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AZ ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ ÉS
A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZÖS LEVELE

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató

Tisztelt Részvényesek!

Mosonyi György vezérigazgató

A 2000. évi rendkívüli piaci viszonyok után a kôolajpiac visszatért
a korábban megszokott árszintekhez. A kôolaj ára 2001-ben

A régió vezetô olajipari társaságává kívánunk válni, ennek érdeké-

14%-kal csökkent az elôzô évhez képest, a kiugróan magas

ben alaptevékenységeinkre összpontosítva a mûködési kiválóság

nemzetközi finomítói árrések szintén visszaestek. Az alacsonyabb

elérésére törekszünk. Az elmúlt évben alaptevékenységeinkben

árak következtében emelkedett a kôolajipari termékek iránti

hatékonyságunk növelésére, a nem alaptevékenységhez kapcsoló-

kereslet a régióban, és jelentôsen megnôtt a kôolajipari termékek

dó tevékenységeink leválasztására és a Társaság jövôbeni növe-

értékesítése. A hazai nagykereskedelmi árrések jól alakultak, míg

kedésének elômozdítására összpontosítottunk. Kihasználtuk az

az exportpiacokon kevésbé voltak kedvezôek a régióbeli finomítói

organikus növekedésben rejlô lehetôségeket, és lépéseket tettünk

kapacitás növekedése miatt. Tovább folytatódott az olajipar priva-

a regionális akvizíciós lehetôségekbôl származó értékteremtésre.

tizációja a régióban, és a MOL bizonyította, hogy aktív szerepet
kíván játszani a konszolidációs folyamatban.

A 2001-es év ellentmondásokkal teli esztendô volt a MOL számára. Az alaptevékenységek tekintetében jelentôs sikereket értünk

Örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk részvényeseinknek, hogy

el, ugyanakkor az olajüzlet kiemelkedô teljesítménye sem tudta

2001-ben a MOL továbbra is sikereket ért el, mivel elkötelezetten

ellensúlyozni a szabályozott gázüzletág rekordveszteségét. Ennek

követte a fókuszra, növekedésre és hatékonyságra épülô stratégiá-

következtében fordult elô, hogy társaságunk a privatizáció óta

ját. A továbbiakban e sikerek közül szeretnénk kiemelni néhányat.

elôször negatív üzleti eredményt kényszerült elkönyvelni.
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A Kutatás-Termelés tevékenységünkben továbbra is a belföldi kuta-

zását szem elôtt tartva a MOL 2001-ben megkezdte a hálózat

tásra és termelésre, valamint a külföldi készletvásárlásokra össz-

mûködési formájának átalakítását. Az év végére 102 töltôállomás

pontosítottunk. A belföldi kutatás 2001-ben a figyelem középpontjá-

mûködtetését adtuk független vállalkozók kezébe. Úgy véljük, ez

ba került. Hat új mezôt találtunk az év során, és teljes bizonyított

a folyamat nemcsak a hatékonyságot növeli, de a vállalkozói kedv

szénhidrogénkészletünk 6%-kal emelkedett, elérve a 308 millió hor-

kihasználása vevôink jobb kiszolgálásával jár majd.

dó kôolajegyenértéknek megfelelô szintet. Folytattuk külföldi portfóliónk racionalizálását is, és sikeresen csökkentettük érdekeltségeink

Társasági szinten a MOL még inkább az alaptevékenységekre

egy részét Jemenben és Pakisztánban, befejeztük tevékenységün-

összpontosított. Tovább folytatta a nem alaptevékenységek érté-

ket Szíriában. Áttörést értünk el készletakvizíciós projektünk megva-

kesítését, és jó úton halad afelé, hogy elérje célját, és 150 millió

lósításában. Az orosz kormány 2001 végén felvette a Zapadno

USD lekötött tôkét szabadítson fel errôl a területrôl. 2001-ben

Malobalik mezôt azon mezôk listájára, amelyekre termelésmegosz-

a jelentôsebb értékesítések közé tartozott a Kôolajtároló Rt. és

tási megállapodás köthetô. A folyamat meggyorsítása érdekében a

a MOL Telecom eladása. Az év folyamán a MOL sikeres nyilvános

MOL és a Jukosz 2002 februárjában megállapodást írt alá a ZMB-

vételi ajánlatot tett a TVK-ra, és ezzel a részesedése 34,5%-ra

mezô közös fejlesztésére a helyi engedélyezési rendszer keretén be-

nôtt. Emellett a MOL aktív szerepet játszott a regionális konszoli-

lül. A megállapodástól azt várjuk, hogy három év alatt megkétsze-

dációs folyamatban, amely további növekedési lehetôségeket

rezzük kôolajtermelésünket. Mûködési hatékonyságunk javítása ér-

jelent alaptevékenységei számára. Ennek részeként a MOL vételi

dekében a külföldi és belföldi kutatás-termelés divíziót összevontuk,

ajánlatot nyújtott be a PKN-re és a Rafineria Gdanska-ra, melynek

az így létrejött divízió 2001. július 1-jén kezdte meg mûködését.

értékelése folyamatban van. Társaságunk továbbra is kiemelt fontosságúnak tekinti az organikus növekedést, ennek jegyében foly-

A feldolgozás és kereskedelem területén legjelentôsebb eredmé-

tatta Romániában a zöldmezôs hálózatfejlesztési programját.

nyünk a késleltetett kokszoló üzembe helyezése volt. A beruházás
nagymértékben javítja termékkínálatunkat a nehéz fûtôolaj

Társaságunk nem mondott le a belsô hatékonyság fejlesztésérôl

könnyebb, környezetbarát termékekké történô átalakításával, és

sem 2001-ben, és 14%-os létszámcsökkentést valósított meg.

2002-tôl várhatóan jelentôsen hozzájárul eredményünk növelésé-

A 2000-ben indult Üzleti Folyamatok Átalakítása (BPR) projekt

hez. Társaságunk céljaival összhangban, azaz az iparág legjobb

2001-ben a részletes tervezési fázis megindulásával haladt

gyakorlatának megfelelôen, a MOL hajtotta végre az elsô jelentô-

tovább. A projekt része 2002-ben a SAP R/3 rendszer bevezeté-

sebb finomítói kapacitáscsökkentést a régióban. A mûködési

se, amely további lehetôségeket nyit a belsô hatékonyság terén.

hatékonyság fokozása és a finomító kihasználtságának további
növelése érdekében 2001 második felében leállítottuk atmosz-

A 2001-es év a Slovnafttal közösen megvalósuló stratégiai partner-

ferikus desztillációs kapacitásunkat a Tiszai és Zalai Finomítóban.

ségünk elsô teljes éve volt. A Slovnaft Csoport 65,2 millió USD mér-

Beszerzési, finomítási és nagykereskedelmi értékesítési tevékeny-

leg szerinti eredményt ért el, amely 24%-kal haladta meg az elôzô

ségünket egy integrált ellátási lánc menedzsment rendszer kere-

évit a rosszabb mûködési környezet ellenére. A javuló teljesítményt

tében mûködtettük, amely hozzájárult a hatékonyság növekedésé-

támogatta a szinergiák kihasználásából származó 12 millió USD költ-

hez és a nagykereskedelemben értékesített termékmennyiség

ségcsökkenés, valamint a hatékonyságjavításokkal elért 10 millió

6,5%-os növeléséhez.

USD megtakarítás. Az idén tovább bôvítjük együttmûködésünket,
hogy elérjük a 2002-re célul kitûzött, a szinergiák további kihaszná-

A kiskereskedelmi piacon a MOL üzemanyag-értékesítési volume-

lásából adódó 28 millió USD megtakarítást és árbevétel növekedést.

ne 4%-kal emelkedett úgy, hogy tíz alacsony hatékonyságú kutat
bezártunk és csak két újat nyitottunk. A hazai töltôállomások átla-

A MOL Igazgatósága 2001 márciusában alapos elemzés után

gos üzemanyag-forgalma 6%-kal emelkedett, így elérte a 3,2

a gázüzletbôl való kilépés mellett döntött, hogy az olajipari alapte-

millió litert töltôállomásonként, ami jelentôs hatékonyságjavulás.

vékenység régióban adódó lehetôségeire összpontosítson. A dön-

Továbbra is sikeresen növeltük a shoptermék-eladásokat, 2001-

tés gondos mérlegelés után született, figyelembe véve a gázszek-

ben a forgalom 60%-kal emelkedett. A hatékonyság további foko-

tor stratégiai pozícióját a jelenlegi helyzetben, illetve a jövôben vár-
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ható gázpiaci liberalizáció fényében. A döntést követôen tanács-

zôségének természetes csökkenését eredményezik, a gázüzle-

adóinkat kértük fel a gázüzletág lehetséges vevôinek felkutatására.

tünkre gyakorolt hatása viszont kedvezô. Amennyiben az alap-

Az év végén ajánlatokat kaptunk a gázüzletágban történô részese-

anyag- és termékárak a becsült tartományon belül maradnak,

désvásárlásra. Az ajánlatok értékelését követôen 2002. február-

akkor várakozásaink szerint jóval kedvezôbb eredményrôl számol-

ban a MOL Igazgatósága úgy döntött, hogy kizárólagos tárgyaláso-

hatunk be 2002-ben.

kat kezdeményez az egyik ajánlattevôvel. Amennyiben megszületik
a megállapodás, a gázüzlet eladásához szükséges a MOL részvé-

Végezetül engedjék meg, hogy az Igazgatóság nevében köszöne-

nyeseinek jóváhagyása is.

tünket fejezzük ki a vezetésnek és a munkavállalóknak áldozatos
munkájukért és elkötelezettségükért, és természetesen vásár-

A 2002. évi kilátások véleményünk szerint optimizmusra adnak

lóinknak, szállítóinknak és üzleti partnereinknek lojalitásukért e

okot. Míg az alacsonyabb olajárak alaptevékenységünk jövedelme-

kihívásokkal teli évben.

Hernádi Zsolt
elnök-vezérigazgató

Mosonyi György
vezérigazgató
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KUTATÁS-TERMELÉS

Az üzlet tevékenysége

A Kutatás-Termelés Divízió felelôs a hazai és külföldi kôolaj- és földgázkutatásért, illetve -termelésért.
A hazai kutatás-termelés célja a hatékony költséggazdálkodás, valamint modern technológiák és módszerek alkalmazása révén fenntartani a tevékenység értékteremtô képességét. A nemzetközi tevékenységben a Divízió elsôsorban a régióban megvalósítható készletvásárlásokra összpontosít, ahol a társaság
versenyelônnyel rendelkezik.

A 2001. év legfontosabb eredményei

• A külsô környezet változásainak való jobb megfelelés és

• A külföldi kutatási portfólió racionalizálására vonatkozó stra-

a meglévô szinergiák kihasználása érdekében a hazai és a kül-

tégiánkkal összhangban befejeztük szíriai kutatásainkat, és

földi kutatás-termelés szervezete 2001. július 1-jétôl egy diví-

mind a jemeni, mind a pakisztáni projektjeink esetében sikere-

zióba integrálódott.

sen értékesítettük érdekeltségeink egy részét.

• 2001 folyamán Magyarországon 9 területen végeztünk szeiz-

• 2001-ben folytattuk tárgyalásainkat a Jukosz olajtársaság-

mikus mérést és 14 kutatófúrást mélyítettünk, melynek ered-

gal és az illetékes orosz hatóságokkal a Zapadno Malobalik

ményeképpen 6 új mezôben összesen 21,8 millió barrel olaj-

(ZMB) mezô termelésbe állítására. A PSA-tárgyalások lelassu-

egyenérték (boe) nettó bizonyított készletet fedeztünk fel. A ha-

lása miatt megegyeztünk a Jukosszal egy közös vállalat (Joint

zai bizonyított készlet 289 millió barrel olajegyenértékrôl 308

Venture, JV) létrehozásáról, annak érdekében, hogy 2002-ben

millióra növekedett, amely 147%-os készletpótlási arányt ered-

közösen megkezdhessük a mezôfejlesztést. A ZMB-projekttel

ményezett. A fajlagos megtalálási, mezôfejlesztési és termelési

párhuzamosan vizsgáltuk egyéb orosz projektek fejlesztésének

költség jelentôsen az 1999-es stratégiában meghatározott

lehetôségét is.

követelményszint alatt maradt.

6

Üzleti környezet

2001-ben három 3D-s szeizmikus mérési programot hajtottunk

A Divízió üzleti környezete a 2000. évitôl kisebb mértékben ugyan,

végre, amelyek a 2003. évi fúráspontok megalapozását szolgál-

de változatlanul kedvezôen alakult. Bár a Brent-típusú kôolaj ára

ják. A hat 2D szeizmikus mérés a 2000 folyamán felvett kutatási

az év utolsó negyedévében visszaesett 20 USD/bbl alá, a 24,4

területek geológiai modelljének fejlesztését és értékelését célozta.

USD/bbl-es éves átlagár csak 14%-kal maradt el az elôzô évitôl.
A sikeres kutatási tevékenység az új felfedezésekbôl és kiterHazai kutatás és termelés

jesztésekbôl 3,8 millió egyenértéktonna (29 millió barrel olaj-

A MOL 1999-es stratégiai értékelése megerôsítette, hogy a hazai

egyenérték) nettó bizonyított készletnövekményt eredményezett.

kutatás és termelés a Csoport jövôbeli cash flow-jához a továbbiak-

A további 2,2 millió egyenértéktonna (17 millió barrel olajegyen-

ban is képes jelentôs mértékben hozzájárulni. A további értékte-

érték) növekmény a készletek újraértékelésébôl és a növelt ha-

remtés érdekében az üzlet a hatékonyságot, a költségek csökken-

tékonyságú termelési eljárásokból keletkezett. A készletnövek-

tését és a fejlett kutatási és termelési módszerek alkalmazását

mény és a 3,6 millió egyenértéktonna éves termelés egyenlege-

tartja szem elôtt, valamint kihasználja a meglévô versenyelônyeit.

ként a hazai nettó bizonyított szénhidrogénkészletek mennyisége 2001. december 31-én 40,8 millió egyenértéktonna (308

A hazai tevékenységet illetôen a 2001. év kiemelkedôen sikeres-

millió barrelegyenérték) volt. A teljes készletmennyiségbôl 34,3

nek bizonyult. Az 1990-es évek extenzív 3D-s szeizmikus méré-

milliárd m3 földgáz, ami a készlet 73,8%-a. 2001-ben a MOL

sei révén rendelkezésre álló információk alapján a MOL az év

magas, 147%-os mutatóval jellemezhetô készletpótlást ért el.

folyamán 12 kutatófúrást mélyített a hagyományos kutatási terü-

A hazai kutatás sikeressége hozzájárul a termeléscsökkenés

leteken, feltárt szénhidrogénmezôk közelében. A 12 fúrásból 6

ütemének lassításához.

gazdaságosan kitermelhetô új mezôt fedezett fel. A legsikeresebb kutatási projektek Tóalmástól délre, egy kôolajat és kon-

A hazai kutatási sikerek 2001-ben 0,3 USD/bbl-lel csökkentet-

denzátumot tartalmazó mezô, illetve Derecske és Borota térsé-

ték a hazai megtalálási költség 3 éves átlagát 1,8 USD/bbl-re,

gében egy-egy gázmezô felfedezését eredményezték. Az új felfe-

a fejlesztési költség 3 éves átlaga pedig 0,3 USD/bbl-lel növe-

dezések bizonyított készlete 12,2 millió barrel olajegyenérték,

kedett 2,3 USD/bbl-re. Az amortizáció és irányítási költség nél-

3

3

míg a gázmezôk esetében 2,4 milliárd m és 204 millió m . Bár

küli fajlagos kôolaj- és földgáztermelési költség 3,2 USD/bbl,

az alacsonyan kutatott területeken mélyített két kutatófúrás nem

illetve 6,6 USD/ezer m3 volt. A fajlagos költségek növekedésé-

eredményezett gazdaságosan kitermelhetô készleteket, a talált

ben szerepet játszott mind a termelési volumenek csökkenése,

szénhidrogén megerôsítette a geológiai modell helyességét, és

mind bizonyos karbantartó és irányító tevékenységeknek egy

megalapozta a terület továbbkutatási perspektíváit.

kizárólagos MOL-tulajdonú társaságba történô kiszervezése.
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Míg a tevékenységek a Divízión belül voltak, ezek a költségek

zárult. A blokk további kutatási potenciáljának felderítésére be-

általános költségként, a kiszervezést követôen viszont közvetlen

léptünk a második kutatási fázisba. A 48-as jemeni blokkban

költségként kerültek elszámolásra és így beleértendôk a fajla-

az elsô kutatási fázis két kutatófúrás lemélyítésével fejezôdik be

gos termelési költségbe.

2002-ben. Mindkét blokkot illetôen az érdekeltségünk 30%-át
értékesítettük a POL- és az Attock-cégeknek, amelyek már part-

Külföldi kutatás és termelés

nereink a pakisztáni kutatási projektben.

Nemzetközi tevékenységünkben 2001-ben – a stratégiával
összhangban – készletvásárlásra fókuszáltunk, és emellett foly-

Görögországi kutatási blokkunkban az utolsó kutatófúrás mélyítése

tattuk a kutatási portfólió racionalizálását. Különösen jelentôs

is befejezôdött. 2001-ben Szíriában befejeztük kötelezettségeink

erôfeszítéseket tettünk az oroszországi Zapadno Malobalik

utolsó szakaszát is a Palmyra-East blokkban, két kutatófúrás

(ZMB) mezô megszerzésének befejezésére.

lemélyítésével. Ezek a fúrások nem tártak fel kereskedelmi értékû
szénhidrogén-felhalmozódásokat, ezért az augusztusban lejáró

Fontos lépés volt 2002. február 12-én Budapesten, amikor alá-

termelésmegosztási szerzôdést (PSA) nem hosszabbítottuk meg.

írásra került a megállapodás a Jukosszal a ZMB-mezô közös fejlesztésérôl és termelésbe állításáról. A vegyes vállalat 50–50%

Pakisztánban, a Tal projektbeli részesedésünk a POL részére tör-

arányban a MOL és a Jukosz tulajdonában lesz és a helyi ható-

tént értékesítést követôen lecsökkent 35%-ról 10%-ra. A POL-cég

ságoktól beszerzett jóváhagyásokat követôen Oroszországban

felvállalta a MOL költségeinek megtérítését a jelenlegi kutatási

kerül bejegyzésre.

fázis végéig, beleértve a kutatófúrás lemélyítésének költségeit is.

A ZMB-mezô Nyugat-Szibériában található, igazolt kitermelhetô

Hatékonyságjavítás

olajkészlete 20 millió tonna (145 millió hordó) és ezenfelül további

A mûködési hatékonyság, a tapasztalatok hasznosítása és a tôke-

feltárható készletekkel is rendelkezik. Közelében fejlett szállítási

allokáció eredményességének növelése érdekében a hazai és

infrastruktúra található. A mezôbôl a MOL-ra jutó készlettel Társa-

a külföldi kutatás-termelési tevékenység szervezetileg egyesült.

ságunk jelenlegi olajkészletei megduplázódnak. Jelenleg a mezô
termelése 10.000 hordó/nap. A tervezett csúcstermelést a me-

A Kutatás-Termelés Divízió 2001-ben továbbra is fokozottan

zô 2005-ben éri el napi 55.000 hordóval. Ennek a mennyiségnek

törekedett a hatékonyság növelésére és a költségek csökkenté-

a MOL-ra jutó részével a jelenlegi termelésünk megkétszerezôdik.

sére. Ezen intézkedések hatására a termelési költség reálérték-

A mezô teljes kifejlesztése a MOL és a Jukosz részérôl együttesen

ben csökkent. A divízió létszáma (a leányvállalatokat is beleértve)

mintegy 300–350 millió dollár beruházást igényel.

491 fôvel (11,9%) 3.652 fôre csökkent. A csökkenés mintegy
fele származik a hatékonyságnövelésbôl, az ezen felüli csökkenés

Ami a jelenlegi aktív kutatásainkat illeti, Jemenben egy kutatófú-

a hazai és külföldi leányvállalatok divesztíciójának következménye.

rást mélyítettünk a 49-es blokkban, amely biztató eredménnyel
Az egyszerviz-céges modell (single services company, SSC)
2000. évi bevezetése átalakította a korábban több karbantartó
leányvállalat által biztosított karbantartási tevékenységet, ami
a bevezetés évében jelentôs megtakarításokat eredményezett.
2001-ben a modell megvalósítása a nem kulcskompetenciákkal
rendelkezô leányvállalatok értékesítésével befejezôdött. Az átalakítást követôen a karbantartási költségek reálértékben 2001ben is a korábbi alacsony szinten maradtak, és a mûködési mód
megváltozásától a jövôben további megtakarításokra számítunk.
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KERESKEDELEM

Az üzlet tevékenysége

Az üzleti szegmens a kôolaj- és az olajtermékek beszerzését, finomítását, logisztikai mûveleteit és nagykereskedelmi értékesítését végzi. Ezek a tevékenységek a kôolaj és az olajtermékek beszerzését, szállítását
és feldolgozását, továbbá a logisztikai rendszer mûködtetését, valamint az olajtermékek nagykereskedelmi
értékesítését és egyéb kereskedelmi tevékenységeit foglalják magukba. A Lakossági Szolgáltatások a termékek és szolgáltatások kiskereskedelmi értékesítését végzi a hazai és nemzetközi töltôállomás-hálózat
mûködtetésével. Az üzleti szegmens célja a hatékonyság növelése az integrált ellátási lánc menedzsment
rendszer révén. Az értékesítés növelését a kiváló eszközparkon és a földrajzi elônyök kihasználásán alapuló
magas termékminôség biztosítja. A kiskereskedelmi üzlet célja a termékválaszték bôvítése, a vevôkre irányuló figyelem, a MOL-márka elfogadottságának javítása a vásárlói lojalitás növelése érdekében.

A 2001. év legfontosabb eredményei

a nagykereskedelemben értékesített termékek mennyiségét
6,5%-kal növeltük, ugyanakkor készleteinket és reálértéken

• A kôolaj-feldolgozási tevékenység területén a késleltetett

számított költségeinket csökkenteni tudtuk.

kokszoló novemberi üzembe helyezésével befejezôdött a nagyszabású maradék-feldolgozási projekt. Az 55 Mrd Ft-os beru-

• A kiskereskedelmi üzlet jelentôs növekedést ért el 2001-

házás eredményeként jelentôsen javult a termékstruktúra,

ben. A hazai piacon továbbra is a jelentôs potenciállal rendel-

ami megalapozza a jövedelmezôség javulását az elkövetkezô

kezô értékesítési helyek fejlesztésére koncentráltuk beruházá-

évekre. Ezen túlmenôen, a hatékonyság javításának egy lépé-

sainkat, így két töltôállomást teljesen felújítottunk, két új töltô-

seként a Tiszai és a Zalai Finomítóban megszüntettük a kôolaj-

állomást nyitottunk, miközben bezártunk tíz kevésbé hatéko-

feldolgozási tevékenységet, ami a kapacitáskihasználtság

nyan mûködôt. Beruházási stratégiánk sikerességét támasztja

azonnali növekedését és a költségek csökkenését eredmé-

alá, hogy az egy töltôállomásra jutó forgalom 6%-kal, a teljes

nyezte.

üzemanyag-értékesítés pedig 4%-kal nôtt stabil piaci részesedés mellett. Elsôsorban sikeres marketingtevékenységünk kö-

• 2001-ben a teljes értékláncot egy integrált ellátási lánc

vetkeztében shopeladásainkat 60%-kal növeltük. A nem üzem-

menedzsment rendszeren belül mûködtettük. Az üzlet ily mó-

anyag-értékesítés további növelése érdekében tovább tesztel-

don történt átszervezése lehetôvé teszi, hogy a piac- és a ve-

tük és finomítottuk új shop design koncepciónkat. A sikeres

vôi igények változásaira gyorsan reagáljunk, javítsuk tevékeny-

teszteket követôen az új „Friss 24” shopkialakítást a hálózat-

ségünk hatékonyságát. Mindennek eredményeként 2001-ben

ban fokozatosan elterjesztjük.
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Üzleti környezet

tôs célja volt: elszakadni a bizonytalan fûtôolajpiactól, valamint

A 2000. évi szokatlanul kedvezô üzleti környezetet követôen

emelni a finomító konverziós szintjét, s ezáltal versenyképes-

2001-ben a piaci árak a szokásos szintre tértek vissza. Mind-

ségét. Ezzel a lépéssel a Dunai Finomító Európa egyik

azonáltal a kevésbé kedvezô üzleti feltételek mellett is a Divízió

legmagasabb kiépítettségû kôolaj-feldolgozójává vált, s a pro-

kimagasló eredményt ért el. A finomítói árrések a 2000. évi

jekt eredményeként termékösszetétele jelentôsen javult.

rendkívül magas szinthez viszonyítva mérséklôdtek. A hazai és

A beruházás által a motorbenzinek aránya 22%-ról 24%-ra,

a régióbeli piacokon nôtt a fogyasztás, részben a piaci feltéte-

a gázolajoké 38%-ról 43%-ra nôtt, míg a nehéz fûtôolaj része-

lek általános javulásának hatására, részben a kiskereskedelmi

sedése 15%-ról 1%-ra csökkent. A termékstruktúra változá-

árak reálértékben történt jelentôs csökkenésének, valamint

sának hatására az elkövetkezô években számottevôen nô a fi-

a háztartások jövedelememelkedésének köszönhetôen. A ro-

nomítói árrés.

mán piaci környezet az év második felében érezhetôen javult,
miután a piacvezetô nemzeti olajtársaság emelkedni hagyta

Finomítói tevékenységünk folyamatos racionalizálása során je-

a kiskereskedelmi árréseket.

lentôs lépés volt a Tiszai és Zalai Finomító kôolaj-feldolgozási
tevékenységének 2001-ben történt leállítása. A racionalizálás

Finomítás

több területre: az eszközökre, a készletekre, a mûködésre és

2001-ben a MOL 5,6 millió tonna kôolajat importált, amely

az egyedi tevékenységekre kiterjedô folyamat. A Tiszai Finomí-

közel azonos a 2000-ben behozott mennyiséggel. Az átlagos

tóban továbbra is folytatódik a gázolaj-kénmentesítési, a motor-

importár – USA-dollárban kifejezve – 15,5%-kal csökkent, ami

benzin-keverési és az MTBE-elôállítási tevékenység. A Zalai

megfelel a nemzetközi piaci tendenciáknak. Az import teljes

Finomító a jövôben elsôsorban speciális bitumeneket állít elô.

volumene „Russian export blend” néven ismert orosz kôolaj,

A végrehajtott intézkedések eredményeként kôolaj-feldolgozási

melyet több szállítótól szerzünk be. A vásárolt mennyiségen

tevékenység csak a 8,3 millió tonna/év (165.000 hordó/nap)

belül az éves szerzôdés keretében beszerzett kôolaj részará-

desztillációs kapacitással rendelkezô Százhalombattai Finomí-

nya 42%.

tóban történik. 2001 folyamán a Divízió további hatékonyságjavítási potenciált tárt fel, elsôsorban a technológia, az energia-

A 2001. év legkiemelkedôbb eseménye a késleltetett kokszoló

felhasználás és vízgazdálkodás területén. Ezek megvalósítása

novemberben történt üzembe helyezése volt. Az 1997-ben

az elkövetkezô években további termékhozam-javulást és költ-

beindított nagyszabású maradék-feldolgozási projektnek ket-

ségcsökkentést eredményez.
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Dunai Finomító termékösszetétele

Maradékfeldolgozás elôtt
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Versenypozíciónk megtartása és a versenyelônyök elérése ér-

2001 sikeres év volt, nagykereskedelmi értékesítési volume-

dekében élenjáró minôségû termékeket gyártunk. E stratégiá-

nünket 6,5%-kal tudtuk növelni. Magyarországon árrésünk és

val összhangban az Igazgatóság döntést hozott az EU 2005

piaci részesedésünk optimalizálását tekintettük célunknak,

üzemanyag-direktíváinak megfeleléséhez szükséges finomítói

ami a jövedelmezôség javulását eredményezte az eladott

fejlesztések megvalósításáról. A MOL viszonylag kedvezô pozí-

mennyiség növekedése és a piaci részesedés kismértékû

cióban van ahhoz, hogy ezen követelményeknek viszonylag ala-

csökkenése mellett. A régióbeli piacokra irányuló exportunkat

csony beruházási költségek mellett megfeleljen.

a verseny ellenére viszonylag kedvezô értékesítési feltételek
mellett 17%-kal növelni tudtuk.

Logisztika
Kitûnô eszközparkunkból származó versenyelônyünk fenntar-

A PB-kiskereskedelemben folytatódott értékesítésünk dina-

tása érdekében 2001-ben folytattuk logisztikai rendszerünk

mikus növekedése. Kiskereskedelmi eladóhelyeink 35%-kal

hatékonyságának javítását. A napi logisztikai tevékenységeket

– 1077-re – történô bôvítésével piaci részesedésünk a 2000.

korszerû informatikai támogatással végezzük, mely a folyama-

évi 14%-ról 2001-re 20%-ra emelkedett. Jelentôs sikereket

tok optimalizálását és – az on-line információszolgáltatás ré-

könyvelhetünk el az autógázpiacon is, ahol a 2000. év közepén

vén – szükség esetén gyors beavatkozásokat tesz lehetôvé.

történt piaci belépést követôen, viszonylag új forgalmazóként

2001-ben folytattuk logisztikai rendszerünk racionalizálását,

20%-os piaci részesedést értünk el.

miközben továbbra is fontosnak tartjuk a vevôi igények kielégítését. Az ellátási lánc menedzsment részeként mûködtetett lo-

A bitumenpiacon kihasználtuk a megélénkült autópálya-építési

gisztikai rendszer alkalmazásával a készletállomány csökkent.

programból származó lehetôségeket. Aktív piaci tevékenységünknek köszönhetôen az üzlet jövedelmezôsége javult.

Értékesítés
2001 folyamán számos lépést tettünk annak érdekében, hogy

A 2002. évre valamennyi nagy partnerünkkel megújítottuk

értékesítési stratégiánk megvalósításaként a vevôközpontú-

értékesítési szerzôdéseinket, akik továbbra is a MOL-tól törté-

ság továbbfejlesztése révén erôsítsük piaci pozíciónkat. 2001

nô vásárlással fedezik magyarországi piaci igényeik jelentôs

januárjától az értékesítési szervezetet vevôi szegmensekre és

részét. Ezek a szerzôdések a finomítás és a nagykereskedelmi

termékvonalakra felépített mátrixrendszerben mûködtetjük. Ez

logisztika jövôbeni kapacitáskihasználásának szilárd bázisát

a rendszer lehetôvé tette, hogy a piac és a kereslet változá-

képezik.

saira gyorsabban reagáljunk, és szorosabbá váljanak vevôkapcsolataink. Piaci pozíciónk erôsítését szolgálja egy Vevôkiszol-

Hatékonyság

gálási Központ létrehozása is.

A Divízió 2001. évi kedvezô eredményének elérését nagymértékben elôsegítette, hogy a lakossági szolgáltatások kivételével
az értéklánc mentén valamennyi tevékenység (ellátás, finomítás,
logisztika és nagykereskedelmi értékesítés) egy integrált ellátási
lánc menedzsment rendszerben mûködött. Ez lényegében a teljes értéklánc operatív irányítási rendszere, melynek tevékenysége a piacorientált kôolaj- és egyéb alapanyag-beszerzést, a folyamatirányítást, a termelési és logisztikai ütemezést és a készletgazdálkodást foglalja magába. Az ellátási lánc menedzsment
rendszerén belül olyan operatív döntéshozatali rendszert alakítottunk ki, ami felgyorsította a külsô és belsô környezetben történt változásokra való reagálásunkat. A rendszer sikerességét
mutatja a szénhidrogénkészletek 20%-os csökkentése és
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a reálértéken számított mûködési költségek mérséklôdése.

amely a legmagasabb érték, amióta megbízható statisztikai

Azt várjuk, hogy az ellátási lánc menedzsment rendszer tovább-

adatok állnak rendelkezésünkre.

fejlesztése, valamint a Slovnafttal történô szorosabb együttmûködésbôl származó szinergiák kihasználása révén tovább javítjuk

Magyarországon a hálózatunk 3%-át kitevô tíz alacsony haté-

mûködési hatékonyságunkat, elsôsorban a készletek további

konyságú kutat zártunk be. Ennek, és 4%-os kiskereskedelmi

csökkentése révén.

értékesítésnövekedésünk eredményeképpen az egy töltôállomásra jutó forgalmunk 6%-kal emelkedett és elérte a 3,2 millió

2001 folyamán az alaptevékenységre történô összpontosítás és

litert, ami az elmúlt öt év legmagasabb értéke, és 11%-kal

a hatékonyság javítása céljából a finomítás és a logisztika terüle-

haladja meg a MÁSZ-on belüli forgalmazók átlagos adatát.

tén mûködô karbantartó szolgáltatócégeket összevontuk és két
„egyszerviz”-cégként mûködtetjük. Ennek eredményeként csök-

2001-ben is folytatódott a nem üzemanyagtermékek értékesí-

kent a MOL Rt. által foglalkoztatottak létszáma, s további hatás-

tésének jelentôs növekedése: 60%-kal növeltük a shoptermé-

ként a karbantartási költségek csökkenése várható. Emellett

kek értékesítését a termékárrés csökkenése nélkül. A folya-

2001-ben eladtunk egy kis kenôanyagüzemet Nyírbogdányban.

matos emelkedés oka a kínálati standardok és a shoptermékek szelektív árazásának általános alkalmazása, amit kiegészí-

Lakossági Szolgáltatások

tettek az egész év folyamán szervezett nem üzemanyagter-

A 2001-es különleges év volt a Lakossági Szolgáltatások Diví-

mék promóciók. Jelentôs árbevétel-növekedést mutattak

zió számára, mert minden, számunkra fontos területeken elô-

az elôre fizetett mobiltelefon kártyák, ahol termékválasztékun-

relépést értünk el. A kedvezô piaci körülmények és a marketing

kat a Westel Domino termékek on-line értékesítésének beve-

„befektetéseink” segítségével hatékonyságunkat növelni tudtuk

zetésével erôsítettük. Folytattuk az ideális shop és termék-

a legtöbb termékcsoportban. A Tempo-benzin folytatódó mar-

választék kialakításához létrehozott tesztprogramunkat is. To-

ketingtámogatásával 42%-ra növeltük a magyarországi benzin-

vábbi négy tesztshopot építettünk az év közepén. Mivel a teszt-

piaci részesedésünket a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ)

eredmények pozitív fogyasztói elfogadottságot mutattak,

tagjai között. Háromról 48-ra növeltük autógáz eladóhelyeink

a harmadik negyedévben úgy döntöttünk, hogy „Friss 24” már-

számát a társaság tulajdonában álló töltôállomásokon, amely

kanévvel látjuk el az új kialakítású shopokat. Az összes új,

eco+

2001 szeptembere után nyílt shopot már az új kialakítás sze-

az alacsonyabb jövedéki adó és a kiváló minôségû MOL

autógázmárka kedvezô fogyasztói fogadtatásának együttes ha-

rint építettük.

tásaként erôteljes forgalomnövekedést eredményezett. 48%os gázolajpiaci részesedésünk enyhén csökkent az üzemanyag

2001-ben Magyarországon számos új terméket vezettünk be,

flottakártya-piacért vívott erôsebb konkurenciaharc miatt.

hogy fejlesszük a piac egyes szegmenseiben nyújtott szolgálta-

A kiskereskedelmi üzemanyagpiaci részesedésünk 44%-os,

tásainkat. Új termék a több cég által szervezett közös törzsvá-
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sárlói program, amelyet két másik vezetô magyar céggel,

ját tulajdonú és saját üzemeltetésû (CoCo) töltôállomásunk

az OTP-vel és a Matávval vezettünk be. A „Multipont”-program

mûködtetését újonnan kiválasztott partnereknek, akiknek juta-

egy kombinált törzsvásárlói és bankkártya, amelyen a vásárlók

lékos rendszerben fizetünk. Az új partnerek kisvállalkozók, akik

a részt vevô vállalatok szolgáltatásainak igénybevételével gyûjt-

felelôsek az értékesítésért, a költségszintért és az emberi erô-

hetnek hûségpontokat. Hisszük, hogy a három erôs magyar vál-

forrás menedzsmentért a töltôállomáson. Azt gondoljuk, hogy

lalat összefogása – amelyek mindegyike vezetô a saját kiske-

az új elképzelés nemcsak a hatékonyságot emeli, hanem moz-

reskedelmi piacán – a fogyasztói hûség növekedését eredmé-

gósítja a töltôállomásainkat mûködtetôk vállalkozószellemét,

nyezi minden részt vevô társaság számára. Bevezettünk egy

amely a vásárlóinknak nyújtott szolgáltatások további javulását

másik, szintén fontos terméket, a „Teletank” üzemanyagkár-

eredményezi.

tyát, amely a kisvállalkozók és magánszemélyek vásárlói szegmensét célozza meg.

A külföldi hálózatot érintô legjelentôsebb döntés a MOL Slovensko, és vele együtt 17 töltôállomásának értékesítése volt

Folytattuk a magyarországi kiskereskedelmi hálózatunkat mo-

stratégiai partnerünknek, a Slovnaftnak. Az ügylet várhatóan

dernizáló beruházásokat. Két új és két rekonstruált töltôállo-

2002-ben fejezôdik be, miután a szlovák versenyhivataltól

mást nyitottunk meg, valamint további beruházásokat végez-

megkapjuk a szükséges jóváhagyást.

tünk a meglévô töltôállomásokon. A meglévô töltôállomásokra
költött beruházásainknál továbbra is az új shopberendezések

Románia maradt a legfôbb zöldmezôs terjeszkedési piacunk,

beszerzésén, illetve az autómosók felújításán volt a hangsúly.

annak ellenére, hogy az év elsô felében nehéz piaci környezettel kellett szembenéznünk. A piaci feltételek várakozásainknak

2001-ben a mûködési költségeink növekedési üteme az inflá-

megfelelôen júniustól jelentôsen javultak. A romániai hálózat

ció alatt maradt. Ezt nagy sikernek tartjuk, mert a kiskereske-

hosszú távú fejlesztése kiemelt feladatunk maradt. Ennek

delem élômunkaigényes, és a bérköltségek jóval az infláció fe-

megfelelôen 2001-ben három zöldmezôs beruházással épült

lett növekedtek azokon a piacokon, ahol jelen vagyunk. Az év

töltôállomást nyitottunk meg, továbbá megszereztünk számos

során Magyarországon megkezdtük a töltôállomások új üze-

telket, amelyen további beruházásokat valósítunk meg. Beve-

meltetési formájának bevezetését. Kiadtuk 102, korábban sa-

zettük a kiválasztott romániai kutaknál az Euro Super Plus 98
terméket, hogy magas minôségû importált terméket tudjunk

MOL-töltôállomások a régióban

biztosítani a prémium üzemanyag-fogyasztóknak.

PL

2001 volt a legnyereségesebb év a MOL kiskereskedelmi
tevékenységének történetében, ami elsôsorban a magyar

CZ
SK

17

UA
3

H

A
377

RO
43

reskedelmi tevékenység eredményessége jelentôsen javult az
év második felében, a piaci körülmények fejlôdésének, a sikeres marketingakcióknak és az agresszív költségmenedzsmentnek köszönhetôen. Megtakarításokat értünk el a logisztikai

2
SLO

hálózat kiváló eredményének volt köszönhetô. A román kiske-

HR

1

YU

költségek területén és a töltôállomásokon dolgozók létszámának csökkentésével.

BIH

1 3

A MOL–Slovnaft együttmûködés 2001-ben

A Slovnaft a hitelek forrásköltségét több mint 1,3 milliárd koro-

Az elsô, határokon átívelô akvizíció Közép-Európa olajfeldolgozó

nával tudta csökkenteni a 2000. évi 2,2 milliárd koronával

és kereskedelmi szektorában 2000 novemberében jött létre

szemben. Ezt a hitelállomány átalakításával, a MOL tôkeinjekció

azáltal, hogy a MOL megszerezte a Slovnaft 36,2 százalékos

segítségével, és optimális hosszú távú hitelkonstrukciók kidolgo-

stratégiai részvénycsomagját.

zása révén sikerült elérni. A Slovnaft átalakította a banki folyószámla-szolgáltatások feltételrendszerét csoportszintû közös

A partnerkapcsolat elsô teljes évében a Slovnaft Csoport 6,1

likviditáskezelô rendszer – cashpool – létrehozásával. Az új

milliárd korona üzleti eredményt és 3,2 milliárd korona adózott

pénzügyi vezetés teljesen átformálta a tervezési és kontrolling

eredményt ért el. Az üzleti eredmény 25%-os csökkenése

rendszert a forrásallokációs folyamattal együtt, és megkezdte

2001-ben fôleg a finomítói árrések világméretû esése miatt

a kulcsteljesítmény-mutatók elsô változatának alkalmazását.

következett be, de ebben szerepet játszottak üzemi problémák

Az új vezetôi információs és beszámolási rendszert üzleti divízi-

is, melyek közül a legsúlyosabb volt a finomító teljes leállása

ók és funkcionális egységek szerinti megosztásban dolgozták ki.

júliusban, melyet egy regionális áramkimaradás okozott.
Mindezek ellenére az adózott eredmény 17%-kal nôtt az új

A Slovnaft 2001-ben megkezdte az alaptevékenységek közép-

stratégiai partnerkapcsolatnak köszönhetôen. A partnerek 14

pontba állítását. Ennek jegyében a vezetés célul tûzte ki a fô üz-

millió dollárt meghaladó eredménynövelô szinergiahatást

leti tevékenységek átstrukturálását, a leányvállalatok raciona-

tudtak realizálni az elsô évben. Ezen túlmenôen 10 millió dollár

lizálását, és azoknak a vállalkozásoknak az eladását, melyek

költségcsökkenést jelentett a Slovnaft vezetése által elindított

nem részei a fô üzleteknek. Ennek a folyamatnak egyik fô ered-

belsô hatékonyságjavítási program.

ményeként az év közepén a Slovnaft beolvasztotta a hazai kiskereskedelmet végzô leányvállalatát, a Benzinolt, annak 211

A partnerek az új igazgatóságban különválasztották a felsô ve-

benzinkútjával együtt, és megkezdte a nem fôtevékenységet

zetôk és az igazgatósági tagok szerepét, és ez lehetôvé tette,

jelentô üzletek értékesítését. A vezetés 2002 elején befejezi a

hogy az igazgatóság tagjai több figyelmet tudjanak szentelni

cseh érdekeltségeknek, a Slovnaft Moravia és a Slovnaft CS

a döntéshozatalnak. Ezen túlmenôen az igazgatósági albizottsá-

leányvállalatoknak az összevonását, és teljesen beintegrálja a

gok létrehozása hatékonyabbá tette az igazgatóság munkáját.

Slovnaft Trade export leányvállalatot.

1 4

Slovnaft Finomító termékösszetétele

Slovnaft Finomító termékösszetétele

Maradékfeldolgozás elôtt

Maradékfeldolgozás után

A MOL és a Slovnaft összehangolja erôfeszítéseit az európai

A Slovnaft az együttmûködés jegyében új kiskereskedelmi stra-

finomítók nagy kihívása, az EU 2005 üzemanyag-minôségnek

tégiát dolgozott ki, melynek fô célja a hazai piacon elfoglalt po-

történô megfelelés érdekében. A közös erôfeszítés célja azok-

zíció megerôsítése, és egy fokozott cseh piaci jelenlét megvaló-

nak a szinergikus elônyöknek az optimalizálása és kiaknázása,

sítása. A Slovnaft kiskereskedelem 2002-ben beolvasztja

melyeket egy összehangolt projektmegvalósítás jelent. A MOL

a MOL 17 modern benzinkútból álló szlovákiai regionális kiske-

és a Slovnaft együttesen dolgozták ki a projekt-elôterjesztése-

reskedelmi hálózatát.

ket, melyeket mindkét partner elfogadott, és közös irányítóbizottságot hoztak létre a projektek tervezési, beszerzési és

Jelentôs szinergialehetôségeket kínál a társasági szolgáltatá-

kivitelezési fázisainak összehangolt megvalósítása érdekében.

sok összehangolása mind a Slovnaft, mind a MOL számára.
A partnerek 2001-ben sikeresen megkezdték ezeknek a lehe-

A Slovnaft új piacközpontú kereskedelmi politikát vezetett be.

tôségeknek a kiaknázását, fôleg a közös beszállítói, raktározási

A vezetés áttervezte a logisztika mûködési és ellenôrzési folya-

és beruházásmegvalósítási folyamatok révén. 2002-ben mind

matait, és a Benzinol benzinkúthálózatának beolvasztását

a MOL, mind pedig a Slovnaft elsôdleges céljának tekinti

követôen az új szervezetet ennek megfelelôen alakította ki.

a további szinergialehetôségek realizálását.

A MOL és a Slovnaft a nagykereskedelem hatékonyságának
javítása érdekében megkezdte az egycsatornás értékesítési

A Slovnaft számára a biztonsági és a környezetvédelmi szem-

rendszer bevezetését a finomítói és petrolkémiai termékekre.

pontok mindig is elsôdlegesek voltak. Ezt a vállalati kultúrát erôsítette az új egészség- és munkavédelmi, valamint környezetvé-

A partnerek kidolgozták és bevezették az ellátási lánc me-

delmi és minôségügyi politika kidolgozása és bevezetése.

nedzsmentet, amelynek egyik fontos feladata a gyártási folyamatok optimalizálása mind a Slovnaft, mind pedig a MOL finomítói számára.

Slovnaft töltôállomás-hálózat
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ENERGETIKA

Az üzlet tevékenysége

A Földgáz Divízió a földgáz importjáért, szállításáért, tárolásáért, valamint nagy- és kiskereskedelmi
értékesítéséért felelôs. Hatáskörébe tartozik a MOL Rt. gázszállítási rendszerében jelentkezô többletkapacitás értékesítése. A Divízió feladata a biztonságos földgázellátás, a Divízió vagyonának hatékony
mûködtetése, megfelelô eszközarányos megtérülés biztosítása, és közremûködés a szabályozással összefüggô hatósági vitákban annak érdekében, hogy a MOL Rt. megfelelô pozícióból indulhasson a piaci liberalizáció bekövetkeztekor.

A 2001. év legfontosabb eredményei

• Az elmúlt évben a MOL Rt. aktívan részt vett az új gázárren-

• A kedvezôtlen szabályozási feltételek és az elszenvedett

delet elôkészítésében, és a várható piacnyitásra való felkészü-

veszteségek eredményeként kénytelenek voltunk beruházási

lés jegyében a kormányképviselôkkel és hatóságokkal tárgyalá-

kiadásainkat a minimális szintre csökkenteni. A biztonságos

sokat folytatott.

üzleti mûködés fenntartása érdekében szükséges projektekbe
azonban 4,9 Mrd Ft-ot fektettünk a 2001-es év során.

• A 2001 decemberében tapasztalt szokatlanul hideg idôjárás ellenére képesek voltunk kielégíteni a vártnál magasabb

• 2001-ben a MOL Rt. benyújtotta a jövôbeni független Föld-

szintû földgázigényt a föld alatti tárolókban betárolt földgáz-

gáz Szállító, Tároló és Ellátó egységek mûködéséhez szüksé-

mennyiség tervezettnél nagyobb mértékû felhasználásával.

ges engedély iránti kérelmét a Magyar Energia Hivatalnak.
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Üzleti környezet

A MOL teljes mértékben támogatja a teljes piaci liberalizáció

A magyar és a regionális gázszektor átfogó tanulmányozása

megvalósítása érdekében bekövetkezô mindennemû változást.

alapján a MOL Igazgatósága megállapította, hogy a gázipart

A MOL Földgáz Divíziójának teljesítményét a múltban és a jelen-

tekintve nincsenek meg a feltételei egy középtávon fenntartha-

ben is jelentôsen befolyásolta és befolyásolja a nyersolaj és

tó optimális fejlôdés megvalósításának. 2001-ben a MOL Igaz-

nyersolajtermékek világpiaci árainak változása. Az olajipari ter-

gatósága azt a döntést hozta, hogy a vállalat regionális

mékek árváltozása a földgázárakban hónapokkal késôbb jelenik

olajpiaci tevékenységére kell összpontosítani, és meg kell kez-

meg, ennek eredményeként az importált földgáz átlagos ára

deni a földgáz üzlet értékesítését. A Földgáz Divízió ez idô alatt

2001-ben 17%-kal emelkedett 2000-hez képest.

a szabályozott környezetben az ellátási kötelezettségének megfelelôen a lehetô leghatékonyabb módon folytatta mûködését.

A MOL 2001 júliusában lehetôséget kapott átlagos értékesítési árának 15%-os emelésére, ám ez a növelés továbbra sem

Jelenleg, a végrehajtó intézkedéseket is tartalmazó, 1994-es

biztosított fedezetet az importbeszerzésekre. Ezáltal a Földgáz

gáztörvény és gázárrendelet adja a hazai földgázipar szabá-

Divízió jelentôs veszteségeket szenvedett el 2001-ben.

lyozási kereteit és az árszabályozás elveit. A 2001. év végén
lejárt gázárrendelet módosítás nélkül 2002 júniusáig meg-

Ellátás és kereskedelem

hosszabbításra került.

Magyarországon a MOL az egyetlen vállalat, amely engedéllyel
rendelkezik földgáz-nagykereskedelmi tevékenység folytatá-

Az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeinek kielégítése,

sára. A nagykereskedelmi engedéllyel összefüggésben a MOL-

valamint a fennálló szabályozások megváltoztatása érdekében

nak ellátási kötelezettsége van. A hazai regionális gázszolgálta-

a hatóságok – az ipar közremûködésével – elkészítették az új

tók, valamint bizonyos ipari fogyasztók és erômûvek földgázel-

földgáztörvény tervezetét. Az új törvény, melynek célja egy át-

látásának biztosítása a MOL kizárólagos feladata. Amellett,

látható gázpiac létrehozása és a részleges piacnyitás megva-

hogy a MOL az egyedüli nagykereskedelmi elosztó szerepét tölti

lósítása, várhatóan 2003-ban lép életbe. A MOL célja a Föld-

be, kisebbségi tulajdonrészeket birtokol valamennyi gázszol-

gáz Divízió felkészítése a piaci liberalizációra és egy olyan új

gáltató vállalatban, valamint többségi tulajdonnal rendelkezik

árrendelet létrehozása, amely figyelemmel van a piaci körül-

a kiskereskedelmi tevékenységet folytató MOL-GÁZ Kft.-ben.

ményekre, és lehetôvé teszi a hatékony mûködést.
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A hazai szállításokon túl a MOL tranzit üzleti lehetôségeket

a MOL 12,9 Mrd m földgázt értékesített, 10,5%-kal többet, mint

keres, kihasználva Magyarország kedvezô földrajzi helyzetét.

a 2000-es évben. A kereslet kielégítése érdekében Társaságunk

2001-ben a szerb NIS és a boszniai BH-Gas, az 1998-ban meg-

3,1 Mrd m

3

hazai kitermelésû földgázt értékesített, míg
3

kötött hosszú távú földgázszállítási szerzôdések módosítását

a fennmaradó 9,8 Mrd m -t importforrásból fedezte. A hazai

kezdeményezte. A tárgyalások eredményeként 1,5 Mrd m3 föld-

földgáztermelés csökkenésével a MOL egyre növekvô mértékben

gázt szállítottunk 2001-ben Szerbiába a 2003. december 31-ig

válik függôvé az importált gáztól. 2001-ben az eladott földgáz-

érvényes módosítás keretein belül. A szállítási megállapodás

mennyiség 76%-a származott importból. A földgázimport jelen-

a szerb piac csökkentett földgázigényét tükrözi. A BH-Gas ese-

tôs hányada orosz eredetû, mely a Panrusgáz Rt.-n keresztül

tében az eredeti szerzôdés szerinti kapacitások módosultak, és

kerül értékesítésre, míg a fennmaradó mennyiségek a francia

250 millió m 3 földgáz szállítására került sor 2001-ben

Gaz de France-tól és a német Ruhrgas-tól kerülnek beszerzésre.

Boszniába. Mind Bosznia, mind Szerbia esetében középtávon

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a földgázbeszerzés

jelentôs esély van a tranzitmennyiségek növelésére.

az említett ellátó vállalatokkal kötött hosszú távú (take-or-pay
típusú) szerzôdéseken keresztül valósul meg.

Tárolás
A MOL jelentôs gáztárolói mobilkapacitásokkal rendelkezik (kb.

Szállítás

3,3 Mrd m 3), mely biztosítja a napi kb. 44 millió m 3 csúcsigény

A MOL 5.193 km hosszú nagynyomású szállítórendszeren

kielégítését. Ez a jelentôs tárolói kapacitás hozzájárult ahhoz,

keresztül szolgáltatja a földgázt. Míg 2001-ben Társaságunk

hogy a 2001 decemberében jelentkezô kiugróan magas föld-

szigorúan korlátozta beruházásait, néhány befektetés megté-

gázigényt ki tudtuk elégíteni.

tele szükséges volt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében. Nevezetesen, üzembe helyeztünk egy új kompresszor-

A beruházások szigorú korlátozásának következtében csak

állomást Mosonmagyaróváron, befejeztük az elôzô években

nélkülözhetetlen befektetések megvalósítására került sor

megkezdett hajdúszoboszlói kompresszorállomás építési mun-

2001-ben: felújítási munkálatokat végeztünk a hajdúszobosz-

kálatait, valamint a Vecsés csomópont felújítását. Különbözô

lói, valamint a pusztaedericsi tárolónál.

környezetvédelmi elôírásoknak való megfelelés érdekében
több gázátadó állomás átalakítására, valamint csôvezetékek

Ha a beruházási források engedik, a jövôben a már korábban

felülvizsgálatára és rekonstrukciójára került sor. A MOL azon-

kidolgozott tervek végrehajtása révén, középtávon lehetôvé

ban mindaddig csak a szükséges projektek finanszírozására

válik a jelenlegi tárolói kapacitások karbantartása és bôvítése.

tudja korlátozni beruházásait, amíg az árszabályozás – Társa-

A tárolói kapacitások növelésével megnyílna a lehetôség arra,

ságunk számára – megfelelô megtérülést nem biztosít.

hogy a MOL Földgáz Tároló Szervezete a régió egyik fontos
központjává váljon.
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ÉRTÉKEK

Humán erôforrás
A MOL a regionális piac meghatározó szereplôjévé kíván válni,
melyhez jól felkészült, elkötelezett és céltudatos munkatársakra van szükség, valamint jó kapcsolatokra a piaccal és mûködési területeink szereplôivel. Ahhoz, hogy mindez elérhetô
legyen, képesnek kell lennünk arra, hogy céljaink világosak,
minden munkatársunk számára egyértelmûek legyenek. Az elsô lépést már megtettük jövôképünk kialakítása során. Vezetôink és munkatársaink közösen fogalmazták meg mindazokat
a célokat, amelyek stratégiánk eléréséhez szükségesek.
A közös jövôkép építésével párhuzamosan megismertük mun-

remtésére; a Kompetencia menedzsment rendszer kialakítását

katársaink véleményét értékeinkrôl, és vizsgáltuk megelége-

a megfelelô munkatársi-vezetôi tudás megteremtésére.

dettségüket. Az eredmények biztatóak a jövôre nézve. Munkatársaink egyaránt elkötelezettek a Társaság és a munkájuk

Jelentôs mértékben elôreléptünk az új portfóliós társasá-

iránt, ezt jól tükrözi jövôképünk zárómondata is: „A MOL egy

gainkkal kapcsolatos irányítási és mûködésbeli szinergiáink

olyan társaság, ahol jó dolgozni, és amellyel jó dolgozni.”

beazonosításában és kiaknázásában, valamint a humán rendszerek mûködésének közelítésében.

Szervezeti kultúraváltási programunk – amely minden eddiginél
szélesebb munkatársi kör bevonásával zajlik – támogatja a fel-

Mûködésünket folyamatosan fejlesztettük a stratégiánknak

hatalmazáson alapuló munkavégzés alkalmazását, az együtt-

megfelelô átfogó mûködési célok és irányelvek újrafogalmazá-

mûködés javítását és a sikert hozó szerepek megértését,

sával, a megfelelô szervezeti mûködési rendszer kialakításával.

elsajátítását. Céljaink eléréséhez elengedhetetlennek tartjuk

Tovább folytattuk a 2000-ben elindított BPR-projektet, és az

Teljesítmény-menedzselési rendszerünk (TMR) kiterjesztését

év végén hozzákezdtünk a projekt eredményeinek bevezetésé-

és következetes alkalmazását; a Fiatal Tehetségek Programjá-

hez, amely folyamataink standardizálásával, egyszerûsítésével,

nak (FTP) megvalósítását a vezetôi utánpótlási bázis megte-

illetve az informatikai támogatás jelentôs megnövelésével

1 9

mûködésünket rugalmasabbá, gyorsabbá és integráltabbá

A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedô EBK teljesítményjavu-

teszi. A BPR-projektre építve elindítottuk az Üzleti Kontroll

lásnak több eleme van. 2001-ben halálos munkahelyi baleset

Rendszer alapjainak megteremtését célzó projektünket.

nem történt, ami nemzetközi összehasonlításban kimagasló
eredmény. A munkahelyi balesetek száma 2001-ben 50 volt.

Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezet-

Ez a balesetszám jelentôs, mintegy 18%-os csökkenést jelent

védelem, Minôségirányítás

a 2000. évi balesetszámhoz képest. A 2001. évi munkahelyi

A Minôségirányítás kimagasló eredménye, hogy a MOL hazai

balesetszám Társaságunk megalakulása óta elért legjobb

termelési és termékforgalmazási területeinek mindegyike

teljesítmény. Az 1.000.000 munkaórára esô munkahelyi balese-

szabványos rendszer (11 tanúsított minôségügyi és 4 tanúsí-

tek száma, az ún. baleseti frekvencia értéke 2,6 volt 2001-ben,

tott környezetközpontú irányítási rendszer) keretei között mû-

amely javulást jelent a 2000. évi 2,8-as frekvenciához képest.

ködik. Minôségügyi és környezetközpontú irányítási rendszereink a vevôközpontúság, a környezettudatos mûködés, vala-

A biztonságtechnika területén a tûzesetek száma szintén je-

mint az egészségvédelmi és biztonságtechnikai szempontok

lentôsen, 14%-kal csökkent 2001-ben, de az igazán kiemelke-

figyelembevételét biztosítják.

dô teljesítményt a tûzesetek kárértékének csökkentésével
értük el: mindössze 5 millió Ft tûzkárértéket regisztráltunk,

A stratégiában kiemelt üzleti kiválóság elérését támogatja

ami az elôzô évi kárérték nagyságrendekkel történt csökkené-

a MOL-csoport minôségpolitikája és a megvalósítására kidol-

sét, és az utóbbi évek legalacsonyabb értékét jelenti.

gozott program, amely a rendszerszemléletre, a mûködésintegráltságra és a társasági folyamatok egységes kezelésére

A MOL az eddigi legnagyobb magyarországi környezetvédelmi

épít. A program sikeres végrehajtásának kulcseleme a szerve-

beruházását hajtotta végre Százhalombattán a Dunai Finomí-

zetek hatékony együttmûködése.

tóban. Az 55 Mrd Ft értékû Maradékfeldolgozási Projekt keretében, a projekt záró lépéseként ünnepélyes keretek között

A minôségkultúra terjedése és a folyamatos fejlesztés érdeké-

átadott Késleltetett Kokszoló a legszigorúbb EU környezet-

ben a MOL meghatározta minôségmenedzsment alapkövetel-

védelmi elôírásoknak is megfelel. Az új üzemegység belépésé-

ményeit, majd a szervezet teljesítményének önértékeléses

vel jelentôsen csökken a magas kéntartalmú nehéz fûtôolajok

technikával történô felmérésére került sor.

termelése, és ezáltal az ország levegôjének kén-dioxid terhelése, emellett javul az értékes termékek aránya.

Az Egészségvédelem – Biztonságtechnika – Környezetvédelem területén elért teljesítmény mérhetôségét, objektív érté-

Társaságunk 2001-ben mintegy 3 Mrd Ft-ot fordított további

kelését kulcsteljesítménymutató-rendszer alkalmazása szol-

EBK-beruházások megvalósítására. A tûzvédelmi korszerûsíté-

gálja, amelyet fokozatosan terjesztünk ki a MOL-csoport egé-

sekre 1,6 Mrd Ft-ot, míg környezetvédelmi projektek megvalósí-

szére, valamint a meghatározó szerzôdéses partnereinkre.

tására 1,4 Mrd Ft-ot fordítottunk. A múltbeli tevékenységbôl

Az EBK-mutatók a vezetôi ösztönzô rendszer részét képezik.

származó környezetvédelmi kötelezettségeink teljesítésére

A MOL-csoport szintû teljesítményjavítást az EBK irányelveket

2001-ben további, mintegy 2,0 Mrd Ft-ot fordítottunk az erre

tartalmazó EBK Kézikönyv 2001. évi kiadása is támogatja.

a célra elkülönített környezetvédelmi céltartalék terhére, elsô-
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sorban a felhalmozott savgyanta ártalmatlanítására és a talaj-,

mekétkeztetés megsegítésére, ezenkívül tavaly Fillér akció né-

valamint talajvízszennyezések felszámolására. Az EBKM-funkció

ven gyûjtést kezdeményezett a szellemileg sérült fiatalok spor-

területén 2001-ben elért jelentôs sikerek a megkezdett munkák

tolására. A Társaság a Peregrinatio alapítványon keresztül

folytatására sarkallják a MOL-t. Célunk, hogy valamennyi rész-

támogatja a gazdasági és mûszaki pályát választó hallgatók

vényes igazolja a MOL-csoport jövôképében megfogalmazott

tanulmányait. Az oktatásban kifejtett önzetlen támogatásáért

elvárásunk teljesülését, amely szerint: „Teljes tevékenységünket

a MOL Kármán Tódor-díjban részesült.

áthatja a minôségközpontúság, a környezet és a társadalom
iránti gondosság, felelôsség.”

A MOL a kulturális értékek megôrzése érdekében anyagi
segítséget nyújt a Magyar Természettudományi Múzeumnak,

A MOL és a társadalom

a Magyar Olajipari Múzeumnak, a Magyar Állami Operaháznak

A MOL gazdasági súlyához méltó társadalmi szerepvállalásra

és számos kulturális és mûvészeti intézménynek.

törekszik, és ezért a humanitárius segítségnyújtást, a jótékony
célú adományozást, a kiemelkedô kulturális és természeti

Az egészséges életmódra nevelés jegyében a MOL aktívan

értékek megóvását, a környezet védelmét és a kimagasló sport-

támogatja a hazai sportéletet, mely tevékenységéért elsôként

teljesítményeket több száz millió forinttal támogatja.

és egyedüliként kapta meg az ISM-tôl a Magyar Sport Napja
alkalmából alapított Aschner Lipót-díjat. A Társaság szponzori

Adományokkal és akciók szervezésével támogatja az egész-

tevékenységében kiemelt helyet kapott a kajak-kenu, a techni-

ségügyi intézményeket, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és

kai sportok, a kosárlabda, az öttusa és a Vízilabda Európa-baj-

az Országos Mentôszolgálat tevékenységét, rajtuk keresztül

nokság.

pedig a betegeket és az elesetteket segíti.
A Társaság környezetért vállalt felelôssége megnyilvánul körA támogatott gyermekvédelmi programok, valamint a tudo-

nyezetbarát technológiáiban, beruházásaiban és termékeiben,

mány és oktatás ügyének felkarolása révén a Társaság már

valamint a Társaság faültetési akcióiban, a Hortobágyi Nem-

a jelenben gondoskodik a jövô nemzedékérôl. Fennállásának

zeti Park, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi

10. évfordulója alkalmából 10 millió forintot ajánlott fel a gyer-

Egyesület támogatásában.
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Kiemelt pénzügyi eredmények
• A kutatás és termelés szegmens 2001. évi üzleti eredménye 67,2 Mrd Ft-ra csökkent az alacsonyabb kôolajárak, a
csökkenô szénhidrogén-termelés, és a magasabb belföldi gázárak következtében. Az üzleti eredmény 21%-kal csökkent az
elôzô évhez képest, a 2000. év eredményét javító egyszeri
tételek hatását figyelmen kívül hagyva. Ez a változás megfelel
az iparágat jellemzô trendnek.
• A feldolgozás és kereskedelem szegmens üzleti eredménye –
a készlethatások és a Kôolajtároló Rt. értékesítésén elért 6,3
Mrd Ft nyereség kiszûrésével – 20%-kal növekedett, elsôsorban
a növekvô eladások, a kedvezô kereskedelmi árrések és a kiskereskedelem kedvezô teljesítménye miatt, annak ellenére, hogy
a finomítói árrés a tavalyi rekordértékhez képest csökkent.

A közzétett számviteli kimutatások szerinti üzleti eredmény
17%-kal 70,2 Mrd Ft-ra csökkent a 2000. évi 84,9 Mrd Ft-ról.
• A gáz és energetika üzleti vesztesége 120,8 Mrd Ft volt,
szemben a 2000. évi 115,7 Mrd Ft-os veszteséggel, mivel
a szabályozott értékesítési árak nem követték a megnövekedett importköltségeket.
• Az üzleti tevékenységbôl származó cash flow 54,0 Mrd Ft
volt, 9%-os növekedést mutatva. A forgótôke változásának hatását kiszûrve, a mûködési cash flow 41%-kal csökkent, gázüzleten elszenvedett veszteséget tükrözve. A forgótôkeigény változása 12,3 Mrd Ft-tal csökkentette a mûködési cash flow-t.
• Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 94%-kal csökkent,
206 Ft-ról 13 Ft-ra.

Mûködési környezet áttekintése
1997

1998

1999

2000

2001

Éves átlagos árfolyam Ft/USD

186,75

214,45

237,31

282,27

286,54

Év végi záró árfolyam Ft/USD

203,50

219,03

252,52

284,73

279,03

A nemzetközi, a regionális és a hazai gazdasági környezet alakulása jelentôs hatással volt a MOL pénzügyi és mûködési teljesítményére. Az eredményt negatívan befolyásolta a finomítói
árrések jelentôs csökkenése. A hazai fogyasztói inflációs ráta
kismértékben változott (2001-ben 9,2%, míg 2000-ben 9,8%
volt). A forint kismértékben gyengült az USA-dollárral szemben:
az éves átlagos árfolyam 2001-ben 286,5 Ft/USD, míg 2000ben 282,3 Ft/USD volt. Az euróval szemben a forint 1,3%-os
erôsödést mutatott a 2000. évi 4%-os leértékelôdéssel szemben az euró USA-dollárral szembeni kismértékû gyengülése
következtében. A magyar GDP növekedési üteme az elôzetes
adatok szerint 3,8% volt a 2000. évi 5,2%-kal szemben.
A vásárolt földgáz és kôolaj árának meghatározása USA-dollárban történik, a finomított termékek értékesítésébôl származó bevételek döntô része forintban jelentkezik, de a dollárban jegyzett piaci áraknak megfelelôen határozzuk meg. A forint dollárban kifejezett árfolyamának ingadozása ezért hatással van a MOL mûködésére. Ennek konkrét hatása attól függôen változik, hogy a társaság milyen mértékben képes áraiban
érvényesíteni a devizaárfolyamok változásának hatását.
2001-ben az éves átlagos Brent-kôolajár jelentôs mértékû
csökkenése maga után vonta a termékárak csökkenését,
amely mind belföldön, mind a régióban a kereslet kismértékû
növekedését is elôsegítette. A Brent-típusú kôolajár 24,4
USD/hordó volt, ami 14,4%-kal alacsonyabb a 2000-es 28,5
USD/hordó átlagárhoz képest. Az orosz Ural Blend (a MOL Rt.
kôolajvásárlásában meghatározó kôolajtípus) mediterrán tôzsdei jegyzésára 23,0 USD/hordó volt, ami 13,7%-kal csökkent
2000-hez képest (26,6 USD/hordó). Az átlagos FOB Med

benzinár 18,5%-kal, a gázolajárak 18,5%-kal, a magas kéntartalmú fûtôolajárak 20,3%-kal, míg a vegyipari benzin FOB Med
ára 20,2%-kal csökkent.
Míg a kôolajipari termékek piaca teljes mértékben liberalizált,
a MOL Rt. földgázüzlete szabályozott. Az 1997. január 1. és
2001. december 31. között érvényben lévô szabályozás szerint a földgázárakat minden év július 1-jén rögzítik (az adott
szabályozási év kezdetén). Az import földgáz átlagos beszerzési ára 2001-ben 16,6%-kal, 39,3 Ft/m3-re nôtt, míg az éves
átlagos értékesítési átlagár 26,6%-kal (+5,4 Ft/m 3-rel) volt
magasabb, mint 2000-ben (25,9 Ft/m 3).
Az idôjárási viszonyokban bekövetkezô változások keresleti ingadozásokat okoznak a földgáznál és egyes finomított termékeknél. Az egyes éveken belül a MOL mûködési eredményei
szezonális változásoknak vannak kitéve, ugyanakkor a társaság integrált jellege csillapítóan hat az egyes tevékenységekben mutatkozó egyedi szezonalitásra. A földgáz és tüzelôanyagként felhasznált kôolajtermékek iránti kereslet általában
a harmadik negyedévben a legalacsonyabb, október és március között pedig a legmagasabb. Az üzemanyagok iránti kereslet általában a második és harmadik negyedévben a legmagasabb és az elsô negyedévben a legalacsonyabb. Mindezek
hatása az egyes szegmensek eredményeiben is tükrözôdik.
A Társaság a Magyarországon termelt földgáz és kôolaj döntô
része után a magyar államnak bányajáradékot fizet, ennek
mértéke 2001-ben és 2000-ben egyaránt 12% volt.
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Fontosabb pénzügyi adatok szegmensenként (IFRS szerint)
KONSZOLIDÁLT NETTÓ KÜLSÔ ÁRBEVÉTEL (millió Ft)

2001

2000

Kutatás-Termelés

6.169

4.641

Feldolgozás és Kereskedelem

740.339

751.750

Gáz és Energetika

329.473

235.667

Központ és egyéb

29.119

31.284

1.105.100

1.023.342

Összesen

KONSZOLIDÁLT ÜZLETI EREDMÉNY (millió Ft)
Kutatás-Termelés
Feldolgozás és Kereskedelem

2001

2000

67.237

95.412

70.235

84.887

Gáz és Energetika

–120.765

–115.667

Központ és egyéb

–24.869

–22.629

–8.162

42.003

Összesen

A nettó értékesítés csak a MOL-csoporton kívüli vevôk részére történô eladásokat, az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más divíziónak
történô értékesítésekbôl származó eredményt foglalja magába. A Kutatás-Termelés belföldön kitermelt kôolajat, kondenzátumokat és PB-gázt ad
át a Feldolgozás és Kereskedelemnek, valamint földgázt a Gáz és Energetika szegmensnek. A belsô transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A belföldön kitermelt földgáz esetében a transzferár a szabályozott nagykereskedelmi ár, a tárolási, szállítási és készletezési díjjal csökkentve,
amennyiben értéke alacsonyabb az aktuális piaci árnál, mint ahogy az a 2001. évben volt.

Értékesítési árbevétel, mûködési költségek és üzleti
eredmény
A Csoport nettó árbevétele 2001-ben 1.105,1 Mrd Ft volt, 8%kal meghaladva a 2000. évi értéket. Az exportértékesítés árbevétele 11%-kal nôtt és 235,2 Mrd Ft-ot tett ki, mely az összes
értékesítés 21%-át jelentette. Az egyéb bevétel a leányvállalatok
értékesítése ellenére, a stratégiai divesztíciós program részeként, 2,7 Mrd Ft-tal alacsonyabb volt, mint 2000-ben. A korábbi év adata tartalmazza a tunéziai és egyiptomi kutatási projekt
értékesítésébôl származó 4,8 Mrd Ft-os nyereséget, valamint
a 3,7 Mrd Ft-os jugoszláviai vevôkövetelésre képzett céltartalék
feloldását.
Az anyagjellegû ráfordítások értéke 11%-kal emelkedett, ezen belül
az anyagköltség 6%-kal csökkent az alacsonyabb kôolajárak
következtében. Az ELÁBÉ, melynek nagy része az importált földgázt
foglalja magába, 28%-kal növekedett, tükrözve a magasabb földgáz
beszerzési árakat és a megnövekedett értékesítési mennyiséget,
mivel az olajárak változásának hatása csak késleltetetten jelentkezik az import földgáz árában. Az igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások és alvállalkozói teljesítmények értéke 15%-kal növekedett a magasabb kutatási és szállítási költségek következtében.
A személyi jellegû ráfordítások az átlagos 12%-os béremelés
ellenére 1%-kal növekedtek a létszámcsökkentési intézkedéseket
tükrözve. A MOL-csoport átlagos létszáma 18.016 fôrôl 15.218
fôre csökkent az év során. Az anyavállalat átlagos létszáma
– figyelmen kívül hagyva a leányvállalatokat – 2001-ben 10.482 fô
volt, szemben a 2000. évi 11.942 fôvel.
A befektetett eszközök kisarányú növekedése ellenére az értékcsökkenés 9%-kal növekedett. Ez javarészt a 2001-ben kôolaj- és földgáztermelô berendezésekre elszámolt 3,3 Mrd Ft-os értékvesztésnek,
valamint a 2000. év végén készített értékvesztés-vizsgálat ered2 4

ményeként elszámolt 0,4 Mrd Ft nettó visszaírásnak köszönhetô.
Az egyéb költségek és ráfordítások 12%-os növekedése részben
a folyamatban lévô üzleti folyamatok átalakítása (BPR) projekt következménye, melynek költségei a Központ és egyéb szegmensnél
kerülnek kimutatásra. Az SAP R/3 üzembe helyezésének végsô
fázisában felmerült költségek aktiválásra kerülnek. Az egyéb költségek és ráfordítások ezenfelül tartalmazzák az év elejétôl kihelyezésre került számviteli tevékenység költségeit, valamint az elfekvô készletek 1,8 Mrd Ft-os leírását. A számviteli tevékenység kihelyezésének költségeit ellensúlyozza az eredménykimutatás egyéb tételeinek, fôként a személyi jellegû ráfordítások csökkenése.
A saját termelésû készletek állományváltozása 5,5 Mrd Ft növekedés volt 2001-ben, szemben a 18,8 Mrd Ft csökkenéssel 2000ben, ami a csökkenô kôolajárak kedvezô hatását tükrözi. A saját
elôállítású eszközök aktivált értéke 2001-ben 18,0 Mrd Ft, 2000ben 20,0 Mrd Ft volt.

Kutatás-Termelés áttekintése
A Kutatás-termelés szegmens üzleti eredménye 67,2 Mrd Ft
(2000-ben 95,4 Mrd Ft), mely 29,6%-kal alacsonyabb a 2000.
évinél. A szegmens 2000. évhez képesti eredménycsökkenését
alapvetôen a kôolaj világpiaci árának második félévi csökkenése
valamint az alacsonyabb termelési volumen okozta. A szabályozott
földgáz-értékesítési árak növekedése, amely áron a földgáz a Gáz
és Energetika szegmensnek átadásra kerül, kedvezôen befolyásolta a szegmens bevételeit.
A hagyományosnak tekinthetô kutatási területeink közül 2001-ben
kiemelkedô eredményeket értünk el Kelet-Magyarországon.
Jelentôs kôolaj- és földgáztelepek felfedezésérôl számolhatunk be
Tóalmás térségében, Derecskén és Borotán. A 2001. december
31-i fordulónapra vonatkozó készletértékelés szerint a MOL Rt.
összes magyarországi nettó bizonyított feltárt és feltáratlan szén-
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hidrogén készlete 40,8 millió tonna-egyenérték (M toe) (azaz
307,8 millió barrel olajegyenérték (M boe) volt (38,3 M toe, 289,4
M boe 2000-ben), ami 34,3 Mrd m3 (227,2 M boe) – kondenzátummal és folyékony gáztermékekkel együtt értelmezett –
földgázból és 10,7 M t (80,6 M boe) kôolajból áll. A 2000. december 31-i érték 32,2 Mrd m3 földgázból és 9,5 M t kôolajból
tevôdött össze. A 2001. évi magasabb készletszintet a kitermelést
(27,4 M boe) meghaladó készletpótlás (45,8 M boe) eredményezte. Az új felfedezések 21,8 M boe-val, a mezôkiterjesztések 7,2 M
boe-val növelték meg készleteinket és további 16,8 M boe származott készletátértékelésbôl, valamint másodlagos és harmadlagos
mûvelési mód lehetôségébôl.
2001 végén a MOL-csoport 42 db belföldi kutatási blokkal rendelkezett, amelyek összterülete 34.374 km2-t tett ki. 2001-ben 3
kutatási területi engedély járt le, ebbôl kettôt meghosszabbítottunk
és 1 db új kutatási blokkot vettünk fel.
2001-ben folytattuk a külföldi kutatási területekrôl történô kivonulást. 2001-ben a szíriai Palmyra-East projekttel kapcsolatos kötelezettségek utolsó fázisát két kutatófúrás mélyítésével teljesítettük. A kutatás során gazdaságosan kitermelhetô készletet nem
találtunk, s ennek következtében a szíriai projekt, a PSA-szerzôdés
lejártával, 2001 augusztusában lezárt. A görögországi projekt
esetében az utolsó kutatófúrás is befejezôdött, a projekt
lezárására várhatóan 2002-ben kerül sor. Pakisztánban a POL
olajvállalattal történt farm-out tárgyalások eredményeként részesedésünket 35%-ról 10%-ra csökkentettük a Tal projektben.
A MOL részesedéséhez kapcsolódó finanszírozási kötelezettségeket, beleértve egy kutatófúrás költségét is, a jelenlegi kutatási
fázis befejezéséig a POL átvállalta.
Az év folyamán aktív tevékenységet folytattunk Jemenben. A 49es blokkban egy kutatófúrást mélyítettünk, mely ígéretes eredményekkel kecsegtet. A blokk további lehetséges szénhidrogénkészleteinek feltárása érdekében megkezdtük kutatási tevékenységeink második fázisát. A 48-as blokk esetében az elsô kutatási
fázis 2002-ben kerül lezárásra két kutatófúrás mélyítésével.
A Jemeni projekt esetében a POL-lal, illetve az Attock-kal folytatott sikeres farm-out tárgyalások eredményeként részesedésünk 30%-kal csökkent. A pakisztáni kutatási projektben a POL
már meglévô partnerként, míg az Attock mint a POL anyavállalata vesz részt.
A szibériai készletakvizíciós projekt megvalósítása az oroszországi PSA törvénykezési folyamat elhúzódása miatt 2001-ben
nem realizálódott. Ennek ellenére a MOL és a Jukosz 2002.
február 12-én megállapodást írt alá az oroszországi ZapadoMalobalik olajmezô közös vállalati formában történô fejlesztésére
és a kitermelésre.
2001-ben a kôolajtermelés 1,1 M t volt, mely 6,3%-kal alatta
marad az elôzô évinek a hazai kôolajtermelô mezôk természetes kimerülése következtében. A földgáztermelés 3,2 Mrd m3 volt
2001-ben, mely mindössze 0,7%-os csökkenést (-22,5 M m3-t)
mutatott 2000-hez képest.
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A MOL Rt. napi belföldi nettó kôolaj- és földgáztermelése átlagosan
11.615 toe volt 2001-ben, a 2000. évi 12.740 toe-vel szemben.
A kôolajegyenértékben kifejezett termelés 73,2%-át a földgáztermelés adta 2001-ben, az elmúlt évi 67%-vel szemben. A kondenzátumtermelés mennyisége 3,3%-kal csökkent, 279 kt-ról 270 kt-ra.
A fajlagos kôolajkitermelési költség 3,2 USD/bbl volt 2001-ben
a 2000. évi 2,5 USD/bbl-lel szemben. A földgázkitermelési fajlagos költség pedig 6,1 USD/ezer m3-rôl 6,6 USD/ezer m3-re változott. A fajlagos költségek növekedésében szerepet játszott mind
a termelési volumenek csökkenése, mind bizonyos karbantartó és
irányító tevékenységeknek egy kizárólagos MOL-tulajdonú társaságba történô kiszervezése. Míg a tevékenységek a divízión belül
voltak, ezek a költségek általános költségként, a kiszervezést követôen viszont közvetlen költségként kerültek elszámolásra és így beleértendôk a fajlagos termelési költségbe.
Az elmúlt idôszakban folytattuk a felfedezett új mezôk termelésbe
állítási programját. Az elmúlt évben öt mezôben alkalmaztunk fokozott olajkinyerési (EOR) eljárásokat, ami a teljes kôolajtermelés
16%-át, azaz 0,2 M t-t jelentett.

Feldolgozás és Kereskedelem áttekintése
A kôolaj, illetve a kôolajtermékek árváltozása jelentôsen befolyásolta a Feldolgozás és kereskedelem szegmens 2001. évi teljesítményét. A 2001. évi árcsökkenések elôsegítették a kereslet növekedését, mely a sikeres marketingtevékenységgel együtt az értékesített mennyiségek 6,5%-os növekedéséhez vezetett. Az árak csökkenésébôl eredô kedvezôtlen hatást az értékesített volumenek magasabb szintje nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni, s ennek
következtében az értékesítésbôl származó árbevétel 1%-kal alatta
marad az elôzô évi értéknek. A szegmens üzleti eredménye 17,3%kal marad el a 2000. évi értéktôl annak eredményeként, hogy
a 2000. évi rendkívül magas finomítói árrések ismét normál szintre
csökkentek. A készletérték-változást, valamint a Kôolajtároló Rt.
értékesítésén realizált 6,3 Mrd Ft nyereséget leszámítva, az üzleti
eredmény 20%-kal nôtt az elôzô évhez képest a nagyobb értékesítések, a kedvezô kereskedelmi árrések, valamint az erôs kiskereskedelmi teljesítmény eredményeként.
A kôolaj-feldolgozás volumene, hasonlóan az elôzô évi szinthez, 6,8
M t volt. A feldolgozott mennyiségen belül a hazai kôolajok aránya
tovább csökkent a 2000. évi 16%-ról 14,6%-ra az alacsonyabb
termelés következtében. A feldolgozott import kôolaj mennyisége
2001-ben 5,7 M t-ról 5,8 M t-ra emelkedett.
A finomítói termékek összes értékesítése – beleértve a PB- és gáztermék-értékesítési volumeneket is – az elôzô évi 7,6 M t-tól 8,1 M t-ra
növekedett. A hazai értékesítés 0,2 M t-val (2,7%), míg az exportértékesítés 0,3 M t-val (16,9%) haladta meg a 2000. évi értéket.
Belföldi eladásainknál a nagykereskedelmi árrések, illetve a piaci
részesedés közötti egyensúly megteremtésére összpontosítottunk.
A benzin- és gázolajeladások hazai nagykereskedelmi árrésének növekedése mellett piaci részesedésünk enyhén csökkent, mivel az ér-
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tékesített mennyiségek kisebb mértékben (+1,4 %) nôttek, mint
a piac egésze. Emellett a fûtôolajok szûkülô hazai piacán az értékesített mennyiségeket és a piaci részesedésünket is növeltük.
A régióban jelentkezô túlkínálat ellenére növeltük a benzinek, a gáz
és tüzelôolajok, valamint a fûtôolajok exportját, összességében
28%-kal. Kihasználva a MOL–Slovnaft együttmûködés által kínált
szinergiát, fokozatosan kivonultunk a cseh és lengyel piacról. Az
exportértékesítés növekedésében tükrözôdik a MOL–Slovnaft
együttmûködésbôl adódó logisztikai elôny, amely elsôsorban az
osztrák, illetve a szlovák piacokon jelentkezett.
A piaci részesedés és az árrések optimalizációjára törekvô üzletpolitikánk eredményeképpen növeltük a bitumenüzlet eredményességét a piaci részesedés kismértékû csökkenése mellett.
A csökkenô hazai kenôanyagpiacon meglévô erôs verseny ellenére
megtartottuk 48%-os piaci részesedésünket. A kenôanyagexportmennyiség 44%-kal csökkent a nyírbogdányi kenôanyagüzem eladása következtében.
A MOL a PB hazai nagykereskedelmében piacvezetô maradt, bár
piaci részesedésünk 4%-kal csökkent. A kiskereskedelmi PB-piac
csökkenése ellenére stratégiánknak megfelelôen tovább folytattuk
piacszerzésünket. 2001-ben az értékesített mennyiség 40,7%-os
növekedése következtében piaci részesedésünket 20%-ra növeltük. Az ôszi hónapokban piaci részesedésünk 23%-os eddigi rekordot ért el. Palackos viszonteladói helyeink száma 1.000-re bôvült.
Tartályos fogyasztóink száma 1.150-re csökkent, mivel az év
folyamán eladásaink nagyobb hatékonyságára, a magasabb volument hozó fogyasztók számának bôvítésére törekedtünk.
Autógáz-értékesítési hálózatunk kiépítésében is jelentôs eredményt értünk el, az eladási helyek száma az elôzô évi 15-rôl 89-re
növekedett.
Kiskereskedelmi piaci részesedésünk nem változott. A MOL kiskereskedelmi részesedése a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) adatai
alapján a motorbenzineknél 41,9%, amely 0,5%-os növekedés 2000hez képest, a motorikus gázolajoknál 47,7%, amely 0,3% csökkenést
jelent 2000-hez képest. Kiskereskedelmi motorbenzin-értékesítésünk
3,2%-kal, motorikus gázolajeladásunk 4,3%-kal meghaladta az elôzô
évit. Emellett töltôállomás-hatékonyságunk tovább javult. A MOL-töltôállomások átlagos forgalma az elôzô évinél 6%-kal, a MÁSZ-töltôállomások átlagos forgalmánál 11%-kal magasabb. Jelentôs eredményt
értünk el a nem üzemanyag-értékesítésben, ahol a shopeladások
60%-kal emelkedtek. Az év végére 405,5 ezer kibocsátott törzsvásárlói kártyával rendelkeztünk, mely 16%-kal több, mint az elôzô évben.
Üzemanyagkártyás eladásaink 8,6%-kal nôttek 2001-ben.
Belföldi töltôállomás-hálózatunk hatékonyságnövelése érdekében
2001-ben 10 alacsony forgalmú töltôállomást bezártunk. Két új
töltôállomást építettünk és 2 másikat felújítottunk. Így év végén
443 töltôállomással rendelkeztünk a régióban, melybôl 377 mûködött Magyarországon. Külföldi hálózatunk növekedése elsôsorban
Romániában folytatódó fejlesztésünknek köszönhetô.
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A finomítói és marketing szegmensben az ellátási lánc filozófia
implementálása 2001-ben kezdôdött el. Az ellátási lánc menedzsment eredményeként a készletgazdálkodás hatékonysága jelentôsen javult. Az év végére szénhidrogén-készletszintünk 20%-kal
alacsonyabb volt, mint 2000-ben. A hatékonyabb költséggazdálkodás következtében a finomítás fajlagos költsége csak 4,5%-kal
emelkedett, mely jóval az inflációs ráta alatt volt. A finomítói üzlet
hatékonyságának növelése érdekében leállítottuk a Tiszai és Zalai
Finomító atmoszferikus lepárló kapacitását.
Logisztikai folyamataink hatékonyabbá tétele érdekében optimalizáltuk a kiszállítások ütemezését, mely azt eredményezte, hogy
fajlagos logisztikai költségeink nominálisan csak 2%-kal emelkedtek, ami reálértéken csökkenést jelent. Kontrollálható költségeink
reálértéken változatlanok maradtak.

Gáz és Energetika áttekintése
2001-ben a Gáz és energetikai szegmens üzleti vesztesége 120,8
Mrd Ft volt, szemben a 2000. évi 115,7 Mrd Ft-tal. A veszteségben
alapvetôen ez évben is a magasabb import beszerzési árakat nem
követô szabályozott nagykereskedelmi ár játszott szerepet. Az üzleti
veszteség tartalmazza ez évben is a tárolóban maradt import
földgáz után elszámolt értékvesztést, melynek értéke 14,2 Mrd Ft
volt (2000-ben 17,9 Mrd Ft).
A nagykereskedelmi földgáz-értékesítésbôl származó árbevétel
238,3 Mrd Ft-ról 333,5 Mrd Ft-ra emelkedett, az értékesítési
ár 26,6%-os növekedésének, valamint az értékesítési volumen
10,5%-os növekedésének (1225 M m3) eredményeként. A földgáz
tranzitálásból származó bevétel 7,2 Mrd Ft volt, míg 2000-ben
mindössze 4,9 Mrd Ft-ot tett ki. A tranzit szállítási volumen 1,7 Mrd
m3 volt, az elôzô évi 1,3 Mrd m3-rel szemben.
A földgáz-értékesítés volumene 2001-ben 12,9 Mrd m3 volt (2000ben 11,6 Mrd m3). A fogyasztás növekedése döntôen a viszonteladói körben következett be a decemberi rendkívül hideg idôjárás
következményeként. Az ipari szektort szinten tartás jellemzi, míg
az energiaszektor fogyasztása növekedést mutat 2000-hez képest.
Az importforrásból történô értékesítés 9,8 Mrd m3 volt, mely a teljes értékesítés 76,2%-át tette ki (2000-ben 74,9%). A megnövekedett igényeket tárolói készletekbôl elégítettük ki, mely alapvetôen
korábban importált földgázkészleteket foglalt magába. A hazai termelésû földgáz-értékesítés 3,1 Mrd m3 volt a tavalyi 2,9 Mrd m3-rel
szemben.
A gázüzleten realizált veszteség oka döntôen az import beszerzési
árak 16,6%-os növekedése. A nagykereskedelmi értékesítési ár az
árszabályozásnak megfelelôen 2001. július 1-jével változott az év
folyamán, melynek hatására az értékesítési átlagár az elmúlt évi
20,5 Ft/m3-rôl 25,9 Ft/m3-re emelkedett. 2001-ben az import
földgáz beszerzési ára 39,3 Ft/m3 volt, mely 13,4 Ft/m3-rel haladta meg az átlagos beszerzési árat. A jelentôs eredményromlás,
illetve a lecsökkent cash flow miatt, a mûködés biztonságának elsôdlegességét szem elôtt tartva visszafogtuk gázüzleti beruházásainkat.
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Központ és egyéb szegmens

Részesedés társult vállalkozások eredményébôl

A Központ és egyéb szegmens vesztesége – amely tartalmazza
az irányítási és szolgáltatási költségeket – 24,9 Mrd Ft volt, amely
2,3 Mrd Ft-os növekedés 2000-hez képest. A 2000-ben megkezdett Üzleti Folyamatok Átalakítása projekt költségei a Központ
és egyéb szegmensnél kerülnek elszámolásra. A projekt nem
aktivált költségei 0,9 Mrd Ft-tal magasabbak 2001-ben 2000-hez
képest. A Beszerzési Szervezet nem szénhidrogénkészleteinek
leértékelése 1,7 Mrd Ft értékvesztés elszámolását eredményezte.
2001 volt az elsô év, amikor a számviteli tevékenység kiszervezett
tevékenységként mûködött azt követôen, hogy ez a tevékenység
az ACCENTURE Kft.-hez került kiszervezésre 2000. év végén.
A szolgáltatás költségei tervszinten alakulnak, a zökkenômentes
átmenetet követôen a vevôi elégedettség magas volt. A szegmens
év végi zárólétszáma 3.716 fôrôl 2.662-re csökkent, döntôen
a nem alaptevékenységhez kapcsolódó leányvállalatok értékesítésének és a tevékenységkihelyezésnek köszönhetôen.

A MOL-csoport társult vállalkozásoktól származó eredménye
2001-ben 10,4 Mrd Ft volt, melyhez a Slovnaft 5,7 Mrd Ft-tal,
a TVK 2,3 Mrd Ft-tal járult hozzá. Jelentôs eredmény-hozzájárulás
történt a Panrusgáz Rt., ÉGÁZ Rt. és DÉGÁZ Rt. révén.

Befolyásolható költségek
A Csoport 1999-ben bejelentett stratégiája szerint a MOL-csoport
2002. év végére kontrollálható költségeit 100 millió dollárral fogja
csökkenteni. Kontrollálható költségeink egyszeri tételek nélkül
145,4 Mrd Ft-ról 149,1 Mrd Ft-ra növekedtek 2001-ben az elôzô
évhez képest, 1999-es reálértéken számolva. A kismértékû növekedés alapvetôen az energia-, illetve a karbantartási költségek növekedésével magyarázható, amely az elôzô évi alacsonyabb szintû
beruházások következménye. Azonban 1999. évi reálértéken számolva 2001-ben a kontrollálható költségeink 10,7%-kal, 17,9 Mrd
Ft-tal voltak alacsonyabbak az 1999. évinél. Ez dollárban számolva
75,5 millió tényleges megtakarítást jelent.

Pénzügyi eredmények
A pénzügyi mûveletek nettó ráfordításai 5,5 Mrd Ft-ot tettek ki
16,9 Mrd Ft-os csökkenés következtében. A pénzügyi mûveletekbôl
származó bevételek 2001-ben 19,9 Mrd Ft volt, az elôzô idôszakhoz képest 80%-os növekedést eredményezve. A 2001. évi érték
16,0 Mrd Ft devizahiteleken keletkezett árfolyamnyereséget tartalmaz, a 2000-ben elszámolt 11,2 Mrd Ft árfolyamveszteséggel
szemben. A pénzügyi ráfordítások összege 2001-ben 25,4 Mrd Ft
volt, szemben a 2000. évi 33,4 Mrd Ft-tal, melybôl a fizetett kamatok értéke 18,6 Mrd Ft-ot tett ki, ami a magasabb hitelállomány
eredményeként 26%-kal magasabb 2000-hez képest.

Konszolidált cash flow (millió Ft)
Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzeszköz
ebbôl: forgótôke változása
Befektetési tevékenységre felhasznált nettó pénzeszköz
Finanszírozásból származó nettó pénzeszköz
Pénzeszközök nettó változása

Adózás elôtti eredmény
A fent említett tényezôk hatásaként a csoport adózás elôtti eredménye 3,2 Mrd Ft veszteség volt 2001-ben, szemben a 22,6 Mrd
Ft-os 2000. évi nyereséggel.

Adózás
2001-ben a ténylegesen fizetendô adó 2,1 Mrd Ft-tal, 2000-ben
3,3 Mrd Ft-tal csökkentette az eredményt. 1999-tôl kezdve a MOL
Rt. 70%-os adókedvezményre jogosult, 5,4%-os tényleges adókulcsot eredményezve, miután két egymást követô évben 1,0 Mrd
Ft-ot meghaladó összeget költött termelôeszköz-beruházásokra.
A MOL várakozásai szerint 2002-ben 100%-os adókedvezményre
lesz jogosult a társaság.
A halasztott adónak jelentôs mértékû, pozitív hatása volt a 2001.
évi adóráfordításra vonatkozóan. Ez javarészt a MOL Rt. tárgyidôszaki vesztesége következtében keletkezett halasztottadó-eszköznek köszönhetô, mely veszteség a jövôbeli adókötelezettségek
csökkentésére felhasználható. A halasztottadó-követelés részletes
levezetése a beszámoló 24. jegyzetében található.

Adózott eredmény
A pozitív adóhatás következtében a MOL 3,0 Mrd Ft adózás utáni
nyereségrôl tud beszámolni, amely a 2000. évi értékhez képest
84%-kal alacsonyabb.
Mérleg szerinti eredmény
2001-ben a külsô tulajdonosokra jutó nyereség 1,8 Mrd Ft volt,
1,2 Mrd Ft-ra csökkentve a konszolidált mérleg szerinti eredményt. A 2000-es külsô tulajdonosokra jutó eredmény ellentétes
irányú, 0,9 Mrd Ft veszteség, növelve a konszolidált mérleg szerinti eredményt. A külsô tulajdonosokra jutó eredmény 2,7 Mrd Ft-tal
növekedett, a nem 100%-os tulajdonban lévô leányvállalatok,
köztük a Terméktároló Rt. eredmény-hozzájárulásának növekedése
miatt.

2001

2000

53.992

49.376

–12.319

–63.906

–45.807

–170.616

3.263

114.063

11.448

–7.177
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Cash flow
Az üzleti tevékenységbôl származó cash flow 54,0 Mrd Ft volt, 9%os növekedést mutatva. A forgótôke változásának hatását kiszûrve
a mûködési cash flow 41%-kal csökkent, tükrözve a gázüzlet veszteségét. A forgótôkeigény változása 12,3 Mrd Ft-tal csökkentette
a mûködési cash flow-t. A forgótôke növekedése a vevôkövetelések
10,6 Mrd Ft-os emelkedésének, valamint a szállító-, illetve egyéb
kötelezettségállomány 4,4 Mrd Ft-os, illetve 5,6 Mrd Ft-os csökkenésének eredménye. Ezt csak részben ellensúlyozta a 2,0 Mrd Fttal alacsonyabb készletállomány, illetve az egyéb követelések 6,2
Mrd Ft-os csökkenése. 2001-ben a fizetett társasági adó 4,3 Mrd
Ft-ot tett ki.
A beruházási tevékenységre fordított pénzeszközök csupán 45,8
Mrd Ft-ot értek el a 2000. évi 170,6 Mrd Ft-tal szemben. A beruházásokra és kutatási tevékenységre felhasznált összeg 2001-ben
61,6 Mrd Ft-ra csökkent, a 2000-es 75,8 Mrd Ft-ról a szigorúbb
beruházási politika következtében. Befektetésekre szánt pénzeszköz 11,4 Mrd Ft-ra csökkent az elôzô évi 115,2 Mrd Ft-ról, melyben a Slovnaft a.s.-ben és TVK Rt.-ben szerzett részesedés egyszeri hatása mutatkozik. A Társaság folytatta divesztíciós programját, amely 2001-ben 22,5 Mrd Ft-ot eredményezett, szemben
a 2000. évi 15,1 Mrd Ft-tal.
A finanszírozási tevékenységbôl 2001-ben nettó 3,3 Mrd Ft pénzeszköz származott, mivel az új finanszírozási források meghaladták
a hitelek tôketörlesztésére és a finanszírozási terhek fizetésére
fordított összeget. 2001-ben a rövid távú finanszírozás felé történt
elmozdulás, melyet jól mutat az alacsonyabb hosszú lejáratú
hitelfelvétel (53,9 Mrd 2001-ben és 169,5 Mrd 2000-ben),
valamint a magasabb rövid lejáratú hitelfelvétel (38,4 Mrd Ft
2001-ben és 5,9 Mrd Ft 2000-ben). Ráadásul, 2001-ben 13,7
Mrd Ft új forrás keletkezett diszkontkötvények kibocsátásán
keresztül. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésére szánt összeg
2000. évi 38,0 Mrd Ft-ról 2001-ben 68,8 Mrd Ft-ra növekedett.
A fizetett kamat és egyéb pénzügyi költségek szintén növekedtek
19,1 Mrd Ft-ról 26,0 Mrd Ft-ra.
A pénzeszközök év végi állománya 2001-ben 23,8 Mrd Ft, ez 11,4
Mrd Ft-os növekedés a 2000. évi 12,4 Mrd Ft-hoz képest.

Finanszírozási források
Az árszabályozás alá esô földgáz-értékesítési tevékenység jelentôs
veszteségei miatt a MOL a 2001-ben megvalósított beruházásait
és bizonyos hosszú lejáratú hiteleinek törlesztését fôként pótlólagos
hitelfelvételbôl finanszírozta. A Társaság készpénztermelési képességének intenzív kihasználása érdekében a MOL kiemelten kezeli
a követelések behajtását és a MOL-csoporton belüli cash-pool rendszer hatékony mûködését. A MOL rövid lejáratú bankhitelekkel és
rulírozó hitelkeretekkel finanszírozza a mûködô tôke igényében
meglévô szezonális változásokat. A beruházások finanszírozásához
a MOL egyrészt projektalapú, lejáratában az adott projekt várható
megtérülési periódusához illeszkedô, másrészt általános vállalatfinanszírozási céllal hosszú lejáratú bankhiteleket vesz igénybe.
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A MOL 2001-es általános eladósodottsági szintje meghaladta a
Társaság által középtávú célként meghatározott értékhatárt
(40%); ennek oka részben a Slovnaft és a TVK kapcsán 2000-ben
végrehajtott stratégiai befektetések, részben pedig a szabályozott
gázüzletág veszteségei voltak. A Csoport teljes hitelállománya
2001. december 31-én 328,9 Mrd Ft-ot tett ki, amely 119,9 Mrd
Ft összegû rövid lejáratú hitelbôl (amely tartalmazza a hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes részét is) és 209,0 Mrd Ft
összegû hosszú lejáratú hitelbôl állt. 2001. december 31-én az
eladósodottsági mutató 45% volt.
A Csoport teljes hosszú lejáratú hitelállománya 2001. december
31-én túlnyomórészt euró- és németmárka-alapú hiteleket tartalmazott (60,2%), a forinthitelek aránya 7,4%, a fennmaradó 32,4%
pedig dolláralapú hitel volt. A hosszú lejáratú hitelállományból
240,0 Mrd Ft (a Csoport összes adósságának 73,0%-a) 5 éven
belül fizetendô vissza. A deviza-összetétel kialakítása portfólió alapú
megközelítés alapján történt, figyelembe véve a Csoport tevékenységének tényleges árfolyamkitettségét.
A rövid lejáratú hitelállomány a 2000. december 31-i 55,7 Mrd Ftról, 2001. december 31-re 119,9 Mrd Ft-ra nôtt. A növekedés fô
oka egy halasztott fizetésû kôolajvásárlási tranzakció volt, melyet
a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabályok szerint adósságként kell nyilvántartani.
A MOL 2001 márciusában 150 millió euró összegû garanciaszerzôdést írt alá egy nemzetközi kereskedelmi bankokból álló szindikátussal. A garanciamegállapodás megkötése kapcsán a MOL
számára elérhetôvé váltak az Európai Befektetési Bankkal (EIB)
1999-ben és 2000-ben aláírt finanszírozási szerzôdések keretében biztosított források. Augusztusban a MOL hosszú lejáratú
hitelszerzôdésein módosítást hajtott végre, egyrészt azok egységesítése, másrészt néhány technikai kötelezettségvállalás átmeneti,
legfeljebb azonban 2002. december 31-ig tartó idôszakra kiterjedô enyhítése érdekében. A MOL 2001 decemberében sikeresen
bocsátott ki 15 Mrd Ft névértékben 364 napos diszkont kötvényeket 9,87%-os hozamszinten.
A MOL Rt. hosszú és rövid lejáratú hitelekre és kötvényekre kalkulált átlagos forrásköltsége – beleértve a devizahitelekbôl származó
árfolyamnyereséget/veszteséget is – 2001-ben 0,4% volt, szemben a 2000-es 15,9% és az 1999-es 19,5% értékkel. Bár a várakozások szerint 2002-ben a MOL tervezett beruházásainak és bizonyos hosszú távú hitelei törlesztésének elsô számú forrása a belsô
készpénztermelés lesz, egyrészt a források diverzifikálása, másrészt pedig a finanszírozás biztonságának fokozása céljából az elérhetô hitelkeretek összegének növelése érdekében a Társaság
további finanszírozási tranzakciók megvalósítását tervezi.

Kockázatkezelés
A MOL, mint integrált olaj- és gázipari vállalat, a kockázatkezelési
stratégia kialakításakor figyelembe veszi az egyes üzletágak közötti jelentôs portfólióhatásokat. A Kockázatkezelési Osztály 2001ben tovább fejlesztette a kockázatmérési módszert és a kockázta-
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tott üzleti eredményt számolja (Monte-Carlo Szimulációs eljárással). A MOL a jelenlegi szabályozási környezethez igazította a kockázatkezelési stratégiáját. Ennek következményeként megváltoztatta az adósságállomány deviza-összetételét. 2001-ben a következô
kockázatkezelési tranzakciók történtek:
MOL-csoport CAPEX (millió Ft)
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ot kitevô hasonló jellegû felhasználással látható a szigorúbb forrás
allokációs szempontok érvényesítésének és a beruházások visszafogásának hatása.

2001

2000

Kutatás-Termelés

23.573

23.463

Feldolgozás és Kereskedelem

22.240

40.268

Gáz és Energetika

5.614

15.438

Egyéb

14.088

112.858

Összesen

65.515

192.027

• A MOL hosszú távú hitelállományának devizaszerkezete átalakításra került az USD kitettség csökkentése és az euró-arány növelése érdekében. Ennek elsôsorban az volt a célja, hogy a hitelállomány árfolyamváltozás miatt bekövetkezô veszteségének/nyereségének kockázata csökkenjen és alkalmazkodjon a cash flow
Földgáz Divízió miatt megváltozott „short” dollár kitettségéhez. Az
adósság részletes, év végi devizaösszetétele a „Finanszírozási Források” bekezdés alatt található.
• A nettó „short” dollár cash flow árfolyamkockázatot az egész év
folyamán fedezeti ügyletekkel kezeltük.
• Az „elôrefizetett finomítói árrés” ügyletek kettôs célt szolgáltak.
Egyrészt csökkentették a finomítói árrés kockázatát, másrészt az
elôrefizetés a likviditási helyzetet is javította. A 2001-ben lezárt
ügyleteknek pozitív hatása is volt az eredményre, a finomítói árrések 2001 negyedik negyedévében tapasztalt csökkenése következtében. Az ügyletek zöme 2002-ben zárul le, és szintén jelentôs értéket képvisel, mivel a finomítói árrések azóta is alacsony szinten
vannak.
• Az adósságállomány fix-változó kamatozás szerinti összetételét
az Igazgatótanács által jóváhagyott 25-75%-os sáv alsó határán
tartottuk a nemzetközi és a hazai kamatlábak csökkenô tendenciája miatt.
A Társaság nem kötött, és nem áll szándékában spekulációs ügyleteket kötni.

Beruházások és befektetések
A 2000. évi jelentôs beruházási-befektetési programot követôen,
melynek fô eleme a regionális pozícióink megerôsítése volt, 2001ben a gázüzlettel kapcsolatos bizonytalanságnak köszönhetôen
csak szûkített programot tudtunk megvalósítani. Ez azt jelentette,
hogy a már befejezés elôtt álló projekteken kívül lényegében csak
a mûködôképességünk fenntartásához szükséges felújításokat és
beruházásokat valósítottuk meg.
Ennek megfelelôen 2001. évben 65,5 Mrd Ft volt a MOL-csoport
CAPEX felhasználása. Az üzleti folyamatokat támogató CAPEX-felhasználás – az év során megvalósított TVK részvény tranzakciók
nélkül – 60,1 Mrd Ft volt. Összevetve ezt a 2000. évi 81,2 Mrd Ft-

A Kutatás-Termelés Divízió az elôzô évihez képest 0,6 Mrd Ft-tal
többet, 9,2 Mrd Ft-ot fordított CH-készlet kutatási projektekre.
A 2001. évben felfedezett bruttó készlet mennyisége összesen
4,2 M toe. Szénhidrogénkészleteink kitermelését célzó projektekre
a bázis 10,5 Mrd Ft CAPEX-felhasználással szemben 9,1 Mrd Ft
került felhasználásra. CAPEX-csökkentés miatt a tervezettnél kevesebb projektet tudtunk elindítani, míg a környezetvédelmi szabályozások szigorodása, hatósági engedélyezések elhúzódása egyes tervezett munkálatok késôbbi indítását és 2002. évre történô áthúzódását eredményezte.
A külföldi projektek esetében az elôzô évihez képest 0,5 Mrd Ft-tal
magasabb teljesítés (4,4 Mrd Ft) oka az, hogy bár a stratégiának
megfelelôen folyik a kutatási portfólió szelektív, ütemezett felszámolása, a még nem értékesített külföldi kutatási projekteknél a
munkaprogramok teljesítése 2001-ben nagyobb befektetést
igényelt, mint az elôzô évben. A lassú törvényhozási és engedélyezési eljárások miatt 2001-ben nem tudtuk elkezdeni a Jukoszszal közös orosz ZMB-mezô fejlesztését.
A Termék-elôállítás és -kereskedelem Divízió legjelentôsebb, a Feldolgozás területén bonyolított beruházása a Maradékfeldolgozás
projekt, amely 2001-ben megvalósult: a Késleltetett Kokszoló
üzembe helyezése is megtörtént, a kokszolói gázolajok feldolgozásához szükséges GOK-2 kénmentesítô üzemi átalakításokkal együtt
(2001-ben 9,6 Mrd Ft volt a teljes forrásfelhasználás).
Az értékesítés területének legnagyobb volumenû projektje a PBkiskereskedelem fejlesztése, amelybe a MOL 2001-ben összesen
1,3 Mrd Ft-ot fektetett be. Ennek jelentôs részét az Autógáz-program 2000-ben megkezdett fejlesztésére fordítottuk. A Feldolgozás
és Logisztika eszközei mûködôképességének megôrzése érdekében, hatósági és üzembiztonsági elôírások teljesítéséhez további
beruházások valósultak meg 6,9 Mrd Ft értékben.
A Lakossági Szolgáltatások Divízió beruházásai az elôzô évihez
képest közel azonos szinten alakultak (3,3 illetve 3,4 Mrd Ft).
Romániában az ingatlanok vásárlása mellett három új töltôállomást nyitottunk meg. Emellett Szlovéniában megvásároltunk két
korábban kiválasztott területet. 2001-ben a kül- és belföldi hálózatfejlesztések összességénél megfigyelhetô emelkedést ellensúlyozta a folyamatos mûködés biztosítására fordított beruházások viszszafogása.
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A gáz szegmensben a gáz árképzése miatti veszteségek és a gázüzlet tervezett értékesítése miatt a CAPEX-felhasználás jelentôsen
csökkent 2001. évben (5,6 Mrd Ft) az elôzô évi 15,4 Mrd Ft-hoz
képest.

az elsôfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. Az ismételt eljárásban meghozott ítéletben az elsôfokú bíróság helybenhagyta a felperes kérelmét. A MOL az ítélet ellen fellebbezéssel élt,
amelynek elbírálása folyamatban van.

A földgázszállítási és tranzittevékenység keretében – növekvô tranzitszállítások kielégítésére – gázvezetéket és kompresszorállomást
építettünk (1,1 Mrd Ft 2001-ben, 3,9 Mrd Ft 2000-ben) és befejezôdött a mosonmagyaróvári kompresszorállomás létesítése (0,2
Mrd Ft). Ezen túlmenôen a biztonságos gázszállítás végzéséhez
szükséges kisebb bôvítési (0,3 Mrd Ft) és rekonstrukciós beruházások történtek (2,5 Mrd Ft), amelyek kiterjedtek a csôvezetékek
rehabilitációjára, a katódvédelmi és irányítástechnikai rekonstrukciókra, valamint a gázátadók és csomópontok korszerûsítésére.

A Bécsi Kereskedelmi Bíróság másodfokú határozata, amely ásványolaj-szállítás ellenértéke megfizetésének elmaradása miatt 1,4
Mrd Ft (4,9 M USD) és járulékai, valamint eljárási költség megfizetésére kötelezi az AVANTI AG-t a MOL részére, végleges jóváhagyásra került és végrehajthatóvá vált. Az AVANTI AG és az AVANTI
Rt. által a MOL ellen 610 M Ft összegû jogalap nélküli gazdagodás
visszafizetése iránt a Fôvárosi Bíróságnál kezdeményezett eljárás
felfüggesztését a bíróság nem szüntette meg.

A föld alatti gáztárolás területén több projekt valósult meg 0,6
Mrd Ft értékben. 2001-ben elkezdôdtek a pusztaszôllôsi kitörés
kapcsán szükségessé vált kapacitás-helyreállítási munkálatok 0,3
Mrd Ft értékben.
Az Irányítás–Szolgáltatás szervezeteinek tevékenységét támogató
projektekre 5,7 Mrd Ft-tal többet fordítottunk a bázisévhez képest.
Az eltérésben szerepet játszik, hogy a BPR projektnél a szoftverek
bevezetésével kapcsolatos tanácsadói költségek aktiválásra kerültek (5,6 Mrd Ft).

Gázper
A magyar gázszolgáltatásról szóló törvény szerint a földgáz árát
a gazdasági miniszter állapítja meg, és rendeletben hirdeti ki. A miniszter által megállapított ár hatósági maximált árként alkalmazandó. A MOL álláspontja szerint a gazdasági miniszter nem alkalmazta a gázárképletet, és a viszonteladói gázárat nem a megfelelô jogszabályokkal összhangban állapította meg. A MOL ezért 2000-ben
polgári peres eljárást kezdeményezett a Fôvárosi Bíróságnál 7,3
Mrd Ft kár megtérítésére (amelyet 2000 júliusában, augusztusában és szeptemberében szenvedett el és mely összeget a tovább
realizált károk alapján emelt volna fel) a gazdasági miniszter, a Gazdasági Minisztérium és a kormány ellen. A bíróság elsô fokon elutasította a MOL keresetét azzal az indoklással, hogy jogszabállyal,
azaz a gazdasági miniszter rendeletével okozott kárért kártérítés
nem ítélhetô meg. 2001-ben a Legfelsôbb Bíróság, mint másodfokú bíróság azzal az indoklással utasította el a MOL fellebbezését,
amely szerint nincs joga és hatásköre a kártérítési igény érdemi
tárgyalására. A MOL a jogerôs határozattal szemben felülvizsgálati
kérelemmel és alkotmányjogi panasszal élt.

Egyéb peres ügyek
Az INHIBITOR Kft. a MOL ellen értékesítési szerzôdés késedelmes
teljesítése miatt 150 M Ft és járulékai megtérítése iránt indított
eljárást 1997-ben. A kérelmet elutasító elsôfokú ítéletet a Legfelsôbb Bíróság, mint másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte, és
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A MOL által 1993-ban a Remete Trans Szövetkezet ellen 71 M Ft
és kamatainak megfelelô számlatartozás megfizetése iránt
kezdeményezett perben, az alperes 430 M Ft értékben ellenkérelmet nyújtott be a MOL ellen tisztességtelen piaci magatartásra
hivatkozva. Az alperes ellenkérelmét 220 M Ft-ra csökkentette
2001-ben. A Fôvárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság elutasította az alperes MOL-igényének helyt adó elsôfokú határozat megváltoztatása iránti kérelmet, de az alperes fellebbezésének részben
helyt adva egyidejûleg megállapította az alperesi ellenkérelem jogalapját és utasította az elsôfokú bíróságot az ellenkérelem alapján
megítélendô kártérítés összegének a meghatározására. Az eljárás
a Fôvárosi Bíróság elôtt folyamatban van.
A Vám és Pénzügyôrség Országos Parancsnoksága másodfokú
határozatában bizonyos áruk vámtarifa-kategóriáinak nem megfelelô alkalmazása miatt 430 M Ft vám, büntetés, mulasztási bírság
és adó megfizetésére kötelezte a MOL-t. A VPOP határozata felülvizsgálatára indított peres eljárásban a Fôvárosi Bíróság részben
elutasította a MOL keresetét, de helyt adott a 215 M Ft összegû
adóbírság visszafizetése iránti kérelmének. A jogerôs ítélettel
szemben a MOL felülvizsgálati kérelemmel kíván élni.
A Milford Holding Limited által a BorsodChem Rt., a MOL, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., az Amerwind B.V. és a TVK Rt.
mint alperesek ellen a 2000 szeptemberében megkötött TVKrészvény adásvételi és opciós szerzôdések érvénytelenségének
megállapítása iránt indított eljárásban a felperes keresetét visszavonta.
A MOL mint alperes ellen indított 1 M Ft-ot meghaladó egyedi
perértékû, egyéb folyamatban lévô eljárások száma közel 50, míg
a MOL által harmadik személyek ellen 1 M Ft-ot meghaladó követelés érvényesítése iránt indított, folyamatban lévô eljárások száma mintegy 55.
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A FUNKCIONÁLIS TÁMOGATÓ TERÜLETEKEN ELÉRT
EREDMÉNY
A MOL pénzügyi és számviteli funkcióinak kiszervezése
Egy évvel a hat évre szóló és megújítható szerzôdés keretében végrehajtott, kb. 400 munkavállalót érintô, Accenture-be történô kiszervezést követôen elmondhatjuk, hogy a Pénzügyi és Számviteli
Kiszervezési Projekt tökéletesen elérni látszik célját. Az átállás
a szolgáltatások terén zavar nélkül történt, ugyanakkor a jelentéskészítés folyamata jelentôs mértékben felgyorsult. A költségek
a várakozásnak megfelelôen alakulnak, és a szolgáltatások színvonalának rendszeres mérése javította azok minôségét. Az Accenture hatékonyság növelés érdekében tett erôfeszítései a MOL
számára szolgáltatást nyújtó alkalmazottak létszámának vártnál
gyorsabb ütemû csökkentését eredményezték. A pénzügyi és
számviteli szolgáltatási helyek száma 14-rôl 8-ra csökkent és
további racionalizálás várható. 2001 novemberében jelentôs mérföldkövet értünk el, a budapesti alkalmazottak az Accenture újonnan elkészült központi épületébe költöztek, modern, hatékony munkakörnyezetben dolgoznak. A pozitív tapasztalatok hatására a szerzôdés terjedelmét 2001 decemberében kibôvítettük a treasury
back office tevékenységekkel. Egyes leányvállalatok számviteli funkciói ugyancsak kiszervezésre kerültek. A MOL és az Accenture
együttesen azon dolgoznak, hogy létrehozzanak egy valódi MultiClient szolgáltató egységet. Büszkék vagyunk arra, hogy a MOL
a kiszervezési tevékenységgel kapcsolatban nemrég elnyerte
a CFO címû európai magazin „Best Practice 2001” díját a „belsô
hatékonyság fejlesztése” kategóriában.
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A projekt összköltsége, beleértve az IT infrastruktúra korszerûsítését, két évre vonatkoztatva hozzávetôleg 17 Mrd Ft-ot tesz ki.
Az elôirányzatok szerint az éves eredményjavulás – annak teljes
elérését követôen – 14 Mrd Ft-ot tesz ki, amely a kisebb létszámból, a csökkentett mûködési költségekbôl és a forgótôkével történô
jobb gazdálkodásból származik.

Információtechnológia
A MOL informatikai/e-business/tudásmenedzsment stratégiájának végrehajtása, azaz az IT infrastruktúra fejlesztése folyamatban
van. Ennek célja a SAP/R3 bevezetésének és az új üzleti folyamatok megvalósításának támogatása.
Megújult a MOL internetes honlapja, megkezdtük a társasági intranet portál egységesítését.
A MOL vezetôinek és kereskedôinek biztosítottuk a távmunka végzéséhez szükséges feltételeket. Növeltük informatikai rendszereink
biztonsági szintjét, mind hibatûrés, mind támadhatóság szempontjából.
Sikeresen használtuk ki a Slovnaft és a TVK informatikai szervezetével kialakított együttmûködés kínálta szinergiákat.

Beszerzés

Üzleti folyamatok átalakítása

A 2001. évben a MOL Beszerzés folytatta erôfeszítéseit stratégiájának végrehajtására. A Szervezet éves vállalásait teljesítette,
és észrevehetô eredményekkel járult hozzá a vállalati teljesítményhez.

A MOL 2000 májusában indította el az Üzleti folyamatok áttervezése (BPR) projektet, hogy támogassa a maximális szerves növekedést, a mûködési költségek agresszív csökkentését, a szervezet
racionalizálását és a felsô negyedbe tartozó teljesítményt célul
kitûzô stratégiáját. Az elsô fázis, az Áttervezés 2000 novemberében fejezôdött be.

A Beszerzés az általa vásárolt termékek és szolgáltatások költségeibôl több mint 3% megtakarítást ért el elsôsorban a beszállítások konszolidálása, egy új beszállító-értékelési rendszer bevezetése, továbbá elektronikus folyamateszközök (katalógusok és aukciók) használata által.

2001-ben a MOL folytatta a projektet, és elkészült a Koncepcionális és Részletes tervezési fázis. A projekt alapját a jelenlegi SAP
R/2 rendszernek a SAP R/3 rendszerrel történô lecserélése képezi, beleértve az IS-Oil-t a MOL olajüzlettel kapcsolatos tevékenységének a támogatására. A projekt nagyon feszített idôütemezést
vállalt, és a tervek szerint 2002 második félévben megtörténik az
összes modul „éles indulása”.
A projekt egyetlen integrált csomagot készít el, amely a döntéshozatalra és elemzésre szolgáló hatékony eszközöket ad a vezetés
kezébe. A hatékonyságnövekedés a sok, jelenleg manuálisan végzett folyamat automatizálásából származik.
A projekt terjedelmébe az alábbi területek tartoznak: pénzügy,
treasury, kontrolling, tervezés, értékesítés, vezetôi információk és
KTJ-k, vevôkapcsolatok kezelése, disztribúció, anyaggazdálkodás,
emberi erôforrások és karbantartás. A projekt a MOL informatikai
infrastruktúrájának teljes korszerûsítését is magába foglalja.

A mûködési hatékonyság jelentôsen javult: mind a létszám, mind
a központilag kontrollált nem szénhidrogénkészletek 10% feletti
mértékben csökkentek (2000. évi adatok összehasonlításában),
és a mûködési költség javulása is alig maradt el ettôl a mértéktôl.
A nemzetközi partnerség és együttmûködés (Slovnaft) új kihívást
jelentett a Beszerzés számára is 2001-ben, mely során kiváló
eredmények születtek a szinergiák keresésében és kihasználásában. A közös beszállító kiválasztás mellett megkezdôdött a folyamatok egységesítésébôl adódó elônyök kihasználása is..
A SAP R/3 vállalatirányítási rendszerre való átállás szintén az egyik
lényeges eleme a Beszerzés által megcélzott folyamatjavításnak.
E vonatkozásban jelentôs elôkészítô munkát végeztünk el, és pozitívan várjuk az új rendszer 2002 közepén történô indulását.
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MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT.
ÉS LEÁNYVÁLLALATAI
Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2001. és 2000. december 31-vel végzôdô
évekre a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt
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Andersen
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. tulajdonosainak:
Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállalatai 2001. és 2000. december 31-i konszolidált mérlegeinek, konszolidált eredménykimutatásainak, saját tôke változásainak és cash flow kimutatásainak a vizsgálatát. A 34.–63. oldalon található
pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint készültek és összeállításuk az ügyvezetés felelôssége. A mi
feladatunk a pénzügyi kimutatások hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján.
A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellô bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak jelentôs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett 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 pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Számviteli Szabványok Bizottsága által kiadott
Nemzetközi Számviteli Szabványokkal összhangban készültek és azok a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállalatai 2001.
és 2000. december 31-én fennálló pénzügyi helyzetérôl és az ezzel az idôponttal végzôdô években folytatott tevékenységének
eredményérôl és cash flow-járól valós és hû képet adnak.

ARTHUR ANDERSEN
Budapest, Magyarország
2002. március 20.
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KONSZOLIDÁLT MÉRLEGEK
2001. és 2000. december 31.
Jegyzet

2001

2000

millió forint

millió forint

ESZKÖZÖK
Befektetett eszközök
Immateriális javak

3

12.548

5.948

Tárgyi eszközök

4

402.536

443.076
142.346

Befektetések társult vállalkozásokban
Egyéb befektetések
Halasztott adó eszközök
Egyéb befektetett eszközök

5

157.781

6 ii)

4.738

8.297

24

21.531

13.171

7

3.374

1.854

602.508

614.692

Összes befektetett eszköz
Forgóeszközök
Készletek

8

121.018

141.436

Vevôkövetelések, nettó

9

122.837

113.776

Befektetések

10

5.738

8.875

Egyéb forgóeszközök

11

29.025

41.459

Pénzeszközök

12

23.838

12.390

Összes forgóeszköz

302.456

317.936

ÖSSZES ESZKÖZ

904.964

932.628

FORRÁSOK
Saját tôke
Jegyzett tôke

13

97.818

98.113

Tartalékok

14

268.022

261.460

1.241

20.240

367.081

379.813

6.179

5.672

Mérleg szerinti eredmény
Összes saját tôke
Külsô tulajdonosok részesedése
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része

15

209.028

285.647

Céltartalékok várható kötelezettségekre

16

38.800

41.009

303

500

248.131

327.156

154.977

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Összes hosszú lejáratú kötelezettség
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók és egyéb kötelezettségek

17

152.767

Céltartalékok várható kötelezettségekre

16

10.947

9.262

Rövid lejáratú hitelek

18

51.947

7.629

Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része

15

67.912

48.119

Összes rövid lejáratú kötelezettség

283.573

219.987

ÖSSZES FORRÁS

904.964

932.628

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSOK
2001. és 2000. december 31.
Jegyzet

2001

2000

millió forint

millió forint

Árbevétel

19

1.105.100

1.023.342

Egyéb mûködési bevétel

20

13.186

15.922

2 xxv)

1.118.286

1.039.264

926.837

838.629

Összes mûködési bevétel
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások

21

Értékcsökkenés és értékvesztés
Egyéb mûködési költségek

22

Saját termelésû készletek állományváltozása
Aktivált saját teljesítmények értéke
Összes mûködési költség
Üzleti tevékenység eredménye
Pénzügyi mûveletek ráfordításai, nettó

23

64.565

63.686

64.781

59.677

82.769

74.109

5.457

–18.837

–17.961

–20.003

1.126.448

997.261

–8.162

42.003

5.508

22.379

–10.434

–3.025

–3.236

22.649

–6.247

3.324

Adózott eredmény

3.011

19.325

Külsô tulajdonosok részesedése az eredménybôl

1.770

–915

Mérleg szerinti eredmény

1.241

20.240

13

206

Részesedés a társult vállalkozások eredményébôl
Adózás elôtti eredmény
Társasági adó

Egy részvényre jutó eredmény (forint)

24

25

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSOK A SAJÁT TÔKE
VÁLTOZÁSÁRÓL
2001. és 2000. december 31.
Mérleg szerinti
Jegyzett tôke

Tartalékok

eredmény

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

97.911

230.388

35.417

363.716

1999-es eredmény átvezetése

–

35.417

–35.417

–

Jóváhagyott osztalék

–

–5.386

–

–5.386

202

1.041

–

1.243

–

–

20.240

20.240

98.113

261.460

20.240

379.813

98.113

261.460

20.240

379.813

–

–276

–

–276

98.113

261.184

20.240

379.537

2000-es eredmény átvezetése

–

20.240

–20.240

–

Jóváhagyott osztalék

–

–5.400

–

–5.400

–295

–1.124

–

–1.419

–

–791

–

–791

–6.087

–

–6.087

–

–

1.241

1.241

97.818

268.022

1.241

367.081

2000. január 1.

Saját részvény ügyletek nettó hatása

Mérleg szerinti eredmény
2000. december 31.

2001. január 1-jei egyenleg módosítások elôtt
- Az IAS 39 bevezetésének a hatása
Módosított egyenleg

Saját részvény ügyletek nettó hatása
Cash flow fedezeti ügyletek
Átváltási tartalék
Mérleg szerinti eredmény
2001. december 31.

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁSOK
2001. és 2000. december 31.
Jegyzetek

2001

2000

millió forint

millió forint

–8.162

42.003

Értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés

64.528

59.677

Pénzügyi eszközök nem realizált nettó nyeresége

–2.169

–

Készletek értékvesztése

17.934

17.871

Üzleti tevékenység eredménye
Üzleti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységbôl származó nettó bevételhez

Tárgyi eszközök értékvesztése / (visszaírása)
Céltartalékok növekedése / (csökkenése)
Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó (nyereség) / veszteség

–387

–2.225

–4.961

–6.228

567

–1.956

Leányvállalat értékesítésébôl származó nyereség

–7.325

–

Tárgyévben felmerült kutatási és feltárási költségek

10.554

10.782

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás a mûködôtôke-változás elôtt

70.579

119.924

2.049

–61.154

Készletek csökkenése / (növekedése)
Vevôkövetelések csökkenése / (növekedése)

–10.622

–5.986

6.232

–16.690

Szállítók (csökkenése) / növekedése

–4.370

16.444

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (csökkenése) / növekedése

–5.608

3.480

Társaságiadó-fizetés

–4.268

–6.642

53.992

49.376

–61.603

–75.800

12.127

6.464

Egyéb követelések csökkenése / (növekedése)

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás
Beruházások, szénhidrogén-kutatás
Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó készpénz
Leányvállalatok értékesítéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás

29a

Társult vállalkozások megvásárlása
Egyéb befektetések megvásárlása
Befektetések értékesítésébôl származó készpénz

9.587

–

–11.189

–112.984

–191

–2.217

756

8.671

Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása

–859

–29

Rövid lejáratú befektetések állományváltozása

–341

–2.179

Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek

2.647

5.999

Kapott osztalék

3.259

1.459

–45.807

–170.616

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása
Diszkontkötvények kibocsátása
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása

29b

13.703

–

53.891

169.500

–68.824

–38.000

38.415

5.884

–25.955

–19.149

Tulajdonosoknak fizetett osztalékok

–5.400

–4.677

Külsô tulajdonosoknak fizetett osztalékok

–1.146

–737

1.377

3.045

–2.798

–1.803

3.263

114.063

Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások

Saját részvény értékesítés
Visszavásárolt saját részvény
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása
Készpénz növekedése / (csökkenése)

11.448

–7.177

Készpénzállomány év elején

12.390

19.567

Készpénzállomány év végén

23.838

12.390

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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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 átértékelésre
kerültek. A MOL Rt. és leányvállalatai (a továbbiakban MOLcsoport, vagy a Csoport) kôolaj, földgáz és gáztermék
kutatásával és termelésével, szállításával és tárolásával, kôolaj finomításával, valamint finomítói termékek és földgáz kis- és
nagykereskedelmével foglalkozik. A Csoport dolgozóinak létszáma 2001. december 31-jén 14.253, míg 2000. december
31-én 16.557 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

A MOL Rt. hivatalos éves beszámolóját a 2000. évi C. számviteli törvény szerint (a továbbiakban MSZSZ) készíti. E törvény
egyes elôírásai eltérnek a Nemzetközi Számviteli Szabványokban (IFRS) foglaltaktól. A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Számviteli Szabványok Bizottsága (IASB)
által megfogalmazott, 2001. december 31-jén érvényben lévô
szabványok szerint készültek. A MOL Rt. nem konszolidált,
MSZSZ szerint készített beszámolójában, illetve a csatolt
pénzügyi kimutatásokban szereplô saját tôke és mérleg szerinti eredmény közötti különbségek levezetését a 32. 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 IFRS által elôírt módosításokat.
A csatolt konszolidált pénzügyi kimutatásokat az Igazgatóság
2002. március 20-án fogadta el.

ii) Konszolidált pénzügyi kimutatásokban történt
átsorolások
A vevôkövetelésekhez és szállítói kötelezettségekhez kapcsolódó árfolyamnyereségek és -veszteségek elszámolása módosult 2001. január 1-jétôl. Ezen nyereségek, illetve veszteségek
nettó módon kerülnek bemutatásra az Egyéb mûködési bevételek, illetve az Egyéb mûködési ráfordítások között. Korábban
a vevôkhöz kapcsolódó árfolyam-különbözetek az árbevétel részeként, míg a szállítókhoz kapcsolódó árfolyam-különbözetek
a megfelelô költségtétel részeként kerültek elszámolásra.
Az összehasonlító idôszak adatai ennek megfelelôen módosításra kerültek.
Ugyancsak 2001. január 1-jétôl a kapcsolt vállalkozásokkal
szembeni egyenlegek Vevôkövetelésként, illetve Szállítói
kötelezettségként kerültek bemutatásra. Korábban ezek az
egyenlegek az Egyéb forgóeszközök, illetve az és Egyéb kötelezettségek között szerepeltek. Az összehasonlító idôszak adatai
ennek megfelelôen módosításra kerültek.
A fentieken túlmenôen további nem jelentôs átsorolások is
történtek a tárgyévvel való összehasonlíthatóság érdekében.
iii) Beszámolási pénznem
Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel a Csoport beszámolási pénzneme
a magyar forint.
iv) 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%-át 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 sorban jelenik meg.
A konszolidáció a megszerzéskori értékviszonyok alapján történik. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok
a tranzakció idôpontjától kezdôdôen, illetve a tranzakció idôpontjáig szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban.

A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel.
i) Számviteli politika módosítása
Az IAS 39 Pénzügyi Instrumentumok: elszámolása és értékelése alapján az értékesíthetô pénzügyi befektetések piaci értéken szerepelnek, valamint minden származékos ügylet eszközként vagy kötelezettségként került bemutatásra. A vonatkozó
szabvány elôírásainak megfelelôen a saját tôke 2001. január
1-jei egyenlege módosításra került, míg az összehasonlító
idôszak adatai változatlanok maradtak.
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A társult vállalkozásokban lévô befektetések (általában
20–50% 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.
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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.
Néhány kisebb leányvállalat nem került konszolidálásra. Ezek
a társaságok az esetleges értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban.
v) Goodwill
Az üzletrész bekerülési értéke és az üzletrész révén a leányvállalatokban megszerzett eszközöknek a megszerzés napján
érvényes valós értéke közötti különbözet goodwill-ként kerül
kimutatásra a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban
az eszközök között. A goodwill az értékcsökkenéssel és esetleges értékvesztéssel csökkentett beszerzési költségen szerepel a könyvekben.
A goodwill értékcsökkenése lineáris, a 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.
vi) 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 nemmonetáris eszközök valós értéke felett van, megszerzéskor
egy összegben elszámolásra kerül az eredménykimutatásban.
vii) Pénzeszközök és pénz egyenértékesek
A pénzeszközök a készpénzt és bankbetéteket foglalják magukba. A pénz egyenértékesek olyan rövid távú, beszerzéstôl számított három hónapnál nem hosszabb lejáratú, magas likviditású befektetési formák, amelyek minimális értékváltozási kockázatot hordoznak és azonnal pénzeszközökre konvertálhatók.

pénzügyi
és

kimutatásokhoz

2000.

december

31.

viii) Vevôkövetelések
A vevôkövetelések céltartalékkal csökkentett névértéken
kerülnek kimutatásra.
ix) Értékpapírok
A Társaság 2001. január 1-jétôl alkalmazza az IAS 39 Pénzügyi Instrumentumok elszámolása és értékelése standardot.
Ennek alapján a befektetések a következô három kategóriába
kerülnek besorolásra: lejáratig tartott, forgatási célú és értékesíthetô befektetések. A lejáratig tartott értékpapírok olyan
befektetések, amelyekbôl fix vagy meghatározható pénzáramok származnak és a Csoport szándékozik és képes azokat
lejáratig megtartani. A forgatási célú értékpapírok közé azok
a befektetések tartoznak, amelyeket elsôsorban a rövid távú
árfolyammozgásokból várható nyereség miatt vásárolt a Csoport. Minden más befektetés – kivéve a Csoport által nyújtott
kölcsönöket és a Csoport vevôköveteléseit – az értékesíthetô
befektetések kategóriába tartozik.
A lejáratig tartott befektetések a befektetett eszközök között
kerülnek kimutatásra, kivéve, ha lejáratuk a mérleg fordulónapját követô 12 hónapon belül esedékes. Ezen befektetések
amortizált bekerülési költségen jelennek meg a mérlegben.
Az értékesíthetô befektetések a forgóeszközök részét képezik,
ha a vezetôség a mérleg fordulónapját követô 12 hónapon
belül értékesíteni kívánja azokat. Ezen befektetések bekerülési
értéke a fizetett ellenérték valós értéke, beleértve a tranzakciós költségeket. Az értékesíthetô befektetéseket a mérleg
fordulónapján valós értékükre átértékelik.
x) Pénzügyi instrumentumok és fedezeti ügyletek
Pénzügyi instrumentumnak minôsülnek a mellékelt konszolidált mérlegben a pénzeszközök, vevô és egyéb követelések,
szállító és egyéb kötelezettségek, adott és kapott hitelek és
kölcsönök, befektetések, kötvénykövetelések és kötelezettségek. Ezen tételek értékelése során alkalmazott elveket jelen
számviteli politika vonatkozó jegyzetei tartalmazzák.
A pénzügyi instrumentumok az alapul szolgáló szerzôdéses
kötelezettségek valós tartalma alapján válnak eszköz-, forrásvagy tôkeelemmé. A kötelezettségek közé sorolt pénzügyi
instrumentumokhoz kapcsolódó kamatok, osztalékok, nyereségek és veszteségek felmerüléskor az eredménykimutatásban
kerülnek elszámolásra. A saját tôkében megjelenô pénzügyi
instrumentumok tulajdonosainak nyújtott juttatások a saját
tôke terhére kerülnek elszámolásra. A pénzügyi instrumentumok csak abban az esetben kerülnek elszámolásra egymással
szemben (nettósítás), ha a Társaságnak ahhoz törvényes joga
van, továbbá, ha feltett szándéka, hogy az érintett eszközt és
forrást vagy nettó módon, vagy egyidejûleg rendezi.
A Csoport nemzetközi jellegébôl adódóan fokozottan ki van
téve a nyersanyagárak, a kamatlábak és az árfolyamok változásának. Az ebbôl eredô kockázatok csökkentésére a Csoport
származékos ügyleteket köt.
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A Csoport Kockázatkezelési Részlege által a következô származékos ügyletek kerülnek alkalmazásra:
– kamat swap a lebegô hitelkamat-kockázat fedezésére,
– finomítói margin fedezeti ügyletek a kôolaj és a finomítói
termékek árváltozásaiból eredô kockázat levédésére,
– kôolaj és földgáz ár swap ügyletek a beszerzési árak kockázatának a fedezésére,
– devizás származékos ügyletek az árfolyamkockázat fedezésére.
A Csoport abban az esetben minôsíti elszámolási szempontból
fedezeti ügyletnek a származékos ügyletet, amennyiben:
– a fedezeti ügylet várhatóan kiemelkedôen hatékony a fedezett kockázat következtében fellépô érték vagy pénzáram
változások ellensúlyozásában,
– a fedezeti ügylet hatékonysága megbízhatóan becsülhetô,
– a fedezeti ügylet kötésekor az alapkockázat és a fedezeti
ügylet közötti kapcsolat megfelelô dokumentációval alátámasztott, és
– pénzáramlásokra vonatkozó fedezet esetén az elôre jelzett tranzakció, amely a fedezeti ügylet tárgyát képezi,
nagy valószínûséggel bekövetkezik.
Származékos pénzügyi instrumentumok
Származékos ügyletnek minôsül minden olyan pénzügyi eszköz,
amely:
– értéke valamilyen meghatározott alapügylet függvényében
változik;
– a piaci tényezôk változására hasonlóképpen reagáló ügyletekhez képest elhanyagolható kezdeti befektetést igényel
vagy nem szükséges hozzá kezdeti befektetés, és
– egy késôbbi idôpontban kerül pénzügyi rendezésre.
Az IAS 39 alapján nem fedezeti ügyletként elszámolt származékos pénzügyi instrumentumok (lásd fent) valós értéken kerülnek kimutatásra, az értékükben bekövetkezett változások a
tárgyévi eredményben jelennek meg.
A szerzôdésekbe ágyazott származékos ügyletek az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén kiemelésre kerülnek
az alapul szolgáló szerzôdésbôl és különálló származékos ügyletként kerülnek kimutatásra:
– a beágyazott származékos ügylet gazdasági jellemzôi és
kockázatai nem mutatnak szoros kapcsolatot az alapul
szolgáló szerzôdés gazdasági jellemzôivel,
– egy, a beágyazott származékos ügylet jellemzôivel rendelkezô különálló ügylet megfelelne a származékos ügylet definíciójának, és
– a hibrid (beágyazott származékos ügyletet tartalmazó)
ügylet nem valós értéken kerül kimutatásra, értékének változásai nem jelennek meg az eredményben.
Valós érték változását fedezô ügyletek
A valós érték fedezeti ügyletek a mérlegben szereplô eszközök
és kötelezettségek valós értékében bizonyos kockázatok
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hatására bekövetkezô, tárgyévi eredményben megjelenô változásokat ellensúlyozzák. A valós érték fedezeti ügyletként elszámolt származékos ügyletek valós értéken kerülnek kimutatásra, amely a fedezett kockázat függvényében változik. A fedezeti
elszámolásnak megfelelôen a fedezeti ügylet valós érték változásának eredményhatása bizonyos korlátok között ellensúlyozza a
fedezett ügylet valós értékében bekövetkezett változások eredményhatását, az IAS 39 elôírásainak megfelelôen.
Ha megállapítást nyer, hogy a fedezeti ügylet nem kiemelten
hatékony, a fedezeti elszámolás nem folytatható, a fedezeti
ügyletet önálló származékos ügyletként kell elszámolni.
Pénzáramok változását fedezô ügyletek
A pénzáram-fedezeti ügyletek a mérlegben szereplô eszközökkel és kötelezettségekkel, nagy valószínûséggel bekövetkezô
elôre jelzett tranzakcióval vagy mérlegben nem szereplô elkötelezettséggel kapcsolatos pénzáramok változékonyságát
ellensúlyozzák. A pénzáram fedezeti ügyletnek minôsülô kiemelten hatékony fedezeti ügylet valós értékében bekövetkezô
változások közvetlenül a saját tôke fedezeti tartalékelemében
jelennek meg. Az értékváltozás nem hatékony összege a tárgyévi eredmény részét képezi.
Ha a fedezett pénzáram mérlegben megjelenô eszközt vagy
kötelezettséget eredményez, minden, korábban közvetlenül a
saját tôkével szemben kimutatott fedezeti nyereség és veszteség átsorolásra kerül a saját tôkébôl és a keletkezô eszköz
vagy kötelezettség bekerülési értékében kerül elismerésre.
Minden más esetben a saját tôke fedezeti elemén kimutatott
nyereség vagy veszteség az eredménybe kerül átsorolásra abban az idôszakban vagy idôszakokban, amikor a fedezett elkötelezettség vagy elôre jelzett tranzakció az eredményt érinti.
Ha megállapítást nyer, hogy a fedezeti ügylet nem kiemelten
hatékony, a fedezeti elszámolás a továbbiakban nem folytatható. Ilyen esetben a közvetlenül a saját tôkében elszámolt halmozott fedezeti nyereség vagy veszteség a saját tôkében
marad mindaddig, míg a tranzakció, amelyre az elkötelezettség vagy az elôrejelzés vonatkozott be nem következik.
Amennyiben a tranzakció, amire az elkötelezettség vagy az
elôrejelzés vonatkozott várhatólag nem történik meg, a közvetlenül a saját tôkében elszámolt halmozott fedezeti nyereség
vagy veszteség az eredménybe kerül átsorolásra.
xi) Készletek
A készletek, beleértve a befejezetlen termelést is, a bekerülési
és a realizálható érték közül az alacsonyabbikon 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. A vásárolt áruk, beleértve a nyersolaj értékét,
elsôsorban a súlyozott átlagár számítás alapján határozzák
meg, a vásárolt gázkészlet esetében pedig a FIFO módszert
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használják. 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 kerülnek.
xii) Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök a halmozott értékcsökkenéssel és
értékvesztéssel csökkentett bekerülési (vagy az 1991.
október 1-jén megállapított könyv szerinti) 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.
A bekerülési 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 egy idôben. Amennyiben a felmerülô költségek egyértelmûen az adott eszköz várható hasznos élettartamának
vagy eredeti teljesítményének a növelését eredményezik, a
költségek aktiválásra kerülnek az eszközértékre.
A beruházások között a folyamatban lévô beszerzések és elôállítások szerepelnek bekerülési költségen. A költségek a beszerzési költségeket és a közvetlen önköltségeket foglalják
magukba. A beruházásokra értékcsökkenést csak az eszköz
üzembe helyezését követôen számolnak el.
Az olaj és gáz kutatási és feltárási költségek elszámolása alább,
a xvi) bekezdésben található.
xiii) 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. Az olaj és gáz kutatási és feltárási költségek elszámolása alább, a xvi) bekezdésben található.
xiv) Értékcsökkenés
Az értékcsökkenés elszámolása lineáris, az alábbi kulcsok
alapján:
Épületek
2 – 10%
Finomítói berendezések
10 – 25%
Gáz- és olajszállító és -tároló berendezések
4 – 14,5%
Töltôállomások és felszereléseik
4 – 20%
Egyéb gépek és berendezések
10 – 33%
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Az egyes szénhidrogénmezôkhöz kapcsolódó olaj- és gáztermelô és gyûjtô berendezések értékcsökkenése a bizonyított,
gazdaságosan kitermelhetô szénhidrogénkészletek alapján,
a termelés arányában kerül elszámolásra. A készletek felülvizsgálata évente történik. A több szénhidrogén-termelô mezôhöz kapcsolódó szállítóberendezések értékcsökkenése egyedileg, lineárisan, a várható hasznos élettartam alapján történik.
A bérelt berendezéseken végzett felújítások aktivált értékének
az értékcsökkenése a várható hasznos élettartam és a 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.
xv) 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 kerülnek. Abban
az esetben, 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 flowk nettó jelenértékének és az esetleges maradványértékbôl
adódó bevételeknek az összege. A realizálható érték becslése
egyedi eszközönként, illetve amennyiben ez nem lehetséges,
készpénzgeneráló egységenként történik.
Az elszámolt értékvesztések évente felülvizsgálatra kerülnek és
amennyiben a realizálható érték emelkedik, úgy a korábban elszámolt értékvesztés részben vagy teljesen visszaírásra kerül.
xvi) 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 kutató fúrások 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.
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xvii) 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. Az idô múlását jelentô diszkontfeloldás alkalmazásakor a céltartalék mérlegértéke évrôl évre
nô a diszkonthatással. A növekmény az eredménykimutatásban a kamatköltségek között kerül elszámolásra.
Szervezetátalakításra 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 szervezet-átalakítási
program meghatározásra került és kivitelezésének feltételei
teljesültek.
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. Céltartalék akkor kerül megképzésre, 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, értékcsökkenése termelésarányosan történik.
xviii) Tartalékok
A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplô tartalékok értéke nem azonos a tulajdonosoknak kifizethetô tartalékok
összegével. Az osztalék mértékének meghatározására a MOL Rt.
egyedi, magyar számviteli törvény szerint készített éves beszámolója szolgál.
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a) Átváltási tartalék
Az átváltási tartalék a külföldi társaságok konszolidációja során
keletkezô átváltási különbözeteket tartalmazza. Az olyan monetáris eszköz kapcsán keletkezô átváltási különbözet, amely tartalmilag a Csoport külföldi társaságba történô befektetésének
részét képezi, a konszolidált pénzügyi kimutatásokban a befektetés megszüntetéséig a saját tôke elemeként kerül kimutatásra. Amikor a kapcsolódó eszközök kivezetésre kerülnek, a felhalmozott átváltási tartalék ugyanabban az idôszakban kerül elszámolásra bevételként vagy költségként, amikor a kivezetett
eszközökbôl származó nyereség vagy veszteség.
b) Fedezeti tartalék
A fedezeti tartalék a hatékony pénzáram-fedezeti ügyletek valós értékének halmozott nettó változását tartalmazza addig az
idôpontig, amíg a fedezeti ügylet tárgyát képzô elôre jelzett
tranzakció bekövetkezik vagy már nem várható, hogy be fog
következni.
xix) 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.
xx) Osztalék
Az osztalékot abban az évben számolja el a Társaság, amikor
azt a tulajdonosok jóváhagyják.
xxi) Egy részvényre jutó hozam
Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a Csoport eredményének és a részvényeknek a visszavásárolt saját részvénnyel csökkentett állomány éven belüli átlagának a figyelembevételével történik. Sem 2001-ben, sem 2000-ben nem volt
olyan tranzakció, ami ezt az értéket „hígítaná” (diluted EPS).
xxii) 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.
a) Külföldi tevékenység
A Csoport Magyarország szomszédos országaiban is folytat
kiskereskedelmi értékesítési tevékenységet. Leányvállalatai
vannak továbbá más országokban, ahol szénhidrogén-kutatási
tevékenységet folytat. Ezeket a leányvállalatokat a Csoport integráns részének tekintik. A leányvállalatok beszámolójának
forintosítása oly módon történik, mintha a tevékenységük
a Társaság tevékenysége lenne: a mellékelt konszolidált mérlegben a monetáris eszközök és források év végi árfolyammal,
a nem monetáris eszközök pedig az adott tranzakció napján
érvényes árfolyammal kerültek átváltásra. Az eredménykimutatás tételei a tranzakciók napján érvényes árfolyamokkal
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kerültek átszámításra. A fentiekbôl keletkezô árfolyam-különbözetek a mellékelt konszolidált eredménykimutatásban szerepelnek az adott periódusban.
b) Külföldi társaságok
A Csoportnak olyan külföldi bejegyzésû társaságai is vannak,
melyek nem képezik a Csoport szerves részét. Ezen társaságok pénzügyi kimutatásainak átváltása a mérlegtételek esetében év végi árfolyamon, az eredménykimutatás tételeinek esetében átlagárfolyamon történik. Minden átváltási különbözetet
a saját tôke átváltási tartalék sora tartalmaz.
xxiii) Árbevétel-elismerés
Árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínûsíthetô a tranzakcióval összefüggô gazdasági elôny társasághoz
érkezése, valamint annak összege megfelelôen mérhetô.
Az árbevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és
engedmények nélkül kerül elszámolásra 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 IFRS 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. Azon származékos eszközök valós értékében bekövetkezô változások, amelyek nem felelnek meg
a pénzáramokra vonatkozó fedezeti ügyletek követelményeinek, a megfelelô idôszak eredményében kerülnek elismerésre.
xxiv) 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.
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xxv) 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 adó követelés és
kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére
vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az idôbeli különbség miatti eltérés várhatóan megtérül. A halasztott
adó kötelezettség és követelés mértéke tükrözi a Csoportnak a
mérleg fordulónapján fennálló becslését az adóeszközök és
kötelezettségek realizálódásának módjára vonatkozólag.
Halasztott adó követelés csak akkor szerepel a mérlegben, ha
valószínûsíthetô, hogy a Csoport a jövôbeni tevékenysége során adóalapot képezô nyereséget produkál, amellyel szemben
a halasztott adó eszköz 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 adó követelését, 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.
xxvi) Szegmens információk
Vezetôi információs célok érdekében a Csoport három fô szegmensre osztódik: Kutatás-Termelés, Feldolgozás és Kereskedelem, Gáz és Energetika. Ezen szegmensek alapján kerülnek bemutatásra az elsôdleges szegmens információk. A Csoport másodlagos szegmens információkat nem mutat be, mivel eszközeinek nagy része egyetlen földrajzi területen, Közép-Európában helyezkedik el.
xxvii) Mérlegen kívüli tételek
A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a pénzügyi
kimutatások részét képezô mérlegben és erdménykimutatásban.
Ezeket a jegyzetek tartalmazzák, kivéve azon eseteket, amikor
kedvezôtlen kimenetel következtében keletkezô kötelezettség
esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli eszközök akkor kerülnek a Jegyzetekben közlésre, ha azok realizálódása valószínû.
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3. Immateriális javak
Kutatási költVagyoni

ségek aktivált

Negatív

értékû jogok

Szoftverek

értéke

Goodwill

goodwill

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint
13.520

Bruttó érték
Nyitó egyenleg 2000. január 1.

1.463

9.739

6.657

1.213

–5.552

– növekedések

149

1.039

3.835

–

–385

4.638

– csökkenések és átsorolások

–16

179

–3.508

–

830

–2.515

1.596

10.957

6.984

1.213

–5.107

15.643

535

5.567

1.666

79

–845

7.002

190

1.855

631

59

–229

2.506

– csökkenések és átsorolások

–

–607

–1.765

–

163

–2.209

– értékvesztés

–

–

2.396

–

–

2.396

Záró egyenleg 2000. december 31.

725

6.815

2.928

138

–911

9.695

Nettó érték 2000. december 31.

871

4.142

4.056

1.075

–4.196

5.948

1.596

10.957

6.984

1.213

–5.107

15.643

34

6.636

3.813

–

–

10.483

–1.258

–867

–563

–

527

–2.161

372

16.726

10.234

1.213

–4.580

23.965

725

6.815

2.928

138

–911

9.695

58

2.061

135

60

–253

2.061

–689

–739

–226

–

98

–1.556

–

–

1.217

–

–

1.217

Záró egyenleg 2001. december 31.

94

8.137

4.054

198

–1.066

11.417

Nettó érték 2001. december 31.

278

8.589

6.180

1.015

–3.514

12.548

Záró egyenleg 2000. december 31.
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nyitó egyenleg 2000. január 1.
– értékcsökkenés

Bruttó érték
Nyitó egyenleg 2001. január 1.
– növekedések
– csökkenések és átsorolások
Záró egyenleg 2001. december 31.
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nyitó egyenleg 2001. január 1.
– értékcsökkenés
– csökkenések és átsorolások
– értékvesztés

Értékvesztés
2001-ben 1.217 millió forint értékvesztés került elszámolásra magyarországi sikertelen kutatási tevékenység eredményeként.
2000-ben 984 millió forint értékvesztés lett elszámolva a szíriai kutatási költségek aktivált értékével kapcsolatosan, illetve 1.412
millió forint a magyarországi sikertelen kutatási tevékenység leírásaként.
Kutatási költségek
A fenti táblázatban szereplô aktivált kutatási költségeken túlmenôen 2001. és 2000. év folyamán további 10.554 millió, illetve
10.782 millió forint összegû kutatási költség merült fel, amelyek a mellékelt konszolidált eredménykimutatások mûködési költség
elemei között kerültek elszámolásra.
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4. Tárgyi eszközök
Mûszaki gépek,
berendezések,

Egyéb

Ingatlanok

jármûvek

berendezések

Befejezetlen
beruházás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint
704.449

Bruttó érték
Nyitó egyenleg 2000. január 1.

371.263

238.511

40.454

54.221

– növekedések

36.395

38.701

4.136

76.197

– csökkenések és átsorolások

–4.743

–15.850

–1.860

–80.119

402.915

261.362

42.730

50.299

757.306

278.428

Záró egyenleg 2000. december 31.
Halmozott értékcsökkenés
Nyitó egyenleg 2000. január 1.

127.551

128.882

21.964

31

– értékcsökkenés

20.750

24.645

7.864

655

53.914

– csökkenések és átsorolások

–2.899

–13.321

–833

–686

–17.739

– értékvesztés

786

71

4

–

861

–1.038

–196

–

–

–1.234

Záró egyenleg 2000. december 31.

145.150

140.081

28.999

–

314.230

Nettó érték 2000. december 31.

257.765

121.281

13.731

50.299

443.076

757.306

– értékvesztés visszaírás

Bruttó érték
Nyitó egyenleg 2001. január 1.

402.915

261.362

42.730

50.299

– növekedések

31.955

35.114

7.278

40.550

– csökkenések és átsorolások

–9.546

–25.074

–1.856

–74.130

425.324

271.402

48.152

16.719

761.597

314.230

Záró egyenleg 2001. december 31.
Halmozott értékcsökkenés
Nyitó egyenleg 2001. január 1.

145.150

140.081

28.999

–

– értékcsökkenés

23.487

27.820

6.152

519

57.978

– csökkenések és átsorolások

–6.796

–7.409

–1.308

–519

–16.032

2.831

441

–

–

3.272

–67

–320

–

–

–387

Záró egyenleg 2001. december 31.

164.605

160.613

33.843

–

359.061

Nettó érték 2001. december 31.

260.719

110.789

14.309

16.719

402.536

– értékvesztés
– értékvesztés visszaírás

Nullára leírt eszközök
A még használatban lévô, azonban már nulla nettó értékre leírt immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2001. december 31-én 119.068 millió forint, 2000. december 31-én 79.502 millió forint volt.
Finanszírozási költségek
A tárgyi eszközök bruttó értéke magába foglalja az aktivált finanszírozási költségeket. 2001. év során 602 millió forint, 2000. év
során 8.753 millió forint finanszírozási költség került aktiválásra. Az átlagos tôkésítési ráta 2001-ben 0,4%, 2000-ben 13% volt.
Értékvesztés
2001, illetve 2000 során 2.014 millió forint, illetve 861 millió forint értékvesztés került elszámolásra egyes kôolaj-, gáz- és CO 2
mezôk tárgyi eszközeinek vonatkozásában. További 1.258 millió forint értékvesztés került elszámolásra 2001. során egyes
(alacsony nyomású) gázelosztó eszközök vonatkozásában.
2000. évben a nagylengyeli olajmezô eszközeire 1999. elôtt elszámolt értékvesztés egy része, 1.234 millió forint visszaírásra került.
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5. Befektetések társult vállalkozásokban
Befektetés

Slovnaft A. S.

Ország

Tevékenység

Befektetés

nettó

nettó

értéke

értéke

Tulajdoni

Tulajdoni

hányad

hányad

2001

2000

2001

2000

millió forint

millió forint

Szlovákia

Finomítás és kôolajtermékek kereskedelme

36,2%

36,2%

85.066

86.581

TVK Rt.

Magyarország

Vegyipar

44,3%

32,9%

57.691

42.047

DÉGÁZ Rt.

Magyarország

Gázszolgáltató

27,2%

27,2%

6.739

6.326

ÉGÁZ Rt.

Magyarország

Gázszolgáltató

35,5%

35,5%

5.393

4.913

Panrusgáz Rt.

Magyarország

Földgáz-kereskedelem

50,0%

50,0%

1.974

1.445

Gerecsegáz Rt.

Magyarország

Gázszolgáltató

50,1%

50,1%

273

295

Villas Hungária Kft.

Magyarország

Bitumengyártás

40,0%

40,0%

237

263

Van Leer Dunadob Kft.

Magyarország

Hordógyártás

értékesítve

25,0%

–

172

IN-ER Erômû Kft.

Magyarország

Erômûtervezés

30,0%

30,0%

Egyéb belföldi társult vállalkozások
Összesen

156

155

252

149

157.781

142.346

2001. december 31-én a Csoportnak 34,5% részesedése volt a TVK Rt. jegyzett tôkéjében. 2001 márciusában a Csoport késôbbi visszavásárlási opcióval értékesített 9,8% tulajdoni hányadnak megfelelô TVK részvényt. Mivel a Csoport még mindig jogosult,
illetve kötelezett visszavásárolni ezen részvényeket lejáratkor oly módon, mintha hitelt fizetne vissza, a részesedés nem került kifizetésre, és a tranzakció bevétele a hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes részeként kerül kimutatásra (lásd 15. jegyzet) amortizált költségen. Ezen részvények figyelembevételre kerültek a Csoportra jutó, a TVK-ból származó eredmény megállapításánál.
2001. április 20-án a TVK Rt. közgyûlése 396.158 db dolgozói részvény bevonásáról döntött, melyek többsége már 2001 elején is
a TVK tulajdonában volt. A bevonás eredményeképp a MOL részesedése a TVK Rt.-ben 0,53%-kal növekedett.
2001. május 29-én a MOL nyilvános vételi ajánlatot tett a TVK részvényeire 4.184 forintos árfolyamon. A nyilvános ajánlat idôszaka alatt 354.687 darab TVK részvény került felkínálásra és elfogadásra a Társaság által, melynek következtében a TVK-ban való
részesedés 1,5%-kal emelkedett. A részvények átadására 2001. november 19-én került sor a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követôen.
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6. Egyéb befektetett eszközök
i) Befektetések konszolidált leányvállalatokban

Társaság

Tulajdoni

Tulajdoni

hányad

hányad

2001

2000

Ország

Tevékenységi kör

GES Kft.

Magyarország

Geofizikai mérések végzése, mérési adatok feldolgozása

100%

100%

Geoinform Kft.

Magyarország

Szénhidrogén-kutatás

100%

100%

Kunpetrol Kft.

100%

Kutatás és termelés

Magyarország

Karbantartási munkák

100%

MOL CIS

Ciprus

Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése

100%

100%

MOL Greece Ltd.

Ciprus

Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése

100%

100%
100%

MOL Nile Ltd.
MOL Pakistan Ltd.
MOL Qatar Ltd.
MOL Syria Ltd.

Ciprus

Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése

100%

Hollandia

Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése

100%

100%

Ciprus

Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése

100%

100%
100%

Hollandia

Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése

100%

MOL Tunisia Ltd.

Ciprus

Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése

100%

100%

MOL Yemen Ltd.

Ciprus

Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése

100%

100%

Petrolszerviz Kft.

Magyarország

Javítási és karbantartási munkák

értékesítve

100%

Rotary Rt.

Magyarország

Kútfúrási és kapcsolódó karbantartási munkák

100%

100%

MOL Gáz Kft.

Magyarország

Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés

89%

97%

Balatongáz Kft.

Magyarország

Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés

77%

77%

Kiskungáz Rt.

Magyarország

Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés

53%

53%

58%

58%

Gáz és Energetika

Turulgáz Rt.

Magyarország

Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés

ZAB Rt.

Magyarország

Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés beolvadt a MOL Gáz Kft-be 59%

Zsámbékgáz Rt.

Magyarország

Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés

96%

96%

Feldolgozás és Értékesítés
Dunafiksz Kft.

Magyarország

Izobutilén Kft.

Magyarország

Izobutilén elôállítása és forgalmazása

végelszámolva

68%

Kôolajtároló Rt.

Magyarország

Kôolajtárolás

értékesítve

51%

MOL Austria GmbH

Karbantartási munkák a Dunai Finomító számára beolvadt a Petrolszolg Kft.-be100%

Ausztria

Kenôanyagok és kôolajszármazékok nagykereskedelme

75%

75%

Magyarország

Kôolajszármazékok nagykereskedelme

100%

100%

MOL Romania PP s.r.l.

Románia

Üzem- és kenôanyag kiskereskedelem

100%

100%

MOL Slovensko spol. S.r.o.

Szlovákia

Üzem- és kenôanyag kiskereskedelem

100%

100%

Moltrans Kft.

Magyarország

Ásványolaj termékek szállítása

100%

100%

MOLTRADE Mineralimpex Rt.

Magyarország

Energetikai termékek importálása, exportálása

100%

100%

Terméktároló Rt.

Magyarország

Stratégiai készlettárolási feladatok

74%

74%

MOL PB Gáz Kft.

Magyarország

Tartályos PB-gáz kiskereskedelem

végelszámolva

100%

PB Tároló Kft.

Magyarország

Föld alatti PB-tárolás lehetôségeinek feltárása

végelszámolva

100%

Petrolszolg Kft.

Magyarország

Karbantartási munkák

100%

100%

Szeb Gáz Kft.

Magyarország

Falugáz rendszer üzemeltetése`

100%

100%

MOL Hotels Rt.

Magyarország

Szállodai, munkásszállás szolgáltatás, vendéglátás, utaztatás

100%

100%

MOL Invest Rt.

Magyarország

Vagyonkezelés

100%

100%

MOL Lízing Kft.

Magyarország

Lízingtevékenység végzése a MOL-csoport számára

100%

100%

Nitrogénmûvek Rt.

Magyarország

Mûtrágyagyártás

59%

59%

Olajterv Rt.

Magyarország

Tervezés és az ehhez tartozó mûszaki-gazdasági szolgáltatás

értékesítve

86%

MOL Chem Kft.

Központ és egyéb

Értékesítések
Az év során a Csoport értékesítette 51% részesedését a Kôolajtároló Rt.-ben. Továbbá a mérnöki tevékenységet folytató Olajterv
Rt.-ben és a karbantartási tevékenységet folytató Petrolszerviz Kft.-ben tulajdonolt részesedés ugyancsak eladásra került.
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ii) Részesedések egyéb társaságokban:

DDGÁZ Rt.

a)

MOL Benz d.o.o. (Szlovénia)
KÖGÁZ Rt.

a)

MOL Kárpátalja Kft.
MOL Agram Kft.
BC Erômû Kft.
Pentaszerviz Kft.
Alföldi Koncessziós Autópálya Rt.
Generál Gomsz Kft.
TIGÁZ Rt.
Petrolteam Kft.
MOL Reinsurance Ltd.
MOL Halas Kft.
Olajgép Kft.
Dunacontrol Kft.
Egyéb (Egyedileg 90 millió forint alatti könyv szerinti befektetések)
Összesen

a)

Tulajdoni

Tulajdoni

Befektetés

Befektetés

hányad

hányad

nettó értéke

nettó értéke

2001

2000

2001

2000

%

%

millió forint

millió forint
1.793

–

17

–

100

100

945

995

–

8

–

788

99

99

400

468

100

100

757

718

30

30

855

660

100

100

353

353

2

2

300

300

100

100

246

246

–

1

–

151

értékesítve

100

–

129

100

100

96

96

54

54

92

17

értékesítve

100

–

140

beolvadt a Petrolszolg Kft.-be

100

–

94

694

1.349

4.738

8.297

a) Az eladásra szánt befektetések 2001. december 31-vel a forgóeszközök közé átsorolásra kerültek, amint azt az IAS 39 elôírja
(lásd 10. jegyzet).

7. Egyéb befektetett eszközök

Adott kölcsönök
Beruházásra adott elôlegek
Összesen

2001

2000

millió forint

millió forint

3.272

1.767

102

87

3.374

1.854

8. Készletek
2001

2000

millió forint

millió forint

Vásárolt földgáz

44.049

51.993

Félkész és késztermékek

42.470

47.977

Egyéb alapanyagok

17.162

17.404

Vásárolt kôolaj

10.624

18.301

6.713

5.761

121.018

141.436

Egyéb áruk
Összesen

A vásárolt földgázkészletekre 2001. december 31-én, illetve 2000. december 31-én 14.241 millió forint, illetve 17.871 millió forint
értékvesztés lett elszámolva.
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9. Vevôkövetelések, nettó

Vevôkövetelések
Várható veszteségre képzett értékvesztés
Összesen

2001

2000

millió forint

millió forint

125.105

117.364

–2.268

–3.588

122.837

113.776

A vevôkövetelésekbôl 2001. december 31-én 17.439 millió forint, 2000. december 31-én 16.782 millió forint társult vállalkozásokhoz kapcsolódott
A várható veszteségekre képzett értékvesztés összege jelentôsen csökkent 2001-ben egyes leányvállalatok értékesítése miatt,
továbbá a MOL Tunézia eszközeinek vételárával kapcsolatban képzett értékvesztés (560 millió forint) feloldása következtében.
10. Értékpapírok
2001

2000

millió forint

millió forint

Lejáratig tartott értékpapírok

3.006

8.875

Értékesíthetô befektetések

2.732

–

Összesen

5.738

8.875

11. Egyéb forgóeszközök

Elôre fizetett és visszaigényelhetô adók és vámok

2001

2000

millió forint

millió forint

12.977

18.210

Elôre fizetett jövedéki adók

4.028

3.442

Egyéb elôre fizetett költségek és elhatárolt bevételek

3.426

2.501

Elôre fizetett bérleti díjak

1.557

1.597

Szállítóknak fizetett elôlegek

806

38

Árfolyam-kockázati fedezeti ügyletbôl származó követelés (lásd 26. jegyzet)

741

–

Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök

591

2.599

Kamatkövetelések

219

363

Munkavállalóknak adott kölcsönök és egyéb követelések

111

225

Készletekre adott elôlegek
A tunéziai és egyiptomi kutatási projekt értékesítésébôl származó követelés
Egyéb
Összesen

49

453

–

7.285

4.520

4.746

29.025

41.459

12. Pénzeszközök

Bankbetétek forintban
Bankbetétek devizában

2001

2000

millió forint

millió forint

13.757

3.489

8.668

7.130

Készpénz forintban

759

591

Készpénz egyenértékesek

523

1.069

Készpénz valutában

131

111

23.838

12.390

Összesen
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13. Jegyzett tôke

A MOL Rt. jegyzett tôkéje 2001. és 2000. december 31-én 98.400 millió forint, 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.
Visszavásárolt

1999. december 31.

Összes

saját

Kintlévô

részvény

részvények

részvények

darabszáma

darabszáma

darabszáma

98.400.001

489.331

97.910.670

Munkavállalói és menedzsment juttatások

–362.491

Értékesítések

–200.442

Vásárlások
2000. december 31.

360.596
98.400.001

Munkavállalói és menedzsment juttatások

286.994
–195.018

Értékesítések

–99.332

Vásárlások

589.522

2001. december 31.

98.113.007

98.400.001

582.166

97.817.835

14. Tartalékok

Osztalékok
A 2002. áprilisra meghirdetett éves közgyûlésen elfogadásra javasolt osztalék összege részvényenként 55 forint. Mivel a jóváhagyás még nem történt meg, ez az összeg nem szerepel a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban. A 2000-es üzleti év eredményébôl a Társaság éves rendes közgyûlésén a tulajdonosok 5.400 millió forint osztalék kifizetését hagyták jóvá, ami részvényenként 55 forintnak felelt meg.
Az osztalékfizetésre felhasználható tartalékok összege a Társaság egyedi beszámolója alapján 2001. december 31-én 109.884
millió forint, 2000. december 31-én pedig 109.726 millió forint.
Teljesítményarányos ösztönzési rendszer az Igazgatóság és a felsôvezetés számára
A MOL Rt. Közgyûlése 2001. április 27-én jóváhagyta azt a hosszú távú ösztönzési rendszert, amely alapján az Igazgatóság külsôs
tagjai fix összegû, a MOL részvény, valamint a BUX-index részvényei árfolyamának egymáshoz viszonyított változásán alapuló részvényjuttatásban részesülnek. A rendszer alapján 100%-os teljesítés esetén az Igazgatóság elnöke 41.500 USD-nek, az igazgatósági
tagok 25.000 USD-nek megfelelô mértékû részvényjuttatásra jogosultak. Minden külsôs igazgatósági tag 25.000 USD-nek
megfelelô fix részvényjuttatásban részesül (41.500 USD az Igazgatóság külsôs elnöke részére). A 2000. április 1-jétôl 2001. március 31-ig terjedô teljesítési idôszakra vonatkozóan – az elôírt 1 év várakozási idô elteltével – 22.893 db MOL részvényre lesznek
jogosultak a külsô igazgatósági tagok.
A felsôvezetôk, beleértve az Igazgatóság nem külsôs tagjait, számára is – 2000. évtôl kezdôdôen – hosszú távú ösztönzési rendszer került bevezetésre, a teljesítmény mérése ugyanazon elvek szerint történik, mint az Igazgatóság esetében, viszont a teljesítési
idôszak minden év január 1-jétôl december 31-ig tart. A kifizethetô maximális összeg az éves alapfizetés 50-60% között alakul,
melyet, 2 év várakozási idôvel részvény formájában juttat a Társaság.
A Csoportban további különbözô társasági és egységszintû ösztönzési rendszerek vannak közel 200 vezetô beosztású alkalmazott
számára, akik munkája jelentôs és közvetlen hatással lehet a Csoport nyereséges mûködésére.
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15. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Súlyozott

Súlyozott

átlagos

átlagos

kamatláb

kamatláb

2001

2000

2001

2000

%

%

millió forint

millió forint

Biztosíték nélküli bankhitelek euróban

4,77

5,51

133.678

40.168

Biztosíték nélküli bankhitelek USA-dollárban

5,55

6,59

99.657

230.255

11,56

11,83

22.449

27.472

4,74

–

8.878

–

15,50

16,28

5.000

5.000
27.319

Biztosíték nélküli bankhitelek forintban
TVK részvényekhez kapcsolódó kötelezettség euróban
Biztosíték nélküli kötvények forintban
Biztosítékkal fedezett bankhitelek USA-dollárban
Biztosítékkal fedezett bankhitelek forintban
Egyéb

5,30

6,46

4.255

10,19

11,36

1.600

998

–

–

1.423

2.554

276.940

333.766

67.912

48.119

209.028

285.647

Összesen
Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú része
Összesen

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

2001

2000

millió forint

millió forint

172.100

250.789

36.928

34.858

209.028

285.647

2001 augusztusában a Társaság módosította valamennyi hosszú lejáratú hitelét egyfelôl a szerzôdések egységesítése érdekében,
másfelôl pedig a szerzôdésben foglalt pénzügyi mutatókra vonatkozó elôírásoknak történô megfelelések legkésôbb 2002. december 31-ig terjedô idôszakra vonatkozó könnyítése érdekében.
16. Céltartalékok várható kötelezettségekre
Környezet-

Szervezet-

Mezô-

védelem

átalakítás

felhagyás

Egyéb

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

19.502

6.398

22.792

1.886

50.578

Képzés és korábbi becslések felülvizsgálata

1.640

5.147

–5.552

487

1.722

Kamathatás

2.730

–

3.191

–

5.921

Felhasználás

–2.121

–5.122

–115

–592

–7.950

21.751

6.423

20.316

1.781

50.271
1.912

Egyenleg 2000. január 1.

Egyenleg 2000. december 31.
Képzés és korábbi becslések felülvizsgálata

885

1.611

–1.079

495

Kamathatás

2.327

–

2.174

–

4.501

Felhasználás

–2.380

–4.412

–145

–

–6.937

22.583

3.622

21.266

2.276

49.747

Egyenleg 2001. december 31.
Rövid lejáratú rész 2000
Hosszú lejáratú rész 2000
Rövid lejáratú rész 2001
Hosszú lejáratú rész 2001

2.828

4.727

294

1.413

9.262

18.923

1.696

20.022

368

41.009

5.092

3.515

249

2.091

10.947

17.491

107

21.017

185

38.800
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Környezetvédelmi céltartalék
2001. december 31-én 22.583 millió forint céltartalék szerepel a mérlegben a múltban keletkezett, elsôsorban talaj-, talajvízszennyezôdések és veszélyes hulladékokkal (pl. savgyanta) kapcsolatos kötelezettségekre. A céltartalék összegének
meghatározására a MOL belsô környezetvédelmi audit team által készített felmérés szolgált. A felmérés rendszeres idôközönként
külsô szakértôk által felülvizsgálatra kerül, mely legutóbb 2000-ben történt. A becsült költségek kb. 60%-a 2002. és 2006. között
merül majd fel, a maradék 40% pedig 2006. után. Az érték becslése a jelenleg ismert technológiák és mai árak alapján, kockázattal súlyozott cash flow meghatározásával történt, becsült kockázatmentes kamatlábbal diszkontálva.
Szervezetátalakítási céltartalék
2001. december 31-én 3.622 millió forint céltartalék képzése történt a szervezetátalakítással kapcsolatosan. Az összeg azoknak
a munkavállalóknak a költségét fedezi, akiknek a munkaköre, üzleti egysége és közelítô száma meghatározásra került. A céltartalék mértéke megközelítôleg 2.600 dolgozó elbocsátásának költségét fedezi, elsôsorban a saját tulajdonú benzinkúthálózat idegen mûködtetésbe adásával kapcsolatosan. Majdnem a teljes összeg 2002. év során felhasználásra kerül a tervek szerint.
Mezôfelhagyási kötelezettség
2001. december 31-én 21.266 millió forint céltartalék képzése vált szükségessé a termelés befejezését követô mezô- és kútfelhagyási költségekkel kapcsolatosan. Ennek a költségnek körülbelül 10%-a 2002. és 2006. között merül majd fel, a fennmaradó
90% pedig 2006 után. A céltartalék mértéke a vezetôségnek a vonatkozó jogszabályok jelenlegi értelmezése alapján, a jelenlegi
árszinten került kiszámításra és a becsült kockázatmentes kamatlábbal lett diszkontálva.
Egyéb céltartalékok
Az egyéb céltartalékok várható szerzôdéses szankciókkal, egyes töltôállomások bezárásakor felmerülô költségeivel és jogi vitákkal
kapcsolatos kötelezettségekre vonatkoznak.
17. Szállítók és egyéb kötelezettségek
2001

2000

millió forint

millió forint

Szállítók

86.609

93.670

Fizetendô adók és hozzájárulások

23.489

26.529

Elôre fizetett finomítói margin swap és forward ügyletek (lásd 26. c) jegyzet)

9.069

–

Fejlesztési célra kapott támogatás

7.887

6.290

Fizetendô vámok

5.962

9.730

Vevôktôl kapott elôlegek

4.523

552

KKKSZ-szel szembeni kötelezettség

2.741

3.462

Fizetendô kamatok

2.267

5.043

Elhatárolt hozzájárulások

1.562

1.538

Kamat swap ügyletbôl származó kötelezettség (lásd 26.b) jegyzet)

941

–

Származékos ügyletekbôl (forwards) származó kötelezettség (lásd 26.a) jegyzet)

553

–

Munkavállalók részére járó kifizetések

509

702

Halasztott bevétel

471

2.181

Kôolajtermékre vonatkozó swap ügyletbôl származó kötelezettség (lásd 26. jegyzet)

381

96

5.803

5.184

152.767

154.977

Egyéb
Összesen

A szállítói kötelezettségek között 2001. december 31-én 32.023 millió forint, 2000. december 31-én 32.097 millió forint társult vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettség szerepel.
A Csoport a MOL Szlovákia kiskereskedelemmel foglalkozó leányvállalatát értékesíteni szándékozik a Slovnaft részére. Az
adásvételt a szlovák versenyhivatal még nem hagyta jóvá. Az értékesítés kapcsán a Slovnaft részérôl már átutalt 3.570 millió
forint elôleg a vevôktôl kapott elôleg soron szerepel.
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18. Rövid lejáratú hitelek
2001

2000

millió forint

millió forint

Biztosíték nélküli hitelek USD-ban

27.903

–

Diszkontkötvények forintban

13.703

–

Biztosíték nélküli hitelek forintban

10.160

7.424

181

205

51.947

7.629

Egyéb
Összesen

19. Árbevétel földrajzi régiók szerinti megoszlása

Magyarország

2001

2000

millió forint

millió forint

869.915

811.149

Ausztria

79.044

80.112

Románia

14.030

14.858

Szlovákia

13.279

6.975

Egyéb európai országok

119.966

104.665

Európán kívüli országok

8.866

5.583

1.105.100

1.023.342

Összesen

20. Egyéb mûködési bevételek

Leányvállalatok értékesítésén elért nyereség

2001

2000

millió forint

millió forint

7.325

–

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének eredménye

887

6.101

Káreseményekbôl származó bevétel

414

1.300

Értékvesztés visszaírás

387

1.234

Kapott késedelmi kamatok

361

1.273

Vevôkövetelésekre képzett értékvesztés változása, vevôkövetelések leírása

235

1.134

Egyéb céltartalék felhasználás
Egyéb
Összesen

–

592

3.577

4.288

13.186

15.922

A leányvállalatok értékesítésének nettó nyeresége elsôsorban a Kôolajtároló Rt. értékesítésébôl származik (lásd 6. jegyzet).
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének eredménye 2000-ben elsôsorban a MOL Tunézia és MOL Nile
eszközeinek eladásából származik. A vételárból 2000. december 31-én még követelésként kimutatott 7.285 millió forint 2001ben pénzügyileg realizálódott.
21. Személyi jellegû ráfordítások
2001

2000

millió forint

millió forint

Bérköltség

40.241

40.166

Társadalombiztosítási járulék

15.614

15.238

8.710

8.282

64.565

63.686

Egyéb személyi jellegû kifizetések
Összesen
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22. Egyéb mûködési költségek
2001

2000

millió forint

millió forint

Stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj (KKKSZ díj)

17.279

17.158

Bányajáradék

12.051

11.853

Adók és hozzájárulások

8.464

7.735

Bérleti díjak

7.787

7.891

Egyéb külsô szolgáltatások

7.438

3.227

Tanácsadási díjak

5.237

3.743

Külsô könyvviteli szolgáltatás díja

2.799

–

Bankköltség

2.399

1.161

Reklámköltségek

2.076

2.256

Követelések és kötelezettségek árfolyamvesztesége

1.881

1.389

Takarítási díjak

1.853

1.630

Biztosítási díjak

1.801

1.393

Szervezetátalakítás költségeire képzett céltartalék

1.611

5.147

Környezetvédelmi termékdíj

1.611

1.673

Vagyonvédelemmel kapcsolatos költségek

1.580

1.658

Káresemények

1.221

806

Mezôfelhagyási céltartalék változása

–1.224

–5.552

Környezetvédelmi céltartalék változása

–1.495

1.640

Egyéb céltartalékok változása
Egyéb
Összesen

495

487

7.905

8.814

82.769

74.109

23. Pénzügyi mûveletek ráfordításai, nettó

Devizahitelek árfolyamnyeresége
Kapott kamatok
Kapott osztalékok

2001

2000

millió forint

millió forint

16.017

–

3.229

4.527

287

936

24

3.993

343

1.598

Pénzügyi mûveletek bevételei összesen

19.900

11.054

Fizetett kamatok

18.589

14.805

–

11.246

4.501

5.921

Befektetések értékesítésébôl származó nyereség
Egyéb pénzügyi bevételek

Devizahitelek árfolyamvesztesége
Céltartalék kamata
Pénzügyi befektetések leírása
Egyéb pénzügyi ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai összesen
Pénzügyi mûveletek ráfordításai, nettó
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24. Társasági adó

A mellékelt konszolidált pénzügyi beszámolókban szereplô adófizetési kötelezettség a 2001. és 2000. december 31-én végzôdô
évekre az alábbi elemekbôl áll:

Tárgyévi társasági adó

2001

2000

millió forint

millió forint

2.131

3.316

Halasztott társasági adó

–8.378

8

Adófizetési kötelezettség / (követelés) összesen

–6.247

3.324

Az alkalmazandó társasági nyereségadó kulcs a Csoport Magyarországon mûködô vállalatai esetében 2001-ben és 2000-ben
egyaránt 18%.
A Csoport tárgyévi társasági adófizetési kötelezettsége a Csoporthoz tartozó társaságok egyedi, MSZSZ szerinti adózás alá esô
nyeresége alapján kerül meghatározásra.
A MOL Rt. 2001-ben és 2000-ben 70%-os társasági adókedvezményre jogosult bizonyos termék-elôállítást szolgáló beruházásoknak köszönhetôen. 2002-ben várhatóan 100%-os adókedvezmény vehetô igénybe.
A külföldi jogi személyeknek kifizetett osztalék esetén az osztalékra jogosultat 20%-os osztalékadó terheli, amelyet az illetôség
szerinti országgal fennálló, kettôs adóztatás elkerülésérôl szóló egyezmények módosíthatnak. Amennyiben az osztalékot belföldi
vagy külföldi természetes személy kapja, 20%-os személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség keletkezik. Az adót mindkét esetben
a kifizetô vonja le.
A mellékelt konszolidált mérlegekben szereplô halasztott adó egyenlege 2000. és 2001. december 31-én az alábbi elemekbôl áll,
a halasztott adó alapja szerinti bontásban:
2001

2000

millió forint

millió forint

Értékcsökkenés és amortizáció

32.532

35.531

Csoporton belüli tranzakciók nem realizált eredménye

12.949

13.157

Finanszírozási költségek aktiválása

–10.236

–14.285

Hazai kôolaj- és földgázkutatási és -feltárási költségek elszámolásából származó eltérések

–12.390

–10.364

22.583

21.751

Környezetvédelmi céltartalék
Mezôfelhagyáshoz kapcsolódó kötelezettségek

–

18.916

9.131

12.449

Árfolyam-különbözetek

–3.730

14.957

Leányvállalatok vesztesége

31.589

29.355

–31.589

–29.355

Vásárolt földgázkészlet leírása

14.300

17.872

Felhalmozott adóveszteség

65.683

–

Egyéb céltartalék

Leányvállalatok meg nem térülô vesztesége miatti csökkentô tétel

Pénzügyi instrumentumok átértékelése
Egyéb
Összesen
Halasztott adó követelés

–825

–

2.231

1.244

132.228

111.228

21.531

13.171

A magyar adózási szabályok alapján számított 2001. évi veszteség összege a következô 5 évben használható fel a várható
pozitív adóalapok csökkentésére.
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A számviteli nyereség alapján elvárt és a tényleges adófizetési kötelezettség közötti különbség számszerû levezetését az alábbi
táblázat mutatja be:

Adózás elôtti eredmény a mellékelt konszolidált eredménykimutatás szerint
18%-os adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség

2001

2000

millió forint

millió forint

–3.236

22.649

–583

4.077

–

–4.614

A MOL Rt. számára fennálló beruházási adókedvezmény
Halasztott adó eszközök átértékelése

–117

–582

Magyar adójogszabályok változásának hatása

–2.383

–2.877

Megtérülési idôszak módosítása

–1.608

1.323

1.355

5.909

–2.856

–416

Leányvállalatok el nem ismert vesztesége
Társult vállalkozásoktól származó, nem adózó bevételek
Meg nem térülô idôbeli eltérések
Egyéb
Társasági adófizetési kötelezettség összesen

124

78

–179

426

–6.247

3.324

25. Egy részvényre jutó nyereség

Az egy részvényre jutó alap hozam számítása (az adózott eredménybôl az elsôbbségi részvények tulajdonosaira esô osztalék
levonását követôen) a forgalomban lévô részvények súlyozott átlagos darabszáma alapján történik. Sem 2001-ben, sem pedig
2000-ben nem volt olyan tranzakció, ami ezt az értéket „hígítaná”.
Forgalomban
levô részvények

Egy részvényre

Eredmény

darabszámának

jutó nyereség

millió forint

súlyozott átlaga

forint

Egy részvényre jutó alap és hígított hozam 2000

20.240

98.036.511

206

Egy részvényre jutó alap és hígított hozam 2001

1.241

97.837.761

13

26. Pénzügyi instrumentumok

a) Pénzügyi instrumentumok valós értéke
A mérlegben szereplô pénzügyi instrumentumok a befektetések, egyéb befektetett eszközök, vevôkövetelések, egyéb forgóeszközök,
pénzeszközök, a hosszú és rövid lejáratú hitelek, szállítók és egyéb kötelezettségek. A származékos ügyletek az egyéb forgóeszközök
és az egyéb kötelezettségek között jelennek meg. A felsorolt eszközök és kötelezettségek mérlegértéke jól közelíti valós értéküket.
A Társaság 2002 szeptemberéig érvényesíthetô vételi opciókkal rendelkezik a TVK Rt. tôkéjének 7,9 százalékát megtestesítô
részvényekre. A Társaság eladási opciókat írt ki azonos mennyiségû TVK Rt. részvényre ugyanazon fél részére, amelyek a vételi
opciók lejártát követôen érvényesíthetôk. Az opciós díj az opciós idôszak alatt kerül amortizációra a mellékelt konszolidált eredménykimutatásban. Ezen opciók nem tôzsdén jegyzett termékek. Az opciók tárgyát képezô TVK részvények tôzsdei kereskedelme
nem elegendôen nagy volumenû ahhoz, hogy az opciók valós értékének meghatározásához megfelelô alapot szolgáltasson. Emiatt
az opciók valós értéke nem határozható meg megfelelô bizonyossággal. A Társaság az opciókat TVK részvényre vonatkozó határidôs
vásárlási szerzôdésként kezeli, és amortizált bekerülési értéken mutatja ki, ami 2001. december 31-én 553 millió forint
kötelezettséget jelent. (lásd 17. jegyzet)
b) Pénzügyi kockázatkezelés
(i) Hitelkockázat
A Társaság számos ügyfélnek szállít termékeket vagy nyújt szolgáltatásokat. Figyelembe véve a szerzôdési volumeneket és a vevôk
hitelképességét, sem egyedileg, sem összevontan nem áll fenn jelentôs hitelkockázat. A Társaság által mûködtetett ellenôrzési folyamat biztosítja, hogy csak megfelelô pénzügyi háttérrel rendelkezô ügyfelek részére történik értékesítés és a hitelkockázat nem halad
meg egy elfogadható szintet.
A hitelkockázat által érintett lehetséges legnagyobb összeg a pénzügyi eszközök mérlegértéke, beleértve a származékos ügyleteket.
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(ii) Kamatkockázat
A Társaság kamatkockázati politikája szerint a kamatozó kötelezettségek legalább 25%-a, legfeljebb 75%-a lehet fix kamatozású.
2001. december 31-én a Társaság hosszú lejáratú hiteleinek 25%-a volt fix kamatozású, a kamatswap ügyletek hatását is figyelembe véve.
A Társaság a változó kamatozású hitelek kamatkockázatát kamatswap ügyletekkel fedezi. Ezen fedezeti ügyletek kamatfizetési
periódusa hat hónap, ami összhangban áll a fedezett hitelek kamatfizetési idôszakaival.
2001. december 31-én a Társaságnak két kamatswap megállapodása volt érvényben, 16 millió USD, illetve 64 millió USD
alapösszegben, 2004-es, illetve 2003-as lejárattal. Mindkét ügylet 2000. december 31-én is érvényben volt. A kamatswap megállapodások 2001. év végi valós értéke 941 millió forint kötelezettség, míg 2000. év végén 90 millió forint követelés volt (lásd 17.
jegyzet). Ezen kívül 2000. december 31-én a 2001. évben értékesített Kôolajtároló Rt. kamatswap ügyletbôl származó pozíció 641
millió forint kötelezettség volt.
Mindkét érvényben lévô kamatswap megállapodás pénzáram-fedezeti ügyletnek minôsül az IAS 39 szerint. A Társaság 2001.
december 31-én nem rendelkezett más, pénzáram-fedezeti ügyletként elszámolt származékos ügylettel.
(iii) Likviditáskockázat
A Társaság likviditási politikája elôírja, hogy biztosítani kell a Pénzügyi Stratégia megvalósításához elegendô pénzeszköz, lehívható
hitelkeret rendelkezésre állását. A lehívható, fel nem használt hitelösszeg 2001. év végén 67.847 millió forint volt.
(iv) Árfolyamkockázat
A Társaság többféle devizakonverziós ügylet és opció útján valósítja meg az árfolyamkockázatok kezelését, amelyek az üzletmenettel és finanszírozási tevékenységgel kapcsolatos külföldi pénznemben történô pénzáramok révén jönnek létre.
A Társaság árfolyamkockázatát fôként a jelentôs USD alapú kôolaj- és földgázimport eredményezi. Bár az olajtermékek eladási ára
is USD-függô, a földgáz-értékesítési árak forintban szabályozottak. Ebbôl eredôen a Társaság nettó árfolyamkitettsége USD-ban
jelentkezik.
A Társaság bizonyos rövid lejáratú hiteleivel kapcsolatos árfolyamkockázatait is EUR/USD opciókkal fedezi.
A Társaság az IAS 39 hatályba lépésével az árfolyamkockázat lefedését szolgáló származékos ügyleteit a hitelek esetében valós
érték fedezeti ügyletként, egyébként különálló származékos ügyletként számolja el és valós értéken mutatja ki.
2001. december 31-én a rövid lejáratú hitelek árfolyamkockázatára kötött fedezeti ügyletek valós értéke 741 millió forint követelés
volt (lásd 10. Jegyzet). Az alapanyag és termékszállítási szerzôdésekkel kapcsolatban nem voltak nyitott pozíciók.
2000. december 31-én a hitel árfolyamkockázat fedezeti ügyletek valós értéke 1 millió forint nettó követelés volt.
c) Tömegáru árkockázat
A Társaság, mint integrált olaj- és gázipari vállalkozás, mind eladóként, mind vásárlóként tömegáru árkockázatnak van kitéve. A fôbb
tömegáru kockázatok: kôolajár kockázat a hazai termelés mennyiségében, finomítói margin kockázat a feldolgozott termékek
mennyiségében, valamint fûtôolaj és gázolaj árkockázat az importált földgáz mennyiségében. Ez utóbbi kockázatot a földgáz importár
meghatározási módja hozza létre.
2001-ben a Kockázatkezelés a Társaság 2001. negyedik negyedéves és 2002-es finomítói margin kitettségének fedezését állította középpontba. A kockázat kezelésére Elôre Fizetett Finomítói Margin Swap és Forward ügyletek szolgáltak, ahol a Társaság elôre
értékesítette az érintett idôszakokra vonatkozó finomítói marginját (a kôolajtermékek súlyozott átlagára, csökkentve a Brent jegyzett
árfolyammal) és elôre megkapta a swap fix lábát. Ez az ügylet az IAS 39 alapján nem minôsül fedezeti ügyletnek, különálló származékos ügyletként kerül elszámolásra, az ebbôl származó kötelezettség valós értéke 2001. december 31-én 9.069 millió forint
volt (lásd 17. jegyzet).
A Társaság továbbá swap ügyleteket kötött kôolajra és olajtermékekre olyan esetekben, amikor a fizikailag lebonyolított alapügylet
ezt szükségessé tette. 2001. december 31-én az ilyen ügyletekbôl fennálló pozíció értéke 381 millió forint nettó kötelezettség,
2000. december 31-én 96 millió forint nettó kötelezettség volt (lásd 17. jegyzet).
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27. Mérlegen kívüli kötelezettségek

Adott garanciák
A MOL-csoporton kívüli felek részére vállalt garanciák összege 344 millió forint.
Jelzáloggal terhelt eszközök
A Csoportnak 1.679 millió forint értékben vannak jelzálogként lekötött eszközei, amelyek két leányvállalata által felvett hitelek biztosítékául szolgálnak. Az anyavállalatnak nincsenek jelzáloggal terhelt eszközei.
Szerzôdéses kötelezettségek
A szerzôdéses beruházási kötelezettségek értéke 2001. december 31-én 4.876 millió forint, amelybôl 2.790 millió forint a
nemzetközi kutatási tevékenységhez kapcsolódik, ahol a MOL leányvállalatai 10 millió USD elköltésére vállaltak kötelezettséget. Ezek
a kötelezettségek a MOL korlátlan garanciavállalása mellett valósulnak meg, amint azt a garanciák alfejezet is tartalmazza. A további, 2.086 millió forint összegû szerzôdéses beruházási kötelezettség tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére vonatkozik.
Földgázvásárlási kötelezettségek, Take-or-Pay és Ship-or-Pay szerzôdések
A Társaság több beszerzési forrásával – Panrusgáz Rt., Ruhrgas, O&G Minerals Ltd., Eurobridge Kft., Gas de France – hosszú távú
földgázvásárlási szerzôdéseket kötött a múltban, hogy fogyasztói számára megbízható szolgáltatást nyújthasson. 2001. december
31-ével ezen szerzôdések 174,9 milliárd m3 földgáz beszerzésére vonatkoznak (szerzôdéses mennyiségek 2001–2015 között
15 °C-on, amelybôl 147,1 milliárd m3 take-or-pay kötelezettség mellett érvényes), megközelítôleg 4.020 milliárd forint értékben
(amelybôl 3.384 milliárd forint take-or-pay kötelezettség mellett érvényes) a 2016-ban végzôdô idôszakban.
A Társaság hosszú távú ship-or-pay alapú földgázszállítási szerzôdést kötött az OMV-vel, melynek köszönhetôen 2016-ig földgázszállítási joggal rendelkezik a HAG vezetéken. A hátralévô 16 évre vonatkozó összesített fizetési kötelezettség ezen szerzôdésbôl
adódóan 31.130 millió forint.
A MOL várakozása szerint a hazai gázpiac részben vagy teljes egészében liberalizálásra kerül középtávon. A Gáztörvény tervezete
alapján, amelyet a Parlament várhatóan 2002-ben tárgyal és 2003. végén lép életbe, a feljogosított fogyasztók gázt az általuk
választott szállítóktól piaci áron vásárolhatnak majd. A nem feljogosított fogyasztók számára azonban a gázárak legalább 2005-ig
továbbra is szabályozottak maradnának, és az új szabályozás, amely várhatóan 2002 júliusában lép életbe, az importgáz költségét
a fogyasztókra hárítaná, amíg az importárak egy bizonyos sávban mozognak.
Amikor a fogyasztói árak felszabadulnak, az esetlegesen olcsóbb importbeszerzési forrással rendelkezô piaci szereplôk megjelenése
következtében lehetséges, hogy a MOL meglévô hosszú távú gázbeszerzési szerzôdései potenciálisan veszteségessé (onerous) válhatnának. (Potenciálisan veszteségesnek (onerous) azon szerzôdéseket nevezzük, amelyekben a kötelezettség szerzôdés szerinti teljesítésének
elkerülhetetlen költsége meghaladja annak elvárt gazdasági hasznait a hátralévô futamidô alatt.) Azonban a Gáztörvény tervezete szerint
a Magyar Energia Hivatal korlátozhatja a földgázimportot, amennyiben bizonyítani lehet, hogy az ilyen import jelentôs gazdasági és pénzügyi
nehézségeket okozhat bármely 1998. június 22-e elôtt aláírt hosszú távú gázbeszerzési szerzôdés kötelezettje vagy jogosultja számára.
Mivel a jövôbeni piaci helyzet kritikus elemei nem ismertek – beleértve, de nem kizárólagosan a piacnyitás idôpontját és terjedelmét,
a gázárak jövôbeni trendjét az európai piacon, a hazai gázkereslet alakulását, az importszabályozásokat és korlátozásokat stb. – jelenleg nem meghatározható, hogy van-e olyan, hosszú távú szerzôdésekbôl származó kötelezettség, melyet az IAS 37 Céltartalékok,
függô kötelezettségek, és függô eszközök standard alapján meg kellene jeleníteni a mellékelt konszolidált éves beszámolóban.
Földgáz tranzit szerzôdések
A Társaság hosszú távú ship-or-pay földgáz tranzit szerzôdést kötött a NIS Nafta Industrije Srbije céggel 1998-ban, ami alapján a
NIS 2001-tôl 2018-ig terjedô idôszakban 68,1 milliárd m3 földgázt szállíthat a MOL csôvezeték hálózatán. A Jugoszlávia ellen
bevezetett ENSZ korlátozások miatt a szerzôdés felfüggesztésre került 2001 júliusáig. 2001. július 31-én került aláírásra az a
szerzôdésmódosítás, amely meghatározza a 2001–2003 között szerzôdött mennyiségeket. E szerzôdés alapján 5,2 milliárd m3
földgáz továbbítására kerül sor ebben az idôszakban. A következô évek mennyisége késôbb kerül meghatározásra.
Ugyancsak ship-or-pay szerzôdés szolgáltat keretet a boszniai Energoinvest/BH-GAS gázszállításainak. Ennek alapján 2001. és 2018.
között 8,1 milliárd m3 földgáz továbbítására került volna sor. Azonban a felek módosították a szerzôdést 2001. június 19-én, 2001.
január 1-jei visszamenôleges hatállyal. A módosítás értelmében 8,22 milliárd m3 földgáz továbbítására kerül sor összesen.
Mindkét szerzôdés szerint a másik fél ship-or-pay záradék alapján köteles fizetni a szállítási költséget.
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Értékesítési kötelezettségek
A Társaság 2020-ig 5.071 milliárd forint értékben 117,3 milliárd m3 földgáz értékesítésére vállalt szerzôdéses kötelezettséget,
fôként a regionális gázszolgáltatók igényeinek fedezésére.
Lízing, bérlet
A Csoport jövôben felmerülô lízing- és bérletidíj-fizetési kötelezettsége 8.852 millió forint, amelybôl 3.622 millió forint 2002-ben,
4.574 millió forint 2003. és 2007. között, 657 millió forint pedig ezt követôen válik esedékessé. A kötelezettség jelentôs része a
hazai kutatási tevékenységhez kapcsolódik.
Peres ügyek
A Csoport szokásos mûködése során több peres ügyben is érintetté vált. Jelenleg nincs folyamatban olyan peres ügy, amelynek
kimenetele jelentôs negatív hatással lehet a Csoport pénzügyi helyzetére, eszközeire, eredményére vagy üzleti tevékenységére. Azon
peres ügyek összesített perértéke, melyekben a Csoport mint alperes szerepel, 16,4 milliárd forint. Ezek kapcsán 915 millió forint
céltartalék képzésére került sor. A Csoport mások ellen indított pereinek összértéke 16 milliárd forint.
28. A mérleg fordulónapját követô események

Az év végét követôen a Csoport kizárólagos tárgyalásokat kezdett a teljes egészében állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank Rt.vel a földgáz üzletág többségi tulajdonának értékesítésérôl.
29. Jegyzetek a konszolidált cash flow kimutatásokhoz

a) A leányvállalatok értékesítéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás elemzése

Leányvállalatok pénzeszközei

2001

2000

millió forint

millió forint

–36

–

Értékesítésbôl befolyt pénzeszközök

9.623

–

Leányvállalatok értékesítéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás

9.587

–
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Leányvállalatok értékesítésével kapcsolatos nettó eszközök áramlása

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök

2001

2000

millió forint

millió forint

312

–

–17.983

–

–68

–

Halasztott adó eszköz

–143

Készletek

–435

Vevôkövetelések

–938

–

–5.715

–

Egyéb követelések
Pénzeszközök

–

–36

–

–25.006

–

Céltartalékok

64

–

Külsô tulajdonosok

41

–

18.772

–

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

521

–

Szállítók

918

–

5.262

–

25.578

–

–572

–

Eszközök

Hosszú lejáratú hitelek

Egyéb kötelezettségek
Források
Értékesített nettó eszközök
Leányvállalatok értékesítésén elért nyereség (lsd. 20. jegyzet)

7.325

–

Kapott ellenérték

6.753

–

MOL Szlovákia értékesítésével összefüggésben kapott elôleg

3.570

–

–700

–

9.623

–

Mínusz: jövôben befolyó ellenérték
Nettó pénzeszköz beáramlás

b) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek állományának növekedése
Ebbôl nem pénzmozgás: devizahitelek nem realizált árfolyamnyeresége / vesztesége
Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2001

2000

millió forint

millió forint

43.971

184.900

9.920

–15.400

53.891

169.500

30. Szegmens információk
2001

Immateriális
Értékesítés
nettó

Üzleti

javak és tárgyi

Érték-

Tárgyi

eszközök

csökkenés és

eszközök

árbevétele

eredmény

beszerzése

értékvesztés

nettó értéke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

6.169

67.237

12.920

19.947

76.974

Feldolgozás és Kereskedelem

740.339

70.235

24.524

26.447

198.285

Gáz és Energetika

329.473

–120.765

5.284

13.093

103.524

Központ és egyéb

29.119

–24.869

8.305

5.294

23.753

1.105.100

–8.162

51.033

64.781

402.536

Kutatás-Termelés

Összesen
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Az értékesítés nettó árbevétele a Csoporton kívülre történô értékesítések árbevételét tartalmazza. 2001-ben a Kutatás-Termelés,
a Feldolgozás és Kereskedelem, a Gáz és Energetika, valamint a Központ és egyéb szegmensek vállalatcsoporton belüli értékesítésbôl származó árbevétele rendre 159.408 millió forint, 140.457 millió forint, 24.422 millió forint és 14.344 millió forint volt. Az
egyes szegmensek üzleti eredménye magába foglalja mind a külsô vevôk felé, mind a Csoporton belül más szegmensek felé történô
értékesítések eredményét. A Kutatás-Termelés belföldön kitermelt kôolajat kondenzátumokat és PB-gázt ad át a Feldolgozás és
Kereskedelemnek, valamint földgázt a Gáz és Energetika szegmensnek. A belsô transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A
földgáz transzferár a szabályozott nagykereskedelmi ár (nem számítva a 2000. novembertôl a nem lakossági szektorban, az 500
m3/óra fogyasztás feletti vásárlói körnél történt áremelést) tárolási, szállítási és készletezési díjjal csökkentve.

2000

Immateriális
Értékesítés
nettó

Üzleti

javak és tárgyi

Érték-

Tárgyi

eszközök

csökkenés és

eszközök

árbevétele

eredmény

beszerzése

értékvesztés

nettó értéke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

4.641

95.412

13.262

18.543

87.795

Feldolgozás és Kereskedelem

751.750

84.887

45.202

24.107

215.130

Gáz és Energetika

235.667

–115.667

16.046

9.871

113.577

Központ és egyéb

31.284

–22.629

1.907

7.156

26.574

1.023.342

42.003

76.417

59.677

443.076

Kutatás-Termelés

Összesen

A MOL földgázszállítási tevékenysége, amely korábban a Feldolgozás és Kereskedelem szegmensnél került bemutatásra, 2001.
január 1-jétôl a Gáz és Energetika szegmens részét képezi. Az elôzô év adatai ennek megfelelôen módosításra kerültek.
A Kutatás-Termelés, a Feldolgozás és Kereskedelem, a Gáz és Energetika, valamint a Központ és egyéb szegmensek belsô
értékesítésbôl elért árbevétele 2000-ben 166.222 millió forint, 104.374 millió forint, 16.255 millió forint, illetve 15.727 millió
forint volt.
A Gáz és Energetika szegmens 2000. évi üzleti eredményét 5.563 millió forinttal rontották a pusztaszôlôsi gázkitöréssel kapcsolatos ráfordítások.
31. Tranzakciók kapcsolt felekkel

Juttatások az Igazgatóság és a Felügyelô Bizottság számára
Az Igazgatóság külsô tagjainak díjazása 2001 és 2000 során 17 millió, illetve 16 millió forint volt. Emellett, az Igazgatóság külsô
tagjai egy hosszú távú ösztönzési rendszerben vesznek részt, melynek részleteit a 14. jegyzet tartalmazza. A MOL által alkalmazott
igazgatósági tagok a felsôvezetôi juttatásokon felül igazgatósági tagságukért nem részesülnek külön juttatásban. A Felügyelô
Bizottság tagjai 21 millió forint juttatásban részesülnek mind 2001-ben, mind 2000-ben.
Az Igazgatóság, a Felügyelô Bizottság és a menedzsment tagjai által birtokolt részvények

Igazgatóság
Felügyelô Bizottság

2001

2000

darab

darab

14.110

10.961

2.191

2.166

Menedzsment

14.904

21.082

Összesen

31.205

34.209

Igazgatósági tagokkal történt tranzakciók 2001-ben
Az Igazgatóság egy tagja 4,5 millió forint értékben jogi szolgáltatást nyújtott a Társaságnak. Az Igazgatóság egy másik tagja az ügyvezetô igazgatója azon vállalatnak, amely 640 ezer forint értékben tanácsadási szolgáltatást nyújtott a Társaságnak. Egy igazgatósági tag kinevezésekor, illetve kinevezésétôl számított rövid ideig egy leányvállalat, az Olajterv Rt. felsô vezetôi pozícióját töltötte be.
Az Igazgatóság és a Felügyelô Bizottság tagjai részére nyújtott hitelek
Sem az Igazgatóság, sem a Felügyelô Bizottság tagjai részére nem került sor hitel nyújtására.
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32. A magyar számviteli szabványok és az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi
beszámolók közötti eltérések levezetése

A Magyar Számviteli Törvény 1992. január 1-jén lépett hatályba és azóta többször módosult. Az új, 2000. évi C. törvény, amely
2001. január 1-jén lépett életbe, közelebb hozta a magyar számvitelt az IFRS-hez. A számviteli alapelvek kialakításában meghatározó
volt az EU 4., 7. és 8. direktívája, azonban ezek bizonyos vonatkozásban még mindig eltérnek az IFRS-tôl.
A következô táblázat mutatja a magyar, nem konszolidált saját tôke egyeztetését az IFRS beszámolóhoz.
Mérleg szerinti

2000. december 31. – MSZSZ

Jegyzett tôke

Tartalékok

eredmény

Saját tôke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint
389.874

98.400

286.626

4.848

IFRS konszolidáció hatása

–

–325

6.824

6.499

Külsô tulajdonosok részesedése az IFRS szerint

–

–6.262

915

–5.347
15.333

IFRS módosítások:
– Halasztott adó

ii)

–

15.360

–27

– Termelôberendezések értékcsökkenése

v)

–

6.381

–732

5.649

– Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék

i)

–

–19.501

–2.250

–21.751

– Mezôfelhagyási kötelezettségekre képzett céltartalék

i)

– Saját részvények visszavásárlása
– Successful Efforts módszer szerinti elszámolásra történô áttérés hatása
– Finanszírozási költségek aktiválása

iii)

–

–21.092

2.176

–18.916

–287

–1.327

202

–1.412

–

–2.809

1.101

–1.708

–

9.592

4.374

13.966

– Kutatási, termelési eszközök értékvesztése

–

–

–422

–422

– Feldolgozóeszközök értékvesztése

–

–2.408

977

–1.431

– Külföldi kutatási eszközök értékvesztése

–

–1.569

46

–1.523

– Tunéziai termelôeszközök értékvesztésének visszafordítása

–

–1.597

1.597

–

– Külföldi felszámolási költségekre képzett céltartalékok

–

–505

505

–

– Pénzügyi eszközök átértékelése

–

1.534

357

1.891

– TVK opció amortizációja

iv)

–

–

–443

–443

– Egyéb

–

–638

192

–446

98.113

261.460

20.240

379.813

Jegyzett tôke

Tartalékok

eredmény

Saját tôke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint
310.985

2000. december 31. – IFRS

Mérleg szerinti

2001. december 31. – MSZSZ

98.400

286.411

–73.826

IFRS konszolidáció hatása

–

76

8.299

8.375

Külsô tulajdonosok részesedése az IFRS szerint

–

–5.347

–961

–6.308

IFRS módosítások:
– Halasztott adó

ii)

–

15.333

8.659

23.992

– Termelôberendezések értékcsökkenése

v)

–

5.649

–646

5.003

– Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék

i)

–

–21.751

21.751

–

– Mezôfelhagyási kötelezettségekre képzett céltartalék

i)

–

–18.916

20.016

1.100

–582

–2.249

33

–2.798

–

–1.708

3.069

1.361

–

13.966

–3.556

10.410

– Saját részvények visszavásárlása
– Successful Efforts módszer szerinti elszámolásra történô áttérés hatása
– Finanszírozási költségek aktiválása

iii)

– Kutatási, termelési eszközök értékvesztése

–

–422

422

–

– Feldolgozóeszközök értékvesztése

–

–1.432

589

–843

–

–1.523

756

–767

–

1.891

16.216

18.107

– Külföldi kutatási eszközök értékvesztése
– Pénzügyi eszközök átértékelése

iv)

– TVK opció amortizációja
– Származékos ügyletek (IAS 39)

vi)

–

–443

–97

–540

–

–1.067

2.682

1.615

– Átszervezési költségek aktiválása MSZSZ szerint

–

–

–2.371

–2.371

– Egyéb

–

–446

206

–240

97.818

268.022

1.241

367.081

2001. december 31. – IFRS
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i) Céltartalékok
2001. január 1-jétôl a céltartalékokra vonatkozó magyar szabályok szerinti elôírások megegyeznek az IFRS szerintivel, ezáltal 2001.
december 31-ével azok értékében nincs különbség.
ii) Halasztott adó
Az IFRS elôírja a halasztott adó eszköz vagy kötelezettség kimutatását minden idôbeni adóeltérésre, ha ezen eszközök és
kötelezettségek elszámolt értéke a jövôbeni adóalapot képezô nyereség meghatározásakor érvényesíthetô lesz. Az MSZSZ nem
teszi lehetôvé ilyen eszköz vagy kötelezettség felvételét a mérlegbe.
iii) Finanszírozási költségek aktiválása
Az IFRS megengedi azon finanszírozási költségek aktiválását, amelyek közvetlenül eszközbeszerzéshez vagy eszköz-elôállításhoz
kapcsolhatóak. A finanszírozási költségek magukba foglalhatják az árfolyam-különbözetnek a kamatot helyettesítô részét is.
Az MSZSZ az árfolyam-különbözeteket nem engedi aktiválni, de a finanszírozáshoz kapcsolódó kamat aktiválását elôírja a minôsített
eszközökre.
iv) Deviza konverzió
Az IFRS szerint a külföldi pénzértékre szóló monetáris eszközöket és kötelezettségeket év végi árfolyamon kell értékelni. Az MSZSZ nem
engedi a nem realizált árfolyamnyereség kimutatását. Ugyanakkor az MSZSZ lehetôvé teszi a beruházási hiteleken keletkezett nem
realizált árfolyamveszteségek elhatárolását, az IFRS-el ellentétben.
v) Termelôeszközök értékcsökkenése
Az IFRS szerint a termelôeszközökre termelésarányosan kell értékcsökkenést elszámolni, figyelembe véve a becsült összes bizonyított készletet minden mezônél. A MOL Rt. 1996. december 31. elôtt minden termelôeszközt a várható hasznos élettartam alapján
lineárisan értékcsökkentett.
vi) Származékos ügyletek
Az IAS 39 hatályba lépésével egyidejûleg, az MSZSZ ugyancsak hatályba léptetett bizonyos szabályozásokat a származékos ügyletek
elszámolásával kapcsolatosan. Azonban a magyar szabályozás óvatosabb a valós érték meghatározásakor, mivel nem minden
realizálatlan nyereség kerül elszámolásra. Ezenkívül a cash flow fedezeti koncepciója sem került bevezetésre az MSZSZ által, az ilyen
fedezeti ügyletek vesztesége ugyanolyan módon kerül elszámolásra, mint az egyedi származékos ügyletek esetében.

6 3

Hatékonyság

6 4

M O L

M A G Y A R
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ADATOK

•

É v e s

J e l e n t é s

2 0 0 1

(IFRS)

Konszolidált eredménykimutatás a december 31-vel végzôdô évre
1997

1998

1999

2000

2001

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Értékesítések és egyéb, a mûködésbôl származó bevételek

642.881

640.091

749.400

1.039.264

1.118.286

Mûködési költségek

589.948

568.079

693.360

997.261

1.126.448

Üzleti tevékenység eredménye

50.007

72.356

56.040

42.003

–8.162

Nettó eredmény

30.565

54.168

35.417

20.240

1.241

Konszolidált mérleg a december 31-vel végzôdô évre
1997

1998

1999

2000

2001

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Befektetett eszközök

331.052

403.413

485.438

614.692

602.508

Forgóeszközök

203.632

214.402

257.445

317.936

302.456

Eszközök összesen

534.684

617.815

742.883

932.628

904.964

Saját tôke összesen

367.081

264.076

307.046

363.716

379.813

Külsô tulajdonosok részesedése

5.718

6.289

6.262

5.672

6.179

Hosszú lejáratú kötelezettségek

144.173

195.334

216.863

327.156

248.131

Rövid lejáratú kötelezettségek

120.717

109.146

156.042

219.987

283.573

Források összesen

534.684

617.815

742.883

932.628

904.964

Konszolidált cash flow a december 31-vel végzôdô évre

Üzleti tevékenységbôl származó nettó készpénz

1997

1998

1999

2000

2001

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

68.795

98.954

142.912

49.376

53.993

Befektetési tevékenységre felhasznált nettó készpénz

–80.462

–112.586

–115.992

–170.616

–45.807

Finanszírozási mûveletekbôl származó nettó készpénz

16.413

13.612

–18.163

114.063

3.262

4.746

–20

8.757

–7.177

11.448

Készpénz nettó csökkenése/növekedése
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•
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2 0 0 1

ADATOK

Bizonyított nettó szénhidrogénkészletek alakulása
Földgáz

Kôolaj

millió m3

Bcf

39.503

1.395

8.347

–1.761

–62

–1.140

1.384

49

–3.682

–130

Kombinált

kt millió hordó

ktoe

millió boe

61

40.196

293

–8

–2.560

–19

592

4

1.708

13

–1.131

–8

–4.100

–30

Összes magyarországi készlet
1997. december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás, vagy értékesítés
1998. december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás, vagy értékesítés
1999. december 31-én

–

–

–

–

–

–

35.444

1.252

6.688

49

35.244

257

–2.416

–85

2.574

19

3.897

28

214

8

553

4

745

5

–3.158

–112

–1.132

–8

–3.989

–29

–

–

–

–

–

–

30.083

1.063

8.683

63

35.897

262
14

Készletátértékelés

1.659

58

103

3

700

Új felfedezés, feltárás

3.438

122

1.734

13

5.387

41

–2.965

–105

–1.041

–8

–3.651

–28

Termelés
Készletvásárlás, vagy értékesítés
2000. december 31-én

–

–

–

–

–

–

32.215

1.138

9.479

72

38.333

289
15

Készletátértékelés

2.328

82

455

3

1.926

Új felfedezés, feltárás

2.828

100

1.715

13

4.136

31

–3.101

–110

–979

–7

–3.629

–27

Termelés
Készletvásárlás, vagy értékesítés
2001. december 31-én

–

–

–

–

–

–

34.270

1.210

10.670

81

40.766

308

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

1.038

36

1.731

13

2.568

18.7

–852

–29

–1.420

–10

–2.063

–15

–

–

–

–

–

–

–22

–1

–36

–

–59

–

–

–

–

–

–

–

164

6

275

2

446

3.5

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás, vagy értékesítés
2000. december 31-én

–3

–

–4

–

–7

–

–162

–6

–271

–2

–439

–4

–

–

–

–

–

–

Készletátértékelés

–

–

–

–

–

–

Új felfedezés, feltárás

–

–

–

–

–

–

Termelés

–

–

–

–

–

–

Készletvásárlás vagy -értékesítés

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

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

36.482

1.288

8.419

61

37.812

276

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

30.247

1.069

8.958

65

36.343

266

Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 2000. dec. 31-én

32.215

1.138

9.479

72

38.333

289

Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 2001. dec. 31-én 34.270

1.210

10.670

81

40.766

308

2001. december 31-én
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Átlagos termelési költségek alakulása (beleértve az értékcsökkenés-leírást)
1997

1998

1999

2000

2001

5,78

6,00

5,84

5,09

5,54

436,6

444,9

462,7

421,7

400,2

Kôolaj
USD/hordó
Földgáz
USD/millió köbláb (MMcf)

Kutatási információk

Tesztelt kutak
ebbôl kutatófúrás (ebbôl külföldi)

1997

1998

1999

2000

2001

33

43 (3)

38 (4)

16 (2)

26 (2)
16 (2)

16

16 (3)

17 (3)

7 (2)

kôolajtalálat (ebbôl küldföldi)

5

5 (1)

3 (0)

1 (0)

2

földgáztalálat (ebbôl külföldi)

2

2 (0)

2 (1)

0 (0)

5 (1)

meddô kút (ebbôl külföldi)

9

9 (2)

12 (2)

6 (2)

9 (1)

17

27 (0)

21 (1)

9 (0)

10

12

14 (0)

11 (0)

1 (0)

10

földgáztalálat (ebbôl külföldi)

5

12 (0)

8 (0)

8 (0)

0

meddô kút (ebbôl külföldi)

–

1 (0)

2 (1)

0 (0)

0

ebbôl feltárófúrás (ebbôl külföldi)
kôolajtalálat (ebbôl külföldi)

Szénhidrogén-termelés (bruttó adatok kt-ban)
1997

1998

1999

2000

2001

1.360

1.258

1.243

1.136

1.064

Kondenzátum-termelés

388

357

282

279

270

PB-termelés

167

158

192

201

195

Egyéb gáztermék

100

90

39

45

42

Kôolajtermelés

Földgáztermelés és -értékesítés (millió m 3)
1997

1998

1999

2000

2001

Hazai termelés nettó száraz

4.365

3.872

3.396

3.249

3.226

Import

8.080

8.728

9.014

9.047

9.587

–247

–367

–44

–115

544

–14

–45

10

–101

101

Tárolói különbözet
ebbôl hazai
ebbôl import
Összes forrás

–233

–322

–54

–14

443

12.198

12.233

12.366

12.181

13.358

Gázszolgáltatóknak

9.094

8.954

9.112

8.739

9.800

Erômûvi értékesítés

1.496

1.900

1.973

1.687

1.880

Ipari és egyéb fogyasztóknak

1.226

1.055

948

1.202

1.173

382

324

333

553

505

12.198

12.233

12.366

12.181

13.358

1997

1998

1999

2000

2001

290

272

279

270,5

249,5

14

52

103

73,4

81,5

304

324

382

343,9

331,0

Veszteség és saját felhasználás
Összes értékesítés és felhasználás

PB-értékesítés, kt

Hazai értékesítés
Export
Összes értékesítés és felhasználás
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Földgázárak, Forint/m 3
1997

1998

1999

2000

2001

Átlagos import

20,4

18,3

15,9

33,7

39,3

Átlagos nagykereskedelmi gázár (szállítási díjjal)

16,6

19,3

18,8

20,5

25,9

Nagykereskedelmi ár viszonteladóknak

16,5

19,3

18,9

20,2

24,5

Nagykereskedelmi ár iparnak és erômûnek

16,6

19,1

18,5

20,9

30,5

Földgáztárolói záró mobilkészlet, millió m 3
1997

1998

1999

2000

2001

423,5

478,4

462,3

554,2

392,5

Import

1.621,8

1.858,8

1.844,5

1.833,4

1.359,4

Összesen

2.045,3

2.337,2

2.306,8

2.387,6

1.751,9

Hazai

Kôolaj-feldolgozási adatok, kt

Feldolgozott hazai kôolaj

1997

1998

1999

2000

2001

1.335

1.208

1.200

1.090,7

1.001,7

Feldolgozott import kôolaj

5.362

5.627

5.774

5.710,4

5.840,1

Teljes kôolaj-feldolgozás

6.697

6.835

6.974

6.801,1

6.841,8

Gazolin-feldolgozás

363

340

287

273,7

258,9

Egyéb alapanyag-feldolgozás

577

795

631

593,5

772,8

7.637

7.970

7.892

7.668,3

7.873,5

281

280

0

0

0

66

69

63

62

74

Teljes feldolgozott mennyiség
Bér- és közös feldolgozás
Átlagos desztillációs kihasználtság

Kôolajtermék-értékesítési adatok*, kt

Belflöldi termék-értékesítés

1997

1998

1999

2000

2001

5.359

5.528

5.404

5.339

5.503

Gáz- és tüzelôolajok

1.566

1.661

1.617

1.777

1.792

Motorbenzinek

1.157

1.211

1.202

1.147

1.130

Fûtôolajok

1.309

1.318

1.254

1.063

1.146

Speciális és vegyipari benzin

737

787

790

820

847

Bitumenek

232

238

226

219

202

63

47

38

37

49

295

266

278

276

337
2.258

Kenôanyagok
Egyéb termékek
Exportértékesítés

1.794

1.805

1.944

1.921

Gáz- és tüzelôolajok

830

861

971

837

995

Benzinek

411

391

460

421

576

Kenôanyagok (beleértve a bázisolajat)

85

94

81

89

72

Bitumenek

99

113

95

126

104

Egyéb termékek
Összes termékértékesítés

*Megjegyzés: MOL-CSOPORT
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Teljes munkaidôs átlagos létszám, fô
1997

1998

1999

2000

2001

Kutatás-Termelés

4.295

4.001

3.970

2.415

2.203

Feldolgozás és Kereskedelem*

6.991

7.168

7.172

7.318

6.077

–

–

–

143

672

2.715

2.411

2.115

1.512

1.004

Gáz*
Társasági szolgáltatások
Központ és egyéb
MOL Rt. összesen

343

381

387

554

526

14.344

13.961

13.642

11.942

10.482

Leányvállalatok

5.676

6179

6.842

6.074

4.736

MOL-CSOPORT

20.020

20.140

20.484

18.016

15.218

*2001-ben a Feldolgozás és Kereskedelem létszámból a földgázszállítás létszáma átkerült a gáz divízióba
Zárólétszám, fô

MOL Rt.

1998

1999

2000

2001

14.048

12.585

10.796

9.390

Leányvállalatok

6.418

6.336

5.761

4.863

MOL-CSOPORT

20.466

18.921

16.557

14.253
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KIEGÉSZÍTÔ OLAJ- ÉS GÁZIPARI INFORMÁCIÓK A US GAAP
SFAS 69-NEK MEGFELELÔEN (NEM AUDIÁLT)

A) Készletek
A bizonyított készlet olyan kôolaj- és gázkészletre vonatkozó mennyiségi becslés, amely figyelembe véve a jelenlegi gazdasági és
mûködési feltéteket, geológiai és mérnöki adatatok alapján gazdaságosan kitermelhetô. A bizonyított kifejlesztett készlet olyan készlet, amely a meglévô eszközök és technológia alkalmazásával gazdaságosan kitermelhetô. A közzétett készletadatok nem tartalmazzák azon felfedezésekhez rendelhetô mennyiségeket, melyek jelenleg még nem bizonyítottak, hiszen a technikai, pénzügyi és
egyéb feltételek nem teszik lehetôvé azok gazdaságos kifejlesztését, kitermelhetôségét.
Kôolaj- és gázkészlet mennyiségi értékére egészen pontosan becslést nem lehet adni, hiszen az alkalmazott becslési módszer
szubjektív döntési elemeket is tartalmaz, ezért a becslés maga idôrôl idôre átvizsgálás tárgyát képezi.
Az év végi becsült nettó bizonyított kôolaj- és földgázkészlet értékeket és az abban történt évközi változásokat az alábbi tábla
mutatja.

Földgáz (millió m3)

Kôolaj és kondenzátumok (kt)
Társult
Konszolidált vállalatok

Társult

vállalatok Összesen

Hazai Külföldi Összesen
KÉSZLET 2000. DECEMBER 31-én

Konszolidált vállalatok

vállalatok Összesen

Hazai Külföldi Összesen

14.938

–

14.938

–

14.938

30.283

–

30.283

–

Korábbi becslések módosítása

–194

–

–194

–

–194

3.091

–

3.091

–

30.283
3.091

Mezôkiterjesztés és új találatok

1.484

–

1.484

–

1.484

2.556

–

2.556

–

2.556

Improved recovery alkalmazása

–215

470

–

470

–

470

–215

–

–215

–

Készletek vásárlása

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Készletek értékesítése

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Termelés
KÉSZLET 2001. DECEMBER 31-én

–1.379

–

–1.379

–

–1.379

–2.964

–

–2.964

–

–2.964

15.319

–

15.319

–

15.319

32.751

–

32.751

–

32.751

BIZONYÍTOTT, KIFEJLESZTETT KÉSZLET
2000. DECEMBER 31-én

9.691

–

9.691

–

9.691

24.165

–

24.165

–

24.165

2001. DECEMBER 31-én

7.357

–

7.357

–

7.357

18.506

–

18.506

–

18.506

Kôolaj, kondenzátum és földgáz (kt egyenérték)
Konszolidált vállalatok
KÉSZLET 2000. DECEMBER 31-én

Társult vállalatok

Hazai

Külföldi

Összesen

Összesen

38.333

–

38.333

–

38.333

Korábbi becslések módosítása

1.926

–

1.926

–

1.926

Mezôkiterjesztés és új találatok

3.843

–

3.843

–

3.843

Improved recovery alkalmazása

294

–

294

–

294

Készletek vásárlása

–

–

–

–

–

Készletek értékesítése

–

–

–

–

–

Termelés

–3.629

–

–3.629

–

–3.629

40.767

–

40.767

–

40.767

2000. DECEMBER 31-én

28.098

–

28.098

–

28.098

2001. DECEMBER 31-én

21.605

–

21.605

–

21.605

KÉSZLET 2001. DECEMBER 31-én
BIZONYÍTOTT, KIFEJLESZTETT KÉSZLET
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B) Aktivált eszközérték
Kôolaj- és földgázkutató és -termelô tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak összesített bruttó értékét, halmozott értékcsökkenését, értékvesztését, valamint nettó könyv szerinti értékét az adott évek fordulónapjára vonatkozóan az alábbi tábla mutatja.
millió Ft

Konszolidált vállalatok

Társult vállalatok

Összesen

Hazai

Külföldi

Összesen

Bruttó érték

171.699

2.800

174.499

–

174.499

Bizonyított vagyonhoz kapcsolt

171.699

2.800

174.499

–

174.499

–

–

–

–

–

–83.556

–1.092

–84.648

–

–84.648

88.143

1.708

89.851

–

89.851

Bruttó érték

184.107

2.947

187.054

–

187.054

Bizonyított vagyonhoz kapcsolt

184.107

2.947

187.054

–

187.054

–

–

–

–

–

–106.121

–1.892

–108.013

–

–108.013

77.986

1.055

79.041

–

79.041

2000. DECEMBER 31-én

Nem bizonyított vagyonhoz kapcsolt
Halmozott értékcsökkenés, értékvesztés
Nettó könyv szerinti érték
2001. DECEMBER 31-én

Nem bizonyított vagyonhoz kapcsolt
Halmozott értékcsökkenés, értékvesztés
Nettó könyv szerinti érték

C) Felmerült költségek
Az év során kôolaj- és földgázvagyon megszerzésére, kutatásra és mezôfejlesztésre fordított összeg, függetlenül attól, hogy
aktiválásra kerül vagy költségként kerül elszámolásra.
millió Ft

Konszolidált vállalatok

Társult vállalatok

Összesen

Hazai

Külföldi

Összesen

Készlet megszerzése

179

135

314

–

314

Bizonyított készlet

179

135

314

–

314

–

–

–

–

–

9.388

4.618

14.006

–

14.006

2001. DECEMBER 31-én végzôdô évre

Nem bizonyított készlet
Kutatási tevékenység
Geológiai és geofizikai mérések

3.158

409

3.567

–

3.567

Kútfúrás

5.967

3.428

9.395

–

9.395
1.044

Bérleti díjak, egyéb

263

781

1.044

–

5.792

–

5.792

–

5.792

15.359

4.753

20.112

–

20.112

Készlet megszerzése

360

382

742

–

742

Bizonyított készlet

360

382

742

–

742

–

–

–

–

–

8.981

2.601

11.582

–

11.582

Mezôfejlesztés
ÖSSZES FELMERÜLT KÖLTSÉG
2000. DECEMBER 31-én végzôdô évre

Nem bizonyított készlet
Kutatási tevékenység
Geológiai és geofizikai mérések

3.938

1.007

4.945

–

4.945

Kútfúrás

4.561

1.213

5.774

–

5.774

Bérleti díjak, egyéb
Mezôfejlesztés
ÖSSZES FELMERÜLT KÖLTSÉG

481

381

862

–

862

7.321

–

7.321

–

7.321

16.662

2.983

19.645

–

19.645
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D) EREDMÉNY
Kôolaj- és földgáztermelési tevékenység csoportszintû eredménye, figyelmen kívül hagyva a finanszírozási költségeket és az ehhez
kapcsolódó adóhatást.
millió Ft

Konszolidált vállalatok

Társult vállalatok

Összesen

Hazai

Külföldi

Összesen

127.722

–

127.722

–

116

–

116

–

116

127.606

–

127.606

2001. DECEMBER 31-én végzôdô évre
Értékesítés
külsô félnek történô értékesítés
belsô átadások
Termelési költségek
Kutatási költségek
Értékcsökkenés, értékvesztés
Egyéb eredményre ható tételek
Adózás elôtti eredmény
Adó
MÛKÖDÉSBÔL SZÁRMAZÓ EREDMÉNY

127.606

127.722

–27.587

–

–27.587

–

–27.587

–6.257

–4.618

–10.875

–

–10.875

–18.082

–51

–18.133

–

–18.133

–994

138

–856

–

–856

74.802

–4.531

70.271

–

70.271

–10.936

–

–10.936

–

–10.936

63.866

–4.531

59.335

–

59.335

138.004

1.113

139.117

–

139.117

209

1.113

1.322

–

1.322

137.795

–

137.795

–

137.795

–24.880

–65

–24.945

–

–24.945

–7.039

–2.601

–9.640

–

–9.640

–15.326

–1.101

–16.426

–

–16.426

–399

5.440

5.041

–

5.041

90.360

2.786

93.146

–

93.146

–12.332

–

–12.332

–

–12.332

78.028

2.786

80.814

–

80.814

2000. DECEMBER 31-én végzôdô évre
Értékesítés
külsô félnek történô értékesítés
belsô átadások
Termelési költségek
Kutatási költségek
Értékcsökkenés, értékvesztés
Egyéb eredményre ható tételek
Adózás elôtti eredmény
Adó
MÛKÖDÉSBÔL SZÁRMAZÓ EREDMÉNY

Megjegyzés
(1) A külföldi szegmens 2000. évi egyéb bevétele tartalmazza a tunéziai és egyiptomi érdekeltség eladásából származó nyereséget
(2) A hazai vállalatok esetében minkét évben 5,4%-os tényleges adókulccsal számoltunk a 2001. évi összes tevékenységbôl származó negatív adóalap ellenére.
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E/1) Jövôbeni diszkontált nettó pénzáramok standardizált értéke
A bizonyított készletek kitermelésébôl származó jövôbeni nettó pénzáramok standardizált értéke a következôképpen kerül
meghatározásra:
1. Az év végi gazdasági feltételek figyelembevételével meghatározásra kerül a bizonyított készletmennyiség jövôbeni kitermelésének ütemezése.
2. A bizonyított készlet értékesítésébôl származó jövôbeni becsült pénzáramok év végi árszinten kerülnek meghatározásra.
3. A jövôbeni pénzáramokat csökkentik a becsült termelési költségek (beleértve a szállítási költséget és a bányajáradékot), jövôbeni fejlesztési és egyéb költségek (javarészt mezôfelhagyási és karbantartási költségek). A becslések év végi gazdasági feltételeken alapulnak.
4. A jövôbeni nyereségadó meghatározása az év végén érvényes törvényi adókulcs és adókedvezmények figyelembevételével történik. Az adóalap számításánál a nettó pénzáramot csökkenti a termelést szolgáló eszközök adótörvény szerinti értékcsökkenése.
5. A jelenérték meghatározása az SFAS 69 elôírásai szerinti 10%-os diszkontráta alkalmazásával történik.
A jövôbeni diszkontált nettó pénzáramok standardizált értékét nem lehet úgy értelmezni, hogy az a társaság kôolaj- és földgázvagyonának valós értékét mutatja. A valós érték meghatározásánál többek között figyelembe kellene venni azon készleteket is,
melyek jelenleg nem bizonyítottak, az ár- és költségszintek jövôbeni változásait, valamint a jelenérték meghatározásához olyan diszkontfaktor alkalmazása szükséges, amely jobban jellemzi az idô múlását és a becslésekben rejlô kockázatokat.

millió Ft

Jövôbeni bejövô pénzáramok

2000

2001

Konszolidált vállalatok

Konszolidált vállalatok

Hazai

Külföldi

Összesen

Hazai

Külföldi

Összesen

1.792.240

–

1.792.240

1.617.152

–

1.617.152

Jövôbeni termelési költségek

–416.048

–

–416.048

–411.163

–

–411.163

Jövôbeni fejlesztési és egyéb költségek

–130.863

–

–130.863

–164.233

–

–164.233

Jövôbeni adóráfordítás
Jövôbeni nettó pénzáram
Diszkont hatás

–173.783

–

–173.783

–158.794

–

–158.794

1.071.546

–

1.071.546

882.962

–

882.962

–468.285

–

–468.285

–388.330

–

–388.330

603.261

–

603.261

494.632

–

494.632

Jövôbeni diszkontált nettó pénzáramok
standardizált értéke

E/2) Jövôbeni diszkontált nettó pénzáramok standardizált értékének változása

millió Ft
2000. DECEMBER 31-én

Konszolidált vállalatok
Hazai

Külföldi

Társult

Összesen

vállalatok

Összesen

603.261

–

603.261

–

603.261

Kôolaj- és földgázértékesítés, csökkentve a termelési költségekkel

–100.446

–

–100.446

–

–100.446

Eladási ár és termelési költség változásának hatása

–146.322

–

–146.322

–

–146.322

54.490

–

54.490

–

54.490

Jövôbeni termeléshez kapcsolódó fejlesztési költségváltozás

4.662

–

4.662

–

4.662

Év során felmerült fejlesztési költség

5.792

–

5.792

–

5.792

Év során felmerült egyéb költség

5.102

–

5.102

–

5.102

–

–

–

–

0

Készletbecslések felülvizsgálata miatti változás

–2.814

–

–2.814

–

–2.814

Diszkont feloldása

69.113

–

69.113

–

69.113

1.794

–

1.794

–

1.794

494.632

–

494.632

–

494.632

Felfedezésbôl, kiterjesztésbôl, IOR-bôl származó nettó pénzáram

Készleteladás és készletvásárlás miatti változás

Nyereségadó nettó változása
2001. DECEMBER 31-én
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BOARD
OF
TÁRSAS
Á GSUPERVISOR
IRÁNYÍTÁS
IGAZGATÓSÁG

(1) HERNÁDI ZSOLT (41)
Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-tôl, elnök-vezérigazgató 2001.
június 11-tôl, az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl (2)
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem ipari tervezô-elemzô
szakán szerzett diplomát 1986-ban. 1989 és 1994 között számos
pozíciót töltött be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-tôl
1994-ig a pénzintézet vezérigazgató-helyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 között, 1994 és
2002 között tagja az Igazgatóságnak. A MALÉV Rt. igazgatóságának
tagja 2000 óta. 1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, 2001-tôl tagja a European Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek.
(2) CZIRJÁK R. LÁSZLÓ (42)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl (1, 2)
A Columbia Egyetemen ipari mérnöki BSc és MBA fokozatot szerzett.
A Chemical Bank N.Y. Corp.-ban, a Goldman Sachs-nél és a Bridgeford
Group-ban (az Industrial Bank of Japan New York-i befektetési bankja)
dolgozott. Az elmúlt években, 1991-tôl 1998-ig a Bankers Trust
International ügyvezetô igazgatója, a Bankers Trust (magyar leányvállalat) elnök-vezérigazgatója, ez utóbbiban felelôsségi körébe tartozott
a befektetési banktevékenységek irányítása Közép-Európa déli
régiójában. Jelenleg az iEurope Capital partnere, amely az iEurope
Fund (regionális kockázati tôkebefektetési alap) befektetési tanácsadója. Czirják úr a UNITED WAY Magyarország Erôforrás Alapítvány
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kuratóriumának elnöke, és korábban elnöke volt az Amerikai–Magyar
Kereskedelmi Kamarának (AMCHAM, 1995–1996). Amerikai állampolgár, folyékonyan beszél angolul, magyarul.
(3) Dr. CSÁNYI SÁNDOR (49)
Az Igazgatóság tagja 2000. október 20-tól (2)
A Pénzügyi Számviteli Fôiskolán 1974-ben végzett, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1980-ban, ahol
1986-ban doktorált. Pénzügy szakos közgazda, okleveles árszakértô
és okleveles könyvvizsgáló. 1974-tôl a Pénzügyminisztériumban dolgozott, 1983–1986 között a Mezôgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban osztályvezetô. 1986-tól a Magyar Hitelbank fôosztályvezetôje, 1989–1992 között a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. vezérigazgatóhelyettese. 1992-tôl az OTP Bank elnök-vezérigazgatója. A MATÁV Rt.
igazgatóságának tagja, az OTP Garancia Biztosító Rt., a „Gyulaj” Erdészeti és Vadászati Rt. és a Villányi Borászati Rt. felügyelô bizottságainak elnöke, az OTP Magánnyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnöke,
a Bankszövetség elnökségi tagja.
(4) MICHEL-MARC DELCOMMUNE (54)
A Társaság pénzügyi igazgatója 2001. június 11-tôl (azt megelôzôen
pénzügyi vezérigazgató-helyettese 1999. október 11-tôl), az Igazgatóság tagja 2000. április 28-tól
A belgiumi Liège egyetemén szerezte vegyészmérnöki diplomáját
1972-ben, majd MBA fokozatot szerzett a New York állambeli Cornell
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Egyetemen. 1972-ben csatlakozott a PetroFina csoporthoz, majd
1992-ben a PetroFina S.A. Igazgatótanácsába választották. 1990-tôl
elsôsorban vállalati pénzügyekkel és biztosítási kérdésekkel foglalkozott mint elsô vezérigazgató-helyettes és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes. 1999-tôl humán erôforrás igazgatóként irányította a Fina
és a Total vállalatok sikeres egyesülési folyamatát. Tagja a Cornell
Egyetem Nemzetközi Tanácsadó Testületének, és tagja a TVK igazgatóságának. Belga állampolgár.
(5) DOBÁK MIKLÓS (46)
Az Igazgatóság tagja 1996. május 29-tôl a nemzetközi intézményi
befektetôk javaslatára (2)
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát
1979-ben. Külföldi ösztöndíjai: Kölni Egyetem (1983-1984); Stanford
University (1990); Harvard Business School PMD (1992); Wharton
Business School (1993). A közgazdaságtudományok kandidátusa,
a BKÁE Vezetési és Szervezési Tanszékének tanszékvezetô professzora. Az IFUA Horváth & Partner Vezetôi Tanácsadó Kft. ügyvezetôje,
a Középület Rt. felügyelô bizottságának tagja.
(6) Dr. HORVÁTH GÁBOR (46)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl (2)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Karán szerzett
diplomát 1979-ben. 1990 óta önálló ügyvédi irodát vezet. Fô tevékenysége a társasági jog, a vállalati pénzügyi jog és a vállalatszervezési jog. A MOL Hotels Rt. végelszámolója, és az OTP Bank Rt. és a CD
Hungary Rt. felügyelô bizottságának tagja.
(7) Dr. MACHER ÁKOS (48)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl (1)
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáját
tervezô-elemzô szakon 1977-ben. Egyetemi doktori címet szerzett
1984-ben, majd a közgazdaság-tudományok kandidátusa fokozatot
1992-ben. Pályáját a Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Kutatóintézetében kezdte 1978-ban. 1990 óta aktív a privatizáció különbözô területein. 1990-tôl az Állami Biztosítónál, majd a MATÁV Rt.-nél vett
részt a privatizációban. 1994-tôl az ÁPV Rt.-ben dolgozik, 2001.
március 1-jétôl gazdasági vezérigazgató-helyettes.
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(9) MOSONYI GYÖRGY (53)
A Társaság vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja 1999. július 19-tôl
A Veszprémi Egyetemen szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972ben. 1974-tôl a Shell International Petroleum Co. (SIPC) magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója.
1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992–1993-ig
a Shell-Interag Kft. ügyvezetô igazgatója. 1994–1999-ig a Shell
Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a Közép- és
Kelet-Európai Régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország
vezérigazgatója is. A Joint Venture Szövetség elnöke, az Amerikai
Kereskedelmi Kamara igazgatótanácsának tagja, a Panrusgáz igazgatóságának tagja.
(10) Dr. PAP GÉZA (60)
Az Igazgatóság tagja 2001. április 27-tôl
A Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán szerezte diplomáját 1966-ban. Doktori címét 1978-ban, euromérnöki diplomáját
1992-ben kapta meg a FEANI-tól. 1966-tól 1975-ig kutató mérnökként dolgozik a Nagynyomású Kísérleti Intézetben, majd 1975 és
1980 között adjunktus a Budapesti Mûszaki Egyetemen. 1980-tól
1990-ig tudományos igazgatóhelyettesi posztot tölt be a Magyar
Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztô Intézetben. 1990 és 2001 között
az OLAJTERV Rt. vezérigazgatója.
(11) IAIN PATERSON (55)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl (1)
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. és a Hunting Plc. igazgatója. Brit
állampolgár.
(1) Audit Bizottság
(2) Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság

(8) MÉHES SÁNDOR (55)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl (1)
A Nehézipari Mûszaki Egyetemen szerezte diplomáját számítástechnikai rendszerszervezô szakon 1972-ben. A Közgazdaságtudományi
Egyetemen felsôfokú külkereskedelmi szakvizsgát tett 1982-ben.
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, a Hungária
Közraktározási Rt. igazgatóságának tagja, Elsô Hazai Energia Portfólió
Rt. igazgatósági tag.

(10)

(8) (4) (11) (3)

(1)

(9)

(2) (7) (6)

(5)
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ÜGYVEZETÔ TESTÜLET

(1) HERNÁDI ZSOLT (41)
Hernádi úr életrajzát az igazgatósági tagoknál adjuk meg.

(3) MICHEL-MARC DELCOMMUNE (54)
Delcommune úr életrajzát az igazgatósági tagoknál adjuk meg.

(4) ÁLDOTT ZOLTÁN (34)
Stratégiai és üzletfejlesztési igazgató
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte
1991-ben, okleveles közgazdász. 1990 és 1991 között a Creditum
Pénzügyi Tanácsadó Kft. tagja, 1992 és 1995 között az Eurocorp
Pénzügyi Tanácsadó Rt.-nél töltött be különbözô munkaköröket. 1995
és 1997 között vezette a MOL privatizációs fôosztályát és 1997-tôl
1999-ig a tôkepiaci terület igazgatója. 1999-tôl stratégiai és üzletfejlesztési igazgató, 2000 novemberétôl a csoport stratégiai vezérigazgató-helyettese, majd 2001. júliustól
stratégiai és üzletfejlesztési igazga(4)
tó. A Slovnaft A.S. igazgatóságának
elnökhelyettese, és a Panrusgáz Rt.
igazgatósági tagja.

(2) MOSONYI GYÖRGY (53)
Mosonyi úr életrajzát az igazgatósági tagoknál adjuk meg.
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A FELSÔVEZETÉS TOVÁBBI TAGJAI

BÁNHEGYI ILONA, LL.M. (33)

Jogi igazgató
BOKOR CSABA (40)

Kutatás-Termelés Divízió,
ügyvezetô igazgató

FELKAI GYÖRGY (41)

Kommunikációs igazgató
GESZTI LÁSZLÓ (51)

Termékelôállítás és Kereskedelem Divízió,
ügyvezetô igazgató

SIVÓ IMRE (48)

Lakossági Szolgáltatások Divízió,
ügyvezetô igazgató 2002. február 15-ig
Dr. SZÓRÁD JÓZSEF (50)

Lakossági Szolgáltatások Divízió,
ügyvezetô igazgató 2002. március 1-jétôl

SZEMMELVEISZ ZOLTÁN (44)

Földgáz Divízió,
ügyvezetô igazgató
VÁRADI BÉLA (41)

Humán erôforrás igazgató
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FELÜGYELÔ BIZOTTSÁG

Dr. LUKÁCS JÁNOS (43)

A Felügyelô Bizottság elnöke 1999. február 24-tôl
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem számvitel–statisztika–számítástechnikai tanári szakán szerezte diplomáját 1983-ban. Könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezik. A BKÁE Számviteli
Tanszék vezetôje, a közgazdaság-tudományok kandidátusa.

Dr. HARTMANN PÉTER (38)

A Felügyelô Bizottság tagja 1999. február 24-tôl, elnökhelyettese 1999. március 24-tôl
A Budapesti Mûszaki Egyetemen szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1988-ban. Korábban az ALLCOM Kereskedelmi Rt. üzletág-igazgatója volt. 1997-tôl 1998-ig a MOL Rt. PB- és Gáztermékkereskedelmi Üzletág tervezésgazdálkodási vezetôje, 1998 óta az Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft. ügyvezetô igazgatója.

INCZE ZSOLT (39)

A Felügyelô Bizottság tagja 1999. július 19-tôl
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakán szerezte diplomáját 1987-ben.
Adószakértôi és könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezik. Jelenleg a HBF Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetô igazgatója. A Magyar Villamos Mûvek Rt. igazgatóságának tagja.

Dr. KOVÁCS FERENC (42)

A Felügyelô Bizottság tagja 2000. április 28-tól
Az ELTE Jogi Karán szerezte diplomáját 1985-ben, jogtanácsosi szakvizsgát tett 1987-ben, 1989ben mezôgazdasági szakjogász diplomát, majd 1994-ben külkereskedelmi szakjogász diplomát
szerzett. 1985–1995 között jogtanácsosként és ügyvédként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különbözô cégeinél dolgozott. 1996-tól 2000-ig az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.
igazgatósági tagja. 1997-tôl 2000-ig a Záhony és Térség Vállalkozási Övezet fejlesztésével foglalkozik, ügyvezetô. 1999–2001. február között a Magyar Fejlesztési Bank igazgatóságának tagja.
2000-tôl elnök-vezérigazgató a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél.
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KUDELA JÓZSEF (55)

A Felügyelô Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 1994. november 30-tól
Felsôfokú szakszervezeti és humán szervezôi egyetemi szakképesítéssel rendelkezik. 1989-tôl
a MOL Bányász Szakszervezet elnöke.

Dr. LÁMFALUSSY SÁNDOR (72)

A Felügyelô Bizottság tagja 1999. február 24-tôl
Közgazdaság-tudományi diplomáját a Louvain-i Egyetemen, D.Phil fokozatát Oxfordban, a Nuffield
College-ban szerezte. 1961–1962-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 vezérigazgatója. 1994-tôl 1997 júliusáig
az European Central Bank (Európai Központi Bank) elôdjének, az Európai Monetáris Intézetnek
(European Monetary Institute, EMI) az elnöke. Jelenleg a Louvain-i Katolikus Egyetem (Belgium) professzora. Belga állampolgár.

MAJOR JÁNOS (50)

A Felügyelô Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 1994. november 30-tól
Vegyipari gépésztechnikus, jelenleg a Janus Pannonius Tudományegyetem személyügyi szervezô
fôiskolai szakának hallgatója. 1994-tôl a MOL Rt. Vegyész Munkavállalók Szakszervezeti Tanácsának
titkára.

PAP EDUÁRD (44)

A Felügyelô Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 1999. április 29-tôl
1977. március 17-tôl instruktor, létesítményvezetô 1992-tôl. A Töltôállomás Üzletág Minôségügyi
Tanácsának tagja 1996-tól, a Töltôállomás Üzletág, illetve a Lakossági Szolgáltatások Divízió Üzemi
Tanácsának elnöke 1998-tól.
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A MOL Rt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta a legmagasabb

lentések. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzlet-

elvárásoknak megfelelô társaságirányítási rendszer fenntartását.

menetrôl, az eredményekrôl és a stratégiáról az éves rendes

A MOL Rt. társaságirányítása összhangban van a Budapesti

közgyûlésen, valamint a rendkívüli közgyûléseken. Rendszeres

Értéktôzsde követelményeivel, a Pénzügyi Szervezetek Állami

befektetôi körutakat szervezünk az Egyesült Államok, az Egye-

Felügyeletének irányelveivel és a jelenleg érvényes tôkepiaci

sült Királyság és Európa nagyvárosaiba a befektetôk – a rész-

szabályozással. Emellett a MOL Rt. rendszeresen felülvizsgálja

vénytulajdonosok és a globális letéti igazolások (GDR) birtokosok

az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfelel-

– tájékoztatására. A befektetôk év közben is megkereshetik

jen a folytonosan fejlôdô legjobb nemzetközi gyakorlatnak.

a MOL-t kérdéseikkel, a közgyûléseken felvethetnek kérdéseket
és javaslatokat tehetnek.

Az Igazgatóság
A MOL Rt. ügyvezetô szerve az Igazgatóság, melynek kollektív

Az Igazgatóság mûködése

felelôsségi körébe tartozik valamennyi társasági mûvelet.

Az Igazgatóság, mint testület mûködik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság – mint a MOL Rt. testületi felelôsséggel mûködô

Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben ügy-

ügyvezetô szerve – tevékenységében, célkitûzésében kiemelt

rendben határozta meg saját mûködését, amelyet rendszere-

feladatként szerepel a részvényesi érték növelése, az ered-

sen aktualizál a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

ményesség és hatékonyság javítása, a mûködés átláthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem, biz-

Az ügyrend tartalmazza:

tonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

– az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,

A MOL Rt. és leányvállalatai egységet alkotnak, ezért az

– az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a

Igazgatóság a fenti elvek és célok érvényesítését, a MOL kultúra

jelentések gyakoriságát,

csoportszintû elterjesztését elsôdleges feladatának és köte-

– az elnök fôbb feladatait,

lességének tekinti.

– az igazgatósági ülések rendjét és elôkészítését, annak állandó

Fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális és különleges

napirendjét (keretét),

kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a válla-

– a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának elle-

latvezetés, a vállalat közt képvisel. Ennek a speciális szerepnek felel

nôrzését.

meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem alkalmazotti jogviszonyban álló igazgatók számának meghatározó többsége (8 tag).

Az Igazgatóság egyes feladatok megoldása céljából bizottságokat hoz létre. A bizottságok elôzetes határozathozatali

Kapcsolat a részvényesekkel

jogosítvánnyal rendelkeznek az Igazgatóság és a menedzsment

Az Igazgatóság tudatában van annak, hogy a testület felelôs

közti hatásköri megosztást tartalmazó döntési és hatásköri

a MOL-csoport eredményeiért és teljesítményeiért, teljes mûkö-

listában meghatározott kérdésekben.

déséért, tisztában van a részvényesek elvárásaival és mindent
megtesz annak érdekében, hogy azoknak a társaság mûködte-

Az Igazgatóság az alábbi bizottságokat mûködteti:

tése megfeleljen.
Folyamatosan elemzi és értékeli a mûködési környezetet és a

Az Audit Bizottság:

cégcsoport teljesítményét, hogy a részvényesek elvárásai maxi-

4 nem alkalmazotti jogviszonyban álló tag

málisan teljesüljenek.

Feladatai:
– a pénzügyi és ehhez kapcsolódó jelentések ellenôrzése,

A részvényesekkel történô kapcsolattartás hivatalos csatornái

– a belsô ellenôrzési rendszer hatékonyságának figyelése,

az éves jelentés és beszámoló, valamint a Budapesti Értéktôzs-

– a tervezés, az audit körének és eredményeinek ellenôrzése,

dén keresztül közzétett negyedéves jelentések és egyéb beje-

– a külsô auditor függetlenségének és objektivitásának biztosítása.
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A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság:

A DHL szerkezete lefedi a Társaság vezetési szintjeit, az I. veze-

4 nem alkalmazotti és egy alkalmazotti jogviszonyban álló tag

tôi szint jelenti az elnök-vezérigazgatót és a vezérigazgatót. A II.,

Feladatai:

III. és IV. vezetôi szinten helyezkednek el az üzleti és funkcionális

– a testületi tevékenység elemzése, értékelése

területek vezetôi és a leányvállalati felsôvezetôk.

– az igazgatósági tagsággal kapcsolatos kérdések,
– a tulajdonosok (részvényesek) és az Igazgatóság közötti kap-

Az Igazgatóság és a fenti vezetési szintek közt egyedi szervezeti

csolattartás támogatása,

szintként mûködik az Ügyvezetô Testület (Executive Board vagy

– az ügyrendi, szabályozási és etikai kérdések,

EB), melynek tagjai:

– a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások, kom-

– elnök-vezérigazgató

penzációs rendszerek áttekintése, javaslatok a legjobb gyakorlat

– vezérigazgató

megvalósítására.

– pénzügyi igazgató
– stratégiai igazgató

Stratégiai Bizottság
Két nem alkalmazotti és három alkalmazotti jogviszonyban álló tag

Az Ügyvezetô Testület döntés-elôkészítô fórum, ahol minden

Feladatai:

tagnak véleményezési kötelezettsége van, melyek alapján a vég-

– a legfontosabb stratégiai kérdések, akciók, divesztíciók és

sô döntést az elnök-vezérigazgató hozza. Amennyiben a vezér-

egyéb kiemelt ügyek elôkészítése az Igazgatóság számára.

igazgatónak, illetve a pénzügyi igazgatónak eltérô véleménye
van, a döntést az Igazgatóság hozza.

Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata:
A Döntési és Hatásköri Lista határozza meg az Igazgatóság

A nem alkalmazotti jogviszonyban álló igazgatósági

által az Ügyvezetéshez delegált döntési és hatásköri jogosítvá-

tagok hosszú távú ösztönzési rendszere

nyokat annak érdekében, hogy az Igazgatóság által lefektetett

Az ösztönzési rendszer célja, hogy olyan részvényalapú juttatást

üzleti, EBK, etikai, kockázatkezelési és belsô kontrollpolitikák

biztosítson az Igazgatóság alkalmazotti jogviszonyban nem álló

a leghatékonyabban érvényesüljenek.

tagjai részére, amely segít a legalkalmasabb jelöltek megnyerésében és megtartásában. Emellett célja, hogy az Igazgatóság

A Döntési és Hatásköri Lista (DHL) alapelvei:

tagjainak érdekeltsége összhangban legyen a részvényesek érde-

– a részvényesek érdekeinek biztosítása az Igazgatóságon

keivel, és ösztönözze a hosszú távú teljesítmény javítását, illetve

keresztül,

a részvényesi érték növelését. Az eredeti ösztönzési rendszer

– a hatékonyabb, gyorsabb, MOL szinten egységes dön-

(elfogadva 1999. július 19-én) módosított változatát a 2001.

téshozatal támogatása és elôsegítése,

április 27-i közgyûlés hagyta jóvá. Az ösztönzési rendszert

– a menedzsment döntési szabadsága és a szigorú belsô

a Felügyelô Bizottság teljes és kizárólagos hatáskörrel

irányítási és teljesítménymérési rendszer kívánalmai között

mûködteti. A juttatott részvények a Társaság által visszavásárolt

a megfelelô egyensúly biztosítása,

korábban kibocsátott törzsrészvények, új kibocsátású részvé-

– a döntési kompetenciák azon a szinten jelentkezzenek, ahol a

nyek, vagy e kétféle részvények kombinációja.

legtöbb információ áll rendelkezésre a döntés meghozatalára,
– a megfelelô utóértékelés, kontroll biztosítása,

A juttatásnak két eleme van.

– a funkcionális és üzleti mátrix irányítás MOL Rt. és leányvállalati szinten való biztosítása.

Relatív bázisú részvényjuttatás

A rendszer, melyet a belsô audit folyamatosan ellenôriz, arra

A juttatás a MOL részvénynek a BUX-indexben – a Budapesti

hivatott, hogy megelôzze az Igazgatóság által meghatározott

Értéktôzsde hivatalos részvényindexében – szereplô egyéb társa-

politika és stratégia hibás végrehajtását.

ságok részvényeihez viszonyított árváltozásán alapul. A juttatás
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maximális mértéke 25 ezer USA-dollár (vagy ennek forintellen-

Rövid távú ösztönzés

értéke), illetve a Társaság elnökének – ha nem áll a Társaság

Az ösztönzés társasági szintû pénzügyi mutatókon, illetve divízió-

alkalmazásában – 41,5 ezer USA-dollár. Az Igazgatóság és a

szintû kulcsteljesítmény-jelzôkön alapul. A kifizetés maximális

Felügyelô Bizottság az éves jelentésben és az éves rendes köz-

mértéke az éves alapbér 50–80%-a és az Éves Közgyûlést

gyûlésen számolnak be a részvényeseknek a juttatott részvé-

követô értékelés alapján történik meg. Az ösztönzés egyik fele

nyekrôl.

készpénzben, másik fele részvényjuttatásban kerül kifizetésre.

Fix bázisú részvényjuttatás

Hosszú távú ösztönzés

Valamennyi igazgatósági tag részére évi 25 ezer USA-dollár,

A hosszú távú ösztönzés a MOL részvény és a BUX-indexben

illetve a Társaság elnökének – ha nem áll a Társaság alkalma-

szereplô többi részvény relatív árváltozásán alapul, összhang-

zásában – 41,5 ezer USA-dollár értékû részvényjuttatás.

ban az Igazgatóság határozatával és a belsô szabályzatokkal.

Egyéb juttatások

A kifizetés maximális mértéke az éves alapbér 50–60%-a. A kifi-

A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakhelyû igaz-

zetés részvények formájában történik egy kétéves várakozási

gatósági tagok minden igazgatósági ülés után (maximum 15

idôszakot követôen.

alkalommal), mikor Magyarországra utaznak 1.500 USA-dollár
juttatásban részesülnek. A bizottságokat vezetô Igazgatósági

Béren kívüli juttatások

tagok havi 1.000 USA-dollár díjazást kapnak. Az „Aranyrészvény

Ebbe a körbe tartozik a személyes célra is használható vállalati

igazgató”, aki az Állami Privatizációs és Vagyonkezelô Rt. (ÁPV

autó-, élet-, baleset-, utazási- és felelôsségbiztosítás, valamint

Rt.) alkalmazottja és általa jelölt Igazgatósági tag, havi fix

az évenkénti rendszeres orvosi szûrôvizsgálat.

300.000 Ft díjazásban részesül és részére semmilyen más juttatás nem jár.

Felügyelô Bizottság
A Felügyelô Bizottság a tulajdonosok megbízásából ellenôrzi

A 2001. március 31-ig számított évre a juttatásra jogosult igaz-

a társaság ügyvezetését.

gatósági tagoknak a teljes 25 ezer USA-dollár ellenértékû

A MOL Rt. alapszabálya szerint a Társaság Felügyelô Bizottsága

részvény jár a relatív és fix bázisú részvényjuttatás keretében.

maximum 9 tagból állhat, jelenleg a testület 8 fôbôl áll. A Társa-

A 2000. április 1. után választott igazgatósági tagok esetén

sági Törvény értelmében a testületben a munkavállalói oldalt

mindkét részvényjuttatás idôarányosan jár.

a Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL Rt. Felügyelô

A Weil, Gotshal and Manges LLP ügyvédi iroda társaságirányí-

Bizottságában 3 fô képviseli a dolgozókat, a többi tag a tulajdo-

tási tanácsadóként mûködött közre a fenti ösztönzési rendszer

nosok által megbízott külsô személy.

kialakításánál és véleményük szerint a rendszer tükrözi a rész-

A Felügyelô Bizottság javadalmazásáról legutóbb az 1999.

vényesek érdekeit, illetve összhangban van a magyar jogszabá-

február 24-i rendkívüli közgyûlés döntött, ennek megfelelôen az

lyokkal és a legjobb nemzetközi társaságirányítási gyakorlattal.

elnök: 250.000 Ft/hó, míg a tagok 200.000 Ft/hó javadalmazásban részesülnek.

A felsô vezetés ösztönzési rendszere
A felsô vezetés ösztönzési rendszere az alapbérbôl és a következôkben részletezett rövid és hosszú távú ösztönzôkbôl tevôdik
össze.
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JELENTÉSE

JELENTÉS
A MOL 2001. ÉVI ANYAVÁLLALATI ÉS KONSZOLIDÁLT
BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

A Felügyelô Bizottság ezen jelentését az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgálók véleménye és az éves munkarendje szerint végzett folyamatos évközi ellenôrzések alapján alakította ki.
A MOL Rt. 2001-ben is Közép-Kelet Európa egyik vezetô integrált kôolaj- és gázipari társasága. Alaptevékenységét illetôen továbbra is piacvezetô szerepet tölt be hazánkban és 1.284 milliárd forintos nettó árbevételével az ország legnagyobb vállalatának számít.

Az Igazgatóság elmúlt évi munkáját – a racionalizálási és a hatékonyságnövelô intézkedéseknek köszönhetôen – eredményesnek minôsíthetjük:
• sikeres kutatások következtében bôvültek a Társaság készlettartalékai,
• emelkedtek a divesztícióból származó bevételek,
• eredményesnek mondhatók a több területet is érintô kiszervezések,
• racionalizálásra került sor a nemzetközi kutatás területén,
• a MOL és a Slovnaft között meglévô regionális logisztikai elônyök kihasználásának köszönhetôen jelentôsen növekedett a külpiacra történô
értékesítés volumene,
• a belföldi eladások mennyiségi emelkedése mellett a motorbenzinpiacon növekedett a MOL piaci részesedése, miközben a kereskedelem
fajlagos költségei, a létszámleépítések eredményeként pedig a személyi jellegû ráfordítások is csökkentek,
• a MOL Rt. részesedése a TVK-ban 34,48%-ra növekedett,
• a hitelszerkezet átalakítása következtében csökkentek az árfolyamkockázatok,
• a pénzügyi mûveletek veszteségét harmadára csökkentették (12-rôl 4 milliárdra),
• a részvénytársaság mûködési cash flow-ja közel hárommilliárd forinttal emelkedett,
• csökkent az év végi készlet- és szállítói állomány nagysága és a vevôk beszedési ideje.

Ugyanakkor a gázüzletágban realizált veszteség – a MOL számára változatlanul hátrányos árképzés következtében – további 4%-kal emelkedett, meghaladva ezzel a 120 milliárd forintot. Ennek, valamint a megváltozott céltartalék-képzési szabályoknak és a csökkenô finomítói
árréseknek köszönhetôen a részvénytársaság – az 1991. évi megalakulása óta elôször – negatív üzleti eredményt ért el. A jövedelmezôség csökkenése az eladósodottsági fok emelkedésével is együtt járt, és kedvezôtlenül befolyásolta a vállalat tôkepiaci megítélését. Ezzel
magyarázható az is, hogy a MOL részvények forgalommal súlyozott tôzsdei átlagára az elôzô évhez képest 4,9%-kal csökkent. A befolyásolható költségek az elôzô évi csökkenéssel szemben emelkedtek, elsôsorban a karbantartási és energiaköltségek növekedése miatt.

Egyértelmûvé vált, hogy a részvényesek érdekeinek védelmét a gázüzletág mielôbbi értékesítése jelentheti. A Felügyelô Bizottság támogatja az Igazgatóság által eddig megtett lépéseket ezen probléma megoldása érdekében.

A Felügyelô Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság elmúlt évi mûködése és intézkedései összhangban voltak az elfogadott stratégiai
célkitûzésekkel, a részvényesi érték maximálását, a kiválóságot és a régió vezetô integrált olajipari társaságává válását célozzák.
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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 részvénytársaság számviteli politikájával összhangban
készült. A mérleg valamennyi adata leltárral alátámasztott. Adófizetési kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelôen történt. A részvénytársaság 2001. évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról.

A MOL Vállalatcsoport is veszteségesen gazdálkodott 2001-ben. A konszolidálásba teljes körûen 30, equity módszerrel további 44 társaság került bevonásra. A Vállalatcsoport adózott eredménye az anyavállalatéhoz képest félmilliárd forinttal magasabb veszteséget mutat.

A tulajdoni szerkezetben mindössze annyi említést érdemlô változás történt, hogy 4%-kal nôtt a külföldi intézményi befektetôk aránya, és
ugyanennyivel csökkent a letétkezelôknél lévô MOL részvények száma. A hazai intézményi és magánbefektetôk tulajdoni hányada 5,45%. Az
ÁPV Rt. megôrizte 25% + 1 aranyrészvényét a Társaságban.

A MOL Rt. elmúlt évi rendes közgyûlése határozatot hozott a független igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzési rendszerérôl, mely szerint
az érintettek a részvényárak alakulásának függvényében részvényjuttatásban részesülhetnek. 2001. április 1-je és 2002. március 31-e
között a MOL részvények relatív teljesítménye a 78. percentilisbe esik, így az igazgatóság non-executive tagjainak a relatív bázisú részvényjuttatás mértékébôl 100% jár.

A Felügyelô Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság részvényenkénti 55 forint bruttó osztalékfizetési javaslata összhangban van a
Társaság stratégiai elképzeléseivel és nem kockáztatja a növekedés pénzügyi tartalékait.

A Felügyelô Bizottság a MOL Rt. 2001. évi auditált beszámolóját 856.265 M Ft mérlegfôösszeggel és – 73.826 M Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel), a MOL Vállalatcsoport 2001. évi auditált konszolidált beszámolóját 881.612 M Ft mérlegfôösszeggel és – 74.280
M Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) a Közgyûlésnek elfogadásra javasolja.

Budapest, 2002. április 5.

A MOL Rt. Felügyelô Bizottsága nevében:

Dr. Lukács János
a Felügyelô Bizottság elnöke
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TÁRSASÁGI INFORMÁCIÓK

A MOL Rt. alapításának dátuma: 1991. október 1.

A jelenleg érvényes alapszabályt az

Igazgatóság

Bejegyezve a Fôvárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében

2001. április 27-i ülésén fogadták el. Az alapszabály

1992. június 10-i dátummal, 1991. október 1-jei hatállyal 01-

a MOL-tól igényelhetô.

10-041683 számon.

Alaptôke: 98.400.000 névre szóló, egyenként 1000 Ft

Jogelôd: Országos Kôolaj- és Gázipari Tröszt és tagvállalatai.

névértékû, „A” sorozatú törzsrészvény, valamint 1 darab névre
szóló, 1000 Ft névértékû, meghatározott elsôbbségi jogokat

Tulajdonosi szerkezet:

biztosító, „B” sorozatú szavazatelsôbbségi részvénybôl áll.
2000. december 31.

Külföldi befektetôk
OMV
ÁPV Rt.
Magyar magán és intézményi
Letétkezelôk

2001. december 31.

Részvény (db)

%

Részvény (db)

%

42.810.528

43,5

45.550.411

46,3

9.188.890

9,3

9.840.000

10

24.600.002

25,0

24.600.002

25,0

5.294.413

5,4

5.362.102

5,4

16.094.736

16,4

12.379.043

12,6

MOL Rt. (saját részvények)

283.496

0,3

581.066

0,6

Nem regisztrált

127.936

0,1

87.377

0,1

A részvényekre vonatkozó információ

SEAQ-on a Reuters rendszeren a MOLBq.L RIC kóddal, a Bloom-

A MOL részvények árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok több-

berg rendszeren a MOLD LI RIC kóddal érhetô el. A MOL-részvé-

sége, a Magyar Tôkepiac kötésenként és naponta ismerteti az ár-

nyek árfolyama a Budapesti Értéktôzsdén a Reuters rendszeren

folyamokat és a forgalmazott mennyiségeket. A Magyar Tôkepiac

keresztül a MOLB.BU, a Bloomberg rendszeren pedig a MOL HB

az alábbi címen érhetô el: 1037 Budapest, Bojtár u. 64–66.

RIC kóddal érhetô el. Az alábbi táblázat mutatja a MOL részvények,

A MOL Rt. GDR-jainak indikatív áralakulása és forgalma a londoni

illetve GDR-ok kereskedési adatait 2001-ben negyedévente.

Idôszak

BUX forgalom

BUX záróár

SEAQ forgalom

SEAQ záróár

(db részvény)

(Ft/részvény)

(db GDR)

(USD/GDR)

1. negyedév

15.200.769

4.225

16.519.075

14,10

2. negyedév

12.562.149

4.095

24.128.798

14,25

3. negyedév

10.591.755

4.185

19.969.106

14,80

4. negyedév

17.384.919

4.970

20.273.452

18,05

Saját részvényállomány

– az Igazgatóság a lebonyolított tranzakciókról és a megvásárolt

A MOL Rt. 1999. július 19-én megtartott rendkívüli köz-

saját részvények felhasználásáról az azokat követô elsô köz-

gyûlésének 10 számú határozata az alábbiak szerint adott fel-

gyûlésen számoljon be, és eljárása során az Igazgatóság a jelen

hatalmazást az Igazgatóság részére saját részvények vásár-

határozatban foglalt feltételeket, a gazdasági társaságokról

lására:

szóló törvény rendelkezéseit és az értékpapírtörvényben,
valamint az érvényes tôzsdei elôírásokban szereplô bejelentési

– a felhatalmazás 5 évig érvényes;

kötelezettségek teljesítését is köteles figyelembe venni.

– a részvénytársaság tulajdonába kerülô saját részvények
együttes névértékének összege nem haladhatja meg az alap-

Ennek indokai:

tôke 10 százalékát;

– a részvényalapú ösztönzési rendszerek súlyának növelése

– a részvények a tranzakció lebonyolításának napján érvényesü-

a részvényesek és a vezetés érdekeinek még erôsebb össze-

lô tôzsdei árszinten kerülhetnek a Társaság birtokába;

hangolása érdekében;
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– a tôkeszerkezet optimalizálási lehetôségének elôsegítése a for-

A MOL Rt. tulajdonában 2001. január 1-jén 283.496 darab

galomban lévô részvények vásárlása (és esetleges késôbbi bevo-

MOL részvény volt, mely év végére 581.066 darabra növeke-

nása) útján, valamint a szóba jöhetô részvényjellegû vagy hibrid

dett. A növekedést az alább felsorolt tranzakciók okozták:

finanszírozási instrumentumok alkalmazásának megkönnyítése.
Változás oka

darab

Sajátrészvények darabszáma 2001. január 1-én

283.496

Részvények vásárlása a BÉT-en

400.000

Alkalmazottak természetbeni részvényhez juttatása

–194.815

Alkalmazottak természetbeni részvényhez juttatásához kapcsolódó visszavásárlás

102.198

Részvényeladás a leányvállalatoknak

–9.813

Sajátrészvények darabszáma 2001. december 31-én

581.066

Társaságunk 2001. június 8-án 39.389 darab MOL részvényt

a Gazdasági Társaságokról szóló törvény saját részvények bir-

értékesített, és ugyanilyen mennyiségû MOL részvényt vásárolt

toklásának egyéves korlátja miatt volt szükség.

a Budapesti Értéktôzsdén 4.280 Ft-os áron. A tranzakcióra

A felsôvezetés részvénytulajdona 2001. december 31-én
Név

Tisztség

Hernádi Zsolt

elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság tagja

Mosonyi György

vezérigazgató, az Igazgatóság tagja

Tulajdonban levô részvények száma
–
2.487

Dr. Csányi Sándor

az Igazgatóság tagja, alelnök

Michel-Marc Delcommune

pénzügyi igazgató, az Igazgatóság tagja

6.764

Czirják R. László

az Igazgatóság tagja

4.000

Dr. Dobák Miklós

az Igazgatóság tagja

859

Dr. Horváth Gábor

az Igazgatóság tagja

–

Dr. Macher Ákos

az Igazgatóság tagja

–

Dr. Pap Géza

az Igazgatóság tagja

–

Méhes Sándor

az Igazgatóság tagja

–

Iain Paterson

az Igazgatóság tagja

Dr. Lukács János

a Felügyelô Bizottság elnöke

Incze Zsolt

a Felügyelô Bizottság tagja

Dr. Hartmann Péter

a Felügyelô Bizottság tagja

Kudela József

a Felügyelô Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja

–

–
290
–
–
37

Dr. Lámfalussy Sándor

a Felügyelô Bizottság tagja

Major János

a Felügyelô Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja

380
404

Pap Eduárd

a Felügyelô Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja

365

Dr. Kovács Ferenc

a Felügyelô Bizottság tagja

Áldott Zoltán

stratégiai vezérigazgató-helyettes

4.770

Bokor Csaba

Kutatás-Termelés Divízió, ügyvezetô igazgató

5.601

Dr. Szórád József

Lakossági Szolgáltatások Divízió, ügyvezetô igazgató

Geszti László

Termékelôállítás és Kereskedelem Divízió, ügyvezetô igazgató

Szemmelveisz Zoltán

Földgáz Divízió, ügyvezetô igazgató

Bánhegyi Ilona LL.M.

Jogi igazgató

715

–
767
–
1.014

Felkai György

Kommunikációs igazgató

790

Váradi Béla

Humán erôforrás igazgató

992
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KIFEJEZÉSEK

Átlagos termelési költség

történô átszámítása után kapott térfogati egyenér-

Magába foglalja a kôolaj és földgáz kitermelésének,

tékes. Gyakorlati alkalmazáskor 1 boe alatt általában

összegyûjtésének és elôkészítésének költségeit.

6.000 köblábnyi (kb. 170 normál m 3) gázt értünk.

Barrel (hordó)

Brent típusú kôolaj

A kôolajiparban használt angolszász mértékegység, egy

Északi-tengeri kôolajok keveréke, amelynek jegyzésára

tonna kôolaj hozzávetôleg egyenlô 7,3 barrellel.

irányadónak tekintett a nemzetközi kôolajpiacon.

Bányajáradék

Bruttó termelés

A nemzetközi gyakorlat és a Bányatörvény elôírásai

A szénhidrogénmezôkbôl származó összes kôolaj és

szerint a Magyar Állam a Magyarországon kitermelt

földgáz mennyisége a bányajáradék levonása elôtt.

kôolaj és földgáz legnagyobb része után bányajáradék

Desztillációs kapacitáskihasználtság

fizetését írja elô. Ennek mértéke 1998. január 1. óta

A finomító elsôdleges desztillációs kapacitásának kô-

12 százalék.

olajra vonatkoztatott kihasználtsága.

Bizonyított készlet

Downstream, DS

Az a becsült kôolaj-, földgáz- és cseppfolyós gázter-

Feldolgozás és Kereskedelem szegmens.

mékmennyiség, amely a geológiai és mérnöki adatok

Fehéráru

szerint nagy biztonsággal (több, mint 90 százalék) gaz-

A kôolajból kinyerhetô alacsonyabb sûrûségû (általá-

daságosan kinyerhetô a már ismert tárolókból, a fenn-

ban értékesebb) termékek (PB, benzinek és gázolajok).

álló gazdasági és üzemelési feltételek mellett.

Finomítói fedezet

Bizonyított feltáratlan készlet

Teljes finomítási kapacitás osztva az összes értékesí-

Olyan készlet, amely olyan területeken lévô új kutakból

tett termékmennyiséggel.

nyerhetô, ahol még nem történt fúrás, vagy olyan meg-

Folyékony gáztermékek

lévô kutakból, ahol viszonylag jelentôs ráfordítás szük-

A földgázból leválasztott cseppfolyós szénhidrogének,

séges az átalakításhoz.

a propántól a nehezebb komponenseket is tartalmazó

Bizonyított feltárt termelési készlet

gazolinokig bezárólag.

Az a készlet, amely a meglévô kutakban a termelés szá-

Fokozott olajkinyerési eljárás (EOR)

mára rendelkezésre álló idô alatt kitermelhetô.

Olyan eljárások/technológiák összessége, amelyekkel

Bizonyított feltárt nemtermelô készlet

az elsôdleges (segédenergia nélküli) és másodlagos

Olyan készlet, amely a meglévô kutakból a rendelkezés-

(EOR-nak nem minôsülô, pl. vízbesajtolás, nem elegye-

re álló idô alatt kitermelhetô, de a befejezetlen veze-

dô gázbesajtolás) módszerekhez képest többletolaj-

ték-összeköttetések vagy egyéb mechanikai vagy szer-

kihozatalt lehet produkálni. (Pl. égetéses eljárás,

zôdéses követelmények hiánya miatt a szénhidrogén-

áramlási profilt befolyásoló beavatkozások.)

eladás még nem kezdôdött meg.

Franchise rendszerben mûködtetett MOL-töltôállomás

Boe (barrel of crude oil equivalent)

MOL-logóval és termékkínálattal mûködtetett, de nem

A gáz fûtôértéke alapján hômennyiségi alapon kôolajra

MOL-tulajdonú töltôállomás.
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Készlet

Nettó termelés

A kôolaj, kondenzátum, földgáz és más alkotórészek

A szénhidrogénmezôkbôl származó összes kôolaj és

azon becsült térfogata, amelyrôl föltételezzük, hogy is-

földgáz mennyisége a bányajáradék levonása után.

mert kitermelési módszerrel kereskedelmi méretekben

Nettó száraz gáztermelés

kinyerhetô egy ismert fölhalmozódásból egy adott idô-

A kitermelt összes gáz, csökkentve a termelt vagy

pontot követôen az aktuális gazdasági körülmények kö-

leválasztott szén-dioxid, illetve a gazolin gôztérfogat

zött érvényes állami szabályozás mellett.

mennyiségével.

KKKSZ

Russian export blend

Kôolaj és Kôolajtermék Készletezô Szövetség, Magyar-

API sûrûség: 32,5, kéntartalom 1,25%, orosz kôola-

országon a kôolaj és kôolajtermékek stratégiai készle-

jok keveréke, amelyek jegyzésárai irányadóként szolgál-

tezését látja el.

nak a nemzetközi kôolajpiacokon.

Kogenerációs erômû

Termelésbe állítás

Szén- vagy földgáztüzelésû erômû, amely villamos és

Szénhidrogénkészletek letermeléséhez szükséges föld

termikus energia egyidejû termelésére alkalmas.

alatti és föld feletti létesítmények megvalósításának fo-

Kondenzátumok

lyamata.

A folyékony fázisú szénhidrogének azon csoportjának ál-

Termelésmegosztási egyezmény (PSA)

talánosító elnevezése, amelyben dominálnak a könnyû

Kôolaj- vagy földgázmezôre vonatkozó, a termelés meg-

alkotók, és amelyeket a földgáz szeparálásával a felszí-

osztását célzó egyezmény az adott állam és a befekte-

nen nyernek ki.

tôk között.

Magyar Ásványolaj Szövetség

Toe (tonna olaj egyenértékes)

A legjelentôsebb magyarországi kôolajtermék-forgal-

A gáz fûtôértéke alapján hômennyiségi alapon kôolajra

mazó társaságok szövetsége.

történô átszámítása után kapott tömeg egyenértékes.

Maradékfeldolgozási projekt

Gyakorlati alkalmazáskor 1 toe alatt általában 1.200

Célja a kôolajfinomítás során keletkezô termékek (fûtô-

Nm 3-nyi gázt értünk.

olaj) könnyebb, értékesebb termékekké (fehéráruvá)

Upstream

történô átalakítása.

Kutatás-termelés szegmens

MCF

Vízszintes fúrás

Millió köbláb, a földgáziparban használt angolszász mér-

Olyan fúrás, amelyeknél a függôleges szakaszt követô-

tékegység, egy köbméter egyenlô 35,314 köblábbal.

en vízszintes vagy ahhoz közeli tartományt alakítanak ki

MEH

a célrétegben, a beáramlási keresztmetszet növelése

Magyar Energia Hivatal

érdekében.

Meddô kút
Olyan kivizsgált kutató- és/vagy feltárófúrás, amely nem
igazolja szénhidrogéntelep meglétét, vagy nem képes
annyi kôolajat, illetve földgázt gazdaságosan kitermelni,
amelynek alapján érdemes lenne kúttá fejleszteni.
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ISDA International Swap Dealers Association
Az ISDA Master szerzôdés derivatív (származékos)

Átlagos lekötött tôkearányos megtérülés (ROACE)

ügyletek jogi lebonyolítására vonatkozó általános keret-

Üzleti eredmény osztva a felhasznált átlagos tôkével

szerzôdés két fél között.

[összes eszköz-(befektetett pénzügyi eszközök+befe-

Kapitalizáció

jezetlen beruházás állománya+pénzeszközök és érték-

A Társaság piaci értéke, az alaptôkét alkotó részvények

papírok+rövid lejáratú kötelezettségek)+rövid lejáratú

darabszáma szorozva a részvények aktuális piaci árával.

hitelek].

Nettó eredmény

CF@R (Cash Flow at Risk)

Adózás utáni eredmény a társult vállalkozások eredmé-

A vállalat kockázatainak mérésére szolgáló módszer.

nyének és a külsô tulajdonosok részesedésének levoná-

Figyelembe veszi a kitettséget és a MOL Rt. portfólió-

sa után.

jában található különbözô üzletek volatilitását.

Részvényesi hozam

EBITDA

A részvények árfolyamváltozásának és a fizetett oszta-

Üzleti eredmény és az értékcsökkenés összege.

lékból adódó összes hozam.

EBITDA ráta

Saját tôkearányos megtérülés (ROE)

Üzleti eredmény plusz értékcsökkenés osztva az érté-

A Társaság részvénytôkéjére esô megtérülést mutatja

kesítés nettó árbevételével.

meg, a nettó eredmény osztva a Társaság saját tôkéjével

Eladósodottság

Short pozíció

A nettó hitel és a nettó hitel plusz saját tôke hánya-

Olyan kockázati kitettség, ahol egy társaság eredményét

dosa.

és/vagy cash flow-ját negatívan befolyásolja egy külsô

GDR

tényezô (termékár, árfolyam, kamatláb) emelkedése.

A J.P.Morgan, mint letétkezelô által letétben tartott

Üzleti tevékenységbôl származó nettó készpénz

részvényekrôl

(Global

A Társaság üzleti tevékenységébôl származó nettó

Depositary Receipt), amelyek külföldön kerültek forga-

készpénz jelzi a társaság képességét az osztalék és

lombahozatalra.

a kamat kifizetésre és a beruházási programok finan-

IFRS

szírozására.

kiállított

letéti

igazolások

Nemzetközi Számviteli Szabványok, korábban IAS.

8 9

M O L

M A G Y A R

O L A J -

É S

G Á Z I P A R I

R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

•

É v e s

J e l e n t é s

2 0 0 1

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
KÖZGYÛLÉS

IGAZGATÓSÁG

FELÜGYELÔBIZOTTSÁG

ÜGYVEZETÔ
TESTÜLET

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ

VEZÉR-

EXECUTIVE

IGAZGATÓ

CHAIRMAN –

GCEO

CEO

STRATÉGIA ÉS
ÜZLETFEJLESZTÉS
GCSO

TERMÉKELÔÁLLÍTÁS
ÉS KERESKEDELEM

LAKOSSÁGI
SZOLGÁLTATÁSOK

BELSÔ AUDIT

HUMÁN
ERÔFORRÁS

KOMMUNIKÁCIÓ

JOG

TÁRSASÁGI
MINÔSÉGÜGY
ÉS EBK

VEGYIPARI
PORTFÓLIÓ
MENEDZSMENT

BIZTONSÁG ÉS
VÉDELEM

SLOVNAFT
PORTFÓLIÓ
MENEDZSMENT

BPR PROJEKT
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RÉSZVÉNYESI INFORMÁCIÓK
A társaság székhelye

Felügyelete, a Budapesti Értéktôzsde és a Budapesti

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (MOL Rt.)

Árutôzsde hivatalos lapja) jelenteti meg. A Társaság a

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

közgyûlési meghívót a Népszabadság és a Magyar

1502 Budapest, Pf. 22

Nemzet címû napilapokban is megjelenteti.

Telefon: 209-0000, 209-1010, 209-2020
2002. április 29-én (hétfôn) délelôtt 11.00 órakor
Részvényesi kapcsolatok

tartja ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉT

Befektetôi Kapcsolatok – befektetôi és elemzôi kapcsolatok, tôzsdei árak, nyilvános dokumentumok

A Danubius Thermal & Conference Hotel HELIA

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

helyiségeiben (Budapest XIII., Kárpát u. 62–64.)

Telefon: 464-4725 és 464-1395, fax: 464-1335
e-mail: investorrelations@mol.hu

Az Igazgatóság a közgyûlést az alábbi napirenddel hívja
össze:

Részvénykönyv vezetése
KELER Rt.

1. A 2001-es üzleti év lezárása:

1075 Budapest, Asbóth u. 9–11.

– az Igazgatóság jelentése a 2001. évi gazdálkodásról,

Telefon: 269-6550

a számviteli törvény szerinti beszámolónak (anyavállalati

ingyenesen hívható zöld szám: (80) 390-207

és konszolidált) és az adózott eredmény felhasználására

Ügyfélfogadási idô:

vonatkozó javaslatnak az elôterjesztése,

munkanapokon 09.00 – 15.00

– a könyvvizsgáló jelentése a 2001. évi beszámolóról,
hitelesítô záradék,

Részvények kereskedelmérôl információ kérhetô

– a Felügyelô Bizottság jelentése a 2001. évi beszámo-

Budapesti Értéktôzsde

lóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.

javaslatról,

Telefon: 429-6636, fax: 429-6654

– döntés a társaság számviteli törvény szerinti 2001.
évi beszámolójának (anyavállalati és konszolidált) elfoga-

GDR információ

dásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és az

Morgan Guaranty Trust Company

osztalék mértékérôl.

60 Wall Street, New York, New York 10260, USA

2. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megál-

US Morgan Service Center

lapítása.

+ 1-800-428-4237 vagy az Egyesült Államokon kívül

3. Az Alapszabály módosítása (tevékenységi kör, telep-

+ 1-781-575-4328.

helyek, vezérigazgató és Igazgatóság mûködésével kapcsolatos szabályok, valamint jogszabály alapján szüksé-

Hirdetmények közzétételének helye

ges módosítások).

A Társaság közleményeit a Napi Gazdaság címû orszá-

4. Az Igazgatóság beszámolója a saját részvényeket

gos napilapban, valamint jogszabályban, vagy egyéb sza-

érintô tranzakciókról.

bályzatokban elôírt esetekben a Cégközlönyben és a

5. Felügyelô Bizottsági tagok választása.

Magyar Tôkepiacban (a Pénzügyi Szervezetek Állami
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