Mt-át tett ki, ami 1998-hoz

tunk, de 1999-ben még korábban nem

képest 1 százalék csökkenést mutat.

kutatott területeken is indítottunk kutatásokat. 1999-ben a nagyobb mezôk ter-

1500

1250

1000

Hazai Kutatás és Termelés

melésére helyeztük a hangsúlyt és egy ki-

A Társaságunk a harmincas évek óta

sebb mezôt (Lovászi) bezártunk. 1999-

folytat kutatásokat a Kárpát-medencé-

ben 8 kutató kutat és 2 feltáró kutat vizs-

ben. Az elmúlt években jelentôs tapasz-

gáltunk. A Társaság három éves átlag-

talatot szereztünk korszerû termelési eljá-

ban kb. 41 százalékos sikerarányt ért el

rások alkalmazásában, mindamellett üz-

a kivizsgált kutatófúrások, és 100 száza-

letágunk nyereségességét is fenn tudtuk

lékos sikert a mezôfejlesztési céllal lemé-

tartani úgy, hogy költségbázisunkat folya-

lyített kutak esetében.

matosan figyeljük és racionalizáljuk.
A sikeres kutatási tevékenység érdekében
400

300

200

100

0

Stratégiai értékelésünk megerôsítette: az

rendkívül fontos lépést tartanunk az ipar-

1999 végén létrehozott Hazai Kutatás és

ban végbemenô technológiai és mód-

Termelés Divízió rendelkezik azzal a ké-

szertani fejlôdéssel. Ennek érdekében el-

pességgel, hogy továbbra is jelentôsen

kötelezzük magunkat és továbbra is biz-

hozzájáruljon a MOL Csoport cash flow-

tosítjuk a szükséges forrásokat, a MOL

jához. Elköteleztük magunkat amellett,

Csoportban a szervízcégek mûszaki fej-

hogy versenyelônyünkre alapozva az ér-

lôdését és kutatóink folyamatos képzését.

tékteremtô belföldi kutatást folytassuk és

Eközben drasztikusan egyszerûsítettük a

a költségfigyelésre még nagyobb hang-

Hazai Kutatás és Termelés Divízió szerve-

súlyt helyezzünk. 1999-ben az átlagos

zeti

hazai termelési költségek stabilizálódtak.

Költségeinket csökkentettük és továbbra

A belföldi kutatási ráfordítások némileg

is figyelemmel kísérjük azok alakulását

meghaladták az elôzô évit (46 M USD

annak érdekében, hogy e szegmens ver-

vagy 11 Mrd Ft 1999-ben). Úgy véljük,

senyképességét fenntartsuk.

felépítését

és

mûködését.

ez középtávon jelentôsen hozzájárulhat
a készletpótláshoz. A belföldi kutatási és

Külföldi Kutatás és Termelés

mezôfejlesztési költségek (FDC) 1999-

Az iparágban alapvetô változások men-

ben 4,9 USD/hordó értéket értek el,

nek végbe. A terület konszolidációja

szemben a 2002-re vonatkozó, 4,5

megkezdôdött, amely arra késztetett ben-

USD/hordó célkitûzésünkkel.

nünket, hogy pozíciónkat újra meghatározzuk, és versenyelônyünkre összponto-

1999 végén a bizonyított feltárt és feltá-

sítsunk. A kutatás-termelés és a feldolgo-

ratlan kôolajkészletek 65,2 millió hordót

zás-kereskedelem integrációjával elôbb-

tettek ki, míg a földgázkészlet összesen

re léptünk egy olyan új, regionális elgon-

20
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dolás felé, ami a feltárt készletek meg-

rendelkezik a német operátor cég, az

szerzésén alapul. Történelmi, mûszaki és

RWE-DEA vezetésével mûködô konzorci-

kulturális ismereteink alapján Orosz-

umban. A készlet a North Idku blokkban

ország valamint Közép- és Kelet-Európa

található, amely a Nílus deltájában fek-

területére összpontosítjuk figyelmünket.

szik és teljes területe 2048 km . A külföl-

Véleményünk szerint ez lehetôséget nyújt

di kutatási és termelési tevékenység terü-

arra, hogy valós fizikai integráció jöjjön

letén a MOL Csoport fôként orosz pro-

létre hazai feldolgozási és kereskedelmi

jektekre összpontosít, de egyéb ígéretes

tevékenységünkkel. A készletakvizíció jel-

regionális területeket is vizsgál. 1999 jú-

lemzô költségei továbbá ebben a régió-

liusában a MOL Rt. és az INA közös

ban kedvezôbbek a nemzetközi átlagnál,

szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy

és a kutatásnál biztosabb megtérülést

megvizsgálják a magyar-horvát határ

eredményeznek.

melletti kutatási lehetôségeket mintegy

5000

4000

2

3000

2000

1000

0

130 km2-es területen.
A MOL Csoport felismerte, hogy a kutatás-termelés

jelentôsebb

növekedése

A regionális készletakvizíció érdekében

csak Magyarországon kívüli kezdemé-

kifejtett erôfeszítéseink ez évi elsô ered-

nyezésekbôl származhat, az is nyilvánva-

ménye, hogy együttmûködési megálla-

ló azonban, hogy a MOL Rt. lehetôsége-

podást kötöttünk az NK Jukosszal,

it kockázatvállalási képessége és mérete

Oroszország második legnagyobb olaj-

korlátozza ezen a területen. Figyelembe

vállalatával a Zapadno-Malobalik olaj-

véve a hosszú megtérülési idôt, a na-

mezô közös feltárására. A mezô Nyugat-

gyobb kockázatot és annak szükségessé-

Szibériában, a Hanti-Manysi Autonóm

gét, hogy a kutatásra épülô stratégia

Területen található és mintegy 24 millió

esetén sokelemû portfoliót kell kiépíte-

tonna (175 millió hordó) bizonyított, fel-

nünk, úgy határoztunk, hogy kilépünk a

táratlan készletet tartalmaz. A terület ki-

külföldi kutatási üzletbôl. 1999-ben

terjedt csôvezeték- és szállítási infrastruk-

partnerbevonással és értékesítéssel meg-

túrával rendelkezik. A megállapodás

kezdtük kivonulásunkat külföldi kutatási

alapján a felek 50-50 százalékos része-

területeinkrôl (Közel-Kelet, a mediterrán

sedéssel kívánnak konzorciumot alapíta-

térség és Észak-Afrika) mindazokban az

ni, ahol a MOL Rt. lenne az operátor. A

esetekben, ahol erre lehetôségünk nyílt

2000. év végére a konzorcium a vonat-

(beleértve a külföldön feltárt készletein-

kozó hatósági jóváhagyások megszerzé-

ket is), és megkezdtük kötelezettségeink

se után, az orosz állam törvényeinek

teljesítését minimális költségen ott, ahol

megfelelô termelésmegosztási megálla-

a kivonulásunk nem lehetséges. Korábbi

podást (Production Sharing Agreement –

kutatási erôfeszítéseink eredményeként

PSA) kíván aláírni. Az együttmûködés el-

1999-ben sikert értünk el Egyiptomban,

sô lépéseként a felek kísérleti mezôfej-

ahol földgázkészleteket fedeztünk fel. A

lesztési projektet kívánnak megvalósítani

MOL Rt. 20 százalékos érdekeltséggel

8,5 M USD értékben.
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Földgáz és Energetika

günk megôrzése érdekében elhatároztuk,

A hazai földgázüzletet jelenleg a kettôs-

hogy csökkentjük költségeinket és javítjuk

ség jellemzi. Úgy ítéljük meg, hogy a gáz-

szolgáltatásaink színvonalát, egyidejûleg

üzlet figyelemreméltó növekedési lehetô-

lefedjük a végfelhasználói piac lehetô

séggel bír és egy vonzó üzleti szegmens,

legnagyobb hányadát. Eltökélt szándé-

mivel a gáz a jövô fûtôanyagát jelenthe-

kunk a megfelelô szabályozói és árkép-

ti Európa számára. Ugyanakkor nem va-

zési környezet kialakítása, az elvárások

gyunk elégedettek a jelenlegi árképzési

szerinti iparági szerkezetnek és árképzési

környezettel. Jelentôs változások várha-

mechanizmusnak megfelelôen. Emellett

tók a gázpiaci verseny tekintetében Euró-

a MOL Rt. vizsgálja annak lehetôségeit

pában is: ennélfogva az iparági résztve-

is, hogy a gázipari és energetikai érték-

vôk egyre inkább a piaci liberalizációra

lánc pénzügyileg vonzó egyéb pontjaira

összpontosítanak. Más hasonló európai

is kiterjeszti jelenlétét.

gázipari társaságok helyzetétôl eltérôen
a MOL Rt.-nek – rugalmas tárolói bázi-

1999-ben megkezdtük a kiskereskedel-

sa és fejlett infrastruktúrája révén – a pi-

mi gázipari társaságaink konszolidálá-

acnyitásból elônyöket kellene élveznie. A

sát, azaz néhány kiskereskedelmi vállal-

biztonságos gázellátás garantálása mel-

kozásba vonjuk össze azokat. Jelentôs

lett szeretnénk hosszútávon is megtartani

kisebbségi érdekeltséggel rendelkezünk

piacvezetô pozíciónkat. Versenyképessé-

három regionális gázszolgáltató társaságban, a DÉGÁZ Rt.-ben, az ÉGÁZ Rt.ben és a DDGÁZ Rt.-ben.
A szabályozott földgázüzlet az 1998. évihez képest némileg javuló adózás elôtti
eredményt ért el. A termelésen elért fedezet ugyan alacsonyabb volt a visszafogott
termelési mennyiségek következtében,
azonban idén elsô ízben pozitív kereskedelmi árrést könyvelhettünk el. 2000-ben
kulcsfontosságú tényezô lesz a földgázüzlet helyzete. Egyértelmû, hogy az üzlet
eredménye jelentôsen rosszabb lesz mint
1998-ban és 1999-ben, a 2000 júliusában esedékes szabályozási változások
függvényében. A MOL Rt. határozott álláspontja, hogy a szabályozónak el kell
ismernie az import költségekben bekövetkezett jelentôs emelkedést.
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1999-ben lényeges változás földgázvá-

tranzit fellendült a humanitárius szállítá-

sárlási szerzôdéseinkben nem történt. To-

sok növekedése következtében. Ami a

vábbra is kitûnô kapcsolatunk van a

közeli jövôt illeti, Társaságunk – a szer-

Gazprommal, mint a legfontosabb orosz

biai és boszniai helyzet alakulásától füg-

szállítónkkal, amely több mint 80 száza-

gôen – folyamatosan vizsgálja a regio-

lékkal részesedik földgázimportunkból. A

nális tranzit mennyiségek növelésének

MOL Rt. további szállításokat biztosított a

lehetôségeit. Stratégiai céljaink között

Ruhrgas-tól és a Gaz de France-tól, így

szerepel, hogy részt veszünk a sorrakerü-

megfelelôen gondoskodott az ellátás di-

lô gáztranzit projektekben az egész régi-

verzifikációjáról. Az említett import-forrá-

óban. Ezen erôfeszítéseink eredménye-

sokból illetve a MOL Rt. saját hazai ter-

ként 1999 decemberében a MOL Rt. és

melésébôl – kihasználva a gáztárolási lé-

az INA aláírta azt a szándéknyilatkoza-

tesítményeket is – fogyasztóink zavartalan

tot, amely 1,2 Mrd m3 gáznak Magya-

ellátása kellôen biztosított.

rországon keresztül Horvátországba történô tranzit szállításáról szól.

A földalatti gáztárolók kulcsfontosságú
szerepet töltenek be fogyasztóink ellátá-

A nemzetközi tendenciákkal összhangban

sában és a szezonális csúcsigények kielé-

a társaság több vonzó üzleti lehetôséget

gítésében. A hazai gáztermelés csökke-

vizsgál az erômûvi szektorban. A gáz és az

nésével a fogyasztás várhatóan tovább

energetikai ágazat közötti választóvonalak

nô, ami magasabb fogyasztási csúcsokat

eltûnôben vannak. Szándékunk, hogy

idéz elô. A növekvô szezonális igények

megerôsítjük az energiatermelési üzletben

kielégítése céljából bôvítettük tárolói ka-

lévô pozícióinkat. Ez további növekedést

pacitásunkat, aminek eredményeként je-

és erôsödést biztosít számunkra a gázpia-

lenlegi teljes földalatti gáztároló kapaci-

con. A MOL Rt. szelektív és kockázatmeg-

tásunk 1999 végére elérte a 3,14 Mrd

osztásos alapon kíván belépni az energe-

m3 szintet.

tika üzletbe, elsôsorban az olyan ipari
erômûvi projekteken keresztül, amelyek

Szeretnénk – a termelô és felhasználó or-

ipari nagyfogyasztók részére energiater-

szágok közötti tranzit útvonalat jelen-

melésre specializálódtak. Ezen filozófiával

tô – Magyarország földrajzi pozíciójában

összhangban 30 százalékos részesedést

rejlô elônyöket kihasználni, beleértve a

szereztünk egy 2000-ben átadásra kerülô

magyar földalatti tárolókat is. A bôvülô

– 50 MW villamos energiát és 160 t/óra

földalatti gáztárolói kapacitások és az

gôzt termelô – erômûben, amely kapaci-

ország kedvezô földrajzi fekvése jó lehe-

tásokat kizárólag a BorsodChem Rt. vesz

tôségeket nyújt a jövôbeni tranzit és bér-

igénybe. Az energetikai és gázüzlet össze-

tárolási üzlet számára. 1999-ben a gáz-

kapcsolása hozzáadott értéket teremt eb-

tranzit üzlet ugyan visszaesett a Szerbia

ben a szegmensben.

ellen elrendelt EU embargó miatt, azonban 1999 utolsó negyedéve során a
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1999-ben nagy hangsúlyt helyeztünk a

Feldolgozás és
kereskedelem

PB üzletre. Jelentôs mértékben támaszkodtunk erôs piaci pozíciónkra és a
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meglévô logisztikai eszközbázisunkra.
Alacsony forrásigényû beruházásokkal

Az 1999-ben történt átszervezés

indítottunk a kiskereskedelmi hálózatun-

eredményként a feldolgozási és

kon keresztül történô PB palackok for-

kereskedelmi üzletcsoport terü-

galmazása terén, és megvásároltuk a BP

letén négy üzleti divízió jött létre:

magyarországi PB üzletét is. Ezen két lé-

a Beszerzés, Feldolgozás és Lo-

pés eredményeként kiskereskedelmi pia-

gisztika Divízió feladata a kôolaj

ci részesedésünk 7 százalékra emelke-

és a kôolajipari termékek be-

dett. Magyarországon a MOL Rt. az

szerzése, szállítása és feldolgo-

egyetlen PB termelô és a nagykereske-

zása, valamint a MOL Csoport lo-

delmi piaci részesedése – 85 százalék.

gisztikai rendszerének mûködte-

Növeltük kiskereskedelmi tevékenysé-

tése; az Értékesítés Divízió a kô-

günket, de ezzel egyidejûleg jó kapcso-

olajtermékek nagykereskedelmi

latokat tartottunk fenn a jelentôsebb

értékesítését végzi, valamint bi-

nagykereskedelmi vevôkkel is. 2000-tôl

tumeneket és kenôanyagokat ál-

kezdôdôen a PB kereskedelmi eredmé-

lít elô, továbbá marketing, ügy-

nyeket a feldolgozási és értékesítési

félszolgálati és értékesítés-tá-

üzletcsoporton belül számoljuk el, ami

mogatási feladatokat lát el, a La-

összhangban áll az 1999. évi átszerve-

kossági Szolgáltatások Divízió a

zésekkel, jóllehet a PB termelés számvi-

bel- és külföldi töltôállomás-há-

teli nyilvántartása továbbra is a Hazai

lózatra alapozva kiskereskedel-

Kutatás és Termelés Divízió keretében

mi- és szolgálatfejlesztést végez.

történik majd.

Vegyipari

Divízió

elnevezéssel

pedig egy új egységet hoztunk

0

létre.
1999-ben a feldolgozási és kereskedelmi üzletcsoport jelentôs eredményeket
ért el a hatékonyságnövelés, a szigorúbb

Üzletcsoport szintû IAS
eredmények

1998
Mrd Ft M USD
Értékesítés nettó árbevétele
Üzleti eredmény átszervezési tételek elôtt
Üzleti eredmény átszervezési tételek után
Értékcsökkenés
Tárgyi eszközök
Beruházások

345,4
31,1
31,1
15,5
143,9
39,2

24

1611,0
145,1
145,1
72,3
671,2
182,8

1999
Mrd Ft M USD
462,6
46,4
32,5
24,2
189,1
50,9

1949,4
195,5
137,0
102,0
796,9
214,5

99/98
változás %
Ft M USD
34
49
5
56
31
30

21
35
-6
41
19
17
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költségellenôrzés és a javuló értékesítési

zel iránti kereslet 4 százalékkal nôtt.

munka területén. Feldolgozási és keres-

1999-ben 7,2 millió tonna kôolajtermé-

kedelmi

irányítását

ket adtunk el. A belföldi értékesítés 5,4

olyan gyakorlott szakemberek alkalma-

tevékenységeink

millió tonnát tett ki, míg a kivitel 1,8 mil-

zásával erôsítettük meg, akik vezetô tér-

lió tonna volt. Piacvezetô helyzetünket si-

ségbeli vállalkozásoknál már jelentôs ta-

keres marketing akcióinknak és a maga-

pasztalatot szereztek. Így kitûnô alapot

sabb kereskedelmi árréseknek köszönhe-

teremtettünk ahhoz, hogy tapasztalatain-

tôen megtartottuk, s így tudtuk ellensú-

kat regionális terjeszkedésünkben is fel-

lyozni az alacsonyabb finomítói árrés ha-

használjuk. Az 1998-ban megkezdett si-

tását. Átlagos nagykereskedelmi piaci ré-

keres hatékonyságjavítási programok

szesedésünk 80 százalék körül alakult,

után, amelyek mûködési költségeinket

szemben az 1998-as 81 százalékkal.

több mint 15 Mrd Ft-tal csökkentették,
továbbra is elsôsorban a feldolgozás és

A belföldi motorbenzin-értékesítés némi-

az értékesítés járul majd hozzá a MOL

leg mérséklôdött, míg a kivitel 8 százalék-

Csoport költségmegtakarításához.

kal csökkent. A dízel belföldi értékesítése
4 százalékkal növekedett, az export pedig

1999-ben a feldolgozási és kereskedel-

1 százalékkal emelkedett. A fûtôolaj érté-

mi üzletcsoport területén az üzleti ered-

kesítés 5 százalékkal csökkent, ami az

mény 49 százalékkal nôtt. Profitnöveke-

erômûvi szektor magasabb földgázfel-

désünk jelentôs része marketing tevékeny-

használási arányát tükrözte. A bitumen ér-

ségbôl származott. Növeltük az értékesí-

tékesítés mennyisége az 1998. évi magas

tés árrését, ami lehetôvé tette, hogy ki-

szinthez képest 8 százalékkal alacsonyabb

egyenlítsük az alacsonyabb finomítói ár-

volt. A kenôanyag-eladás volumene 18

rés hatását, a nagyobb árrésû belföldi ér-

százalékkal csökkent, de az értékesített

8000

tékesítés részarányának növelése pedig

termékválaszték javulásának eredménye-

7000

jobb jövedelmezôséget eredményezett. A

ként az üzlet profittermelô-képessége ja-

6000

nagykereskedelmi értékesítésben megtar-

vult.

5000

tottuk vezetô pozícióinkat a belföldi pia-

4000

con, míg kiskereskedelmi és shop árrése-

Biztosak vagyunk abban, hogy a marke-

3000

ink jelentôsen növekedtek. Kiskereskedel-

ting képességek, a minôség, a költség és

2000

mi teljesítményünk kiváló volt, mivel a re-

a logisztikai hálózat sûrûsége területén

1000

gionális terjeszkedésbôl eredô többletér-

meglévô elônyeink reális lehetôséget te-

0

tékesítés mellett belföldi értékesítésünk

remtenek ahhoz, hogy a térség vezetô

növekedése is meghaladta a hazai piac

feldolgozási és kereskedelmi vállalkozá-

bôvülését.

sát hozzuk létre, többlet értéket teremtô
régióbeli kombinációkra és partnerkap-

1999-ben a motorikus üzemanyagokra

csolatokra is építve.

becsült belföldi növekedés 2 százalékos
volt stabil benzinkereslet mellett, míg a dí-

25
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Értékesítés

módosítottunk logisztikai, határparitás és

Térségünkben a jövôben várhatóan nö-

pénzügyi ráfordításokkal. 1999-ben pi-

vekszik az olajtermékek iránti kereslet.

acvezetô pozíciónkra támaszkodva cé-

Nyugat-Európával összehasonlítva Kö-

günk jelentette a mércét a termékek árai

zép-Kelet-Európában a növekedési lehe-

és minôsége szempontjából.

tôség igen vonzó. A növekedés jelentôs
100

50

része az értékesítési tevékenységekbôl

Egységes értékesítési szervezet kialakítá-

származik. Úgy véljük, e téren a MOL Rt.

sát kezdtük meg annak érdekében, hogy

a régióban a várható piaci növekedést is

kihasználjuk az e téren jelentkezô sziner-

felülmúlhatja.

giákat. A „cross selling“, azaz a közös

0

csomagban történô értékesítés számotteA Downstream eredmény meghatározó

vô növekedési potenciált jelent a nagy-

része üzemanyagok értékesítésébôl szár-

kereskedelmi értékesítés számára. Az ér-

mazott. Egységes, átfogó kereskedelmi és

tékesítési tevékenység hatékony megva-

szerzôdéses rendszert mûködtettünk. A

lósítására key account management

belföldön forgalmazott termékeink mint-

rendszer kiépítését kezdtük meg.

egy 85-90 százalékát éves szerzôdések
keretében értékesítettük, és továbbra is

Export értékesítésünk mintegy 60 száza-

hatékony árképzési rendszert alkalmaz-

lékát éves szerzôdésekkel fedeztük le. Az

tunk. Piacvezetô pozíciónk biztosítása és

export értékesítésnél a magasabb árrés

nyereségünk maximalizálása érdekében

elérését biztosító piacokra összpontosí-

árainkat az alternatív beszerzési források

tottunk. Elérhetô regionális piacainkon

költségszintjéhez viszonyítva határoztuk

(MOL-töltôállomások, végfelhasználók)

meg. Belföldi árképzésünk alapja a me-

a helyi piaci árakat és kiszolgálási nor-

diterrán árak (CIF Med) voltak, amelyet

mákat követtük.
Kenôanyag-eladásainknál

belföldön

megtartottuk vezetô piaci pozíciónkat, és
sikeresen bevezettünk egy új márkanevet, a MOL Dynamic-ot.
A bitumen értékesítésnél továbbra is kezünkben tartottuk e piac túlnyomó részét.
Lépéseket teszünk annak érdekében,
hogy ezen üzlet nyereségességét növeljük úgy, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk az értékesítésre, és csökkentsük a
tevékenység költségét (megindult a magas mûködési költségû termelô üzemek
racionalizálása és bezárása).

26
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Lakossági Szolgáltatások
Az extenzív növekedési szakasz 1999ben a belföldi kiskereskedelmi üzletben
megvalósult. Hálózatunk korszerûsítésére és fejlesztésére irányuló erôfeszítéseink révén sikerült megtartani piacvezetô
pozíciónkat. MOL 2000 töltôállomáshálózat programunk segítségével kiskereskedelmi hálózatunk legnagyobb részét nyugati színvonalra emeltük és ma a
MOL-márka minôséget és értéket jelent
az egész térségben. Célunk, hogy
hálózatunkat a legalacsonyabb költségszinten üzemeltessük oly módon,
hogy a kiskereskedelemben a legna-

szágos átlagot meghaladó ütemben nôtt,

gyobb és egyúttal a leghatékonyabb

részben annak köszönhetôen, hogy újabb

szereplôk legyünk. Ugyanakkor a MOL

19 helyen értékesítettünk, valamint 8 töl-

Rt. termékkínálata bôvítésével maximali-

tôállomást jelentôsen felújítottunk. Kiske-

zálja a növekvô ügyfélkör nyújtotta lehe-

reskedelmi üzemanyag és nem üzem-

tôségeket.

anyag értékesítésünket és árréseinket jelentôsen növeltük. A motorbenzin kiske-

Szilárd meggyôzôdésünk, hogy a kiske-

reskedelmi forgalma 5 százalékkal növe-

reskedelmi értékesítésben a növekedés

kedett, a kiskereskedelmi gázolaj-értéke-

lehetôségei igen figyelemre méltóak:

sítés 16 százalékkal, ami 9 százalékos nö-

2002-re 35 százalékos reálnövekedést

vekedést jelent a teljes kiskereskedelmi

céloztunk meg a töltôállomások nem

üzemanyag értékesítésben. Az üzem-

üzemanyag termékeinek eladásaiban;

anyag esetében a bruttó árréstömeg 35

kiskereskedelmi hálózatunk optimalizálá-

százalékkal növekedett döntôen a haté-

sával az átlagos töltôállomási forgalmat

konyabb árképzési politika és a nagyobb

10 százalékkal kívánjuk növelni 2002-re;

értékesítési mennyiségek következtében.

kiskereskedelmi üzemeltetési költségein-

A nem üzemanyagok bruttó árréstömege

ket 4 cent/literre kívánjuk csökkenteni,

több, mint 40 százalékkal nôtt annak kö-

ami igen kedvezô az iparág mértékadó

szönhetôen,

nemzetközi adataival összevetve.

shopokban a forgalom csaknem 60 szá-

hogy

a

töltôállomási

zalékkal volt nagyobb. 1999-ben az egy
A MOL Csoport a jelentôs piaci verseny-

töltôállomásra esô átlagos üzemanyag

környezet ellenére megerôsítette vezetô

értékesítést közel 10 százalékkal növeltük

helyét a belföldi kiskereskedelmi motori-

1998-hoz képest. 1999 végére a Magya-

kus üzemanyagok terén. Belföldi kiskeres-

rországon mûködô 390 MOL-töltôállo-

kedelmi üzemanyag értékesítésünk az or-

másból 234 felelt meg a MOL 2000

27
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szabványoknak. Felülvizsgált stratégiánk-

tya programunkat. 1999 év végére több

nak megfelelôen a régióban elsôsorban

mint 330.000 úgynevezett hûség kártyát

Romániára és Szlovákiára összpontosí-

(loyalty card) adtunk ki. Az év során a flot-

tunk. A régióban 57 állomásunk volt, eb-

ta kártya partnerek száma növekedett,

bôl 37 Romániában, 14 pedig Szlováki-

ugyanis számos közbeszerzési pályázatot

ában található. 1999-ben Romániában a

megnyertünk illetve számos egyéb akciót

kiskereskedelmi piac 4 százalékát mond-

hajtottunk végre. Véleményünk szerint a

hattuk magunkénak, míg Szlovákiában

sikeres kártyaüzlet piaci részesedésünk

részesedésünk 2 százalékot ért el.

növelésének jelentôs mozgatórugója.

Saját hálózatunk fejlesztése mellett 1999

Beszerzés, Feldolgozás

végére a franchise partner töltôállomá-

és Logisztika

sok számát 40-rôl 48-ra növeltük. A Ma-

A siker kulcsa a finomítás és a logisztika

gyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) adatai

területén a versenyképes költségszint.

szerint 1999-ben piaci részesedésünk 42

Meggyôzôdésünk, hogy erôs beszerzési

százalék volt motorbenzinek és 46 száza-

pozíciónkra építve képesek leszünk ka-

lék gázolajok esetében, ami 2-3 százalé-

matoztatni sokrétû beszerzési csatornáin-

kos növekedés az elôzô évi adatokhoz

kat, fôleg a rugalmasság és hatékonyság

képest. Így tehát a teljes kiskereskedelmi

révén tudunk kitûnni versenytársaink kö-

üzemanyag piac részesedésünk 44 szá-

zül. A MOL Csoport a regionális finomí-

zalékra növekedett (ami 3 százalékos nö-

tás és értékesítés terén erôs piaci pozíci-

vekedés 1998-hoz viszonyítva). A belföl-

ót tudhat magáénak. Dunai Finomítónk

di kiskereskedelmi forgalom további nö-

technológiai fejlettsége lehetôvé teszi a

vekedése érdekében, bôvítendô vásárló-

nemzetközileg versenyképes termelési

ink körét, s fokozandó az ügyfelek társa-

költségeket. Emellett olyan kiterjedt és

ságunk felé megnyilvánuló hûségét, foly-

hatékony logisztikai hálózattal rendelke-

tattuk kiskereskedelmi törzsvásárlói kár-

zünk, amely a mûködési költségek tekintetében egyértelmû vezetô pozíciót biztosít számunkra versenytársainkkal szemben. Miután a korábban megkezdett hatékonyságjavítási programok mûködési
költségeinket több mint 15 Mrd Ft-tal
csökkentették, a Downstream fogja a jövôben is a legnagyobb mértékben segíteni a MOL Csoport költségtakarékosságát, a mélyebb konverziós tényezô ellenére. A versenyképes beruházásoknak
köszönhetôen a MOL Rt. a jövôben megfelel továbbá az EU 2005 termékspecifikációknak.
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Racionalizálni fogjuk a kenôanyag és bi-

vékenységünk tovább erôsíthetô a vegy-

tumen termelésünket, bezárjuk a magas

ipari üzletággal történô, megfelelô irányú

költségekkel mûködô gyártóegységeket

együttmûködésen keresztül. Jelentôs po-

és áthelyezzük a termelést a Dunai Fino-

tenciált látunk abban, hogy egy fókuszált

mítóba. 1999-ben 6,5 Mrd Ft összegben

vegyipari üzletet tudunk kiépíteni, amely

céltartalékot képeztünk ezen érintett ke-

a nyereséges regionális és hazai vegyipa-

nôanyag- és bitumengyárak bezárására.

ri termékek növekvô piacán sikeresen

A

összes

helyt tud majd állni. Természetesen az eh-

finomító termék értékesítés és a finomítási

hez szükséges befektetéseknek is verse-

kapacitás hányadossa) 1999-ben 90

nyezniük kell más beruházások tôkeigé-

százalék volt. Célkitûzésünk az, hogy ezt

nyével. 1999-ben a MOL Csoport 20

a hányadost 2002-re 80 százalékosra

százalékos stratégiai részesedést szerzett

csökkentsük magasabb termékértékesítés

a TVK Rt.-ben. A TVK Rt. Társaságunk

és kapacitáscsökkentés révén.

Dunai és Tiszai finomítóinak fontos ügy-

finomítási

lefedettség

(az

fele és e földrajzilag is közeli finomítók a
2001-tôl a Dunai Finomítóban megvaló-

TVK Rt. legnagyobb alapanyaggyártói.

suló késleltett kokszoló révén, a MOL Rt.

Meggyôzôdésünk, hogy a stratégiai be-

növeli a termékskálájában a magasabb

ruházásunk jó lehetôséget teremt a fel-

árrésû termékek részarányát.

dolgozási és vegyipari együttmûködésre.
Érdekeltek vagyunk a közép és hosszú tá-

Az értékesebb termékek eladásának nö-

vú beruházási programok egyeztetésé-

velése és vezetô piaci pozíciónk megtar-

ben, ezzel is tovább erôsítve a kölcsönös

tása mellett azt is elértük, hogy eszköze-

versenyképességet.

inket hatékonyabban mûködtessük. A kiterjedt termékvezeték hálózat jelentôs

A MOL Rt. elhatározta, hogy racionali-

versenyelônyt ad Társaságunknak olyan

zálja a meglévô vegyipari portfolióját,

más szállítókkal szemben, amelyek alter-

értékesítve a Nitrogénmûvek Rt.-ben (az

natív szállítási formákat vesznek igénybe.

egyedüli jelentôs magyarországi mûtrá-

4,5 M m3 kôolajtermék-tároló kapacitás-

gyagyárban) lévô 59 százalékos részese-

sal rendelkezünk, amelynek egy részét a

dését. A Dunastyr Rt.-ben meglévô 21

MOL Csoport, másik részét szerzôdéses

százalékos tulajdonrészünket 2000-ben

alapon a KKKSZ használja.

már értékesítettük az ENIChemnek.
Ugyancsak döntés született arról, hogy

Vegyipari Divízió

izobutilén üzletünket felszámoljuk annak

1999-ben új Vegyipari Divíziót hoztunk

alacsony jövedelemtermelô képessége

létre abból a célból, hogy optimalizáljuk

miatt.

feldolgozási folyamatainkat, és jobban
hasznosítsuk a vegyipari alapanyagok
kereskedelmi értékesítését. Meggyôzôdésünk, hogy finomítói és kereskedelmi te-
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tevékenységekkel. Mindennek érdeké-

Humán erôforrások

ben

és

eredményeképpen

mintegy

1.700 fôvel csökkentettük a teljes mun25 000

20 000

15 000

A közelmúltban a MOL Csoport jelentô-

kaidôben foglalkoztatott munkavállalók

sen korszerûsödött. Az új, 1999-ben ki-

számát. A Társaságtól távozó munkatár-

dolgozott stratégia jegyében a MOL Rt.

saink újbóli elhelyezkedését felkészítô

rugalmasabb, a dinamikusan változó

programokkal segítjük elô.

környezetre gyorsabban reagáló, az ér10 000

5 000

0

téklánchoz igazodó szervezetté vált.

A regionális célok elérése érdekében fej-

Szervezeti mûködésünk alapja a dina-

lesztjük humán képességeinket. Dolgo-

mizmus és a mûködési kiválóság. A dön-

zunk a szervezeti kultúra további átfogó

téshozatal gyorsítása érdekében csök-

fejlesztésén, beleértve közös értékeink fe-

kentettük a vezetôi szintek és pozíciók

lülvizsgálatát és a vezetési tudás elmélyí-

számát, teret nyitottunk az együttmûkö-

tését. 1999-ben továbbfejlesztettük telje-

désnek és a csapatmunkának.

sítménymenedzselési rendszerünket, és
kiegészítettük olyan kompetenciákkal,

Nagy hangsúlyt helyezünk hatékonysá-

amelyek a stratégia megvalósítása érde-

gunk növelésére, erôforrásainkat kon-

kében kulcsfontosságú magatartási, vi-

centráljuk, portfoliónkban tisztítást haj-

selkedési mintákat tükröznek.

tunk végre. Felhagyunk a gazdaságtalan
A vezetôk kompenzációs csomagjában
egyre erôteljesebben jelennek meg a teljesítményfüggô elemek, mind rövid,
mind hosszú távon, részarányuk egyenes
arányban nô a szervezetre, a stratégiai
célok megvalósulására gyakorolt hatás
mértékével. Az értékesítési munkakörökben is növeltük a teljesítménytôl függô
bér arányát.
Munkatársaink tudásának fejlesztése keretében rugalmas képzési rendszert dolgoztunk ki és vezettünk be, amely –
intranetes számítástechnikai alkalmazásokra épülve – a munkavégzéshez szükséges oktatóprogramokat kínál.
Nagy hangsúlyt fektettünk új stratégiánk
megismertetésére és elfogadtatására.
Belsô kommunikációs rendszerünk fej-
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lesztése során elsôsorban az intranetes
hálózat adta lehetôségek kiaknázására
törekedtünk.
Fokozatosan felkészülünk arra, hogy az
új társasági stratégiából adódó kihívásoknak – nemzetközi terjeszkedés, regionális vezetô szerep – megfeleljünk. Elkezdtük humán rendszereink folyamatos
kiterjesztését a MOL Csoportba tartozó
összes társaságra. A rendszerfejlesztések
során a MOL Csoportot integráns egészként kezeljük.
Az új stratégia és szervezeti felépítés
alapján megújult humán tevékenységünk, valamint az ezt támogató szervezet. A mûködés leglényegesebb eleme a
humán partneri szervezetek szerepének

környezetközpontú irányítási rendszerek,

erôsítése a Társaság egészében. Ezek

és egy kísérleti egészségvédelmi és biz-

feladata az üzleti döntések humán szem-

tonságtechnikai irányítási rendszer fej-

pontú közvetlen támogatása a stratégiai

lesztéséhez.

partnerség keretében.
A korábbi évek tendenciájához képest a
Kapcsolatunk a szakszervezetekkel és az

balesetek száma némileg növekedett a

üzemi tanácsokkal megfelelô, amelyeket

MOL Rt.-nél: 1999-ben 69 alkalmazott

az üzleti célok megvalósulását támoga-

sérült meg a munkahelyén. A legtöbb sé-

tó együttmûködés jellemez.

rülést közlekedési (gyalogos- és jármû-)
baleset okozta. A baleseti frekvencia ér-

Egészségvédelem,
biztonságtechnika,
környezetvédelem

téke (a balesetek száma 1 millió ledolgozott munkaórára) 2,6-rôl 2,9-re emelkedett, ami lényegesen alatta marad az
EU-átlagnak.

Az egészségvédelmi, biztonságtechnikai

A MOL Rt. széleskörû foglalkozás-egész-

és környezetvédelmi (EBK) célkitûzések a

ségügyi alapszolgáltatást nyújt több szer-

MOL Csoport legfontosabb 1999. évi

zôdés keretében, amelyeket felkészült

céljai közé tartoztak. Ezek elérése érde-

egészségügyi szakemberekkel, orvosok-

kében a MOL Rt. rendelkezésre bocsá-

kal, klinikákkal, kórházakkal kötöttünk.

totta az összes szükséges erôforrást a

Jelentôs elôrelépést jelentett egy olyan
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kísérleti projekt befejezése, amelynek

rektíva elôírásainak. A fennmaradó 2,9

célja az egészségvédelmi és biztonság-

Mrd Ft-ot fordított költségtípusú mûködé-

technikai kockázatok felmérése és keze-

si ráfordításként elsôsorban a talaj- és ta-

lése a termelô tevékenységgel összefüg-

lajvízkezelésre, -tisztításra, szennyvízkeze-

gésben.

lésre, valamint a szennyezô és veszélyes
hulladékok okozta kár csökkentésére.

Annak ellenére, hogy 1999-ben a tûzesetek száma 40 százalékkal csökkent

1999-ben a MOL Rt. 4,0 Mrd Ft – elô-

1998-hoz képest, a tûzkárérték jelentô-

re elkülönített – összeget költött környe-

sen – 41,3 M Ft-ról 73,8 M Ft-ra – nö-

zeti kötelezettségei teljesítésére.

vekedett. A károk legnagyobb részét
egyetlen tûz okozta, a Dunai Finomító te-

1999-ben független szakértôt alkalmaz-

rületén. Minden egyes tûzesetet alaposan

tunk annak érdekében, hogy a MOL

megvizsgáltunk, az okokat felderítettük.

Csoport környezeti kötelezettségeit újra
felmérjük. Ennek eredményeként a Nem-

1999-ben a MOL Rt. 10,8 Mrd Ft-ot köl-

zetközi Számviteli Szabályoknak megfele-

tött annak érdekében, hogy csökkenteni

lôen elkészített üzleti beszámolóban je-

lehessen a környezeti terhelést. Ezen belül

lenlegi áron 25,7 Mrd Ft összes kötele-

CAPEX: 7,9 Mrd Ft, amit a termékminô-

zettséget állítottunk be, amelynek jelen

ség fejlesztésére költöttük. E projektek

értéke, figyelembe véve a ráfordítás be-

megvalósítása tette lehetôvé, hogy a

csült idôzítését, 19,5 Mrd Ft-ot ér el.

MOL Rt. 1999. április 1-tôl megszûntette az ólmozott motorbenzinek gyártását

A MOL Rt. ismét kiadja éves EBK jelen-

és forgalmazását, illetve hogy a gyártott

tését.

üzemanyagok minôsége teljes mértékben megfelel az EU 2000 üzemanyag di-
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ri MOL-koncerten a Társaság által tá-

MOL Rt. és a
társadalom

mogatott Nemzeti Filharmonikusok – a
világhírû

mûvész,

Kocsis

Zoltán

vezényletével – nyújtottak felejthetetlen
Dinamikus, sikeres, növekvô, megbízha-

zenei élményt vendégeinknek.

tó – ezekkel a szavakkal jellemezte Társaságunkat a hazai lakosság egy image-

Támogatásainkkal társadalmi felelôs-

vizsgálat során. Kommunikációnk ered-

ségvállalásunkról adtunk tanúbizonysá-

ményeként a MOL-márka a legismerteb-

got. Már több éve segítjük a hazai egye-

bek közé tartozik Magyarországon. Ta-

temek, szakmai múzeumok egy részét,

valy elôreléptünk az integrált és tudatos

és a Máltai Szeretetszolgálattal együtt-

kommunikáció terén, amelynek eredmé-

mûködve hozzájárulunk a nehéz szociá-

nyeképpen mondanivalónkat hatéko-

lis helyzetben lévôk gondjának enyhíté-

nyabban és kisebb költséggel tudtuk a

séhez. Több tudományos rendezvényt,

címzettekhez eljuttatni.

kiemelkedô kulturális eseményt és intézményt (Magyar Állami Operaház, szín-

A nemzetgazdaság egyik legsikeresebb

házi elôadások) támogattunk.

cégeként a legeredményesebb hazai
sportág, a kajak-kenu szponzorálása
mellett köteleztük el magunkat, támogattuk a kosárlabdasportot és a nagy hazai
sikereket hozó Öttusa VB megszervezését. Kiváló minôségû márkáinkat használó ralicsapatunknak kétszer egymás után
sikerült bajnoki címet nyerni a hazai bajnokságban. A 2000. évi olimpia reménybeli magyar sikereihez a Magyar Olimpiai Bizottság aranyfokozatú támogatójaként járulunk hozzá.
Termékeink és szolgáltatásaink értékesítését reklámkampányokkal és PR-akciókkal segítettük. A jelenlegi és jövôbeli vevôinkkel, partnereinkkel kiépített kapcsolatot hazai és külföldi vásárokon,
rendezvényeinken is ápoltuk. Az üzleti és
stratégiai partnereink részére rendezett
sportos juniálison a MOL-menedzsment
és a Parlament SE futballcsapata mérte
össze erejét. A hagyományos decembe-
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A vezetés beszámolója és elemzése a
pénzügyi helyzetrôl,
valamint a mûködés
eredményeirôl
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Kiemelt pénzügyi eredmények

fizetési javaslat az 1999. üzleti év

• A nettó eredmény az átszervezési és

után.

egyszeri tételek elôtt 43 százalékkal

A vezetés beszámolója az 1998 és 1999
évek adatait mutatja be. Az elemzés tar-

65,3 Mrd Ft-ra (275,2 M USD) nôtt

A mûködési környezet

45,8 Mrd Ft-ról (213,6 M USD).

áttekintése

• Az egy részvényre jutó eredmény (EPS)

A hazai és a regionális gazdasági környe-

az átszervezési és egyszeri tételek elôtt

zet alakulása jelentôs hatással volt a

667 Ft (2,8 USD/GDR).

MOL Csoport üzletmenetére és pénzügyi

• A mûködési cash flow 44 százalékkal

teljesítményére. A versenyhelyzet, a jelen-

nôtt, 99,0 Mrd Ft-ról (461 M USD)

tôsebb gazdasági változások és egyéb

142,9 Mrd Ft-ra (602 M USD).

külsô tényezôk egyaránt befolyásolhatják

talmazza a MOL Csoport mûködésére vo-

• Az üzleti eredmény az átszervezési té-

a Társaság pénzügyi helyzetének és gaz-

natkozó jövôbeni elôrejelzéseket, ame-

telek elôtt 17 százalékkal 70,6 Mrd

dálkodási eredményeinek egyes idôsza-

lyek a vezetés jelenlegi várakozásain,

Ft-ról (329 M USD) 82,8 Mrd Ft-ra

kok közötti összehasonlíthatóságát. Az

(349 M USD) nôtt.

ilyen tényezôk közé sorolhatjuk a fogyasz-

becslésein alapulnak. Ezek az elôrejelzések a Társaság részérôl nem jelentenek a

• A kutatás és termelés üzletcsoport

tói inflációs rátát (1999-ben 10 százalék,

jövôre nézve semmiféle garanciát vagy

(beleértve a gázüzletet is) átszervezési

míg 1998-ban 14,3 százalék), a forint le-

egyéb kötelezettségvállalást, és olyan

tételek elôtti üzleti eredménye 1 szá-

értékelését a valutakosárral szemben (6,5

kockázatokat, bizonytalansági tényezôket

zalékkal volt alacsonyabb az 1998.

százalék 1999-ben és 10,3 százalék

és feltételezéseket foglalnak magukban,

évi értéknél. Ennek okai a következôk:

1998-ban), a leértékelés és a keresztár-

amelyeket nehéz elôre megítélni. Ezért a

egyrészt a földgázkitermelés az elôzô

folyamok elmozdulása következtében

tényleges eredmények lényegesen eltér-

évhez képest kisebb mértékben járult

változó devizaárfolyamokat (1999-ben

hetnek attól, ami az ilyen jövôbeni elôre-

hozzá az eredményhez a termelés vo-

az átlagos USD/Ft átváltási arány 1 USD

jelzésekben szerepel. Az alábbi tényezôk –

lumenének csökkenése miatt, más-

= 237,3 Ft volt és 1998-ban I USD =

többek között – a tényleges eredmények

részt csökkent a földgáztranzitból

214,4 Ft volt) és a magyar GDP növeke-

lényeges eltérését okozó tényezôk közé

származó árbevétel is. Pozitívan hatott

dés ütemét, amely az elôzetes várakozá-

tartoznak: a kôolaj- és földgázárak; a fi-

az eredmény alakulására a kôolajter-

sok szerint 4,5 százalék volt (1998-ban

nomítói és kereskedelmi árrések; az ipar-

melés eredményességének javulása,

5,1 százalék).

ági szabályozások változása; a kereslet-

valamint a gázkereskedelem profit

kínálat változása a Társaság termékei

pozíciójának javulása azáltal, hogy az

A MOL Csoport eredményeit jelentôsen

iránt; a MOL Csoportba tartozó lényeges

import árak csökkentek, az értékesíté-

befolyásolja a kôolaj, a kôolajtermékek

leányvállalatok teljesítménye; a meglévô

si

és a földgáz világpiaci árának változása

és jövôbeni földgáz- és kôolajtermelésbe

emelkedett.

volumen

pedig

kismértékben

is. A beszerzett földgáz és kôolaj árának

állítások sikeressége; a mûködéssel kap-

• A feldolgozási és kereskedelmi üzlet-

meghatározása USA dollárban vagy ah-

csolatos, azt esetleg negatívan befolyáso-

csoport az átszervezési tételek elôtti

hoz kötötten történik, a finomított olajter-

ló politikai, illetve baleseti tényezôk; a

üzleti eredménye 49 százalékkal nôtt

mékek értékesítésébôl származó bevéte-

meglévô illetve jövôbeni környezetvédel-

az értékesítés mennyiségének növeke-

lek döntô része azonban forintban, de a

mi szabályozásokból származó kötelezett-

dése és az értékesítésen elért nagyobb

fô piaci dollárárak alapján megszabva

ségek változása; illetve a várható kötele-

árrések hatására, amelyet a finomítói

folyik be.

zettségek a meglévô és jövôbeni peres

árrés csökkenését kompenzálták.

ügyek alakulása.

• Bruttó 55 Ft részvényenkénti osztalék-
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Ennek konkrét hatása attól függôen vál-

Az egyes éveken belül a MOL Csoport

A számviteli politikában bekö-

tozik, hogy a Társaság képes-e áraiban

mûködési eredményei is szezonális válto-

vetkezô változások

részlegesen vagy teljesen tükröztetni a

zásoknak vannak kitéve, ugyanakkor a

A fent említett „Successful Efforts” mód-

devizaárfolyamok változásának hatását,

Társaság integrált jellege csillapítóan hat

szer alkalmazása mellett a MOL Rt.

különösen az árszabályozás alá esô föld-

az egyes tevékenységekben mutatkozó

1999-ben megváltoztatta a devizahite-

gáz-értékesítési tevékenységben. 1999-

egyedi szezonalitásra. A földgáz és tüze-

lekhez kapcsolódó árfolyamveszteségek

ben a Brent típusú kôolajár 18,0

lôanyagként felhasznált kôolajtermékek

elszámolásának módját, és új, módosított

USD/hordó volt, ami 42 százalékkal ma-

iránti kereslet általában a harmadik ne-

Nemzetközi Számviteli Szabványok alkal-

gasabb az 1998-as 12,7 USD/hordó át-

gyedévben a legalacsonyabb, október-

mazása mellett döntött a Szabványok

lagárhoz képest. Az orosz Ural Blend (a

ben és március között pedig a legmaga-

ajánlása alapján, még azok kötelezô ér-

MOL Rt. kôolajvásárlásában meghatáro-

sabb, míg az üzemanyagok iránti keres-

vényû használatát megelôzôen. Ezek kö-

zó kôolaj típus) mediterrán tôzsdei jegy-

let általában a második és harmadik ne-

zül legfontosabbak az eszközök érték-

zésára 17,3 USD/hordó volt, ami 47 szá-

gyedévben a legmagasabb és az elsô ne-

vesztésére (IAS 36), valamint a céltartalé-

zalékkal emelkedett 1998-hoz képest

gyedévben a legalacsonyabb. Mindezek

kokra és feltételes kötelezettségekre (IAS

(11,8 USD/hordó). Az átlagos CIF Med

hatása az egyes üzletcsoportok eredmé-

37) vonatkozó szabványok. A számviteli

benzinár 27 százalékkal növekedett, a

nyeiben is tükrözôdik. A Társaság a Ma-

politika változások összesített, adózás

gázolajárak 30 százalékkal magasabbak

gyarországon termelt földgáz és kôolaj

elôtti hatása (beleértve a „Successful

voltak és a vegyipari és magas kéntartal-

döntô része után a magyar államnak bá-

Efforts” módszert), 1999-ben az ered-

mú fûtôolajárak 29 illetve 39 százalékkal

nyajáradékot fizet, ennek mértéke 1999-

ményt 2,5 Mrd Ft-tal növelte, míg 1998-

növekedtek.

ben és 1998-ban 12 százalék volt.

ban 0,9 Mrd Ft-tal csökkentette és az
1998. január 1-jei nyitótartalékot 31,2

A MOL Rt. földgázüzlete szabályozott,

Átszervezési tételek

Mrd Ft-tal növelte. E változásokat a pénz-

míg a kôolajipari termékek piaca teljes

1999 októberében az Igazgatóság a

ügyi beszámoló 2. jegyzetében részlete-

mértékben liberalizált. Az 1997. január

stratégiaváltás

sebben is ismertetjük.

1. és 2001. december 31. között érvény-

döntéseket hozott. Az átszervezési tételek

ben lévô szabályozás szerint a földgáz-

összesen 26,9 Mrd Ft-ot tettek ki, melyek

Értékesítési árbevétel, mûködési

árakat minden év július 1-jén rögzítik (az

közül a legjelentôsebbek:

költségek és üzleti eredmény

részeként

átszervezési

adott szabályozási év kezdetén). Annak
ellenére, hogy a földgázüzletbôl származó árbevétel és üzleti jövedelmezôség fo-

A MOL Csoport IAS szerinti nettó árbevé• a létszámleépítésre képzett céltartalék

tele 1999-ben 742,6 Mrd Ft volt, ez

(8,5 Mrd Ft)

1998-hoz képest 17 százalékos növeke-

kozatosan javult, a Társaság véleménye

• a környezetvédelmi céltartalék a Za-

dést mutat. Az export értékesítés nettó ár-

szerint a jelenlegi árképzés sem veszi tel-

laegerszegi Finomító és a Komáromi

bevétele 1999-ben 138,2 Mrd Ft-ot ért

jesen figyelembe az összes felmerülô in-

Kenôanyag Üzem tervezett bezárásá-

el (1998-hoz képest 26 százalékkal nö-

val kapcsolatban (6,5 Mrd Ft)

vekedett), 19 százalékos részarányt kép-

dokolt költséget, továbbá a belföldön kitermelt földgázhoz tartozó érték nem tük-

• a felhagyni kívánt külföldi kutatási te-

viselve az értékesítés nettó árbevételébôl

rözi a valós piaci értékét. Az idôjárási vi-

vékenységekkel kapcsolatos eszköz

(1998-ban ez az érték 17 százalék volt).

szonyokban bekövetkezô változások ke-

leírások és céltartalékok (4,0 Mrd Ft)

Az 1999. évi inflációt felülmúló növeke-

resleti ingadozásokat okoznak a földgáz

• egyéb eszközleírások (4,6 Mrd Ft)

dés oka: a világpiaci kôolaj- és kôolaj-

és egyes finomított termékek esetében.

• a „Successful Efforts” módszer beve-

termékek jegyzésárainak emelkedése és

zetése a kutatási tevékenység elszá-

a konszolidációs kör jelentôs mértékû bô-

molására (3,3 Mrd Ft)

vítése. Ez 22 olyan új cég teljes körû be-
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Konszolidált nettó értékesítés
Kutatás és termelés
Feldolgozás és kereskedelem
Központ és egyéb
Összesen
1998
Átszervezési tételek
elôtt
után
Konszolidált üzleti eredmények
Kutatás és termelés
Feldolgozás és kereskedelem
Központ és egyéb
Összesen

51.799
31.132
-12.303
70.628

55.463
31.132
-12.303
74.292
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1998

1999

254.100
345.382
34.732
634.214

256.098
462.620
23.930
742.648

1999
Átszervezési tételek
elôtt
után
51.216
46.405
-14.833
82.788

Legfontosabb pénzügyi
adatok üzletcsoportok
szerint
(millió forint)

40.346
32.505
-16.937
55.914

A kutatási és termelési üzletcsoport a belföldön kitermelt kôolajat és kondenzátumokat a feldolgozási és kereskedelmi üzletcsoport számára a világpiaci árakon alapuló, a termék minôségének függvényében meghatározott transzferáron adja át. A feldolgozási és kereskedelmi üzletcsoport a MOL Rt. finomítóiban elôállított PB-gázt a kutatási és termelési üzletcsoport számára
szintén a világpiaci áron alapuló transzferáron értékesíti, amelyet az harmadik fél számára továbbértékesít. A mûködési költségek azt az üzletcsoportot terhelik, amelyiknél felmerültek. Ennek következtében a kutatási és termelési üzletcsoport
mûködési eredménye tartalmazza a feldolgozási és kereskedelmi üzletcsoport számára történô értékesítésbôl származó eredményt is, és ez hasonló fordított esetben is.
Az 1998. évi konszolidált pénzügyi kimutatásokat átszámítottuk annak érdekében, hogy az átszervezési tételek elôzô évi hatásai
összehasonlíthatóvá váljanak.

vonását jelentette (8 kutatási társaság, 12

konszolidálásra) járult hozzá a MOL

költségek magukba foglalják az energia-

gázelosztó és gázszolgáltató társaság, a

Csoport árbevételéhez, míg a hazai nit-

költséget, a vásárolt nyersanyagokat,

Kôolajtároló Rt. és a MOL Austria

rogénmûtrágya-piacon vezetô Nitrogén-

adalékanyagokat, katalizátorokat, vala-

GmbH), melyek az 1999-ben történt te-

mûvek Rt. árbevétel-hozzájárulása 16,4

mint az üzemelési és karbantartási célok-

vékenységi kör bôvítésük elôtt nem lettek

Mrd Ft-ról 15,7 Mrd Ft-ra csökkent a mû-

ra vásárolt anyagokat. Az eladott áruk

volna jelentôs hatással a MOL Csoport

trágyaárak esésének következtében.

beszerzési értéke 7 százalékkal növeke-

eredményére. A teljes üzleti árbevétel és

dett. Az anyavállalat ezen adata 6 száza-

a teljes üzleti költségek növekedésébôl

Az anyagjellegû ráfordítások 1999-ben

lékkal nôtt, tükrözve a csökkenô beszer-

3,4 Mrd Ft, illetôleg 1,9 Mrd Ft ezen vál-

508,9 Mrd Ft-ot, 1998-ban 432,3 Mrd

zési árat, melyet azonban ellensúlyozott a

lalatok konszolidációjának tudható be. A

Ft-ot tettek ki, ami 1999-ben és 1998-

nagyobb beszerzési volumenû földgázvá-

konszolidációs kiszûrések utáni értékesí-

ban a nettó értékesítési árbevételnek

sárlás. A leányvállalatoknál (elsôsorban

tési árbevétel adatok a lényegesebb le-

rendre 69 százaléka, illetve 68 százaléka

a tradinggel foglalkozó MOL-Chem Kft.

ányvállalatok esetében 1999-ben az

volt. Az anyagjellegû ráfordítások alaku-

és MOLTRADE-Mineralimpex Rt. eseté-

alábbiak voltak: a vegyipari és szekunder

lásában meghatározó az anyagköltség

ben) mintegy 30 százalékos növekedés

termékek tradingjét végzô MOL-Chem

és az eladott áruk beszerzési értéke. Az

volt tapasztalható az eladott áruk beszer-

Kft. 19,4 Mrd Ft-tal (18,3 Mrd Ft 1998-

anyagköltségeket fôként a nyersanyag-

zési értékénél, követve ezen leányvállala-

ban), a kôolajbeszerzést és -tradinget

költségek (fôleg a 158,3 Mrd Ft értékû

tok árbevétel növekedését.

végzô

Rt.

kôolaj) és a viszonteladásra vásárolt

30,2 Mrd Ft-tal (18,3 Mrd Ft 1998-ban),

anyagköltségek (fôként a 147,4 Mrd Ft

A személyi jellegû ráfordítások (bérek és

a MOL Romania PP s.r.l. 12.1 Mrd Ft-tal

értékû földgáz) tették ki. Az anyagköltsé-

közterheik) 1999-ben 63,6 Mrd Ft-ot,

(9,8

MOLTRADE-Mineralimpex

MOL

gek 38 százalékkal növekedtek, míg az

1998-ban 54,7 Mrd Ft-ot tettek ki, mely

Slovensko s.r.o. 4,4 Mrd Ft-tal (4,6 Mrd

Mrd

Ft

1998-ban),

a

átlagos kôolajárak dollárban kifejezve

16 százalékos növekedést jelentett, 7

Ft 1998-ban), és a MOL Austria Gmbh

49 százalékkal, forintban kifejezve pedig

százalékkal alacsonyabb zárólétszám

38,3 Mrd Ft-tal (1998-ban nem került

69 százalékkal növekedtek. Az anyag-

mellett. A negyedik negyedévben 1.255
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fôvel (1999-ben összesen 1.527 fôvel)

szemben az 1998-as 61,2 Mrd Ft-tal. Az

Kutatási és termelési tevékeny-

csökkent az állományi létszám, így az

egyéb költségek és ráfordítások az átszer-

ségek áttekintése

1999. évi záró létszám, MOL Csoport

vezési tételek nélkül 19 százalékkal növe-

1999-ben a kutatási és termelési üzlet-

szinten 18. 939 fô volt. A költségnöve-

kedtek az 1998-as 58,9 Mrd Ft-ról, az

csoport IAS szerinti nettó árbevétele

kedést elsôsorban a létszám racionalizá-

1999-es 70,3 Mrd Ft-ra. A legfontosabb

256,1 Mrd Ft volt szemben az 1998. évi

lási programmal kapcsolatos költségek

átszervezési tételek a tervezett üzemi be-

254,1 Mrd Ft-tal. Az üzleti eredmény az

növekedése okozta, valamint az, hogy

zárásokra vonatkozó környezetvédelmi

átszervezési tételek nélkül 51,2 Mrd Ft-ot

1999-ben a MOL Rt. valamennyi alkal-

céltartalékok (Zala, Komárom: 6,5 Mrd

tett ki. A kutatási és termelési üzletcsoport

mazottja részére átlagosan 13,5 száza-

Ft), a létszámleépítésre és végkielégítés-

legfontosabb átszervezési tételei a követ-

lékos alapbéremelést hagytak jóvá. A

re képzett céltartalék (8,5 Mrd Ft) és a

kezôk voltak: a létszámleépítésre és vég-

MOL Csoport teljes munkaidôben fog-

külföldi kutatási tevékenység felhagyásá-

kielégítésre képzett céltartalék 1,4 Mrd

lalkoztatott átlagos állományi létszáma

val kapcsolatban felmerülô kötelezettsé-

Ft, a számviteli politika változásának ha-

1999-ben 20 484 fô, míg 1998-ban 20

gek fedezetére képzett céltartalék (0,5

tása 3,3, Mrd Ft, a külföldi kutatási tevé-

388* fô volt. Az anyavállalat teljes

Mrd Ft). A 3,3 Mrd Ft-os egyéb mûködé-

kenység felhagyásával kapcsolatban fel-

munkaidôs átlagos állományi létszáma

si költségek a kétes kinnlevôségekre kép-

merülô kötelezettségek fedezetére képzett

1999-ben 13 642 fô, 1998-ban pedig

zett céltartalékokra vonatkoznak. A növe-

céltartalék, és a tárgyi eszközöknél elszá-

13 961 fô volt. A regionális leányválla-

kedés a jugoszláv tranzitszállításokból

molt értékvesztés együttes összege 4,0

tok tevékenységi körének bôvülésével

származó követelések eredménye. A fent

Mrd Ft, továbbá 1,1 Mrd Ft összegû ér-

arányosan növekedett ezen cégek átla-

említett tételek mellett felmerült továbbá

tékvesztés a belföldi kutatási és termelési

gos állományi létszáma is.

a stratégiai készletek tárolásáért fizetett

eszközöknél, további 1,6 Mrd Ft méltá-

díj (KKKSZ díj) (13,3 Mrd Ft), a bányajá-

nyos piaci érték korrekció a földgázkeres-

Az értékcsökkenési leírás 1999-ben 61,2

radék (10,1 Mrd Ft), egyéb adók és hoz-

kedelmi társaságokat illetôen. Az átszer-

Mrd Ft, 1998-ban 40,8 Mrd Ft volt. Az

zájárulások (9,3 Mrd Ft), a bérleti költsé-

vezési tételek utáni üzleti eredmény 40,3

értékcsökkenési leírás 1999-ben a foko-

gek (8,1 Mrd Ft), a takarítási és a va-

Mrd Ft volt 1999-ben, szemben az 1998.

zott beruházási programok következté-

gyonvédelemmel kapcsolatos ráfordítá-

évi 55,5 Mrd Ft-tal.

ben növekvô eszközállománnyal össze-

sok (4,7 Mrd Ft).

függésben (6,0 Mrd Ft), a tárgyi eszkö-

A földgáz-értékesítésbôl származó bevé-

zökre elszámolt értékvesztések ( 7,2 Mrd

A saját termelésû készletek állományvál-

tel (beleértve a szállításból származó be-

Ft), a konszolidációba újonnan bevont

tozása 1999-ben 2,9 Mrd Ft volt, szem-

vételeket) 229,2 Mrd Ft-ról 226,0 Mrd

22 társaság miatt (2,1 Mrd Ft), valamint

ben az 1998. évi 1,5 Mrd Ft-tal, ami tük-

Ft-ra csökkent, ami az 1 százalékos érté-

0,6 Mrd Ft aktivált árfolyamveszteséggel

rözi a magasabb olajárak hatását. A sa-

kesítési volumen növekedésével (12,0

összefüggésben elszámolt értékcsökke-

ját elôállítású eszközök aktivált értéke

Mrd m3-rel) szemben álló átlagos eladá-

nési

1999-ben 23,1 Mrd Ft volt.

si ár 3 százalékos csökkenésének kö-

leírás

miatt

növekedett.

szönhetô. A földgáz tranzitszállításból

(Árfolyamveszteség aktiválására irányuló
hatása.)

Az átszervezési tételek elôtti üzleti ered-

származó árbevétel 4,1 Mrd Ft volt, ami

Lásd a nettó pénzügyi ráfordítások

mény 20 százalékkal nôtt az 1998. évi

mintegy fele az 1998-as megfelelô

részben.

70,6 Mrd Ft-ról az 1999-es 82,8 Mrd Ft-

összegnek (8,1 Mrd Ft), míg a földgáz

számvitel

politika

változás

ra. A MOL Csoport konszolidált IAS szerin-

tranzitszállítás volumene csak 1,1 Mrd

Az egyéb költségek és ráfordítások ösz-

ti üzleti eredménye, beleértve az átszerve-

m3 volt, szemben az 1998-as 2,1 Mrd

szege, beleértve a átszervezési tételek ha-

zési tételeket, 55,9 Mrd Ft volt 1999-ben,

m3-rel. A Jugoszlávia ellen viselt NATO-

tását is, 85,8 Mrd Ft volt 1999-ben,

szemben az 1998. évi 74,3 Mrd Ft-tal.

hadjárat az év második felében kezdô-

*

Az 1998-as korrigált adat tartalmazza a teljeskörû konszolidációba elôször
1999-ben bevont 22 leányvállalat létszám adatait is.
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dött meg és az EU-embargó eredménye-

bizonyított, feltárt készletként vezette be

ban indítottuk újra a kutatást. 1999-ben

ként csupán minimális szállítás történt

könyvelésébe. Az 1999-es új stratégia

a belföldi készlet átértékelésbôl és új

Bosznia-Hercegovinába. Az utolsó ne-

megvalósítását követôen a Társaság el-

felfedezésbôl

gyedévben korlátozott humanitárius szál-

határozta, hogy leállítja a mezô feltárá-

mény 745 kt-t (5,4 M boe) tette ki.

lításokra került sor (0,4 Mrd m3). 1999

sát, ami a korábbi készletre vonatkozó

december 31-én 3,3 Mrd Ft céltartalék

becslések felülvizsgálatához vezetett. En-

A MOL Csoport célkitûzése az, hogy az

képzése történt a jugoszláv partnerek

nek eredményeként 1999-ben 3,5 M

átlagos belföldi termelési költségeket (ér-

hátralékai tekintetében, ami teljes céltar-

boe készletet - amely a két meglévô kút-

tékcsökkenés elôtt) 4,5 USD/hordó alatt

talékot jelentett minden olyan kinnlevô-

ból termelhetô ki – adtunk hozzá a bizo-

tartsa 2002-re. 1999-ben a belföldi ter-

ségre, amely nincs biztosítva.

nyított, feltárt kategóriához, míg 18 M

melési költség (értékcsökkenés elôtt) 3,4

boe készletet a feltáratlan kategóriához

USD/hordó volt, ami növekedni fog tekin-

adtunk.

tettel a hazai készletek csökkenô termelé-

A PB-gázból származó árbevétel, beleért-

származó

készletnövek-

si volumenére és érettségére. 1999-ben

ve az izobutánt és a normál butánt, 13,8
Mrd Ft-ról 20,2 Mrd Ft-ra nôtt, míg az ér-

Egyiptomban (North Idku blokk) földgáz-

sikerült stabilizálni belföldi kôolajtermelé-

tékesített mennyiség 306 kt-ról 382 kt-ra

mezôt fedeztek fel. Az operátor cég még

si költségeinket reálértéken (értékcsökke-

növekedett, ami 25 százalékos növeke-

nem végzett hivatalos készletbecslést, mi-

néssel együtt) 5,8 USD/hordó.

dést jelent 1998-hoz képest. A pentán

vel a mezô lehatárolása folyamatban

termékek értékesítésébôl származó árbe-

van.

Az elmúlt években felfedezett belföldi olajés gázmezôk feltárása folyamatban van.

vétel 1,3 Mrd Ft-ot tett ki 1999-ben, ami
némileg több volt az 1998-as eredmény-

A MOL Rt. becslése szerint 1999. decem-

Ezen mezôkbôl 1999-ben 205 kt olajat

nél, míg az eladott mennyiség némileg

ber 31-én az összes magyarországi net-

és 160 M m3 gázt termeltünk. Megindult

csökkent (30 kt-ról 27 kt-ra). A konden-

tó bizonyított feltárt és feltáratlan szén-

az Üllés földgázmezô rekonstrukciója és

zátumok értékesítésébôl származó árbe-

hidrogén készlet 36 M toe (62 M boe)

új, fokozott olajkinyerési projektet indítot-

vétel (belsô átadási árak alapján) 7,3

volt, ami 30,1 Mrd m (198,8 M boe)

tunk az Algyôi mezôben, amelynek a cél-

Mrd Ft-ról 9,4 Mrd Ft-ra növekedett, míg

földgáz (a kondenzátummal és folyékony

ja az volt, hogy a gázkitermelés hozamát

a volumen 16 százalékkal csökkent (340

gáztermékekkel együtt) és 8,7 M tonna

növeljük. 7 mezôben alkalmazunk foko-

kt-ról 287 kt-ra), ami tükrözi a földgáz-

(63,2 M boe) kôolajból áll.

zott olajkinyerési (EOR) eljárásokat, ami a

3

termelésben bekövetkezô csökkenést. A

teljes termelés 16 százalékát vagyis 0,2 M

feldolgozási és kereskedelmi üzletcso-

1999-ben a belföldi termelés kb. 68 szá-

tonnát jelent. Továbbra is folynak az elô-

portnak átadott kôolaj (belsô átadási

zaléka földgáz volt (kôolaj egyenértéken

készületek ezen eljárások egyéb mezôkre

árak alapján) 23,4 Mrd Ft-ról 35,1 Mrd

számolva). 1999-ben a MOL Rt-nek a

történô bevezetésére annak érdekében,

Ft-ra nôtt, míg a termelt és átadott volu-

napi belföldi kôolaj és földgáz termelése

hogy az ilyen technológiák alkalmazását

men változatlanul 1,2 M tonna.

átlagosan kb. 10.600 toe (81.000

gyorsan megvalósítsuk kedvezô gazdasá-

hordó) volt.

gi feltételek mellett.

(0,3 M boe) kôolajat termelt. E mennyi-

1999 végén a MOL Csoport 35 belföldi

1999-ben a MOL Rt. 12,0 Mrd m3 föld-

ség kétharmadának értékesítése 3 M

kutatási blokkal rendelkezett, amelyek

gázt adott el, összehasonlítva az 1998-as

USD árbevételt jelentett. 1998-ban 18,7

összterülete 24.194 km -t tett ki. 1999-

11,9 Mrd m3-rel. Mivel a földgáz eseté-

M boe (nettó) készletet fedeztek fel a tu-

ben 18 kutatási területi engedély járt le

ben a belföldi kereslet lényegesen na-

néziai Kebili kutatási területen. 1998 de-

és ugyanakkor – részben a lejárt engedé-

gyobb volt, mint a belföldi termelés, a

cemberében a MOL Rt. ezen készleteket

lyek megújításával – 16 új kutató blokk-

MOL Rt.-nek a fogyasztás nagyobb há-

1999-ben a tunéziai Sabria mezô 36 kt

2
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nyadát behozatala növelése útján kellett

egyezik az 1998-as értékkel, amelybôl

ami 13 százalékos csökkenés 1998-hoz

fedeznie, ami 1999-ben 8,8 Mrd m3-t tett

2,47 Mrd m3 import forrásból és 0,8 Mrd

képest (18,3 Ft/m3). 3,0 Mrd Ft allokált

ki, azaz 4,7 százalékkal több volt, mint

m3 belföldi forrásból származott. A föld-

hitelkamat, 4,4 Mrd Ft készletfinanszíro-

1998-ban (vagyis 8,4 Mrd m ). Az érté-

alatti földgáztárolókba besajtolt készletek

zási költség és 5,4 Mrd Ft allokált köz-

kesített földgáz 73 százaléka (vagyis 8,8

értéke elérte a 39,2 Mrd Ft-ot, ami 5,1

ponti irányítási költség és 1,7 Mrd Ft fe-

Mrd m3) import forrásokból származott

Mrd Ft csökkenést mutat az alacsonyabb

dezeti költség után, míg 1998-ban a

(1998-ban

gázárak eredményeként.

földgázüzlet 14,9 Mrd Ft adó elôtti nye-

3

az

importból

történô

értékesítés mennyisége 8,4 Mrd Ft, vagyis

reséget jelentett (beleértve a 2,4 Mrd Ft

70 százalék volt), míg 3,2 Mrd m belföl-

A Társaság fôként Oroszországból im-

allokált hitelkamatot, a 8,1 Mrd Ft-os

di forrásokból származott. A földgázter-

portál földgázt egy 1996-ban aláírt,

készlettartási költséget, és a 6,0 Mrd Ft

melés 3,4 Mrd m volt, vagyis 13 száza-

hosszú távú megállapodás értelmében. A

allokált központ irányítási költséget. Az

lékkal kevesebb, mint 1998-ban (3,9

felek megegyeztek abban, hogy 2015-ig

alacsony importár ellenére az összesített

3

3

Mrd m ). Az értékesített földgáz csaknem

194 Mrd m földgázt vesznek át, illetve

földgáztermelési és -kereskedelmi ered-

28 százalékát belföldi termelésbôl bizto-

szállítanak azzal a lehetôséggel, hogy a

mény némileg csökkent 1998-hoz ké-

sították.

MOL Rt. 2000-tôl kezdôdôen évente to-

pest, mivel az alacsonyabb fajlagos

vábbi 2,0 Mrd m3 gázt vásárolhat. A föld-

import költségek eredményjavító hatását

1999-ben 3,5 Mrd Ft-tal kevesebb bevé-

gázszállítás olyan árképzési képlet szerint

mérsékelte a tárolóból értékesített maga-

telünk volt a földgáz-értékesítésébôl te-

történik, amelynek alapjául a helyetesí-

sabb árú import földgáz költsége, az

kintettel arra, hogy 1999-ben a földgáz-

thetô üzemanyagok (fûtôolaj és gázolaj)

összes értékesített földgázban az import

üzletnek (a szabályozott árképzési képlet

európai piacán érvényesülô árak szol-

magasabb aránya, és a megnövekedett

szerint beleértve a kutatási, termelési,

gálnak. A megállapodás új, garanciális

szállítási és tárolási költségek. Ezen túl-

tárolási, szállítási és nagykereskedelmi

átvételi

tartalmaz

menôen az 1999 utolsó negyedévében –

tevékenységet) 15,3 Mrd Ft összegû

1998-tól. Az ukrajnai gázszolgáltatási

mely alapvetô fontosságú idôszak – az

adózás elôtti nyeresége volt. Az árak

megállapodások lehetôséget nyújtanak a

eladási és vételi árak különbsége jelen-

1999. július 1-jével megváltoztak, az ipa-

szerzôdéses tárolásra. Ezen megállapo-

tôsen csökkent.

ri fogyasztói gázárak 6,5 százalékkal

dás értelmében 1999-ben 393 M m

csökkentek és ezzel egyidôben egy új ta-

földgázunk volt Ukrajnában.

3

3

kötelezettségeket

3

PB üzletünkben szilárd piaci pozícióinkra

rifa rendszer került bevezetésre a viszont-

és a meglévô logisztikai bázisokra építet-

eladói fogyasztók kategóriájába. Ennek a

1999-ben a behozott földgáz ára foko-

tünk. Elhatároztuk, hogy belépünk a kis-

rendszernek a fô eleme a viszonteladók-

zatosan csökken annak következtében,

kereskedelmi üzletágba és megkezdtük a

nak is felszámolt kapacitás lekötési díj be-

hogy a meghatározó kôolajtermékek ára

PB-gázpalackok

vezetése volt, ami a naponta lekötött

erôsen esett. Míg 1998-ban az átlagos

másokon. Kiskereskedelmi értékesítésünk

mennyiségtôl

az

import ár 1 Ft/m3-rel volt kisebb az átla-

szempontjából igen sikeres évet zártunk.

alapdíj elem csaknem 11 százalékkal

gos eladási árnál, az értékesítési árak és

Továbbra is Magyarország egyetlen PB-

csökkent. Ennek az ármódosításnak az

import árak közötti pozitív árrés 1999-re

gáz termelôje és mintegy 85 százalékos

eredményeként az év második felében az

2,9 Ft/m -re bôvült. 1999-ben az átla-

részesedésünkkel nagykereskedelmi pi-

átlagos eladási ár 3,3 százalékkal volt

gos fogyasztói ár (beleértve a szállítási dí-

acvezetôk vagyunk. 1999-ben 382 kt PB-

alacsonyabb, mint az év elsô felében.

jat) 2,5 százalékkal volt alacsonyabb,

gázt adtunk el (beleértve az izobutánt és

mint 1998-ban és 18,8 Ft/m3 volt (1998-

a normál butánt) 27 tonna pentán mel-

1999 végén a földgázkészlet volumene

ban 19,3 Ft/m ). 1999-ben az átlagos

lett. Jelentôsen növeltük exportunkat és

3,27 Mrd m3 volt, ami nagyjából meg-

határparitásos importár 15,9 Ft/m3 volt,

átalakítottuk exportértékesítésünket, hogy

függ,

ugyanakkor

3

3
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megfeleljenek a regionális célkitûzések-

acon. Az átszervezési költségek fô elemei

árbevétele 1999-ben 87,1 Mrd Ft-ot ért

nek. 2000-tôl kezdôdôen a PB-gáz ke-

a következôk voltak: 6,5 Mrd Ft környe-

el, szemben az 1998. évi 72,2 Mrd Ft-

reskedelem kimutatása a feldolgozási és

zetvédelmi kiadás, 5,0 Mrd Ft létszámle-

tal, ami 20 százalékos növekedést jelent.

kereskedelemi üzletcsoportban történik,

építésre és végkielégítésre képzett céltar-

A magasabb jegyzésár mellett e javulás

míg a PB-gáz termelés eredményének

talék és 2,4 Mrd Ft értékvesztés.

fô oka bôvülô regionális kereskedelmi te-

elszámolása a kutatás és termelés üzlet-

vékenységünk volt, míg az export teljes

csoportnál marad.

A teljes feldolgozott belföldi termékérté-

volumene 2 százalékkal csökkent. A MOL

kesítés 2 százalékkal 5,5 M tonnáról 5,4

Rt. nem tudta megtartani felárait, részint

Feldolgozás és kereskedelem

M tonnára csökkent, mivel a fûtôolaj el-

a régióbeli általános túlkínálat miatt, ré-

áttekintése

adások volumene 5 százalékkal vissza-

szint pedig annak következtében, hogy a

A feldolgozási és kereskedelmi üzletcso-

esett. Az export értékesítés 1,8 M tonna

helyi értékesítési árak bizonyos országok-

port nettó értékesítési árbevétele 1999-

volumennel változatlan szinten maradt. A

ban nem követték azonnal az irányadó

ben 462,6 Mrd Ft volt, amely az 1998.

teljes motorbenzin értékesítés 2 százalék-

piaci árakat. Belföldi értékesítésünkben

évi 345,4 Mrd Ft-ról 34 százalékos nö-

kal csökkent (ezen belül a belföldi érté-

növeltük a magas árrésû termékek rész-

vekedést jelentett. A bevétel emelkedé-

kesítés 1 százalékkal, míg az export 8

arányát, míg exportunknál arra összpon-

sének jelentôs része az értékesítésbôl

százalékkal). A gázolaj és tüzelôolaj ér-

tosítottunk, hogy a mennyiség növelése

származott. Sikeresen megôriztük piaci

tékesítés változatlan szinten maradt. Ezen

helyett az árrést maximalizáljuk. A Dunai

részesedésünket, és növeltük magasabb

belül 1999-ben a belföldi értékesítés 3

és Tiszai Finomítók elsôdleges desztilláci-

értékû termékeink értékesítését. 1999-

százalékkal csökkent – amit a vegyipari

ós kapacitásának kihasználása 1999-

ben az átszervezési tételek elôtti üzleti

gázolaj-eladások 170 kt-ról 65 kt-ra tör-

ben 63 százalékos volt (ezen belül a Du-

eredmény 46,4 Mrd Ft volt (az átszerve-

tént visszaesése okozott –, illetve az ex-

nai Finomítóé 76 százalékos). A megelô-

zési tételekkel együtt 32,5 Mrd Ft) szem-

port-lehetôségek sikeres kihasználása

zô évhez viszonyítva mindkét finomító

ben az 1998-as 31,1 Mrd Ft-tal, ami 49

eredményeként a külföldi értékesítés 5

esetében csökkent a kapacitáskihasznált-

százalékos növekedést jelent. Az üzleti

százalékkal növekedett. A belföldi fûtô-

ság: akkor az átlagos kihasználtság 69

eredmény növekedése elsôsorban a bel-

olaj értékesítés 5 százalékkal csökkent,

százalék volt, ez a mutató a Dunai Fino-

földi olajtermék-értékesítésnek köszön-

mivel 1999-ben az alternatív fûtôanyag-

mító estében 83 százalékot tett ki.

hetô, ezen belül fôként a motorbenzin

felhasználású erômûvek a fûtôolaj kivál-

kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

tásaként több földgázt fogyasztottak. A

A kiskereskedelmi piacon növekedett az

volumene emelkedésének. Ezen túlme-

bitumen értékesítése az 1998. évi kima-

üzemanyag iránti kereslet. A MOL Rt. az

nôen a MOL Rt. növelte a kulcstermékek

gasló eredményhez képest 8 százalékkal

országos átlagot meghaladó mértékben

belföldi értékesítési árréseit, ezáltal sem-

csökkent. 1998-ban jobb export lehetô-

növelte eladásait. A Magyar Ásványolaj

legesítve az alacsonyabb finomítói árré-

ségeink voltak, és a hazai keresletet is

Szövetség (MÁSZ) adatai szerint (amely

sek hatását. Erôs hangsúlyt kaptak érté-

pozitívan befolyásolta az év eleji enyhe

nem foglalja magában a független töltô-

kesítési törekvéseink: rugalmas árrend-

téli idôjárás. Kenôanyag-értékesítésünk

állomások eladásait) kiskereskedelmi pi-

szert alkalmaztunk és számos marketing

volumene 18 százalékkal csökkent (a

aci részesedésünk motorbenzinnél 42

akciót valósítottunk meg. Mindez hozzá-

belföldi eladásoké 28 százalékkal csök-

százalékot, gázolajnál és tüzelôolajnál

járult ahhoz, hogy átlagos értékesítési

kent, míg az export értékesítése 14 szá-

46 százalékot, kenôanyagoknál pedig

árrésünket mintegy 12 százalékkal nö-

zalékkal esett vissza), azonban az értéke-

62 százalékot ért el.

veltük. A térségben tapasztalható erôs

sített termékösszetétel javulása eredmé-

túlkínálat ellenére a MOL Rt. sikeresen

nyeként az üzlet eredménytermelô képes-

1999-ben a MOL Rt. 7,0 M tonna kô-

megtartotta vezetô pozícióit a belföldi pi-

sége növekedett. Az anyavállalat export

olajat dolgozott fel, 2 százalékkal többet,

41
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mint 1998-ban. Az átlagos importár

tékesítésén elért árfolyamnyereség is.

szervezési tételek nélkül az adózás elôtti

USD-ban 49 százalékkal, forintban pedig

1999-ben hasonlóan jelentôs eladásra

eredmény 1999-ben 61,4 Mrd Ft volt,

69 százalékkal nôtt, aminek fô oka a vi-

nem került sor.

ami 1 százalékos növekedést jelent

lágpiaci árak növekedése volt. A MOL Rt.

1998. év hasonló adatához képest (60,6

három forrásból szerez be kôolajat: bel-

A MOL Rt. számviteli politikájában vál-

földi termelésbôl, oroszországi importból

toztatást hajtott végre a még üzembe

és a földközi-tengeri térségbôl, az Adria

nem helyezett eszközökkel kapcsolatos

Adózás

csôvezetéken keresztül. 1999-ben a fel-

kamatok aktiválásánál 1999. január 1-jei ha-

Az IAS szerint fizetendô adó 1999-ben

dolgozási és kereskedelmi üzletcsoport

tállyal, melynek lényege, hogy ha a kül-

0,4 Mrd Ft-tal növelte az eredményt a ha-

1,2 M tonna kôolajat vásárolt a kutatási

földi pénznemben fennálló hitelkamat

lasztott

és termelési üzlettôl, ami csaknem meg-

aktiválásra kerül, akkor a kapcsolódó ár-

1998-ban 10,8 Mrd Ft-tal csökkentette

egyezik az 1998-as mennyiséggel. A

folyamveszteséget is így kezeljük. 1999-

az eredményt. A ténylegesen fizetendô

MOL Rt. 1999-ben 5,8 M tonna kôola-

ben a számviteli politika ezen változása

társasági adó 5,4 Mrd Ft volt, de ezt el-

jat importált, szemben az 1998. évi 5,6

6,3 Mrd Ft-tal csökkentette a pénzügyi

lensúlyozta a halasztott adó, melynek ér-

M tonnával.

ráfordításokat (1998-ban 1,9 Mrd Ft) és

téke 1999-ben 5,8 Mrd Ft volt. 1999-tôl

5,7 Mrd Ft-tal növelte az adózás elôtti

a MOL Rt.-nek 70 százalékos adókedvez-

1999-ben kb. 1240 kt vegyipari terméket

eredményt (1998-ban 1,6 Mrd Ft). Így te-

ménye van, mivel két egymást követô

adtunk el 63 Mrd Ft értékben. Ennek na-

hát 1999-ben a pénzügyi mûveletek rá-

évben több mint 1,0 Mrd Ft-ot költött ter-

gyobb része (777 kt) a TVK-nak, Magyar-

fordításai összesen 32,5 Mrd Ft-ot tettek

melôeszköz beruházásokra. A jelenlegi

ország vegyipari vállalatának történô,

ki, melybôl a fizetett kamatok összege

törvények szerint a MOL Rt. jogosult erre

34,6 Mrd Ft értékû vegyipari benzin szál-

14,0 Mrd Ft, az árfolyamnyereség össze-

az adókedvezményre, amely társasági

lítás volt. Ezen túlmenôen 65 kt vegyipari

ge 10,5 Mrd Ft, a pénzügyi befektetések

adóját 5,4 százalékra csökkenti 2002-ig.

gázolajat is eladtunk a TVK-nak (2,3 Mrd

leírása pedig 2,4 Mrd Ft-ot ért el.

2003-tól kezdôdôen a MOL Rt.-nek tel-

Mrd Ft).

Ft értékben). A regionális és belföldi piacon 183 kt aromás terméket értékesítet-

adótételek

hatásaként,

míg

jes adókulcsot kell fizetnie, amely jelenAdózás elôtti eredmény

leg 18 százalék. Ennek következtében a

tünk 10,4 Mrd Ft értékben, továbbá 61 kt

MOL Csoport halasztott adóeszközét új-

mennyiségben speciális benzineket (3,8

A MOL Csoport 1999-ben a társult vál-

ra kell értékelni. E célból az idôbeli elté-

Mrd Ft értékben) és 44 kt volumenben pe-

lalkozások eredményébôl 0,9 Mrd Ft

réseket fel kell osztani olyan idôbeli elté-

dig paraffin-terméket (5,1 Mrd Ft).

nyereséget realizált (1998-ban, ezen a

résekre, amelyek 2002. december 31-ig,

jogcímen a külföldi kutatási cégek hatá-

illetve olyanokra, amelyek ezen dátumot

Pénzügyi eredmények

sára 5,6 Mrd Ft veszteség keletkezett.) A

követôen realizálódnak. Ezt a számítást

A pénzügyi eredmény 1999-ben 22,3

regionális földgázszolgáltató társaságok

1998-ban is elvégeztük az akkor aktuá-

Mrd Ft, míg 1998-ban 10,4 Mrd Ft volt,

(ÉGÁZ Rt. és DÉGÁZ Rt.), valamint a

lis adókulcsokat alkalmazva. Jelentôsen

ez 114 százalékos javulást jelent. A pénz-

Panrusgáz Rt. nyereséghez való hozzájá-

pozitív hatás származik halasztott adóesz-

ügyi mûveletekbôl származó bevétel az

rulása 1998-ról 1999-re kismértékû ja-

közeink közül néhány felértékelésbôl.

1998. évi 16,0 Mrd Ft-ról, 1999-ben

vulást mutatott.

Amikor 1998-ban elôször kaptunk adó-

10,2 Mrd Ft-ra csökkent. A pénzügyi mû-

kedvezményt, akkor óvatosan becsültük

veletek szokásos fôbb bevételein túlme-

A fenti tényezôk eredményeként az adó-

meg azt, hogy ezek az eszközök mikor re-

nôen (amelyek általában kamatbevétel-

zás elôtti eredmény 1999-ben 34,5 Mrd

alizálódnak és csökkentett adókulcs mel-

bôl állnak) 1998-ban jelentkezett 7,4

Ft, míg 1998-ban 58,4 Mrd Ft volt, ez

lett értékeltük azokat. További elemzés azt

Mrd Ft, egyes kisebbségi részesedések ér-

41 százalékos csökkenést jelentett. A át-

mutatja, hogy ezen halasztott adóeszkö-
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zök közül több csak 2002 után fog rea-

Cash flow

tôkére pozitívan hatott a szállítóállomány

lizálódni, úgyhogy ezeket 18 százalékos

1999-ben a MOL Csoport tovább növe-

30,5 Mrd Ft-os, illetve az egyéb rövidle-

adókulccsal kell értékelni. A halasztott

kedett és az 1998-as adatoknál kedve-

járatú kötelezettségek 11,5 Mrd Ft-os nö-

adóval kapcsolatos részletezés a pénz-

zôbb eredményeket ért el. Az 1999 so-

vekedése, ami meghaladta a vevôköve-

ügyi beszámoló 22. jegyzetében találha-

rán bevezetett szigorúbb tôkebefektetési

telés 17,1 Mrd Ft-os, a készletek 5,8 Mrd

tó.

szabályoknak megfelelôen a beruházá-

Ft-os, illetve az egyéb követelések 14,5

sok és befektetések 110,3 Mrd Ft-ot tet-

Mrd Ft-os növekedését. Az 1999-ben ki-

Mérleg szerinti eredmény

tek ki, ami jóval alacsonyabb az üzemi

fizetett társasági adó 8,4 Mrd Ft-ot tett ki.

1999-ben a külsô tulajdonosokra jutó

tevékenységbôl származó készpénznél és

A befektetési tevékenységekre felhasznált

veszteség 0,5 Mrd Ft volt, amely növelte

összhangban van az EBITDA értékével.

készpénz 116,0 Mrd Ft volt, a finanszíro-

a konszolidált mérleg szerinti eredményt.

Az 1999-ben elsô alkalommal konszoli-

zással kapcsolatban felhasznált összeg

Ezen tételek eredményeként a tulajdono-

dált leányvállalatok 4,3 Mrd Ft-tal növel-

18,2 Mrd Ft-ot ért el.

sok rendelkezésére álló eredmény 25

ték a nyitó készpénz és készpénz-egyen-

százalékkal csökkent, az 1998. évi

értékesek összegét.

A befektetési tevékenységre felhasznált

47,1 Mrd Ft-ról az 1999. évi 35,4 Mrd

készpénz 1999-ben 116,0 Mrd Ft, 1998-

Ft-ra. A mérleg szerinti eredmény az át-

Az üzleti tevékenységbôl származó kész-

ban 112,6 Mrd Ft Meghatározó elem a

szervezési és egyéb speciális tételek elôtt

pénz 1999-ben 142,9 Mrd Ft-ot tett ki,

beruházásokra és kutatási tevékenysé-

1999-ban 65,3 Mrd Ft, 1998-ban 45,8

ez 44 százalékos növekedést jelent az

gekre felhasznált készpénz, amely 110,3

Mrd Ft volt.

1998-ban elért 99,0 Mrd Ft-hoz képest.

Mrd Ft-ot, illetve 117,0 Mrd Ft-ot ért el

Ezen belül a forgótôke változása 4,5 Mrd

az említett két évben, bôvebb magyará-

Az alábbi táblázat a már ismertetett át-

Ft-tal növelte forrásainkat. A forgótôke

zat a „Beruházások és befektetések” rész-

szervezési és egyszeri tételek hatását fog-

változásával visszakorrigált üzleti tevé-

ben található. Ezen kívül jelentôs, 15,6

lalja össze.

kenységbôl származó készpénz 1999-

Mrd Ft-os ráfordítással járt a TVK Rt.-ben

ben 16 százalékkal növekedett. A forgó-

történt részesedésszerzés. E pénzkiáram-

1998

1999

3.664
-5.918
–

-3.280
–
-23.594

-1.750
–

–
-3.349

-995
6.977
1.978

-2.412
–
-32.635

-738

1.785

Fenti tételek hatása az adózás utáni eredményre
Átszervezés és egyszeri tételek hatása
a külsô tulajdonosok részesedésére

1.240

-30.850

–

978

Fenti tételek hatása a mérleg szerinti ereményre

1.240

-29.872

Kutatási tevékenységek elszámolási
módszerének változása miatti hatás
Üzleti eredményre gyakorolt hatás
Társult vállalkozásoktól származó eredményre gyakorolt hatás
Más átszervezési tételek hatása az üzleti eredményre
Egyéb egyszeri tételek hatása az üzleti eredményre
Létszámracionalizálásra képzett céltartalék*
Jugoszláviai kintlévôségekre képzett céltartalék
Egyéb egyszeri tételek hatása a pénzügyi eredményre
Társasági befektetéseken elszámolt értékvesztés
Társaságok értékesítésén elért nyereség
Fenti tételek hatása az adózás elôtti eredményre
Átszervezési és egyszeri tételek adóhatása

* 1999. évre vonatkozóan a létszámracionalizálási céltartalékot az átszervezés költségei tartalmazzák.

43

Eredménykimutatást
érintô átszervezési és
egyszeri tételek
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lásokat részben ellensúlyozta a tárgyi esz-

használ föl, amelyek idôütemezése illesz-

pon vizsgált árfolyamkitettségének meg-

közök és részesedések értékesítésébôl

kedik a szerzôdésben szereplô lejáratok-

felelôen történt.

származó 4,5 Mrd Ft.

hoz, a kockázatok csökkentését is figyelembe véve.

A rövid lejáratú hitelei az 1998. decem-

A finanszírozási mûveletekre 1999-ben

ber 31-ei 16,8 Mrd Ft-ról 1999. decem-

18,2 Mrd Ft-ot használt fel a MOL Cso-

1999-ben a MOL Rt. általános eladóso-

ber 31-re 11,9 Mrd Ft-ra csökkentek. A

port, míg ugyanezen tevékenységbôl

dottsági szintje a MOL Rt. vezetése által

csökkenés elsôdleges oka a 2000. év

1998-ban 13,6 Mrd Ft pénznövekmény

meghatározott értékhatárokon belül ma-

problémája miatt követett konzervatív fi-

származott. 1999-ben 50,1 Mrd Ft hosz-

radt és megfelel a hozzá hasonló euró-

nanszírozási politika volt, mely azt céloz-

szú lejáratú idegen forrást vettünk fel, ami

pai olaj-és földgáz vállalatokénak.

ta, hogy az év végére elôre jelzett kamat-

jelentôsen meghaladja a MOL Csoport ál-

emelkedés és banki forrásszûkülés mellett

tal visszafizetett 38,7 Mrd Ft-ot. Az 1998-

1999 utolsó hónapjában különleges fi-

korlátozzuk rövidlejáratú hitel igénybevé-

as gazdasági év tekintetében 1999-ben

gyelmet szenteltünk a 2000-re történô át-

telünket. 1999. december 31-én a Tár-

7,6 Mrd Ft osztalék kifizetésére került sor.

menet (Y2K) által létrehozott speciális

saság mintegy 15,8 Mrd Ft igénybe nem

A készpénz és készpénz-egyenértékesek

helyzetbôl eredô potenciális likviditási

vett rövid lejáratú hitelkerettel is rendel-

állománya 19,6 Mrd Ft-ot tett ki 1999 vé-

kockázatnak.

kezett. A MOL Csoport a szezonális fi-

gén, illetve 10,8 Mrd Ft-ot 1998 végén.

nanszírozási szükségleteknek megfelelôA MOL Csoport összes hitelállománya

en változó mértékben használja fel a ren-

Finanszírozási források

1999. december 31-én 186,7 Mrd Ft-ot

delkezésére tartott hitelkereteket.

Az elôdleges finanszírozási forrás a belsô

tett ki, amely 11,9 Mrd Ft összegû rövid

forrásból származó készpénzteremtés.

lejáratú hitelbôl (ideértve a hosszú lejá-

1999 végén a MOL Rt. részére forintban

Ennek következtében a MOL Rt. politiká-

ratú hitelek egy éven belül esedékes ré-

nem, de devizában 67,2 M euró és

ja az, hogy elsôbbséget biztosítson a

szét is), és 174,9 Mrd Ft összegû hosz-

279,3 M USD, még lehívatlan hitelkeret

MOL Csoport rövid távú forrás és hitel

szú lejáratú hitelbôl állt. A teljes hitelál-

állt rendelkezésre. 1999 végén a Társa-

szerkezetének

lománya 1999. december 31-én döntô-

ság egy tizenöt éves lejáratú, különbözô

en dollárhiteleket tartalmazott ( 76 szá-

devizákban felvehetô, 50 M euró össze-

zalékban), emellett jelentôs ( 22 száza-

gû hitelszerzôdést írt alá az Európai Be-

A MOL Csoport politikája, hogy rövid le-

lékos) a forinthitelek aránya, amelyeken

ruházási Bankkal (EIB). A hitel az 1998-

járatú bankhitelek alkalmazásával eleget

felül csak egy márkahitel volt (2 száza-

ban aláírt 125 M euró összegû EIB meg-

tegyen a mûködô tôke igényben bekövet-

lékban). A hosszú lejáratú hitelekbôl

állapodáshoz hasonlóan a Dunai Fino-

kezô szezonális változásoknak. Speciális

147,4 Mrd Ft (84 százalék) öt éven be-

mítóban megvalósítandó maradék-fel-

befektetési projektek finanszírozásához

lül fizetendô visz-sza. A deviza-összetétel

dolgozási projekt és a töltôállomás háló-

pedig olyan hosszú lejáratú hiteleket

kialakítása a pontosított és portfolió ala-

zat korszerûsítését és bôvítését célozza.

összehangolásához

a

cash-pool rendszeren belül.

A cash flow alakulása
(millió forint)

Üzleti tevékenységbôl származó készpénz
ebbôl: forgótôke változása
Befektetési tevékenységre felhasznált nettó készpénz
Finanszírozásból származó (felhasznált) nettó készpénz
Készpénz nettó változása

44

1998

1999

98.954
-20.705
-112.586
13.612

142.912
4.547
-115.992
-18.163

-20

8.757
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1999-ben a MOL Rt. átlagos forráskölt-

tokában a következô fedezeti üzleteket

Beruházások és befektetések

sége a hosszú lejáratú hitelek után (bele-

hajtotta végre 1999-ben:

A kutatás és termelés üzletcsoport befek-

értve a devizahiteleken a leértékelésbôl

tetési programja a kôolaj- és földgázku-

származó árfolyamveszteséget is) 19,5

• Az import földgáz árkockázatának

tatási és mezôfejlesztési, a csôvezetékek

százalék, 1998-ban pedig 17,4 százalék

mérséklése érdekében fedezeti üzlete-

és a vezetékrendszerhez tartozó eszközök

volt.

ket kötött az elsô, második és harma-

fejlesztésére, és a földgáztároló kapaci-

dik

a

tás bôvítésére összpontosított. A feldolgo-

A MOL Rt. hitel- és kölcsönszerzôdései

Panrusgázon keresztül importált föld-

negyedévre

vonatkozóan,

zási és kereskedelemi üzletcsoport befek-

közül számos bizonyos korlátozásokat ró

gáz mennyiségének 12, 14 illetve 4

tetési programja a Dunai Finomítóban

a Társaságra. A legszigorúbb korlátozá-

százalékára.

még elvégzendô korszerûsítési program-

sok egyes pénzügyi mutatószámok (köz-

• 1999-ben a Társaság megkezdte a fi-

ra, a kiskereskedelmi töltôállomás háló-

tük az eladósodottság és az adósságszol-

nomítói árrés kockázat mérséklését. A

zatának belföldi modernizálására, regio-

gálati kötelezettségek aránya) meghatá-

harmadik és a negyedik negyedévi ki-

nális és belföldi kibôvítésére, valamint a

rozott értékének fenntartását követelik

tettség 2, illetve 5 százalékát fedezte

finomítók feldolgozási és információs

le a MOL Rt.

rendszerének modernizálására és felújí-

meg. A MOL Rt. jelenleg megfelel az öszszes ilyen elôírásnak.

• A termékárak ingadozásából eredô

tására fordított figyelmet. A többi projekt

kockázat mérséklése érdekében a

környezetvédelmi intézkedésekre és kü-

A MOL Rt. arra számít, hogy tervezett be-

MOL Rt. a negyedik negyedévi ter-

lönféle informatikai valamint adatátviteli

ruházásait nagyobb részben a jövôben is

mékkosár 5 százalékára kötött fede-

rendszerekkel

zeti üzleteket.

összpontosít.

saját forrásokból tudja majd finanszíroz-

kapcsolatos

területekre

ni, azonban pótlólagos nagyszabású hi-

• 1998-ban a MOL Csoport megkezd-

telfelvételre is szüksége lehet. Jóllehet a

te kamatláb kockázatának mérséklé-

1999-ben a Társaság 8,0 Mrd Ft-ot köl-

jövôre nézve erre nem adható biztosíték,

sét. A swap ügyletek 2003 és 2008

tött nemzetközi kutatási és termelés-beál-

de a bankoknak a múltban a MOL Rt.

között járnak le. A fedezeti arány az

lítási projektjeire (1998-ban 9,0 Mrd Ft-

iránt tanúsított hitelezési hajlandósága,

USD hitelekre vonatkozóan 22 szá-

ot). Hazai kutatási projektekre a MOL

zalék volt 1999-ben.

Csoport 10,0 Mrd Ft-ot költött (8,0 Mrd

és a MOL Rt. erôs cash flow-ja alapján a
társaság úgy véli, hogy elegendô pótló-

A fent ismertetett ügyletek 2,3 Mrd Ft-os

lagos hitel áll majd a rendelkezésére a je-

becsült nettó kifizetést eredményeztek

lenleg tervbevett kiadásokhoz szükséges

amelybôl 1,7 Mrd Ft a földgáz fedezeti

A Társaság összesen 1,3 Mrd m3-es ka-

finanszírozási igény kielégítésére.

ügyletekre vonatkozott, tükrözve az im-

pacitással rendelkezô földalatti földgáz-

portált földgáz folyamatosan alacsony

tárolót épít Zsanánál. A második szakasz

Kockázatkezelés

árát. Az ilyen fedezeti költségeket ugyan-

befejezése 2000-re várható. 1999-ben

A Magyar Nemzeti Banktól kapott enge-

akkor az adott üzletágban elért nyeresé-

a Társaság 5,4 Mrd Ft-ot (1998-ban 8,8

dély alapján a MOL Rt. devizahitel állo-

gek kompenzálták.

Mrd Ft-ot) költött arra, hogy fenntartsa és
növelje földalatti földgáztároló létesítmé-

mányában, a kôolaj, kôolajtermékek és
földgáz árában, valamint a devizák árfo-

A Társaság spekulatív ügyletekbe nem

lyamváltozásában

bocsátkozott, és nem is szándékozik ezt

meglévô

Ft-ot 1998-ban).

kockázat

csökkentése érdekében fedezeti üzleteket

tenni a jövôben sem.

nyeit.
1999 végén a MOL Rt.-nek 9 gázva-

köthet, a belföldi és a külföldi határidôs

gyonkezelô és gázszolgáltató társaság-

piacokon. A Társaság ezen engedély bir-

ban volt többségi érdekeltsége (amely 75

45
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Beruházások (millió forint)

1998
43.180
39.246
5.790
88.216

Kutatás és termelés
Feldolgozás és kereskedelem
Központi és egyéb
Összesen

1999
35.403
50.851
7.040
93.294

százaléktól 100 százalékig terjedt), vala-

földi töltôállomás korszerûsítési prog-

Környezetvédelem

mint 3 gázvagyonkezelô és gázszolgálta-

ramra). 1998-ban 16,6 Mrd Ft-ot költöt-

1999-ben a MOL Rt. történetében elvé-

tó társaságban volt 50 százalék és 75

tünk a belföldi és regionális töltôállomás

geztük a második környezetvédelmi vizs-

százalék közötti érdekeltsége. 1999-ben

programjainkra.

gálatot független nemzetközi auditor be-

a Társaság 0,6 Mrd Ft-ot ruházott be he-

vonásával. A felülvizsgálat célja az volt,

lyi gázszolgáltató társaságba annak ér-

A MOL Rt. tervei között szerepel a Dunai

hogy az öt évvel ezelôtt feltárt kötelezett-

dekében, hogy a kiskereskedelmi földgáz

Finomító ellenôrzési és irányítási rendsze-

ségeinket aktualizáljuk és azonosítsuk

üzletágban (1998-ban 4,1 Mrd Ft-ot) po-

reinek korszerûsítése, valamint a termék-

azokat feladatokat, amelyek idôközben

zícióját növelje.

választék és a finomítói rugalmasság to-

felmerültek, és a MOL Csoport leányvál-

vábbi növelése. 1999 végére kb. 26,8

lalataira is vonatkoznak. Ez volt az elsô

Középtávon a Társaság ki akarja terjesz-

Mrd Ft-ot költöttünk (amelybôl 1,8 Mrd

alkalom, amikor a MOL Csoport tagjai

teni földgáztranzit üzleti tevékenységeit a

Ft-ot ellenôrzési és irányítási rendszerek-

esetében ilyen kötelezettségek azonosítá-

régióban. 1999-ben kb. 5,2 Mrd Ft-ot,

re, 19,4 Mrd Ft-ot késleltetett kokszolóra

sára került sor. A felülvizsgálatról készült

1998-ban 2,2 Mrd Ft-ot költött az ilyen

és hidrogéngyárra, és 5,6 Mrd Ft-ot

jelentés egyes részei részletesen foglal-

projektekre. 1999-ben társasági befekte-

egyéb finomítói beruházásokra). 1998-

koznak azon tevékenységekkel, amelye-

tések formájában a MOL Rt. 0,4 Mrd Ft-

ban 4,1 Mrd Ft-ot költöttünk finomítók-

ket a MOL Csoportnak el kell végeznie

ot, 1998-ban mintegy 0,1 Mrd Ft-ot köl-

kal kapcsolatos beruházásainkra.

és azon költségekkel, amelyekkel a MOL

tött erômûvi projektekre.

Rt.-nek kell számolnia azzal a céllal, hogy
1999-ben a MOL Rt. 11,5 Mrd Ft-ot köl-

elkerülje a környezet károsítását és csök-

A Társaság 0,2 Mrd Ft-ot költött kôolaj-

tött (5,7 Mrd Ft-ot a feldolgozási és ke-

kentse a szennyezés szintjét. A MOL Rt.

tranzit vezetékek rekonstrukciójára 1999-

reskedelemi üzletcsoportra és 5,0 Mrd Ft-

folyamatosan ellenôrzi és szabályozza a

ben és 0,6 Mrd Ft-ot 1998-ban. A Válla-

ot a kutatás és termelés üzletcsoportra)

környezetbe kikerülô anyag emissziókat,

lat 1999-ben kb. 4,6 Mrd Ft-ot, 1998-

folyamatos mûködést biztosító beruházá-

valamint azok mennyiségét, és fontos va-

ban 1,7 Mrd Ft-ot költött arra, hogy föld-

sokra és 2,2 Mrd Ft-ot kisprojektekre.

lamint kellô információt bocsát a környe-

gáz (1,5 Mrd Ft), kôolaj és kôolajtermék

1999 során a Társaság 3,4 Mrd Ft-ot

zetvédô hatóságok és az érdekelt felek

csôvezeték hálózatát (3,1 Mrd Ft) fenn-

költött közvetlenül környezetvédelemmel

rendelkezésére.

tartsa és részben felújítsa. 1999-ben 0,7

kapcsolatos beruházásokra. A Társaság

Mrd Ft-ot és 1998-ban 0,2 Mrd Ft-ot köl-

komoly figyelmet szentelt az informatikai,

1997 szeptemberében egy társasági EBK

töttünk a PB üzlet fejlesztésére.

társasági szolgáltatási és a funkcionális

egység felállítására került sor, amely a tár-

területei fejlesztésére, amelyek 6,9 Mrd Ft

saság szintjén felelôs az egészségvédelmi,

1999 végén Magyarországon kívül 57

ráfordítást igényeltek, és 1998-as ráfor-

biztonságtechnikai és környezetvédelmi

üzemanyagtöltô állomásunk volt. 1999-

dításai 5,2 Mrd Ft-ra rúgtak.

tevékenységért, az üzleti egységek közötti

ben a Társaság kb. 9,7 Mrd Ft-ot költött

szakmai koordinációért és a MOL Rt. kül-

(amelybôl 4,5 Mrd Ft-ot regionális bôví-

sô, szakterületi képviseletéért.

tésre és a fennmaradó 5,2 Mrd Ft-ot bel-
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A környezetvédelmi terhelés csökkentése

Ft-ot költött arra, hogy környezetvéde-

ellen keresetet nyújtott be, melyben 150

érdekében a Társaság 1999-ben össze-

lemmel kapcsolatos, céltartalék típusú

M Ft kötbért és perköltséget követelt,

sen 10,8 Mrd Ft-ot költött, míg 1998-

kötelezettségeit teljesítse. A Társaság ve-

amiért a MOL Rt. szállítási megállapodá-

ban ez az összeg 8,3 Mrd Ft volt. A ter-

zetése meg van gyôzôdve arról, hogy a

sának késve tett eleget. A Fôvárosi Bíró-

mék minôségi fejlesztések eredménye-

képzett tartalékok révén a MOL Rt. be

ság elutasította a MOL Rt. elleni kerese-

ként 1999 áprilisával sikerült megszün-

tudja tartani az összes elôírást, mégpe-

tet. A Legfelsôbb Bíróság fellebbviteli bí-

tetni Magyarországon az ólmozott ben-

dig olyan mértékben, ahogyan az ilyen

rósági minôségében érvénytelenítette az

zin gyártását, értékesítését és Társasá-

tevékenységek költségvonzatai ésszerû-

elsôfokú ítéletet és arra utasította a Fô-

gunk 2000-tôl olyan motorikus üzem-

en felmérhetôek.

városi Bíróságot, hogy új eljárást indítson. A MOL Rt.-nél 1998. szeptember 3-án

anyagokat gyárt, amelyek teljes mértékben megfelelnek a vonatkozó EU utasí-

Perek

elvégzett adóellenôrzés alapján a 18. sz.

tásoknak. A földgázátadó állomásoknál

A bíróság nem döntött abban a perben,

Vámhivatal arra kötelezte a MOL Rt.-t,

tovább folytattuk a zajcsökkentô progra-

amely 1996-ban a MOL Rt. ellen indult

hogy összesen 430 M Ft adóhátralékot

munkat és a MOL 2000 töltôállomások

a MOL Rt.-nek a Nitrogénmûvek Rt.-ben

fizessen kamatjaival és büntetési illeték-

építésével és rekonstrukciójával kapcso-

lévô részvényei tulajdonlásával kapcso-

kel együtt, mivel termékeire nem megfe-

latos környezetvédelmi projektjeink meg-

latban. A per tárgya többek között a

lelô vámtarifa besorolásokat használt. A

valósítását és a benzintároló tartályok

MOL Rt. 9 százalékos részesedése a Nit-

MOL Rt. fellebbezett a határozat ellen. A

belsô úszótetôinek felszerelését. E kezde-

rogénmûvek Rt.-ben. 1998. júliusában a

másodfokú közigazgatási eljárás folya-

ményezések eredményeként a szénhidro-

TIGÁZ Rt. két pert indított számos helyi

matban van. Jelenleg mintegy 200 per

gén kibocsátás mértéke tovább csök-

önkormányzat és a MOL Rt. alperesek el-

van folyamatban a MOL Rt. ellen és ezek

kent. A MOL Rt. 2,9 Mrd Ft-ot költött

len kérve a bíróságot, hogy a vonatkozó

perértékeinek teljes összege kb. 400 M Ft.

üzemelésre, fôként azért, hogy megtisz-

üzleti részesedési átruházási megállapo-

A fentebb említett eljárásokon kívül a leg-

títsa a szénhidrogénekkel szennyezett ta-

dásokat érvénytelennek mondja ki. A

nagyobb egyedi perérték 53 M Ft.

lajvizet, az év közben termelt veszélyes

perérték 295 M Ft illetôleg 947 M Ft. Az

hulladékokat

illetve

elsô per (295 M Ft) ítélet nélkül ért véget

Átállás a 2000. évre

egyéb szennyezést megelôzô tevékenysé-

az eljárás felfüggesztése miatt. A máso-

Sikeresen álltunk át a 2000. évre, és a

get végezzen. A MOL Rt.-nek még min-

dik perben (947 M Ft) a Borsod-Abaúj-

MOL Rt.-nél minden fennakadás nélkül

dig vannak a múltból örökölt környezet-

Zemplén megyei bíróság elutasította a

sikerült megoldani a Y2K problémakört.

védelmi kötelezettségei és az 1999-es fe-

TIGÁZ Rt. keresetét. A TIGÁZ Rt. a Leg-

Az Y2K projektre 2,2 Mrd Ft-os költség-

lülvizsgálat értelmében 25,7 Mrd Ft-ot

felsôbb Bírósághoz fellebbezett az ítélet

vetést terveztünk, és ebbôl 1,9 Mrd Ft-ot

fog erre a célra elkölteni. A MOL Rt. a

ellen. A VPOP a MOL Rt.-t 1997. április

használtunk fel.

nemzetközi számviteli szabványoknak

21-i határozatával arra kötelezte, hogy

megfelelôen céltartalékot képzett e köte-

összesen 380 M Ft-ot fizessen vám, vám

lezettségeire. A környezetvédelmi kötele-

kötbér, vámilleték és -járulék címen a

zettségek betartására vonatkozó CAPEX

külföldi tulajdonban lévô tankerek lízing-

szükségletek évrôl évre változnak, ami

jével kapcsolatban. A MOL Rt. pert indí-

tükrözi a teljesített kötelezettségek, a tör-

tott a határozat ellen és a Legfelsôbb Bí-

vénybeli változásokból származó új köte-

róság jogerôs, másodfokú ítéletében a

lezettségek és az infláció hatásai közötti

VPOP

egyensúlyt. A MOL Rt. 1999-ben 4 Mrd

1997-ben az INHIBITOR Kft. a MOL Rt.

ártalmatlanítsa,
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ArthurAndersen

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság és leányvállalatai
Nemzetközi számviteli szabványok szerint készített
konszolidált pénzügyi kimutatások
az 1999. és 1998. december 31-vel végzôdô évekre
a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt

Pénzügyi
kimutatások
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Független könyvvizsgálói jelentés

ArthurAndersen

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. tulajdonosainak:
Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállalatai 1999. december 31-i konszolidált mérlegének,
eredménykimutatásának, saját tôke változásának és cash flow kimutatásának a vizsgálatát. A konszolidált pénzügyi
kimutatások a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint készültek és összeállításuk az ügyvezetés felelôssége. A mi
feladatunk a konszolidált pénzügyi kimutatások hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján.
Az 1998. december 31-vel végzôdô évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásokat másik könyvvizsgáló
hitelesítette, és arról korlátozás nélküli záradékot adott ki 1999. március 30-án. Annak a könyvvizsgálónak a jelentése
azonban nem fedte le azokat a módosító tételeket, melyekkel a 2. Jegyzetben részletezett számviteli politika változtatás
és az új Nemzetközi Számviteli Szabványok bevezetése miatt az 1998. évi konszolidált pénzügyi kimutatások
visszamenôlegesen módosításra kerültek.
A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a
könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellô bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások
nem tartalmaznak jelentôs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait
alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az
ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. Meggyôzôdésünk,
hogy munkánk megfelelô alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés megadásához.
Véleményünk szerint a fentiekben hivatkozott konszolidált pénzügyi kimutatások a nemzetközi számviteli szabványokkal
összhangban készültek, és azok a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállalatai 1999. december 31-én fennálló
pénzügyi helyzetérôl és az ezzel az idôponttal végzôdô évben folytatott tevékenységének eredményérôl és cash flowjáról valós és hû képet adnak.
Elvégeztük a 2. Jegyzetben részletezett, az 1998-as pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó módosítások vizsgálatát.
Véleményünk szerint a hivatkozott módosítások helyénvalók és megfelelôen kerültek alkalmazásra.

ARTHUR ANDERSEN Kft.
Budapest, Magyarország, 2000. március 22.
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Konszolidált mérlegek
1999. és 1998. december 31.
Jegyzet

1999

1998
módosított

millió forint

millió forint

3
4
5
22
6

8.416
426.021
35.130
12.936
2.935
485.438

7.467
347.090
26.870
7.151
4.675
393.253

7
8
9
10
11

98.605
100.011
6.696
32.566
19,567
257.445

92.964
81.028
3.442
26.158
10.810
214.402

742.883

607.655

97.911
230.388
35.417

97.607
191.921
47.051

363.716

336.579

6.262

6.417

174.877
39.608
2.378

133.874
29.450
-

216.863

163.324

133.215
10.970
1.745
10.112

80.388
4.139
13.702
3.106

Összes rövid lejáratú kötelezettség

156.042

101.335

ÖSSZES FORRÁS

742.883

607.655

ESZKÖZÖK
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetések
Halasztott adó eszközök
Egyéb befektetett eszközök
Összes befektetett eszköz
Forgóeszközök
Készletek
Vevôkövetelések, nettó
Értékpapírok
Egyéb forgóeszközök
Pénzeszközök
Összes forgóeszköz
ÖSSZES ESZKÖZ
FORRÁSOK
Saját tôke
Jegyzett tôke
Tartalékok
Mérleg szerinti eredmény

12
13

Összes saját tôke
Külsô tulajdonosok részesedése
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része
Céltartalékok várható kötelezettségekre
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

14
15

Összes hosszú lejáratú kötelezettség
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók és egyéb kötelezettségek
Céltartalékok várható kötelezettségekre
Rövid lejáratú hitelek
Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része

16
15
17
14

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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Konszolidált eredménykimutatások
1999. és 1998. december 31.
Jegyzet

1999

1998
módosított

millió forint

millió forint

742.648
6.752
749.400

634.214
4.221
638.435

508.850
63.618
61.233
85.815

432.302
54.665
40.780
61.227

-2.890
-23.140
693.486

-1.492
-23.339
564.143

55.914

74.292

22.277
-850
34.487
-426

10.376
5.563
58.353
10.788

Adózott eredmény
Külsô tulajdonosok részesedése az eredménybôl

34.913
504

47.565
-514

Mérleg szerinti eredmény

35.417

47.051

362

482

Árbevétel
Egyéb mûködési bevétel
Összes mûködési bevétel

18
2 xxvi)

Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenés és értékvesztés
Egyéb mûködési költségek

19
20

Saját termelésû készletek állományváltozása
Aktivált saját teljesítmények értéke
Összes mûködési költség
Üzleti tevékenység eredménye
Pénzügyi mûveletek ráfordításai, nettó
Részesedés a társult vállalkozások eredményébôl
Adózás elôtti eredmény
Társasági adó

21

22

Egy részvényre jutó eredmény (forint)

23

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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Konszolidált kimutatások a saját tôke változásáról
1999. és 1998. december 31.
Jegyzet

Jegyzett
tôke

Tartalékok

Mérleg
szerinti
eredmény

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

1997. december 31. – módosítás elôtt
Osztalékok átsorolása
1997-es eredmény átvezetése

97.489
–
–

143.827
–
30.565

22.760
7.805
-30.565

264.076
7.805
–

1998. január 1. – módosított

97.489

174.392

–

271.881

–
–
–

10.815
16.917
5.306

–
–
–

10.815
16.917
5.306

–
–
–
–

-412
-3.066
1.606
-3.300

–
–
–
–

-412
-3.066
1.606
-3.300

97.489

202.258

–

299.747

–
118
–
–

-7.805
-1.090
-1.442
–

–
–
47.051

-7.805
-972
-1.442
47.051

1998. december 31. – módosított

97.607

191.921

47.051

336.579

1998-as eredmény átvezetése
Jóváhagyott osztalék
Saját részvény értékesítés nettó hatása
Mérleg szerinti eredmény

–
–
304
–

47.051
-8.785
201
–

-47.051
–
–
35.417

–
-8.785
505
35.417

97.911

230.388

35.417

363.716

IAS 37 bevezetése
környezetvédelmi kötelezettségek
mezôfelhagyási kötelezettségek
karbantartás
Számviteli politika változásai
áttérés a successful efforts módszerre – belföld
áttérés a successful efforts módszerre – külföld
finanszírozási költségek aktiválása
A fenti módosítások halasztott adó hatása

1998. január 1. – módosított

2 ii)

2 iii)

Jóváhagyott osztalék
Saját részvény értékesítés nettó hatása
Külföldi leányvállalatok konszolidálásából származó különbözet
Mérleg szerinti eredmény

1999. december 31.

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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Konszolidált cash flow kimutatások
1999. és 1998. december 31.
Jegyzetek

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás
Beruházások, szénhidrogén kutatás
Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó készpénz
Leányvállalatok megszerzéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás
Konszolidációba újonnan bevont vállalatok hatása a pénzeszközökre
Egyéb befektetések megvásárlása
Befektetések értékesítésébôl származó készpénz
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása
Rövid lejáratú befektetések állományváltozása
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek
Kapott osztalék

26a

26b

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása
Kötvények kibocsátása, visszafizetése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások
Tulajdonosoknak fizetett osztalékok
Külsô tulajdonosoknak fizetett osztalékok
Visszavásárolt saját részvénytôke

26c

Finanszírozási mûveletekbôl származó/(azokra felhasznált)
nettó készpénz
Készpénz csökkenése/növekedése
Készpénzállomány év elején
Külföldi leányvállalatok konszolidációja során felmerült árfolyam-különbözet
Készpénzállomány év végén

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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1999

1998
módosított

millió forint

millió forint

142.912

98.954

-110.325
2.847
-1.605
4.296
-22.103
1.660
58
125
7.986
1.069

-117.007
1.428
–
–
-14.214
9.992
-794
-429
7.536
902

-115.992

-112.586

–
50.101
-38.686
-8.680
-13.816
-7.554
-32
504

-52
118.953
-79.458
-6.950
-9.944
-7.667
-297
-973

-18.163

13.612

8.757
10.810
–
19.567

-20
12.271
-1.441
10.810
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Jegyzetek a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint
elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
1999. és 1998. december 31.
1) Általános
A Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (a továbbiakban MOL Rt. vagy a Társaság) 1991. október 1-jén alakult meg a jogelôd Országos Kôolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT)
átalakulásával. Az állami vállalatok átalakulási törvénye értelmében az OKGT eszközei és kötelezettségei a fordulónappal át lettek értékelve. A MOL Rt. és
leányvállalatai (a továbbiakban MOL Csoport, vagy a Csoport) kôolaj, földgáz és gáztermék kutatásával és termelésével, kôolaj és földgáz finomításával, szállításával
és tárolásával, valamint finomítói termékek és földgáz kis- és nagykereskedelmével foglalkozik. A Csoport dolgozóinak átlagos állományi létszáma 1998-ban 20.576,
1999-ben 20.719 fô volt. A Társaság székhelye Magyarországon van, Budapesten, az Október huszonharmadika u. 18. alatt.
A Társaság részvényeit a Budapesti Értéktôzsdén, GDR-jait a Luxemburgi Értéktôzsdén jegyzik, illetve kereskednek azokkal a tôzsdén kívüli kereskedelemben a SEAQ
International-en (London), New Yorkban, Berlinben és Münchenben.

2) Számviteli politika
i) A beszámoló alapja
MOL Rt. hivatalos éves beszámolóját az 1991. évi XVIII. számviteli törvény szerint (a továbbiakban MSZSZ) készíti. E törvény egyes elôírásai eltérnek a Nemzetközi
Számviteli Szabványokban (IAS) foglaltaktól. A konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Számviteli Szabványok Bizottság (IASC) által megfogalmazott
szabványok szerint készültek. A MOL Rt. nem konszolidált MSZSZ szerint készített beszámolójában, illetve a csatolt pénzügyi kimutatásokban szereplô saját tôke és
mérleg szerinti eredmény értékek közötti különbségek levezetését a 28. Jegyzet tartalmazza.
A bekerülési költség elvének alkalmazása érdekében a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások úgy tekintik a MOL Rt.-t, mintha az 1991. október 1-jén jött volna
létre, az eszközök és kötelezettségek aznapi értékének megállapításával, figyelembe véve az IAS-nek való megfelelésre vonatkozó módosításokat.
A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel.

ii) IAS standardok bevezetése
Az alábbi standardokat a Csoport az IASC ajánlásának megfelelôen azok kötelezô érvényûvé válását megelôzôen kezdte alkalmazni.
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS

16
22
28
31
36
37
38

(1998-ban módosított) Tárgyi eszközök,
(1998-ban módosított) Akvizíciók,
(1998-ban módosított) Társult vállalatok számvitele,
(1998-ban módosított) Joint Venture számvitel,
Eszközök értékvesztése,
Céltartalékok, mérlegen kívüli kötelezettségek és eszközök,
Immateriális javak.

Az IAS 37 korábbi alkalmazása az érintett kötelezettségek csökkenését eredményezte. Az IAS 37 bevezetésének eredményeképp az 1998. január 1-jei nyitó tartalékok
értéke 33.038 M Ft-tal növekedett. Lásd a mellékelt konszolidált kimutatást a saját tôke változásairól. Az IAS 22 bevezetése miatt az elôzô évek pénzügyi kimutatásaiban
bizonyos átsorolásokat kellett végrehajtani, melyeket az alábbiakban részletezünk. A további standardok bevezetése miatt nem került sor a korábbi idôszakok
beszámolójának a módosítására.

iii) Számviteli politika módosítása
Finanszírozási költségek
1999 során a Csoport visszamenôleges hatállyal megváltoztatta a finanszírozási költségek aktiválására vonatkozó politikáját. Korábban az egyedileg beazonosítható
eszközök beszerzéséhez, illetve elôállításához kapcsolódó finanszírozási költségek aktiválásra kerültek, azonban a vonatkozó finanszírozási forrásokhoz kapcsolódó
árfolyamveszteségeket nem tekintették az aktivált költségelemek részeként. Az új, visszamenôlegesen alkalmazott számviteli politika értelmében a devizás forrásokhoz
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kapcsolódó árfolyamveszteségnek azt a részét is aktiválják az eszközökre, amelyik tartalmában kamatnak felel meg. Ez a kezelési mód jobban biztosítja az eszközök
összehasonlíthatóságát, függetlenül attól, hogy milyen devizanemben történt a finanszírozás. Az összehasonlító 1998-as adatok módosításra kerültek a megváltozott
politikának megfelelôen. A módosítás eredményeképp az 1999. évi eredmény 5.750 M Ft-tal, az 1998. évi eredmény pedig 1.717 M Ft-tal növekedett. Az 1998.
évi nyitó tartalékok értéke 1.606 M Ft-tal növekedett, ami a változtatásnak az 1998-at megelôzô évekre esô hatása.

Áttérés a successful efforts módszerre a kutatási és feltárási költségelszámolásában
1999. során a Csoport megváltoztatta a szénhidrogén kutatási és feltárási költségek elszámolásával kapcsolatos korábbi politikáját. Korábban valamennyi belföldi
kutatási költség felmerüléskor az eredmény terhére lett elszámolva, a kutak és termelô berendezések pedig aktiválásra kerültek. A Magyarországon kívül felmerült
kutatási költségek elszámolásakor a full cost (teljes költség) módszert követte a Csoport, melynek alkalmazásakor egy-egy ország alkotott egy költséghelyet. A
számviteli politika módosításának hátterében az iparág szereplôivel való jobb összehasonlíthatóság és a Csoporton belüli egységesítés áll. Az összehasonlító 1998.
évi adatok módosításra kerültek (lásd alább). A változás eredményeképp az 1999. évi eredmény 3.280 M Ft-tal, az 1998. évi eredmény 2.254 M Ft-tal csökkent.
Az 1998. január 1-jei nyitó tartalékok 3.478 M Ft-tal csökkentek, amely összeg a változás 1998. elôtti idôszakra vonatkozó hatása.
A Csoport külföldi kutatási és termelési leányvállalatai a korábbi évek során nagyságrendjük miatt nem kerültek konszolidálásra. A számviteli politika változásának
hatása az 1998. évi eredménykimutatásban a társult vállalkozások eredménye soron jelentkezik. Az aktivált kutatási költségek egyenlegében történô csökkenés a
befektetések egyenlegének csökkenéseként jelentkezik 1998-ban.

Osztalékok kimutatása
Az év során a Csoport megváltoztatta az osztalék elszámolására vonatkozó politikáját. A korábbi évek során az adózás utáni eredmény csökkentésére került sor a
beszámoló idôszakára vonatkozó javasolt, de még jóvá nem hagyott osztalék mértékével. Az új politika szerint a fizetett osztalék abban az évben kerül könyvelésre,
amikor azt a részvényesek jóváhagyják. Az erre vonatkozó információt a 13. jegyzet tartalmazza. Az összehasonlító idôszak adatai szintén módosításra kerültek.

iv) Átsorolások a pénzügyi kimutatásokban
Az akvizíciókkal foglalkozó IAS 22 elôírásinak megfelelôen a negatív goodwill az eszközöket csökkentô tételként, a goodwill-lel azonos mérlegsoron, azaz az
immateriális javak között került kimutatásra.
A fentiekben említett, a konszolidációba korábban nem bevont külföldi kutatási és termelési társaságok, melyeket érintett a kutatási és feltárási költségek elszámolására
vonatkozó számviteli politika módosítása, a módosított 1998-as beszámolóban equity módszerrel kerültek kimutatásra a társult vállalatok között. Valamennyi jelentôs
külföldi kutatási társaság 1999-ben teljeskörûen be lett vonva a konszolidációba.
Mint az a vi) pontban, valamint az 5. jegyzetben olvasható, további társaságok kerültek teljeskörû konszolidálásra 1999 során azok közül, melyek a korábbi években
nem jelentôs nagyságrendjük miatt kimaradtak. Ezek esetében nem történt módosítás az összehasonlító idôszakok adataiban.
A fentieken túlmenôen további kevésbé jelentôs átsorolások is történtek a tárgyévvel való összehasonlíthatóság érdekében.

v) Beszámolási pénznem
A Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint.

vi) Konszolidációs elvek
A konszolidált pénzügyi kimutatások a MOL Rt.-t, illetve az ellenôrzése alatt álló leányvállalatokat foglalják magukba. Ellenôrzésrôl általában akkor beszélünk, ha
a Csoport közvetve vagy közvetlenül birtokolja az adott társaság szavazati jogainak több mint 50 százalékát és a társaság pénzügyi és operatív tevékenységébe
történô befolyás révén elônyöket élvez annak tevékenységébôl. A kisebbségi tulajdonosokra esô tôke- és eredményrész a mérlegben és az eredménykimutatásban
külön soron jelenik meg.
A konszolidáció a megszerzéskori értékviszonyok alapján történik. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a tranzakció idôpontjától kezdôdôen
szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban.
A társult vállalkozásokban lévô befektetések (általában 20-50 százalék üzletrész birtoklása esetén), ahol a Társaság jelentôs befolyást gyakorol, az „equity” módszer
alkalmazásával kerülnek felvételre. A társult vállalkozásokban lévô befektetések értékének módosítása az esetlegesen értékvesztésre utaló jelek észlelésekor történik,
illetve abban az esetben, ha a korábbi értékvesztést elôidézô körülmények már nem állnak fenn. Minden más, befektetési célú üzletrész az esetleges értékvesztéssel
csökkentett bekerülési értéken kerül kimutatásra.
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A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók, egyenlegek és eredmények, valamint a nem realizált eredmények kiszûrésre kerülnek. A mellékelt konszolidált
pénzügyi kimutatások készítése során a hasonló tranzakciókat és eseményeket egységes számviteli elveket követve rögzítik.
A korábbi évek során néhány nem jelentôs leányvállalat nem került konszolidálásra. 1999. január 1-jén számos leányvállalat bevonásra került jelentôségének
növekedése miatt. Konszolidációs szempontból ezek a társaságok az újonnan megszerzett társaságokhoz hasonló módon lettek kezelve. 1999. december 31-én
néhány leányvállalat továbbra sem került konszolidálásra. Ezek a társaságok az esetleges értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mellékelt
konszolidált pénzügyi kimutatásokban. A konszolidációból való kimaradásuk hatása nem jelentôs (lásd 5. Jegyzet).

vii) Pénzeszközök és pénzegyenértékesek
A pénzeszközök a készpénzt és bankbetéteket foglalják magukba. A pénzegyenértékesek olyan rövid távú, három hónapnál nem hosszabb lejáratú magas likviditású
befektetési formák, amelyek azonnal pénzeszközökre konvertálhatóak, és amelyek minimális értékváltozási kockázatot hordoznak.

viii) Vevôkövetelések
A vevôkövetelések a céltartalékkal csökkentett névértéken kerülnek kimutatásra.

ix) Értékpapírok
Az értékpapírok mérlegsoron azok a likvid befektetések szerepelnek, melyeknek aktív piaca van és csupán likvid befektetési célt, nem pedig hosszú lejáratú lekötést
képviselnek. A piaci és a bekerülési érték közül az alacsonyabb értéken szerepelnek. Az értékelési módosítások a mellékelt eredménykimutatásban kerültek
elszámolásra. Az értékpapírokkal kapcsolatosan realizált kamatbevétel a kamatbevételek között, míg a kapott osztalék a kapott osztalékok között kerül kimutatásra.
Egy értékpapír kivezetése során az eladási ár és a könyv szerinti érték különbözete kerül elszámolásra az eredménykimutatásban.

x) Pénzügyi instrumentumok
Pénzügyi instrumentumnak minôsülnek a mellékelt konszolidált mérlegben a pénzeszközök, az értékpapírok, vevô és egyéb követelések, szállító és egyéb
kötelezettségek, adott és kapott hitelek és kölcsönök, értékpapírok, kötvénykövetelések és kötelezettségek. Ezen tételek értékelése során alkalmazott elveket jelen
számviteli politika vonatkozó jegyzetei tartalmazzák.
A pénzügyi instrumentumok az alapjukként szolgáló szerzôdéses kötelezettségek valós tartalma alapján válnak forrás vagy tôkeelemmé. A kötelezettségek közé sorolt
pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó kamatok, osztalékok, nyereségek és veszteségek felmerüléskor az eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. A
tôkeelemek tulajdonosainak nyújtott juttatások a saját tôke terhére kerülnek elszámolásra. A pénzügyi instrumentumok csakis abban az esetben kerülnek egymással
összevezetésre, ha a Társaságnak ehhez törvényes joga van, továbbá, ha feltett szándéka, hogy az érintett eszközt és forrást vagy nettó módon, vagy egyidejûleg
rendezi.

xi) Derivatívák
A Csoport nemzetközi jellegébôl adódóan fokozottan ki van téve a nyersanyagárak, a kamatlábak és az árfolyamok változásának. Az ebbôl eredô kockázatok
kivédésére a Csoport derivatív eszközöket használ.
Ezek az eszközök:
• kamat swap a lebegô hitelkamat kockázat lefedésére,
• finomítói margin fedezeti ügyletek a kôolaj és a finomítói termékek árváltozásaiból eredô kockázat levédésére,
• kôolaj és földgáz ár swap ügyletek a beszerzések ár kockázatának a fedezésére.
Valamennyi derivatív eszköz hedge-nek minôsül. Az ezekhez kapcsolódó nyereségek és veszteségek az idôbeli elhatárolás elve alapján kerülnek elszámolásra olyan
módon, hogy a fedezett tranzakciókhoz kapcsolódó eredménnyel egyidejûleg jelenjen meg az ügylet eredménye a pénzügyi kimutatásokban.

xii) Készletek
A készletek, beleértve a befejezetlen termelést is, a bekerülési és a realizálható érték közül az alacsonyabbon vannak kimutatva, figyelembe véve az esetleges lassan
mozgó vagy felesleges tételek leírását. A realizálható érték megegyezik a befejezési, értékesítési és marketing költségekkel csökkentett piaci értékkel. Az értéket
elsôsorban a súlyozott átlagár számítás alapján határozzák meg, a gázkészlet esetében pedig a FIFO módszerrel. A saját elôállítású készletek értéke az anyagköltséget,
a közvetlen bérköltséget és az üzemi általános költségek arányos részét foglalja magába. A nem realizálható készletek teljesen leírásra kerültek.

xiii) Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök a halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési (vagy az 1991. október 1-jén megállapított könyv szerinti - lásd i) fentebb)
értéken jelennek meg a könyvekben. Értékesítéskor, illetve kivezetéskor a bruttó érték és a halmozott értékcsökkenés kivezetésre kerül a könyvekbôl és az esetleges
nyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül elszámolásra.
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A bekerülés érték az eszköz árán túlmenôen az import vámokat, vissza nem igényelhetô adókat és az eszköz üzembe helyezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket,
például finanszírozási költségeket tartalmazza. Az üzembe helyezést követôen felmerülô költségeket, mint például karbantartás vagy javítás, általában az eredmény
terhére kerülnek elszámolásra a felmerülésükkel egyidôben. Amennyiben a felmerülô költségek egyértelmûen az adott eszköz várható hasznos élettartamának vagy
eredeti teljesítményének a növelését eredményezik, a költségek aktiválásra kerülnek az eszközértékre.
A beruházások között a folyamatban lévô beszerzések és elôállítások szerepelnek bekerülési költségen. A költségek a beszerzési költségeket és a közvetlen
önköltségeket foglalják magukba. A beruházásokra értékcsökkenést csak az eszköz üzembe helyezését követôen számolnak el.
Lásd még az Olaj- és gázkutatási és feltárási költségek elszámolásáról szóló fejezetet alább (xvii).

xiv) Immateriális javak
Az immateriális javak értékének alapja a bekerülési ár. A könyvekben való felvételre abban az esetben kerül sor, ha az eszköz használata bizonyíthatóan a cég
jövôbeni gyarapodását eredményezi és annak költsége egyértelmûen meghatározható. Az érték felvételét követôen értékcsökkenést, illetve szükség esetén értékvesztést
számolnak el. Az immateriális javak értékcsökkenése lineáris a várható hasznos élettartam alatt. Az értékcsökkenési kulcsokat évente rendszeresen felülvizsgálják.
Lásd még az Olaj- és gázkutatási és -feltárási költségek elszámolásáról szóló fejezetet alább (xvii).

xv) Értékcsökkenés
Az értékcsökkenés elszámolása lineáris, az alábbi kulcsok alapján:
Épületek
Finomítói berendezések
Gáz- és olajszállító és -tároló berendezések
Töltôállomások és felszereléseik
Egyéb gépek és berendezések

4,0
14,5
4,0
4,0
10,0

–
–
–
–
–

20,0%
33,0%
14,5%
33,0%
33,0%

Az egyes szénhidrogén mezôkhöz kapcsolódó olaj és gáztermelô- és gyûjtô berendezések értékcsökkenése a bizonyított, gazdaságosan kitermelhetô szénhidrogén
készletek alapján, a termelés arányában kerül elszámolásra. A készletek felülvizsgálata évente történik. A több szénhidrogén termelô mezôhöz kapcsolódó szállító
berendezések értékcsökkenése egyedileg, lineárisan, a várható hasznos élettartam alapján történik. A bérelt berendezéseken végzett felújítások aktivált értékének az
értékcsökkenése a várható hasznos élettartam és a bérleti idôszak közül a rövidebbik alapján történik.
A hasznos élettartamok és az értékcsökkentési módszerek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek az adott eszköz által nyújtott tényleges gazdasági haszon megfelelô
tükröztetése érdekében.

xvi) Eszközök értékvesztése
Amennyiben arra utaló jelek vannak, hogy a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerül, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékvesztési felülvizsgálat
alá esnek. Abban az estben, ha a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerül, értékvesztést számolnak el az eredmény terhére. A realizálható érték az eszköz
használati értéke és piaci érték közül a magasabb. A piaci érték az az összeg, amely független felek közötti tranzakció során az eszközért megkapható, míg a
használati érték a folyamatos használatból eredô cash flow-k nettó jelenértékének és az esetleges maradványértékbôl adódó bevételeknek az összege. A realizálható
érték becslése egyedi eszközönként, illetve amennyiben ez nem lehetséges, készpénzgeneráló egységenként történik.

xvii) Olaj- és gázkutatási és - feltárási költségek elszámolása
A kutatási és feltárási költségek elszámolásának az alapja a Successful Efforts módszer. A kutatófúrás költségei azok felmerülésekor aktiválásra kerülnek az immateriális
javak között. Amennyiben bizonyított készleteket azonosítanak be és a feltárásról döntés születik, a vonatkozó aktivált költségek átsorolásra kerülnek a tárgyi eszközök
közé. A nem bizonyított mezôk eszközértékét rendszeresen felülvizsgálják és szükség esetén értékvesztést számolnak el. A kutatás egyéb költségeit, a kutatófúrások
költségének kivételével azok felmerülésekor az eredmény terhére számolják el. A sikertelen kutatófúrások a sikertelenné minôsítést követôen kerülnek elszámolásra
az eredmény terhére. Geológiai és geofizikai kutatási költségek felmerüléskor az eredmény terhére kerülnek elszámolásra.

xviii) Goodwill
Az üzletrész bekerülési értéke és az üzletrész révén megszerzett eszközöknek a megszerzés napján érvényes valós értéke közötti különbözet goodwillként kerül
kimutatásra a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban az eszközök között. A goodwill az értékcsökkenéssel és esetleges értékvesztéssel csökkentett beszerzési
költségen szerepel a könyvekben.
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A goodwill értékcsökkenése lineáris, az üzletrész vásárlás révén megszerzett eszközök várható hasznos élettartama alapján. Az értékcsökkenési periódus meghatározása
esetileg történik, általában 5 és 20 év között van. A nettó értékeket évente felülvizsgálják abból a szempontból, hogy az üzletrész jövôbeni nyereségtermelô képessége
kellôképpen biztosítottnak látszik-e. Amennyiben a goodwill értékvesztésére utaló jelek vannak, annak realizálható értéke a goodwill alapjául szolgáló eszközökbôl
képzett készpénz-generáló egységek értéke alapján számítható ki. Amennyiben a könyv szerinti érték magasabb, mint a realizálható érték, értékvesztést számolnak el.

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

Amennyiben a negatív goodwill várható jövôbeni veszteségekhez és kötelezettségekhez kapcsolódik és azok a beszerzéskor beazonosításra kerültek, illetve
azok számszerûsíthetôk, akkor azok felmerülésekor a negatív goodwill közvetlenül az eredmény terhére elszámolásra kerül.
A megszerzett eszközök valós értékét meg nem haladó negatív goodwill összegére az ahhoz tartozó amortizálható eszközök súlyozott átlagos hátralévô
hasznos élettartama alapján lineáris értékcsökkenést számolnak el.
A negatív goodwill azon része, amely a megszerzett nem-monetáris eszközök valós értéke felett van, megszerzéskor egy összegben elszámolásra kerül az
eredménykimutatásban.

xx) Céltartalékok
Céltartalék képzésre kerül sor abban az esetben, ha a Csoportnak jelenbeli kötelezettsége (jogilag elôírt vagy vélelmezett) keletkezik egy múltbeli esemény
eredményeképp és valószínû, hogy gazdasági javak átadásával kell majd a kötelezettséget rendezni, továbbá a kötelezettség összege jól megbecsülhetô. A
céltartalékok mérlegkészítéskor felülvizsgálatra, a becslések pontosításra kerülnek. A céltartalék értéke a kötelezettség rendezésére vonatkozó kiadások jelenértéke,
melynek meghatározására kockázatmentes becsült kamatlábat használnak diszkontrátaként. A diszkontálás alkalmazásakor a céltartalék mérlegértéke évrôl évre nô
a diszkonthatással. Az évenkénti növekedés az eredménykimutatásban, a kamatköltségek között kerül elszámolásra.

Szervezet átalakításra képzett céltartalék
A Csoport munkavállalói a munkáltató részérôl történô felmondás esetén a vonatkozó magyar törvények és a Kollektív Szerzôdés értelmében végkielégítésre jogosultak.
A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban az ilyen jellegû céltartalék akkor kerül elismerésre, ha a szervezetátalakítási program meghatározásra került és
kivitelezésének a feltételei teljesülnek.

Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék
A jelen és jövôbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi kiadások felmerüléskor jellegüknek megfelelôen költségként kerülnek elszámolásra vagy aktiválják
ôket. Az azonosítás évében céltartalékot képeznek a jelenben fennálló, a múltbeli mûködés eredményeképp bekövetkezett azon környezetszennyezések elhárítási
kiadásaira, amelyek nem járulnak hozzá a jelen- és jövôbeli bevételek keletkezéséhez. A céltartalék mértékének megállapítása az érvényes jogszabályok és rendeletek,
illetve az ismert technológiák alapján történik. Céltartalékot akkor képeznek, ha valószínûsíthetô vagy bizonyos a kötelezettség megléte és megfelelôen becsülhetô
annak mértéke.

Mezôfelhagyási kötelezettségek
A Társaság a kôolaj- és földgáztermelô mezôkön a termelés felhagyását követôen jelentkezô jövôbeni költségeinek jelenértékére céltartalékot képez. A céltartalék
értékére vonatkozó becslés a jelenleg ismert szabályozás, technológia és árszint alapján történik. A felhagyás költsége aktiválásra kerül a vonatkozó tárgyi eszközök
értékére és termelésarányosan értékcsökkentik.

xxi) Tartalékok
A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplô tartalékok értéke nem azonos a tulajdonosoknak kifizethetô tartalékok összegével. Az osztalék mértékének
meghatározására a MOL Rt. egyedi, magyar számviteli törvény szerint készített éves beszámolója szolgál.

xxii) Visszavásárolt saját részvények
A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tôkébôl kerül levonásra. A névérték és a bekerülési érték közötti különbözet, valamint az esetleges nyereségek
és veszteségek közvetlenül a tartalékokban kerülnek elszámolásra.

xxiii) Egy részvényre jutó hozam
Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a Csoport eredményének és a részvényeknek a visszavásárolt saját részvénnyel csökkenetett állomány éven belüli
átlagának a figyelembe vételével történik. Sem 1999-ben, sem pedig 1998-ban nem volt olyan tranzakció, ami ezt az értéket „hígítaná” (diluted EPS).

58

molÉvesJelentés 00/4/27 0:25 Page 59

Jegyzetek a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
1999. és 1998. december 31.

xxiv) Devizamûveletek
A devizamûveletek az adott tranzakció napján érvényes devizaárfolyammal forintosított értékben kerülnek kimutatásra. A tranzakciók pénzügyi rendezésekor érvényben
lévô árfolyamnak az eredeti bekerülési árfolyamtól való eltérése esetén a különbség a mellékelt konszolidált eredménykimutatásban kerül elszámolásra.

xxv) Külföldi tevékenység
A Csoport Magyarország szomszédos országaiban is folytat kiskereskedelmi értékesítési tevékenységet. Leányvállalatai vannak továbbá Afrikában és a Közel-Keleten,
ahol szénhidrogén-kutatási tevékenységet folytat. Ezeket a leányvállalatokat a Csoport szerves részének tekintik. A leányvállalatok beszámolójának forintosítása oly
módon történik, mintha a tevékenységük a Társaság tevékenysége lenne, nevezetesen a mellékelt konszolidált mérlegben a monetáris eszközök és források az év
végi árfolyammal, a nem monetáris eszközök pedig az adott tranzakció napján érvényes árfolyammal lettek forintosítva. Az eredménykimutatások tételei a tranzakciók
napján érvényes árfolyamokkal kerültek átszámításra. Az ebbôl adódó árfolyameltérések a mellékelt konszolidált eredménykimutatásban szerepelnek az adott
periódusban.

xxvi) Árbevétel elismerés
Árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínûsíthetô a tranzakcióval összefüggô gazdasági elôny társasághoz érkezése, valamint annak összege
megfelelôen mérhetô. Az árbevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és engedmények nélkül kerül elszámolásra akkor, amikor a javak átadása, illetve a
szolgáltatás nyújtása megtörténik, a kockázatok és hasznok átszállnak. Az értékesített földgáz a szállított gáz mennyisége alapján kerül elszámolásra, az átadás
idôpontjában rögzített, hatósági áron. A hatósági árak meghatározása részben a tervezett értékesítési volumenek és költségek alapján történik, amit a követô
szabályozási idôszakban utólagosan módosítanak a terv- és tényszámok közötti eltérésekkel. Továbbá, a költségek elismerésének idôszaka és mértéke nem feltétlenül
azonos az árszabályozás során, mint a Társaság MSZSZ vagy IAS szerinti beszámolójában. A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak semmiféle
bevétel- vagy költségelhatárolást ezen különbséggel kapcsolatosan.
A kamatbevételek elismerése idôarányos, a kapcsolódó eszköz kamathozamának tükrözésével. Az osztalékbevételek a tulajdonosoknak az osztalékhoz való jogának
az életbe lépésével kerülnek elszámolásra.

xxvii) Finanszírozási költségek
Finanszírozási költségként az eszközök elôállításához és beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek kerülnek aktiválásra. Az aktiválás kezdô idôpontja az eszköz
elôállításának kezdô pontja, amikor a finanszírozási és egyéb költségek felmerülnek. Az aktiválási idôszak az eszköz használatba állításának idôpontjáig tart. A
finanszírozási költségek a kamatokat, illetve egyéb, a finanszírozáshoz kapcsolódó költségeket foglalják magukba, beleértve az árfolyamveszteségeknek azt a részét
is, ami a kamatot helyettesíti.

xxviii) Társasági adó
A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adóelemeket tartalmaz. A halasztott adó számítása a kötelezettségi módszer szerint kerül kiszámításra.
Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor egy tétel pénzügyi kimutatásokban történô, illetve az adótörvény szerinti elszámolásában idôbeli különbség
adódik. A halasztott adókövetelés és -kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az idôbeli
különbség miatti eltérés várhatóan megtérül. A halasztott adókötelezettség és -követelés mértéke tükrözi a Csoportnak a mérleg fordulónapján fennálló becslését
az adóeszközök és -kötelezettségek realizálódásának módjára vonatkozólag.
Halasztott adókövetelés csak akkor szerepel a mérlegben, ha valószínûsíthetô, hogy a Csoport a jövôbeni tevékenysége során adóalapot képezô nyereséget produkál,
amellyel szemben a halasztott adóeszköz érvényesítést nyerhet. A mérleg fordulónapján a Csoport számba veszi a meg nem térült halasztott adó követelését, valamint
a korábban a mérlegben el nem ismert adóeszközeit. A korábban a mérlegbe fel nem vett követelések azon részét állományba veszi, amely várhatóan megtérülhet
a jövôbeni nyereség adójának csökkenéseként. Ezzel ellentétesen olyan mértékben csökkenti halasztott adókövetelését, amely összeg megtérülésének fedezetére
várhatóan adózott nyereség nem fog rendelkezésre állni.
A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tôkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban, vagy egy másik
idôszakban szintén a saját tôkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika visszamenôleges hatályú változása miatt
bekövetkezô módosításokat is.
Adóköteles idôbeli eltérés esetében halasztott adókötelezettség kerül elszámolásra.

xxix) Szegmens információk
A Csoport vezetése két alapvetô üzletcsoportot, mint mûködési egységet különböztet meg. Ez képezi az alapját az elsôdleges szegmens információknak. A szegmens
információkat a 27. Jegyzet tartalmazza.
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xxx) Mérlegen kívüli kötelezettségek
A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a mellékelt pénzügyi kimutatásokban. Azokat a jegyzetek tartalmazzák azon eseteket kivéve, amikor a kedvezôtlen
kimenetel következtében keletkezô kötelezettség esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli eszközök akkor kerülnek a Jegyzetekben közlésre, ha azok realizálódása
valószínû.

3) Immateriális javak

Vagyoni
értékû jogok

Szoftverek

Kutatási
költségek
aktivált
értéke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Bruttó érték
Nyitó egyenleg 1998. január 1.
Záró egyenleg 1998. december 31.

953
906

5.343
7.477

9.400
6.972

264
2.794

-5.214
-6.079

10.746
12.070

Halmozott értékcsökkenés
Nyitó egyenleg 1998. január 1.
Záró egyenleg 1998. december 31.
Nettó érték 1998. december 31.

479
436
470

3.390
4.215
3.262

64
84
6.888

6
524
2.270

-411
-656
-5.423

3.528
4.603
7.467

Bruttó érték
növekedés a konszolidációba bevont új társaságok miatt
Nyitó egyenleg 1999. január 1.
növekedések
csökkenések és átsorolások
Záró egyenleg 1999. december 31.

162
1.068
412
-17
1.463

71
7.548
2.191
–
9.739

4.919
11.891
3.228
-8.462
6.657

–
2.794
1.280
-331
3.743

–
-6.079
-2.345
2.872
-5.552

5.152
17.222
4.766
-5.938
16.050

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
növekedés a konszolidációba bevont új társaságok miatt
Nyitó egyenleg 1999. január 1.
növekedések
csökkenések és átsorolások
értékvesztés
Záró egyenleg 1999. december 31.
Nettó érték 1999. december 31.

-13
423
116
-4
–
535
928

2
4.217
1.486
-136
–
5.567
4.172

–
84
42
-29
1.569
1.666
4.991

–
524
187
–
–
711
3.032

–
-656
-189
–
–
-845
-4.707

-11
4.592
1.642
-169
1.569
7.634
8.416

goodwill

Negatív
goodwill

Összesen

Értékvesztés
A kutatási költségek aktivált értékéhez kapcsolódóan a Társaság 1.569 M Ft értékvesztést számolt el Szíriában, illetve Jemenben.

Kutatási költségek
A fenti táblázatban szereplô aktivált kutatási költségeken túlmenôen 1999. és 1998. folyamán további 13.231 M, illetve 14.186 M Ft összegû kutatási költség
merült fel, amelyek a mellékelt konszolidált eredménykimutatások mûködési költség elemei között kerültek elszámolásra.
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4) Tárgyi eszközök

Ingatlanok

Mûszaki
gépek,
berend.,
jármûvek

Egyéb
berendezések

Befejezetlen
beruházás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Bruttó érték
Nyitó egyenleg 1998. január 1.
Záró egyenleg 1998. december 31.

266.674
309.957

144.007
171.598

25.730
34.016

30.206
39.403

466.617
554.974

Halmozott értékcsökkenés
Nyitó egyenleg 1998. január 1.
Záró egyenleg 1998. december 31.
Nettó érték 1998. december 31.

77.283
94,180
215.777

83.182
97,702
73.896

11.464
16,002
18.014

–
–
39.403

171.929
207.884
347.090

Bruttó érték
növekedés a konszolidációba bevont új társaságok miatt
Nyitó egyenleg 1999. január 1.
növekedések
csökkenések és átsorolások
Záró egyenleg 1999. december 31.

16.336
326.293
44.970
–
371.263

31.562
203.160
39.297
-3.946
238.511

1.807
35.823
8.411
-3.780
40.454

736
40.139
112.742
-98.660
54.221

50.441
605.415

704.449

Halmozott értékcsökkenés
növekedés a konszolidációba bevont új társaságok miatt
Nyitó egyenleg 1999. január 1.
növekedések
csökkenések és átsorolások
értékvesztés
Záró egyenleg 1999. december 31.
Nettó érték 1999. december 31.

11.312
105.492
21.135
-679
1.603
127.551
243.712

8.201
105.903
22.501
-3.526
4.004
128.882
109.629

154
16.156
7.041
-1.233
–
21.964
18.490

–
–
1.738
-1.707
–
31
54.190

19.667
227.551
52.415
-7.145
5.607
278.428
426.021

Nullára leírt eszközök
A még használatban lévô, azonban már nulla nettó értékre leírt eszközöknek a bruttó értéke 1999. december 31-én 67.929 M Ft, 1998. december 31-én 57.224
millió forint volt.

Finanszírozási költségek
A tárgyi eszközök értéke magába foglalja az aktivált finanszírozási költségeket is, melyek értéke 1999-ben 8.794 M Ft, 1998-ban pedig 3.167 M Ft volt.

Értékvesztés
1999. során 5.607 M Ft értékvesztés került elszámolásra a tárgyi eszközökön (ebbôl 977 M Ft a külsô tulajdonosokra jutó rész). Az érintett jelentôsebb eszközcsoportok
az alábbiak voltak:
Zalai Finomító és logisztikai eszközök
Gázelosztó eszközök
Olajtermelô eszközök (Tunéziában)

2.408 M Ft
1.603 M Ft
1.596 M Ft
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5) Befektetések

i) Befektetések konszolidált leányvállalatokban
ii) Befektetések társult vállalkozásokban
iii) Befektetések egyéb társaságokban
Összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

–
10.386
24.744
35.130

–
11.557
15.313
26.870

i) Befektetések konszolidált leányvállalatokba
Társaság

Ország

Tevékenységi kör

Tulajdoni hányad
1999
1998

Upstream
Balatongáz Kft.
Bihari Közmû Kft.
Börzsönygáz Kft.
Délborsodi Gázközmû Kft.
Felsô Szabolcs Gáz Kft.
Fônix Gáz Kft.
GES Kft.
Geoinform Kft.
Kiskungáz Rt.
Kunpetrol Kft.
Mátragáz Kft.
MOL CIS
MOL Gáz /WAV/ Kft.
MOL Greece Ltd.
MOL Nile Ltd.
MOL Pakistan Ltd.
MOL PB Gáz Kft.
MOL Qatar Ltd.
MOL Syria Ltd.
MOL Tunisia Ltd.
MOL Yemen Ltd.
PB Tároló Kft.
Petrolszervíz Kft.
Petrolszolg Kft.
Rotary Rt.
Szeb Gáz Kft.
Turulgáz Rt.
ZAB Rt.
Zsámbékgáz Rt.

Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Ciprus
Magyarország
Ciprus
Ciprus
Hollandia
Magyarország
Ciprus
Hollandia
Ciprus
Ciprus
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország

Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés
75%
Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés
93%
Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés
beolvadt a MOL Gázba
Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés
98%
Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés
60%
Gázszolgáltatás
100%
Geofizikai mérések végzése, mérési adatok feldolgozása
100%
CH kutatás
100%
Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés
53%
Karbantartási munkák
100%
Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés
98%
Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése
100%
Gázszolgáltatás
100%
Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése
100%
Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése
100%
Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése
100%
Tartályos PB-gáz kiskereskedelem
100%
Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése
100%
Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése
100%
Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése
100%
Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése
100%
Földalatti PB tárolás lehetôségeinek feltárása
100%
Karbantartási munkák
100%
Karbantartási munkák
100%
Kútfúrás és kapcsolódó karbantartási munkák
100%
Falugázos rendszer üzemeltetése
100%
Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés
58%
Gázszolgáltatás
59%
Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés
96%

75%
93%
100%
98%
60%
100%
100%
100%
53%
100%
98%
100%
100%
100%
100%
100%

Downstream
Dunafiksz Kft.
Izobutilén Kft.
Kôolajtároló Rt.
MOL Austria GmbH
MOL Chem Kft.
MOL Romania PP s.r.l.
MOL Slovensko spol. s.r.o.
MOL Trans Kft.
MOLTRADE Mineralimpex Rt.
Terméktároló Rt.

Magyarország
Magyarország
Magyarország
Ausztria
Magyarország
Románia
Szlovákia
Magyarország
Magyarország
Magyarország

Karbantartási munkák
Izobutilén elôállítása és forgalmazása
Kôolaj tárolás
Olajipari termékek kereskedelme
Vegyipari termékek kereskedelme
Üzem- és kenôanyag kiskereskedelem
Üzem- és 0 kiskereskedelem
Ásványolaj termékek szállítása
Energetikai termékek importálása, exportálása
Stratégiai készlettárolási feladatok

100%
68%
51%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
74%

100%
68%
51%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
74%

Társasági
MOL Hotels Rt.
MOL Invest Rt.
MOL Lízing Kft.
Nitrogénmûvek Rt.
Olajterv Rt.

Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország

Szállodai, munkásszállás szolgáltatás, vendéglátás, utaztatás
Vagyonkezelés
Lízingtevékenység végzése a MOL csoport számára
Mûtrágyagyártás
Tervezés és ehhez kapcsolódó mûszaki szolgáltatás

100%
100%
100%
59%
86%

100%
100%
100%
59%
86%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
58%
56%
96%
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ii) Befektetések társult vállalkozásokban

DÉGÁZ Rt.
ÉGÁZ Rt.
Panrusgáz Rt.
Gerecsegáz Rt.
Villas Hungária Kft.
Hotel Carbona Rt.
Van Leer Dunadob Kft.
IN-ER Erômû Kft.
Kiskungáz Rt.
Egyéb belföldi társult vállalkozások
Külföldi upstream társult vállalkozások
Összesen
a)
b)

a
a/b

Tulajdoni
hányad

Tulajdoni
hányad

1999

1998

27%
35%
50%
46%
38%
25%
25%
30%
–
–
–

27%
35%
50%
46%
38%
25%
25%
30%
53%
–
–

Befektetés
nettó
értéke
1999

Befektetés
nettó
értéke
1998

millió forint

millió forint

4.635
4.133
308
276
265
231
172
157
–
209
–
10.386

4.635
4.133
308
276
265
231
186
121
385
208
809
11.557

Teljeskörûen bevonva a konszolidációba 1999-ben
1998-ban az egyéb vállalkozásokban szerzett részesedések között szerepeltek (MOL Tunézia, MOL Szíria, MOL Katar, MOL Jemen, MOL Pakisztán, MOL FÁK,
MOL Görögország, MOL Nílus)

A társult vállalkozásokból származó osztalék 1999. során 860 M Ft, amely a társult vállalkozásoktól származó bevételek között jelenik meg a mellékelt konszolidált
eredménykimutatásban.
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iii) Részesedések egyéb társaságokban:
Tulajdoni
hányad
1999

DDGÁZ Rt.
MOL Benz d.o.o. (Szlovénia)
KÖGÁZ Rt.
MOL Kárpátalja Kft.
MOL Agram Kft.
BC Erômû Kft.
Pentaszervíz Kft.
Alföldi Koncessziós Autópálya Rt.
Generál Gomsz Kft.
TIGÁZ Rt.
Biyo Product Kft.
Petrolteam Kft.
MOL Reinsurance Ltd.
Dunastyr Rt.
Algynvest Kft.
BASMINERAL
Lenti Olajipari Gépgyár (LOG) Rt.
Turbo Team Kft.
Alfagas Kft.
AGIP Hungária Rt.
Mineralkontor Hungária Kft.
MOL-Halas Kft.
Dunaprint Kft.
Hunpetro Kft.
Borsodchem-MOL-Chem Kft.
TVK-MOL-Chem Kft.
Combisped Kft.
Depo Logisztikai Kft.
Mintrade Kft.
Olajterv Overseas Ltd.
Elsô Magyar Koncessziós Autópálya Rt.
MOL Albania Ltd.
MOL North Africa Ltd.
MOL Samburg Ltd.
Bihari Közmû Kft.
Mátragáz Kft.
Délborsodi-Gáz Közmû Kft.
Kôolajtároló Rt.
MOL Austria GmbH
Szeb Gáz Kft.
Turulgáz Rt.
MOL Gáz Kft.
TVK Rt.
Pantel Rt.
Dunántúli Távvezeték Kft.
ADR Jármûjavító Kft. (korábban: Berhidai Kft.)
Egyéb
Összesen
a)
c)
d)
e)
f)

f
f

f

a
a
a
a
a
a
a
a
c
d
d
e

17%
100%
8%
99%
100%
30%
100%
2%
100%
1%
100%
100%
100%
21%
35%
25%
56%
25%
60%
1%
20%
54%
29%
100%
50%
50%
90%
2%
50%
51%
11%
100%
100%
100%
–
–
–
–
–
–
–
–
20%
–
–
–

Tulajdoni
hányad
1998

8%
99%
8%
99%
99%
30%
100%
2%
100%
1%
100%
100%
99%
18%
35%
25%
56%
100%
60%
1%
20%
54%
29%
100%
50%
50%
90%
2%
50%
98%
11%
99%
100%
100%
93%
98%
98%
51%
75%
100%
58%
100%
–
21%
100%
100%

Befektetés
nettó
értéke
1999

Befektetés
nettó
értéke
1998

millió forint

millió forint

1.793
995
788
701
550
450
353
300
246
151
129
129
96
180
47
44
41
37
23
22
18
17
11
11
10
8
6
5
4
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
17.122
–
–
–
453
24.744

652
536
267
987
740
3
353
300
113
636
129
129
96
95
1
44
41
147
186
22
16
17
11
11
11
8
6
6
4
8
75
97
2
2
2,941
2,284
699
510
421
243
134
47
–
1.254
132
115
782
15.313

Teljeskörûen bevonva a konszolidációba 1999-ben
1999-ben vásárolt
1999-ben értékesített
Beolvadva a MOL Trans Kft.-be 1999-ben
1998. során a MOL Rt. egy tranzakció keretén belül szerzett részesedést a DDGÁZ Rt.-ben, a KÖGÁZ Rt.-ben és a TIGÁZ Rt.-ben, 1999. során a kifizetett
vételár megosztásának helyesbítése történt
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6) Egyéb befektetett eszközök

Beruházásra adott elôlegek
Adott kölcsönök
Összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

1.196
1.739
2.935

1.726
2.949
4.675

7) Készletek

Kôolaj
Egyéb alapanyagok
Vásárolt földgáz
Egyéb áruk
Félkész és késztermékek
Összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

8.885
14.917
37.085
8.472
29.246
98.605

4.263
14.790
36.048
11.507
26.356
92.964

8) Vevôkövetelések, nettó

Vevôkövetelések
Várható veszteségre képzett céltartalék
Összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

106.561
-6.550
100.011

83.802
-2.774
81.028

A várható veszteségekre képzett céltartalékokból 1999-ben 3.679 M Ft, 1998-ban pedig 330 M Ft a Jugoszláviába irányuló gázszállításból és gáztárolásból eredô
követelésekre vonatkozik.

9) Értékpapírok

Államkötvények
Diszkont értékpapírok
Részvények
Egyéb
Összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

5.669
805
20
202
6.696

95
1.532
1.516
299
3.442

10) Egyéb forgóeszözök

Elôre fizetett és visszaigényelhetô adók és vámok
Követelések kapcsolt és társult vállalkozásoktól
Elôre fizetett jövedéki adók
Egyéb elôre fizetett költségek és elhatárolt bevételek
Elôre fizetett bérleti díjak
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök
Kamatkövetelések
Munkavállalóknak adott kölcsönök és egyéb követelések
Szállítóknak fizetett elôlegek
Készletekre adott elôlegek
Egyéb
Összesen
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1999

1998

millió forint

millió forint

13.776
7.779
3.451
2.170
1.656
481
409
243
212
128
2.261
32.566

2.372
6.891
2.269
3.316
1.852
547
219
265
286
377
7.764
26.158
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11) Pénzeszközök

Bankbetétek forintban
Bankbetétek devizában
Készpénz forintban
Készpénz valutában
Összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

9.702
9.153
555
157
19.567

6.803
3.546
386
75
10.810

12) Jegyzett tôke
A MOL Rt. jegyzett tôkéje 98.400 M Ft, amely 98.400.000 darab „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvénybôl, és 1 darab „B” sorozatú elsôbbségi jogokat biztosító
részvénybôl áll. A „B” sorozatú elsôbbségi részvény tulajdonosa a Magyar Állam. Az elsôbbségi részvény tulajdonosának beleegyezô szavazata szükséges a
Közgyûlésen hozott egyes határozatok elfogadásához.
A részvények névértéke egyenként 1.000 forint.
Összes
részvény
1997. december 31.
Munkavállalói és menedzsment juttatások
Értékesítések
Vásárlások
1998. december 31.
Munkavállalói és menedzsment juttatások
Értékesítések
Vásárlások
1999. december 31.

Visszavásárolt
saját részvény

98.400.001

911.272
-366.114
-215.426
463.083
792.815
-363.266
-513.595
573.377
489.331

98.400.001

98.400.001

Kinnlevô
részvények
97.488.729

97.607.186

97.910.670

13) Tartalékok
Számviteli politika módosítása
Mint az a 2. Jegyzet iii) pontjában olvasható, 1999. során a Csoport visszamenôlegesen megváltoztatta az olaj- és gázkutatási és -feltárási költségek, valamint a
finanszírozási költségek elszámolásának módszerét.

Osztalék
Az 1998. december 31-i konszolidált pénzügyi kimutatások kiadását követôen a MOL Rt. éves rendes közgyûlése 8.785 M Ft osztalékot szavazott meg. A 2 Jegyzet
iii) pontjában jelzett megváltozott számviteli politikának megfelelôen ez az összeg az 1999-es pénzügyi kimutatásokban szerepel. A 2000. áprilisra meghirdetett éves
közgyûlésre javasolt osztalék összege 5.386 M Ft. Mivel a jóváhagyás még nem történt meg, ez az összeg nem szerepel a mellékelt konszolidált pénzügyi
kimutatásokban.
Az osztalékfizetésre felosztható tartalékok összege a MOL Rt. egyedi beszámolója alapján 1999. december 31-én 117.833 M Ft 1998. december 31-én pedig
88.677 M Ft.
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14) Hosszú lejáratú kötelezettségek
Súlyozott
átlagos
kamatláb
1999

Biztosíték nélküli kötvények
Biztosítékkal fedezett bankhitelek forintban
Biztosítékkal fedezett bankhitelek USA dollárban
Biztosíték nélküli bankhitelek forintban
Biztosíték nélküli bankhitelek USA dollárban
Biztosíték nélküli bankhitelek német márkában
Biztosíték nélküli önkormányzati hitelek
Egyéb
Összesen
Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú része
Összesen

Súlyozott
átlagos
kamatláb
1998

15,50%
–
6,43%
15,68%
5,74%
3,32%
–

16,00%
18,84%
5,82%
17,17%
5,63%
3,75%
–

1999

1998

millió forint

millió forint

10.000
–
26.828
28.887
113.501
3.596
2.177
–
184.989
10.112
174.877

10.050
8.290
6.573
11.625
93.154
4.355
2.599
334
136.980
3.106
133.874

A biztosítékkal fedezett hiteleket meghatározott beruházási projektekhez vették igénybe, melyekre a biztosítékot a finanszírozott eszközök jelentik.

2 – 5 éven belül esedékes kötelezettségek
5 éven túl esedékes kötelezettségek
Összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

147.383
27.494
174.877

110.661
23.213
133.874

15) Céltartalékok várható kötelezettségekre

Módosítás elôtti egyenleg 1997. december 31.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek átsorolása
IAS 37 bevezetésének hatása (lásd Jegyzet 2. ii) pontja)
Módosított egyenleg 1998. január 1.
Képzés
Kamat hatás
Felhasználás
Módosított egyenleg 1998. december 31.
Képzés
Kamat hatás
Felhasználás
Egyenleg 1999. december 31.
Rövid lejáratú rész 1998
Hosszú lejáratú rész 1998
Rövid lejáratú rész 1999
Hosszú lejáratú rész 1999

Környezetvédelem

Szervezetátalakítás

Mezôfelhagyás

Egyéb

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

21.215
–
-10.815
10.400
924
1.735
-2.149
10.910
8.497
2.095
-2.000
19.502
1.750
9.160
4.158
15.344

122
–
–
122
1.824
–
-122
1.824
8.535
–
-3.961
6.398
1.824
–
5.043
1.355

–
31.627
-14.617
17.010
–
3.131
-194
19.947
–
3.093
-248
22.792
248
19.699
174
22.618

781
–
–
781
127
–
–
908
978
–
–
1.886
317
591
1.595
291

22.118
31.627
-25.432
28.313
2.875
4.866
-2.465
33.589
18.010
5.188
-6.209
50.578
4.139
29.450
10.970
39.608

Az IAS 37 bevezetése a céltartalékok 1998. január 1-jei egyenlegének 25.432 M Ft-os csökkenésével járt. A bevezetés hatása a nyitó tartalékok módosulásaként
jelentkezik. A csökkenés a korábban céltartalékként nyilvántartott potenciális kötelezettségek az IAS 37 szigorúbb szabályozása miatti megszûnésének, illetve a
diszkontálás módszerének a bevezetésének az eredménye. A módosítás hatása az 1998. január 1-jei nyitó tartalékállományban jelentkezik.
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Környezetvédelmi céltartalék
1999. december 31-én 19.502 M Ft céltartalék szerepel a mérlegben a múltban keletkezett, elsôsorban talaj-, talajvíz szennyezôdések és veszélyes hulladékokkal
(pl. savgyanta) kapcsolatos kötelezettségekre. A céltartalék összegének meghatározási alapjául egy független környezetvédelmi szakértô cég által 1999 során készített
jelentésben foglaltak szolgáltak. A becsült költségek kb. 83 százaléka 2000 és 2004 között merül majd fel, a maradék 17 százaléka pedig 2004 után. Az érték
becslése a jelenleg ismert technológiák és mai árak alapján történt, becsült kockázatmentes kamatlábbal diszkontálva.

Szervezet átalakítási céltartalék
1999. december 31-én a MOL Csoportra vonatkozóan 6.398 M Ft céltartalék képzése történt a szervezet átalakítással kapcsolatosan. A MOL Rt. Igazgatósága
által a Csoportra 1999-ben jóváhagyott szervezet átalakítási program keretén belül 8.535 M Ft szervezet átalakítási költség jelentkezett, ami körülbelül 1.700
munkavállaló 2000. év végéig tervezett elbocsátásának, illetve a 2001. és 2002. során bezárni tervezett üzemekben dolgozók körülbelül 300 munkavállaló
elbocsátásának a költsége. Az összeg azoknak a munkavállalóknak a költségét fedezi, akiknek a munkaköre, üzleti egysége és közelítô száma meghatározásra került.
1999. december 31-ig körülbelül 600 dolgozó kapta meg a felmondását. A mérlegben szereplô 6.398 M Ft céltartalék a fennmaradó körülbelül 1.400
munkavállalóhoz kapcsolódó költség.

Mezôfelhagyási kötelezettség
1999. december 31-én 22.792 M Ft céltartalék megképzése vált szükségessé a termelés befejezését követô mezô és kútfelhagyási költségekkel kapcsolatosan.
Ennek a költségnek körülbelül 5 százaléka 2000. és 2004. között merül majd fel, a maradék 95 százalék pedig 2004. után. A céltartalék mértéke a vezetôségnek
a vonatkozó jogszabályok jelenlegi értelmezése alapján, a jelenlegi árszinten került kiszámításra és a becsült kockázatmentes kamatlábbal lett diszkontálva.
A korábbi években az ilyen jellegû költségek az IAS 37 bevezetését megelôzô iparági gyakorlatnak megfelelôen a termelô mezôk teljes élettartama alatt
termelésarányosan kerültek elszámolásra. Az összehasonlító idôszakok egyenlegeinek a módosítása során azon tételek lettek figyelembe véve, amelyek korábban
azonosításra kerültek, és amelyek a vezetôség jelenlegi jogszabály-értelmezése alapján az IAS 37 elôírásainak megfeleltek. A jelenlegi besorolásnak való megfelelés
érdekében a tétel 1998-as mérlegen belüli besorolása is megváltozott. A korábbi években az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepeltek a kôolaj és
földgázmezôk felhagyásával kapcsolatos kötelezettségek.

Egyéb céltartalékok
Az egyéb céltartalékokat várható szerzôdéses szankciókkal és jogi vitákkal kapcsolatosan képezték.

16) Szállítók és egyéb kötelezettségek

Szállítók
Fizetendô adók és hozzájárulások
Fizetendô vámok
Elhatárolt hozzájárulások
Fizetendô kamatok
Részvényeseknek fizetendô összeg
Vevôktôl kapott elôlegek
Munkavállalók részére járó kifizetések
Halasztott bevétel
Egyéb
Összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

77.226
28.205
7.901
4.201
3.693
1.033
678
626
557
9.095
133.215

39.634
24.643
2.050
3.818
2.209
32
1.016
354
692
5.940
80.388

17) Rövid lejáratú hitelek

Biztosítékkal fedezett hitelek forintban
Biztosíték nélküli hitelek forintban
Biztosítékkal fedezett hitelek USA dollárban
Biztosíték nélküli kölcsönök forintban
Összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

–
1.745

156
8.402
173
4.971
13.702

–
1.745
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18) Árbevétel földrajzi régiók szerinti megoszlása

Magyarország
Ausztria
Románia
Szlovákia
Egyéb európai országok
Európán kívüli országok
Összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

604.456
47.687
14.050
6.280
59.448
10.727
742.648

524.165
29.221
12.015
5.854
58.426
4.533
634.214

19) Személyi jellegû ráfordítások

Bérköltség
Társadalombiztosítási járulék
Egyéb személyi jellegû kifizetések
Összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

37.280
14.486
11.852
63.618

31.874
14.848
7.943
54.665

20) Egyéb mûködési költségek

Stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj (KKKSZ díj)
Bányajáradék
Adók és hozzájárulások
Bérleti díjak
Környezetvédelmi céltartalék
Szervezet átalakítás költségeire képzett céltartalék
Várható veszteségekre képzett céltartalék és hitelezési veszteségek leírása
Egyéb nem anyagjellegû szolgáltatások
Tanácsadási díjak
Reklámköltségek
Környezetvédelmi termékdíj
Takarítási díjak
Biztosítási díjak
Vagyonvédelemmel kapcsolatos költségek
Egyéb céltartalékok
Bankköltség
Adományok
Egyéb
Összesen

69

1999

1998

millió forint

millió forint

13.306
10.064
9.323
8.116
8.497
8.535
4.139
5.624
3.728
2.049
1.771
1.656
1.381
1.672
978
808
83
4.085
85.815

11.418
10.464
6.129
7.881
924
1.824
849
5.357
4.468
1.907
2.137
1.259
1.277
1.344
127
654
1.580
1.628
61.227
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21) Pénzügyi mûveletek ráfordításai, nettó

Kapott kamatok
Kapott osztalékok
Befektetések értékesítésébôl származó bevételek
Egyéb pénzügyi bevételek
Pénzügyi mûveletek bevételei összesen
Fizetett kamatok
Árfolyamveszteség
Céltartalék kamata
Pénzügyi befektetések leírása
Egyéb pénzügyi ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai összesen
Pénzügyi mûveletek ráfordításai, nettó

1999

1998

millió forint

millió forint

7.172
1.776
119
1.178
10.245
14.043
10.456
5.188
2.411
424
32.522
22.277

6.345
1.643
7.355
640
15.983
12.256
7.998
4.866
986
253
26.359
10.376

22) Társasági adó
A mellékelt konszolidált pénzügyi beszámolókban szereplô adófizetési kötelezettség 1998. és 1999. december 31-én az alábbi elemekbôl áll:

Tárgyévi társasági adó
Halasztott társasági adó
Adófizetési kötelezettség/(követelés) összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

5.360
-5,786
-426

7.568
3.220
10.788

Az alkalmazandó társasági nyereségadó kulcs a Csoport Magyarországon mûködô vállalatai esetében 1998-ban és 1999-ben egyaránt 18 százalék.
A Csoport tárgyévi társasági adófizetési kötelezettsége a Csoporthoz tartozó társaságok egyedi, MSZSZ szerinti adózás alá esô nyeresége alapján kerül
meghatározásra.
A MOL Rt. 1999-ben 70 százalékos társasági adókedvezményre jogosult bizonyos termék-elôállítást szolgáló beruházásoknak köszönhetôen. A kedvezmény mértéke
1998-ban 50 százalék volt. A 70 százalékos adókedvezmény várhatóan 1999. és 2002. között vehetô igénybe.
A külföldi jogi személyeknek kifizetett osztalék esetén az osztalékot kapót 20 százalékos osztalékadó terheli, amelyet az illetôség szerinti országgal fennálló, kettôs
adóztatás elkerülésérôl szóló egyezmények módosíthatnak. Amennyiben az osztalékot belföldi vagy külföldi természetes személy kapja 20 százalékos személyi
jövedelemadó-fizetési kötelezettség keletkezik. Az adót mindkét esetben a kifizetô vonja le.
A mellékelt konszolidált mérlegekben szereplô halasztott adó egyenlege 1998. és 1999. december 31-én az alábbi elemekbôl állt, a halasztott adó alapja szerinti
bontásban:

Halasztott adó eszközök
Értékcsökkenés és amortizáció
Csoporton belüli tranzakciók nem realizált eredménye
Egyes finanszírozási költségek aktiválása
Hazai kôolaj- és földgázkutatási és -feltárási költségek elszámolásából származó eltérések
Környezetvédelmi céltartalék
Mezôfelhagyáshoz kapcsolódó kötelezettségek
Egyéb céltartalék
Árfolyamkülönbözetek
Leányvállalatok vesztesége
Leányvállalatok meg nem térülô vesztesége miatti csökkentô tétel
Egyéb
Összesen
Halasztott adó eszközök

70

1999

1998

millió forint

millió forint

27.201
12.154
-9.360
-10.738
19.502
22.792
16.471
9.220
22.246
-8.230
2.471
103.729
12.936

20.744
7.719
-3.389
-7.786
10.910
19.946
6.009
–
12.331
-12.331
–
54.153
7.151
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A számviteli nyereség alapján elvárt és a tényleges adófizetési kötelezettség közötti különbség számszerô levezetését az alábbi táblázat mutatja be:

Adózás elôtti eredmény a mellékelt konszolidált eredménykimutatás szerint
18%-os adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség
A MOL Rt. számára fennálló beruházási adókedvezmény
Halasztott adó átértékelése a beruházási adókedvezmény miatt
Megtérülési idôszak módosítása
Leányvállalatok el nem ismert vesztesége
Meg nem térülô idôbeli eltérések
Egyéb
Társasági adófizetési kötelezettség összesen

1999

1998

millió forint

millió forint

34.487
6.208
-9.635
2.581
-1.952
1.481
1.253
-362
-426

58.353
10.504
-6.119
4.047
–
2.219
–
137
10.788

23) Egy részvényre jutó nyereség
Az egy részvényre jutó alap hozam számítása (az adózott eredménybôl a részvénytulajdonosokra esô rész levonását követôen) a súlyozott átlagos részvény darabszám
alapján történik. Sem 1999-ben, sem pedig 1998-ban nem volt olyan tranzakció, ami ezt az értéket „hígítaná”.

Eredmény

Forgalomban
lévô részvények
darabszámának
súlyozott átlaga

millió forint

Egy részvényre jutó alap és hígított hozam 1998 – módosítás elôtt
Egy részvényre jutó alap és hígított hozam 1998 – módosított
Egy részvényre jutó alap és hígított hozam 1999

54.168
47.051
35.417

Egy
részvényre
jutó nyereség
forint

97.514,079
97.514.079
97.838.648

555
482
362

24) Pénzügyi instrumentumok
Mérlegen belül
A mérlegben szereplô pénzügyi instrumentumok a befektetések, értékpapírok, vevôkövetelések, pénzeszközök, illetve a rövid és hosszú lejáratú hitelek. Ezeknek az
eszközöknek a valós értéke megközelíti a könyv szerinti értéket.

Mérlegen kívül
Ezeknek az eszközöknek a valós értéke általában a MOL Rt. által a szerzôdés lejártakor kapható vagy fizetendô értékekre vonatkozó becsléseket tükrözik, tehát
figyelembe veszik a nyitott szerzôdések alapján nem realizált nyereségeket és veszteségeket. A derivatívák valós értéke a piaci árakon alapszik.
A Csoport árfolyam, kamat és termékár kockázatnak van kitéve. A belsô szabályozás értelmében a derivatív eszközöket csak valós tranzakciókhoz kapcsoltan
használják a kapcsolódó kockázat lefedésére.
A MOL Rt. Pénzügyi Kockázatkezelési osztálya az árkockázat kivédésére számos pénzügyi eszközt használ, beleértve a swap megállapodásokat, amelyek a fix és a
változó tömegáru árak közötti különbségekbôl eredôen pénzmozgásokat eredményeznek a szerzôdô fél irányában (vagy a szerzôdô féltôl).

Kamatkockázat
A kamat swap megállapodások eredményeképp a MOL Rt. a változó kamatozású hitelezést váltja fix kamatozásúra. A szerzôdés értelmében fizetendô vagy megszolgált
kamat a kapcsolódó kötelezettséggel egyidejûleg kerül elhatárolásra, illetve elszámolásra.
1999. december 31-én a MOL Csoportnak három kamat swap szerzôdése volt érvényben, összesen 120,7 M USD értékben. A szerzôdések 2003., 2004. és 2008.
években járnak le. A szerzôdések valós értéke 1999. december 31-én 567 M Ft nettó kötelezettség volt.
1998. december 31-én a MOL Rt.-nek két kamat swap szerzôdése volt érvényben, összesen 80 M USD értékben. A szerzôdések 2003 és 2004 években járnak le.
A szerzôdések valós értéke 1998. december 31-én 461 M Ft nettó kötelezettség volt.
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Tömegáru árkockázat
A MOL Rt. kôolajat, földgáz és kôolaj termékeket vásárol, illetve ad el. Az ezekhez kapcsolódó kockázatok fedezésére swap ügyleteket köt. Termékár swap és opciós
szerzôdésekkel fedezi továbbá a kapcsolódó tranzakciók kockázatát is.
Tôzsdén kívüli swap ügyleteket általában a nyersanyagár-ingadozás hatásának minimalizálására kötnek.
1999. december 31-én a MOL Rt. 2000-es lejáratú finomítói margin fedezeti ügyletei voltak. A szerzôdések valós értéke 1999. december 31-én 364 M Ft nettó
kötelezettség volt.
1998. december 31-én a MOL Rt. 1999-es lejáratú földgáz ár fedezeti (swap) ügyletei voltak. A valós piaci értéke ezen szerzôdéseknek 1998. december 31-én
1.663 M Ft nettó kötelezettség, amelybôl 411 M Ft került elszámolásra a pénzügyi kimutatásokban 1998. december 31-én.

25) Mérlegen kívüli kötelezettségek
Nyugdíj
A vonatkozó törvényekben meghatározott korengedményes nyugdíjazottak számára történô, a törvényes nyugdíjkorhatár idôpontjáig terjedô nyugdíjfizetési
kötelezettségein túlmenôen (amelynek teljes összegére céltartalékot képeztek) a Társaságnak nincsen nyugdíjazással kapcsolatos további kötelezettsége.

Adott garanciák
MOL Rt. négy külföldi, koncessziós szerzôdés alatt kutatási tevékenységet végzô leányvállalatának adott garanciát. A nemzetközi iparági gyakorlatnak megfelelôen
ezek a kötelezettségvállalalások korlátlanok.

Szerzôdéses beruházási kötelezettségek
A szerzôdéses beruházási kötelezettségek értéke 1999. december 31-én 10.900 M Ft, 1998. december 31-én pedig 54.300 M Ft.

26) Jegyzetek a konszolidált cash flow kimutatásokhoz
a) Az üzleti eredmény összevetése az üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlással
1999

1998

millió forint

millió forint

Üzleti tevékenység eredménye

55.914

74.291

Üzleti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységbôl származó nettó bevételhez
Értékcsökkenés és amortizáció
Környezetvédelmi céltartalék változása
Mezôfelhagyási céltartalék változása
Szervezetátalakítási céltartalék változása
Egyéb céltartalék változása
Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó nyereség
Tárgyévben felmerült kutatási és feltárási költségek

61.190
8.592
2.845
4.574
819
-398
13.230

41.299
-1.224
2.430
1.702
1.704
-309
8.268

-5.822
-17.142
-14.497
30.520
11.488
-8.401
142.912

-5.688
-8.628
2.729
-3.329
-5.789
-8.502
98.954

Nettó eszközök és források változása
Készletek változása
Vevôkövetelések változása
Egyéb követelések változása
Szállítók változása
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása
Társasági adófizetés
Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás
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b) A leányvállalatok megszerzéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás elemzése

Megszerzett készpénz, illetve bankbetét
Kifizetett pénzeszköz
Leányvállalatok megszerzéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás

1999

1998

millió forint

millió forint

59
-1.664
-1.605

–
–
–

Leányvállalatok megvásárlása során megszerzett nettó eszközök

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Készletek
Vevôkövetelések
Egyéb követelések
Rövid lejáratú befektetések
Pénzeszközök
Céltartalékok
Szállítók
Egyéb kötelezettségek
Külsô tulajdonosok részesedése
Leányvállalatok megvásárlása során megszerzett nettó eszközök

1999

1998

millió forint

millió forint

932
525
4
17
112
153
–
59
–
-101
-37
–
1.664

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

c) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek állományának növekedése
Ebbôl nem pénzmozgás: devizahitelek árfolyamvesztesége
Hosszú lejáratú hitelek felvétele

1999

1998

millió forint

millió forint

68.518
-18.417
50.101

129.270
-10.317
118.953

27) Szegmens információk
1999. december 31.

Upstream
Downstream
Irányítás és egyéb
Összesen

73

Értékesítés
nettó
árbevétele

Üzleti
eredmény

Beruházási
ÉrtékTárgyi
tevé- csökkenés,
eszközök
kenység értékvesztés nettó értéke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

256.098
462.620
23.930
742.648

40.346
32.505
-16.937
55.914

35.403
50.851
7.040
93.294

29.775
24.235
6.246
60.256

206.512
189.148
30.361
426.021
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1998. december 31.

Upstream
Downstream
Irányítás és egyéb
Összesen – módosítás elôtt
Módosítások
Összesen - módosított

Értékesítés
nettó
árbevétele

Üzleti
eredmény

Beruházási
ÉrtékTárgyi
tevé- csökkenés,
eszközök
kenység értékvesztés nettó értéke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

254.100
345.382
34.732
634.214
–
634.214

52.143
32.516
-12.303
72.356
1.936
74.292

43.180
39.246
5.790
88.216
–
88.216

20.656
15.516
4.713
40.885
-105
40.780

172.637
143.880
28.200
344.717
2.373
347.090

A szegmensek üzleti eredményének meghatározása során a szegmensek (üzletcsoportok) közötti teljesítmény-transzferek a piaci árakat megközelítô transzferárakon
kerültek figyelembe vételre. A teljes belsô értékesítés az Upstream, Downstream és az Irányítási szegmensek által 1999 során rendre a következô volt:
82.845 M Ft, 95.529 M Ft és 18.736 M Ft.

28) A magyar számviteli szabványok és az IAS szerinti konszolidált pénzügyi beszámolók
közötti eltérések levezetése

1998. december 31. – MSZSZ
IAS konszolidáció hatása
Külsô tulajdonosok részesedése az IAS szerint
IAS módosítások
Halasztott adó
Termelôberendezések értékcsökkenése
Termelôberendezések értékvesztése
Tartalékok átsorolása
Nem realizált közbensô eredmény (Kiskungáz)
Karbantartási elhatárolás
Környezetvédelmi kötelezettségek
Mezôfelhagyási kötelezettségek
További céltartalék a készletekre
Visszavásárolt saját részvények
Saját részvények értékesítésének nyeresége

Tartalékok

Mérleg
szerinti
eredmény

Saját
tôke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

98.400
–
–

206.110
2.861
-5.718

49.151
-1.219
-571

353.661
1.642
-6.289

–
–
–
–
–
–
–
–
–
-793
–

14.534
7.449
-215
395
-105
-5.306
-21.215
-31.627
-1.255
-2.513
660

-1.924
-558
73
-33
–
2.000
344
-807
-412
–
-660

12.610
6.891
-142
362
-105
-3.306
-20.871
-32.434
-1.667
-3.306
–

97.607
–

164.055
–

45.384
8.785

307.046
8.785

Jegyzett
tôke

1998. december 31. – módosítások elôtti IAS
Osztalékok átsorolása 1998-ról 1999-re
IAS 37 bevezetése
Környezetvédelmi kötelezettségek
Mezôfelhagyási kötelezettségek
Karbantartási elhatárolás
Számviteli politika változásai
Successful Efforts módszer szerinti elszámolás
Árfolyamveszteség aktiválása
A fenti módosítások halasztott adó hatása
1998. december 31. – IAS módosított

–
–
–

10.815
16.917
5.306

-853
-2.430
-2.000

9.962
14.487
3.306

–
–
–
97.607

-3.478
1.606
-3.300
191.921

-2.254
1.717
-1.298
47.051

-5.732
3.323
-4.598
336.579

1999. december 31. – MSZSZ
IAS konszolidáció hatása
Külsô tulajdonosok részesedése az IAS szerint

98.400
–
–

255.164
1.642
-6.289

31.574
-2.080
27

385.138
-438
-6.262
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Jegyzetek a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
1999. és 1998. december 31.

IAS módosítások
El nem fogadott osztalék visszaforgatása
Halasztott adó
Termelôberendezések értékcsökkenése
További céltartalék készletekre
Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék
Mezôfelhagyási kötelezettségekre képzett céltartalék
Saját részvények visszavásárlása
Successful Efforts módszer szerinti elszámolásra történô áttérés hatása
Finanszírozási költségek aktiválása
Feldolgozó eszközök értékvesztése
Külföldi kutatási költségek értékvesztése
Külföldi felszámolási költségekre képzett céltartalékok
Pénzügyi eszközök átértékelése
Tunéziai termelô eszközök értékvesztése
Egyéb
1999. december 31. – IAS

–
–
–
–
–
–
-489
–
–
–
–
–
–
–
–
97.911

–
8.369
6.891
-1.667
-10.909
-17.947
-2.022
-6.089
3.323
–
–
–
–
–
-78
230.388

5.386
6.991
-510
1.667
-8.592
-3.145
-345
3.280
6.269
-2.408
-1.569
-505
1.534
-1.597
-560
35.417

5.386
15.360
6.381
–
-19.501
-21.092
-2.856
-2.809
9.592
-2.408
-1.569
-505
1.534
-1.597
-638
363.716

A magyar (MSZSZ) és a nemzetközi számvitel (IAS) közötti jelentôsebb különbségek
A Magyar Számviteli Törvény 1992. január 1-jén lépett hatályba és azóta csak kisebb módosításokat hajtottak végre. A számviteli alapelvek kialakításában
meghatározó volt az EU 4., 7. és 8. direktívája, azonban ezek bizonyos vonatkozásban eltérnek IAS-tôl. A legjelentôsebb eltérések a következôk:

i) Céltartalékok
Az IAS szerint céltartalékot a Társaság olyan jelenbeli kötelezettségre képezhet, ami egy múltbeli esemény következményeként állt elô, és amelynek összege
megbízhatóan megbecsülhetô. Céltartalékok képzésére van szükség a környezetvédelmi kötelezettségek és az olaj- és gáziparra jellemzô egyéb tételek
vonatkozásában. A MSZSZ a céltartalékok képzésének lehetôségét a kétes kintlevôségek, a törvényben meghatározott garanciális kötelezettségek és bizonyos
végkielégítések fedezetére korlátozza. Ezen céltartalékok képzése nem kötelezô.

ii) Halasztott adó
Az IAS elôírja a halasztott adó eszköz vagy kötelezettség kimutatását minden idôbeli adóeltérésre, ha az eszközök és kötelezettségek elszámolt értéke a jövôbeni
adóalapot képezô nyereség meghatározásakor érvényesíthetô lesz.

iii) Aktivált finanszírozási költségek
Az IAS megengedi azon finanszírozási költségek aktiválását, amelyek közvetlenül eszköz beszerzéshez vagy eszköz-elôállításhoz kapcsolhatóak. Finanszírozási
költségek magukba foglalhatják az árfolyamkülönbözetnek a kamatot helyettesítô részét is. A MSZSZ az árfolyamkülönbözeteket nem engedi, de a finanszírozáshoz
kapcsolódó kamat aktiválását elôírja a minôsített eszközökre.

iv) Értékvesztés
Az IAS alapján a Társaságnak a mérleg fordulónapján felül kell vizsgálnia, hogy vannak-e az adott eszköz értékvesztésére utaló jelek. Amennyiben erre utaló jelek
vannak, meg kell becsülni az eszköz realizálható értékét, és ha szükséges értékvesztést kell elszámolni. A MSZSZ szerint terven felüli értékcsökkenés feleslegessé vált,
kárt szenvedett vagy selejtezett eszközökre számolható el.

v) Deviza konverzió
Az IAS szerint a külföldi pénzértékre szóló monetáris eszközöket és kötelezettségeket év végi árfolyamon kell értékelni. A MSZSZ nem engedi a nem realizált
árfolyamnyereség kimutatását. Azonban a MSZSZ lehetôvé teszi a beruházási hiteleken keletkezett nem realizált árfolyamveszteségek elhatárolását, az IAS-el
ellentétben.

vi) Termelôeszközök értékcsökkenése
Az IAS szerint a termelôeszközöket termelés arányosan kell értékcsökkenteni, figyelembe véve a becsült összes bizonyított készletet minden mezônél. A MOL Rt. 1996.
december 31. elôtt minden termelôeszközt a várható hasznos élettartam alapján lineárisan értékcsökkentett.

vii) Mezôfelhagyási kötelezettségek
Az IAS alapján céltartalék képzendô az olaj- és gázipari létesítmények termelést követô felhagyásához kapcsolódó becsült jövôbeni költségének jelenértékére. A
MSZSZ nem engedi céltartalék képzését ezen kötelezettségekre.
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Összefoglaló pénzügyi adatok (IAS)
Eredménykimutatás a december 31-vel végzôdô évre

Értékesítések és egyéb,
a mûködésbôl származó bevételek
Mûködési költségek
Üzleti tevékenység eredménye
Nettó eredmény

1994

1995

1996

1997

1998

1999

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

277.767
274.193
674
-3.881

373.482
362.292
8.844
1.170

507.850
481.165
32.242
22.691

642.881
589.948
50.007
30.565

640.091
568.079
72.356
54.168

749.400
693.486
55.914
35.417

252.249
89.005
341.254
222.718
342
73.453
44.741
341.254

266.094
128.380
394.474
222.672
331
87.376
84.095
394.474

287.289
156.224
443.513
241.285
3.085
100.525
98.618
443.513

331.052
203.632
534.684
264.076
5.718
144.173
120.717
534.684

403.413
214.402
617.815
307.046
6.289
195.334
109.146
617.815

485.438
257.445
742.883
363.716
6.262
216.863
156.042
742.883

Mérleg a december 31-vel végzôdô évre
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Eszközök összesen
Saját tôke összesen
Külsô tulajdonosok részesedése
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen

Cash flow a december 31-vel végzôdô évre
Üzleti tevékenységbôl származó nettó készpénz
45.709
24.966
Befektetési tevékenységre felhasznált nettó készpénz
-32.441
-51.188
Finanszírozási mûveletekbôl származó cash flow
-11.639
25.751
Készpénz nettó csökkenése/növekedése
1.629
-471
A fenti összefoglaló anyag a korábban kiadott pénzügyi beszámolók alapján készült, és nem tükrözi
módosítás esetleges visszamenôleges hatásait.
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62.212
68.795
98.954
142.912
-51.286
-80.462
-112.586
-115.992
-10.197
16.413
13.612
-18.163
729
4.746
-20
8.757
az 1999-ben végrehajtott számviteli politika
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Fôbb mûködési adatok
Bizonyított nettó szénhidrogénkészletek alakulása
Földgáz

Kôolaj

Kombinált

millió m3

Bcf

kt

millió hordó

ktoe

millió boe

Összes magyarországi készlet
1994. december 31-én

49.351

1.743

11.108

81,1

50.904

371,6

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy -értékesítés
1995. december 31-én

1.296
–
-4.177
–
46.471

46
–
-148
–
1.641

-1.319
–
-1.407
–
8.383

-9,6
–
-10,3
–
61,2

-274
–
-4.775
–
45.851

-2,0
–
-34,9
–
334,7

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy -értékesítés
1996. december 31-én

334
–
-4.101
42.704

12
–
-145
–
1.508

104
722
-1.215
–
7.994

0,8
5,3
-8,9
–
58,4

373
722
-4.521
–
42.424

2,7
5,3
-33,0
–
309.7

2,1
9,0
-8,5
–
60,9

756
1.236
-4.220
–
40.196

5,6
9,0
-30,9
–
293,4

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy -értékesítés
1997. december 31-én

584

21

-3.785
–
39.503

-134
–
1.395

285
1.236
-1.168
–
8.347

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy -értékesítés
1998. december 31-én

-1.761
1.384
-3.682
–
35.444

-62
49
-130
–
1.252

-1.140
592
-1.131
–
6.688

-8,3
4,3
-8,3
–
48,7

-2.560
1.708
-4.1
–
35.244

-18,7
12,5
-29,9
–
257.3

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy -értékesítés
1999. december 31-én

-2.416
214
-3.158
–
30.083

-85
8
-112
–
1.063

2.574
553
-1.132
–
8.683

18,7
4,0
-8,2
–
63,2

3.897
745
-3.989
–
35.897

28,4
5,4
-29,1
–
262,0

Külföldi készlet (Tunézia)
1998. december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy -értékesítés
1999. december 31-én

1.038
-852
–
-22
–
164

36
-29
–
-1
–
6

1.731
-1.420
–
-36
–
275

12,6
-10,4
–
-0,3
–
2,0

2.568
-2.063
–
-59
–
446

18,7
-14,7
–
-0,5
–
3,5

Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi)
1998. december 31-én

36.482

1.288

8.399

61,3

37.812

276,0

Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi)
1999. december 31-én

30.247

1.068

8.958

65,2

36.343

265,5
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1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

–
–

47,14
6,29

45,32
6,04

38,24
5,10

39,27
5,24

43,36
5,78

44,96
6,00

43,84
5,84

60
39
7
13
19
21
18
2
1

51
31
7
11
13
20
3
14
3

35
17
5
1
11
18
3
14
1

38
17
4
–
12
21
7
12
2

35
20
2
6
12
15
4
11
–

33
16
5
2
9
17
12
5
–

Szénhidrogén-termelés (bruttó adatok) (kt)
Kôolajtermelés
1.825
Kondenzátumtermelés
397
PB-termelés
227
Egyéb gáztermékek
71

1.709
452
214
53

1.631
475
221
69

1.669
488
206
82

1.477
438
172
106

m3)
4.744
5.065
54
9.863
7.057
1.313
1.156
337
9.863

5.037
5.871
-367
10.541
7.654
1.326
1.153
408
10.541

4.846
5.562
-214
10.622
7.518
1.471
1.195
438
10.622

4.837
6.811
-182
11.466
8.350
1.532
1.195
389
11.466

296
28
324

274
71
345

249
38
287

7,5

8,1

7,3

1.764
4.923
6.687
381
626
7.694
809
–

Átlagos termelési költségek alakulása
Kôolaj
USD/t
USD/hordó
Kutatási információk
Tesztelt kutak
ebbôl kutatófúrás (ebbôl külföldi)
kôolajtalálat (ebbôl külföldi)
földgáztalálat (ebbôl külföldi)
meddô kút (ebbôl külföldi)
ebbôl feltárófúrás
kôolajtalálat (ebbôl külföldi)
földgáztalálat (ebbôl külföldi)
meddô kút (ebbôl külföldi)

Földgáz termelés és értékesítés (millió
Hazai termelés (nettó száraz)
Import
Tárolói különbözet
Összes értékesítés
Gázszolgáltatóknak
Erômûvi értékesítés
Ipari és egyéb fogyasztóknak
Veszteség és saját felhasználás
Összes értékesítés és felhasználás
PB-értékesítés, kt
Hazai értékesítés
Export
Teljes értékesítés
Földgázárak, forint/m3
Átlagos importár
Átlagos viszonteladói gázár
(szállítási díjjal együtt)
Kôolaj-feldolgozási adatok, kt
Feldolgozott hazai kôolaj
Feldolgozott import kôolaj
Teljes kôolaj-feldolgozás
Gazolinfeldolgozás
Egyéb alapanyag-feldolgozás
Teljes feldolgozott mennyiség
Bér- és közös feldolgozás
Átlagos desztillációs kihasználtság

(3)
(3)
(1)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)

38(4)
17(3)
3(0)
2(1)
12(2)
21(1)
11(0)
8(0)
2(1)

1.360
388
167
100

1.258
357
158
90

1.243
282
192
39

4.663
8.947
-765
12.845
9.318
1.784
1.263
480
12.845

4.365
8.080
-247
12.198
9.094
1.496
1.226
385
12.198

3.872
8.728
-367
12.233
8.954
1.900
1.055
324
12.233

3.396
9.014
-44
12.366
9.112
1.973
948
333
12.366

266
17
283

332
9
341

290
14
304

272
52
306

279
103
382

9,8

11,4

14,4

20,4

18,3

15,9

7,7

7,7

9,4

10,9

16,6

19,3

18,8

1.656
5.224
6.880
449
707
8.036
865
–

1.565
4.659
6.224
454
925
7.603
796
67

1.573
5.286
6.859
475
654
7.989
530
73

1.451
5.070
6.521
437
614
7.572
214
65

1.335
5.362
6.697
363
577
7.637
281
66

1.208
5.627
6.835
340
795
7.970
280
69

1.200
5.774
6.974
287
631
7.892
–
63
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16
5
2
9
27
14
12
1
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1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Kôolajtermék-értékesítési adatok, kt
Belföldi termék értékesítés
Gáz- és tüzelôolajok
Motorbenzinek
Fûtôolajok
Speciális és vegyipari benzin
Bitumen
Kenôanyagok
Egyéb termékek

6.112
2.146
1.293
1.489
524
232
82
346

5.601
1.636
1.116
1.670
606
226
80
267

5.370
1.543
1.002
1.448
669
273
83
352

5.288
1.334
1.049
1.595
692
236
77
305

5.213
1.478
1.077
1.354
700
224
74
306

5.359
1.566
1.157
1.309
737
232
63
295

5.528
1.661
1.211
1.318
787
238
47
266

5.403
1.617
1.202
1.254
790
226
34
280

Exportértékesítés
Gáz- és tüzelôolajok
Benzinek
Kenôanyagok
Bitumen
Egyéb termékek
Összes termékértékesítés

1.212
419
154
60
77
502
8.535

1.660
893
191
51
53
472
7.261

1.891
1.046
292
43
78
432
7.261

2.066
1.060
424
64
90
428
7.353

1.935
989
361
103
86
396
7.148

1.794
830
411
85
99
369
7.153

1.805
861
391
94
113
346
7.333

1.777
904
370
81
95
327
7.180

Teljes munkaidôs átlagos létszám, fô
Kutatás és termelés
10.123
Feldolgozás és kereskedelem
11.176
Társasági szolgáltatások
–
Központ és egyéb
341
MOL Rt. összesen
21.640

8.219
10.703
–
504
19.426

7.229
9.934
–
540
17.703

6.256
9.485
–
571
16.312

5.815
9.193
–
635
15.643

4.295
6.991
2.715
343
14.344

4.001
7.168
2.411
381
13.961

3.970
7.172
2.115
387
13.642

–

–

2.920

2.808

4.297

5.676

6.427

6.842

21.640

19.426

20.623

19.120

19.940

20.020

20.388

20.484

Leányvállalatok
MOL Csoport
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Olajipari és pénzügyi
kifejezések
fogalomtára
Olajipari

Finomítói árrés A kôolajtermékek ára és az alapanyagok árának különbsége
Finomítói fedezet Teljes finomítási kapacitás osztva az
eladott termékek mennyiségével.
Folyékony gáztermékek A földgázból leválasztott
cseppfolyós szénhidrogének, a propántól a nehezebb komponenseket is tartalmazó gazolinokig be-

kifejezések

zárólag.
Fokozott olajkinyerési eljárás (EOR) Olyan eljárá-

Primer termékek A kôolaj-finomítás elsôdleges fontosságú termékei (motorhajtóanyagok, fûtô- és tüzelôanyagok).
Szekunder termékek A primer termékek elôállítása során szükségszerûen képzôdô-nem energetikai felhasználású termékek.
Termelésbe-állítás Szénhidrogénkészletek letermeléséhez szükséges föld alatti és föld feletti létesítmények
megvalósításának folyamata.

Átlagos termelési költségek A kôolaj- és földgázkiter-

sok/technológiák összessége, amelyekkel az elsôdle-

melésének, összegyûjtésének és feldolgozásának

ges (segédenergia nélküli) és másodlagos (EOR-nak

alapján hômennyiségi alapon kôolajra történô átszá-

költségeit foglalja magában.

nem minôsülô, pl. vízbesajtolás, nem elegyedô gáz-

mítása után kapott tömeg egyenértékes. Gyakorlati

Barrel A kôolajiparban használt angolszász mértékegység. Egy tonna egyenlô 7,3 barrellel.
Bányajáradék A nemzetközi gyakorlat és a Bányatör-

besajtolás) módszerekhez képest többletolaj-kihoza-

alkalmazáskor 1 toe alatt általában 1200 normál m3

talt lehet produkálni. (pl. égetéses eljárás, áramlási

gázt értünk.

profilt befolyásoló beavatkozások).

vény elôírásai szerint a magyar állam a Magyaror-

Toe (kôolaj tonna-egyenértékes) A gáz fûtôértéke

Franchise rendszerben mûködtetett MOL-töltôállo-

Upstream, US kutatási és termelési üzletcsoport
Vízszintes fúrás Olyan fúrás, amelynél a függôleges

szágon kitermelt kôolaj és földgáz legnagyobb része

más MOL-logóval és termékkínálattal mûködtetett,

szakaszt követôen vízszintes vagy ahhoz közeli tarto-

után bányajáradék fizetését írja elô, amelynek mér-

de nem MOL-tulajdonú töltôállomás.

mányt alakítanak ki a célrétegben, a beáramlási ke-

téke 1998. január 1. óta 12 százalék.

Készlet A kôolaj, kondenzátum, földgáz és más alkotó-

resztmetszet növelése érdekében.

Bizonyított készlet (Proved reserve) Az a becsült kô-

részek azon becsült térfogata, amelyrôl föltételezzük,

olaj-, földgáz- és cseppfolyós gáztermékmennyiség,

hogy ismert kitermelési módszerrel kereskedelmi mé-

amely a geológiai és mérnöki adatok szerint nagy

retekben kinyerhetô egy ismert fölhalmozódásból,

biztonsággal (nagyobb, mint 90 százalék) gazdasá-

egy adott idôpontot követôen, az aktuális gazdasági

gosan kinyerhetô a már ismert tárolókból, a fennálló

körülmények között érvényes állami szabályozás fi-

Üzemi eredmény osztva a felhasznált átlagos tôkével

gazdasági és üzemelési feltételek mellett.

gyelembe vételével.

[összes eszköz – (befektetett pénzügyi eszközök +

Bizonyított feltáratlan készlet (Proved undeveloped

KKKSZ Kôolaj és Kôolajtermék Készletezô Szövetség,

reserve) Olyan készlet, amely olyan területeken lé-

amely Magyarországon a kôolaj és a kôolajipari

vô új kutakból nyerhetô, ahol még nem történt fú-

termékek stratégiai készletezésérôl gondoskodik.

rás, vagy olyan meglévô kutakból, ahol viszonylag

Kogenerációs erômû Szén- vagy földgáztüzelésû erô-

jelentôs ráfordítás szükséges az átalakításhoz.

mû, mely villamos és termikus energia egyidejû ter-

Bizonyított feltárt termelési készlet (Proved

melésére alkalmas.

developed producing reserve) Az a készlet, amely

Kondenzátumok A folyékony fázisú szénhidrogének

a meglévô kutakban a termelés számára rendelke-

azon csoportjának általánosító elnevezése, amely-

zésre álló idô alatt kitermelhetô.

ben dominálnak a könnyû alkotók, és amelyeket a

Bizonyított feltárt nem-termelô készlet (Proved

földgáz szeparálásával a felszínen nyernek ki.

developed non-producing reserve) Olyan készlet,

Kutatófúrás Olyan fúrás mélyítése, amelyet kutatóterü-

amely a meglévô kutakból a rendelkezésre álló idô

leten gazdaságos kôolaj- és/vagy földgázkészlet fel-

alatt kitermelhetô, de amelybôl a befejezetlen veze-

derítése céljából, vagy már ismert telepek lehatáro-

ték-összeköttetések vagy egyéb mechanikai vagy

lása, területük és készleteik bôvítése érdekében való-

szerzôdéses követelmények hiánya miatt a szénhid-

sítanak meg.

rogéneladás még nem kezdôdött meg.

Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) A legjelentô-

Boe (kôolaj hordó-egyenértékes) A gáz fûtôértéke

sebb magyarországi kôolajtermék-forgalmazó társa-

alapján hômennyiségi alapon kôolajra történô át-

ságok szövetsége.

Pénzügyi

kifejezések

Átlagos lekötött tôkearányos megtérülés (ROACE)

befejezetlen beruházás állománya + pénzeszközök
és értékpapírok + rövidlejáratú kötelezettségek) +
rövidlejáratú hitelek]
EBITDA
Üzleti eredmény és az értékcsökkenés összege.
EBITDA ráta Átszervezési tételek elôtti üzleti eredmény
plusz értékcsökkenés osztva az értékesítés nettó árbevételével.
GDR A letétkezelô bank által letétben tartott részvényekrôl kiállított letéti igazolások (Global Depositary
Receipt), amelyek külföldön kerülnek
forgalombahozatalra.
Kapitalizáció A társaság piaci értéke, az alaptôkét alkotó részvények darabszáma szorozva a részvények
aktuális piaci árával.
Nettó eredmény Adózás utáni eredmény a társult vállalkozások eredményének és a külsô tulajdonosok
részesedésének levonása után.

számítása után kapott térfogati egyenérték. Gyakor-

Maradék-feldolgozási projekt Célja a kôolaj-finomítás

lati alkalmazáskor 1 boe alatt általában 6000 köb-

során keletkezô maradékok (fûtôolaj) könnyebb, ér-

lábnyi (kb. 170 normál m3) gázt értünk.

tékesebb termékké (fehéráruvá) történô átalakítása.

Saját tôkearányos megtérülés (ROE) A társaság rész-

MCF Millió köbláb. A földgáziparban használt angol-

vénytôkéjére esô megtérülést mutatja meg, a nettó

Brent típusú kôolaj Északi-tengeri kôolajok keveréke,
melynek jegyzésára irányadónak tekintett a nemzet-

szász mértékegység. Egy m3 egyenlô 35,314 köbláb-

közi kôolajpiacon.

bal.

Bruttó termelés A szénhidrogén mezôkbôl származó

Meddô kút Olyan kivizsgált kutató- és/vagy

összes kôolaj és földgáz mennyisége a bányajáradék

feltárófúrás, amely nem igazolja szénhidrogéntelep

levonása elôtt.

meglétét, vagy amely nem képes annyi kôolajat, il-

Desztillációs kapacitáskihasználtság A kôolaj-finomí-

letve földgázt gazdaságosan kitermelni, hogy annak

tók elsôdleges desztillációs kapacitásának kihasz-

alapján érdemes lenne kúttá fejleszteni.

náltsága.

Nettó bizonyított készlet Az államnak fizetendô bá-

Downstream, DS feldolgozási és kereskedelmi
üzletcsoport.
Fehéráru A kôolajból kinyerhetô alacsonyabb sûrûségû
olajok).

a gazolin gôztérfogat mennyiségével.
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bevételek és kiadások adózás elôtt.
Tôkeáttétel A nettó adósság és a nettó adósság plusz
saját vagyon aránya.
Üzleti tevékenységbôl származó nettó készpénz A társaság üzleti tevékenységébôl származó nettó készsére, a kamatfizetésre és a beruházási programok fi-

kentve a termelt vagy leválasztott széndioxid, illetve

valósítunk meg.

változás és a normál üzletmenettel nem összefüggô

pénz, jelzi a társaság képességét az osztalék kifizeté-

Nettó szárazgáz-termelés A kitermelt összes gáz, csök-

leten ismert telepek mûvelése, termeltetése céljából

eredmény osztva a társaság saját tôkéjével.
Átszervezés és speciális tételek A vonatkozó stratégiai

Nettó termelés A szénhidrogénmezôkbôl származó
levonása után.

Feltárófúrás Olyan fúrás mélyítése, amelyet bányaterü-

és a fizetett osztalékból adódó összes hozam.

nyajáradékkal csökkentett bizonyított készlet.
összes kôolaj és földgáz mennyisége a bányajáradék

(általában értékesebb) termékek (PB, benzinek, gáz-

Részvényesi hozam A részvények árfolyamváltozásából

nanszírozására.
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A MOL Rt. szervezeti felépítése

Igazgatóság

Felügyelô Bizottság

Csák János
elnök

Irányító Bizottság
Mosonyi György

Mándoki Zoltán

vezérigazgató

általános

pénzügyi

vezérigazgató-helyettes

vezérigazgató-helyettes

Hazai Kutatás
és Termelés

Külföldi
Kutatás és
Termelés

Kutatás, termelés,
gáztárolás

Beszerzés,
Feldolgozás és
Logisztika

Logisztika,
szállítás,
feldolgozás

Michel-Marc Delcommune

FöldgázKereskedelem
és Energetika

Értékesítés

Lakossági
Szolgáltatások

Értékesítés
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Társasági és részvényesi információk
A MOL Rt. alapításának dátuma: 1991. október 1. Bejegyezve a Fôvárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1992. június
10-i dátummal, 1991. október 1-jei hatállyal 01-10-041683 számon.
Jogelôd: Országos Kôolaj- és Gázipari Tröszt és tagvállalatai
A jelenleg érvényes alapszabályt az 1999. július 19-i közgyûlésen fogadták el. Az alapszabály megtekinthetô, vagy igényelhetô a Társaság részvényirodáján.
Alaptôke: 98 400 000 névre szóló, egyenként 1000 Ft névértékû, „A” sorozatú törzsrészvény, valamint 1 darab névre szóló, 1000
Ft névértékû, meghatározott elsôbbségi jogokat biztosító, „B” sorozatú szavazatelsôbbségi részvénybôl áll.
Tulajdonosi szerkezet 1999. december 31-én:
1999. december 31.
Részvények száma
Külföldi befektetôk
ÁPV Rt. (Állami Privatizációs és Vagyonkezelô Rt.)
Magyar magán- és intézményi befektetôk
Letétkezelôk *
MOL Rt. (saját részvények)
Nem regisztrált
*

50.085.611
24.600.002
2.883.117
18.076.077
480.402
2.274.792

%
50,9
25,0
2,9
18,4
0,5
2,3

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a részvénykönyvet 1999 augusztusa óta a KELER Rt. vezeti, a részvényesi kategóriák az elõzõ idõszakokhoz képest megváltoztak,
és megjelent egy ún. új letétkezelôi kategória.

A részvényekre vonatkozó információ
A MOL-részvények árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok többsége, a „Magyar Tôkepiac” kötésenként és naponta ismerteti az
árfolyamokat és a forgalmazott mennyiségeket. A „Magyar Tôkepiac” az alábbi címen érhetô el: H-1037 Budapest, Bojtár u. 6466. A MOL Rt. GDR-jainak indikatív áralakulása és forgalma a londoni SEAQ-on a Reuters rendszeren a MOL Bq.L, a Bloomberg
rendszeren MOLD LI RIC kóddal érhetô el. A MOL-részvények árfolyama a Budapesti Értéktôzsdén a Reuters rendszeren a MOLB.BU,
a Bloomberg rendszeren pedig a MOL HB RIC kóddal kísérhetô figyelemmel. Az alábbi táblázat mutatja a MOL-részvények illetve
GDR-ok kereskedési adatait 1999-ben negyedévente.
Idôszak

1.
2.
3.
4.

negyedév
negyedév
negyedév
negyedév

BUX forgalom

BUX záróár

SEAQ forgalom

SEAQ záróár

(db részvény)

(Ft/részvény)

(db GDR)

(USD/GDR)

74.323.548
53.475.920
35.304.056
42.472.906

5.060
5.830
5.125
5.250

31.956.472
23.399.154
21.599.483
28.961.547

21,5
23,9
21,1
20,7
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Saját részvények állománya
A MOL Rt. 1998. április 29-én megtartott éves rendes közgyûlésének határozata – amely felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát
három éven keresztül, évi legfeljebb 900.000 darab saját részvény megvásárlására aktuális tôzsdei áron a részvényalapú ösztönzési
rendszerek forrásának biztosítása céljából – az alábbiak szerint módosult:
• a felhatalmazás 5 évig érvényes;
• a részvénytársaság tulajdonába kerülô saját részvények együttes névértékének összege nem haladhatja meg az alaptôke 10 százalékát;
• a részvények a tranzakció lebonyolításának napján érvényesülô tôzsdei árszinten kerülhetnek a Társaság birtokába;
• az Igazgatóság a lebonyolított tranzakciókról és a megvásárolt saját részvények felhasználásáról az azokat követô elsô közgyûlésen számoljon be, és eljárása során az Igazgatóság a jelen határozatban foglalt feltételeket, a gazdasági társaságokról
szóló törvény rendelkezéseit és az értékpapírtörvényben, valamint az érvényes tôzsdei elôírásokban szereplô bejelentési
kötelezettségek teljesítését is köteles figyelembe venni.
Ennek indokai:
• a részvényalapú ösztönzési rendszerek súlyának növelése a részvényesek és a vezetés érdekeinek még erôsebb összehangolása
érdekében;
• a tôkeszerkezet optimalizálási lehetôségének elôsegítése a forgalomban lévô részvények vásárlása (és esetleges késôbbi
bevonása) útján, valamint
• a szóba jöhetô részvényjellegû vagy hibrid finanszírozási instrumentumok alkalmazásának megkönnyítése.
A MOL Rt. 1999. június 10-én a tôzsdén 513.135 db MOL-részvényt értékesített, és ugyanilyen mennyiségû MOL-részvényt vásárolt
5.940 forintos áron. A tôzsdei ügylettel érintett részvények a MOL Rt. menedzseri és munkavállalói részvényalapú ösztönzési programjának fedezésére szolgálnak.
Az Igazgatóság és a Felügyelô Bizottság díjazása, a felsôvezetés részvénytulajdona
1999-ben a Felügyelõ Bizottság teljes díjazása 18,3 M Ft volt. Az alábbi táblázat az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság és a felsõvezetés tulajdonában lévô MOL-részvények számát mutatja az 1999. december 31-i állapot szerint.
Név

Tisztség

Csák János
Laszlo R. Czirjak
Dr. Dobák Miklós
Hernádi Zsolt
Dr. Horváth Gábor
Dr. Macher Ákos
Méhes Sándor
Iain Paterson

Igazgatóság elnöke
Igazgatósági tag
Igazgatósági tag
Igazgatósági tag
Igazgatósági tag
Igazgatósági tag
Igazgatósági tag
Igazgatósági tag

Tulajdonban lévô
részvények száma
710
4.000
484
–
–
–
–
–
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Név

Tisztség

Dr. Lukács János
Dr. Hartmann Péter
Incze Zsolt
Kudela József
Dr. Lámfalussy Sándor
Major János
Pap Eduárd
Vinkovits András
Mosonyi György
Michel-Marc Delcommune
Mándoki Zoltán
Bokor Csaba
Cseh Béla
Gerecs László
Geszti László
Sivó Imre
Szitó János
Dr. Tóth József
Áldott Zoltán
Dr. Bánhegyi Ilona
Felkai György
Váradi Béla

Felügyelô Bizottság elnöke
Felügyelôbizottsági tag
Felügyelôbizottsági tag
Felügyelôbizottsági tag
Felügyelôbizottsági tag
Felügyelôbizottsági tag
Felügyelôbizottsági tag
Felügyelôbizottsági tag
Vezérigazgató
Pénzügyi vezérigazgató-helyettes
Általános vezérigazgató-helyettes
Ügyvezetô igazgató
Ügyvezetô igazgató
Ügyvezetô igazgató
Ügyvezetô igazgató
Ügyvezetô igazgató
Ügyvezetô igazgató
Ügyvezetô igazgató
Igazgató
Jogi vezetô
Igazgató
Igazgató

Tulajdonban lévô
részvények száma
160
813
–
37
380
379
352
–
–
5.000
30.000
4.070
17.487
4.190
–
–
4.341
138
2.365
–
260
–

Igazgatósági részvényjuttatási program
A MOL Rt. hosszú távú ösztönzési rendszert fogadott el a MOL Rt. külsô (munkaviszonyban nem álló) igazgatósági tagjainak részére,
melynek célja a magasan képzett igazgatók megszerzése és megtartása, illetve a részvényesek és az igazgatók érdekeinek összehangolása a Társaság hosszú távú teljesítménye és a részvényesi érték növelése terén.
A részvényjuttatás a részvénynek a Budapesti Tõzsdei Indexben („BUX Index”) lévõ más vállalatokhoz és nem kevesebb mint tíz európai energiaipari vállalatot („EEC Csoportindex”) tartalmazó összehasonlító csoporthoz hasonlított részvényár teljesítményén alapul.
A külsô (munkaviszonyban nem álló) igazgatóknak április 1-jétôl a következô év március 31-ig terjedô idôszakra („Teljesítmény
Periódus“) legfeljebb 25.000 amerikai dollár forintértékének megfelelô MOL-részvény juttatható a MOL-részvényeknek a BUX Indexet
alkotó társaságok részvényeinek árfolyam-alakulásához mért relatív teljesítménye alapján, és 25.000 amerikai dollár forintértékének
megfelelô MOL-részvény juttatható az EEC Indexet alkotó társaságok részvényeinek árfolyam-alakulásához mért relatív teljesítménye
alapján. Amennyiben az Igazgatóság elnökének tisztségét a társasággal munkaviszonyban nem álló igazgató tölti be, az Igazgatóság
elnökének maximális juttatása 41.500-41.500 amerikai dollár forintértékének megfelelô értékû részvény lehet mindkét index alapján.
Az egyes igazgatókat megilletô minimális részvényjuttatás mértéke nulla.
Semmilyen részvényjuttatás nem jár az adott index kategóriában abban az esetben, ha a MOL-részvények árfolyamváltozásából
eredô hozama az adott Teljesítmény Periódus végén az adott indexekben szereplô társaságok (a MOL Rt. kivételével) kevesebb mint
25 százalékának a részvényár változásból eredô hozamát nem éri el. Az igazgatók az adott kategóriában a maximális mértékû juttatásra akkor válnak jogosulttá, ha a MOL-részvények árfolyamváltozásból eredô hozama az adott idôszak végén az adott indexekben szereplô társaságok legalább 75 százalékának az árfolyamváltozásából eredô hozamát eléri vagy meghaladja. Amennyiben
a MOL-részvények teljesítménye az adott indexben szereplô társaságok 25 és 75 százalékának részvényár változásból eredô hozama között van, a juttatásokat a 0 és a maximális érték között egyenes arányossággal kell kiszámítani. A számítás céljaira a két
indexben szereplô társaságokhoz mért relatív teljesítmény külön vizsgálandó.
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Az induló részvényár a Teljesítmény Periódus 12 hónapos idôszak kezdetét (minden év április 1-je) megelôzô három naptári hónap
átlagos részvényáraként, míg a záró részvényár a Teljesítmény Periódus végét (ez minden év március 31. napja) megelôzô három
naptári hónap átlagos részvényáraként kerül meghatározásra. Az igazgatók juttatása a teljesítményperiódus végét megelôzô három
naptári hónap átlagos részvényára alapján kerül meghatározásra. Az elsô részvényjuttatásra vonatkozó jogosultság 2000. április
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*Forrás: Reuters – záró árak átlaga
A rendszer a fentiekben ismertetett szabályok alapján, az 1999-es év tekintetében, figyelembe véve a MOL-részvény relatív teljesítményét, a külsô igazgatósági tagoknak semmilyen javadalmazást nem tett lehetôvé.
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Jelentés a MOL Rt. valamint a MOL Csoport
1999. évi beszámolójának felülvizsgálatáról
A Felügyelô Bizottság ezen jelentését az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgálók véleménye és a folyamatos évközi ellenôrzések alapján alakította ki.
A MOL Rt. 1999-ben összességében sikeres évet zárt. Továbbra is ôrzi vezetô helyét Magyarország és Közép-Kelet Európa kôolaj- és földgáztermelés, -feldolgozás és -kereskedelem területén. A társaság árbevétele az elmúlt évihez képest 16 százalékkal nôtt, kontrollálható költségeit csökkenteni tudta, és ezzel az üzemi (üzleti) eredménynél 6 százalékkal
javulást ért el. Súlyos terheket ró a vállalatra, hogy a kôolajárak világpiaci alakulása és a
hazai gázárszabályozás nincs összhangban, ennek már a tárgyévi eredményre gyakorolt
negatív hatása is jelentôs. A MOL Rt. tárgyévi adózott eredménye a hatékonyságjavító egyszeri intézkedések következtében is romlott.
A MOL Rt. hitelállománya 12 százalékkal nôtt ugyan, de az eladósodottság foka 1999ben sem változott, 25,4 százalék maradt. Ugyanakkor a mûködési cash flow-ja 82 százalékkal emelkedett. A követelések futamideje és a vevô-szállítóállomány aránya tovább javult.
A Felügyelô Bizottság egyhangúlag egyetért és támogatja az Igazgatóság októberben nyilvánosságra hozott új stratégiáját: törekvését a részvényesi érték maximálására és a kiválóságra, valamint a régió energiaközpontjává válást. A Felügyelô Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság eddigi mûködése, intézkedései összhangban vannak ezen célkitûzésekkel.
A MOL Rt. belsô szabályozottsága, ellenôrizhetôsége jó, integrált irányítási és információs
rendszere áttekinthetô és megbízható.
A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés a számviteli törvény elôírásainak megfelelôen, a MOL Rt. számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi adata leltárral alátámasztott. Adófizetési kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a hatályos
jogszabályoknak megfelelôen történt. A MOL Rt. 1999. évi beszámolója megbízható és
valós képet nyújt a gazdálkodásról.
A MOL Csoport is eredményesen gazdálkodott 1999-ben. Jelentôségük növekedése miatt
újabb leányvállalatok kerültek bevonásra teljes körûen a konszolidációba, ezzel a vállalatcsoport adózott eredménye közel 9 Mrd Ft-tal haladta meg az anyavállalat eredményét.
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A tulajdoni szerkezetben nem történt jelentôsebb változás. Továbbra is 50 százalék fölötti a külföldi, elsôsorban amerikai és nyugat-európai befektetôk aránya. Az ÁPV Rt.
megôrizte 25 százalék + 1 aranyrészvényét a társaságban. Letétkezelôknél található
a MOL-részvények közel egyötöde.
A MOL Rt. részvényeinek forintban meghatározott árfolyama – elsôsorban a gázár rendezés elmaradásának következtében – az elôzô évihez képest 11 százalékkal csökkent.
Tekintettel arra, hogy a MOL-részvények árfolyamváltozásából eredô hozama 1999.
április 1-tôl 2000. március 31-ig nem érte el sem a BUX, sem az EEC Indexben szereplô társaságok 25 százalékának a részvényár változásból eredô hozamát, az
Igazgatóság 1999-re vonatkozóan semmilyen mértékû juttatásra nem vált jogosulttá.
A jelentôsen megemelkedett nemzetközi olaj- és gázárak érvényesítése a hazai eladási árakban kulcskérdés a MOL Rt. 2000. évi teljesítménye szempontjából is.
A Felügyelô Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság részvényenkénti 55 forint bruttó osztalékfizetési javaslata összhangban van a Társaság jövedelemtermelô képességének alakulásával. A Társaságban maradó mérleg szerinti eredmény ekkora osztalékfizetés mellett biztosít megfelelô mértékû forrást a következô évek stratégiai céljainak finanszírozására.
A Felügyelô Bizottság a MOL Rt. 1999. évi auditált beszámolóját 690 810 696 eFt
mérlegfôösszeggel és 36 959 624 eFt adózott eredménnyel, részvényenként 55 Ft osztalék kifizetésével, a MOL Csoport 1999. évi auditált konszolidált beszámolóját pedig
750 747 474 eFt mérlegfôösszeggel és 45 904 934 eFt adózott eredménnyel a
Közgyûlésnek elfogadásra javasolja.
Budapest, 2000. április 14.
A MOL Rt. Felügyelô Bizottsága nevében:

Dr. Lukács János
a Felügyelô Bizottság elnöke
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