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A MOL-csoport legfontosabb, e jelentésben is kiemelendő eredményeinek és hatásainak kiválasztásáról lényegességi elemzésünk alapján döntöttünk, melynek keretében a témaköröket külső és belső érdekelt feleink számára való fontosságuk illetve pénzügyi teljesítményünkre és reputációnkra gyakorolt lehetséges hatásuk alapján rangsoroljuk (elemzésünk részletes leírása megta).
lálható honlapunkon
Az éves jelentés központjában a 2012. január 1. és december 31.
közötti időszak teljesítménye és az összehasonlítási periódusok
eredményei és tevékenységei állnak.
Ezen a jelentésen túlmenően társaságunk honlapján (www.mol.
) általános ismertetés található a MOL fenntarthatósági
hu
politikáiról és vezetési irányelveiről, amelyet rendszeresen frissítünk.
Ezen kívül pénzügyi jelentések, szabályozott tőzsdei bejelentések,
társaságirányítási információk, befektetői tájékoztatók és egyéb
dokumentumok is elérhetők a MOL befektetői kapcsolatok hon.
lapján: http://ir.mol.hu
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A fenntartható fejlődés mindennapi üzleti működésünkbe történő beépítésével szeretnénk kifejezni a MOL-csoport elhivatottságát a fenntarthatóság irányában, ennek jegyében már ötödik alkalommal jelentetünk meg integrált Éves Jelentést 2012-ben. Ezzel az integrált jelentéssel a MOL-csoport egyetlen összevont kiadványban számol be gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményéről.
A MOL-csoport a pénzügyi és a nem-pénzügyi jelentéstétel során
az alábbi nemzetközi szabványokat követi:
• Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS)
• Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI) útmutatója fenntarthatósági jelentések készítéséhez (és annak olaj- és gázipari
szektorspecifikus kiegészítése), G3.1 verzió (A+ szint)
• ENSZ Global Compact, Communication on Progress
• IPIECA olaj- és gázipari önkéntes iránymutatás fenntarthatósági jelentéstételhez
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üzleti év áttekintés

Dunai Finomító, Magyarország
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A Csoport piaci kapitalizációja 2012. év végén meghaladta a 8,4 milliárd USA dollárt. Részvényeinket a Budapesti, a Luxemburgi és a Varsói
Értéktőzsdén jegyzik, ezen felül az Egyesült Államok OTC, illetve a londoni International Order Book rendszerekben kereskednek velük.
Legfontosabb célunk, hogy a meglévő és az új piaci lehetőségek minél teljesebb kihasználásával valamint aktív portfoliómenedzsmenttel
tovább javítsuk a teljes Csoport hatékonyságát, magas szintű társadalmi és környezeti teljesítményünk fenntartása mellett.

Magyarország legjobb Befektetői
Kapcsolatok európai díja
IR Magazin európai díj

Magyar Innovációs Grand Prix díj
speciális környezetbarát
ﬁnomítói és polimer
termékfejlesztés kapcsán

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

FŐBB TEVÉKENYSÉGEINKRŐL RÖVIDEN:

Az Upstream szegmens 12 országban végez olaj- és gázkutatási tevékenységet, míg 7 országban termelési tevékenységet. A MOL-csoport
hagyományos központi térsége a kelet-közép-európai (KKE) régió maradt, ahol 75 éves olajipari múlttal és ehhez kapcsolódó széleskörű szakértelemmel büszkélkedhetünk. Ugyanakkor egyre nagyobb ﬁgyelmet szentelünk a nemzetközi portfoliónknak, amely több mint két évtizedes
múltra tekint vissza. A Csoport növekedésének biztosítása érdekében az elmúlt néhány évben jelentős hangsúlyt fektetünk a nemzetközi
portfoliónk kiterjesztésére és fejlesztésére. 2012-ben új blokkokat vettünk fel Oroszországban, Kazahsztánban, Ománban és Egyiptomban
valamint Romániában a magyar határ mellett, mely utóbbi projekt, a Pannon-medencében megszerzett tapasztalatinkra épít. A MOL-csoport
2012-es évi átlagos szénhidrogén termelése napi 118,5 ezer kőolajhordó-egyenértéket tett ki, SPE 2P készletünk 2012. december 31-én 647
millió kőolajhordó-egyenérték volt és a megcélzott kitermelhető prognosztikus vagyon értéke 1,6 milliárd kőolajhordó-egyenérték (kockázattal nem súlyozott, részesedés alapon). Intenzív kutatási tevékenységünknek köszönhetően a MOL ismételten kimagasló, 64%-os kutatási sikerrátát ért el. A 2012-es év legfontosabb találatai Irak kurdisztáni régiójához, Kazahsztánhoz, Pakisztánhoz és a KKE régióhoz köthetőek. Ezek
az eredmények hozzájárulnak hosszú távú termelési célunk eléréséhez a következő 5 évben, amely 170-180 ezer kőolajhordó-egyenérték.
A Downstream szegmens 5 ﬁnomítót, 2 petrolkémiai üzemet és egy regionális logisztikai rendszerrel ellátott, modern üzemanyag-töltőállomás
hálózatot működtet. Ezek mind összehangolt ellátási-lánc optimalizálás mellett működnek. 2012-ben, a negatív üzleti környezetre adott
válaszul a Downstream átfogó, divízió szintű programot indított el. A program végrehajtásával 2014 végére 500-550 millió USA dollár EBITDA
növekedést céloztunk meg, melynek főbb pillérei a következők: hatékonyság további javítása, rugalmasabb üzemeltetés elérése, szigorú költséggazdálkodás valamint integrált értékesítési stratégia. Eredeti terveinknek megfelelően 2012-ben a teljes cél 30%-át, 150 millió USA dollár
megtakarítást már elértünk. A Csoport két legmagasabb komplexitású, legfejlettebb szlovák és magyar ﬁnomítója továbbra is élvezte a fejlett
eszközparkjaik adta előnyöket, a magas nettó készpénztermelő képességüket és a központi elhelyezkedésükből adódó kitűnő földrajzi adottságaikat. Emellett az INA Downstream eredménye is jelentősen javult. Az új LDPE- és a butadién üzemeknek köszönhetően további rugalmasságot nyerünk az integrált ﬁnomítói-petrolkémiai működésben, ugyanakkor megnöveltük kiskereskedelmi jelenlétünket a déli régióban
és a PAPOIL 125 töltőállomásból álló kúthálózatának megvásárlásával Csehországban is terjeszkedtünk.
Gáz Midstream szegmens: Magyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ Zrt. rendelkezik földgázszállítási rendszerüzemeltetői működési
engedéllyel. A teljes hazai nagynyomású vezetékrendszer a társaság tulajdonát képezi, és egyben felelős annak működtetéséért is. A hazai
földgázszállítási tevékenység mellett az FGSZ tranzit tevékenységet is folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina, valamint átszállítási tevékenységet Románia és Horvátország irányába. Az MMBF Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztároló létesítmény immár harmadik sikeres évét zárta
2012-ben. Így csoportunk a gáztárolói piac aktív szereplőjének számít.
a
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EUROSOLAR, a megújuló energiaforrások
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A MOL-csoport Kelet-Közép-Európa egyik vezető integrált olaj- és gázipari vállalata, amely nagyméretű, koncentrált nemzetközi kutatási és
termelési portfolióval rendelkezik.

A MOL Tehetségtámogató Program
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MOL-CSOPORTRÓL RÖVIDEN

A MOL-CSOPORTRÓL
RÖVIDEN

kiemelt pénzüGyi
és üzleti adatOk
2011

2012

12/11 (%)

Bruttó kőolaj készlet, SPE 2P (millió hordó)

325,2

319,3

-1,8

Bruttó földgáz és kondenzátum készlet, SPE 2P (millió boe)

357,1

327,7

-8,2

Összes bruttó szénhidrogén készlet, SPE 2P (millió boe)

682,3

647,0

-5,2

Átlagos kőolajtermelés (ezer hordó/nap)

61,8

51,8

-16,2

Átlagos földgáztermelés (ezer boe/nap)

85,6

66,7

-22,1

147,4

118,5

-19,6

Összes szénhidrogén-termelés (ezer boe/nap)

Főbb Downstream adatok *

2011

Teljes kőolaj feldolgozás (kt)

2012

12/11 (%)

21.802

20.237

-7,2

78,9

79,5

0,6

Teljes kőolajtermék értékesítés (kt)

20.927

19.169

-8,4

Motorüzemanyag értékesítés (kt)

13.603

13.101

-3,7

Teljes kiskereskedelmi üzemanyag értékesítés (millió liter)

4.337

4.174

-3,8

Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt)

3.507

3.375

-3,8

Fehéráru kihozatal (%, a változás százalékpontban van megadva)

Olefin értékesítés (kt)
Polimer értékesítés (kt)

Főbb földgázszállítási adatok *

341

318

-6,7

1.163

912

-21,6

2011

Magyarországi földgáz szállítás (millió m3)
Földgáz tranzit (millió m3)

Környezetvédelmi és társadalmi teljesítménymutatók *

2012

12/11 (%)

12.492

11.904

-4,7

2.761

2.837

2,8

2011

2012

12/11 (%)

Szén-dioxid (CO2) kibocsátás ETS szerint (Mt)

6,93

6,31

-8,9

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF)

2,15

1,62

-24,7

A MOL eredménye a Dow Jones Fenntarthatósági Indexben

68,0

69,0

1,5

Kiemelt pénzügyi adatok, IFRS (Mrd Ft) *

2011

Árbevétel
EBITDA
EBITDA speciális tételek nélkül

2012

12/11 (%)

2012 (mill. USD)***

5.343,2

5.522,3

3,4

24.633

603,0

540,0

-10,5

2.396

645,1

587,2

-9,0

2.605

ebből Upstream

483,6

417,4

-13,7

1.852

ebből Downstream

118,7

168,9

42,3

750

86,0

58,4

-32,1

259

ebből Gáz Midstream
Üzleti eredmény

253,2

220,4

-12,9

978

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül*

336,9

285,2

-15,4

1.265

Adózás előtti eredmény

218,4

206,0

-5,7

914

Nettó eredmény (anyavállalati részvényesekre jutó)

153,9

151,7

-1,5

673

Nettó eredmény speciális tételek nélkül*

224,8

183,6

-18,3

814

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz

373,0

453,8

21,7

2.013

Beruházások és befektetések

274,9

288,8

5,1

1.281

ebből Upstream

111,8

138,0

23,4

612

ebből Downstream

110,7

132,4

19,6

587

ebből Gáz Midstream

18,3

9,9

-45,9

44

1.769

1.725

-2,5

7,7

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

6,5

5,2

-20,0

n.a.

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

8,7

6,9

-20,7

n.a.

Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft és USD

kiemelt pénzüGyi
és üzleti adatOk

Főbb Upstream adatok *

* Az adatok részletes magyarázata a Vezetőségi Beszámolóban (III. fejezet) részletesen megtalálható
** Adózott üzleti eredménnyel számolva
***Az adatok átszámításánál az átlagos MNB devizaárfolyamot használtuk (1 USD=225,4 HUF).

* Az adatok részletes magyarázata a Vezetőségi Beszámolóban (III. fejezet) részletesen megtalálható

Működési Cash Flow (Mrd USD)
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az elnök-vezériGazGató
és a vezériGazGató levele
elnöki és
vezériGazGatói levél

vetítve, ami egyértelműen bizonyítja komplex eszközeink és a hatékonyság javító intézkedéseink sikereit. Ezen
felül a vezetőség folyamatosan vizsgálja a kisebb, kevésbé hatékony eszközök profitábilis működtetésének
valamennyi lehetőséget.
Fegyelmezett és konzervatív pénzügyi politikánknak köszönhetően, 2012-ben a tovább erősítettük a Csoport
pénzügyi pozícióját, és a nettó eladósodottság az elmúlt 5 év legalacsonyabb szintjére esett vissza. Első
dollárkötvény-kibocsátásunk hozzájárult finanszírozási forrásaink kiterjesztéséhez. A jelentős likviditási
tartaléknak és a diverzifikált lejárati szerkezetnek köszönhetően 2013-ben nem nehezedik ránk nyomás
további külső finanszírozás bevonására. A következő években is elkötelezettek maradunk erős pénzügyi
pozíciónk fenntartása mellett, és befektetéseinket továbbra is a működési cash flowból finanszírozzuk. Ennek
érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a gazdasági környezetet, emellett cash flow termelésünktől
függően készek vagyunk további növekedési projektek beindítására is.

Újabb sikeres évet zárt a MOL. A Csoport erejét és diverzifikált működésének hatékonyságát bizonyítja,
hogy jelentős mértékben sikerült ellensúlyoznunk a szíriai bevételek elmaradását az eredményünkben.
A piaci árkörnyezet továbbra is kedvezett az Upstream üzletnek, és a Downstream környezetben is
bekövetkezett némi javulás. Ugyanakkor jelentősen befolyásolta eredményeinket a szíriai bevételek teljes
kiesése, hiszen 2011-ben az ott végzett tevékenységünk EBITDA szinten 75 milliárd forinttal járult hozzá
a csoport sikeréhez. Kedvezőtlenül hatott továbbá, hogy a szabályozói környezetet több országban is
szigorították. Mindezen negatív hatások ellenére is képesek vagyunk jó működési eredményt felmutatni,
amely elsősorban a diverzifikált, nemzetközi területekre fokuszáló Upstream tevékenységünknek köszönhető.
Ez a terület adta a 2012-es év teljes EBITDÁ-jának kétharmadát. Nagyon büszkék vagyunk a Downstream
üzletág kimagasló eredményeire is és a hatékonyságjavító intézkedések sikereire. Az előző évekhez hasonlóan
a csoportszintű eredmények nagyjából a fele Magyarországon kívül eső területekről származott.
Az Upstream Divízió volt 2012-ben is a MOL-csoport eredménytermelő képességének legfőbb motorja.
Ezen belül tovább nőtt a kutatási tevékenység és az aktív portfoliómenedzsment szerepe.
A 2012-es évben intenzív kutatási tevékenységgel és ismételten kiemelkedő, 60% feletti kutatási sikerrátával
büszkélkedhetünk. Új blokkokat jegyeztünk be Oroszországban, Kazahsztánban, Ománban és Egyiptomban,
amelyeknek köszönhetően jelentősen, (részesedés alapon) 1,6 milliárd kőolajhordó-egyenértékre nőtt a
megcélzott, kitermelhető prognosztikus vagyon értéke. Hazai terepen, a kelet-közép-európai térségben fő
feladatunk változatlan maradt: megvalósítani korai készpénz-termelő projekteket, maximalizálni a kihozatali
arányt és folytatni a kutatási tevékenységet annak érdekében, hogy feltárjuk a régióban még meglévő
termelési potenciált.
A Downstream üzletágban elindítottuk az Új Downstream Programot, amelynek célja, hogy 500-550 millió
USD-vel javítsuk pozíciónkat a 2011-es bázishoz képest. A részint költségcsökkentésből, részint bevételnövekedésből megvalósítandó célból 2012-ben 150 millió USD hatékonyság-javulást már elkönyvelhettünk.
A MOL-csoport a versenytársak között is az egyik legjobb EBITDA eredményt érte el termelési egységre
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Figyelembe véve Európa lassú gazdasági növekedését valamint a szigorodó szabályozói környezetet,
várakozásaink szerint a 2013-as év éppen olyan kihívásokkal teli lesz, mint a 2012-es volt. Úgy gondolom,
hogy a Csoport stabil bázison áll, felkészült és képes lesz leküzdeni az összes lehetséges akadályt. Legfontosabb
feladataink közé tartozik a kutatási portfóliónkban rejlő értékteremtés, valamint készletbázisunk növelése,
amelyek szilárd alapokat jelentenek az Upstream divízió középtávú termelési növekedéséhez. Irak kurdisztáni
régiója – ahol már eddig is három találatot értünk el – lesz a fókuszterület. A Bijeel mezőn folytatjuk a feltárási
munkálatokat, míg a Shaikan mezőn 2013-ra várjuk a termelés elindítását.
Az upstream eszközeink megújítását aktív portfoliómenedzsmenttel tervezzük elérni. A Downstream
üzletágban a fő hangsúly a hatékonyságjavításon marad, és 2013-ra a cél további 250 millió USD
hatékonyságjavulás az Új Downstream Program keretében. Tovább kívánjuk erősíteni és bővíteni a régióban
elért pozíciónkat, növelve és racionalizálva teljes Kiskereskedelmi portfoliónkat. Fontos megemlíteni a 2012ben végrehajtott eddigi legnagyobb szervezeti átalakítási projektünket, amelynek célja, hogy megteremtsünk
jövőbeli sikeres működésünk alapjait. Meg felelnünk minden olyan kihívásnak, amelyet az elmúlt évek során
nemzetközi szereplővé vált MOL-csoport megnövekedett mérete hozott magával.
A MOL-csoport 2012-ben is folytatta a már korábban megkezdett utat a fenntarthatóság jegyében,
célunk a legjobban teljesítő vállalatok felső 20%-ába kerülni a globális és helyi SD/CSR minősítések alapján
és érvényesíteni működésünkben az általunk továbbra is támogatott ENSZ Global Compact alapelveit. A
Dow Jones Fenntarthatósági Index értékelése szerint fenntarthatósági teljesítményünk enyhén javult 2011hez képest, így továbbra is a legjobb 20%-ban vagyunk. Ezek a mutatók is jelzik, jó úton járunk ahhoz, hogy
megszilárdítsuk helyünket a fenntarthatóság terén legjobban teljesítő vállalatok között.
A MOL-csoport vezetőségének nevében szeretném megköszönni minden munkavállalónknak kemény
munkáját és elkötelezettségét, részvényeseinknek pedig szilárd és kiszámítható támogatását. Biztos vagyok
abban, hogy a 2012-es év nehéz és kihívásokkal teli környezetben véghezvitt erőfeszítései az elkövetkezendő
években is tovább erősítik a MOL-csoport organikus fejlődését.

Hernádi Zsolt
Elnök-vezérigazgató (C-CEO)

Molnár József
Vezérigazgató (GCEO)
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működési környezet
finOmíTás: Az áTmEnETi JAVuLás nEm hOzTA EL
az „új aranykOrt”

A nemzetközi pénzügyi válság utórengéseként a tavalyi évet is jelentős piaci volatilitás és gazdasági bizonytalanság jellemezte. Ennek a bizonytalanságnak, valamint a megszorító intézkedéseknek
betudhatóan alacsony maradt a globális növekedés, és a lassulás
egyre inkább átterjedt a fejlődő piacokra is. A globális növekedés
2012-ben 3,2% volt; a Nemzetközi Valutaalap előrejelzései szerint
az elkövetkezendő évben ez 3,5%-ra emelkedik, elsősorban a fejlődő országoknak köszönhetően.
Ezzel szemben az Eurozóna továbbra is recesszióban van, és a
nemzetközi gazdasági növekedés „leggyengébb láncszemének”
tekinthető. A határozott jegybanki közbelépések miatt viszont
az Eurozóna szétesésének közvetlen kockázata csökkent. Ez
ugyanakkor sajnos csak ideiglenes megoldás: az Eurozóna mentőcsomagjai, valamint az egész európai integráció jövője körüli bizonytalanság beárnyékolja az elkövetkezendő évek növekedési kilátásait.

A válság előtti éveket jellemző rövid finomítói „aranykor” jó ideig
nem fog visszatérni. Továbbra is óriási a kihasználatlan kapacitások mennyisége, míg Amerikában és Európában egyaránt megkezdődött egyes finomítók bezárása. Európában az összkapacitások
hozzávetőlegesen 8%-át zárták be a válság kezdete óta. A kereslet még ennél is jobban visszaesett, és további csökkenés várható e téren.
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a világ finomítóinak öszszes termelése 1,5 millió hordó/nappal emelkedett 2011-hez képest, így 2012 végén 75,9 millió hordó/nap körül volt. A finomítói
tevékenység, valamint az új kapacitások leginkább Indiában és Kínában nőttek. A viszonylag jó rövidtávú mutatók és az év második felében tapasztalt magas árrések a csökkenő nemzetközi olajárnak, valamint egyes észak-amerikai finomítók ideiglenes kiesésének voltak betudhatóak.
A Brent-Ural spread jelentősen szűkült 2012 nyarán, és az év egészét véve is csökkenő tendenciát mutatott. Az iráni nehéz kőolaj
egyik helyettesítő termékének tekintett Ural iránti kereslet az iráni olajembargó kezdete óta jelentősen megugrott, mindeközben
pedig csökkent az orosz exportmennyiség is.

nEmzETközi OLAJ- és gázPiAC:
áRingAdOzásOk és áTALAkuLó EnERgiAPiAC

A globális olajkereslet az előző évhez képest 1%-kal, így 89,8 millió
hordó/napra nőtt 2012-ben, és a fogyasztás az OECD-országokból
mindinkább a fejlődő világba, elsősorban Kínába és Indiába tevődik át. Az OECD-országok energiaszükségletei valószínűleg nem
ugranak meg érdemben az elkövetkezendő években, viszont a felhasznált energiahordozók arányai fokozatosan változnak.
A visszafogott kereslet miatt a nemzetközi olajár a 2012 elején tapasztalt, hordónkénti közel 120 dolláros szintről nyárra 90 dollárra esett. Azóta újabb emelkedés következett be (hordónkénti 110
dolláros érték körüli szintre), mindenekelőtt a kínálattal kapcsolatos aggályok – példának okáért az iráni geopolitikai kockázatok és
az arab tavasz által érintett közel-keleti országok kilátásai – miatt.
Az OPEC kínálata 2012-ben elérte a rekordnak számító 37,6 millió hordó/napi szintet.
A 2012-es év rendkívül aktívan telt az olaj- és gázipari felvásárlási
ügyletek terén is. A nemzetközi Upstream beruházások összértéke körülbelül 8%-kal emelkedett 2012-ben, összértékben 600 milliárd dollárt is meghaladva.
A felhasznált energiahordozók összetétele világszinten is átalakulóban van. Egyfelől a nem-konvencionális erőforrások, valamint a
megújuló energia térnyerése figyelhető meg; másrészt az olcsó
szén felhasználása még Európában is megugrott. Mindeközben a
globális energiakereslet tovább emelkedik. Ahogy a nyugati világ
mindinkább elfordul a széntől, a kőolajtól és az atomenergiától,
úgy kerülhet előtérbe a földgáz és a megújuló energia.
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kELET-közéP-EuRóPA: nAgy ELTéRésEk
A Régión bELüL, CsökkEnŐ üzEmAnyAg-kEREsLET

A MOL-csoport által érintett kelet-közép-európai országok gazdasági teljesítménye országonként igen eltérő képet mutatott 2012ben. Szlovákia még az erősebb Eurozónabeli gazdaságokat is túlszárnyalta; a magyar gazdaság teljesítménye a régió többi adós-

ság-problémával küzdő országáéval volt összhangban, míg a horvát
kilábalás lassan haladt előre. A megszorító intézkedések, a hitelek
leépítése, ill. az európai bankszektor problémái az egész kelet-közép-európai térségben beszűkítik a növekedési lehetőségeket.
A kelet-közép-európai üzemanyag-kereslet további 4,6%-kal csökkent 2011-hez képest. A benzinkeresletet a gyenge lakossági fogyasztás vetette vissza, közben a gazdasági növekedés lassulásával a közelmúltban a dízelkereslet is elkezdett csökkenni. A gyengébben teljesítő gazdaságokban – példának okáért Horvátországban és Magyarországon – az új autók értékesítése tovább zuhant.
mAgyARORszág: JAVuLó küLsŐ-bELsŐ EgyEnsúLy,
dE TOVábbRA is bORús kiLáTásOk

Magyarország külső és belső egyensúlya jelentősen javult a nemzetközi pénzügyi válság kezdete óta. A költségvetési deficit a GDP
2,1%-a volt 2012-ben (ez a régió egyik legalacsonyabb szintje).
Azonban a beruházások alacsony szintje, a visszafogott belső kereslet és a magas államadósság beárnyékolják Magyarország gazdasági kilátásait; ennek következében továbbra is alacsony marad
a potenciális növekedés. A nemzetközi piaci hangulat kedvezőbbre fordulása nagymértékben csökkentette az állam finanszírozási költségeit. Mindezzel együtt a megszorítások és a romló külső
környezet miatt valószínűleg 2013-ban is gyenge marad a magyar
gazdaság. A magyarországi üzemanyag-kereslet körülbelül 7%-kal
csökkent 2011-hez képest.

hORVáTORszág: fOLyTATódik A kiEgyEnsúLyOzás és
A fiskáLis kOnszOLidáCió

működési környezet

ViLággAzdAság:
Az EuROzónA gyEngéLkEdésE fOLyTATódik

Horvátországot nagyon mélyen érintette a válság, és azóta is recesszióban van. Gazdasága 2012 év végén még mindig 10%-kal
alulmúlta a válság előtti csúcsot, eközben pedig folytatódott a kiegyensúlyozás és a fiskális konszolidáció. A horvát gazdaság legfőbb problémái a hitelezés beszűkülése, a meglévő hitelezés egyidejű leépítése, valamint a visszafogott belső kereslet. Ez utóbbi
hatására körülbelül 7%-kal esett a horvát benzinkereslet, míg a dízel terén 5%-os csökkenés következett be. Horvátország várhatóan 2013 nyarán csatlakozik az Európai Unióhoz.
szLOVákiA: TOVábbRA is VERsEnykéPEs, dE A fiskáLis
mEgszORíTásOk és A ROmLó nEmzETközi köRnyEzET
nEhEzíThETik A nöVEkEdésT 2013-bAn

Az elmúlt néhány évben jelentősen bővült a szlovák gazdaság, elsősorban az elektromos termékek és autók exportjának köszönhetően. Mindemellett azonban a kormányzati kiadások emelkedésével megnőtt a költségvetési deficit is. Ugyan a recessziót elkerülte, de a szlovák GDP-növekedés 2,1%-ra esett vissza 2012-ben.
Ezzel együtt Szlovákia a régió egyik legjobban teljesítő gazdasága
maradt. Az üzemanyag-kereslet körülbelül 3%-kal csökkent 2011
és 2012 között, a csökkenés mértéke tehát valamelyest enyhébb
a régió egészénél. Ezen belül a benzinkereslet viszonylag stabil
volt. Szlovákia továbbra is rendkívül versenyképes, amely részben
egyensúlyozza a gyenge háztartási keresletet. A gazdaság exportra utaltsága és az autógyártás esetleges visszaesése azonban kissé beárnyékolják a szlovák gazdaság kilátásait. Eurozóna-tagként
Szlovákia nettó befizetője az EU mentőcsomagjainak. 2013-ban
a tervezett komoly fiskális megszorítások és a romló nemzetközi
környezet nehezíthetik majd a növekedést.

Regionális GDP növekedés, 2010-2013
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Upstream
áttekintés
Az Upstream Divízió a Csoport kulcsfontosságú növekedési pillére
Kutatási és termelési tevékenység 12 országban
Kutatás-vezérelt csoportszintű Upstream stratégia
Széleskörű kutatófúrási tapasztalatunkat 64%-os
kutatási sikerrátát eredményezett 2012-ben
Új blokkok felvétele Kazahsztánban, Oroszországban, Ománban és Egyiptomban a Csoport jelenlegi
területein és 3 új blokk Romániában az új területek
felé való terjeszkedés jegyében
Nagyobb hangsúly az aktív portfolió menedzsmenten
Az értéklánc mentén végrehajtott szervezeti átalakulások elősegítik az értékteremtést
http://ir.mol.hu/hu/mol-csoportrol/uzleteink/kutatas-termeles/

SPE 2P készletek (2012) - 647 millió boe
Magyarország
Horvátország
Oroszország

A MOL-csoport szerteágazó portfoliója számos kutatási és termelési eszközt foglal magába. 12 országban végzünk kutatási tevékenységet, míg 7 országban termelünk. Az eszközállomány erősítése
érdekében intenzív kutatási kampányt folytattunk
2012-ben, és kiemelkedő, 64%-os találati sikerrátát értünk el.
A kutatás-vezérelt Upstream stratégia fókuszában az organikus növekedési lehetőségek állnak.
Bár földrajzilag Kelet-Közép Európa tekinthető hagyományos központi térségünknek, sikeresen diverzifikáltuk kutatás-termelési portfoliónkat nemzetközi eszközök hozzáadásával. Regionális és helyi tapasztalatainkra építve, illetve az adott országokban szerzett operációs ismereteinket kihasználva, új blokkokra tettünk szert Ománban, Kazahsztánban és Oroszországban. Romániai (magyar határ menti) blokkokat is felvettünk kutatási
portfóliónkba, kihasználva a Pannon-medencében
szerzett kiterjedt tapasztalatainkat.
Fontos megemlíteni továbbá, hogy az értékteremtés maximalizálását szem előtt tartva az elmúlt évben jelentősen átalakítottuk a Divízió szervezeti felépítését. Ennek eredményeképpen a hierarchia szintek csökkentésével „egyszerűbb” szervezeti struktúra jött létre, mely felgyorsítja a döntéshozatali folyamatot, és átláthatóbbá teszi a szervezeti szerep- és felelősségi köröket valamint az elszámoltathatóságot.

VERsEnyELŐnyEink
Több mint 75 éves magyarországi és horvátországi, illetve két évtizednyi nemzetközi tapasztalattal bíró integrált olajvállalatként a
MOL-csoport kutatás-termelésének erőssége rövid távon a mezőfejlesztési tevékenységből eredő értékteremtés, középtávon a
meglévő kutatási eszközök termelésbe állítása (pl. Kazahsztán),
hosszú távon pedig a kutatás-vezérelt stratégián alapuló lehetőségek kiaknázása (pl. Irak kurdisztáni régiója).
A Csoportot a szárazföldön a leggazdaságosabban kitermelő európai vállalatok között tartják számon, melyet a termékegységre
jutó kimagasló profitabilitásunk bizonyít.

Upstream

Bijell-1 kutatófúrás,
Iraq Kurdisztán régiója

Diverzifikált kutatás-termelés portfóliónkban a további organikus
növekedést a MOL és az INA egymást kiegészítő szaktudása teszi lehetővé. Dinamikus, kutatás-fókuszú stratégiánk is ebből a tudásbázisból építkezik. A következő években célunk, hogy a meglévő eszközeinken, a legtöbb kutatási objektumon fúrást indítsunk a
következő három évben, ezen kívül a portfóliónkat további kulcsfontosságú, értékteremtő potenciállal rendelkező eszközökkel kívánjuk bővíteni. Az INA révén több mint 15 éves sekély tengeri
operációs tapasztalattal rendelkezünk.
Cégünk a FÁK térségben, a Közel-Keleten és Afrikában is évek óta
jelen van, és az ott lévő partnerekkel rendkívül jó kapcsolatokat
ápolunk. A 7 országban folyó termelési tevékenységünk jó alapot
biztosít a következő 3 évre, miközben az intenzív kutatási és lehatárolási program biztosítja a készlet- és termelésnövekedést a távolabbi jövőben.

Szíria
Kazahsztán
Pakisztán
egyéb

Termelés (2012) - 118,5 ezer boe/nap
Magyarország
Horvátország
Oroszország
Szíria
Pakisztán
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egyéb
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közEL-kELET, ázsiA és AfRikA:

A MOL portfóliójának növelésével és a munkaprogramjának
felgyorsításával megerősítette jelenlétét ebben a régióban.
Egyik legfontosabb kiemelt projektünk Irak kurdisztáni régiójára irányul, ahol jelentős kereskedelmi értékű találatot jelentettünk be az elmúlt évben.
Irak kurdisztáni régiójára továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk,
mint a Csoport egyik legígéretesebb kutatási területére. Az AkriBijeel blokkban két kutatófúrásból a Bakrman-1 sokat ígérő lehetőségnek tűnik. A rétegvizsgálat új, közepes sűrűségű olajat eredményezett, amely a MOL-csoport harmadik találata a régióban. A tesztelés az év első felében folytatódik annak érdekében, hogy a találat teljes potenciálját felbecsüljük. 2012 augusztusában a Shaikan
blokkban kereskedelmi értékű találatot jelentettünk be, ezzel is bizonyítva a MOL sikeres kutatási tevékenységét ezen a területen.
Annak érdekében, hogy tovább növeljük a MOL-csoport kutatási portfólióját a következő akvizíciókat hajtottuk végre: Ománban a
66-os blokkban 100%-os, míg az Egyiptomi Disouq koncesszióban
50%-os részesedést szereztünk, továbbá a Kelet-Yidma koncesszióban 50%-ről 100%-ra növeltük részesedésünket.
Pakisztánban a legújabb szeizmikus értékelést követően további
kutatási lehetőségeket azonosítottunk, ennek eredményeképpen
2013-ban számos fúrást végzünk. A Makori próbatermeltetési üzem
(Makori Early Production Facility) esetében sikeresen befejeztük a
korai termeléshez szükséges eszközök telepítését, ezzel növelve termelési kapacitásunkat, a Makori-East kutakból pedig megkezdtük a
termelést. 2013-ban az újabb kutatási objektumok azonosításával
tovább folytatjuk kutatási, lehatárolási, korai termelési- és a mezőfejlesztési programunkat a blokkban. az év további részében pedig további új készletek könyvelése várható.
Szíriában a vállalatcsoportunk jelentős nehézségekbe ütközött a
kinnlevőségek behajtásával kapcsolatban. A politikai helyzet folytán az INA 2012. február 26-án „force majore” bejelentést tett, mely
azonban nem jelenti a projekt lezárását, és a vállalat továbbra is
fenntartja gazdasági érdekeltségeit.
fák TéRség:

A MOL-csoport 5 eszközzel rendelkezik Oroszországban és két ígéretes kutatási területtel Kazahsztánban. Intenzív mezőfejlesztési programot valósítunk meg az oroszországi blokkokban, amelyek a középtávú termelési növekedés alapját képezik. 49%-os részesedést
vásároltunk egy új, ígéretes kutatási blokkban, a North Karpovskyban Kazahsztánban, továbbá Oroszországban még egy kisebb
blokkra is szert tettünk 100%-os tulajdonjog megszerzésével.
Oroszországban a MOL egy diverzifikált, nagy készletpotenciállal
rendelkező portfóliót kezel, mely jelentősen hozzájárulhat a terme-
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lés közép- és hosszú távú növekedéséhez. Rövid távon a legfőbb kihívás azonban az érett ZMB mező természetes termelési hanyatlásának mérséklése. Terveink között szerepel a csökkenés ellensúlyozására a Matyusinszkaja és a Baitugan blokkok termelésének emelése,
mindezt több mint 60 kút fúrásával és intenzív mezőfejlesztési program végrehajtásával fogjuk megvalósítani.
A kazah Fedorovsky Blokkban, a Rozhkovsky mező lehatárolási programja tovább folytatódik. A nemrégiben befejezett sikeres tesztelés
megerősítette a kiemelkedő termelési kilátásokat. A próbatermelés
indulása 2015 év végétől várható. A MOL, bizonyítva a kutatás központú stratégia iránti elkötelezettségét, 49%-os részesedést szerzett
a kazahsztáni North Karpovsky blokkban. A jelentős termelési potenciállal rendelkező kutatási terület tesztelése az első kút fúrásával már
megkezdődött.

Kelet-közép-európai fúrás

kELET-közéP-EuRóPA:

A KKE régió a MOL-csoport mintegy 75 éves múltra visszatekintő területe, így kiemelkedő tudásbázissal rendelkezünk, de termelésünk napjainkban a természetes mezőkimerülés hatására
csökkenő tendenciát mutat. Ezt a negatív hatást aktív kutatási tevékenységgel, valamint EOR/IOR technikák alkalmazásával
kívánjuk mérsékelni.

Upstream

EREdményEink

A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is kimagaslóan teljesített a
MOL, a hagyományos kutatási tevékenység területén a kutatófúrások 60%-a sikeres volt. 14 kutatófúrásból 8 esetben sikerült kereskedelmi mennyiségű szénhidrogén telepeket feltárni, melynek eredményeként 4 millió kőolajhordó-egyenértékkel növeltük a már meglévő készletünket.
2010-ben a MOL-csoport három nyugat-romániai, Pannon-medencében levő blokkot nyert el nyílt koncessziós pályázat útján. Közülük
az Ex-6 blokk 100%-os részesedésének megszerzését 2012 decemberében ratifikálta a parlament, ezt követően a MOL-csoport megkezdte a koncessziós munkaprogram kötelező kutatási fázisának megvalósítását. A másik két blokk esetében a közeljövőben várható a ratifikáció.
Horvátországban, a Privlaka és Žutica mezők legutóbbi találatai figyelemre méltó kőolaj- és gáztermelést eredményezhetnek. További tesztek és mezőfejlesztési tevékenységek szükségesek a pontos termelési potenciál meghatározásához. Az elmúlt években, a kelet-közép európai régióban folytatott aktív és sikeres kutatási tevékenységünknek köszönhető csak 2012-ben mintegy 5 ezer kőolajhordó-egyenértékű termelés-növekedést realizáltunk a kisebb felfedezésekből.
Algyőn tovább folytattuk termelésnövelési projektünk megvalósítását, az Alsópannon mezőfejlesztési munkaprogramot, valamint befejeztük az energia racionalizálási projekt implementációját is két fő gáz
üzemben (Algyő, Szank).
2012-ben eredményesen zárult a rétegrepesztési művelet Derecskén, amelyet először hajtottunk végre a nem hagyományos palagáz
kutatási projektünk keretében, azóta folyamatos termelés zajlik a területen.
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Fajlagos energiafelhasználás

GJ/toe

EREdményEk A 2012-Es éVbEn

Energiahatékonysági projekteket indítottunk Szankban, Gombán
és Nagykátán, melyek a kísérőgáz nagyobb arányú hasznosítását
tették lehetővé.
Hajdúszoboszlón és az algyői gázüzemben új kazánokat helyeztünk üzembe. Előzetes számítások szerint a projekt 41 TJ energia
megtakarítást fog eredményezni 1 millió m3 gázra vetítve (megvalósulása 2013-ra várható).
Oroszországban a Matyushkinskaya Vertical-ban új gázüzemű
motorokat telepítettek és helyeztünk üzembe, aminek következtében a CO2 kibocsátás a 2011-es 1 554,4 tonnáról 2012-re 978 tonnára csökkent.
Pakisztánban a 7,76 millió m3-rel kevesebb kísérőgázt fáklyáztunk
el 2012-ben azáltal, hogy elégetés helyett a termelőüzembe vezettük a gázt, illetve az üzemmenetet optimalizáltuk.
A 2012-es év során a MOL geotermikus projektfejlesztése a tervezettnek megfelelően haladt a geológiai vizsgálatok és thermohidraulikai modellezés mentén. A szabályozói környezet pozitív
irányba változott, azonban a fejlesztés megvalósításának megkezdését lehetővé tevő geotermikus koncessziók kiírása továbbra is
késik.
Az INA aláírta a fokozott olajkinyerési eljárást (Enhanced Oil
Recovery - EOR) célzó beruházási szerződéseket 2012 májusában.
Ez a technológia az olajkinyerés növelését teszi lehetővé Ivanić és
Žutica olajmezőkön szén-dioxid besajtolásával. Ezzel egyidőben a
projekt lehetővé teszi a Molve-i gázüzem CO2 kibocsátásának csökkentését is.
2012 második felének végére a technikai kompetencia-fejlesztési
programunkban a Kutatás-Termelés 750 munkavállalója vett részt.
Az Upstream Kulcs Munkavállaló Programot (mely a legjobban
teljesítő szakembereinket díjazza) négy nemzetközi kutatás-termelési leányvállalatnál (Pakisztánban, Oroszországban, Kazahsztánban
és Magyarországon) vezettük be 2012-ben.
Pakisztánban, a helyi gazdaság támogatása érdekében, szerződést kötöttünk egy helyi munkaerő-közvetítővel, mely a fúrási és
kitermelési helyszínekre közvetít ki alkalmazottakat. Ezen felül 1,54
millió USD értékben írtunk alá szerződéseket helyi alvállalkozókkal.
A MOL-csoport Irak Kurdisztán régiójában minden kutatás-termelési tevékenységét megelőzően környezetvédelmi hatásvizsgálatot
végez.
A MOL-csoport társadalmi befektetése részeként 2012-ben nyolc
kurd diák kapott lehetőséget arra, hogy olajmérnöki szakon végezzék mesterképzésüket Magyarország legjobb egyetemein. A társadalmi befektetéseink összértéke meghaladta a 200 ezer USD értéket.
Irak Kurdisztán régiójában a MOL-csoport támogatásával infrastrukturális fejlesztéseket hajtottak végre, melynek keretében Qalati
falu vízellátását biztosították két darab kút fúrásával, a Bijell régióban két iskola felújítását fejeztük be, illetve 1 km-nyi utat aszfaltoztunk le Qalati-ban.
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Gazdasági fenntarthatóság
Készletélettartam index (Reserve Life Index) (év)****
Organikus készletpótlási ráta (Organic Reserve Replacement Rate) (%)****
Kutatás - Fejlesztés célú kiadások (millió Ft)
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* Teljes MOL-csoport, de csak azon vállalatok tekintetében, melyek felett kontrollt gyakorol, ennek megfelelően az adatok a vegyesvállalatok (INA offshore, Szíria,
Egyiptom, Angola és Oroszországban a ZMB) nélkül értendőek; és a teljes termelés 74%-át fedik le
** Öt beszállító és egy harmadik fél halála nem EBK jellegű esemény eredményeképpen (Pakisztáni tűzharc)
***Teljes MOL-csoport INA-csoport nélkül
**** A készlet adatok 2008-ban az INA SPE 2P készleteinek 47,16%-át, míg 2009-től 100%-át tartalmazza. A termelési adatok 2008-ban a MOL-csoport adatait és az INA
termelésének 25%-át, 2009-ben a MOL-csoport adatait és az INA II. féléves termelési adatait, 2010-től MOL-csoport és az INA 100%-át tartalmazzák.
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interjú mOlnár józseFFel
Hogyan tervezi a MOL- csoport ellensúlyozni érett eszközeinek termeléscsökkenését?
Magyarország és Horvátország még mindig kulcsfontosságú terület a MOLcsoport portfóliójában, mely a jelenlegi termelés nagyjából ¾-ét adja.
Mindkét országban alacsony a termelési- és a kutatási költség, így továbbra is Európa vezető költséghatékony szárazföldi termelői közé sorolnak minket. Ugyanakkor, egyes területek termeltetése mára igazi szakmai kihívássá vált a mezők természetes kimerülése miatt. A MOL-csoport eredményesen használja meglévő szakmai tapasztalatait és tudását annak érdekében,
hogy ezt a negatív hatást mérsékelni tudja. Horvátországban például elindítottuk az első EOR projektet az Ivanic-Zutica mezőben, ahol további 30 millió kőolajhordó-egyenértékű termelésre számítunk az elkövetkező két évtizedben. Emellett 20 magyar mezőben van figyelemre méltó kutatási potenciál, ami 20-25 millió kőolajhordó-egyenértékű szénhidrogén termelést
eredményezhet korszerű technológiai ismereteink felhasználásával. Ezen kívül még számos ígéretes kutatás-fejlesztési projektünk van, így például a kémiai módszerekkel növelt szénhidrogén-termelés vagy a kiemelés-technológiai fejlesztése. A MOL és INA szakemberi 2012-ben és a jövőben egyaránt
azon dolgoznak, hogy kiaknázzák ezeket a lehetőségeket. Annak érdekében,
hogy maximalizáljuk a kihozatali arányt a meglévő mezőinknél és enyhítsük
a termelési volumen csökkenését, több mint 10 új mezőfejlesztési projektet
indítottunk Magyarországon és Horvátországban egyaránt. Mivel a jövőbeni növekedés a KKE régión kívül eső területekről várható, ezért nagyobb figyelmet fordítunk a nemzetközi jelenlétünkre és portfoliónk kiterjesztésére. Különösképpen a FÁK térség és a közel-keleti régió termelés-hozzájárulása növekedhet.
Közismert tény, hogy a közel-keleti országok – olajipari szempontból – a jelentős perspektíva mellett egyben
komoly kockázatokat is jelentenek. Milyen módon kezeli a MOL ezt a paradoxont?
A Közel-Kelet és Észak-Afrika (MENA) régióban végrehajtott kutatási és termelési projektek és beruházások továbbra is fókuszpontban maradnak, annak ellenére, hogy az elmúlt 12 hónapban folyamatos instabilitást tapasztalunk a térségben. Ugyan működésünkre jelentős negatív hatással voltak a szíriai események, mégis elkötelezettek maradunk a régió irányában és nagy potenciált látunk benne, Irak kurdisztáni régióján túlmenően is. Mindezt jól mutatja, hogy 2012 végén a MOL aláírt egy kutatás- és termelési együttműködési szerződést
Ománnal, egy 5000 km2 területű blokkra. Célunk, hogy tovább erősítsük a jelenlétünket ebben a békés és stabil, kőolajban oly gazdag országban. A MOL arra törekszik, hogy a MENA portfóliójában a potenciális kockázatokat minimalizálja. A legfontosabb szempont továbbra is a munkavállalók biztonsága, emiatt a MOL magas fokú
biztonsági intézkedéseivel biztosítja a munkavégzést ezeken a területeken. A gazdasági kockázatokat a portfolió
diverzifikálása és az erős partnervállalatokkal együtt folytatott kutatás-termelési projektek mérsékelik. Továbbá
jó a kapcsolatunk a helyi hatóságokkal és a nemzeti olajtársaságokkal, ami lehetővé teszi a MOL számára, hogy
megerősítse helyzetét ezekben az országokban.
Hogy halad a kutatás-fókuszú stratégia megvalósítása? Melyek az eddigi mérhető eredmények?
Számos sikeres felfedezést követően, a projektek lehatárolási fázisba léptek az elmúlt két évben. A folyamat
ezen részében történik a megtalált szénhidrogén vagyon kereskedelmi potenciáljának tovább pontosítása,
majd ezt követően, 2013-2014 során kerülhet sor a projektekből származó addicionális készletek könyvelésére.
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A vagyon készletre vételével, a következő három év során 100%-os átlagos készletpótlási arányt tudunk megvalósítani. Ugyanakkor ezeknek a találatoknak a tényleges termelés-hozzájárulása középtávon várható. A kutató- és lehatároló fúrásoknak több mint 60%-os a sikerrátája, az iparági átlag több mint kétszerese, így büszkén kijelenthetjük, hogy az elmúlt időszakban eredményesebbek voltunk, mint bármikor a MOL történetében. Fontos megemlíteni, hogy a jövőbeni hosszú távú sikerességünk biztosítása érdekében, új kutatási blokkokat vettünk fel Kazahsztánban, Ománban és Egyiptomban, így jelentősen megnöveltük a kutatási területeinket.
Irak kurdisztáni régióját tekinthetjük a MOL-csoport egyik legfontosabb zászlóshajójának. Melyek a legfontosabb eredmények 2012-ben, amelyeket szükségesnek tart megemlíteni?
Irak kurdisztáni régiója stratégiailag az egyik legfontosabb területe a MOL-csoportnak. Mindezidáig három jelentős találatunk van, név szerint: Bijell, Shaikan, Bakrman, utóbbi még tesztelés alatt áll. Valamennyi kurdisztáni
blokk igen jelentős potenciállal bír.
A Shaikan blokkban augusztusban kereskedelmi értékű találatot értünk el, a blokk további lehetőségeinek kiaknázása céljából így folytatjuk felgyorsított munkaprogramunk megvalósítását az operátorral. Várhatóan még ebben
az évben további termelési létesítményeket sikerül üzembe helyeznünk.
Az intenzív munkaprogram részeként 3 kutat fúrtunk az Akri-Bijeel blokk területén a Bijell mező lehatárolása és a
további kutatási potenciál beazonosítása érdekében. A mielőbbi termelésbe állítás érdekében, 2013 második negyedévében várható a kiterjesztett kútvizsgálati teszt felszíni létesítményének üzembe helyezése. A Bakrman-1
kutatófúrás mélyítése megtörtént, melynek során új, közepes sűrűségű nyersolajat találtunk a triász rétegben. A
tesztelés várhatóan 2013 első felében fejeződik be.

Upstream

Molnár József
Vezérigazgató
(GCEO)

Milyen kihívásokkal kell szembenéznie a MOL-csoportnak a következő években?
A legnagyobb kihívás egyrészt az érett mezők termeléscsökkenésének mérséklése, másrészt a kulcsfontosságú
nemzetközi fejlesztések felgyorsítása, például a Közel-Keleten, a FÁK térségben és a Kaszpi régiókban. Készletbázisunk stabil, és a megcélzott kitermelhető prognosztikus vagyon értéke 1,6 milliárd kőolajhordó-egyenérték (részesedés alapon). A MOL-csoport termelési szintje várhatóan napi 110 ezer kőolajhordó-egyenérték körül alakul
2013-ban. Reményeink szerint ezt jelentősen növelni fogjuk a jövőben, célunk, hogy 2018-ra elérjük a 170-180
ezer kőolajhordó-egyenértéket. Úgy gondolom, hogy minden szükséges eszközzel rendelkezünk ahhoz, hogy képesek legyünk szembenézni a kihívásokkal és elérni termelési célunkat. Stratégiai célunk egy hosszú távon fenntartható növekedéssel bíró portfolió kiépítése, melynek kiindulópontja az erős KKE bázis. Éves szinten 1-1,5 milliárd dollárt kívánunk beruházni a növekedés finanszírozása érdekében. A MOL-csoport erős pénzügyi pozícióval
rendelkezik, mely rugalmasságot biztosít, mind a kutatás-vezérelt növekedési stratéga folytatásához, mind szelektív akvizíciók és kulcsfontosságú fejlesztési projektek megvalósításához.
Komoly erőforrásokra van szükségünk ahhoz, hogy megfeleljünk ezeknek a kihívásoknak, egyaránt a már folyamatban lévő és a közeljövőben induló, kiemelkedő kutatási és mezőfejlesztési projektjeink irányításához. Az Irak
kurdisztán régiójában lévő eszközeink a világ legígéretesebb szárazföldi kutatási területén helyezkednek el. Emellett a meglévő portfoliónk kulcsfontosságú fejlesztési projektjei jelenleg az oroszországi, kazahsztáni és pakisztáni
régiókban folynak. Ezeken a területeken mindenütt növekvő termelést várunk, mely a magasabb kőolaj-kondenzátum aránynak köszönhetően jobb fajlagos nyereségességgel is büszkélkedhet.
A KKE régiót illetően, mind a magyar, mind a horvát bányatörvény jelenleg revízió alatt van, ami további kihívást és
erősödő versenyt eredményezhet. Ugyan a szabályozói környezet várható változása bizonytalanságot rejt, a MOLcsoport továbbra is elkötelezett a régió iránt és kész arra, hogy további projekteket finanszírozzon, a centrum országok maradék potenciáljának kiaknázza érdekében.
Valamennyi fent említett eredmények csakis magas tapasztalatú, jól képzett szakemberekkel érhetőek el. A változás és az innováció alapvető érték a Csoport számára, ez a versenyképességünk folyamatos javításának az alapja.
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Upstream pOrtFOlió
SPE 2P készlet (2012) - 647 millió boe

Termelés (2012) - 118,5 ezer boe/nap
Oroszország

olaj

gáz

gáz

kondenzátum

kondenzátum

Irak kurdisztáni
régiója

Kelet-közép európai régió

Kazahsztán

HR

Shaikan
Akri-Bijeel

H

Upstream
Upstream

olaj

RO

Khor Mor
Chemchemal

Szíria

Irak
Pakisztán

Termelés: 88,3 ezer boe/nap
Készlet (SPE 2P): 381 millió boe

Egyiptom

Kazahsztán

Oroszország

Omán

Észak Karpovskiy

ZMB
Surgut7

Matjushkinsky
Fedorovsky

Baitugan

Termelés: 17,5 ezer boe/nap
Készlet (SPE 2P): 176,2 millió boe

Pakisztán

Készlet (SPE 2P): 37 millió boe

Kamerun

Egyiptom

Margala
Észak-Margala
Tal
Karak

Kelet-Yidma &
Sidi Rahman és Rizk
mezőfejlesztési licenszek
Ras Qattara
Észak-Bahariya
Nyugat-Abu Gharadig
Disouq

MOL-CSOPORT

Angola
Termelés: 5,6 ezer boe/nap
Készlet (SPE 2P): 9 millió boe
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Termelés: 1,9 ezer boe/nap
Készlet (SPE 2P): 3,6 millió boe

KUTATÁS
TERMELÉS
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dOwnstream
áttekintés
Integrált működés a kőolajbeszerzéstől kezdve,
a finomítói és petrolkémiai termékek
előállításán keresztül, a nagy- és kiskereskedelmi
tevékenységig beleértve a logisztikai rendszerek
működtetését és az értéklánc optimalizálását
7 termelő üzem összesen 23,5 Mt/év finomítói
és 2,1 Mt/ év petrolkémiai kapacitással
Világszerte 18 Mt/év finomítói és 1,8 Mt/
év petrolkémiai termék nagykereskedelmi
értékesítése
Kiskereskedelmi jelenlét 11 országban több mint
1700 töltőállomással
Az „Új Downstream Program” elindítása, azzal
a céllal, hogy 2014 végére 500-550 millió USD
hatékonyságjavulást érjünk el.
… aminek eredményeként már 2012-ben 150
millió USD javulást mutathattunk ki.
ir.mol.hu/hu/mol-csoportrol/uzleteink/feldolgozases-kereskedelem/
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2012-ben a Downstream makroökonómiai környezetét a magas kőolaj árak, az ingadozó finomítói és
a nyomott petrolkémiai árrések, az alacsony piaci
igények és a növekvő üzemeltetési költségek határozták meg. A negatív üzleti környezetre adott válaszul, a Downstream üzletág átfogó, divízió szintű
programot indított el a korszerűtlen folyamatok felszámolására és a profitabilitás növelése érdekében.
Az „Új Downstream Program” a hatékonyságjavítást, a rugalmasabb üzemeltetést, a szigorú költséggazdálkodást és a felülvizsgált integrált értékesítési stratégia megvalósítását célozza meg. A
program végrehajtásával 2014 végére 500-550
millió USD EBITDA növekedést érünk el. Eredeti terveinknek megfelelően 2012-ben 150 millió
USD, a teljes cél 30%-át kitevő megtakarítást értünk el.
A hatékonyságjavító erőfeszítések kedvező hatása
mellett a Pozsonyi és a Dunai Finomítók továbbra is jelentősen hozzájárulnak az eredményünkhöz komplex eszközstruktúrájuknak köszönhetően
és az INA Downstream eredményessége is jelentősen javult.
Belső felvevőpiacunk további erősítését szolgálják
a petrolkémiai és kiskereskedelmi területen elindított jelentős beruházásaink. Az új LDPE- és a butadién üzemeknek köszönhetően további rugalmasságot nyerünk az integrált finomítói-petrolkémiai működésben, ugyanakkor megnöveltük kiskereskedelmi jelenlétünket a déli régióban és megvásároltuk a
PAP Oil 125 töltőállomásból álló kúthálózatát Csehországban.

VERsEnyELŐnyEink
Az Ellátási Lánc Menedzsment által optimalizált, „7 termelőegységből” álló modellünk komoly hasznot húz a komplex eszközpark szinergiáiból. A magas nettó készpénztermelő képességgel
büszkélkedő finomítóink Magyarországon és Szlovákiában hatékonyan aknázzák ki mind földrajzi fekvésükből adódó lehetőségeiket, mind kiegyensúlyozott termék és fogyasztói portfóliójukat. A
MOL-csoport petrolkémiai üzemei versenyelőnyt jelentenek a finomítóink számára, ugyanakkor magas minőségű termékeket juttatnak el a fogyasztóinkhoz.

dOwnstream

Pozsonyi Finomító, Szlovákia

Az alapanyag optimalizálásunk lehetővé teszi, hogy a kőolaj típusok széles palettájából a legmegfelelőbb nyersanyagot válasszuk
ki a tengeri finomítóink számára. 2012-ben számos új típusú kőolajat vizsgáltunk meg és dolgoztunk fel a finomítói flexibilitás és
profitabilitás növelése érdekében. Alternatív kőolaj ellátási lehetőségeket vizsgáltunk meg szárazföldi finomítóink számára, valamint felülvizsgáltuk a piaci igényeket is, melyek jelentős eltolódást mutattak a középpárlatok irányába.
Kiterjedt csővezeték hálózatunk és megnövekedett tároló kapacitásunk versenyképes kőolaj- és nyersanyagellátást és alacsony
költségű termék elosztást tesznek lehetővé. Sokrétű logisztikai
rendszerünk és jól célzott, végfelhasználókat elérő kereskedelmi
tevékenységünk továbbra is a legfőbb erősségünk az értékesítési eredményünk maximalizálásában. A végfelhasználók felé kiépített finomítói termék-értékesítési csatornák (beleértve a petrolkémiai integrációt) és a kiskereskedelmi eladásaink a finomítóink
termelésének kb. 50%-ára biztos felvevőpiacot biztosítanak.
Kulcs stratégiánk vevőink megtartására, hogy a gyengülő piaci
környezetben tovább erősítjük azokat az értékeket, melyeket a
piac felé közvetítünk. Emellett tudatos költséggazdálkodással és
javuló működési hatékonysággal csökkenő üzemeltetési költségeket értünk el.
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úJ dOwnsTREAm PROgRAm 2012-2014

A folyamatosan romló külső környezetre adott válaszként a MOLcsoport Downstream divíziója elindította a „Új Downstream Programot” azzal a határozott céllal, hogy hatékonyság és profittermelő képesség szempontjából visszakerüljön Európa élmezőnyébe és kiaknázza az integrált Downtream működésben rejlő szinergiákat. Céljaink elérése érdekében bizonyos területeken radikális
változásokra volt szükség, hogy javítsuk a Downstream hatékonyságát és eredményességét, ugyanis a változó és kihívásokkal teli
üzleti környezet számos üzleti folyamat rendhagyó kezelését tette szükségessé.
A „Új Downstream Program” 2014 végére 500-550 millió USD
EBITDA javulást fog eredményezni a 2011-es bázishoz képest. A
program további 70-100 millió USD forgótőke csökkenést irányozott elő, mely az alapanyag és termék készleteink hatékonyabb
menedzsmentje révén érhető el. Ez a komplex program több száz,
egyedileg nyomon követett akción keresztül a MOL-csoport öszszes Downstream leányvállalatát lefedi.
A tervezett EBITA növekedés megközelítőleg 70 %-a költségcsökkentésből, míg 30 %-a bevétel növekedésből ered. A fő fókusz
a legnagyobb költségelemekre helyeződik, melyek az energia, a
karbantartás, és a személyügyi költségek. Ezeken kívül egyéb, a
Downstream jövedelmezőképessége szempontjából kulcs tényezők is figyelmet kapnak, mint például a veszteség menedzsment,
a logisztikai fejlesztések, a piac és termékpaletta optimalizálása,
a termékhozamok növelése stb. A MOL-csoport már a program
első évében 150 millió USD EBITDA javulást ért el.
mEgLéVŐ TERmELŐ EszközEink mEgERŐsíTésE és
Optimalizálása

Nelson Komplexitási index alapján a MOL-csoport finomítóit az
európai átlag fölé sorolják, mely értékesebb termék portfólióban
és széles termékkihozatal struktúrában nyilvánul meg. Jól irányozott beruházásokkal, megfontolt karbantartással képesek leszünk
megtartani vezető szerepünket az európai finomítók között.
A kihívásokkal teli külső környezetet kezelendő, finomítóinkban
és petrolkémiai üzemeinkben rugalmas, kereslet-vezérelt üzemmódokat vezettünk be, melyek a piaci változásokra történő gyors
reagálást tesznek lehetővé. Termelő egységeinkben elindítottunk
egy veszteség-minimalizálási programot, így a hozzáadott értékkel bíró tevékenységekre koncentrálhatunk a „Lean menedzsment” rendszer segítségével.
Horvátországban a flexibilis üzemeltetés és a hatékonyságjavító
akciók jelentős javulást eredményeztek az INA Termékelőállítás &
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Kereskedelem divíziójának eredményében. A piaci igényekre szabott működés keretein belül a legfontosabb konverziós üzemek
minél jobb kihasználtságára, az alapanyag megfelelő kiválasztásán alapuló legkedvezőbb hozamok elérésére, a logisztikai rendszerek racionalizálására és modernizálására és az üzemeltetési
költségek folyamatos csökkentésére fókuszálunk, melynek a horvátországi teljesítmény javulásának legfőbb letéteményesei.

Dunai Finomító, Magyarország

Két integrált petrolkémiai üzemünk Magyarországon és Szlovákiában (TVK, SPC) 2012-ben megtartotta regionális vezető szerepét
és erősítette a Downstream működését, mint belső fogyasztó. Elindult az új 220 kt/év kapacitású új LDPE üzem építése Pozsonyban, amely 2016-tól lehetőséget biztosít további szinergiák kiaknázására a termelés rugalmasságának növekedése és a nagyobb
vegyipari benzin felvétel biztosítsa révén. A MOL-csoport elindította a butadién kinyerő üzem építését is a TVK-ban. A megközelítőleg 160 millió USD érétkű beruházás révén egy új 130 kt/év kapacitású üzem fog megépülni 2014 végére, melynek köszönhetően beléphetünk a komoly haszonnal kecsegtető szintetikus műgumi piacra.

dOwnstream

EREdményEink

VEzETŐ REgiOnáLis éRTékEsíTési és LOgiszTikAi
hálózatunk kamatOztatása

A MOL-csoport értékesítési és marketing tevékenysége főként a
közép-kelet-európai növekedési lehetőségekre fókuszál, ahol jelentős előnyt jelent a központi elhelyezkedésünk és a vevői igények különösen mélyreható ismerete.
A gyenge üzemanyag kereslet ellenére képesek voltunk piaci részesedésünket növelni Horvátországban és Szlovákiában, illetve
sikerült erős pozíciónkat megtartanunk Magyarországon, ugyanakkor további lépéseket tettünk jelenlétünk megerősítésére a
magas profitot ígérő szerb és román piacon. A kiskereskedelmi
fejlesztésekkel egyidejűleg számottevő mennyiségű motorhajtóanyagot sikerült eladnunk Szlovéniában.
Regionális telepi lefedettségünket tovább javítjuk kapacitásnöveléssel a feltörekvő román és szerb piacokon az értékesítési stratégiánk támogatásának érdekében, és folytatjuk az INA logisztikai rendszerének már megkezdett felújítását különös tekintettel
a rijekai eszközeinkre.
Folytatjuk ambiciózus növekedési terveink végrehajtását a megcélzott kiskereskedelmi piacokon, míg Horvátországban a hatékonyságnövelésre és a termékminőség javítására koncentrálunk.
• Csehországban megvásároltuk a PAP Oil kúthálózatát 125 töltőállomással
• Kúthálózat fejlesztési tevékenységünk révén a töltőállomásaink
száma 5 %-kal nőtt Romániában.
• Összesen több mint 180 töltőállomást modernizálunk, kiemelt
figyelmet fordítva az INA kúthálózatára.
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Környezet

EREdményEk A 2012-Es éVbEn

Az energiahatékonysági és CO2 kibocsátás-csökkentési intézkedések folytatódtak a MOL, INA, Slovnaft és IES finomítókban és petrolkémiai üzemekben. 2012-ben a MOL 2,68 millió USD, az INA rijekai
finomítója 10,5 millió USD, a TVK 3,0 millió USD és a IES mantovai finomítója 1,7 millió USD megtakarítást ért el.
A MOL-csoport “Jövő töltőállomása” koncepciója alapján épült budapesti töltőállomás első működési évének kiértékelése szerint 120
MWh energiát takarítottunk meg és 30 tonnával kevesebb üvegházhatású gázt juttattunk környezetünkbe.
A MOL használt sütőolaj gyűjtésére irányuló akcióját már három
országra terjesztettük ki (Magyarország, Szlovákia és Románia). A tavalyi évben összesen 85,5 tonna olajat sikerült begyűjtenünk és újrahasznosítanunk.
A MOL-csoport több mint 10 000 tonna használt kenőanyagot gyűjtött vissza 2012-ben. E hulladékot jellemzően bitumenelőállításhoz

használjuk fel, ami biztosítja a hulladék környezetbarát és fenntartható újrahasznosítását.
A zalai finomítóban elindult a gumibitumengyártási tevékenység, illetve sikeresen megépült három gumibitumen tesztút Magyarországon. Az eljárással fenntartható megoldást kínálunk a hulladékká vált
gumiabroncsok újrahasznosítására, egyúttal hosszú élettartamű, jó
minőségű utak is építhetők a termék használatával.
Az új fejlesztésű “MOL Truck Diesel” (tehergépjármű dízel üzemanyag) kiváló minőségű termék, melyet elsősorban nagykereskedelmi ügyfeleink használnak. Segítségével akár 3%-os szén-dioxid kibocsátás csökkenés is elérhető más gázolaj termékekhez képest, hatékonyabb égési tulajdonságainak köszönhetően.
A MOL-csoport Downstream üzletágában elindítottuk Rotációs
Programunkat a IES, INA, MOL és Slovnaft finomítók alkalmazottainak hatékony együttműködése, tudás- és tapasztalatmegosztása érdekében.
Továbbra is szoros kapcsolatot ápolunk a helyi közösségekkel, számos nyílt napot tartottunk telephelyeinken, Zöld Fórumot szerveztünk a dunai és pozsonyi finomítóinkban környezetvédelmi hatóságok és civil szervezetek részvételével.
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*** MOL-csoport

2008*

Halálesetek száma (saját munkavállalók)
Halálesetek száma (beszállítók)

2009*

2010**

2011**

2012**

2010***

2011***

2012***

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halálesetek száma (harmadik fél)

0

0

0

0

0

0

0

0

Közúti baleseti-arányszám
(RAR) (balesetek száma/millió
vezetett km)

n.d.

2,25

1,51

0,98

0,78

1.,42

1,01

1,47

** INA nélkül

*** Teljes MOL-csoport

2012

2011

2012

INA nélkül*

INA nélkül

INA nélkül

2011
Teljes
MOL csoport**

2012
Teljes
MOL csoport***

Létszám

9.055

9.192

8.893

15.785

15.398

Férfiak (%)

76,6

76,4

76,9

79,2

79,7

Nők (%)

23,4

23,7

23,1

20,8

20,3

7,3

5,5

10,8

6,0

8,8

0,2
2011

2010

t/kt

Fluktuáció (%)

Petrolk.

0

Finomítás

Egy főre jutó képzési költség (ezer Ft)

n.a

68

Egy főre jutó képzési óraszám

n.a

25

* Képzési adat IES és TVK nélkül

** Képzési adat IES és STSI nélkül

Petrolk.

Finomítás

Petrolk.

Finomítás

Petrolk.

Finomítás

Petrolk.

Finomítás

56

73

44

84

56

54

44

63

36

25

40

38

36

22

40

26

*** Képzési adat Energopetrol nélkül

Gazdasági fenntarthatóság
Finomítás
GJ/kt
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2012

millió m3
140
120
100
80
60
40
20
0

Teljes és fajlagos vízfelhasználás

2008

2009

2010

Vízkivétel / termelés - Finomítás INA nélkül
Vízkivétel / termelés - teljes Finomítás
Teljes vízkivétel - INA Finomítás üzletága
Teljes vízkivétel - Finomítás INA nélkül

2011

2012

m3/kt
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Vevői elégedettség

2010

2011

2012

Nagykereskedelmi vevői elégedettség (MOL) (%)

88

86

88

Nagykereskedelmi vevői elégedettség szintje (INA) (%)

84

84

83

Nagykereskedelmi vevői elégedettség szintje (Slovnaft) (%)

90

90

82

n.a.

84

80

Nagykereskedelmi vevői elégedettség szintje (IES) (%)

Kutatás - Fejlesztés célú kiadások
Downstream K+F ráfordítás (millió Ft)
Megújulókra fordított K+F (millió Ft)
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2011

0,8

0,4

2010

2010

2012**

Újrafelhasznált/újrahasznosított hulladék aránya (%)

Teljes Downstream
(Petrolkémiával és
Kiskereskedelemmel)

0,6

2009

2009

Human Capital

SO2-kibocsátás

2008

2008

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) Finomítás - INA nélkül
Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) Finomítás - Finomítás
Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) Finomítás - Petrolkémia

Finomítás

* INA és IES nélkül

2012

SO2-kibocsátás/termelés - Finomítás INA nélkül
SO2-kibocsátás/termelés - teljes Finomítás
SO2-kibocsátás INA Finomítás üzletága
SO2-kibocsátás - Finomítás INA nélkül

Fajlagos CO2-kibocsátás - Petrolkémia
Teljes CO2-kibocsátás - Petrolkémia

Fajlagos energiafelhasználás

2009

t/kt
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0

NOx-kibocsátás/termelés - Finomítás INA nélkül
NOx-kibocsátás/termelés - teljes Finomítás
NOx-kibocsátás INA Finomítás üzletága
NOx-kibocsátás - Finomítás INA nélkül

CO2-kibocsátás / termelés - finomítás INA nélkül
CO2-kibocsátás / termelés - teljes finomítás üzletág
Teljes CO2-kibocsátás - INA Finomítás üzletága
Teljes CO2-kibocsátás - Finomítás INA nélkül

Petrolkémia üzletág CO2-kibocsátása

NOx-kibocsátás

2012

Környezet

Finomítás

Környezet

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Elfolyások mennyisége - Finomítás INA nélkül
Elfolyások mennyisége - teljes Finomítás
Elfolyások száma - INA Finomítás
Elfolyások száma - Finomítás INA nélkül

Humántőke
Éghajlatváltozás

2011

Munkaidő-kieséssel járó
munkabalesetek gyakorisága (LTIF)

eset/millió
munkaóra

m3
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Fenntarthatóság

Egészség és biztonság

2008

2009

2010

2011

2012

1.138,7

1.626,2

1.467,7

1.380,0

1.604,5

342,6

572,5

622,8

515,4

656,7
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interjú
hOrváth Ferenccel
Hogyan látja a 2012-es Downstream gazdasági környezetet? Ez
már a fellendülés éve volt a különösen nehéz 2011-es év után?
Nem igazán látni még a bíztató jeleket. Nagymértékű ingadozás
jellemezte a környezetet, és a helyzet összességében nem vált fényesebbé 2012-ben. Magas maradt a kőolaj ára, az első negyedévben kétéves csúcsot ért el. A Brent-Ural árak közötti különbség
csökkenésének következtében az Ural-típusú kőolaj feldolgozásából származó előnyünk szinte teljesen eltűnt a tavalyi év során.
Sőt, júliusban az Ural értékesítése feláron történt a Brent-hez képest, ami az elmúlt évtizedben már másodszorra fordult elő.
Ha figyelembe vesszük a csökkenő petrolkémiai árréseket, a folyamatosan visszaeső európai üzemanyag keresletet és a magas energiaárakat, akkor csak azt a következtetést lehet levonni, hogy ezek még mindig nagyon nehéz idők a Downstream számára.
Hogyan reagál a Downstream a kihívásokkal teli gazdasági környezetre?
A kedvezőtlen külső hatások ellenére a MOL-csoport Downstream
divíziója elkötelezett aziránt, hogy nyereségesség és hatékonyság
szempontjából visszakerüljön az első helyre a kelet-közép-európai régióban. Ez a cél motivált minket abban, hogy elindítsuk az
„Új Downstream Program 2012-2014” hatékonyságnövelő kezdeményezést, mely az integrált értékláncunk minden egyes elemét érinti a kőolaj kiválasztásától kezdve, a finomításon és petrolkémián át, egészen a nagy- és kiskereskedelemig.
A program 3-3,5 USD/hordó EBITDA növekedést céloz meg 2014re, ami a nyomott külső környezet ellenére is erős profit-hozzájárulóvá tenné a Downstreamet a cégcsoportban. Ez komoly kihívás, de bíztató, hogy a program már az első évben sikeresen teljesített, hiszen a divízió EBITDA-ja 150 millió dollárral javult, ami
megfelel az előzetesen meghatározott céloknak.
Melyek voltak az Új Downstream Program legfontosabb elemei 2012-ben?
2012-ben a teljes eredmény több mint 50%-át a bevételek növelésére irányuló kezdeményezéseknek köszönhettük. Kereskedelmi akcióink jelentős növekedést céloztak meg a legvonzóbb kis- és
nagykereskedelmi piacainkon, Romániában és Szerbiában. Emellett termékportfóliónk hatékonyabb
kihasználása érdekében is tettünk lépéseket. Például a C4 frakcióra kidolgozott friss értékesítési stratégiánk egy új marketing modell bevezetésével és a termelés optimalizálása révén megnövelt nagykereskedelmi mennyiségekkel hatékonyan reagált a bővülő keresletre.
Tavaly a legjelentősebb költségcsökkenést az energiagazdálkodási akciók eredményezték. Kétszáz
energia-vonatkozású projektet azonosítottunk be és indítottunk el, amelyek a fogyasztási mennyiségek csökkentését, az energiaforrások és folyamatok optimalizálását, valamint az energiaellátási feltételek javulását célozzák. 2012-ben az energiahatékonyságot javító intézkedések körülbelül 20 millió USA dollárral csökkentették a MOL-csoport működési költségeit és jelentős szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményeztek termelő egységeinkben.
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Milyen hatást gyakoroltak a hatékonyságnövelő intézkedések és a Downstream integráció a szervezetre?
A MOL-csoport Downstream divíziója az elmúlt évtizedben jelentős mértékben növekedett, aminek
következtében nagyon kiterjedt és összetett működési modell jött létre, lefedve a teljes értékláncot
a kőolaj beszerzéstől a finomításon, a petrolkémiai feldolgozáson, logisztikán és elosztáson keresztül egészen a nagy-és kiskereskedelmi tevékenységeinkig. Bizonyos esetekben azonban a növekedés mellékhatásaként duplikált funkciók, egymást átfedő tevékenységek, és nem kellően hatékony
együttműködési formák jöttek létre az üzletágak és területi egységek között.
2011-ben már megtettük az első lépést egy hatékonyabb Downstream működés felé azáltal, hogy
egyesítettük a Termékelőállítás & Kereskedelem, a Petrolkémia és a Kiskereskedelem üzletágat, de
az átalakulás ezzel nem fejeződött be. 2012-ben átszerveztük a csoport- és helyi szintű üzleti egységeinket annak érdekében, hogy elérjük az összetett és multinacionális tevékenységünkhöz illő optimális működést. Az új vállalati struktúra sokkal rugalmasabb és gyorsabb döntéshozatali eljárást
eredményez, amellett, hogy biztosítja a jelentősen megnövekedett nemzetközi szervezet hatékony
irányítását.
A változás arra is lehetőséget teremtett, hogy egyesítsünk néhány funkciót. Elkezdődött egy részletes folyamat- és tevékenység felülvizsgálat, annak érdekében, hogy azonosítsuk és felszámoljuk
az egymást átfedő tevékenységeket, továbbá növeljük az emberi erőforrásaink termelékenységét.
Erőforrásaink hatékonyabb felhasználása azt is jelentette, hogy optimalizáltuk létszámunkat, és egy
fájdalmas, de szükséges lépéssorozat keretében, csoport szinten több mint 1000 fővel csökkentettük a munkavállalói létszámot.

dOwnstream

Horváth Ferenc
Ügyvezető igazgató,
Downstream Divízió

Milyenek az INA Downstream kilátásai?
A fejlesztés folyamatban van és hiszem, hogy az eredménye már az INA 2012-es teljesítményében
is látszódik, bár még mindig rengeteg a teendő. Arra számítunk, hogy az eszközök rugalmasabb működtetésének és a hatékonyságnövelő akciók eredményeként fokozatos javulás lesz megfigyelhető a
horvátországi Downstream divízióban. Ezért fókuszál az INA jelenleg piaci jelenlétének további erősítésére, amit magas minőségű üzemanyagok és szolgáltatások fejlesztésével, a hatékonyság maximalizálásával és a költségek csökkentésével ér el.
Hosszú távon azonban elengedhetetlenné válnak az INA Downstream számára a finomítói fejlesztések, így készek vagyunk arra, hogy a Rijekai Finomítóban befektessünk egy maradékfeldolgozó projektbe. Hiszem, hogy 2013-ban áttörést érhetünk el ezen a területen.
Hogyan látja általánosságban a MOL-csoport Downstream divíziójának jövőjét?
Rövidtávú célkitűzésünk az Új Downstream Program sikeres teljesítése. 2013 évi célkitűzésünk ambiciózus: 400 millió USA dollár EBITDA növekedést kívánunk elérni a bázis évhez képest, mely 250 millióval több, mint a 2012-ben elért eredmény.
Hosszú távon pedig az új működési struktúrától várunk jelentős eredményeket, mely egyrészt meggyorsítja a döntési folyamatokat, másrészt a kiterjedt Downstream tevékenységből adódó előnyök
hatékonyabb kihasználását is lehetővé teszi. Ezen felül különös hangsúlyt fektetünk a kiemelt petrolkémiai- és az INA-ban indított projektjeinkre, amelyektől szintén komoly eredményeket várunk.
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dOwnstream
pOrtFOlió
FinOmítók

Kapacitás (millió tonna/év)
Dunai Finomító
8,1
Pozsonyi Finomító
6,1
Mantovai Finomító
2,6
Rijekai Finomító
4,5
Sisaki Finomító
2,2

Hazai és főbb piacok

NCI Index
10,6
11,5
8,4
9,1
6,1

Finomító
Petrolkémiai üzem
Olajvezeték
Petrolkémiai vezetékek

Kőolajvezeték

Barátság (szlovák rész, Transpetrol tulajdona)
Barátság II.
Adria (magyarországi szakasz)
Algyő
Porto Marghera – Mantova
Adria – JANAF (INA részesedése 12%)
Termékdepó (darab)
Termékvezetékek:
MOL – 1.356 km
SN – 484 km

Termék depó

22,0
7,9
10,0
2,0
2,6
20,0
37

Lengyelország

8,2
2,5

Csehország

kiskEREskEdELmi háLózAT

581
448
233
215
43
38
65
125

Termelés

TVK - Etilén
TVK - Polyolefin
SPC- Etilén
SPC - Polyolefin
Vezetékek

Alapanyag és termék vezetékek
Etilén (Kazincbarcika)
Etilén (Kalush)

Ausztria

Dunai
Finomító

Magyarország

Románia

Szlovénia
Horvátország

Sisaki
Finomító

Kapacitás (kilotonna/év)

660
765
220
435

TVK

SPC

Olaszország

petrOlkémia

Szlovákia

Pozsonyi
Finomító

Töltőállomások száma

MOL
INA
Slovnaft
IES
Tifon
Roth
Energopetrol
PAP Oil

dOwnstream

Etilénvezeték

lOgisztika
Kapacítás (millió tonna/év)

Mantovai
Finomító

Rijekai
Finomító

Bosznia Hercegovina

Szerbia

Kapacitás (kilotonna/év)

2.700
160
100

Montenegro
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FöldGázszállítás – FGsz zrt.
Seszták Imre Kompresszorállomás, Beregdaróc

5800 km hosszú távvezetékrendszer
18 hazai, 2 import betáplálási pont, közel 400
gázkiadási pont
6 regionális központ, 6 kompresszorállomás
Világszínvonalú irányítóközpont Siófokon
Az ITO (Independent Transmission Operator)
modell implementálása Európában az elsők
között
ir.mol.hu/hu/mol-csoportrol/uzleteink/foldgazszallitas/

Magyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban FGSZ) végez földgázszállítási és rendszerirányítási tevékenységet. Mindkét tevékenység törvényileg szabályozott piaci környezetben zajlik. A vállalat tulajdonolja és üzemelteti a Magyarországot behálózó nagynyomású földgázszállító rendszert. A hazai földgázszállítás mellett az
FGSZ tranzit tevékenységet is folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, átszállítást Románia és Horvátország irányába, valamint megteremtette az Ukrajna felé történő szállítás technikai lehetőségét is.
Nemzetközi összehasonlításban a Társaság vezetékrendszerének műszaki színvonala a csúcstechnológiák közé tartozik. Az FGSZ a térség stratégiai szerepben lévő vállalatai közé tartozik. Dinamizmusa és hatékonysága Európa egyik kiemelkedő földgázszállítójává teszi.
Az FGSZ által az elmúlt években végrehajtott stratégiai fontosságú vezetékfejlesztések alapozzák meg
a társaság jövőjét, a regionális elosztó szerep kiteljesítését és hazánk biztonságos, környezetbarát és
versenyképes áron történő gázellátását. Az FGSZ
felkészülten néz szembe azokkal a kihívásokkal, feladatokkal és követelményekkel, amelyek az Euró34

pai Unió által is támogatott, integrált, forráslehetőségeit tekintve diverzifikált és likvid piac kialakításából következnek. A stratégiai célkitűzések további hatékony és átgondolt infrastruktúrafejlesztést
tesznek szükségessé.

VERsEnyELŐnyEink
Földrajzi adottságok: az FGSZ fontos szereplője a regionális tranzit célú szállításoknak is.
Minőségbiztosítás: A vállalat 1997-től működtet tanúsító testület
által auditált, ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségbiztosítási rendszert. A tanúsító az olaj- és gázipar területén
kiemelten elismert SGS. A minőségbiztosítási rendszer működését
az SGS Hungária Kft. félévente felülvizsgálja.
Stabil pénzáramlás: Az FGSZ közel 5800 km hosszú, Magyarországot behálózó nagynyomású földgázszállító távvezeték-rendszerének működtetése, kapacitásának és kiegészítő szolgáltatásainak
diszkriminációmentesen történő értékesítése stabil pénzáramlást
biztosít a csoport részére.

EREdményEink
iTO EuRóPábAn Az ELsŐk közöTT

Közel három évig tartó előkészítő folyamat során az FGSZ megtette a szükséges intézkedéseket az új független rendszerirányító
modell (ITO - Independent Transmission Operator) keretei közötti működésre, így Európában elsők között kapta meg 2012. június
28-án a Magyar Energia Hivataltól a szállítási rendszerüzemeltetői
működési engedélyt (ITO engedély). A Társaság a 2012/13-as gázévben már szállítási rendszerüzemeltetői engedélyesként folytatja
tovább rendszerirányítási és gázszállítási tevékenységét.
nEgyEdszER is A LEgJObb munkAhELy:

Az FGSZ az Aon Hewitt 2012-es Legjobb Munkahely Felmérésében
Magyarországon negyedszer nyerte el a Legjobb Munkahely megtisztelő címet, míg a regionális versenyben harmadszor lett KeletKözép-Európa Legjobb Munkahelye - kategóriájában egyedüli magyar vállalatként.

kitekintés
EuRóPAi dimEnziók

Az FGSZ egy hatékonyabb és több lábon álló gázpiac létrejöttében érdekelt. Ezért a 2011-től 2020-ig terjedő 10 éves időszakban mind a magyar, mind pedig nemzetközi színtéren átfogó infrastruktúra-fejlesztésekben kíván részt venni, ezzel segítve a hazai likvid gázpiac kialakulását. A gázpiac átformálása lehetővé teszi, hogy a hazai fogyasztók az aktuálisan legalacsonyabb árú gázforrást tudják igénybe venni a régióban.

FöldGázszállítás

áttekintés

Az FGSZ a stratégiai beruházások első lépcsőfokaként 2006 és
2010 között jelentősen növelte a keleti importkapacitást, összhangban a stratégiai tároló fejlesztésével. Megépült a magyarhorvát és a magyar-román összekötő vezeték.
A stratégiai beruházások második, 2011-2020-as időszakra tervezett üteme az északnyugati és északkeleti fejlesztéseket foglalja
magában. Az FGSZ egyfelől tervezi a létező nyugati importkapacitások bővítését, s a Dunántúl ellátásbiztonságát a HAG-vezetéktől
függetlenül szavatoló belső fejlesztéseket.
Másrészt 2012-ben együttműködési megállapodást kötött az
UKRTRANSGAZ-zal a Magyarországról Ukrajnába történő földgázszállításról, amelyre az FGSZ műszakilag felkészült, a szállítások
várhatóan 2013-ban megindulhatnak.
Az FGSZ célja, hogy Magyarország minden oldalról bebiztosítsa
magát, és szerves részévé váljon az őt körülvevő régiónak. A déli
és délkeleti területek, majd a keleti mellett az északi és nyugati
gázforrások becsatolásával Magyarország gázellátása már biztosabb alapokon fog nyugodni.
Az FGSZ hosszú távú stratégiájában lefektetett beruházások lehetővé teszik, hogy a jelenlegi perifériális gázszállítási szerepkörből
kilépve Magyarország az elkövetkező évtizedben regionális gázelosztó központtá fejlődjön.
Az Észak–Déli Gázkorridor célja egy egységes, transzparens gázpiac
kialakítása a közép-és délkelet-európai régióban. Az FGSZ továbbra is támogatja a koncepciót, azonban úgy véli, az Ukrajna irányába
történő szállítás lehetőségének megteremtésével kézenfekvő egy
egyszerűbb, költséghatékony megoldás. Az eredetileg tervezett
Horvátország – Magyarország – Szlovákia – Lengyelország útvonal
helyett egy másik, zömében a már kiépített vezetékrendszerre épülő útvonalat javasol Horvátország – Magyarország – Ukrajna – Lengyelország vezetékrendszereinek összekapcsolásával.
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FöldGázszállítás
inFrastrUktúra
kAPACiTásAdATOk
(Az AdATOk 15 °C-On éRTEndŐk)

Éves megszakítható kapacítás
Napi megszakítható kapacítás

5,5
15,0

milliárd
millió

OszTRák/mAgyAR összEköTŐ VEzETék
(HAG vezeték felöl)
Betáplálási pont
(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacítás
4,4
milliárd
Napi nem megszakítható kapacítás
12,1 millió
Éves megszakítható kapacítás
Napi megszakítható kapacítás

0,8
2,3

föLdgázszáLLíTó REndszER bETáPLáLási
napi csúcskapacitása
Összesen stratégiai kitárolás nélkül
ebből megszakítható
Import
ebből megszakítható
Tranzit
Kereskedelmi célú tárolás
ebből megszakítható
Stratégiai célú tárolás
Hazai Termelés

Ukrajna
Szlovákia
Beregdaróc
Miskolc

Ausztria

Hajdúszoboszló

Vecsés

Kápolnásnyék

mAgyAR/ROmán összEköTŐ VEzETék

Kiadási pont
Éves nem megszakítható kapacítás
Napi nem megszakítható kapacítás

(köbméter)
1,7
milliárd
4,8
millió

Kenderes
Karcag

mAgyAR/hORVáT összEköTŐ VEzETék

Kiadási pont/Betáplálási pont
Éves nem megszakítható kapacítás
Napi nem megszakítható kapacítás

Kecskemét

(köbméter)
6,5
milliárd
19,2 millió

Siófok

Gellénháza

hazai termelés

12 betáplálási pont
Éves nem megszakítható kapacítás
Napi nem megszakítható kapacítás

(köbméter)
2,1
milliárd
8,3
millió

sTRATégiAi CéLú föLdALATTi gázTáROLó
kAPACiTásAdATAi

1 betáplálási pont
Éves nem megszakítható kapacitás
Napi csúcskapacitás
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(köbméter)
1,2
Milliárd
20,0 Millió

Irányítóközpont

Kompresszorállomás

Kardoskút
Szőreg

Zsana
Algyő

Import betáplálási pont
Termelés
Tárolás
Stratégiai célú tárolás
Gázátadó állomás

Babócsa

Horvátország

Románia
Távvezetéki üzem

Szank
Báta

(köbméter)
5,0
Milliárd
59,6 Millió
7,1
Millió

Endrőd

Városföld

Pusztaederics

kEREskEdELmi CéLú föLdALATTi gázTáROLók
kAPACiTásAdATAi

5 Betáplálási pont
Éves nem megszakítható kapacitás
Napi csúcskapacitás
Ebből megszakítható

Tiszavasvári

Nemesbikk

Mosonmag yaróvár

milliárd
millió

mAgyAR/szERb összEköTŐ VEzETék
Kiadási pont
(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacítás
4,8
milliárd
Napi nem megszakítható kapacítás
13,2 millió

(köbméter)
172,8 millió
24,4 millió
74,4 millió
17,3 millió
11,3 millió
59,6 millió
7,1
millió
20,0 millió
8,3
millió

FöldGázszállítás

ukRán/mAgyAR összEköTŐ VEzETék
(Testvériség, Összefogás, Keleti szél)
Betáplálási pont
(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacítás
20,5 milliárd
Napi nem megszakítható kapacítás
56,3 millió

Gázvezeték Ø_>1000 mm

Szerbia

Gázvezeték Ø_> 600 mm
Gázvezeték Ø_> 300 mm
Gázvezeték Ø < 300 mm
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Gáz és enerGia prOjektek
EnERgiA- és hŐTERmELés

mmbf zRT.

2007 decemberében a MOL és stratégiai partnere a CEZ (Cseh
Energetikai Vállalat) Közösvállalati Megállapodás (JVA) keretében
három energetikai nagyberuházás megvalósítását tűzte ki célul:
a dunai és a pozsonyi finomítók területén két kombinált ciklusú
gázturbinás (CCGT) technológiával működő erőmű építését, valamint, a pozsonyi finomító területén lévő hőerőmű (TPP) modernizálását és bővítését.

Az immár három éve folyamatosan üzemelő 1,2 Mrd m3 stratégiai
és 0,7 Mrd m3 kereskedelmi célú mobilgáz kapacitással rendelkező földalatti gáztároló üzemeltetési tapasztalatai alapján elmondható, hogy megfelelően működő és megbízható része az ellátásbiztonságot garantáló hazai gázinfrastruktúrának.
A tárolandó tényleges biztonsági földgáz készlet mennyisége a
2012-es év folyamán nem érte el a korábbi jogszabály által meghatározott maximális mértéket, de ez nem jelentett változást az
MMBF lekötött kapacitásaiban, és üzleti pozíciójában. A biztonsági földgáztárolás jogszabályi feltételeiben ugyanakkor 2012 végén változások történtek, amelyek alapján a biztonsági földgáz
mennyisége meghatározásának és elhelyezésének szabályai is
módosultak.
A biztonsági földgáztárolást végző MMBF Zrt. rendelkezik a biztonsági és kereskedelmi tárolási tevékenységhez szükséges öszszes műszaki és jogszabályi feltétellel és engedéllyel, a tároltató partnereivel hosszú távú hatályos szerződései érvényben vannak. A Társaság üzleti pozíciójában és pénzügyi helyzetében negatív változás nem történt.

A magyar CCGT projekt kapcsán 2011-ben aláírásra került az erőmű megépítésére vonatkozó fővállalkozói szerződés a Tecnicas
Reunidas S.A. céggel, továbbá az erőmű üzembiztonságának biztosítására és a főberendezések karbantartására vonatkozó hoszszú távú szerződés a Siemens Zrt - vel. A kivitelezés első fázisaként
2012-ben lezajlottak a százhalombattai területrendezési munkálatok. A beruházás folytatásáról a MOL és a CEZ a nemzetközi és
regionális makrokörnyezet alakulásának függvényében később
hoz döntést. A szlovákiai CCGT projekt előkészítési folyamata a
partnerek döntésének értelmében felfüggesztésre kerül.
A pozsonyi TPP 60 MW-os kapacitásnövelő beruházás és az új
füstgáz kénmentesítő létesítmény megvalósítása az eredeti költségkereten belül és időbeli ütemtervnek megfelelően befejeződött, a műszaki átvétel folyamatban van. Ezzel a beruházással
hosszútávon képes lesz mindenben megfelelni az EU normák szerinti kén-dioxid és por határértékeknek, valamint az újonnan létesülő berendezések magasabb hatásfokának köszönhetően a korábbinál nagyobb hatékonyság mellett képes lesz kielégíteni a finomító teljes elektromos áram és gőz szükségletét.
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Földalatti gáztározó, Szőreg

kisERŐműVEk
A MOL Nyrt. szervezete a társaság meglévő, kiaknázatlan erőforrásainak, így magas inert tartalmú gázok és geotermikus energia
hasznosításán is dolgozik.
A magas inert tartalmú gázok energetikai hasznosításának koncepcióját a MOL egy pilot projekt keretében vizsgálja. A 0,6 MW
elektromos kapacitású pilot kiserőmű 2012 áprilisában megkezdte működését, az üzemeltetési tapasztalatok eddig megfelelnek
az elvártaknak. Számos hasonló, de a pilot projektnél nagyobb volumenű, inert gáz hasznosítását célzó beruházás van előkészítési
fázisban, egy közel 5 MW elektromos teljesítményű erőmű tervezési munkái folyamatban vannak.
A 2012-es év során a MOL geotermikus projektfejlesztése a tervezettnek megfelelően haladt geológiai vizsgálatok és thermohidraulikai modellezés mentén. A szabályozói környezet pozitív
irányba változott, véglegesítésre és publikálásra kerültek a geotermikus energia hasznosítására alkalmas területek komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentései, azonban a fejlesztés megvalósításának megkezdését lehetővé tevő geotermikus koncessziók kiírása továbbra is késik.
mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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Pénzügyi és működési
teljesítményünk
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MOL-csoport éves jelentés 2012
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VezetŐségi BeszÁmOLÓ
és elemzés
A 2012-Es EREdményEk
összEfOgLALóJA

• Az Upstream üzletág speciális tételek nélküli EBITDA 14%kal 417 Mrd forintra esett vissza 2012-ben. Az üzletág ugyan
a 4%-kal magasabb realizált szénhidrogénárból és az erősödő dollárból profitálni tudott (a dollár a forinttal és a horvát kunával szemben 12, illetve 9 százalékkal erősödött), de
az alábbi hatások negatív irányba fordították az eredmény
változását: Egyrészt a Csoport nem realizált bevételt Szíriából 2011 októbere óta; kiszűrve a szíriai termelés 2011-es 75
Mrd forintos hozzájárulását, a speciális tételek nélküli EBITDA
2012-ben mérsékelten nőtt. Másrészt a Szírián kívüli termelés 9%-kal, napi 115 ezer hordó olaj-egyenértékre esett viszsza 2012-ben, mely elsősorban az érettebb kelet-közép európai és oroszországi mezők természetes csökkenésének, illetve
az adriai offshore mezőkön tapasztalt vízbeáramlásoknak volt
köszönhető. Végül az EBITDA-t negatívan befolyásolta a magyarországi földgázár-szabályozás is.

• Az Gáz Midstream üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja
32%-kal 58 Mrd forintra csökkent 2012-ben. A Prirodni Plin
Horvátországban (az INA gázkereskedelmi részlege) negatívan
befolyásolta az eredményt 38 Mrd forintos üzemi veszteségével, melyet a növekvő import ár és az egyes fogyasztói csoportok esetében fennállt maximált ár okozott.
• A pénzügyi műveletek nettó vesztesége 47 Mrd Ft volt 2012ben, mely elsősorban a nettó kamatkiadásokkal magyarázható.
2012-ben 43 Mrd Ft (nettó befektetés fedezeti instrumentumként kijelölt) hiteleken keletkezett árfolyamnyereség került elszámolásra a saját tőkén belül, az átváltási tartalékban.

• A beruházások és befektetések értéke 2012-ben 289 Mrd
Ft volt, mely 5%-os növekedésnek felel meg. A beruházások
az Upstream szegmensben Irak kurdisztáni régiójára, a keletközép-európai régióra és Oroszországra, míg a Downstream
szegmensben elsősorban a karbantartási munkálatokra irányultak. Tartalmazza továbbá az újonnan megszerzett kutatási licenszek költségét Kazahsztánban és Ománban, valamint
a cseh Pap Oil kiskereskedelmi hálózat akvizíciós költségét is.
• A működési cash-flow éves szinten 22%-kal, 454 Mrd forintra nőtt, részben annak köszönhetően, hogy a működő-töke kiáramlás 35 Mrd forinttal kevesbb volt, mint 2011-ben (amikor
182 Mrd forint pénzkiáramlás volt). A működőtőke-változás
előtti, üzleti tevékenységből származó cash-flow 9%-kal, 551
Mrd Ft-ra csökkent, elsősorban a szíriai bevételkiesés miatt.
• 2012. december 31-re a nettó hitelállomány 743 Mrd Ft-ra
csökkent, a 2011-es 871 Mrd forintról, köszönhetően az erősebb forintnak és a csoport készpénztermelő képességének.
Az év végén a MOL nettó eladósodottsági szintje 24,8%-on
állt szemben a 2011 végi 28,0%-os értékkel.

VezetŐségi BeszÁmOLÓ
és elemzés

2012-ben a MOL-csoport „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült
EBITDA-ja 573 Mrd forintot ért el, mindössze 7%-kal csökkent az
előző évhez képest, annak ellenére, hogy míg 2011-ben a szíriai termelés még 75 Mrd forinttal járult hozzá az eredményhez,
2012-ben nem realizálhattunk bevételt az országból. Emellett
az egyes divíziók teljesítményére a legfőbb hatások a következők voltak: (1) Az Upstream szegmens eredményét negatívan befolyásolta a szíriai bevételek hiánya, melyek hatását csak részben tudta ellensúlyozni a magasabb realizált szénhidrogénár, (2)
a Downstream szegmens teljesítményére pozitívan hatott a javuló termékárrés környezet és hatékonyságjavító programunk míg
(3) a Gáz Midtream szegmens eredményét a horvátországi gázkereskedelem növekvő vesztesége súlytotta. A Csoport eredménye speciális tételek nélkül 9%-kal csökkent elsősorban a
Downstream szegmensben realizált alacsonyabb készlet és devizás hatások miatt. A Csoport 454 Mrd forint működési cash-flow-t
realizált, mely 22%-kal haladja meg az előző évi szintet. Ennek köszönhetően nettó eladósodottságunk a 2011 végi 28%-os szintről
25%-ra csökkent.

az erősödő dollárnak, a javuló fehér-termék kihozatalnak és
a hatékonyság-javító intézkedéseknek volt köszönhető. Az Új
Downstream Program intézkedései mintegy 150 millió dollár eredményjavulást eredményeztek a referenciaidőszakhoz
képest. Ugyanakkor a Brent-Ural jegyzésár különbség szűkült
az előző évhez képest, a motor üzemanyagok és petrolkémiai termékek iránti kereslet tovább esett fő régióinkban és intenzívebb karbantartási tevékenységet is végeztünk, mint
2011-ben. A Downstream üzletág EBITDA-ja figyelembe véve
a készlet és devizás hatásokat is 169 Mrd forintra emelkedett,
42%-os javulást mutatva év/év alapon, annak ellenére, hogy a
petrolkémiai szegmens eredménye 20 milliárd forinttal esett.

• Downstream: A Feldolgozás és Kereskedelem üzletág „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja 168 Mrd forintot
ért el 2012-ben, amely a legmagasabb 2008 óta és több, mint
kétszerese a 2011-es értéknek. Az eredményjavulás a javuló termékárrés környezetnek, különösen a benzin esetében,
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Értékesítés nettó árbevétele
Upstream
Downstream
Gáz Midstream
Központ és egyéb
Összesen

Külső értékesítés nettó árbevétele1
Upstream
Downstream
Gáz Midstream
Központ és egyéb
Összesen

EBITDA
Upstream
Downstream
Gáz Midstream
Központ és egyéb
Szegmensek közötti átadás 2
Összesen

EBITDA speciális tételek nélkül 3
Upstream
Downstream
Feldolgozás és Kereskedelem üzletág újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 3,4
Gáz Midstream
Központ és egyéb
Szegmensek közötti átadás 2
Összesen
Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta”
EBITDA 3,4

Üzleti eredmény
Upstream
Downstream
Gáz Midstream
Központ és egyéb
Szegmensek közötti átadás2
Összesen

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül 3
Upstream
Downstream
Gáz Midstream
Központ és egyéb
Szegmensek közötti átadás 2
Összesen
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2012
(millió forint)
779.080
4.811.224
462.924
158.535
6.211.763

2012
(millió forint)
270.104
4.793.031
422.590
36.591
5.522.316

2012
(millió forint)
402.381
140.019
58.072
-41.480
-19.005
539.987

2012

2011

2012

(millió forint)
795.305
4.564.311
430.184
164.998
5.954.798

2011

(millió USD)5
3.456
21.345
2.054
703
27.558

2012

(millió forint)
358.800
4.547.765
397.715
38.954
5.343.234

2011

(millió USD)5
1.198
21.264
1.875
162
24.449

2012

(millió forint)
475.893
85.789
81.844
-26.772
-13.732
603.022

2011

(millió USD)5
1.786
621
258
-184
-84
2.397

2012

2011

(millió USD)5
3.959
22.719
2.141
821
29.640

(millió USD)5
2.407
591

167.625

81.535

744

406

58.367
-38.523
-19.005
587.208

85.992
-29.462
-13.732
645.092

259
-171
-84
2.606

428
-147
-68
3.211

573.308

615.092

2.545

3.063

(millió USD)5
1.135
10
159
-251
-75
978

(millió USD)5
1.601
-369
308
-222
-58
1.260

2012
(millió forint)
281.704
37.855
36.055
-53.560
-16.885
285.169

2011

2011
(millió forint)
330.140
-463
66.053
-47.200
-11.622
336.908

2012

2012

Az Upstream üzletágban az elkövetkező évek legfontosabb feladata a jelenlegi 1,6 milliárd hordó olajegyenértékesre becsült prognosztikus kitermelhető földtani vagyonunk feltárása. A fő fókuszban Irak
Kurdisztáni Régiója lesz, ahol immáron három szénhidrogén találatot is jegyzünk. A partnerünkkel együtt
végrehajtott aktív kutatási és mezőlehatárolási programoknak köszönhetően új készletek könyvbe vételét várjuk a Shaikan mezőről 2013-ban, az Akri-Bijeel mezőről pedig 2014-ben. Emellett a Shaikan mező
gyors ütemű fejlesztési programjának eredményeként termelésünkhöz az első számottevő mennyiségű
hozzájárulás várható a régióból, amely nem csak a csoport termelési volumenének stabilizálásához, de az
egy hordó olaj-egyenértékesre jutó profitabilitás fenntartásához is hozzájárul.

Ezen felül egyre nagyobb és
nagyobb hangsúlyt kap új fő
régiónk, Kazahsztán és a KKE
mezők termelésésének természetes csökkenés ütemének lassítása

Ezen felül egyre nagyobb és nagyobb hangsúlyt kap új kulcs régiónk, Kazahsztán, ahol 2012-ben tovább növeltük jelenlétünket. Jelenleg 135 millió hordó olaj-egyenértékesnek megfelelő prognosztikus kitermelhető földtani vagyont valószínűsítünk kutatási területeinken, amelyet 2013-ban illetve 2014-ben kívánunk feltárni. A Kazahsztánból érkező termelés lehet a középtávon tervezett termelésbővülés az egyik fő pillére. Kelet-Közép Európában fő feladatunk változatlan maradt; a mezők
termelésésének természetes csökkenését 5% alá szorítani, maximalizálni a kihozatali arányt és folytatni kutatási tevékenységünket annak érdekében, hogy feltárjuk a régióban még meglévő termelési potenciált.

Napi 170-180 ezer hordó olajegyenértékes termelést kívánunk elérni 2017-2020-ra

Az előző évek kutatási sikereinek köszönhetően jelenlegi prognosztikusan kitermelhető földtani vagyonunk szilárd bázist nyújt azon stratégiai célunk megvalósításához, mely szerint 3 éves átlagban
100%-os készletpótlási arányt érünk el. 2017-2020-ra napi 170-180 ezer hordó olaj-egyenértékes
termelést kívánunk elérni, relatíve stabil egy hordó olaj-egyenértékesre jutó profitabilitás mellett.

Az „Új Downstream Program” 500-550 millió dollár hatékonyságjavulást céloz meg
2014-ig (2011-hez képest)

A Downstream üzletágban a fő hangsúly a hatékonyság javításon marad, figyelembe véve azt a megfontolást is, hogy a következő években is nehéz külső környezetre számítunk. A 2012-ben indított Új
Downstream Program teljes erővel halad. A 2011-es bázishoz képest 2012-ben már 150 millió USD
hatékonyság javulást könyvelhettünk el. 2013-ra a cél további 250 millió USD javulás, míg végső célunk összesen 500-550 millió USD költségcsökkentés és bevétel növekedés elérése a bázis időszakhoz képest. A program keretében az egész értéklánc felülvizsgálatra kerül, ugyanakkor a legnagyobb
hangsúlyt a fő költségelemekre helyezük. Célunk jelentős üzemi költség csökkentés elérése. Ezen
felül a vezetőség folyamatosan vizsgálja a kisebb, kevésbé hatékony eszközök profitábilis működtetésének valamennyi lehetőséget.

Kiemelt hangsúly a kiskereskedelmen és a logisztikán a
megváltozott piaci környezetben

Az üzletág másik fő feladata választ adni a zsugorodó keresletből adódó kihívásokra. Egy ilyen nehéz környezetben tovább nő a megnyert („captive”) piacok jelentősége, különösen igaz ez a benzin
piacára. Ezen okból tovább kívánjuk bővíteni a régióban kiskereskedelmi töltőállomás hálózatunkat,
növelve és racionalizálva teljes Kiskereskedelmi portfoliónkat. Elsősorban azon területekre koncentrálunk melyek megnyert piacot, jó profitabilitást és növekedési lehetőségeket kínálhatnak. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a Rijekai Finomító további modernizációja iránt, ahol a végső beruházási döntés az előzetes műszaki tervek elkészülte után várható.

Beruházási programot működési cash-flow-ból finanszírozzuk, flexibilitásunkat biztosítva
2013-as cél 1,5 milliárd dollár

Fő szabályként organikus beruházásaink összegét teljes egészében működési pénzáramunkból kívánjuk finanszírozni. Míg 2013-ban organikus beruházásaink 1,5 milliárd USD-t tesznek ki várhatóan,

2011

(millió USD)5
1.852
750

(millió forint)
321.639
-74.230
61.905
-44.510
-11.622
253.182

Upstream: 1,6 milliárd hordó
olaj-egyenértékesre becsült
prognosztikus kitermelhető
földtani vagyonunk feltárása,
725 millió hordó olaj-egyenérték Irak Kurdisztáni Régiójában

2011

(millió USD)5
2.369
427
407
-133
-68
3.002

(millió forint)
483.624
118.670

2012

2012-ben az előző évek tendenciájának megfelelően a Csoport eredményének hozzávetőlegesen a
fele Magyarországon kívül keletkezett. Ennek a tendenciának a folytatódására számítunk a következő időszakban is. Az Upstream üzletág hozzájárulása jelentősen nőtt az előző években nagyságrendileg 2/3-át adva a 2012-es EBITDA-nak. Legnagyobb eredményünknek azt tartjuk, hogy jelentős
mértékben sikerült ellensúlyoznunk a szíriai bevételek elmaradását, mely egyértelműen mutatja a
MOL-csoport erejét és diverzifikált működését.

2011

(millió USD)5
1.786
22.637
1.979
194
26.596

(millió forint)
417.421
168.948

(millió forint)
255.748
2.315
35.760
-56.517
-16.885
220.421

A MOL képes volt ellensúlyozni a szíriai bevételek csökkenését az erős és diverzifikált
portfóliójának köszönhetően

(millió USD)5
1.250
168
160
-238
-75
1.265

2011

2011

(millió USD)5
1.643
-2
329
-235
-58
1.677

A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
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Főbb pénzügyi mutatók szegmensenként
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középtávon továbbra is fenntartjuk korábbi, évi maximum 2 milliárd USD-re vonatkozó iránymutatásunkat. A teljes tervezett beruházási összeg több mint 50%-a az Upstream, 28%-a a Downstream,
3%-a a pedig Gáz üzletágban került elosztásra, míg a maradék részt általános tartalékként kívánjuk
megtartani. A MOL folyamatosan figyelemmel kíséri mind a növekedési lehetőségeket mind a külső környezet változásait annak érdekében, hogy ezen kihívásokra beruházási döntéseivel rugalmas
módon tudjon reagálni.
A cég akvizíciós politikájának egyik fő iránya továbbra is új Upstream eszközök beszerzése, mint ahogyan az történt 2012-ben Oroszországban, Ománban, Kazahsztánban és Egyiptomban is. Cégünk elsősorban a projektekbe való korai, még kutatási fázisban való belépést preferálja, ahol az értékteremtés legnagyobb része történik. Fontos megjegyezni, hogy a pénz beáramlások és kiáramlások között minden esetben fent kell maradnia az egyensúlynak, ezért aktívak lehetünk az eszköz értékesítések területén is, optimalizálva beruházási forrásainkat és kockázati profilunkat. A Downstream üzletágban a már korábban említetteknek megfelelően, a megnyert („captive”) piacokon való jelenlét
erősítése kapcsán kiskereskedelmi hálózatunk további bővítését célozzuk.

uPsTREAm üzLETági összEfOgLALó
fŐ üzEnETEk

• A speciális tételek nélküli EBITDA 417 Mrd forintot ért el, amely alatta marad a 2011-es értéknek. A különbség oka a szíriai termelés kiesésének hatása, amely 75 Mrd forint volt 2011-ben.
• A Csoport teljes SPE irányelvek szerint megállapított, 2P alapon mért szénhidrogén készlete 647
millió hordó olaj-egyenérték volt 2012 december 31-én.
• Becslésünk szerint a megcélzott kitermelhető prognosztikus vagyon 1,6 milliárd hordó olajegyenérték (részesedés alapon) 11 országban, amelyet a következő években tervezünk feltárni (725 millió hordó olaj-egyenérték Irak Kurdisztáni Régiójában, 135 millió hordó olaj-egyenérték Kazahsztánban).
• Napi 110 ezer hordó olaj-egyenérték körüli termelést várunk 2013-ra, a szíriai termelést figyelmen kívül hagyva.
• Sikeres kurdisztáni tevékenységünk eredményeként a régióban már 2013-ban kezdetét veszi a
kőolaj kitermelés.

2012-ben is az Upstream maradt a legjelentősebb eredménytermelő szegmens
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Az EBITDA-t 15 milliárd forint értékű speciális tétel rontotta, amelynek legnagyobb része az angolai
koncessziók pótlólagos fizetési kötelezettségéből illetve az iráni projekt felhagyásából ered (Részletek az 1-es számú mellékletben).
A napi termelési szint csökkenése elsősorban a szíriai
“force major”miatt...
... valamint az érett KKE és
Orosz mezők kimerülése és a
horvát offshore tevékenységet
súlytó vízbeáramlások miatt

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés csökkent az előző évhez képest, főként a szíriai „force major” miatt, miután termelést az országból mindössze annak bejelentéséig, február 26-ig realizáltunk.
Az átlagos napi szénhidrogén-termelés a szíriai hozzájárulás kiszűrése után 115 ezer boe/nap volt,
mely 9%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. A visszaesés egyik fő oka a természetes kimerülés és vízbeáramlás miatt alacsonyabb észak-adriai offshore földgáz-termelés, másrészt a C2+ termelés felhagyás következtében visszaesett horvát kondenzátum-termelés. Ezen felül egyes beruházások megvalósítása késett az oroszországi ZMB mezőn és a magyar mezők természetes kimerülése
is további negatív hatással volt a termelésre.
Nőtt az átlagos realizált szénhidrogénár a nemzetközi termelésen realizált magasabb gázár hatására.

Szénhidrogén-termelés (ezer boe/
nap)

2011

2012

Vált. %

Kőolajtermelés

46,4

42,8

-8

Magyarország

12,4

12,2

-1

Horvátország

9,1

8,8

-3

Oroszország

18,7

17,5

-6

Szíria

2,8

0,1

-96

Egyéb

3,4

4,2

23

Földgáztermelés

85,6

66,7

-22

Magyarország

31,6

29,0

-8

Horvátország

35,7

30,7

-14

21,8

15,8

-28

Szíria

13,5

2,3

-83

Egyéb

4,8

4,7

-3

Kondenzátum

15,4

9,0

-42

amiből offshore

Magyarország

4,8

5,1

5

• Hangsúlyosabbá válik az aktív portfolió menedzsment.

Horvátország

6,0

2,5

-57

Szíria

4,0

0,7

-82

• A 2013-ra kitűzött munkaprogramunk teljesítésével megfelelő alapot teremtünk stratégiai célunk, a napi 170-180 ezer hordó olaj-egyenérték termelés eléréséhez.

Egyéb

0,7

0,7

0

147,4

118,5

-20

Átlagos napi szénhidrogén-termelés

a 2012-es év áttekintése

A TERmELés-VáLTOzás LEgfOnTOsAbb TényEzŐi:

Az előző évhez képest a speciális tételek nélküli EBITDA csökkenést mutatott. Ennek legfőbb oka,
hogy a 2011 októbere óta a Csoport nem realizált bevételt Szíriából, ahol az INA „force majeure” bejelentést tett 2012. február 26-án. Ezen túlmenően az üzletág eredményét kedvezőtlenül befolyásolta
az alacsonyabb szénhidrogén-termelés, mely elsősorban a kelet-közép-európai mezőkön jelentkezett.
Ezeket a hatásokat csak részben tudta ellensúlyozni
• a nagyobb mértékű kőolaj-értékesítés a Sisaki Finomító irányába
o 2011. harmadik negyedévében tűzeset miatt nem volt értékesítés, míg;
o 2012. év elején az előző évi finomítói leállás során felhalmozott készletek is értékesítésre kerültek;
• magasabb átlagos realizált szénhidrogénár és
• kedvező devizaárfolyam változások.

• A magyarországi szénhidrogén termelés a mezők természetes kimerülése következtében visszaesett. 2012-ben befejeztük az algyői termelés optimalizálásra irányuló projektet, mely tovább növeli az olaj kihozatali arányt.
Békés megye déli részén intenzív mezőfejlesztést hajtottunk végre, melynek következtében új gázkutakat állítottunk termelésbe, amelyek részben kompenzálják a csökkenő termelést.

VezetŐségi BeszÁmOLÓ
és elemzés

Fúziók és Felvásárlások: Aktív
portfólió menedzsment elsősorban az Upstream területen

Szíria 2011-es hozzájárulását (75 Mrd Ft) kiszűrve a speciális tételek nélküli EBITDA kis mértékben
növekedett 2012-ben.

• 2012-ben a horvátországi termelés napi 8,8 ezer hordó olaj-egyenértékkel (17%) csökkent az előző évhez képest. A csökkenés jelentős részben az offshore gáztermeléshez kapcsolódik (-6,0 ezer
hordó olaj-egyenérték/nap, 28%), ahol a csökkenést a következő tényezők eredményezték: a mezők
természetes termeléscsökkenése, vizesedése, csökkenő INA termelési részesedés a mezőfelhagyá-

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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• Oroszország:
i.) A MOL-csoport termelése 2012-ben az oroszországi Zapadno-Malobalik (ZMB) mezőből átlagosan napi 7,9 ezer boe volt. A központi feldolgozó állomás bővítése megtörtént, vízbesajtoló vezetékek építése és rekonstrukciója kivitelezésre került. A kormányzati szabályozással összhangban, év végére a kísérőgáz hasznosításának aránya meghaladta a 95%-ot.
ii.) A Matjushkinsky blokk termelése a 2012-ben átlagosan napi 4,2 ezer boe volumenre növekedett,
amely 26 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Ez főként a Severo-Ledovoye és Kvartovoye
mezők mezőfejlesztési munkálatainak következménye. A fúrási program a Severo-Ledovoye mezőn folytatódott, 16 kút került üzembe helyezésre 2012-ben. A Kvartovoye mezőn 2012 áprilisában
elkezdődött a fúrási program; összességében 9 termelő kút lefúrása történt meg 2012 év végéig.
Egyéb mezőfejlesztési munkák elvégzése mellett a Severo-Ledovoye olajgyűjtő közötti 40 km hosszú
olajvezeték építése befejeződött.
iii.) A Baitugan mező termelése átlagosan napi 5,5 ezer hordó olaj-egyenértékest tett ki 2012-ben,
amely 2011-hez viszonyítva 14%-os növekedésnek felel meg. 2012-ben összesen 34 olajtermelő kút
lefúrása és 2 termelő kút vízbesajtolóvá való átképezése történt meg. A vízbesajtoló gerincvezeték
építése és egy vízelosztó központ telepítése szintén kivitelezésre került 2012 folyamán.
• Szíria:
2011 negyedik negyedévétől kezdve a vállalat jelentős nehézségekkel szembesült a rá eső szénhidrogén-termelés utáni követelések szíriai partnerrel szembeni érvényesítésében; 2011 októbere után
nem volt jelentős bevétel-realizálás. 2012. február 26-án az INA „force major” értesítést küldött
a szíriai General Petroleum Company részére az 1998-ban aláírt Hayan blokk Termelés-megosztási Szerződésével és a 2004-ben aláírt Aphamia blokk Termelés-megosztási Szerződésével kapcsolatban. Ennek következtében több termelés nem került elszámolásra 2012. február 26-át követően. Az
INA és a MOL-csoport sem számol Szíriából származó bevétellel, illetve a rá eső termelés-részesedés
realizálásával a közeljövőben, a „force major” megszűnéséig. Az INA fenntartja szíriai érdekeltségét,
és a „force major” nem jelenti a projekt befejezését.
• Pakisztánban 2012 utolsó negyedévében egy új termelő kút fúrása (Manzalai-10) elkezdődött és a
Manzalai-9 bekötése a Központi Feldolgozó Üzemhez (CPF) pedig befejeződött. A Makori Próbatermelési Létesítmény (EPF) bővítése decemberben befejeződött és a Makori East-2-es kút is ebben a hónapban
kezdte meg a gáz és kondenzátum termelést. A Makori Gázfeldolgozó Üzem megvalósítása 2012-ben elkezdődött, átadása 2013 végéig várható. A Karak Blokkban a Halini-1-es kút próbatermelése januárban
elindult. Itt a tervek szerint 2013. márciustól az új üzemeknek köszönhetően növelik a kitermelési rátát.
köLTségEk és RáfORdíTásOk

Az Upstream szegmens ráfordításai speciális tételek nélkül 22 Mrd Ft-tal, 501 Mrd Ft-ra nőttek 2012ben a bázis időszakhoz képest. Az Upstream termelés megfizetett bányajáradéka és az Oroszországban
fizetett export vám együttesen 163 Mrd Ft-t tett ki. A 3%-os csökkenés az alacsonyabb termelésnek és az
alacsonyabb szabályozott gázárnak köszönhető, azonban ezeket a hatásokat részben ellentételezte a devizaárfolyamok kedvezőtlen változása (forint-dollár). Tovább emelte a ráfordításokat az energia-, anyag-,
illetve a vásárolt áruk költségének és a kutatási költségeknek a növekedése. A szénhidrogén-termelés fajlagos költsége (értékcsökkenési leírás nélkül) éves szinten 7,3 USD/boe volt 2012-ben.
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kuTATási TEVékEnység 2012-bEn

Intenzív kutatási programunk egyaránt eredményes volt Irak Kurdisztáni Régiójában, Kazahsztánban, Pakisztánban és a kelet-közép-európai régióban.
2012 folyamán 25 kutatófúrást végeztünk, amelyből 16 bizonyult sikeresnek. További 13 kút tesztelési fázisban, míg másik öt pedig fúrási fázisban volt az időszak végén. A korábbi évekhez hasonlóan kiemelkedő kutatási találati arányt értünk el, amely 2012-ben elérte a 64%-ot.
A kuTATó és LEhATáROLó kuTAk sTáTuszA:
Kutató és
lehatároló kutak

Q1
2012

Q2
2012

Q3
2012

Q4
2012

Státusz

Megjegyzés / Teszteredmény

IRAK KURDISZTÁNI RÉGIÓ
Bijell-3 (Aqra-1)

tesztelt

A fúrás 2012. január 17-én kezdődött, a tervezett mélységet augusztusban érte el (4.980
méter). A tesztelés befejeződött, a kút sikertelennek lett minősítve decemberben.

Bakrman-1

tesztelés
alatt

A fúrás 2012. május 7-én kezdődött, a tervezett mélységet (3.930 méter) decemberben
érte el. A Bakman-1 kutatófúrás második tesztje során napi 2.616 hordó olaj (32-35° API)
és 5,86 millió köbláb gáz (1.070 hordó olajegyenérték) jött a felszínre.

Gulak-1

tesztelés
alatt

A fúrás 2012. július 15-én kezdődött, a teljes mélységet (3.640 méter) novemberben érte
el. A Teszt programja befejeződött. A 4. teszt során kevés olaj jött a felszínre, míg a többi
teszt negatív volt. A kút felfüggesztésre kerül.

Bijell-7
(Sharfuna-1)

fúrás folyamatban

A fúrás 2012. december 19-én kezdődött. Aktuális mélysége december végén 353 méter
volt.

Shaikan-4

tesztelt

Hétből öt teszt szénhidrogén beáramlást mutatott: A triász kori Kurra Chine formációból
3.010-3.030 méteren napi 5.086 hordó kondenzátum és 7.151 köbláb földgáz beáramlás
történt. A jura kori Sargelu formációban 1.370-1.390 valamint 1.450-1.460 méter mélységben olaj- (4.580 hordó/nap) és földgázbeáramlás (1.050 ezer köbláb/nap) volt.

Shaikan-5

tesztelt

A fúrás 2011. október 28-án kezdődött, és 2012 júniusban fejeződött be 3.745 méteren.
A tesztelés napi 3.420 boe nehézolaj beáramlással befejeződött, a kút a jura kori formációból fog termelni.

Shaikan-6

tesztelt

A fúrás 2011. decemberében kezdődött, a tervezett mélységet 2012 májusában érték el
3.545 méteren. A kút felfüggesztésre került, további értékelésre vár.

tesztelt

A fúrás 2011. július 5-én kezdődött, és 2012. március 15-én fejeződött be. A kút a teljes mélységét
a Datta formációban érte el 5.216 méteren. 2012. május közepén a kút tesztelését befejeztük.
A kút számos tároló rétegből mutatott kőolaj és földgáz beáramlást. A felső Lockhart formáció
beáramlása: 5.045 hordó olaj, 23,5 millió köbláb gáz 48/64”-es fúvókán. Kútfejnyomás 3.949 ppsi.

Mami Khel-2

tesztelt

A fúrás 2012. június 11-én kezdődött és 2012. augusztus végén fejeződött be. A kút több tároló
rétegből mutatott földgáz és kondenzátum beáramlást. A kút tesztelése 2012. október végén
fejeződött be. A Központi Feldolgozó üzembe való bekötése folyamatban van. Termelvénye napi
1.854 boe kondenzátum és 39,3 millió köbláb gáz 48/64”-es fúvókán. Kútfejnyomás 3.379 ppsi.

Maramzai-2

tesztelt

A fúrás 2012. június 28-én kezdődött és 2012. december 15-én fejeződött be. A Központi
Feldolgozó üzembe való bekötése folyamatban van. Termelvénye napi 1.500 boe kondenzátum és 38,4 millió köbláb gáz 48/64”-es fúvókán. Kútfejnyomás 3.259 ppsi.

Manzalai-10

fúrás folyamatban

A fúrás 2012. november 2-án kezdődött, a kút tervezett mélysége 3,938 méter. A tesztelés 2013. I. negyedévében várható.

tesztelésre vár

A tesztelés a júra rétegek hidraulikus repesztésével és teszttermeléssel folytatódik.

tesztelésre vár

A tesztelés a júra rétegek hidraulikus repesztésével és teszttermeléssel folytatódik.

Prikoltogorskaye-127

tesztelésre vár

A kút fúrása 2012. április 8-án kezdődött. A tervezett mélységet június 24-én érték el
(3.365 méter). A kutat szeptember 3-án konzerválták és 2013-ra halasztottuk a további
tesztelést.

Kedrovskoye-105

tesztelés
alatt

A kút fúrása 2012. május 17-én kezdődött. A kútfúrás 2.899 méter mélységben
fejeződött be 2012 szeptember 20-án. (tervezett mélység 2.960 méter). A tesztelés
2012-végén még folymatban volt., mivel új perspektivikus rétegek kerültek azonosításra
és a fúrást végző alvállalkozó fizetésképtelenné vált.

VezetŐségi BeszÁmOLÓ
és elemzés

si költségek elszámolásának megkezdése miatt, karbantartási munkálatok az Aiza Laura licensz területen (INAgip), az Izabela mező (EdINA) késedelmes indítása (amely így nem tudta ellensúlyozni a
természetes hozamcsökkenést). A szárazföldi kondenzátum-termelés szintén visszaesett, részben a
természetes hozamcsökkenés, részben az eltérő prezentációs metodika miatt (2012-től a C2+ nem
a kondenzátumban, hanem a szárazföldi gáztermelésben kerül kimutatásra, kapcsolódva a megszűnő etán termelés miatt módosult termelési folyamathoz, másodsorban a földgáztermelés során előállított folyékony halmaz-állapotú gázok is a gáztermelésben kerülnek bemutatásra). A természetes
csökkenés miatt enyhe visszaesés volt tapasztalható az olajtermelésben is.

PAKISZTÁN
Makori East-2

OROSZORSZÁG
Surgut
Ayskaya 1
Surgut
Atayskaya 2

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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Q1
2012

Q2
2012

Q3
2012

KAZAHSZTÁN
Rhozkovsky
U-21
Rhozkovsky
U-22

Q4
2012

Státusz

Megjegyzés / Teszteredmény

Q1
2012

Q2
2012

Q3
2012

Q4
2012

Státusz

Megjegyzés / Teszteredmény

EGYIPTOM
tesztelésre vár

Tesztelés 2013. I. félévében várható.

Rawda SE-1

sikertelen

A kút a II. negyedévben került fúrásra. Nem tesztelt. Sikertelen. Nem mutatott szénhidrogén nyomokat a fúrás folyamán ezért a kutat betömték, és felhagyásra került.

tesztelésre vár

Tesztelés 2013. I. félévében várható.

Sidra-2

tesztelt

A kút a III. negyedévben került fúrásra és tesztelésre. A tesztek olajbeáramlást mutattak a Lower Abu
Roash „G” Member formációból. A teszteredmények: 1.245 boe/nap 24 óra alatt; WC 1,2%; API 39.5.

Rhozkovsky
U-23

tesztelt

Tesztelés 2012. augusztusában kezdődött és 2012 decemberében felyeződött be.
Teszteredmények: 11mm-es fúvókán a Tournasian tárolóból gáz (239,611 m3/nap) és
kondenzátum (351 m3/nap), a Bobrikovsky tárolóból gáz (124.562 m3/nap) és könnyű
olaj (301 m3/nap). Összesítve: napi ~2.193 boe gáz és napi 3.912 boe kondenzátum.

Rhozkovsky
U-26

fúrás folyamatban

A fúrás 2012. október 20-án kezdődött, a kút tervezett mélysége 5.200 méter. December
végén az aktuális mélység 3.680 méter volt. A tesztelés 2013 I. negyedévében várható.

SK-1

fúrás folyamatban

A fúrás 2012. szeptember 21-én kezdődött, a MOL 49%-os részesedét vásárolt a North
Karpovsky blokkban 2012 november 15-én. December végén az aktuális mélység 3742
méter volt. A tesztelés 2013 II. negyedévében várható.

fúrás folyamatban

A fúrás 2012. december 4-én kezdődött, a kút tervezett mélysége 4.100 méter. December
végén az aktuális mélység 159 méter volt. A tesztelés 2013. III. negyedévében várható.

Komádi-Ny-2

tesztelt

Találat. Teszt eredmény: napi 276 boe kőolaj és 38 boe gáz 6 mm-es fúvókán

Nagykörös-D-3
NagyszénásÉK-1
Vízvár-S-2

tesztelt

Találat. Teszt eredmény: napi 202 boe gáz 8 mm-es fúvókán

tesztelt

Száraz, gáznyomokkal

tesztelt

Találat. Teszt eredmény: napi 246 boe kőolaj 6 mm-es fúvókán és 391 boe gáz 8 mm-es fúvókán

Tiszi-2

tesztelt

Teszt eredmény: napi 382 boe gáz 8 mm-es fúvókán

Tápióság-1

tesztelt

Száraz

Gutorfölde-1

tesztelt

Találat. Teszt eredmény: napi 484 boe gáz 9,5 mm-es fúvókán

Rádi-1

tesztelt

Találat. Teszt eredmény: napi 336 boe gáz 7,5 mm-es fúvókán

Bak-D-1

tesztelt

Száraz

Bak-DNy-1

tesztelt

Száraz

Zaláta-K-1

tesztelt

Száraz, gáznyomokkal

Belezna-K-2

tesztelt

Feltehetően nem kereskedelmi mennyiségű gáz találat (napi 37 boe 6 mm-es fúvókán)

Nagykáta-Ny-1

tesztelés
alatt

Tesztelés 2013. január 9-én befejeződött. Találat. Napi 1.206 boe olaj 6 mm-es fúvókán.

Csévharaszt-2

tesztelés
alatt

Tesztelés 2013 január 10-én befejeződött. Száraz

Beru-4 / unconventional

tesztelés
alatt

A fúrás befejeződött, a rétegrepesztés megtörtént, a hosszú próbatermelés folyamatban
van. A gáztermelés 16.000 m3/nap (84 boe/nap) szinten stabilizálódott. 2012-es teljes
termelése: 7,3m m3, kondenzátum termelés: 678m3. 2012-ben a teljes CH termelése a
kútnak 0,06 millió boe volt.

Beru-6 / unconventional
SZÍRIA

tesztelésre vár

A fúrás befejeződött, a konvencionális tesztelés befejeződött. Hidraulikus rétegrepesztésre vár.

tesztelésre vár

A kút fúrása 2010. IV. negyedévben befejeződött, a tesztelést a "force major" bejelentés
miatt elhalasztottuk.

Hrastilnica-3

tesztelt

A fúrás 2012. I. negyedévében megtörtént. A teszt 2012. III. negyedévben befejeződött. A
tesztadatok nagyjából napi 1.450 hordónyi kőolaj-kitermelést mutattak (Qo=kb. 400m3/nap).

Đeletovci-1
Zapad

tesztelt

2012. I. negyedévében, márciusban kezdődött a fúrás, mely 2012. II. negyedévben, áprilisban
befejeződött. A III. negyedévben sor került tesztelésre. A tesztadatok nagyjából napi 600 hordónyi
kőolaj-kitermelést mutattak. (Teljes elért eredmény: Qo= 391.7 m3; Qw= 3,74 m3 108,5 tesztóra során.

Antunovac-1

sikertelen

2012. IV. negyedévében a fúrás megtörtént. Szénhidrogén nyomok nem voltak a fúrás
nyomán. Tesztelés nem történt.

OMÁN
Hawasina-1
MAGYARORSZÁG

Mudawara 3
HORVÁTORSZÁG

fúrás
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Kutató és
lehatároló kutak

teszt

Kutatási tevékenységünk fő
eredményei:

• Irak Kurdisztáni Régió:
- Az Akri-Bijeel blokkban 2012-ben lezárt fúrás a második találatunkat eredményezte, amely 2013 elején került bejelentésre, közepes sűrűségű olaj került a felszínre a Bakrman-1 kútból. A Gulak-1 kutatófúrás teszt programja befejeződött, mivel a kútból csak minimális olaj jött a felszínre, az felfüggesztésre kerül. A Bijell mezőlehatárolási munkák részeként jelenleg is tart a felszíni létesítmények építése és a
Bijell-1 próbatermeltetésének előkészítése. A Bijell-1 lehatárolási program keretében a Bijell-3 lehatároló kútból - amely a tervezett mezőlehatárolási program geológiai szempontból leginkább kockázatos eleme volt - a kútteszt során mérhető mennyiségű szénhidrogén nem került a felszínre, ezért a kút várhatóan felhagyásra kerül. Széleskörű mezőlehatárolási programunk, a Bijell-7 lehatároló kút megfúrásával, tovább folytatódott.
- A Shaikan blokkban mezőlehatárolási és -fejlesztési program zajlott, és a mezőlehatárolási tevékenység
a Shaikan-6 kút tesztelésével lezárult. Annak érdekében, hogy legfőbb célunkat, a termelés nagymértékű
növelését elérjük, megkezdtük a Shaikan termelő üzem részegységeinek összeállítását.
• Kazahsztán:
- A Fedorovskoye blokkban az U-23 kút lehatároló munkálatai sikerrel zárultak, a kútban több rezervoárban gázt és kondenzátumot találtunk. Az U-26 lehatároló kút fúrása októberben vette kezdetét.
- A Fedorovskoye blokk szomszédságában elhelyezkedő Észak-Karpovskiy blokkban 49%-os tulajdonrész
megszerzésére irányuló akvizíciónk novemberben került lezárásra. Az első kutatófúrás (SK-1) 2012 harmadik negyedévében kezdődött, és év végén még folyamatban volt.

VezetŐségi BeszÁmOLÓ
és elemzés

Kutató és
lehatároló kutak

• Pakisztánban a Mami Khel-2 és a Maramzai-2 kutak tesztje sikeres volt, azok gáz és kondenzátum kitermelésével üzembe álltak. Mindkét kút összeköttetésben van a termelő üzemmel. A mezőfejlesztései
munkák részeként üzembe helyeztünk egy új termelő kutat, egy további kút pedig bekötésre került a központi feldolgozóüzemhez.
• A kelet-közép-európai kutatási tevékenységünk legkiemelkedőbb eredménye az aggregált 5.000 hordó olaj-egyenérték/nap találat 2012 folyamán, amely 7 magyar és 2 horvát kút termelésének összessége.
2012. fOLyAmán ELnyERT LiCEnszEk

Azt követően, hogy a MOL 2011-ben kutatási koncessziót nyert az Omán 66 blokkban, 2012 szeptemberében kutatási és termelés-megosztási szerződés írtunk alá az ománi kormánnyal. Az aláírt szerződés értelmében a MOL megkezdheti kutatási programjának végrehajtását a blokkban, amely a későbbi fúrásokat előkészítő szeizmikus információk gyűjtésével veszi kezdetét.
Oroszországban a Yerilkinskiy blokkot a MOL 100%-os leányvállalata, a BaiTex LLC 2012 júliusában vásárolta meg, egy aukció keretében. A Yerilkinskiy blokk a Baitugan termelő blokk közelében helyezkedik el.
A két blokk között működési szinergiák kiaknázására lesz lehetőség, mivel a Baitugan blokk felszíni létesítményei képesek kezelni a Yerilkinskiy blokk jövőbeli termelését is. Első lépésként kutatási kötelezettségvállalásunknak megfelelően szeizmikus adatokat gyűjtünk.
A MOL kelet-közép-európai kutatási-termelési tevékenységét kiterjesztendő pályázta meg és nyerte el egy
konzorcium résztvevőjeként a romániai Ex-6 blokk koncesszióját. A kutatási tevékenység 3D szeizmikus
mérésekkel veszi majd kezdetét. 2013 januárjában a MOL részesedése 100%-ra nőtt az Ex-6 blokkban.

fúrás és teszt egy negyedévben
mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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A 2012-es év kitermelésének hatására a MOL-csoport SPE 2P alapú szénhidrogén készlete az év végére
647 millió hordó olaj-egyenértékre csökkent.

SPE 2P készletek, millió boe

2012

Magyarország

159,0

Horvátország

221,6

Oroszország

176,2

Szíria

35,8

Kazahsztán

36,7

Egyéb

17,7

Összesen

• Hosszútávon Irak Kurdisztáni Régiójában zajló termelés lesz a növekedés fő katalizátora. 3 találatot
követően a korai termelés már 2013-ban megindul.
• Aktív portfolió menedzsment megvalósításával tervezzük elérni az upstream eszközeink megújítását, kiaknázva a feltárt potenciál nyújtotta lehetőségeket.
Termelés megindítása
Kurdisztáni Régiójában

Irak

647,0

A Shaikan blokk termelésének növelése a következő termelő üzem felépítésével valósul meg. Az első
termelő üzem megindítását követően, 2013 közepéig elindul a második termelő üzem is, így a teljes
termelési kapacitás 40.000 hordó olaj-egyenérték/nap lesz.

VáLTOzásOk A szAbáLyOzói köRnyEzETbEn

Módosult a magyar bányajáradék-rendszer a hatóságilag
szabályozott árú földgáz vonatkozásában

A magyar bányajáradék-rendszert szabályozó Bányatörvény 2011. január 1-jei és 2012. augusztus
1-jei hatállyal megváltozott. A bányajáradék kompenzáció rendszere bevezetésre került, azzal összhangban, hogy 2010 decemberétől gázárszabályozást vezettek be Magyarországon az egyetemes
szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók körére. A szabályozott ár maximum az 1998
előtt termelésbe állított mezők termelési volumenére vonatkozik.
2012-ben a Magyarországon kitermelt kőolaj és földgáz alapján a MOL a kőolaj és földgáz kitermeléséből származó árbevételének 33%-át fizette be bányajáradékként a Magyar Állam felé. A 1998
után termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz (nem inert) és kőolaj után fizetendő bányajáradék átlagos kulcsa 18% volt (ide nem értve a növelt hatékonyságú eljárásokkal kitermelt mennyiségeket, melyek az olaj kitermelés 18%-át képviselték és melyekre nem kell bányajáradékot fizetni Magyarországon).

Változások a bányajáradék
szabályozásban Oroszországban…

… a horvát bányajáradék szabályozásban nem volt további
változás 2012-ben

Oroszországban a bányajáradék és az exportvám az urali olaj átlagos (rotterdami és mediterrán)
jegyzésárától és a rubel/dollár keresztárfolyamtól függ, és az adótörvényekben rögzített képletek
alapján számítandó. A bányajáradék mértékét az adóhatóság havonta hivatalos közleményben teszi
közzé. A 2012. december 31-én érvényes bányajáradék 22,3 USD/bbl, a 2012-es átlagos Ural jegyzésáron alapuló éves átlagos bányajáradék pedig 20,5% volt. A 2012. december 31-én érvényes exportvám 55,5 USD/bbl, az éves átlagos Ural jegyzésáron számított éves átlagos exportvám pedig
50,9% volt. Kedvező szabályozói változás, hogy 2011 októberétől a képletben szereplő legmagasabb
küszöbhöz tartozó exportvám koefficiense 65%-ról 60%-ra csökkent. A bányajáradék ráta 6,4 %-kal
nőtt az előző évhez képest, amely 2011-re 419 rubelt jelentett tonnánként, 2012-re pedig 446 rubel
volt tonnára vetítve.

Termelésnövekedési potenciál …
…középtávon Kazahsztánban

A kazahsztáni értékteremtés fokozására a Fedorovsky blokkban mezőlehatárolási és -fejlesztési tevékenység zajlik. A termelés kezdete a jelenlegi tervek szerint 2015-ben várható. A blokkban 3 kút
megfúrására és 5 lehatároló kút tesztelésére törekszünk.
Az Észak-Karpovsky blokkban - amely hasonlóságot mutat a közelben elhelyezkedő Fedorkovsky
blokkal - 120 millió hordó olaj-egyenérték prognosztikus földtani vagyont vizsgálunk 2013-ban az
SK-1 és SK-2 kutak tesztelésével 2014 első félévéig.

…hosszú távon Oroszországban

Fenntartjuk Oroszországra vonatkozó hosszú távú növekedési előrejelzésünket, de kutatási stratégiánk finomhangolásra került. Ennek eredményeként magasabb hozammal kecsegtető, középtávú
projektre fókuszálunk, amely a termelés ütemének a korábban vártnál későbbi felfutását eredményezi, ám továbbra is 40 ezer hordó olaj-egyenérték/nap csúcstermelést céloz. A kutatási tevékenység nagyobb hangsúlyt kap a Matjushkinsky blokkban. A Baitugan termelés növekedése várható, mivel 40 termelő és besajtoló kút fúrását tervezzük.

Pakisztán: növekvő termelés,
javuló profitabilitás az olajtermelés növelésével

A pakisztáni Tal blokkban mezőfejlesztést hajtunk végre további felszíni létesítmények üzembe helyezésével (a Makori gázüzem átadását 2013 végére tervezzük). A felszíni létesítmények így kezelni
tudják majd a megnövekedett termelést. Profitabilitásunk növekszik majd, mivel emelkedik az olajkihozatal aránya a gázhoz képest. A Halini találat közelében, a Karak blokkban, szeizmikai vizsgálatot
végzünk, további potenciál kiaknázását célozva.
Erőfeszítésink eredménye lehet, hogy 2013 folyamán készletnövekedés várható Pakisztánban.

Kelet-Közép-Európa: kihozatali arány maximalizálása

A kelet-közép-európai régióban a korábbi évekhez hasonlóan a kihozatali arány maximalizálásra és
a természetes termelés-visszaesés csökkentésére törekszünk. Horvátországban olajtermelés fokozására irányuló projektek megvalósítását célozzuk, további kutakat fúrunk termelő olaj- és gázmezőinken, és tovább folytatjuk szárazföldi fúrási kampányunkat. Több éves szünet után megfúrásra kerül
két új tengeri kút is. Magyarországon 8 új konvencionális kutatófúrás várható, ezen felül hatékonyságnövelő projekteket tartalmazó mezőfejlesztések várhatóak, és elindítjuk az alacsony fűtőértékű
gáz kitermelésére alkalmas mezők termelését is. A romániai kutatás-termelési tevékenység 3D mérések elvégzésével indul meg.

Jelentős termelési növekedés
középtávon

2013-ban megvalósítandó munkaprogramunk megfelelő alapot teremt majd stratégiai célunk eléréséhez: termelésünket a jelenlegi 110 ezer hordó olaj-egyenérték/nap szintről, stabil profitabilitás
mellett 2017-2020-ig 170-180 ezer hordó olaj-egyenérték/nap szintre emeljük. A megcélzott hosszú
távú készlet-pótlási arányt, a korábbi években elért eredményekhez hasonlóan, 100% körüli szinten
kívánjuk tartani a következő három év során is.

A szabályozás alapján 2011 első negyedévében a bányajáradék mértéke 3,6% volt. 2011 áprilisában
azonban ismét módosult a bányatörvény, és a bányajáradék mértéke azonnali hatállyal 5%-ra nőtt.
2012-ben nem történt további változás.
upstream kilátásOk

Az Upstream üzletág a csoport erős növekedésének pillére

A MOL upstream portfoliója középtávú növekedést megalapozó kutatási projektekből és stabil működési cash-flow-t biztosító mezőkből áll. Erre az eszközállományra és a meglévő iparági tudásbázisra építve a MOL-csoport az alábbi tevékenységekre helyezi a fő hangsúlyt a jövőben:
• 1,6 milliárd olaj-egyenérték prognosztikus földtani vagyon tesztelése a következő években
kurdisztáni (725 millió hordó olaj-egyenérték) és kazahsztáni (135 millió hordó olaj-egyenérték) fókusszal.
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Irak Kurdisztáni Régiójában munkaprogramunk célja az első hordók kitermelése és a készletnövelés
elérése 2013 és 2014 folyamán.
A második Akri-Bijeel találatot követően tovább folytatódik a munka a blokkban. A program része a
felszíni infrastruktúra fejlesztése, a korai termelés biztosításának érdekében, a Bakrman-1 kút tesztelésének lezárása, a Bijell lehatárolási munkák folytatása 5 kút fúrásával és 3D szeizmikai vizsgálatok elvégzése.

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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647 millió hordó olaj-egyenérték SPE 2P alapon
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dOwnsTREAm üzLETági összEfOgLALó
A továbbra is kihívásokkal teli külső környezet ellenére...
• A MOL-csoport újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja túlszárnyalta az előző évi eredmény kétszeresét.

A hatékonyságjavító intézkedések által elért pozitív hatásokat ugyanakkor részben ellensúlyozták
az üzleti környezetben tapasztalható, korábban említett negatív hatások.

• …két legnagyobb finomítónk relatíve jól teljesített, igazolva komplex eszközeink erősségét.
• Célunk, hogy az „Új Downstream Program” eredményei lehetővé tegyék, hogy Európa élvonalában maradjunk működési hatékonyság és az üzletág profitabilitása tekintetében. A teljes program
500-550 millió dollár hatékonyságjavulást céloz meg 2014-ig…
• … a program megvalósítása folyamatban van: 150 millió dollár javulást már 2012-ben elértünk.
• A MOL csoportszinten optimalizálja eszközeit, szelektív organikus növekedési projekteket hajt végre és átalakítja kevésbé hatékony eszközeit.
A 2012-Es éV bEmuTATásA

Az európai olajipari környezet
kihívásokkal teli maradt…

2012 évben a Downstream makrogazdasági környezetet magas nyersolajár, a könnyű és nehéz kőolaj
közötti csökkenő árkülönbség, az ingadozó finomítói és a nyomott petrolkémiai árrések, az alacsony
keresleti szint, valamint a folyamatosan növekvő energia és működési költségek határozták meg.

...a 2012-ben bekövetkezett
átmeneti javulás ellenére

2012 közepén egyszeri tényezők, az alacsony készlet szintek és a szűk termékkínálat hatására ideiglenesen növekedtek a finomítói árrések, ugyanakkor 2012 utolsó negyedévében a nagyobb üzemek
visszaálltak teljes kapacitású termelésre, ami a globális árrések rekordméretű, 2011-es mélypontokra való visszaeséséhez vezetett. Ennek oka a globális piacokon tapasztalható állandósult kapacitásfölösleg volt. Az integrált petrolkémiai marginra szintén a termék túlkínálat gyakorol igen negatív hatást.

2011

2012

Vált. %

111,3

111,7

0

Brent Ural árrés (USD/bbl)

1,67

1,09

-35

Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/t)

143

192

34

Crack spread – gázolaj 10 ppm (USD/t)

117

135

15

Crack spread – vegyipari benzin (USD/t)

64

65

2

-238

-220

8

Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/bbl)

6,9

12,8

86

Crack spread – gázolaj 10 ppm(USD/bbl)

17,4

19,9

14

Crack spread – vegyipari benzin (USD/bbl)

-9,6

-9,5

1

-15,9

-13,0

18

279

262

-6

Brent dated (USD/bbl)

Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/t)

Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/bbl)
Integrált petrolkémiai árrés (EUR/t)

Új Downstream Program célkitűzésének 30%-át már 2012ben elértük…
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A kihívásokkal teli üzleti környezetre a Downstream válasza egy csoportszintű program elindítása
volt, melynek elsődleges célja, hogy javítsa az üzletág nyereségességét az értéklánc minden elemén keresztül, és 500-550 millió dollár EBITDA növekedést érjen el 2014-ig a 2011-es évi hasonló bázishoz képest. A program 2012-ben 150 millió USD megtakarítást eredményezett, ami teljes
mértékben megfelel a várakozásainknak, sőt kissé meg is haladja azokat. A legjövedelmezőbb kezdeményezések értékláncunk különböző kiemelt elemeit érintették:
• Energiagazdálkodás: hozzávetőlegesen 20 millió dollár költségcsökkenést eredményeztek az
energiahatékonysági és működés optimalizáló akciók, emellett további profitjavulást realizáltunk az újratárgyalt gáz, elektromos áram és gőz beszerzési szerződéseken.

Feldolgozás és Kereskedelem
szegmens hozzájárulásával javuló Downstream eredmény...

2012-ben a Downstream üzletág EBITDA-ja speciális tételek nélkül 169 Mrd Ft volt, amely több,
mint 40%-os javulás az előző évhez képest. Jelentősen nőtt a Feldolgozás és Kereskedelem szegmens
eredményhozzájárulása, ugyanakkor a Petrolkémia szegmens veszteséget termelt. A Feldolgozás és Kereskedelem szegmens újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja megduplázódott, annak ellenére, hogy a tárgyévben a bázis időszaknál nagyobb mértékű karbantartási munkákat hajtottunk végre.
Az üzleti eredményt pozitívan befolyásolta:
• (1) a motorüzemanyagok magasabb átlagos termék marzs szintje, különösen a benzin esetében,
(2) belső hatékonyságjavítási intézkedések az Új Downstream Program részeként (nagyjából 150 millió dollár pozitív hatás),
(3) a javuló termékkihozatal, valamint
(4) a dollárhoz mért gyengébb forint árfolyam,
melyek hatását a következő negatív tényezők tompították:
• (1) a könnyű és nehéz kőolaj közötti csökkenő árkülönbség (összességében 20 Mrd Ft negatív hatás),
(2) jelentős visszaesés a régiós termék-keresletben, a gyenge gazdasági környezet és a tartósan
magas üzemanyagárak következményeként,
(3) a növekvő energiaárak (kb. 20 Mrd Ft negatív hatás), illetve
(4) a jelentősebb karbantartási munkák és (5) nem tervezett százhalombattai és pozsonyi finomítói leállások miatti alacsonyabb termelési és értékesítési volumenek.

Újrabeszerzési árakkal
becsült ‘tiszta’
EBITDA – Feldolgozás és Keresk. 3,4

2011

2012

Vált. %

81,5

167,6

106

MOL eredmény INA hozzájárulás nélkül

135,3

187,0

38

INA

-53,8

-19,4

64

MOL-csoport

Újrabeszerzési árakkal
becsült ‘tiszta’ üzleti eredmény
– Feldolgozás és Keresk. 3,4

2011

2012

Vált. %

MOL-csoport

-19,9

54,8

n.a.

MOL eredmény INA hozzájárulás nélkül

51,6

101,9

97

INA

-71,5

-47,1

34

3,4 A

VezetŐségi BeszÁmOLÓ
és elemzés

fŐ üzEnETEk

• Szénhidrogén-veszteségcsökkentés: veszteségcsökkentő akciókat indítottunk el mind az 5 finomítónkban, a logisztikai és a kiskereskedelmi hálózatunkban. A fent említett akciók teljes hatása 2012-ben meghaladta a 10 millió dollárt.
• Finomítói és petrolkémiai margin-bevételek: a monomer, polimer és üzemanyag értékesítés
területén elvégzett portfolió felülvizsgálat és optimalizálás 50 millió dolláros bevétel növekedést eredményezett.

megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza

Az INA hozzájárulását kiszűrve az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA eredmény 38%-kal
nőtt. Bár a termék marzs környezet némileg javult a nyomott régiós termék kereslet és az előző évinél hosszabb leállási időszak eredményeképpen, éves összehasonlításban 1 millió tonnával csökkent
a termék-értékesítés. Az INA újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja jelentős mértékben
javult, de továbbra is veszteséges. A javulás egyik oka, hogy a Rijekai Finomító hatékonyabb nyersanyag-kiválasztása, a finomító zavartalan működése, illetve az új hidrokrakk üzem magasabb VGO
bedolgozása miatt 6%-kal javult a “fehér termékek” finomítói kihozatala. A Sisaki Finomító kereslethez-igazított működése is pozitívan járult hozzá az eredményhez. A beszerzett energia magasabb
mennyisége és ára viszont eredményrontó hatású volt.
mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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2011

2012

Vált %

Saját termelésű kőolaj

1.027

1.117

9

Import kőolaj

17.168

15.597

-9

Kondenzátum

276

275

0

3.331

3.248

-2

21.802

20.237

-7

1.193

955

-20

Egyéb alapanyag
Teljes feldolgozott mennyiség
Vásárolt és értékesített termékek

... míg a Petrolkémiai üzletágban
tovább nőttek a veszteségek

A Petrolkémiai üzletág eredmény hozzájárulása jelentősen romlott 2012-ben, a szegmens speciális
tételek nélküli üzleti vesztesége elérte a 30 Mrd Ft-ot. Az integrált petrolkémiai margin további csökkenése mellett (éves szinten 6%-kal, 262 EUR/tonnára esett), a magas energiaárak, a polimer termékek iránti alacsony kereslet és az üzemi nagyleállás is negatívan hatottak a működési eredményre.

... a motorüzemanyag értékesítés terén jobban teljesített a
Csoport a piaci átlagnál

A teljes kőolaj- és petrolkémiai termék-értékesítésünk 7%-kal csökkent éves összevetésben, részben
a nyomott piaci keresletnek köszönhetően. Ugyanakkor a motorüzemanyag értékesítés terén jobban
teljesített a Csoport a piaci átlagnál. A nagykereskedelem terén kifejtett folyamatos erőfeszítéseink
eredményeként Horvátországban képesek voltunk növelni az értékesített mennyiséget.. Régiós szinten
teljes dízel értékesítésünk csak kis mértékben csökkent. Ehhez az eredményhez hozzájárult javuló termékkihozatalunk is, majdnem változatlan dízel értékesítés mellett éves szinten jelentős mértékben
csökkenteni tudtuk a veszteség-termelő “fekete termékek” értékesítését (-20%).

Csökkenő kiskereskedelmi értékesítés összehangban az
alacsonyabb piaci kereslettel

A kiskereskedelmi értékesítés teljes mennyisége (beleértve a kenőanyag és autógáz értékesítést),
4%-kal volt alacsonyabb, amely összhangban van az alacsonyabb piaci kereslettel.

Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt)
Magyarország
Szlovákia

Csökkent a teljes értékesített
mennyiség...

2011

2012

Vált %

19.011

17.781

-6

Motorbenzin

4.211

4.036

-4

Gázolaj

9.392

9.065

-3

Fűtőolaj

740

332

-55

Bitumen

1.275

1.015

-20

3.507

3.375

-4

Motorbenzin

1.183

1.099

-7

Gáz- és tüzelőolajok

2.231

2.186

-2

Petrolkémiai termékértékesítés

1.504

1.229

-18

341

318

-7

1.163

911

-22

20.515

19.010

-7

Kőolajtermékek

Ebből Lakossági szolg. szegmens értékesítés

Olefin termékek
Polimer termékek
Teljes kőolaj- és petrolkémiai
termék értékesítés

Teljes piac*

MOL-értékesítés**

Benzin

Dízel

Motorüzema.

Benzin

Dízel

Motorüzema.

Magyarország

-8.0

-6.1

-6.7

-7.7

-7.3

-7.4

Szlovákia

-0.9

-3.6

-2.9

-2.4

1.0

-0.0

Horvátország

-7.2

-5.5

-6.0

-2.0

4.7

2.6

Egyéb

-4.9

-4.2

-4.4

-8.5

-0.9

-3.0

KKE 10 ország

-5.2

-4.4

-4.6

-6.6

-2.0

-3.4

* MOL becslés
**Saját termelésű anyagok és külső forrásból beszerzett áruk értékesítése.
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Vált %

804

767

-5

452

424

-6

1.134

-8

Románia

451

469

4

Egyéb

574

581

1

3.507

3.375

-4

Összesen

Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban is csökkent a kiskereskedelmi értékesítés a gazdasági válság és a tartósan magas üzemanyag árszint következtében. Piaci részesedésünket ugyanakkor sikerült megtartani a főbb országokban.
Romániában intenzív reklámtevékenységünknek és hálózatunk növekedésének köszönhetően növekedett üzemanyag értékesítésünk és piaci részesedésünk meghaladta a 12%-ot.
Sikeres lépések a Kiskereskedelmi stratégia megvalósítása
érdekében

2012 október 1-jétől a MOL-csoport részévé vált a cseh Pap Oil kiskereskedelmi hálózat (125 üzemanyagtöltőállomás). Az INA-csoportban folytatódott a kiskereskedelmi hálózat hatékonyságjavító programja.
dOwnsTREAm kiLáTásOk

Új Downstream Program:
az eredmény javulás nagy része 2013-ban esedékes

A kihívásokkal teli Downstream üzleti környezetre adott válaszként a MOL Csoport 2012-ben elindította csoportszintű hatékonyságjavító programját, az „Új Downstream Programot”, mely a 2011-es hasonló bázishoz képest 500-550 millió dolláros EBITDA javulást céloz meg 2014-re. Downstream üzletágon belül a fő hangsúly továbbra is a program folytatásán és a célszámok teljesítésén lesz. A hatékonyság javulás nagy részének, 400 millió dollárnak a 2013-as év végéig kell realizálódni.

Hatékonyság javulás megfelelő költséggazdálkodással
(70%)…

A program elsődleges célja a költségcsökkentés, mely a megcélzott eredményjavulás 70%-át teszi ki. A
programban foglalt akciók a legfontosabb költség tényezőket célozzák meg, mint például az energiafelhasználás, karbantartási költségek, szervezeti költségek és a szénhidrogén veszteség, melyek együttesen az eredménypotenciál több mint 50%-át jelentik.

A motorüzemanyag fogyasztás tovább csökkent a kelet-közép-európai régióban a romló gazdasági
kilátások miatt, mely elsősorban a dízel értékesítésre hatott negatívan, valamint a magas üzemanyag
árak miatt, amely elsősorban a benzin termékek keresletére gyakorolt negatív hatást.

A régiós motor
üzemanyag kereslet változása
2012. év/2011.
év (%

2012

1.226

Horvátország

Külső kőolaj- és petrolkémiai
termék-értékesítés termékenként (kt)

2011

VezetŐségi BeszÁmOLÓ
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Kőolaj-feldolgozási adatok
(kt)

A program keretében az energia költség 2014-re jelentősen csökkenni fog a hatékonyabb energia felhasználásnak és elosztásnak, a növekvő működési rugalmasságnak, az energiaforrások diverzifikálásának, valamint az elérendő kedvezőbb ellátási feltételeknek és áraknak köszönhetően.
A karbantartási költségek teljes értékláncunk mentén felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként a komplex karbantartási költség (CMS) mutatónk 2014-re 20%-al csökkenni fog.
Meglévő eszközeink további optimalizálása, a korszerű szénhidrogén-veszteség menedzsment, az üzleti folyamatok felülvizsgálata és a szervezeti felépítés racionalizálása szintén a kiemelt költségcsökkentő akciók között szerepelnek.
…és bevételnöveléssel (30%)

A legdinamikusabban növekedő piacainkon, Szerbiában és Romániában egymással párhuzamosan

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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A petrolkémiai termék portfóliónkat felülvizsgáltuk és új értékesítési koncepciót dolgoztunk ki a monomer és polimer eladások erősítésére. A termelésünk rugalmasságának és piaci lehetőségeinknek
kihasználásával jelentős bevétel növekedést céloztunk meg ezen termékvonalak esetében.
Szelektív beruházások a megszerzett piacok erősítése érdekében

Horvátországi Downstream
fejlesztése

Az Új Downstream Program kis és közepes méretű projektjei mellett a MOL csoport Downstream
divíziója elkötelezett amellett, hogy stratégiai beruházásokat valósítson meg a régióban. 2012-ben
két projekt megvalósítása kezdődött meg a petrolkémiai ágazatban: egy butadién üzem építése
Tiszaújvárosban azzal a stratégiai céllal, hogy 2015-től növeljük az olefin feldolgozás melléktermékeinek értékteremtő képességét, és egy új LDPE üzem építése Pozsonyban, mely három elavult, nem
optimális méretgazdaságosságú üzemet fog helyettesíteni 2015-től, ezáltal tovább fogja erősíteni a
finomítás-petrolkémia integráció eredménytermelő képességét.

A tranzitszállítás árbevétele kis mértékben növekedett
a kedvező devizaárfolyamok
hatására

A tranzit földgázszállítás árbevétele 9%-kal növekedett a bázisidőszaki értékhez képest, elsősorban
a déli, Szerbia és Bosznia-Hercegovina felé irányú tranzitszállítás hatására. Bár a szállított földgáz
mennyisége 6%-kal alacsonyabb volt 2011-hez képest, a devizaárfolyamok alakulása ellensúlyozta a
csökkenő volumen kedvezőtlen hatását.

A magasabb földgázárak és
az elszámolt magasabb értékcsökkenés növelték a költségeket

A működési költségek 13%-kal voltak magasabbak a bázisértéknél, elsősorban a szállítási rendszer
földgáz felhasználásának és a földgáz árának növekedése, valamint a 2011. évben üzembe helyezett
beruházások miatt 2012-ben elszámolt magasabb értékcsökkenés együttes hatása következtében.

Földgázszállítás: a szabályozott szállítási tarifák változásai

Változások a szabályozói környezetben
2010. december 4-től kettős tarifarendszer került bevezetésre. Ennek keretében 2012. évre, az
egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztói körre 4,5%-os eszközalapú megtérülés alapján számították ki a szállítási tarifákat, míg a többi, a versenypiacon vásároló fogyasztók vonatkozásában, maradt a 8,78%-os, eszközalapú megtérülés számítás.
A Magyar Energia Hivatal által meghirdetett, szállítási tarifák számításához használt, egyetemes szolgáltatásra jogosultak arányát figyelembe vevő földgázszállító rendszer súlyozott átlaghozama 6,5%
körül alakult 2012-ben. Az ESZ arányok 2012. II. félévi kedvezőtlen irányú változásának hatását a
meghozott takarékossági és bevétel növelési intézkedések kompenzálták.

Szintén elkötelezettek vagyunk a kelet-közép-európai kiskereskedelmi hálózatunk további fejlesztése mellett, különös tekintettel Romániára, Szerbiára és Csehországra, ami által további megnyert piacokat biztosíthatunk finomítóink számára. A túlkínálattal küzdő benzinpiacon különösen fontos ez
a biztos értékesítési csatorna, ráadásul az elérhető magasabb árrések hozzájárulnak a divízió jövedelmezőségének javításához.
Eszközeink rugalmas működtetése és a rövidtávú hatékonyságjavító akciók a horvátországi Downstream
profitabilitásának és integrációjának javulását célozzák. A logisztika, finomítás, kenőanyag és kiskereskedelmi szegmenseknél megvalósuló modernizációs programmal és hatékonyságjavító akciókkal az
INA jelentős mértékben hozzájárul a MOL csoport Új Downstream Programjának eredményéhez.

2013. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztói körre 4,5% helyett 2,28%-os eszközalapú megtérülés alapján számítják ki a szállítási tarifákat, míg a többi, a versenypiacon vásároló
fogyasztók vonatkozásában az arány változatlan maradt. így a földgázszállító rendszer súlyozott átlag hozama 5,5%-ra csökkent.
mmbf föLdgázTáROLó zRT.

Középtávon egy maradékfeldolgozási projektet tervezünk indítani a Rijekai Finomítóban a fehértermék kihozatal növelése érdekében. A végső beruházási döntés az előzetes műszaki tervek elkészülte után várható.

gáz midsTREAm üzLETág bEmuTATásA
A szegmens eredménye éves szinten csökkent, mivel az FGSZ és az MMBF pozitív hozzájárulását
(mely elsősorban a magasabb a jelentősebb nemzetközi szállítási és kereskedelmi tárolási tevékenységnek köszönhető) ellensúlyozta a horvát gázkereskedelmi üzlet növekvő vesztesége (Prirodni Plin).
fgsz zRT.
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ITO engedély – az elsők között

Összhangban az Európai Unió gázpiaci szabályozásával (2009/73/EK rendelet) Magyarországon is
meg kellett valósítani a földgázszállítási tevékenységek teljes leválasztását a vertikálisan integrált
anyavállalatról. Az FGSZ megtette a szükséges intézkedéseket, hogy az új modell keretei között is felkészülten folytathassa rendszerirányítási és gázszállítási tevékenységét, így 2012-ben az elsők között
kapta meg az ITO (Független Szállítórendszer Üzemeltető) engedélyt.

Stabil üzleti eredmény hozzájárulás

Az FGSZ üzleti tevékenységének eredménye 2012. évben a magasabb bevételekkel összhangban alakult: a magasabb árbevételek fedezetet nyújtottak a kiadások növekedésére.

8%-kal nőtt a hazai szállításból származó árbevétel a
tarifabefagyasztás feloldása után

A hazai szállítás realizált árbevétele 79,8 Mrd Ft volt, ami 8%-kal haladta meg a bázis időszaki értéket annak következtében, hogy jelentős napi és havi többlet kapacitások kerültek lekötésre, illetve a
bázis időszaki árbevételek a tarifabefagyasztás hatására alacsonyabbak voltak, melynek negatív hatása 2012-ben már nem érvényesült.

Biztonsági és kereskedelmi
gáztárolás

Három éves működési tapasztalatával a földalatti gáztároló létesítmény a magyarországi ellátásbiztonságot garantáló gázinfrastruktúra megbízható része.

VezetŐségi BeszÁmOLÓ
és elemzés

növeljük nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és logisztikai jelenlétünket. Új kezdeményezéseket indítottunk az LPG, kenőolajok és üzemanyagkártyák értékesítésének növelésére és helyi piacellátási
koncepciót valósítunk meg a profit maximalizálásának érdekében.

Az MMBF Zrt. nettó eredménye 9,6 Mrd Ft volt 2012-ben. A társaság bevételként számolta el az 1,2
Mrd m3-es stratégiai tároló, illetve a 700 millió m3-es kereskedelmi tároló kapacitás lekötési díját. A tárolás mellett az MMBF nyereséggel értékesítette a Szőreg-1 mező kőolaj- és kondenzátum termelését.
Változások a szabályozó környezetben
2012-ben a biztonsági gázkészlet mennyisége a vonatkozó minisztériumi rendeletnek megfelelően a
lekötött 1.200 millió m3 alatt volt, de ennek nem volt hatása a lekötött kapacitásra és a vállalat üzleti pozíciójára. A biztonsági földgáztárolás jogszabályi feltételeiben ugyanakkor 2012 végén változások történtek. A főbb szabályozási változások a következők voltak:
• A biztonsági földgázkészletet 2013 július 1. után csak az állam többségi tulajdonában lévő tárolóban lehet tárolni.
• A biztonsági földgáztárolást csak biztonsági gáztárolási engedélyes végezheti.
• A felelős miniszter határozza meg a készlet szintjét és a biztonsági készletet tartalmazó tároló helyét.
Az MMBF minden követelménynek megfelel. Ez azt jelenti, hogy nincs semmilyen szabályozási akadálya annak, hogy a cég 2013-ban és azután is folytassa a biztonsági földgáztárolást.
2012. január 1-től a tárolási díjat a Magyar Energia Hivatal (nem a Miniszter) határozza meg. A MEH
döntése értelmében a kereskedelmi gáztárolásban is szabályozott tárolási díjakat kell alkalmazni. A
MMBF hosszú távú szerződéseit az új feltételekhez igazította, ennek a cég árbevételére vonatkozóan nem volt semmilyen negatív hatása.
A biztonsági gáztárolást végző MMBF Zrt., rendelkezik a biztonsági és kereskedelmi gáztároláshoz
szükséges összes technikai feltétellel és engedéllyel, és érvényes hosszú távú szerződései vannak
gázt tároló partnereivel. A cég műszaki és pénzügyi pozíciójában negatív változás nem történt.
mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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PRiROdni PLin d.O.O.

A horvát gázkereskedelem továbbra is veszteséges

A Prirodni Plin (az INA gázkereskedő cége) 2012-ben összességében 38,4 Mrd Ft veszteséget ért
el, melynek fő okai, egyrészt a növekvő import földgázár, másrészt a támogatott fogyasztói körnek
(2012. szeptember végéig) valamint a háztartásoknak értékesített földgáz árak maximalizálása volt.

Emelkedő Upstream beruházások fókuszában Irak
kurdisztáni régiója, Horvátország és Kazahsztán

Az Upstream divízió teljes beruházása és befektetése 23%-kal 138 Mrd Ft-ra nőtt 2012-ben elsősorban annak következtében, hogy több forrás került allokálásra Irak kurdisztáni régiójára, Horvátországra és Kazahsztánra, míg a szíriai beruházások felfüggesztésre kerültek az ottani politikai helyzet miatt.

dOwnsTREAm üzLETág bERuházásA és bEfEkTETésE

EnERgiA - közös VáLLALAT A CEz-zEL

A magyar CCGT folytatásáról később elsz döntés, míg a
szlovákiai projekt felfüggesztésre kerül

A kivitelezés első fázisaként 2012-ben lezajlottak a százhalombattai területrendezési munkálatok a
magyar CCGT projekt kapcsán. A MOL-csoport és a CEZ Közös vállalati Megállapodás keretében ez
az üzem megkapta a kivitelezés megkezdéséhez szükséges valamennyi hatósági engedélyt és a főbb
szerződések is aláírásra kerültek 2011 októberében. A beruházás folytatásáról a MOL és a CEZ a
nemzetközi és regionális makro környezet alakulásának függvényében később hoz döntést.
A szlovákiai CCGT projekt előkészítési folyamata a partnerek döntésének értelmében felfüggesztésre kerül.

Beruházások és befektetések (Mrd Ft)

2011

2012

Upstream

111,8

138,0

Downstream

110,7

132,4

Gáz Midstream

18,3

9,9

Központ és egyéb

33,4

9,3

0,6
274,8

-0,8
288,8

Szegmensek közötti átadás
Összesen

Fegyelmezett, szelektív beru- Teljes CAPEX költségünk 5%-kal nőtt 2012-ben. A beruházások az Upstream szegmensben Irak
kurdisztáni régiójára, a kelet-közép-európai régióra és Oroszországra, míg a Downstream szegmensházási program
ben elsősorban a karbantartási munkálatokra irányultak. A nem organikus CAPEX tartalmazta továbbá az újonnan megszerzett kutatási licenszek költségét Kazahsztánban és Ománban, valamint a
cseh Pap Oil kiskereskedelmi hálózat akvizíciós költségét is.
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Oroszország

Kurdisztán
Régió - Irak

Horvátország

Pakisztán

Egyéb

Összesen

Kutatás:

10,3

3,6

26,8

6,3

2,9

2,6 Omán
2,0 Kaz
0,8 Egyéb

55,3

40%

Fejlesztés:

11,0

25,2

6,0

11,9

1,5

2,0 Egyiptom
0,7 Angóla
0,4 Egyéb

58,7

43%

13,5:
Akvizíciók

24,0

17%

Egyéb projektek (fejlesztés,
fenntartás, szerviz cégek)
Összesen
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Magyarország

3,5
24,8

7,0
28,8

32,8

2011

2012

Vált. %

Feldolgozás és Kereskedelem

63,3

56,8

-10

Karbantartási projektek

Kiskereskedelem

21,9

45,4

107

Pap Oil akvizíció: 125 töltőállomás
további 22 új töltőállomás
183 töltőállomás korszerűsítése

7,2

19,8

175

Nagyleállás és karbantartási projektek
Slovnaft LDPE beruházás

18,3

10,4

-43

Hőerőmű felújítás befejezése Pozsonyban

110,7

132,4

20

Petrolkémia
Energia
Összesen

Növekvő Downstream
CAPEX…

bERuházásOk és bEfEkTETésEk

2012 (Mrd Ft)

Mrd Ft

25,2

4,4

22,0

Fő projektek 2012-ben

A Downstream üzletág organikus CAPEX-e éves szinten változatlan volt, a beruházások elsősorban a
finomítók időszakos nagyleállására és egyéb karbantartási munkálatokra valamint a pozsonyi hőerőmű felújítás befejezésére irányultak. A fennmaradó CAPEX igény a cseh Pap Oil kiskereskedelmi hálózat akvizíciós költségére vonatkozik (125 töltőállomás).
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Mrd Ft
FGSZ Zrt.

2011

2012

Vált. %

16,4

9,2

-44

Felujítások
Párnagázfeltöltés

MMBF

1,1

0,7

-36

Egyéb

0,8

0,0

-100

18,3

9,9

-46

Összesen

Fő projektek 2012-ben

Feleződött a Gáz Midstream
CAPEX

A Gáz Midstream szegmens teljes CAPEX igénye 2012-ben feleződött az előző évhez képest, miután
az előző években folyt határkeresztező csővezetékek megépítése, illetve a kapacitás növelő projektek lezárultak.

Központ és egyéb szegmens
CAPEX csökkent, mivel a bázis
időszak a 2011-es INA részvényvásárlások miatt volt magasabb

A Központ és egyéb szegmens beruházása és befektetése 2012-ben 9,3 Mrd Ft-ot tett ki, míg ez a
tétel 2011-ben 33,4 Mrd Ft volt.

VezetŐségi BeszÁmOLÓ
és elemzés

Szabályozói változás a horvát gázkereskedelemben
(Prirodni Plin)

Változások a szabályozó környezetben
A támogatott fogyasztói kör számára szállított földgáz árának maximalizálása (2,13 HRK/m3) június 30-ig
érvényben maradt. 2012. július 1-jétől 2,75 HRK/m3-re nőtt, mely szabályozás szeptember 30-ig volt hatályos. A háztartások számára szállított földgáz árának maximális ára május 1-jétől 2,2 HRK/m3-re nőtt a
korábbi 1,7 HRK/m3-ről.

138,0 100%

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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JEgyzETEk Az EREdménykimuTATáshOz

FinanszírOzás

éRTékEsíTés nETTó áRbEVéTELE, működési köLTségEk és üzLETi EREdmény

Értékesítés nettó árbevétele
növekedett

A szíriai tevékenységből származó árbevétel elmaradása ellenére a Csoport nettó árbevétele 3%-kal,
5.552,3 Mrd Ft-ra nőtt. Az egyéb működési bevételek 29%-kal 30,0 Mrd Ft-ra nőttek, főként a vevőköveteléseken és a szállítói kötelezettségeken keletkezett árfolyamnyereségnek köszönhetően (14,3 Mrd Ft).

Egyéb működési költségek
csökkentek

Az egyéb működési költségek 10,9 Mrd Ft-tal, 370,5 Mrd Ft-ra csökkentek, főként a bányajáradékok
csökkenésének (8,0 Mrd Ft), valamint az összehasonlító időszakban a vevőköveteléseken és a szállítói kötelezettségeken keletkezett árfolyamveszteségnek köszönhetően (10,5 Mrd Ft).

Egyszeri tételek a működési
ráfordítások között

Az energiaszektorra kivetett válságadó 2012-ben 30,4 Mrd Ft-tal növelte az Egyéb működési ráfordításokat
(2011-ben 29,0 Mrd Ft). 2012 folyamán az Értékcsökkenés és értékvesztés eredménysoron 6,6 Mrd Ft értékvesztés került elszámolásra a sisaki és a rijekai finomító eszközein, továbbá 6,6 Mrd Ft kapcsolódik a sikertelen
kurdisztáni Bijell-3 kút leírásához. Ezen felül az INA Ferdinandovac mezőjére 4,3 Mrd forint értékvesztés került
elszámolásra. További 10,1 Mrd Ft ráfordítás került kimutatásra a Csoport angolai tevékenységét érintő, a helyi adóhatóság által kivetett bírsággal, illetve az arra képzett céltartalékkal kapcsolatosan. A Csoport 7,7 Mrd
Ft céltartalékot képzett az iráni Moghan-2 blokkra vonatkozó szerződés felbontásával kapcsolatos becsült költségek fedezetére. Az egyszeri ráfordítások hatását részben ellensúlyozta a magyarországi mezők felhagyásával kapcsolatos kötelezettségekre képzett céltartalék év végi felülvizsgálatán keletkezett 7,4 Mrd Ft nyereség.

A MOL javuló eredményének köszönhetően sikeresen teljesítette 2012-re kitűzött célját, hogy megőrizze erős pénzügyi pozícióját.
A MOL-csoport elegendő külső finanszírozással rendelkezik a zavartalan működéshez és beruházásai végrehajtásához. A diverzifikált, közép- és hosszú lejáratú finanszírozási portfólióját rulírozó,
szindikált és klubhitelek, hosszú lejáratú kötvények és multilaterális pénzügyi intézményekkel kötött
hitelszerződések alkotják.

Elegendő külső finanszírozás

Tovább javuló lejárati
szerkezetprofile

A 2011. június 10-én aláírt, 1 milliárd euró keretösszegű, eredetileg 5 éves futamidejű rulírozó hitel
alatt 561 millió euró összeg meghosszabbításra került további egy évvel, 2017. június 10-ig.
A Csoport finanszírozási szerkezetének további diverzifikálását szem előtt tartva, a MOL Group
Finance S.A. (a MOL Nyrt. 100%-os leányvállalata) 2012. szeptember 12-én egy 1 milliárd dollár értékű Euro Medium Term Note kötvényprogramot állított fel a MOL garanciája mellett. A program
alatt 2012. szeptember 26-án sor került egy 500 millió dollár összegű kötvény kibocsátására, 7 éves
lejárat és 6,250%-os fix kamatozás mellett.
2012. július 2-án aláírásra került egy 8,5 évre szóló, 150 millió dolláros hitel-megállapodás az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD), melyből a MOL, a Slovnaft-csoport három kisebb méretű
LDPE üzemét egy 220 kt/éves kapacitású üzemre cseréli, valamint egy gőzkrakkoló üzemét újítja fel.
A nettó pénzügyi veszteség
csökkent 2012-ben

Eladósodottság
5 éves rekord alacsony eladósodottság

Pénzügyi EREdményEk

2011
Egyszerűsített nettó adósság/EBITDA
Nettó eladósodottság (gearing)

2012
1,44

1,38

28,0%

24,8%

A teljes adósság devizánkénti megoszlása

Hiteleink 70%-a euróban denominált

2011.12.31.
(milliárd
saját
devizában)

2011.12.31.
(milliárd Ft)

Arány %

Deviza

2012.12.31.
(milliárd
saját
devizában)

2012-ben 47,1 Mrd Ft nettó pénzügyi veszteség került elszámolásra (szemben a 2011-ben elszámolt
54,9 Mrd Ft veszteséggel). A 2012-es évet 46,2 Mrd Ft összegű, míg a 2011-es évet 41,2 Mrd Ft-os kamatráfordítás terhelte, amelyek főként a kötvények után fizetett kamatokat tükrözik. A kapott kamatok összege 2012-ben 6,8 Mrd Ft-ot, míg 2011-ben 9,4 Mrd Ft-ot tett ki. 2012-ben 1,9 Mrd Ft hiteleken
keletkezett árfolyamveszteség került elszámolásra (szemben a 2011-ben elszámolt 55,5 Mrd Ft nyereséggel), mivel 43,4 Mrd Ft értékű árfolyamnyereség, ami nettó befektetés fedezeti instrumentumként
kijelölt hiteleken keletkezett, közvetlenül az Egyéb átfogó jövedelem elemei között került elszámolásra.
A Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott tőkeinstrumentumok átváltási opciójának valós értékre történő átértékelése 11,8 Mrd Ft nem realizált nyereséget eredményezett (2011-ben 10,5 Mrd Ft nyereség).

VezetŐségi BeszÁmOLÓ
és elemzés

A jelenlegi turbulens finanszírozási környezetben, amely gazdasági lassulással párosul, a vállalkozások pénzügyi pozíciója és cash-flow termelő képessége kiemelt szerepet kapott.

A MOL tovább erősítette stabil pénzügyi pozícióját

RészEsEdés TáRsuLT VáLLALkOzásOk EREdményébŐL

2012.12.31.
(milliárd Ft)

Arány %

1,18

283

27,1

USD

1,16

255

27,0

2,34

728

69,6

EUR

2,29

665

70,4

n.a.

35

3,3

EGYÉB*

n.a.

25

2,6

n.a.

1.046

100

ÖSSZESEN

n.a.

945

100

A Csoport részesedése a társult vállalkozások eredményéből 2012-ben 32,7 Mrd Ft volt, elsősorban
a MET Zrt. (16,7 Mrd Ft) és a Pearl Petroleum Company működéséből a MOL 10%-os részesedésére
jutó eredményének köszönhetően (12,8 Mrd Ft).
Adózás ELŐTTi EREdmény

A fent említett tényezők hatásaként a Csoport adózás előtt eredménye 2012-ben 206,0 Mrd Ft nyereség volt, szemben a 2011. évi 218,4 Mrd Ft nyereséggel.

Tartalmaz elsősorban HUF-, emellett HRK-ban and PLN-ban denominált hiteleket is

Adózás

Magasabb adóráfordítás a halasztott adó eszközök átértékelése miatt
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A nyereségadók összege 2012-ben 16,7 Mrd Ft-tal, 49,9 Mrd Ft-ra emelkedett 2011. évhez képest, főként
a halaszott adó eszközök és kötelezettségek átértékelése kapcsán megnövekedett halasztott adó ráfordításoknak köszönhetően. Az átértékelést a magyarországi Robin Hood adó meghosszabbítása, illetve emelése
(8%-ról 31%-ra) indokolta. Ezen emelés hozzávetőlegesen 22%-os effektív Robin Hood adókulcsot jelent, mivel ezen adónem az energiaellátásból származó bevételek arányos részeként kerül meghatározásra. Továbbá a szlovák társasági adókulcs is emelkedett (19%-ról 23%-ra). Mindkét esetben a megemelt adókulcsok
2013. január 1-jétől hatályosak. A halasztott adó ráfordítások emelkedését részben ellensúlyozta a kalkulált
társasági adó ráfordítások csökkenése, amely a 2011. évhez képest alacsonyabb jövedelmezőséget tükrözi.
mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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CAsh fLOw
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás
ebből: forgótőke változása

2012

372.950

453.844

-181.968

-34.660

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlás

-198.709

-297.176

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása

-188.903

-149.726

-14.662

6.942

Pénzeszközök/pénz egyenértékesek változása

A működési cash flow 22%kal nőtt

2011 módosított

Fókuszban az etika és a versenyjogi megfelelés

Az alapvető etikai elveket továbbra is nem-pénzügyi teljesítményünk sarokkövének tekintjük. Etikai Kódexünk már 11 nyelven elérhető, 2012-től immár 24 etikai megbízottunk van és a vezetőink kötelesek
munkatársaikait személyesen képezni az etikai kódex tartalmáról.
Etikai meggyőződése részeként a MOL-csoport elkötelezett a tisztességes piaci magatartás mellett; piaci tevékenységeinket a tisztességes verseny normái szerint és a hatályos versenyjogi szabályok szellemében végezzük. 2012-ben Compliance Szervezetünk figyelme a piacelemzéseken keresztül végzett hatékony kockázatelemzésre összpontosult. A szervezet a jogszabályi megfelelés szükségességét képzéseken
is erősítette, a MOL-csoportban 2012-ben több mint 270 munkavállaló vett részt versenyjogi megfelelés témájú előadásokon és több mint 380 munkavállaló végzett el elektronikus képzéseket és tett vizsgát.

Fiatal tehetségek és tapasztalt
szakértők alkamazása

A MOL-csoport nemzetközivé válásának támogatása érdekében a Nemzetközi Mobilitás Menedzsment
csapat átalakult és egy új Nemzetközi foglalkoztatás program került kialakításra. Az új alapelvek kulcs
pillérei többek között, hogy a bérszámfejtés a küldő országban marad, az adó kiegyenlítési módszer, az
új egyszerűsített kiküldetési-jóváhagyási mátrix, a nemzetközi foglalkoztatás kompenzációs csomagok
és a mérleg módszer. Ezek a pillérek az igazságos és egységes kompenzáció célját szolgálják, a kompenzációs elemekre vonatkozó friss piaci adatok alapján.
2012-ben összesen 76 nemzetközi foglalkoztatott kezdett el dolgozni vagy folyatatta munkáját a MOLcsoport központjában, akik 16 országból érkeztek. Velük együtt Összesen 239 nemzetközi foglalkoztatott dolgozik csoport-szerte.

A működési cash flow 2012-ben 453,8 Mrd Ft nettó pénzbeáramlás volt, összehasonlítva a 2011. évi
373,0 Mrd Ft-tal. A forgótőkeigény változások hatását kiszűrve a működési cash flow 9%-kal, 551,6
Mrd Ft-ra csökkent, főként annak köszönhetően, hogy a Csoport szíriai működéséből átmenetileg
nem származik pénzbeáramlás. A nyereségadó befizetések összege 63,1 Mrd Ft volt.
A beruházások és befektetések miatti nettó pénzkiáramlás 297,2 Mrd Ft-ra nőtt 2012-ben. A növekedés a megemelkedett beruházási szintnek köszönhető Kelet-Közép-Európában, Oroszországban és
Irak kurdisztáni régiójában az Upstream szegmensben, valamint a cseh Pap Oil kereskedelmi hálózat
megvásárlásának és jelentősebb karbantartási munkáknak a Downstream szegmensben.
A finanszírozási műveletekből származó nettó pénzkiáramlás 149,7 Mrd Ft volt, amely a hosszú lejáratú hitelek törlesztéseinek hatását tükrözi (melyek részben a 2012. szeptemberben kibocsátott 500
milliós USD kötvénnyel kerültek refinanszírozásra), ami a Csoport erős likviditási pozícióját mutatja,
valamint az osztalékfizetés hatását is tükrözi.

Fenntarthatóság
Erőforrás-gazdálkodás hatékonyságának növelése és a kibocsátások csökkentése

Kiemelt figyelmet fordítunk CO2-hatékonyságunk fejlesztésére, annak érdekében, hogy meg tudjuk őrizni versenyképességünket egy alacsony-széndioxid kibocsátású világban is. Energiahatékonysági programunk a MOL-csoport egészében igyekszik fejleszteni üzleti egységek szintjén az egy termelési egységre
jutó CO2 intenzitást. Új Downstream Programunk energiahatékonysági intézkedései révén a MOL-csoport
120 millió USD értékű energiafelhasználás megtakarítást és optimalizációt kíván elérni 2014-ig. Ambiciózus célunk megvalósítása érdekében már 2012-ben jelentős eredményeket tudunk felmutatni, legjelentősebb energiahatékonyság növelési projektjeink több mint 18 millió USD megtakarítást eredményeztek.
Egyúttal a kapcsolódó CO2 kibocsátások több mint 85.000 tonnával csöükkentek. Kiskereskedelmi hálózatunk a töltőállomások környezettudatos tervezési alapelveinek alkalmazásával járul hozzá céljainkhoz.
Kutatás-termelés üzletágunkban figyelmünket Oroszországban és Pakisztánban az elfáklyázott gáz menynyiségének csökkentésére, európai helyszíneinken pedig a működési hatékonyság fejlesztésére és CO2
besajtolásos fokozott olajkinyerési eljárás (EOR) alkalmazására összpontosítjuk.
A környezetvédelem terén a levegőbe történő kibocsátások csökkentése kiemelt fontossággal bír számunkra. Mivel iparágunk az illékony szerves anyagok kibocsátása (VOC) legjelentősebb forrásának számít, a MOL-csoport jelentős lépéseket tett az ilyen típusú szennyezők kibocsátásának korlátozása érdekében. 2012-ben a MOL-csoport folytatta LDAR (“Szivárgás Felismerés és Javítás”) programját a VOC
kibocsátások csökkentése érdekében. A program évek óta jelentős eredményeket hozott a Slovnaftban
és a IES-ben és 2012-ben kiterjesztettük magyarországi működésünkre is. Ennek köszönhetően a mért
VOC kibocsátásunk 8%-kal csökkent 2012-ben.

Munkabiztonsági célkitűzésünk teljesítése
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A MOL-csoport sikeres évet zárt munkaidő kieséssel járó munkabalesetek (LTIF) tekintetében és teljesítette 1.0 értékű célkitűzését (INA és leányvállalatai kivételével). Ez a teljesítmény lényegesen jobb, mint
a CONCAWE (downstream benchmark) átlag, de nem éri el az OGP (Upstream benchmark) átlagot. A jó

A MOL-csoport folytatta a Freshhh és Growww programjait a tehetségek vonzása és alkalmazása érdekében. 2012-ben majdnem 2.000 diák több mint 250 egyetemről és 60 országból vett részt a Csoport nemzetközi olaj és gázipari vetélkedőjében, a Freshhh-ben. Ezzel egy időben több, mint 7.000 pályázat érkezett világszerte (2.059 pályázat a MOL Nyrt-be, 3.851 az INA-ba, 765 a Slovnaft-ba, 268 a TVK-ba, és körülbelül 50 Pakisztánba, Oroszországba és Irakba) a Growww friss diplomás program keretében meghirdetett 298 nyitott pozícióra.

VezetŐségi BeszÁmOLÓ
és elemzés

Konszolidált cash flow (millió Ft)

LTIF eredmény ellenére nem vagyunk elégedettek a teljesítményünkkel: 1 saját munkavállalónk (INA Csoportban) és 3 alvállalkozónk halálos kimenetelű balesete világos üzenet számunkra, hogy további lépések
szükségesek annak érdekében, hogy a működésünkből származó mindennemű balesetet megelőzzünk.
A folyamatbiztonság továbbra is kiemelt terület számunkra, ezért folytattuk menedzsment rendszerünk kiterjesztését újabb területeken. Finomítás szektorunkban egy új mutatót vezettünk be 2012-ben
a folyamatbiztonsági események számának és súlyosságának nyomonkövetésére.

inTEgRáLT kOCkázAT-kEzELési REndszER
A MOL integrált kockázatkezelési rendszere az egyik legjobb
a SAM Research szerint

Egységes Vállalati Kockázatkezelés

A Kockázatkezelés számára kiemelt feladat, hogy kezelje a külső kihívásokat és így járuljon hozzá a MOL
stabil és fenntartható pénzügyi pozíciójához. A hatékony és átfogó kockázatkezelés alapeleme egy jól
működő, felelős társaságirányításnak. A MOL-csoport fejlett kockázatkezelési tevékenységet folytat,
mely szerves részét képezi a felelős társaságirányítási struktúrának. Ezt ismételten alátámasztja a SAM
Research AG 2012-ben kiadott riportja is: a Dow Jones Sustainability Index (Fenntarthatósági Index) a
MOL kockázatkezelési teljesítményét 94%-ra értékelte, amivel a MOL a csoportjában az egyik legjobb
lett. A szektorátlagot meghaladó érték kifejezi a MOL felelősségteljes gondolkodásmódját a kockázatés krízismenedzsmentben, valamint a tudatos kockázatkezelési stratégia kialakításában.
Az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM – Enterprise Risk Management) keretében végezzük a
különböző típusú kockázatoknak egy olyan átfogó és dinamikus modellbe való integrálását, amely
a MOL-csoport összes üzletágára kiterjed. Az ERM a pénzügyi valamint a működési kockázatokat a
stratégiai és jogi megfelelésből eredő kockázatok széles körével együtt kezeli. Az ERM feltárja a vállalat eredményeire ható legfontosabb kockázatokat, és felhívja a figyelmet a szükséges döntések meghozatalára, arra vonatkozóan, hogy mely kockázatokat akarja a Csoport megtartani, és melyek esetében szükséges kockázatcsökkentő lépéseket tenni.
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Főbb kockázatkezelési eszközök:
- Pénzügyi Kockázatkezelés

- Biztosítás Menedzsment

- Üzletfolytonosság Menedzsment

A profitabilitás és pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében a Pénzügyi Kockázatkezelés az ERM részeként a rövidtávú, piaci kockázatokkal foglalkozik. A tömegáruk árkockázatát, a devizapiaci és kamatlábkockázatokat VAR szimulációs módszerrel, egy komplex modell keretében mérjük. A pénzügyi kockázatokat – ha szükséges – megfelelő eszközök (mint swap, határidős és opciós ügyletek) segítségével fedezzük.
Az elfogadható szint fölötti működési kockázatok áthárítása a Biztosítás Menedzsment feladata. A biztosítások kötése a működési kockázatok és felelősségi károk kezelésének egyik legfontosabb eszköze. A
meghatározó biztosítástípusok a következők: vagyonkár, üzemszünet, felelősség és kútkockázat biztosítások. A biztosítási üzlet sajátosságaiból következően a kapcsolatos fő tennivalók évente ismétlődnek
(mivel a legtöbb biztosítási program határozott egy éves időszakra kerül megkötésre, éves megújítású).
Az Üzletfolytonosság Menedzsment (BCM) a váratlan működési fennakadásokra történő felkészülés
folyamata, amelyek bekövetkezési valószínűsége kicsi, de hatása jelentős. A vészhelyzeti készültség,
krízismenedzsment-folyamatok, a katasztrófa utáni helyreállítás és más kockázat-ellenőrző programok kiemelten fontosak az olyan üzletágakban, ahol a működési kockázatok – a tevékenység alapját
képező kémiai és fizikai folyamatok következtében – jelentősek.

2011
módosított

2012
DOWNSTREAM

35.540

Proplin esetében a gázpalackok valós helyzettel összhangban
történő elszámolásához kapcsolódó értékvesztés
Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó
INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék

6.058
27.055

25.549

445

1.688

IES goodwill vonatkozásában elszámolt értékvesztés

34.828

Romániai Versenyhivatali bírságra képzett céltartalék

5.644

Követelések értékvesztése
New Downstream Program keretében képzett céltartalék

1.429

INA finomítói eszközein elszámolt értékvesztés

6.611

GÁZ MIDSTREAM

295

4.148

Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó

295

252

Követeléseken elszámolt értékvesztés

3.896

KÖZPONT ÉS EGYÉB

2.957

Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó

496

INA által adóbírságra képzett céltartalék és feloldása
INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék

mellékletek

73.767

-2.690
560
-4.053

2.461

803

2. számú mELLékLET
1. számú mELLékLET

JEGYZETEK

SPECIÁLIS TÉTELEK ÜZLETI EREDMÉNY-, ÉS EBITDA-HATÁSA (MILLIÓ FT-BAN)

1A

2011
módosított

2012
MOL-csoport
Üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen

64.748

83.726

EBITDA-t érintő speciális tételek összesen

47.221

42.070

nettó értékesítés és az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő értékesítésekből származó eredményt foglalja magába. Az Upstream belföldön kitermelt kőolajat, kondenzátumokat és PB gázt ad át a Downstream-nek, és földgázt a Gáz Midstream szegmensnek. A belső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A gáz átadási árak megegyeznek az átalgos import beszerzési
árakkal. A szegmens eredmények az adott szegmenshez tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.

VezetŐségi BeszÁmOLÓ
és elemzés

A Csoport a következő főbb kockázatoknak van kitéve: tömegáru árkockázat, devizaárfolyam-kockázat,
szabályozói kockázat, országkockázat, fúrási kockázat, berendezés meghibásodásának kockázata, piaci kereslet bizonytalansága, reputációs kockázat. A kockázatok csoport szinten kerülnek összesítésre, számszerűsítésre és a kockázatok kezelésére tett lépések felülvizsgálata rendszeresen megtörténik. Bizonyos kockázatokat csoport szinten, másokat divízió szinten célszerű kezelni, ún. kockázat felelősök irányítása alatt.

2 Ezen a soron a szegmensek közötti átadásokból származó nem realizált üzleti eredmény változását mutat-

UPSTREAM
Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó
INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék
Követelések értékvesztése

25.956

8.501

2.544

2.599

300

711

1.830

4.421

A Crosco Csoport líbiai kutatási berendezéseinek értékvesztése
Értékvesztés / (értékvesztés visszaírás) az INA Csoport usptream
eszközein
Angolai bírságra fordított költségek és képzett céltartalékok
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770
10.061

Iráni szerződés felbontására képzett céltartalék

7.673

Magyarországi mezőfelhagyási céltartalék felülvizsgálata

-7.368

Sikertelen Bijell-3 kút leírása

6.607

Ferdinandovac mezőn elszámolt értékvesztés

4.309

juk ki. Nem realizált eredmény akkor keletkezik, amikor az átadott tétel a fogadott szegmensnél készleten
van az időszak végén és csak a későbbi időszakban kerül értékesítésre harmadik fél felé. A szegmensszintű kimutatásokban az átadó szegmens az átadáskor azonnal elszámolja a tranzakción keletkező nyereséget. Társasági szintű eredmény szempontjából azonban a nyereség csak a harmadik félnek történő értékesítéskor
kerül elszámolásra. Az előző évekeben a nem realizált profit-hatás nem került elkülönítetten kimutatásra, de
szerepelt a fogadó szegmens kimutatott szegmens eredményében. Szegmensek közötti átadáson nem realizált profit elsősorban az Upstream-ből a Gáz Midstream szegmensbe történő átadásnál keletkezik.
3 Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése az 1-es számú mellékletben ta-

lálható.
4 Újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA és üzleti eredmény speciális tételek, a Feldolgozás és Kereskede-

lem szegmens szállítói, vevői számláin lévő árfolyamveszteség / -nyereség valamint a Feldolgozás és Kereskedelem szegmenst érintő készletleírások nélkül.
5 Az

adatok átszámításánál a 2011. évi (1 USD=200,9 Ft), valamint a 2012. évi (1 USD=225,4 Ft) átlagos
MNB devizaárfolyamokat használtuk.
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mOl maGyar Olajés Gázipari nyrt. és leányvállalatai

2012. dECEmbER 31.
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság részvényesei részére

pet nyújtó konszolidált éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a
könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált éves beszámoló gazdálkodó
egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati
eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek
megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések
ésszerűségének, valamint a konszolidált éves beszámoló átfogó
bemutatásának értékelését is.
5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.
vélemény

6.) Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló megbízható és valós képet ad a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. december 31-én fennálló
A kOnszOLidáLT éVEs
bEszámOLóRóL készüLT JELEnTés

1.) Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (”Társaság”) mellékelt 2012. évi konszolidált éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely konszolidált
éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített
konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 4.766.305 millió Ft, a mérleg szerinti eredmény
156.165 millió Ft nyereség -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból, konszolidált átfogó
jövedelemre vonatkozó kimutatásból, konszolidált saját tőke változásainak kimutatásából, konszolidált cash flow-k kimutatásából
és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletből áll.
A VEzETés fELELŐsségE
A kOnszOLidáLT éVEs bEszámOLóéRT

2.) A vezetés felelős a megbízható és valós képet nyújtó konszolidált éves beszámoló elkészítéséért és bemutatásáért a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal – ahogyan azokat az EU
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befogadta – összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért,
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes konszolidált éves beszámoló elkészítése.

vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal – ahogyan azokat az EU befogadta - összhangban.
Egyéb JELEnTésTéTELi köTELEzETTség: A
kOnszOLidáLT üzLETi JELEnTésRŐL készüLT JELEnTés

7.) Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság mellékelt 2012. évi konszolidált üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek a magyar jogszabályi előírásokkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk a konszolidált üzleti jelentés és az
ugyanazon üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló összhangjának megítélése. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos
munkánk a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012.
évi konszolidált üzleti jelentése a MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. évi konszolidált éves
beszámolójának adataival összhangban van.

FüGGetlen könyvvizsGálói
jelentés

nEmzETközi Pénzügyi bEszámOLási sTAndARdOk
szERinT készíTETT kOnszOLidáLT Pénzügyi
kimuTATásOk A függETLEn könyVVizsgáLói
jelentéssel egyÜtt

Budapest, 2013. március 21.

A könyVVizsgáLó fELELŐsségE

3.) A mi felelősségünk a konszolidált éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat
a magyar Nemzeti és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes
– törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk
végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk
arról, hogy a konszolidált éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.
4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a konszolidált éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a megbízható és valós ké-

Szilágyi Judit
Ernst & Young Kft.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165

Bartha Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005268
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mOl maGyar Olajés Gázipari nyrt. és leányvállalatai
kOnszOLidáLT méRLEg

nEmzETközi Pénzügyi bEszámOLási sTAndARdOk
szERinT készíTETT kOnszOLidáLT Pénzügyi
kimuTATásOk A függETLEn könyVVizsgáLói
jelentéssel egyÜtt
2012. dECEmbER 31.

2012. dECEmbER 31.

Jegyzet
ESZKÖZÖK

2012

2011 módosított

millió forint

millió forint

Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetések társult vállalkozásokban

4

345.953

338.552

5

2.611.255

2.824.917

10

118.891

104.797

Értékesíthető befektetések

11

20.571

20.649

Halasztott adó eszközök

30

34.750

42.418

Egyéb befektetett eszközök

12

Összes befektetett eszköz

37.736

35.737

3.169.156

3.367.070

Készletek

13

507.727

545.234

Vevőkövetelések, nettó

14

570.680

620.849

29.202

-

15

156.212

125.134

14.749

24.364

16, 37

318.579

311.133

Értékpapírok

Budapest, 2013. március 21.

Egyéb forgóeszközök
Előre fizetett nyereségadók
Pénzeszközök
Összes forgóeszköz

1.597.149

1.626.714

ÖSSZES ESZKÖZ

4.766.305

4.993.784

kOnszOlidált pénzüGyi
kimUtatásOk

Forgóeszközök

SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke
Jegyzett tőke

17

79.202

79.202

Tartalékok

18

1.468.892

1.419.311

Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke
Külső tulajdonosok részesedése
Összes saját tőke

151.660

153.925

1.699.754

1.652.438

547.383

591.203

2.247.137

2.243.641

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része

19

682.787

862.149

Céltartalékok

20

289.818

312.300

Halasztott adó kötelezettségek

29

123.988

119.823

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

21

57.646

50.720

1.154.239

1.344.992

912.430

1.010.547

2.139

37.184

Összes hosszú lejáratú kötelezettség

HERNÁDI Zsolt
Elnök – vezérigazgató,
az Igazgatóság elnöke
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SIMOLA József
Pénzügyi
vezérigazgatóhelyettes

Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók és egyéb kötelezettségek

22

Fizetendő nyereségadók
Céltartalékok

20

42.474

37.227

Rövid lejáratú hitelek

23

145.838

136.288

Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része

19

262.048

183.905

Összes rövid lejáratú kötelezettség

1.364.929

1.405.151

ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

4.766.305

4.993.784
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kOnszOLidáLT EREdménykimuTATás

2012. dECEmbER 31.

Árbevétel

3, 24

Egyéb működési bevétel

millió forint

millió forint

5.522.316

5.343.234

30.025

23.251

5.552.341

5.366.485

Anyagjellegű ráfordítások

4.423.742

4.247.245

264.723

26

Értékcsökkenés és értékvesztés
Egyéb működési költségek és ráfordítások

27

Saját termelésű készletek állományváltozása
Aktivált saját teljesítmények értéke
Összes működési költség
Üzleti tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek bevételei
Ebből: Átváltási opció valós érték értékelési különbözete

28

Egyéb átfogó jövedelem

39.335

-101.347

319.566

349.840

Értékesíthető pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással

29

646

-3.222

370.452

381.304

Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással

29

246

1.160

Részesedés a társult vállalkozások átfogó jövedelméből

29

-518

-78.867

-46.045

-42.146

5.331.920

5.113.303

220.421

253.182

26.752

80.148

Pénzügyi műveletek vesztesége / nyeresége (-)

28

47.087

54.852

32.682

20.066

206.016

218.396

49.851

33.126

156.165

185.270

151.660

153.925

4.505

31.345

Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény (forint)

32

1.725

1.769

Anyavállalati részvényeseket megillető
egy részvényre jutó hígított eredmény (forint)

32

1.490

1.541
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185.270

29

10.548

Külső tulajdonosok részesedése az eredményből

156.165

Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt

135.000

Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből

millió forint

255.927

11.764

Időszak eredménye

millió forint

209.259

73.839

30

2011
módosított

-131.731

28

Nyereségadó

Időszak eredménye

2012

29

28

Adózás előtti eredmény

Notes

Külföldi társaságok forintosítása miatti átváltási különbözet a nettó
befektetés-fedezeti ügylettel és adóval együtt

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből

72

2011
módosított

Összes működési bevétel
Személyi jellegű ráfordítások

25

2012

2012. dECEmbER 31.

Időszaki egyéb átfogó jövedelem, adóhatással együtt
Időszaki összes átfogó jövedelem
Anyavállalati részvényesek részesedése
Külső tulajdonosok részesedése

-10.327

14.938

-101.831

120.788

54.334

306.058

87.322

221.429

-32.988

84.629

kOnszOlidált pénzüGyi
kimUtatásOk

Notes

kOnszOLidáLT áTfOgó JöVEdELEmkimuTATás
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Záró egyenleg 2010. december 31.

JEGYZETT TőKE

TőKETARTALÉK

VALÓS ÉRTÉK
ÉRTÉKELÉSI
TARTALÉK

millió forint

millió forint

millió forint

79.202

-325.669

Tárgyidőszaki eredmény

-

-

Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem

-

-

7.534

ÁTVÁLTÁSI
TARTALÉK

ÖSSZETETT
INSTRUMENTUMOK
TőKERÉSZE

EREDMÉNYTARTALÉK

millió forint

millió forint

millió forint

153.663

-8.074

-

-

-

-2.278

59.862

-

1.424.760

TARTALÉKOK
ÖSSZESEN

ANYAVÁLLALATI RÉSZVÉNYESEK RÉSZESEDÉSE AZ
EREDMÉNYBőL

ANYAVÁLLALATI RÉSZVÉNYESEKRE JUTÓ
SAJÁT TőKE

KÜLSő
TULAJDONOSOK
RÉSZESEDÉSE

ÖSSZES
SAJÁT
TőKE

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

1.252.214

103.958

1.435.374

539.407

1.974.781

-

-

153.925

9.920

67.504

-

153.925

31.345

185.270

67.504

53.284

120.788

Tárgyévi összes átfogó jövedelem

-

-

-2.278

59.862

-

9.920

67.504

153.925

221.429

84.629

306.058

Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése

-

-

-

-

-

103.958

103.958

-103.958

-

-

-

Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-17.620

-17.620

Saját részvény ügyletek nettó hatása

-

-

-

-

-

5.307

5.307

-

5.307

-

5.307

Tranzakció külső tulajdonosokkal

-

-

-

-

-

-9.672

-9.672

-

-9.672

-15.213

-24.885

79.202

-325.669

5.256

213.525

-8.074

1.534.273

1.419.311

153.925

1.652.438

591.203

2.243.641

-

-

-

-

-

-

-

151.660

151.660

4.505

156.165

Záró egyenleg 2011. december 31.
Tárgyidőszaki eredmény

-

-

513

-60.766

-

-4.085

-64.338

-

-64.338

-37.493

-101.831

Tárgyévi összes átfogó jövedelem

-

-

513

-60.766

-

-4.085

-64.338

151.660

87.322

-32.988

54.334

Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése

-

-

-

-

-

153.925

153.925

-153.925

-

-

-

Tulajdonosoknak fizetett osztalék

-

-

-

-

-

-38.278

-38.278

-

-38.278

-

-38.278

Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-10.936

-10.936

Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás

-

-

-

-

-

238

238

-

238

Saját részvény ügyletek nettó hatása

-

-

-

-

-

-1.862

-1.862

-

-1.862

Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem

Tranzakció külső tulajdonosokkal
Záró egyenleg 2012. december 31.
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238
-

-1.862

-

-

-

-

-

-104

-104

-

-104

104

-

79.202

-325.669

5.769

152.759

-8.074

1.644.107

1.468.892

151.660

1.699.754

547.383

2.247.137
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kOnszOLidáLT kimuTATás A sAJáT TŐkE VáLTOzásáRóL

75

2012. dECEmbER 31.

Jegyzet

2011
módosított

millió forint

millió forint

206.016

218.396

Értékcsökkenés és értékvesztés

319.566

349.840

Készletek értékvesztése és visszaírása (-)

4.247

4.587

Céltartalékok növekedése / csökkenése (-)

2.906

-5.227

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség

-2.174

-6.286

Követelések értékvesztése / visszaírása (-)

6.038

15.115

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

-1.654

4.530

3.473

-

Kapott kamatok

-6.839

-9.389

Fizetett kamatok
Egyéb devizás eszközök és kötelezettségek árfolyam nyeresége (-) / vesztesége
kivéve a vevőköveteléseken és szállítói kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyamkülönbözet
Konverziós opció valós értékelésből származó különbözet (lásd 28. jegyzet)

46.205

41.171

4.822

-55.642

-11.764

-10.548

1.253

75.651

Részesedés társult vállalatok eredményéből

-32.682

-20.066

Egyéb pénzmozgással nem járó tételek

12.208

5.539

551.621

607.671

4.452

-108.264

Vevőkövetelések csökkenése / növekedése (-)

15.020

-113.815

Egyéb követelések csökkenése / növekedése (-)

-11.537

1.231

Szállítói kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése

-40.748

18.357

Egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások , nettó

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működő tőke változás előtt
Készletek csökkenése / növekedése (-)

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése
Fizetett nyereségadó

-1.847

20.523

-63.117

-52.753

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás

453.844

372.950

Beruházások, szénhidrogén kutatási és fejlesztési költségek

-268.180

-224.751

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz
Leányvállalatok és kisebbségi részesedések megvásárlása, nettó pénzáramlás

37

Társult vállalkozások és egyéb befektetett eszközök megvásárlása
Leányvállalatok értékesítéséből származó nettó pénzáramlás
Társult vállalkozások és egyéb befektetések értékesítéséből származó pénzeszköz
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása
Rövid lejáratú befektetések állományváltozása
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek
Kapott osztalék
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása
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8

2012. dECEmbER 31.

Jegyzet

Adózás előtti eredmény

Leányvállalatok értékesítéséből származó veszteség

76

2012

kOnszOLidáLT CAsh fLOw kimuTATás

3.443

6.911

-21.542

-25.314

-969

-1.695

-595

805

439

-

2.137

12.545

-28.980

209

7.327

27.247

9.744

5.334

-297.176

-198.709

Kötvény visszafizetés

2011
módosított

millió forint

millió forint

-5.051

Kötvénykibocsátás
Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2012

109.280
37

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása

11.000

267.441

191.222

-413.124

-304.725

-231

-768

15.289

-8.513

Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások

-73.360

-60.204

Tulajdonosoknak fizetett osztalékok

-38.311

-23

Rövid lejáratú hitelek állományváltozása

Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása
Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése
Pénzeszköz állomány az év elején
Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt
Pénzeszközök fordulónapi nem realizált átértékelési különbözete
Pénzeszköz állomány az év végén

37

-11.659

-16.892

-149.726

-188.903

6.942

-14.662

311.133

313.166

3.525

12.190

-3.021

439

318.579

311.133
kOnszOlidált pénzüGyi
kimUtatásOk
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Jegyzetek a nemzetközi Pénzügyi BeszÁmOLÁsi standardOk
szerint készített kOnszOlidált pénzüGyi kimUtatásOkhOz
Dunai Finomító, Magyarország

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban MOL Nyrt.,
MOL vagy a Társaság) 1991. október 1-jén alakult meg a jogelőd
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) átalakulásával. Az állami vállalatok átalakulási törvénye értelmében az OKGT eszközei és kötelezettségei a fordulónappal átértékelésre kerültek. A
MOL Nyrt. és leányvállalatai (a továbbiakban MOL Csoport, vagy
a Csoport) kőolaj, földgáz és gáztermék kutatásával és termelésével, szállításával, és kőolaj tárolásával, finomításával, finomítói termékek kis- és nagykereskedelmével, valamint olefinek és
poliolefinek gyártásával, értékesítésével foglalkozik. A Csoport
dolgozóinak létszáma 2012. december 31-én 29.298 fő, míg 2011.
december 31-én 31.471 fő volt. A Társaság székhelye Magyarországon, a 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. címen
található.
A Társaság részvényeit a Budapesti és a Varsói Értéktőzsdén jegyzik. A nemzetközi tőkepiacokon a Luxemburgi Értéktőzsde, a londoni elektronikus tőzsde és az International Order Book forgalmazza a Társaság letéti jegyeit (DR), valamint New Yorkban, Berlinben és Münchenben tőzsdén kívüli kereskedelemben is forgalmazzák.
2.1 ELfOgAdás, mEgfELELŐségi nyiLATkOzAT és A
bEszámOLó összEáLLíTásánAk ALAPJA

i) Elfogadás és nyilatkozat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardoknak való megfelelőségről

A pénzügyi kimutatásokban szereplő közzétételek megfelelnek az
egyes standardokban foglalt követelményeknek. A 2006 során kibocsátott lejárat nélküli, átváltható értékpapírokba ágyazott konverziós opcióval kapcsolatban elszámolt átértékelési különbözet
az eredménykimutatás külön sorában került megjelenítésre. A
menedzsment véleménye szerint ezen pénzmozgással nem járó
tétel elkülönítése növeli a pénzügyi kimutatások áttekinthetőségét, mert az így elszámolt nyereség vagy veszteség összegére nem
gyakorol hatást sem a Csoport működése, sem az ezen működést
befolyásoló külső üzleti tényezők. A konverziós opció részleteit a
17. Jegyzet tartalmazza.
ii) A beszámoló készítésének alapja
A konszolidált éves beszámoló a 2012. december 31-én kibocsátott és hatályos standardok és IFRIC értelmezések szerint készült.
A MOL Nyrt. nem konszolidált éves beszámolóját a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény szerint (a továbbiakban MSZSZ) készíti.
E törvény egyes előírásai eltérnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban (IFRS) foglaltaktól.
A bekerülési érték elvének alkalmazása érdekében a konszolidált
éves beszámoló úgy tekinti a MOL Nyrt.-t, mintha az 1991. október 1-jén jött volna létre az eszközök és források aznapi értékével,
figyelembe véve az IFRS miatt szükséges módosításokat.
A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel.
iii) Konszolidációs elvek

A konszolidált éves beszámolót az Igazgatóság 2013. március 21én fogadta el.
A konszolidált éves beszámoló a Nemzetközi Számviteli Standardok szerint, az Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett és beiktatott standardok alapján készült. Az
IFRS-t a Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottság (IASB) és a
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Értelmező Bizottság (IFRIC) által
megfogalmazott, standardok és értelmezések alkotják.
2005. január 1-jétől a magyar számviteli törvény változása lehetővé teszi, hogy a Csoport konszolidált beszámolóját az Európai
Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett IFRS alapján készítse el. Jelenleg az EU beiktatási folyamatai és a Csoport
tevékenysége alapján nincs különbség a Csoport IFRS és EU által
elfogadott IFRS politikák között.

Leányvállalatok
A konszolidált éves beszámoló a MOL Nyrt.-t, illetve az ellenőrzése alatt álló leányvállalatokat foglalja magában. Ellenőrzésről általában akkor beszélünk, ha a Csoport közvetve vagy közvetlenül
birtokolja az adott társaság szavazati jogainak több mint 50%-át,
és a társaság pénzügyi és operatív tevékenységébe történő befolyás révén előnyöket élvez annak tevékenységéből. Amint azt az
IAS 27 előírja, az azonnal lehívható szavazati jogok is figyelembe
vételre kerülnek az ellenőrzés meghatározásához.
A megszerzett üzletekre az akvizíciós számvitel módszere kerül alkalmazásra, amely a megszerzéskori értékviszonyok alapján történik az eszközök és források akvizíció időpontjára, azaz az irányítás megszerzésének napjára vonatkozó piaci értékének alapul vé-

telével. Az akvizíció költsége az ellenérték, valamint a külső tulajdonosoknak a megszerzett üzletben meglevő részesedésének
összege. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a
tranzakció időpontjától kezdődően, illetve a tranzakció időpontjáig szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban.
A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók, egyenlegek és eredmények, valamint a nem realizált eredmények kiszűrésre kerülnek, kivéve, ha az ilyen veszteségek a kapcsolódó eszközök értékvesztésére utalnak. A konszolidált éves beszámoló készítése során a hasonló tranzakciókat és eseményeket egységes
számviteli elveket követve rögzítik.
A külső tulajdonosokra eső tőke- és eredményrész a mérlegben és
az eredménykimutatásban külön soron jelenik meg. Az üzleti kombinációk vonatkozásában a külső tulajdonosok részesedése vagy
valós értéken, vagy a megszerzett társaság nettó eszközeinek valós értékéből a külső tulajdonosokra jutó összeg értékében kerül
meghatározásra. Az értékelés módjának kiválasztása minden üzleti
kombináció vonatkozásában egyedileg történik. Az akvizíciót követően a külső tulajdonosok részesedése az eredetileg felvett érték,
módosítva a megszerzett társaság tőkéjében bekövetkező változások külső tulajdonosokra jutó összegével. Az időszaki összes átfogó
jövedelemből abban az esetben is részesülnek a külső tulajdonosok, ha ez részesedésük negatív egyenlegéhez vezet.

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

1. áLTALánOs

A Csoport leányvállalatokban meglevő részesedésének olyan változásai, amelyek nem eredményezik a kontroll elvesztését, tőke
tranzakcióként kerülnek elszámolásra. A Csoport, valamint a külső tulajdonosok részesedése kerül módosításra úgy, hogy azok
tükrözzék a leányvállalatokban meglevő részesedéseik változását.
A külső tulajdonosok részesedését módosító összeg, valamint a
kapott vagy fizetett ellenérték különbsége a tőkében kerül elszámolásra, mint a társaság tulajdonosaira jutó érték.
Közös vezetésű vállalkozások
A közös vezetésű vállalkozás olyan szerződésen alapuló megállapodás, amelyben két vagy több fél (vállalkozók) közös irányítás alatt álló gazdasági tevékenységet folytat. Közös irányítás akkor valósul meg, amikor a tevékenységhez kapcsolódó stratégiai,
pénzügyi és operatív döntések a vállalkozók egyhangú beleegyezését követelik meg. A közös vezetésű vállalkozás olyan vállalkozás, amely egy gazdasági tevékenységet folytató társaság, partnerség vagy más jogi személy létrehozásával jár, amelyet a Csoport a többi vállalkozóval közösen irányít.

Duna Refinery, Hungary
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felel a Csoport által hasonló tranzakcióknál, hasonló körülmények
között alkalmazottal.

Amikor a Csoport eszközöket ad át, illetve értékesít a közös vezetésű vállalkozás részére, a tranzakció annak tartalma alapján kerül elszámolásra. Amikor a Csoport eszközöket vásárol a közös vezetésű vállalkozástól, a Csoport akkor számolja el a közös vállalkozás tranzakcióból származó eredményének rá jutó részét, amikor
az eszköz harmadik fél részére továbbértékesítésre kerül. A csoporton belüli tranzakciókon keletkező veszteségek azonnal elszámolásra kerülnek, ha azok az eszköz realizálható értékének csökkenésére, vagy értékvesztésre utalnak.

Egy társult vállalkozásban meglévő jelentős befolyás megszűnése esetén a Csoport a megmaradó részesedést átértékeli, és valós értéken veszi fel. A társult vállalkozás könyv szerinti értékének, valamint a megmaradó részesedés valós értéke és az értékesítés ellenértéke összegének különbsége az eredményben kerül elszámolásra.

A közös irányítás megszűnése esetén a Csoport a megmaradó részesedését valós értéken veszi fel, kivéve, ha nem leányvállalattá
vagy társult vállalkozássá válik. A közös vezetésű vállalkozás könyv
szerinti értékének, valamint a megmaradó részesedés valós értéke és az értékesítés ellenértéke összegének különbsége az eredményben kerül elszámolásra.

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

2.2 A számViTELi POLiTikA VáLTOzásAi

A Csoport számviteli politikái megegyeznek a korábbi években
használtakkal, eltekintve néhány kisebb változtatástól néhány
mérleg, illetve eredménykimutatás tétel besorolásában, melyek
nem gyakoroltak lényeges hatást a Csoport pénzügyi kimutatásaira. Az összehasonlító időszakok e kisebb változásoknak megfelelően módosításra kerültek, azonban nyitó mérleg közzététele nem szükséges, mivel a menedzsment megítélése szerint a hatásuk nem jelentős.

A Csoport társult vállalkozásokban lévő befektetései az equity
módszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra. Az equity módszer
alapján a társult vállalkozásokban meglevő befektetés a mérlegben a társult vállalkozás nettó eszközértékének megszerzést követő, Csoportra jutó változásával növelt bekerülési értéken kerül
kimutatásra. A társult vállalkozáshoz kapcsolódó goodwill a befektetés könyv szerinti értékének része, és nem kerül amortizálásra. Az eredménykimutatás a társult vállalkozás működéséből
származó eredményének a Csoportra jutó részét tartalmazza. Ha
az egyéb átfogó jövedelemkimutatásban vagy a társult vállalkozás
saját tőkéjében változás történik, a Csoport szintén elszámolja a
rá jutó részt, és – ahol ez értelmezhető – kimutatja az egyéb átfogó jövedelemkiutatásban, vagy a saját tőke változásaként. A Csoport és a társult vállalkozás között történt tranzakciók nyeresége vagy vesztesége a társult vállalkozásban lévő tulajdoni hányad
mértékéig kerül kiszűrésre.
A társult vállalkozások beszámolási időpontjai megegyeznek a
Csoportéval, és a társult vállalkozások számviteli politikája meg-
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IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: Közzététel – A kivezetéssel kapcsolatos közzétételi követelmények
A módosítás előír további közzétételt azon pénzügyi eszközök
esetében, melyek átadása megtörtént, de még nem kerültek kivezetésre, hogy a Csoport pénzügyi kimutatásait felhasználók
megértsék a kapcsolatot ezen eszközök és a hozzájuk kapcsolódó
kötelezettségek között. Emellett a módosítás további közzétételt
ír elő azon eszközök esetében, melyek kivezetésre kerültek, de a
társaságnak továbbra is kapcsolata van, hogy a felhasználó megismerje a természetét és a kapcsolódó kockázatát annak, hogy a
társaság továbbra is kapcsolatban van ezekkel a kivezetett eszközökkel. A módosítás 2011. július 1-étől, vagy azt követően kezdődő üzleti évtől hatályos és a közzétételre lehet hatása, de a Csoport pénzügyi helyzetére és teljesítményére nem.
2.3 A számViTELi POLiTikA LényEgEs ELEmEi

i) Beszámolási pénznem
Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel az anyavállalat funkcionális, valamint a
Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint.
ii) Üzleti kombinációk és Goodwill

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

mindig azok értékesítési ára alapján kell meghatározni. A módosítás a 2012. január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évre alkalmazandó és nincs hatása a Csoport kimutatásaira.

A Csoport az alábbi új, illetve módosított IFRS-eket és IFRIC értelmezéseket alkalmazta az év során. A következőkben leírtakon túlmenően ezek alkalmazása nem gyakorolt jelentős hatást a Csoport pénzügyi kimutatására, azonban további közzétételi követelményeket eredményezett.
- IAS 12 Nyereségadók - Mögöttes eszközök megtérülése
- IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: Közzététel – A kivezetéssel
kapcsolatos közzétételi követelmények

Az üzleti kombinációk elszámolásakor az akvizíciós számvitel
módszere kerül alkalmazásra. A módszer magában foglalja a megszerzett eszközök és kötelezettségek szerződéses feltételeiknek és
gazdasági tartalmuknak megfelelő besorolásának vizsgálatát, valamint az üzlet azonosítható eszközeinek (beleértve korábban fel
nem vett immateriális javainak) és kötelezettségeinek (beleértve
függő kötelezettségeinek, de kizárva jövőbeli átalakítási költségeinek) az akvizíció időpontjában fennálló valós értéken történő
felvételét jelenti. A tranzakciós költségek felmerüléskor az eredménnyel szemben kerülnek elszámolásra.

A változások főbb hatásai a következők:
- IAS 12 Nyereségadók - Mögöttes eszközök megtérülése
A módosítás tisztázza a halasztott adó meghatározását a valós értéken nyilvántartott befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatban.
A módosítás értelmében azon befektetési célú ingatlanok esetén,
melyekre az IAS 40 standard szerinti valós értékelés modell került alkalmazásra, az a megdönthető vélelem veendő figyelembe,
hogy könyv szerinti értéke értékesítés útján kerül realizálásra a
halasztott adó kiszámítása szempontjából. Bevezeti továbbá azt a
követelményt, miszerint az IAS 16 standard szerinti újraértékelési
modellel értékelt nem értékcsökkenő eszközök halasztott adóját
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A több lépésben megvalósuló üzleti kombinációk esetében a vevőnek a felvásárolt társaságban meglevő korábbi részesedése átértékelésre kerül annak valós értékére az eredménykimutatással
szemben.
A felvásárló által később teljesítendő függő vételár az akvizíció
dátumára vonatkozó valós értéken kerül felvételre; a későbbi módosítások csak abban az esetben kerülnek a goodwill-lel szemben
elszámolásra, ha azok az akvizíció időpontjában fennálló valós érték pontosításából származnak, az akvizíciótól számított 12 hónapon belül. Minden egyéb későbbi módosítás az eredménnyel
vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben kerül elszámolásra.

A saját tőkével szemben elszámolt függő vételár valós értékének
változása nem kerül felvételre.
Az üzletrész bekerülési értéke és az üzletrész révén a leányvállalatokban megszerzett eszközöknek, kötelezettségeknek és függő kötelezettségeknek a megszerzés napján érvényes valós értéke közötti különbözet az eszközök között, goodwill-ként kerül kimutatásra a konszolidált pénzügyi kimutatásokban. Amennyiben
az ellenérték alacsonyabb, mint a megszerzett társaság nettó eszközeinek valós értéke, a különbség az eredménykimutatásban kerül elszámolásra. A felvételt követően a goodwill nyilvántartása
értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken történik. Az értékvesztés vizsgálat céljából a megszerzéskor a keletkező goodwill a
kombináció szinergiáiból részesülő jövedelemtermelő egységekhez vagy azok csoportjaihoz kerül hozzárendelésre, függetlenül
attól, hogy vannak-e egyéb, ezen egységekhez, illetve csoporthoz
rendelt eszközei vagy kötelezettségei a Csoportnak. Minden egység, vagy azok csoportja azt a legalacsonyabb szintet jelképezi a
Csoporton belül, amelyen a goodwillt belső menedzsment célokra vizsgálják, illetve amely nem nagyobb, mint egy szegmens a
Csoport IFRS 8 Működési Szegmensek standard szerinti beszámolási rendszerében.
jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

A Társaság közös vezetésű vállalkozásokban lévő részesedései arányos konszolidációval kerülnek bevonásra, azaz a közös vezetésű
vállalkozások eszközeinek, forrásainak, bevételeinek és ráfordításainak arányos része összevonásra kerül a konszolidált éves beszámoló megfelelő soraival. A közös vezetésű vállalkozások pénzügyi kimutatásaikat az anyavállalatéval azonos beszámolási évre,
konzisztens számviteli politikákat követve készítik el. A közös vezetésű vállalkozások addig az időpontig kerülnek arányosan konszolidálásra, ameddig a Csoport közös irányítása fennáll a vállalkozásban.

Ha a goodwill egy olyan jövedelemtermelő egység (jövedelemtermelő egységek csoportja) vagy tevékenység részét képezi, amely
értékesítésre kerül, a hozzárendelt goodwill figyelembe vételre
kerül a tevékenység könyv szerinti értékében az értékesítés nyereségének vagy veszteségének megállapításakor. Ilyen esetekben
a kivezetett goodwill értéke az értékesített tevékenység és a megmaradó jövedelemtermelő egységek relatív értékeinek alapján
kerül meghatározásra.
Amikor egy leányvállalat értékesítésre kerül, az eladási ár, illetve a kumulált átváltási különbözettel és a goodwill könyv
szerinti értékével növelt nettó eszközérték különbözete az
eredménykimutatásban kerül elszámolásra.
iii) Befektetések és Egyéb Pénzügyi Eszközök
A pénzügyi eszközök az IAS 39 alapján az eredménykimutatáson
keresztül valósan értékelt pénzügyi eszközök, adott kölcsönök és
vevőkövetelések, lejáratig tartott befektetések vagy értékesíthető pénzügyi eszközök lehetnek. A pénzügyi eszközök bekerüléskor
valós értéken kerülnek kimutatásra, melyet nem az eredménnyel
szemben elszámolt valós értéken nyilvántartott befektetések esetében a megszerzéshez közvetlenül kapcsolódó tranzakciós költségek növelnek. A Csoport akkor ítéli meg, hogy egy szerződés tartalmaz-e beágyazott derivatívát, amikor először szerződő féllé válik.
A befektetések vásárlásának és eladásának elszámolása a teljesítés időpontjában történik, amely az eszköz másik fél részére történő átadásának napja.
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Eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi eszközök
Az eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi eszközök kategóriájába tartoznak a kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök, illetve a bekerülést követően ilyenként minősített
pénzügyi eszközök.
Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszköznek minősülnek azok a
pénzügyi eszközök, melyek rövid távon történő értékesítés céljából
kerülnek beszerzésre. A származékos termékeket, az alapszerződéstől elkülönített beágyazott származékos termékeket is beleértve, kereskedési célúnak kell tekinteni, kivéve, ha azok hatékony fedezeti
instrumentumnak vagy pénzügyi garancia szerződésnek minősülnek.
A kereskedési célú befektetésekhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások elszámolása az eredménykimutatással szemben történik.
Egy pénzügyi eszköz bekerüléskor az eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt eszközök közé a következő feltételek fennállása esetén sorolható: (i) ha az eszköz ilyen besorolása megszünteti vagy lényegesen csökkenti annak valószínűségét, hogy
az adott pénzügyi eszköz értékelése, illetve a kapcsolódó bevételek és ráfordítások eltérő módon történő kezelése nem megfelelő bemutatást eredményezne (ii) az eszköz egy olyan eszközcsoport részét képezi, melynek kezelése és teljesítményértékelése egy dokumentált kockázatkezelési stratégiával összhangban
valós érték alapon történik (iii) a pénzügyi eszköz olyan beágyazott származékos terméket tartalmaz, melyet elkülönítetten kellene kimutatni. Ezen pénzügyi eszközök rövid lejáratúként kerülnek kezelésre, kivéve, amelyek a mérlegfordulónapot követő 12
hónapon túl rendeződnek és elsődlegesen nem kereskedési célt
szolgálnak. Ebben az esetben az ilyen instrumentumokra vonatkozó kifizetések a hosszú lejáratú eszközök közé kerülnek besorolásra. 2012. és 2011. december 31-én a Csoportnak nem voltak
eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi eszköznek minősített eszközei.
Lejáratig tartott befektetések
A lejáratig tartott befektetések olyan fix vagy meghatározott kifizetésekkel és fix lejárattal bíró nem származékos pénzügyi eszközök, melyeket a Csoport szándékozik és képes a lejáratig megtartani. A bekerülést követően a lejáratig tartott befektetések amortizált bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Az amortizált bekerülési érték az eszköz bekerüléskor meghatározott értéke csökkentve a tőketörlesztésekkel, növelve vagy csökkentve az eredeti érték és a lejáratkori érték közötti különbözet effektív kamat-
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láb módszer szerint megállapított halmozott amortizációjával és
csökkentve az esetleges értékvesztéssel. A számítás minden olyan
díjat és tételt tartalmaz, melyet a szerződő felek egymástól kapnak vagy egymásnak fizetnek és az effektív kamatláb részét képezik, továbbá a tranzakciós költségeket és minden egyéb prémiumot és diszkontot. Az amortizált bekerülési értéken nyilvántartott
befektetésekkel kapcsolatos bevételek és ráfordítások az konszolidált eredménykimutatásban jelennek meg a befektetések kivezetésekor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat során.
Adott kölcsönök és követelések
Az adott kölcsönök és követelések olyan fix vagy meghatározott
kifizetésekkel bíró nem származékos pénzügyi eszközök, melyeket
aktív piacon nem jegyeznek. Megszerzést követően az adott kölcsönök és követelések az effektív kamatláb módszer alapján meghatározott, esetleges értékvesztéssel csökkentett amortizált bekerülési értéken kerülnek nyilvántartásra. Az amortizált bekerülési érték meghatározása megszerzéskori diszkontok, illetve prémiumok, az effektív kamatláb részét képező díjak és a tranzakciós költségek figyelembe vételével történik. Az adott kölcsönökhöz és követelésekhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások az
adott kölcsön és követelés kivezetésekor vagy értékvesztésekor,
valamint az amortizációs folyamat során kerülnek elszámolásra az
eredménykimutatásban.
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok
Az értékesíthető pénzügyi eszközök azok a nem származékos
pénzügyi eszközök, melyet értékesíthetőnek minősítettek és
nem tartoznak a fenti három pénzügyi eszköz kategória egyikébe sem. Megszerzést követően az értékesíthető pénzügyi eszközök valós értéken kerülnek értékelésre, a nem realizált nyereség és veszteség közvetlenül az egyéb átfogó jövedelem valós érték értékelési tartalék kategóriájában történő elszámolásával. A
befektetés kivezetésekor vagy értékvesztésekor az azt megelőzően a tőkében elszámolt halmozott nyereség és veszteség az
eredménykimutatásba kerül átvezetésre.
A bekerülést követően az értékesíthető pénzügyi eszközök az aktuális piaci körülmények és az alapján kerülnek értékelésre, hogy
a management az adott eszközt tartási vagy nyereségszerzés céljából szerezte be. Kivételes esetekben, amikor az eredeti feltételek nem állnak fenn, a Csoport élhet az adott eszköznek a társaság által keletkeztetett kölcsönök és követelések vagy a lejáratig
tartandó befektetések közé való átsorolásáról, amennyiben a vonatkozó IFRS erre lehetőséget ad.
Valós érték
Azon befektetések valós értékének meghatározása, amelyekkel aktív kereskedés folyik szervezett pénzügyi piacokon, a mér-

A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik

leg fordulónapján érvényes, tranzakciós költségek levonása nélküli záró piaci jegyzésár alapul vételével történik. A piaci jegyzésárral nem rendelkező befektetések valós értékének meghatározása más, lényegében azonos jellemzőkkel rendelkező instrumentumok érvényes piaci értéke, vagy a befektetések alapját képező
nettó eszközöktől elvárt pénzáramok alapján történik.
iv) Pénzügyi instrumentumok minősítése és kivezetése
Pénzügyi instrumentumnak minősülnek a konszolidált mérlegben
a pénzeszközök, értékpapírok, vevő és egyéb követelések, szállító és egyéb kötelezettségek, hosszú lejáratú követelések, 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 (beleértve az összetett pénzügyi
instrumentumokat) az alapul szolgáló szerződéses kötelezettségek valós tartalma alapján válnak eszköz-, forrás- vagy tőkeelemmé. A kötelezettségek közé sorolt pénzügyi instrumentumokhoz
kapcsolódó kamatok, osztalékok, nyereségek és veszteségek felmerüléskor az eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. A
saját tőkében megjelenő pénzügyi instrumentumok tulajdonosainak nyújtott juttatások, a saját tőkével szemben kerülnek elszámolásra. Az összetett pénzügyi instrumentumok esetében, először azok kötelezettség része kerül értékelésre, a tőkerész maradványértékként kerül meghatározásra. A pénzügyi instrumentumok csak abban az esetben kerülnek elszámolásra egymással
szemben (nettósítás), ha a Társaságnak ahhoz törvényes joga van,
továbbá, ha feltett szándéka, hogy az érintett eszközt és forrást
nettó módon vagy egyidejűleg rendezi.
A pénzügyi instrumentumok kivezetése akkor történik meg, amikor a Csoport már nem rendelkezik a pénzügyi instrumentumban
foglalt jogokkal, amely rendszerint az instrumentum eladásának,
vagy az instrumentumból származó valamennyi pénzáramlás független, harmadik fél részére történő átadásának időpontja. Amikor a Csoport nem adja át, és nem is tartja meg a pénzügyi eszközhöz kapcsolódó összes kockázatot és hozamot, de megtartja
az eszköz feletti ellenőrzést abban az esetben a visszatartott hozamot eszközként és a megtartott kockázatból eredő lehetséges
pénzkiáramlásokat kötelezettségként kell állományba venni.
v) Származékos pénzügyi instrumentumok
A Csoport származékos pénzügyi instrumentumokat, például
forward devizaszerződéseket vagy kamatláb swap-okat használ a
kamatlábak és az árfolyamok változásából eredő kockázatok kezelésére. Ezen származékos pénzügyi instrumentumok a szerződéskötés napján fennálló valós értéken kerülnek felvételre, és a következő időszakokban átértékelésre kerülnek. A származékos ügyletek eszközként kerülnek elszámolásra, ha valós értékük pozitív,
illetve kötelezettségként, amennyiben valós értékük negatív.

A fedezeti ügyletnek nem minősülő származékos ügyletek valós
értékének változásából eredő bevételek és ráfordítások a tárgyévi
eredményben kerülnek elszámolásra, a pénzügyi műveletek bevételei vagy ráfordításai között.
A forward deviza szerződések valós értéke a hasonló lejáratú
forward devizaárfolyamok alapján, a kamat swap-ok valós értéke a hasonló instrumentumok piaci értéke alapján kerül meghatározásra.
A beágyazott származékos ügyletek - az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén - elkülönítésre kerülnek az alapul
szolgáló szerződéstől, és különálló származékos ügyletként kerülnek kimutatásra:
– a beágyazott származékos ügylet gazdasági jellemzői és kockázatai, nem mutatnak szoros kapcsolatot az alapul szolgáló
szerződés gazdasági jellemzőivel,
–egy, a beágyazott származékos ügylet jellemzőivel rendelkező különálló ügylet megfelelne a származékos ügylet definíciójának, és
– a hibrid (beágyazott származékos ügyletet tartalmazó) ügylet nem valós értéken kerül kimutatásra, értékének változásai nem jelennek meg az eredményben.
vi) Fedezeti ügyletek
A fedezeti elszámolás szempontjából az ügyletek a következő kategóriákba sorolhatók:

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

A Csoport pénzügyi eszközei felvételkor kerülnek besorolásra tartalmuk és céljuk szerint. A pénzügyi eszközök a készpénzt, rövid
lejáratú betéteket, vevőköveteléseket, kölcsönöket és egyéb követeléseket, jegyzett és nem jegyzett részesedéseket, valamint a
derivatív pénzügyi instrumentumokat foglalják magukban.

- valós érték fedezeti ügyletek;
- cash flow fedezeti ügyletek; vagy
- egy külföldi egységben lévő nettó befektetésre vonatkozó fedezeti ügyletek.
Egy biztos elkötelezettség devizakockázatának fedezete cash flow
fedezeti ügyletként kerül elszámolásra. A fedezeti ügylet megkötésekor a Csoport formálisan megjelöli és dokumentálja a fedezeti kapcsolatot, amelyre a Csoport a fedezeti elszámolást alkalmazni kívánja, valamint az ügylet megkötésének kockázatkezelési céljait és stratégiáját. A dokumentáció tartalmazza a fedezeti ügylet azonosítását, a kapcsolódó fedezett tételt vagy ügyletet, a fedezni kívánt kockázat jellegét és azt, hogy a gazdálkodó hogyan
fogja mérni a fedezeti ügylet hatékonyságát a fedezett tétel valós
értékében vagy pénzáramaiban létrejövő, a fedezett kockázatnak
tulajdonítható változásoknak való kitettség ellentételezésében.
Ezen fedezeti ügyletek várhatóan nagyon hatékonyak lesznek a
valós érték - vagy a pénzáram-változások ellentételezésének elérésében, és folyamatosan értékelésre kerülnek annak megálla-
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egyéb átfogó jövedelemben, míg a nem hatékony része az eredménnyel szemben kerül elszámolásra.

nettó jelenértékének különbözetével. Az értékvesztés összege az
eredménykimutatásban kerül elszámolásra.

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

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

A Csoport először az értékvesztés elszámolásának szükségességét vizsgálja, melynek megállapítása az egyedileg jelentős értékű
eszközök esetében tételesen, az egyedileg nem jelentős értékű
eszközök esetében egyedileg vagy csoportosan történik. Amenynyiben az egyedi értékelés során megállapításra kerül, hogy nincs
objektív bizonyíték az értékvesztés elszámolására, függetlenül attól, hogy az eszköz jelentős értékű vagy sem, és az adott eszköz
egy azonos hitelezési kockázattal rendelkező eszközcsoport részét
képezi, az értékvesztés az eszközcsoport vonatkozásában is vizsgálatra kerül. Az egyedileg értékelt eszközök, melyek vonatkozásában értékvesztés vagy annak további elszámolása megállapításra került, nem tartoznak a csoportosan értékelt eszközök körébe.

Valós érték fedezeti ügyletek
A valós érték fedezeti ügyletek egy mérlegben kimutatott eszköz,
vagy kötelezettség, vagy egy ki nem mutatott biztos elkötelezettség, vagy egy ilyen eszköz, kötelezettség vagy biztos elkötelezettség beazonosítható részének valós értékében bekövetkező változásoknak való olyan kitettség fedezése, amely egy bizonyos kockázathoz kapcsolódik és várhatóan az eredményt fogja érinteni.
Valós érték fedezeti ügyletek esetében a fedezett tétel könyv szerinti értéke a fedezett kockázatnak tulajdonítható nyereséggel
vagy veszteséggel módosításra kerül, a fedezeti ügylet átértékelésre kerül valós értékre, és mindkettő nyeresége vagy vesztesége az eredményben jelenik meg. Az amortizált bekerülési értéken
szereplő tételekhez kapcsolódó valós érték fedezeti ügyletek esetében a könyv szerinti érték módosítása a lejáratig hátralévő időszak alatt kerül amortizálásra az eredménnyel szemben. Egy fedezett, effektív kamatláb módszerrel értékelt pénzügyi instrumentum könyv szerinti értékének módosítását az eredménnyel szemben kell amortizálni.
Az amortizáció elszámolása akkor kezdődhet, amikor a módosítás
megjelenik, és nem kezdődhet később, mint amikor a fedezett tételnek a fedezett kockázatnak tulajdonítható valós érték változások miatti módosítása megszűnik.
Ha egy mérlegben nem szereplő biztos elkötelezettség kerül fedezett tételként megjelölésre, az ezt követően elszámolt, a biztos
elkötelezettség valós értékében a fedezett kockázatnak tulajdonítható kumulatív változás eszközként vagy kötelezettségként kerül elszámolásra az eredménnyel szemben. A fedezeti ügylet valós
értékének változása szintén az eredményben kerül elszámolásra.
A Csoport akkor szünteti meg a valós érték fedezeti elszámolást,
ha a fedezeti instrumentum lejár, eladásra kerül, megszűnik vagy
lehívják, a fedezeti ügylet már nem felel meg a fedezeti elszámolás kritériumainak, vagy a Csoport visszavonja a fedezeti megjelölést.
Cash flow fedezeti ügyletek
A cash flow fedezeti ügylet a pénzáramok változékonyságából
eredő olyan kitettségnek a fedezése, amely egy mérlegben szereplő eszközzel vagy kötelezettséggel, vagy egy nagy valószínűséggel előre jelzett ügylettel kapcsolatos bizonyos kockázatnak
tulajdonítható és amely érintheti az eredményt. A fedezeti ügylet
nyereségének vagy veszteségének hatékony része közvetlenül az
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Ha az előre jelzett ügylet várhatóan már nem fog bekövetkezni, a
korábban a az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt összegeket
át kell sorolni az eredménybe. Ha a fedezeti ügylet lejár, eladásra kerül, megszűnik, lecserélés vagy átforgatás nélkül lehívásra kerül vagy a fedezeti megjelölés visszavonásra kerül, a korábban az
egyéb átfogó jövedelemben elszámolt összegek az egyéb átfogó
jövedelemben maradnak, amíg az előre jelzett ügylet bekövetkezik. Ha az előre jelzett ügylet várhatóan már nem fog bekövetkezni, ezeket az összegeket át kell sorolni az eredménybe.
Nettó befektetés fedezete
Egy külföldi egységben levő nettó befektetésre vonatkozó fedezeti ügylet, beleértve azon monetáris eszközök fedezetét is, amelyek a nettó befektetés részét képezik, a cash flow fedezeti ügyletekhez hasonló módon kerül elszámolásra. A fedezeti ügylet
nyereségének vagy veszteségének hatékony része közvetlenül az
egyéb átfogó jövedelemben, míg a nem hatékony része az eredménnyel szemben kerül elszámolásra. A külföldi egység kivezetésekor az egyéb átfogó jövedelemben így elszámolt nyereség vagy
veszteség átsorolásra kerül az eredménybe.
vii) Pénzügyi eszközök értékvesztése
A Csoport minden mérlegfordulónapon értékvesztés-vizsgálatot
végez a pénzügyi eszközökre, illetve azok csoportjaira vonatkozóan. A pénzügyi eszközök illetve a pénzügyi eszközök csoportjára
vonatkozóan értékvesztés kerül elszámolásra, ha az értékvesztés
fennállására egyértelmű bizonyíték létezik, amely lényegesen befolyásolja a pénzügyi eszköz vagy az eszközök csoportjának várható jövőbeli pénzáramait.
Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott eszközök
Amennyiben egy amortizált bekerülési értéken nyilvántartott eszköz esetében objektíven bizonyítottá válik az értékvesztés elszámolásának szükségessége, az értékvesztés összege megegyezik
az eszköz könyv szerinti értékének és a jövőbeli pénzáramoknak
(kivéve a jövőben várhatóan meg nem térülő, az értékelés időpontjáig még fel nem merült hitelezési veszteségeket) az eszköz
eredeti (bekerüléskor kalkulált) effektív kamatlábával diszkontált
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Amennyiben egy későbbi időszakban az értékvesztés összege
csökken, és a csökkenés az értékvesztés elszámolását követő időszakban bekövetkezett eseményből származik, a korábban elszámolt értékvesztés visszaírandó. Az eredménykimutatásban elszámolt értékvesztés visszaírását olyan mértékig lehet elszámolni,
hogy az eszköz könyv szerinti értéke ne haladja meg az eszköz viszszaírás időpontjára vonatkozó amortizált bekerülési értékét.
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok
Ha egy értékesíthető eszköz esetében értékvesztés elszámolására kerül sor, az eszköz (a tőketörlesztéseket és a halmozott amortizáció hatását is tartalmazó) könyv szerinti értéke és aktuális valós értéke közötti különbözetnek a korábban az eredményben elszámolt értékvesztéssel csökkentett összege, az egyéb átfogó jövedelemből az eredménykimutatásba kerül átvezetésre. Értékesíthető pénzügyi eszköznek minősített tőkeinstrumentumok esetében, az értékvesztés visszaírása nem az eredménykimutatásban
kerül elszámolásra, hanem az egyéb átfogó jövedelemben. A kölcsönkövetelésre vonatkozó értékvesztés visszaírása abban az
esetben kerül az eredménykimutatásban elszámolásra, ha az instrumentum valós értékének növekedése egyértelműen az értékvesztés eredményben történő elszámolását követő időszak eseményéből fakad.
viii) Pénzeszközök és pénz-egyenértékesek
A pénzeszközök a készpénzt és bankbetéteket foglalják magukban. A pénz egyenértékesek olyan rövid távú, a beszerzéstől számított három hónapnál nem hosszabb lejáratú, magas likviditású
befektetési formák, amelyek minimális értékváltozási kockázatot
hordoznak, és azonnal pénzeszközökre konvertálhatók.
ix) Vevőkövetelések
A vevőkövetelések a kétes követelésekre képzett értékvesztéssel
csökkentett bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Ahol a pénz

időértéke jelentős, a követelések nyilvántartása amortizált bekerülési értéken történik. Értékvesztés megállapítására olyan objektív bizonyíték alapján kerül sor (például fizetésképtelenség valószínűsége
vagy az adós jelentős pénzügyi nehézségei), amely arra enged következtetni, hogy a Csoport nem lesz képes a teljes, a számla eredeti feltételeinek megfelelő összeget behajtani. A leírt követelés kivezetése
akkor történik meg, amikor behajthatatlannak lett minősítve.
Amennyiben az áruszállításból eredő követelések pénzügyi rendezésére várhatóan a szokásos üzletmenet során, tehát egy éven
belül, sor kerül, a forgóeszközök között kerülnek kimutatásra. Ellenkező esetben befektetett eszközként kerülnek megjelenítésre.
x) Készletek
A készletek, beleértve a befejezetlen termelést is, a bekerülési és
a realizálható érték közül az alacsonyabbikon vannak kimutatva, figyelembe véve a lassan mozgó és felesleges tételek leírását. A realizálható érték megegyezik az értékesítés következtében felmerülő
költségekkel csökkentett piaci értékkel. A vásárolt áruk értéke, beleértve a kőolajat és a vásárolt földgázt, elsősorban súlyozott átlagár alapján kerül meghatározásra. A saját előállítású készletek értéke az anyagköltséget, a közvetlen bérköltséget és az üzemi általános költségek arányos részét foglalja magában, beleértve a bányajáradékot is. A nem realizálható készletek teljesen leírásra kerülnek.
xi) Ingatlanok, gépek és berendezések
Az ingatlanok, gépek és berendezések a halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési (vagy az 1991.
október 1-jén megállapított könyv szerinti) értéken kerülnek kimutatásra. Értékesítéskor és felszámoláskor az eszközök bruttó értéke és halmozott értékcsökkenése kivezetésre kerül a
könyvekből, a felmerülő nyereség vagy veszteség a konszolidált
eredménykimutatásban kerül elszámolásra.
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pítása érdekében, hogy a beszámolási időszak egész ideje alatt
ténylegesen nagyon hatékonyak voltak.

A bekerülési érték az eszköz árán túlmenően az import vámokat,
vissza nem igényelhető adókat és az eszköz üzembe helyezéséhez
közvetlenül kapcsolódó költségeket, például hitelfelvételi költségeket tartalmazza. Az eszközök felszámolásának és az eredeti állapot helyreállításának becsült költségei aktiválásra kerülnek az
eszköz bekerülésekor, illetve, ha a felszámolásról szóló döntés később születik, a döntés időpontjában. A költségekre vonatkozó
becslések változása, módosítja a tárgyi eszközök könyv szerinti értékét. Az üzembe helyezést követően felmerülő költségek, mint a
karbantartás vagy javítás (leszámítva a periodikus karbantartási
költségeket), általában az eredmény terhére kerülnek elszámolásra a felmerülésükkel egy időben. A periodikus karbantartási költségek az eszközök külön komponenseként kerülnek aktiválásra.
A beruházások között a folyamatban lévő beszerzések és előállítások szerepelnek bekerülési értéken, ami a beszerzési költségeket és a közvetlen önköltségeket foglalja magában. A beruházá-
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4 – 20 év

Gáz és olaj szállító és tároló berendezések

7 – 50 év

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

Töltőállomások és felszereléseik

5 – 30 év

xii) Immateriális javak

Egyéb gépek és berendezések

3 – 10 év

Az egyedileg beszerzett immateriális javak beszerzési áron, az üzleti kombináció során megszerzett immateriális javak pedig valós
értéken kerülnek felvételre a megszerzés időpontjában. A könyvekbe való felvételre abban az esetben kerül sor, ha az eszköz
használata bizonyíthatóan jövőbeli gazdasági javak beáramlását
eredményezi, és annak költsége egyértelműen meghatározható.

Az egyes szénhidrogén mezőkhöz vagy a hozzájuk tartozó szállítási rendszerekhez kapcsolódó olaj- és gáztermelő- és gyűjtő berendezések értékcsökkenése a bizonyított és feltárt, gazdaságosan kitermelhető szénhidrogén készletek alapján, a termelés arányában kerül elszámolásra. A készletek felülvizsgálata évente történik. A több szénhidrogén termelő mezőhöz 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 időszak közül a rövidebbik
alapján történik. A periodikus karbantartási költségek a következő hasonló karbantartásig hátralévő időszak alatt kerülnek elszámolásra.

A bekerülést követően az immateriális javak vonatkozásában a
bekerülési érték modell irányadó. Ezen javak élettartama véges
vagy nem meghatározható. A véges élettartamú eszközök amortizációja lineáris módszerrel történik az élettartamra vonatkozó
legjobb becslés alapján. Az amortizációs időszak és az amortizáció módszere évente felülvizsgálatra kerül a pénzügyi év végén. A
saját előállítású immateriális javak, a fejlesztési költségek kivételével nem kerülnek aktiválásra, hanem felmerülésük évében elszámolásra kerülnek az eredménnyel szemben. Az immateriális
javak évente felülvizsgálatra kerülnek értékvesztés szempontjából egyedileg, vagy a jövedelemtermelő egység szintjén.
A kutatási költségek felmerüléskor ráfordításként kerülnek elszámolásra. Az egyedi projekteken felmerülő fejlesztési költségek
akkor vihetők tovább, ha annak jövőbeli megtérülése megfelelően bizonyítottnak tekinthető. A kezdeti elszámolást követően
a fejlesztési költségekre a bekerülési érték modell alkalmazandó,
amely szerint az eszköz értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken kerül kimutatásra. Amortizáció nem kerülhet elszámolásra
a fejlesztési szakaszban felmerült költségekre. A fejlesztési költségek könyv szerinti értéke évente felülvizsgálatra kerül értékvesztés szempontjából, amikor az eszköz használatba vétele még nem
történt meg, vagy gyakrabban, ha a beszámolási év során arra
utaló jel merült fel, hogy a könyv szerinti érték nem térül meg.
Az olaj- és gázkutatási és feltárási költségek elszámolása alább, a
xv) bekezdésben található.
xiii) Értékcsökkenés
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris, a hasznos élettartam figyelembevételével az
immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a következők szerint alakul jellemzően:
Szoftverek
Épületek
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Finomítói berendezések

3 – 5 év
10 – 50 év

A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek legalább évente felülvizsgálatra kerülnek az adott eszköz által nyújtott tényleges gazdasági haszon alapján. Szükség esetén a módosítás a tárgyévi eredménnyel szemben kerül elszámolásra.
xiv) Eszközök értékvesztése
Amennyiben arra utaló jelek merülnek fel, hogy a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerülhet, a tárgyi eszközök és az
immateriális javak értékvesztése felülvizsgálatra kerül. Amennyiben a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerül, a bekerülési értéken kezelt eszközök vonatkozásában értékvesztést kell az
eredmény terhére elszámolni. A realizálható érték az eszköz használati értéke és piaci értéke közül a magasabb. A piaci érték az az
összeg, amely független felek közötti tranzakció során az eszközért
megkapható, míg a használati érték az eszköz folyamatos használatból és annak hasznos élettartamának végén történő értékesítésből származó cash flow-k nettó jelenértéke. A realizálható érték meghatározása eszközönként egyedileg, illetve amennyiben ez
nem lehetséges, jövedelemtermelő egységenként történik.
A Csoport minden fordulónapon megvizsgálja, hogy a korábban
elszámolt értékvesztés okai fennállnak-e még. A korábban elszámolt értékvesztés visszaírására csak akkor van lehetőség, ha az
utolsó értékvesztés megállapítása során figyelembe vett körülményekben változás következett be. Az értékvesztés visszaírására csak olyan szintig van lehetőség, hogy az eszköz könyv szerinti értéke nem haladhatja meg annak megtérülési értékét, vagy
az eszköz értékcsökkenéssel csökkentett könyv szerinti értékét,
ami akkor lett volna, ha az értékvesztés elszámolására nem kerül sor.
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A goodwill értékvesztés vizsgálatára évente (illetve amennyiben
a körülmények indokolják, gyakrabban) kerül sor. Az értékvesztés azon jövedelemtermelő egység (vagy azok csoportja) realizálható értékének meghatározásával kerül megállapításra, amelyhez a goodwill hozzá lett rendelve. Ha a jövedelemtermelő egység (vagy csoport) realizálható értéke alacsonyabb, mint a könyv
szerinti érték, értékvesztés kerül elszámolásra. A goodwill értékvesztése nem visszaírható a későbbi időszakokban. A Csoport a
goodwill értékvesztés felülvizsgálatát december 31-ével végzi el.

ment szempontból annak megerősítésére, hogy a társaságnak továbbra is szándékában áll a találatot termelésbe állítani vagy másként értéket kivonni belőle. Amennyiben ez a szándék már nem
áll fenn, a költségek leírásra kerülnek. Amikor a bizonyított kőolaj- vagy földgáz készletek meghatározásra kerülnek, és a mezőfejlesztésről döntés születik, a vonatkozó költségek a tárgyi eszközök közé kerülnek átsorolásra.

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

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

xv) Olaj- és gázkutatási és mezőfejlesztési költségek elszámolása
A kutatási és mezőfejlesztési költségek elszámolása a Successful
Efforts módszer szerint történik.
Licensz- és tulajdonszerzési költségek
A kutatási- és tulajdonjogok megszerzésére fordított összegek
immateriális javakként aktiválásra kerülnek, és a kutatás várható időtartama alatt lineárisan amortizálódnak. Valamennyi tulajdon évente felülvizsgálatra kerül annak megerősítésére, hogy a
Csoport tervez-e további fúrási tevékenységet végezni, valamint
szükséges-e értékvesztést elszámolni. Amennyiben a Csoport
nem tervez további tevékenységet, a licensz és tulajdonjogok maradványértéke leírásra kerül. Gazdaságosan kitermelhető készlet megállapítása esetén (’bizonyított készlet’ vagy ’kereskedelmi
készlet’) az amortizáció megszűnik, és a fennmaradó összeg a kutatási költséggel együtt, elfogadásra váró bizonyított vagyonként
az immateriális javak között, mezőnként kerül nyilvántartásra. A
mezőfejlesztés belső jóváhagyása esetén a vonatkozó költség a
tárgyi eszközök (Ingatlanok) közé kerül átsorolásra.
Kutatási költségek
A geológiai és geofizikai kutatási költségek felmerüléskor az eredmény terhére kerülnek elszámolásra. A kutatófúrásokhoz közvetlenül kapcsolódó költségek, felmerüléskor aktiválásra kerülnek az
immateriális javak között a fúrás befejezéséig és az eredmény kiértékeléséig. Ezen költségek a munkabéreket, a felhasznált anyagokat, üzemanyagokat, a fúróberendezéshez kapcsolódó költségeket, késedelmi díjakat és a vállalkozóknak fizetett összegeket
tartalmazzák. Amennyiben nincs szénhidrogén találat, a kutatási költségek meddő fúrásként leírásra kerülnek. Szénhidrogén találat esetén, amely – további kútfúrásokat is tartalmazó lehatároló tevékenység (kutató- vagy kutatási jellegű rétegtani próbafúrások) függvényében – valószínűsíthetően alkalmas kereskedelmi
célú termelésbe állításra, a költségek továbbra is eszközként kerülnek kimutatásra. Valamennyi ilyen eszköz évente legalább egyszer felülvizsgálatra kerül technikai, kereskedelmi és menedzs-

Mezőfejlesztési költségek

xvi) Kamatozó kölcsönök és hitelek
Valamennyi kölcsön és hitel bekerülési értéken kerül felvételre,
amely a kapott ellenérték kibocsátási költségekkel csökkentett valós értéke. A kezdeti megjelenítést követően a kamatozó kölcsönök és hitelek az effektív kamatláb módszerével számított amortizált bekerülési értéken kerülnek értékelésre. Az amortizált bekerülési értékben a kibocsátás költségei, valamint a teljesítéskor felmerült diszkontok vagy prémiumok figyelembe vételre kerülnek.
A bevételek és ráfordítások a konszolidált eredménykimutatásban
jelennek meg a befektetések kivezetésekor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat során, az aktivált finanszírozási költségek kivételével.
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sokra értékcsökkenés, csak az eszköz üzembe helyezését követően kerül elszámolásra.

xvii) Céltartalékok
Céltartalék képzésre abban az esetben kerül sor, ha a Csoportnak
jelenbeli - jogilag előírt vagy vélelmezett - kötelezettsége keletkezik egy múltbeli esemény következtében és valószínű, hogy gazdasági javak átadásával kell majd a kötelezettséget rendezni, továbbá a kötelezettség összege jól becsülhető. Ha a céltartalék várhatóan részben vagy egészben megtérül, a megtérülésből eredő
hozamot a tényleges megtérülés időpontjában eszközként kell állományba venni. A céltartalékok mérlegkészítéskor felülvizsgálatra, a becslések pontosításra kerülnek. A céltartalék értéke a kötelezettség rendezésére vonatkozó kiadások jelenértéke, melynek
meghatározásánál diszkontrátaként a becsült kockázatmentes kamatláb szolgál. Az idő múlását jelentő diszkontfeloldás alkalmazásakor a céltartalék mérlegértéke évről évre nő a diszkonthatással.
A növekmény kamatköltségként kerül elszámolásra.
Szervezet átalakításra képzett céltartalék
A Csoport munkavállalói, a munkáltató részéről történő felmondás esetén, a vonatkozó magyar törvények és a MOL és az alkalmazottak közötti Kollektív Szerződés értelmében végkielégítésre
jogosultak. A konszolidált éves beszámolóban az ilyen jellegű cél-
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Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék
A jelen és jövőbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi kiadások, felmerüléskor jellegüknek megfelelően költségként
kerülnek elszámolásra vagy aktiválandók. A jelenben fennálló, a
múltbeli működés eredményeként bekövetkezett azon környezetszennyezések elhárítási kiadásai, amelyek nem járulnak hozzá jelen- és jövőbeli bevételek keletkezéséhez, költségként kerülnek
elszámolásra. Környezetvédelmi költségek miatti kötelezettség
akkor kerül felvételre, ha a környezetvédelmi kárfelmérés vagy
kármentesítés valószínű, és a kapcsolódó költségek megbízhatóan számszerűsíthetők. A céltartalék elszámolása általában egybeesik egy erre vonatkozó formális terv vagy feladat elfogadásával,
ha az korábbi, az inaktív helyek értékesítésével vagy bezárásával.
A céltartalék mértékének megállapítása a felmerülő költségekre
vonatkozó legjobb becslés alapján történik. Ahol a kötelezettség
több év múlva kerül rendezésre, az elszámolt összeg a várható jövőbeli költségek jelenértéke.
Mezőfelhagyási kötelezettségek
A Társaság a kőolaj- és földgáztermelő mezőkön a termelés felhagyását követően jelentkező jövőbeni költségeinek jelenértékére
céltartalékot képez. A céltartalék értékére vonatkozó becslés a jelenleg ismert szabályozás, technológia és árszint alapján történik.
A céltartalékkal megegyező összegű tárgyi eszköz szintén felvételre kerül, amelyre később a termelési vagy üzemegység részeként
értékcsökkentés kerül elszámolásra. Bármely, a várható költségek
jelenértékében bekövetkező változás, a céltartalék és a megfelelő tárgyi eszköz értékének egyidejű módosításaként jelenik meg.
Nyugdíj juttatásokra képzett céltartalék
A Csoport három meghatározott hosszú távú nyugdíjjuttatási
rendszert működtet, melyek nem igényelnek külön alapba történő hozzájárulást. A rendszerek által biztosított juttatások költsége
rendszerenként külön kerül meghatározásra, a kivetített jóváírási egység módszerrel, aktuáriusi értékelés alapján. Az aktuáriusi
nyereségek és veszteségek bevételként vagy ráfordításként azonnal elszámolásra kerülnek. A rendszer bevezetése vagy a rendszerben történő változás következtében keletkező múltbeli szolgálat költsége, lineáris módszerrel kerül ráfordításként elszámolásra, a juttatás megszolgálásáig hátralévő átlagos időtartam alatt.
xviii) Üvegház hatású gázok kibocsátása
A Csoport ingyenesen jut kibocsátási jogokhoz Magyarországon
és Szlovákiában az Európai Kibocsátáskereskedelmi Rendszer keretei között. A jogok évente kerülnek jóváírásra, a Csoport pe-
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dig a tényleges kibocsátás alapján köteles azokat visszaszolgáltatni. A Csoport a nettó kötelezettség módszerét alkalmazza a kapott kibocsátási jogok elszámolására. Ennek értelmében céltartalék csak akkor kerül elszámolásra, amikor a tényleges kibocsátás
túllépi a kapott és még meglévő kibocsátási jogok mennyiségét.
A harmadik felektől vásárolt kibocsátási jogok bekerülési értéken
kerülnek felvételre, míg elszámolásuk visszatérítési jogként történik, azaz hozzárendelésre kerülnek a kibocsátási kötelezettségekhez és átértékelésre kerülnek valós értékre.
xix) Részvény alapú juttatások
A Csoport bizonyos munkavállalói (a felső- és középvezetés tagjai)
részvény alapú juttatásokban részesülnek, illetve egyes munkavállalók részvényekért, részvényre vonatkozó jogokért cserében
végeznek szolgáltatásokat („részvény elszámolású tranzakciók”).
Részvény elszámolású tranzakciók
A munkavállalóknak juttatott részvény alapú kompenzációk költsége a juttatás időpontjában fennálló valós érték alapján kerül
meghatározásra. A valós érték megállapítása általánosan elfogadott opcióárazási modellek (rendszerint a binomiális modell) alkalmazásával történik. A részvény elszámolású tranzakciók értékelése során nem kerülnek figyelembe vételre a teljesítménytől
függő feltételek, leszámítva azokat, amelyek az anyavállalat részvényeinek árfolyamához kötődnek („piaci feltételek”).
A részvény elszámolású tranzakciók (a saját tőke egyidejű növekedésével együtt) azon időszak alatt kerülnek elismerésre, amelyben
a teljesítménytől függő feltételek teljesülnek, addig az időpontig,
amikor az érintett munkavállalók teljes mértékben jogosulttá válnak a juttatásra („megszolgálás időpontja”). A részvény elszámolású tranzakciók halmozott költsége a beszámolás időpontjában tükrözi a megszolgálási időszakból eltelt időt, valamint azon juttatások
mennyiségét, amelyek a Csoport vezetésének véleménye szerint a
tőkeinstrumentumok darabszámára vonatkozó, rendelkezésre álló
legjobb becslés alapján végül megszolgálásra kerülnek.
Nem kerülnek költségként elszámolásra azon juttatások, amelyek
nem válnak megszolgálttá, kivéve azokat, ahol a megszolgálás piaci feltételtől függ, amelyeket megszolgáltnak kell tekinteni a piaci feltétel teljesülésétől függetlenül, feltéve, hogy minden egyéb
teljesítménytől függő feltétel teljesült.
Ha egy részvény elszámolású tranzakció feltételei módosításra kerülnek, minimálisan annyi ráfordítás kerül elszámolásra, mintha a
feltételek nem változtak volna. További költség kerül elszámolásra
akkor, ha a tranzakció értéke növekszik a módosítás eredményeként, a módosítás időpontjában fennálló értékelés alapján.
Ha egy részvény alapú tranzakció megszűnik, úgy kell tekinteni,
mintha a megszűnés napján megszolgálttá válna és minden el
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nem számolt ráfordítást azonnal el kell számolni. Ha egy új juttatás lép a korábbi helyére és helyettesítő juttatásként kerül megjelölésre a juttatás napján, a megszűnt és az új juttatásokat úgy kell
kezelni, mintha az eredeti juttatás módosításai lennének, az előző
bekezdésben foglaltak szerint.
A le nem hívott opciókat az egy részvényre jutó hozam megállapításánál, további hígító hatású részvénynek kell tekinteni.
Készpénz elszámolású tranzakciók
A részvény alapú juttatások költsége a juttatáskor, annak időpontjában fennálló valós érték alapján kerül meghatározásra a binomiális modell alkalmazásával. A valós érték a megszolgálási időszak alatt a költségekkel szemben, a megfelelő kötelezettség egyidejű felvételével kerül elszámolásra. A kötelezettség összege
mérlegfordulónapon (beleértve az elszámolás napját is) átértékelésre kerül, a valós értékben bekövetkezett változás a tárgyévi
eredménnyel szemben kerül elszámolásra.
xx) Lízing
Annak meghatározása, hogy egy megállapodás lízing-e, vagy tartalmaz-e ilyen elemet, a megállapodás megkötésének időpontjában fennálló tartalmától függ. Ha a megállapodás teljesítése egy
specifikus eszköz használatától függ, illetve az eszköz használatának jogát ruházza át, akkor úgy tekintendő, hogy lízing elemet tartalmaz, és ennek megfelelően kerül elszámolásra.

lamennyi kapcsolódó követelménynek megfelel. A ráfordításhoz kapcsolódó állami támogatást azokra az időszakokra kell szisztematikusan elszámolni, amelyekben azok a költségek felmerültek, amelyeket
az kompenzálni hivatott. Az eszközhöz kapcsolódó állami támogatást
halasztott bevételeként kell kimutatni, és az eszköz élettartama alatt
egyenlő részletekben kell az eredménnyel szemben feloldani.
xxii) Tartalékok
A konszolidált éves beszámolóban szereplő tartalékok értéke nem
azonos a tulajdonosoknak kifizethető tartalékok összegével. Az
osztalék mértékének meghatározására a MOL Nyrt. egyedi, magyar számviteli törvény szerint készített éves beszámolója szolgál.
Átváltási tartalék
Az átváltási tartalék a külföldi társaságok konszolidációja során keletkező átváltási különbözeteket tartalmazza. Az olyan monetáris
eszköz kapcsán keletkező átváltási különbözet, amely tartalmilag
a Csoport külföldi társaságba történő befektetésének részét képezi, a konszolidált éves beszámolóban a befektetés megszüntetéséig
az egyéb átfogó jövedelem elemeként kerül kimutatásra. Amikor a
kapcsolódó eszközök kivezetésre kerülnek, a felhalmozott értékelési tartalék vagy az átváltási tartalék ugyanabban az időszakban kerül elszámolásra bevételként vagy költségként, amikor az értékesített eszközökből származó nyereség vagy veszteség.
Valós érték értékelési tartalék

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

A valós érték értékelési tartalék, a hatékony cash-flow fedezeti
ügyletek és az értékesíthető pénzügyi instrumentumok valós értékének halmozott nettó változását tartalmazza.

xxi) Állami támogatások

xxiv) Osztalék

Az állami támogatások valós értéken kerülnek elszámolásra, ha megfelelően bizonyított, hogy a Társaság megkapja a támogatást, és va-

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

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

tartalék akkor kerül elismerésre, ha a szervezet-átalakítási program meghatározásra és kihirdetésre került, és a végrehajtás feltételei teljesültek.

Az összetett instrumentumok tőkerésze és a visszavásárlási árak
különbözete
Az összetett instrumentumok tőkerésze tartalmazza az instrumentum kibocsátásából származó bevételnek a kötelezettség részen felüli értékét. A kötelezettségrész az instrumentumhoz kapcsolódó
jövőbeni kifizetések jelenértékeként kerül meghatározásra. Az öszszetett instrumentumok tőkerésze akkor kerül kimutatásra, amikor
a Csoport érdekeltté válik az instrumentumban (lásd iv).
xxiii) Visszavásárolt saját részvények
A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tőkéből kerül levonásra. A névérték és a bekerülési érték közötti különbözet
közvetlenül a tőketartalékban kerül elszámolásra.
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Árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínűsíthető a tranzakcióval összefüggő gazdasági előny társaság általi realizálása, valamint annak összege megfelelően mérhető. Az árbevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és engedmények
nélkül kerül elszámolásra akkor, amikor a javak átadása, illetve a
szolgáltatás nyújtása megtörténik valamint a kockázatok és hasznok átszállnak.
A kamatbevételek elismerése időarányosan történik, tükrözve
a kapcsolódó eszköz tényleges hozamát. Az osztalékbevételek a
tulajdonosoknak az osztalékra való jogosultsága kezdetével kerülnek elszámolásra. Azon származékos eszközök valós értékében bekövetkező változások, amelyek nem felelnek meg a fedezeti ügyletként történő elszámolás követelményeinek, azon időszak eredményében kerülnek elismerésre, amikor a változás végbement.
xxvi) Hitelfelvételi költségek
Azon hitelfelvételi költségek, melyek az eszközök előállításához
és beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódnak, aktiválásra kerülnek.
A hitelfelvételi költségek aktiválásának kezdő időpontja az eszköz
előállításának kezdő pontja és amikor a finanszírozási és egyéb
költségek felmerülnek. A hitelfelvételi költségek aktiválási időszaka az eszköz üzembe helyezésének időpontjáig tart. A hitelfelvételi költségek a kamatokat, valamint a finanszírozáshoz kapcsolódó egyéb költségeket foglalják magukban, beleértve a beruházás
finanszírozásához felvett devizahiteleken keletkezett árfolyam különbözetnek a kamatköltségeket helyettesítő részét is.
xxvii) Nyereséget terhelő adók
A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adóelemeket tartalmaz.
A folyó adófizetési kötelezettség a tárgyévi adózandó nyereség
alapján kerül meghatározásra. Az adózandó nyereség eltér a konszolidált beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménytől, az
adóalapot nem képző nyereségek és veszteségek, illetve az olyan
tételek miatt, melyek más évek adózandó nyereségében kerülnek
figyelembe vételre. A Csoport folyó adófizetési kötelezettsége a
mérleg fordulónapjáig hatályban lévő vagy kihirdetett (amennyiben a kihirdetés egyenértékű a hatályba lépéssel) adókulcs alapján kerül meghatározásra.
A halasztott adó a kötelezettség módszer szerint kerül kiszámításra. Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor egy
tétel az éves beszámolóban történő, illetve az adótörvény szerinti elszámolásában időbeli különbség adódik. A halasztott adó követelés és kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor
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az időbeli különbség miatti eltérés várhatóan megtérül. A halasztott adó kötelezettség és követelés mértéke tükrözi a Csoportnak
a mérleg fordulónapján fennálló, az adó eszközök és kötelezettségek realizálódásának módjára vonatkozó becslését.

lyeket ugyanabban vagy egy másik időszakban szintén a saját tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika visszamenőleges hatályú változása miatt
bekövetkező módosításait is.

Halasztott adó követelés a levonható időbeli eltérések, a továbbvihető adókedvezmények és negatív adóalap vonatkozásában
csak akkor szerepel a mérlegben, ha valószínűsíthető, hogy a Csoport a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képző nyereséget
realizál, amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesíthető, kivéve az alábbi eseteket:

A halasztott adó eszközök és kötelezettségek egymással szemben
történő elszámolására akkor van lehetőség, ha a társaságnak törvény általi joga van ahhoz, hogy az ugyanazzal az adóhatósággal
szemben fennálló tényleges adóköveteléseit és kötelezettségeit
egymással szemben beszámítsa, valamint a Csoportnak szándékában áll ezen eszközök és kötelezettségek nettó elszámolása.

- Amikor a levonható időbeli eltéréshez kapcsolódó halasztott
adó eszköz olyan, nem üzleti kombinációból származó eszköz vagy kötelezettség felvételéből keletkezik, amely a tranzakció időpontjában nem érinti sem a számviteli eredményt,
sem az adóalapot; illetve
- Leányvállalatokba, társult és közös vezetésű vállalkozásokba
történő befektetésekhez kapcsolódó levonható időbeli eltérések esetében halasztott adó eszköz csak olyan mértékig
vehető fel, ameddig valószínűsíthető, hogy az előre látható
jövőben az időbeli eltérések megfordulnak és elegendő adóalapot képező nyereség áll rendelkezésre, amellyel szemben
az időbeli eltérések érvényesíthetők lesznek.
Halasztott adó kötelezettség kerül felvételre valamennyi adóalapot képező időbeli eltérés vonatkozásában, kivéve az alábbi eseteket:
- Amikor a halasztott adó kötelezettség goodwill vagy olyan,
nem üzleti kombinációból származó eszköz vagy kötelezettség felvételéből keletkezik, amely a tranzakció időpontjában
nem érinti sem a számviteli eredményt, sem az adóalapot;
illetve
- Leányvállalatokba, társult és közös vezetésű vállalkozásokba történő befektetésekhez kapcsolódó adóalapot képező
időbeli eltérések esetében, ahol azok megfordulásának időpontja a Csoport által irányítható és valószínű, hogy az előre látható jövőben az időbeli eltérések nem fordulnak meg.
Minden mérleg fordulónapon a Csoport számba veszi a mérlegben el nem ismert halasztott adóeszközöket, valamint az elismert
adóeszközök könyv szerinti értékét. A korábban a mérlegbe fel
nem vett követelések azon részét állományba veszi, amely várhatóan megtérülhet a jövőbeni nyereségadójának csökkenéseként.
Ezzel ellentétesen olyan mértékben csökkenti a Csoport halasztott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére
várhatóan adózott nyereség nem fog rendelkezésre állni.
A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben
kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, ame-
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xxviii) Értékesítést terhelő adó
A bevételek, költségek és az eszközök az értékesítést terhelő adók
nélkül kerülnek kimutatásra, kivéve:
− Amikor egy eszköz megvásárlását vagy egy szolgáltatást terhelő adó nem visszaigényelhető az adóhatóságtól. Ebben az
esetben az adó a megszerzett eszköz vagy szolgáltatás bekerülési értékének részeként kerül kimutatásra.
− A követelések és kötelezettségek összegében kimutatott adók.
Az adóhatóságtól visszaigényelhető értékesítést terhelő adó a
mérlegben követelésként, míg az adóhatóságnak fizetendő értékesítést terhelő adó kötelezettségként kerül kimutatásra.
xxix) Külföldi pénznemben történő tranzakciók
A külföldi pénznemben történő tranzakciók a beszámolási és a
külföldi pénznem adott tranzakció napján érvényes árfolyamán
átváltott értéken kerülnek kimutatásra. A tranzakciók pénzügyi
rendezésekor érvényben lévő árfolyamnak az eredeti bekerülési
árfolyamtól való eltérése esetén, a különbözet az adott időszakra szóló konszolidált eredménykimutatásban kerül elszámolásra.
A külföldi devizában fennálló pénzügyi eszközök és kötelezettségek, a mérleg fordulónapjára vonatkozó árfolyamon kerülnek átváltásra a funkcionális pénznemre. A valós értéken kimutatott,
külföldi devizában meghatározott tételek arra a napra vonatkozó
árfolyamon kerülnek átváltásra, amelyre a valós értékelés vonatkozik. A vevőköveteléseken és szállítói tartozásokon keletkezett
árfolyamkülönbözetek az üzleti tevékenység eredményében, a hiteleken és kölcsönökön felmerült árfolyamkülönbözetek a pénzügyi műveletek eredményében kerülnek elszámolásra.

tételeinek esetében súlyozott éves átlagárfolyamon kerülnek átváltásra. Minden átváltási különbözetet az egyéb átfogó jövedelem átváltási tartalék sora tartalmaz. A leányvállalat kivezetése
esetén a hozzá tartozó, az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt
kumulatív különbözet az adott időszak eredménykimutatásában
elismerésre kerül. Az előzőleg a külső tulajdonosokra jutó
árfolyamkülönbözet szintén kivezetésre kerül, de nem az
eredménykimutatással szemben.
Külföldi érdekeltség részleges értékesítése esetén, ha ez nem jár az
ellenőrzési jog elvesztésével, a felhalmozott árfolyamkülönbözetek
arányos része nem az eredményben kerül elszámolásra, hanem átsorolásra kerül a külső tulajdonosok részesedései közé. Egyéb értékesítések, mint például társult vállalkozások, vagy közös vezetésű
vállalkozások értékesítése esetében, ahol a konszolidáció módszere nem változik, a felhalmozott árfolyamkülönbözetek arányos része az eredményben kerül elszámolásra.
Külföldi érdekeltség megszerzésén keletkezett goodwill és valós
értékelési különbözetek a külföldi érdekeltség eszközeiként és kötelezettségeiként kezelendőek és időszaki záróárfolyamon kerülnek átváltásra.
xxx) Egy részvényre jutó eredmény
Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a Csoport eredményének és a részvényeknek a visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett állományának a figyelembe vételével történik.
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xxv) Árbevétel elismerés

Az egy részvényre jutó hígított eredmény hasonlóan kerül kiszámításra, mint az egy részvényre jutó eredmény. A számításnál
azonban figyelembe veszik az összes hígításra alkalmas forgalomban lévő részvényt a következőképpen:
- a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az
adott időszakban figyelembe vehető átváltoztatható részvények osztalékával és hozamával, módosítva az átváltásból
eredő további bevételekkel és ráfordításokkal,
- a forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámát megnövelve azon további részvények súlyozott átlagos
darabszámával, melyek forgalomban lennének, ha az összes
átváltoztatható részvény átváltásra kerülne.
xxxi) Szegmens információk

A külföldi érdekeltségekkel kapcsolatos pénzügyi eszközökön keletkező árfolyamkülönbözetek az egyéb átfogó jövedelemkimutatásban
kerülnek elszámolásra, amennyiben azok rendezése az előrelátható
jövőben nem várható vagy nem tervezett.
A Csoport külföldi leányvállalatainak pénzügyi kimutatásai a mérlegtételek esetében év végi árfolyamon, az eredménykimutatás

Üzleti szempontból a Csoport három fő szegmensre osztható: Kutatás–Termelés, Feldolgozás és Kereskedelem, és Gáz Midstream.
Ezen üzleti szegmensek szerinti bontás alapján készíti el a Csoport
a szegmens információit a menedzsment számára. A menedzsment felelős az üzleti erőforrások szegmensek részére való hozzárendeléséért illetve a teljesítmények számonkéréséért.
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A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a konszolidált éves beszámoló részét képző mérlegben és
eredménykimutatásban, hacsak nem üzleti kombinációk során szerezték. A jegyzetekben kerülnek bemutatásra, kivéve, ha
a gazdasági hasznot megtestesítő források kiáramlásának esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli követelések nem szerepelnek a konszolidált éves beszámoló részét képző mérlegben és
eredménykimutatásban, de amennyiben gazdasági hasznok beáramlása valószínűsíthető, a jegyzetekben kimutatásra kerülnek.
2.4
LényEgEs
bECsLésEk

számViTELi

fELTéTELEzésEk

és

A számviteli politika alkalmazása során használt lényeges feltételezések
A 2.3 pontban leírt számviteli politika alkalmazása során a Társaság vezetése bizonyos feltételezésekkel élt, melyek befolyásolhatják a konszolidált éves beszámolóban szereplő összegeket (eltekintve a becslések hatásától, amely a következő pontban szerepel). Ezen feltételezések a megfelelő jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, de a leglényegesebbek az alábbiakra vonatkoznak:
Árbevétel-elismerés a szíriai olaj- és gázipari tevékenységgel
kapcsolatban
A 2011-ben kezdődött politikai események, az Egyesült Államok
és az Európai Unió Szíriával szemben alkalmazott szankciói következtében az ottani működésből származó árbevétel elismerésének megfontolása szükséges. Az INA Csoport szíriai értékesítési
tevékenységből származó gazdasági hasznok realizálásának valószínűségét, illetve a GPC (a Szíriai Nemzeti Olajvállalat) partnerkockázatát értékelve a menedzsment arra a következtetésre jutott, hogy az IAS 18 Bevételek által meghatározott követelmények
2011 elejétől kezdődően nem teljesülnek. Ezen időpont után bevétel csak akkor került elszámolásra, ha a GPC-től az ellenérték
ténylegesen befolyt. Ugyanakkor az INA 2012. február 26-ig rendszeresen bocsátott ki számlát, az utolsó kibocsátása 2012 februárjában történt. 2011 augusztusa volt az utolsó olyan hónap, mikor
az INA által kibocsátott számlák teljes összegben kifizetésre kerültek. Az INA 2012 februárjáig felmerült, el nem számolt árbevétele összesen körülbelül 370 millió dollárt tett ki.
Mivel 2012. február 22-én Horvátország életbe léptette az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek által a Szíriai Arab Köztársasággal szemben hozott szankciókat, az INA d.d. 2012. február 26-án
bejelentette a vis major záradék életbe lépését. Ennek következtében az INA a Hayan és Aphamia blokk termelés megosztási szerződése alapján felfüggesztett minden olajipari tevékenységet a Hayan és az Aphamia blokkokban és visszahívta a helyi és
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külföldi illetőségű munkavállalóit. A vis major helyzet bejelentése óta árbevétel nem került elszámolásra. Ezek a körülmények értékvesztési indikációt is jelentettek a Csoport szíriai eszközeivel
(mint külön jövedelemtermelő egységekkel) kapcsolatban (lásd
5. jegyzet).
A környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek tartalma
A Csoport jelentős értékű céltartalékot mutat ki környezeti hatással járó működése miatt. A jogszabályok, különösen a környezetvédelmi szabályozás nem jelöli meg pontosan a kármentesítési feladatok terjedelmét, illetve az alkalmazandó technológiát.
A menedzsment korábbi tapasztalatait, illetve a jogszabályi környezet saját értelmezését is használva határozza meg a környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek tartalmát. 2012.
és 2011. december 31-én a környezetvédelmi céltartalék összege
73.349 millió forint, illetve 76.171 millió forint, míg a mezőfelhagyási kötelezettségekre képzett céltartalék összege 200.076 millió
forint, illetve 210.311 millió forint volt (lásd 20. jegyzet).
A Successful Efforts módszer alkalmazása az ásványi anyagok
feltárásához és felméréséhez kapcsolódó eszközök esetében
A menedzsment feltételezésekkel él akkor, amikor az aktivált feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközöket áttekinti és a feltárási tevékenység folytatásának szándékát, illetve képességét eldönti. Ezen aktivált feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközök egyenlege 2012. és 2011. december 31-én 227.819 millió forint, illetve 214.266 millió forint volt (lásd 4. jegyzet).
Bizonytalanságok a becslésekben
Az IFRS követelményeinek megfelelő konszolidált éves beszámoló
készítése megköveteli becslések alkalmazását, melyek befolyásolják a konszolidált éves beszámolóban és a jegyzetekben szereplő összegeket. Ezen becslések a menedzsment jelenlegi eseményekre vonatkozó legjobb ismeretein alapulnak, azonban a tényleges eredmények eltérhetnek azoktól. Ezen becslések a megfelelő jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, melyek közül a
leglényegesebbek az alábbiak:
Pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása
A pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása (különösen a speciális célú gazdasági társaság, a Magnolia Finance
Ltd. által kibocsátott átváltható tőkeinstrumentumokba ágyazott
átváltási opció esetében, lásd 17. jegyzet) a piacon érvényes árszintek alapján történik, ezek hiányában a menedzsment becslését tükrözi a valós értékre jelentős hatást gyakorló tényezők jövőbeli alakulásával kapcsolatban (beleértve többek között a hozamgörbéket, árfolyamokat, a kockázatmentes kamatlábakat, illetve
az átváltási opcióhoz, valamint a MOL számára a CEZ tulajdonában lévő 7%-nyi MOL részvényre fennálló vételi opciójához kap-
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csolódóan a MOL részvények árfolyamának volatilitását és az elvárt osztalékhozamot). Tekintettel a közelmúlt globális pénzügyi
válságára, az euro-zóna jelenlegi nehézségeire és közép-kelet európai régió kockázataira, az ilyen valós értékelés megnövekedett
bizonytalanságot hordoz magában. Az átváltható tőkeinstrumentumokba ágyazott konverziós opció esetében az értékelés az átváltható instrumentumok piacán megfigyelhető árak alapján történt. Ezen instrumentumok részletesen a 34. jegyzetben kerültek
bemutatásra.
A környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek számszerűsítése és időbeli felmerülése
A menedzsment becsléseket alkalmaz a környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségekhez kapcsolódó pénzkiáramlás meghatározásában, összehasonlító árak, korábbi hasonló munkák alapul vétele és egyéb várakozások felhasználásával. Továbbá, ezen
pénzáramok időbeli ütemezése a menedzsment jelenlegi értékítéletét tükrözi a prioritások, technikai képességek és sürgősség
tekintetében. A jövőbeli pénzáramok összege és felmerülésük
időpontja évente felülvizsgálatra kerül, az ezek diszkontálásához
használt rátákra vonatkozó előrejelzésekkel együtt. A hosszú távú
nominál diszkontrátákra vonatkozó várakozás 4,0% (2011: 3,7%).
Mindezek következtében a céltartalékok összege (a környezetvédelmi kötelezettségek esetében 73.349 millió forint, illetve
76.171 millió forint, míg a mezőfelhagyási céltartalék esetében
200.076 millió forint, illetve 210.311 millió forint 2012. és 2011.
december 31-én, (lásd 20. jegyzet) bizonytalanságot hordoz.
A tárgyi eszközök és a goodwill értékvesztésének meghatározása
Az értékvesztés kalkuláció a jövedelemtermelő egységek realizálható értéke, tehát azok értékesítési költségekkel csökkentett
valós értéke vagy használati értéke alapján történik. A használati érték meghatározása a diszkontált várható pénzáramok alapján történik. A legfontosabb változók a pénzáramok meghatározása során a diszkontráták, a maradványérték, a pénzáramokban figyelembe vett periódus hossza, valamint a bejövő és kimenő pénzáramok összegének megállapításához tett becslések és
feltételezések, beleértve a termékárakra, működési költségekre,
a jövőbeli termelési összetételre, valamint a kőolaj, földgáz és finomított termékek globális és regionális kereslet-kínálati egyensúlyára vonatkozó előrejelzéseket. Mivel ezen pénzáramok minden egyes befektetett eszköz vagy befektetés esetében a menedzsment jövőre vonatkozó becsléseit tükrözik, így ezen becslések megnövekedett bizonytalanságnak vannak kitéve a gazdasági visszaesés következtében, amely egyaránt tapasztalható világszinten, az euró-zónán belül és a közép-kelet-európai régióban, ahol a Csoport tevékenységet folytat. A közelmúlt politikai
fejleményei Észak-Afrika és a Közel-Kelet országaiban további bizonytalanságokat okoznak az ezekben az országokban befektetett eszközök megtérülésének becslésében. A diszkontráták a
Csoport dollár alapú súlyozott átlagos tőkeköltségéből származ-

nak (2012: 8,1%, 2011: 7,9%). A ráták minden esetben módosításra kerültek a szegmens-, ország- és projekt-specifikus kockázatokkal. A konszolidált eredménykimutatásban elszámolt értékvesztés összege 31.954 millió forint, illetve 50.925 millió forint volt 2012-ben és 2011-ben. Ebből az immateriális javakra,
elsősorban az aktivált kutatási költségekrei képzett értékvesztés
17.865 millió forint (2011-ben 10.107 millió forint), a goodwillra
14 millió forint (2011-ben a IES finomítói és nagykereskedelmi tevékenységéhez rendelt goodwillra elszámolt értékvesztés
34.828 millió forint) volt, míg a tárgyi eszközöknél 17.762 millió
forint értékvesztés (2011-ben 15.545 millió forint), illetve 3.673
millió forint értékvesztés visszaírás (2011-ben 9.556 millió forint) volt. A goodwill könyv szerinti értéke 2012. és 2011. december 31-én 45.741 millió forint, illetve 42.850 millió forint
volt (lásd 4. jegyzet).
Megfelelő mértékű adóalapot képező nyereség realizálása,
amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesíthető
Halasztott adó követelés csak akkor vehető fel, ha valószínűsíthető, hogy a Csoport a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képző nyereséget realizál, amellyel szemben a halasztott adó eszköz
érvényesíthető. Jelentős feltételezések szükségesek a menedzsment részéről a felvehető halasztott adó eszközök vonatkozásában, a jövőben – az adótervezési stratégia fényében – felmerülő
adóalapot képező nyereség időpontjáról és összegéről. A kapcsolódó halasztott adó követelés könyv szerinti értéke 2012. december 31-én 34.210 millió forint, míg 2011. december 31-én 37.999
millió forint volt (lásd 30. jegyzet).
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xxxii) Mérlegen kívüli tételek

Aktuáriusi feltételezések alkalmazása a nyugdíj-juttatási kötelezettség számszerűsítésében
A meghatározott juttatási programok értéke aktuáriusi értékelés
alkalmazásával történik. Az aktuáriusi értékelés során becslések
történnek a diszkontráták, jövőbeli béremelések, a halálozási és
munkaerő-áramlási ráták vonatkozásában. Ezen programok hoszszú távú jellege miatt a becslések jelentős bizonytalanságot hordoznak. A nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék összege 2012.
és 2011. december 31-én 15.596 millió forint, illetve 16.804 millió forint volt (lásd 20. jegyzet).
Bizonyos peres ügyek kimenetele
A Csoport tagjai több peres ügyben, hatósági és polgári eljárásban érintettek, melyek a rendes üzletmenet során fordulnak elő.
A menedzsment megítélése szerint dönt akkor, mikor a gazdasági
hasznok valószínű jövőbeli kimenetele meghatározott, és becsléssel él, amikor ezen eljárások legvalószínűbb kimenetelét megítéli, és a céltartalék ezzel összhangban megképzésre kerül. A peres
ügyekre képzett céltartalék 2012. december 31-én 18.058 millió
forint, míg 2011. december 31-én 24.484 millió forint volt. (lásd
20. és 35. jegyzetek).
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ügyi instrumentumok: Közzététel – eszköz / kötelezettség beszámításának tisztázása

A konszolidált éves beszámoló elfogadásáig az alábbi standardok
és értelmezések kerültek kibocsátásra, amelyek még nem léptek
hatályba:

Az IAS 32 módosítása tisztázza a mérlegben szereplő pénzügyi
eszközök és pénzügyi kötelezettségek egymással szembeni beszámításának bizonyos követelményeit. Ilyen például: az adott napon a beszámítás jogának minden szerződő fél számára jogilag érvényesíthetőnek kell lennie a normál üzletmenet során, valamint
késedelmes fizetés, fizetésképtelenség vagy csőd esetén is. A változás érinti az IFRS 7 jelenlegi beszámítással kapcsolatos közzétételeit is. Az IAS 32 módosítás a 2014. január 1-én, vagy azt kezdődő üzleti évre alkalmazható, míg az IFRS 7 -el kapcsolatos módosítás 2013. január 1-től.

IAS 1 Pénzügyi Kimutatások Prezentálása – Egyéb átfogó
jövedelemkimutatás elemeinek bemutatása
Az IAS 1 módosítása megváltoztatja az egyéb átfogó jövedelemkimutatás elemeinek csoportosítását. Azokat az elemeket, melyek egy jövőbeli időpontban átsorolandók az eredménykimutatásba
(például kivezetéskor vagy kiegyenlítéskor), elkülönítetten kell bemutatni azoktól az elemektől, melyek soha nem kerülnek átsorolásra. A módosítás csak a bemutatást érinti, azaz nincs hatással a Csoport pénzügyi pozíciójára vagy eredményére. A módosítás a 2012. július 1-én, vagy azt követően kezdődő üzleti évre alkalmazandó.
IAS 19 Munkavállalói Juttatások (Módosítás)
Az IASB számos módosítást adott ki az IAS 19-el kapcsolatban.
Ezek egészen az alapvető változásoktól, mint a meg nem szolgált múltbéli szolgálat költségének kimutatása és a meghatározott juttatási költségek újraértékelési komponensének átsorolása az egyéb átfogó jövedelemkimutatásba, az egyszerű pontosításokig és újraszövegezésig terjedtek. A módosítások várhatóan
nem lesznek jelentős hatással a Csoport pénzügyi kimutatásaira.
A meg nem szolgált múltbéli szolgálat költsége 2012. december
31-én 1.028 millió forint (2011. december 31-én: 1.166 millió forint) volt. A módosítás a 2013. január 1-én, vagy azt követően kezdődő üzleti évre alkalmazandó.
IAS 27 Egyedi Pénzügyi Kimutatások (felülvizsgálat 2011-ben)
Az új IFRS 10 és IFRS 12 megjelenésének következtében, az IAS 27
megmaradó része a leányvállalatok, közös vezetésű vállalatok és
a társult vállalatok egyedi pénzügyi kimutatásaira korlátozódik. A
Csoport nem készít IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat.
A módosítás a 2013. január 1-én, vagy azt követően kezdődő üzleti évre alkalmazandó.
IAS 28 Befektetések Társult - és Közös Vezetésű Vállalkozásokban
(felülvizsgálat 2011)
Az új IFRS 11 és IFRS 12 megjelenésének következtében az IAS 28
új elnevezése Befektetések Társult és Közös Vezetésű Vállalkozásokban lesz és a társult vállalkozásokban lévő befektetésekre alkalmazandó equity módszert kiterjeszti a közös vezetésű vállalkozásokra is. A módosítás a 2013. január 1-én vagy azt követően
kezdődő üzleti évre alkalmazandó.
IAS 32
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IFRS 9 Pénzügyi Instrumentumok – Besorolás és Értékelés
Az IFRS 9 kibocsátásával az IASB az első fázishoz érkezett abban a folyamatban, amelynek célja az IAS 39 kiváltása és amely
az IAS 39 által meghatározott pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek besorolására és értékelésére van hatással. A standardot 2015. január 1-től vagy azt követően kezdődő üzleti évre
kell alkalmazni. A folyamat következő fázisaiban az IASB a fedezeti ügyletekkel és a pénzügyi eszközök értékvesztésével kapcsolatos előírásokat fogja módosítani. Az IFRS első fázisának alkalmazása a Csoport pénzügyi eszközeinek besorolására és értékelésére lesz hatással, azonban a pénzügyi kötelezettségekre várhatóan
nem. A Csoport a hatást a többi fázis kibocsátásakor számszerűsíti, hogy a teljes képet mutassa be.
IFRS 10 Konszolidált Pénzügyi Kimutatások
Az IFRS 10 az IAS 27 Konszolidált és Egyedi Pénzügyi Kimutatások
standard azon részét váltja ki, amely a konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozik. Az új standard tartalmazza azokat a kérdéseket is, melyeket korábban a SIC 12 – Konszolidáció: Speciális
Célú Gazdálkodási Egységek szabályozás vetett fel. Az IFRS 10 egy
egységes kontrol modellt hoz létre, melyet minden társaságra alkalmazni kell, beleértve a speciális gazdálkodási egységeket is. Az
IFRS 10 által bevezetett változások a társaság vezetésétől azt követelik meg, hogy mérlegelje, hogy az IAS 27 – hez képest melyik
befektetés minősül irányított társaságnak, amelyet az anyavállalatnak konszolidálnia kell. A Csoport előzetes becslése alapján a
módosításnak nem lesz jelentős hatása. A standard 2013. január
1-én, vagy azt követően kezdődő üzleti évtől lesz hatályos.
IFRS 11 Közös Megállapodások
Az IFRS 11 az IAS 31 Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek
standardot és a SIC-13 Közös Vezetésű Vállalalkozások – Befektetők
nem pénzbeli hozzájárulása értelmezést váltja ki. Az IFRS 11 megszünteti a közös vezetésű vállalkozások esetében az arányos konszolidáció alkalmazását. Ehelyett az equity módszert kell használni
azon társaságok esetében, melyek megfelelnek a közös vezetés de-
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finíciójának. Az új standard alkalmazásának lesz hatása a Csoport
pénzügyi helyzetére. Ennek oka, hogy azon közös vezetésű vállalkozásokban lévő befektetések (lásd 9. jegyzet) esetében, melyek
megfelelnek az IFRS 11 szerinti közös vezetésű vállalat definíciójának, az arányos konszolidáció nem alkalmazható. A Csoport előzetes becslése alapján ez a hatás nem lesz jelentős. A standard 2013.
január 1-én, vagy azt követően kezdődő üzleti évtől lesz hatályos.

Az értelmezés pontosítja a fedőréteg meddő eltávolítási (kőzetbontási) költségeinek számviteli elszámolását a bánya termelési
fázisában. Az értelmezés 2013. január 1-től lesz hatályos. Az értelmezésnek nincs hatása a Csoport pénzügyi helyzetére vagy eredményére.

IFRS 12 Egyéb Társaságokkal Kapcsolatos Közzététel

2012 májusában az IASB módosításokat adott ki a következő standardokkal kapcsolatban, elsősorban azzal a céllal, hogy megszüntesse az ellentmondásokat és pontosítsa azok megfogalmazását.
A módosítások a 2013. január 1-én, vagy azt követően kezdődő
üzleti évtől alkalmazandók, és a Csoport pénzügyi helyzetére és
teljesítményére nem lesznek jelentős hatással.

Az IFRS 12 tartalmazza az IAS 27 konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó közzétételi követelményeket, továbbá a korábban az IAS 31 és IAS 28 által előírt közzétételi szabályokat. Ezek a
közzétételi követelmények egy társaság leányvállalataiban, közös
érdekeltségeiben, társult vállalkozásokban és strukturált gazdálkodó egységekben lévő befektetéseihez kapcsolódnak. Számos új
közzétételi kötelezettség is megjelenik. A standard 2013. január
1-én, vagy azt követően kezdődő üzleti évtől lesz hatályos.
IFRS 13 Valós Értékelés
Az IFRS 13 egységes iránymutatást biztosít az IFRS keretén belül a
valós értékelés minden formájára. Az IFRS 13 nem jelent változást
abban, hogy egy társaságnak mikor kell alkalmaznia a valós értékelést, hanem inkább iránymutatást ad, hogyan határozza meg
a valós értéket az IFRS szerint, amikor a valós értékelés kötelező vagy lehetséges. A standard nincs hatással a Csoport pénzügyi
helyzetére és eredményére, de további információk közzétételét
teheti szükségessé. A standard 2013. január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évtől hatályos.
IFRIC 20 Kőzet bontási költségek a felszíni bánya termelési fázisában
3

Az IFRS-ek javításai

IAS 1 Pénzügyi Kimutatások Prezentálása
A javítás tisztázza a különbséget az önkéntes kiegészítő összehasonlító adatok, és a minimálisan szükséges összehasonlító adatok között.
IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések
A javítás tisztázza, hogy azok a főbb alkatrészek és karbantartási
berendezések, melyek megfelelnek a tárgyi eszközök fogalmának,
nem minősülnek készletnek.
IAS 32 Pénzügyi instrumentumok, Bemutatás
A javítás egyértelművé teszi, hogy tőketulajdonosoknak járó elosztásból eredő jövedelem adókat az IAS 12 Nyereségadók standard előírásainak megfelelően kell elszámolni.
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2.5
kibOCsáTOTT, dE nEm hATáLyOs nEmzETközi
Pénzügyi bEszámOLási sTAndARdOk

szegmens inFOrmációk

2012

Upstream

Downstream

GázMidstream

Központ és
egyéb

Szegmensek
közötti
átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

270.104
508.976
779.080

4.793.031
18.193
4.811.224

422.590
40.334
462.924

36.591
121.944
158.535

-689.447
-689.447

5.522.316
5.522.316

255.748

2.315

35.760

-56.517

-16.885

Értékesítés nettó árbevétele
Értékesítés Csoporton kívüli vevőknek
Szegmensek közötti értékesítés
Értékesítés nettó árbevétele összesen
Eredmények
Üzleti eredmény
Pénzügyi műveletek nettó vesztesége
Részesedés a társult vállalkozások
redményéből
Adózás előtti eredmény
Társasági adó
Időszak eredménye

32.682

220.421
47.087
32.682
206.016
49.851
156.165
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Upstream

GázMidstream

Központ és
egyéb

Szegmensek
közötti
átadás

Összesen

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

Értékesítés nettó árbevétele
Értékesítés Csoporton kívüli vevőknek
Szegmensek közötti értékesítés
Értékesítés nettó árbevétele összesen

Tárgyi eszközök, nettó

358.800
436.505
795.305

4.547.765
16.546
4.564.311

397.715
32.469
430.184

38.954
126.044
164.998

-611.564
-611.564

5.343.234
5.343.234

Eredmények
Üzleti eredmény

321.639

-74.230

61.905

Részesedés a társult vállalkozások
redményéből

-44.510

-11.622

20.066

218.396
33.126
185.270

Társasági adó
Időszak eredménye

Immateriális javak, nettó
Készletek
Vevőkövetelések, nettó

Upstream

Downstream

GázMidstream

Központ és
egyéb

Szegmensek
közötti
átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

996.082
247.529
29.293
162.965

1.197.115
73.862
444.937
482.204

391.373
5.732
50.170
59.677

91.308
21.558
10.475
21.981

-64.623
-2.728
-27.148
-156.147

2.611.255
345.953
507.727
570.680

Befektetések társult
vállalkozásokban

118.891

118.891

31.138

611.799
4.766.305
454.671

Szegmenshez nem allokált eszközök
Összes eszköz
Szállítói kötelezettségek

59.380

366.753

153.547

-156.147

Szegmenshez nem allokált
kötelezettségek

2.064.497

Összes kötelezettség

2.519.168

2012 Egyéb szegmens
információk
Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése
Tárgyi eszközök beszerzése
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253.182
54.852
20.066

Adózás előtti eredmény

Tárgyi eszközök, nettó

Immateriális javak, nettó
Készletek
Vevőkövetelések, nettó

Upstream

Downstream

GázMidstream

Központ és
egyéb

Szegmensek
közötti
átadás

Összesen

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

1.119.479

1.267.913

414.006

93.901

-70.382

2.824.917

234.902

73.174

6.260

24.474

-258

338.552

34.286

481.806

32.513

13.211

-16.582

545.234

125.984

512.989

61.296

40.132

-119.552

620.849

Befektetések társult vállalkozásokban

Pénzügyi műveletek nettó vesztesége

2012 Eszközök és
kötelezettségek

2011 Eszközök és
kötelezettségek

Upstream

Downstream

GázMidstream

Központ és
egyéb

Szegmensek
közötti
átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

128.270

111.745

9.480

8.375

-

257.870

72.430

109.927

7.932

3.686

-

193.975

Immateriális javak beszerzése

55.840

1.818

1.548

4.689

-

63.895

Értékcsökkenés és értékvesztés

146.633

137.704

22.312

15.037

-2.120

319.566

Ebből: az eredmény terhére elszámolt értékvesztés

24.131

12.190

971

301

-

37.593

Ebből: az eredmény terhére elszámolt értékvesztés visszaírás

-4.147

-1.488

-

-4

-

-5.639
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104.797

104.797

Szegmenshez nem allokált eszközök

559.435

Összes eszköz
Szállítói kötelezettségek

4.993.784
52.469

433.280

97.312

51.358

-119.552

514.867

Szegmenshez nem allokált kötelezettségek

2.235.276

Összes kötelezettség

2.750.143

Egyéb szegmens
információk

Immateriális javak és tárgyi
eszközök beszerzése
Tárgyi eszközök beszerzése

Upstream

Downstream

GázMidstream

Központ és
egyéb

Szegmensek
közötti
átadás

Összesen

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

millió forint
(módosított)

105.577

110.621

17.878

8.342

-

242.418

67.437

108.793

16.217

5.129

-

197.576

Immateriális javak beszerzése

38.140

1.828

1.661

3.213

-

44.842

Értékcsökkenés és értékvesztés

154.254

160.019

19.939

17.738

-2.110

349.840

Ebből: az eredmény terhére
elszámolt értékvesztés

14.112

44.949

691

796

-

60.548

Ebből: az eredmény terhére
elszámolt értékvesztés visszaírás

-5.725

-3.898

-

-

-

-9.623
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2011

Downstream

A válságadó 2012-ben 30.389 millió forint, míg 2011-ben 28.960 millió forint volt, mely a Csoport üzemi eredményére volt hatással. A válságadó összegéből 2012-ben az Upstream szegmensnél 2.543 millió forint, a Downstream szegmensnél 27.055 millió forint, a Gáz-Midstream
szegmensnél 295 millió forint, a Központ szegmensnél pedig 496 millió forint került elszámolásra.
Az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő értékesítésekből származó eredményt foglalja magába. Az Upstream szegmens kitermelt kőolajat, kondenzátumokat és PB gázt ad át a Downstream szegmensnek, valamint földgázt
a Gáz-Midstream szegmensnek. A Központ szegmens leányvállalatai karbantartási, biztosítási és egyéb szolgáltatást nyújtanak az
üzleti szegmensek számára. A belső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A szegmens eredmények az adott divízióhoz
tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.
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4

immateriális javak

Eszközök földrajzi megoszlása

2012. december 31-én

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektetések társult
vállalkozásokban

millió forint

millió forint

millió forint

Magyarország

62.689

795.842

21.890

Horvátország

100.093

877.859

-

Szlovákia

5.887

406.142

1.697

Európai Unió egyéb része

34.339

210.596

3.322

Európa egyéb része

39.615

145.778

-

A világ egyéb része

103.330

175.038

91.982

Összesen

345.953

2.611.255

118.891

2011. december 31-én

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektetések társult
vállalkozásokban

millió forint

millió forint

millió forint

64.727

833.879

13.693

Horvátország

114.875

1.036.299

-

7.376

425.939

1.031

Európai Unió egyéb része

33.640

207.740

3.560

Európa egyéb része

36.274

143.923

-

A világ egyéb része

81.660

177.137

86.513

338.552

2.824.917

104.797

Szlovákia

Összesen

Árbevétel földrajzi régiók szerinti megoszlása

Magyarország

2012

2011

millió forint

millió forint

1.481.361

1.440.160

Horvátország

752.866

658.930

Olaszország

677.394

632.856

Ausztria

513.128

470.066

Szlovákia

446.995

408.827

Csehország

335.453

330.948

Románia

288.985

256.092

Lengyelország

173.594

221.828

Bosznia-Hercegovina

129.272

145.289

Németország

150.089

134.737

Svájc

130.754

124.607

Szerbia

77.842

105.197

Szlovénia

66.481

56.967

Oroszország

47.823

42.190

Nagy-Britannia

16.538

30.065

Egyéb európai országok

74.367

91.738

Egyéb közép-kelet-európai országok

36.462

24.735

Európán kívüli országok
Összesen

122.912

168.002

5.522.316

5.343.234

2012-ben és 2011–ben nem volt a Csoportnak olyan meghatározó vevője, amelytől származó árbevétel meghaladta volna a teljes nettó árbevétel
10%-át.
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Szellemi
termékek

Kutatási
költségek

Goodwill

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Nyitó egyenleg 2011. január 1.
Bruttó érték

83.951

77.697

187.355

73.200

422.203

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-30.791

-55.521

-15.564

-2.169

-104.045

Nettó érték

53.160

22.176

171.791

71.031

318.158

- növekedések

18.580

4.372

37.404

-

60.356

- értékcsökkenés

-8.520

-5.281

-240

-

-14.041

-709

-32

-8.632

-35.630

-45.003

2011. évi változások

- értékvesztés
- értékvesztés visszaírása

Magyarország

Vagyoni
értékű
jogok

67

-

-

-

67

- értékesítések

-2.511

-18

-

-

-2.529

- kvóta átértékelés

-6.460

-

-

-

-6.460

4.707

625

19.246

6.954

31.532

- árfolyam különbözetek
- átsorolások és egyéb mozgások

9.357

-8.077

-5.303

495

-3.528

67.671

13.765

214.266

42.850

338.552

135.420

51.244

239.266

85.407

511.337

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-67.749

-37.479

-25.000

-42.557

-172.785

Nettó érték

67.671

13.765

214.266

42.850

338.552

2012. évi változások
- növekedések
- leányvállalat vásárlása

29.913
-

5.067
22

54.932
-

6.711

89.912
6.733

- értékcsökkenés

-9.377

-4.200

-577

-

-14.154

Záró nettó érték
Záró egyenleg 2011. december 31.
Bruttó érték

- értékvesztés
- értékvesztés visszaírása
- értékesítések

-857

-30

-18.930

-14

-19.831

1.966

-

-

-

1.966

-19.140

-

-

-

-19.140

- kvóta átértékelés

-6.331

-

-

-

-6.331

- leányvállalat értékesítése

-1.198

-114

-58

-1.123

-2.493

- árfolyam különbözetek

-2.924

-414

-18.751

-2.683

-24.772

- átsorolások és egyéb mozgások

2.454

-3.869

-3.074

-

-4.489

62.177

10.227

227.808

45.741

345.953

Záró nettó érték

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

Földrajzi információk

Záró egyenleg 2012. december 31.
Bruttó érték

136.347

48.780

264.270

86.769

536.166

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-74.170

-38.553

-36.462

-41.028

-190.213

Nettó érték

62.177

10.227

227.808

45.741

345.953

Aktivált kutatási költségek
2012-ben az értékvesztés a sikertelennek minősített kutatási tevékenységekhez kapcsolódott, Magyarországon 7.235 millió forint,
Kurdisztánban a sikertelen Bijell-3 kúthoz kapcsolódóan 6.607 millió forint, illetve a horvát Ferdinandovac mező készletének
felülvizsgálata következtében 4.309 millió forint értékben. 2011-ben az értékvesztés a Magyarországon, Indiában és Pakisztánban
sikertelennek minősített kutatási tevékenységekhez kapcsolódott.
A feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközöket megtestesítő költségek aktivált értékének átsorolása a tárgyi eszközök közé, a
bizonyított kőolaj és földgáz készletek meghatározásának időpontjában történik (lásd 2.3 xv. jegyzet).
Az említett feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközökön túl, 2012-ben további 7.375 millió forint, míg 2011-ben 2.267 millió forint

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012

99

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

2012

2011

Nettó könyv
szerinti érték
értékvesztés
előtt
Downstream

Nettó
könyv
szerinti
érték

Értékvesztés

Nettó könyv
szerinti érték
értékvesztés
előtt

Értékvesztés

Nettó
könyv
szerinti
érték

Román kiskereskedelmi hálózat

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

42.669

14

42.655

74.377

34.828

39.549

- Roth Csoport

7.413

7.413

7.918

7.918

- Romániai
kiskereskedelmi hálózat

4.315

4.315

4.732

4.732

- IES Csoport

9.156

9.156

44.607

14.357

14.357

15.354

15.354

-

1.196

1.196

- Horvátországi
kiskereskedelmi hálózat
- I&C Energo
- Pap Oil
- TVK
- TVK Polska

-

-

34.828

9.779

6.858

6.858

-

-

477

477

477

477

93

14

79

93

Upstream

3.086

-

3.086

4.103

802

3.301

- Rotary
(korábban DrillTrans)

3.086

3.086

4.103

802

3.301

Összes goodwill

45.755

14

45.741

78.480

93

35.630

42.850

A Csoport évente legalább egyszer megvizsgálja, hogy a goodwill esetében kell-e értékvesztést elszámolni. Ennek érdekében meg kell
becsülni azon jövedelemtermelő egységek realizálható értékét, melyekhez goodwill kapcsolódik. A használati érték megállapításához
a Csoport meghatározza a jövedelemtermelő egység becsült hátralévő hasznos élettartama alatt várható jövőbeni pénzáramait, illetve
kiválasztja a megfelelő diszkontrátát a pénzáramok jelenértékének kiszámítása céljából.
A jövedelemtermelő egységek realizálható értéke a használati érték kalkuláció alapján kerül meghatározásra. A használati érték kalkuláció során alkalmazott főbb feltételezések a diszkont ráta, növekedési ütem, valamint az értékesítési árak és közvetlen költségek különbségének időszaki várható változásaira vonatkoznak. A vezetőség olyan adózás előtti diszkont rátákat határoz meg, amelyek tükrözik
a pénz időértékére vonatkozó jelenlegi piaci értékeléseket és a jövedelemtermelő egységre jellemző kockázatokat. A növekedési ütem
az iparági növekedési előrejelzések alapján kerül meghatározásra. Az értékesítési árak és a közvetlen költségek különbségének változása, a múlt tapasztalatai és a várható jövőbeni piaci változásokon alapszik.
Roth Csoport
2012. december 31-én 7.413 millió forint (2011: 7.918 millió forint) goodwill kapcsolódik a főként osztrák piacon működő Roth Csoport nagykereskedelmi tevékenységéhez, amely a Downstream szegmensen belül önálló jövedelemtermelő egységet képez. A Csoport
a pénzáramok előrejelzését a vezetőség által elfogadott aktuális üzleti tervei alapján készíti el, majd az azt követő évekre, 1%-os növekedési ütemet feltételezve kivetíti a pénzáramokat. Ez a ráta nem haladja meg az osztrák piacok átlagos hosszú távú növekedési ütemét. A becsült pénzáramok diszkontálására használt ráták tükrözik a Downstream szegmensre jellemző kockázatokat, és a vonatkozó
években 8% és 9% között változnak.
A Roth Csoport nagykereskedelmi tevékenységének vonatkozásában vannak a főbb feltételezéseknek olyan lehetséges változásai, amelyek következtében a könyv szerinti érték meghaladhatja a realizálható értéket. A Roth Csoport nagykereskedelmi tevékenységének je-
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik

lenlegi realizálható értéke 267 millió forinttal haladja meg könyv szerinti értékét. A fő feltételezések realizálható értékre gyakorolt hatása
az alábbiakban kerül részletezésre:
- Diszkont ráta becslése – a menedzsment a diszkont rátákat a jelenlegi és várható kockázatmentes kamatláb, illetve az egység specifikus kockázatai alapján határozta meg. A ráta 0,1%-os emelkedése a könyv szerinti értékkel azonos használati értéket eredményezne a Roth Csoport nagykereskedelmi tevékenységére vonatkozóan.

2012. december 31-én 4.315 millió forint (2011: 4.732 millió forint)
goodwill kapcsolódik a Csoport román kiskereskedelmi hálózatához.
A goodwill felosztása szempontjából a jövedelemtermelő egységet a
román töltőállomás hálózat egésze alkotja. A Csoport a pénzáramok
előrejelzését a vezetőség által elfogadott, a benzinkút hálózat egészére készülő aktuális üzleti terve alapján készíti el, majd a pénzáramokat kivetíti a benzinkutak hátralévő átlagos élettartamára, a kompetitív piaci pozícióval összhangban növekedési ráta figyelembe vétele nélkül. A becsült pénzáramok diszkontálására használt ráták tükrözik a kiskereskedelmi tevékenységre jellemző kockázatokat, és a
vonatkozó évek esetében 10 % és 12 % között változnak.
A romániai kiskereskedelmi hálózat használati értékével kapcsolatosan a menedzsment meggyőződése szerint nincs olyan ésszerűen lehetséges változás a főbb feltételezésekben, melyek következtében az
egység könyv szerinti értéke jelentősen meghaladná annak realizálható értékét.
IES Csoport
2012. december 31-én 9.156 millió forint (2011-ben 9.779 millió
forint a 34.828 millió forint értékvesztés elszámolása után) goodwill kapcsolódik a Csoport olasz finomítási és nagykereskedelmi tevékenységéhez, értékvesztés teszt előtt. A goodwill felosztása szempontjából a Mantova finomító és annak nagykereskedelmi tevékenysége (mivel ezek egyetlen jövedelemtermelő egységet alkotnak) került figyelembe vételre. A Csoport a várható pénzáramokat a legutóbbi, vezetőség által elfogadott pénzügyi tervből kiindulva készíti
el, és a pénzáramokat a finomítói eszközök átlagos hátralévő hasznos
élettartamára vetíti ki. Az előrejelzéshez használt crack spread-ek, illetve nagykereskedelmi árrések a menedzsment által a MOL Csoportra, illetve az olasz nagykereskedelmi piacra vonatkozó becsléseit tükrözik. A becsült pénzáramok diszkontálására használt ráták, melyek a finomítói és nagykereskedelmi tevékenység jellemző kockázatait tükrözik, 9% és 11% körül alakulnak a vonatkozó évek esetében.
- Értékesítés - A menedzsment megvizsgálta az előirányzottnál alacsonyabb árbevétel lehetőségét, amely akkor fordulhat elő, ha magasabb a várt verseny, illetve csökken az üzemanyag igény. Az értékesítés 0,8%-os csökkenése IES nagykereskedelmi tevékenységének értékét annak könyv szerinti értékére csökkentené.
- Diszkont ráta becslése - a menedzsment a diszkont rátákat a jelenlegi és várható kockázatmentes kamatláb és a jelenlegi tevé-

kenység egyedi kockázatai alapján becsülte meg. 3,6%-os növekedés a kamatlábban azt eredményezné, hogy a IES nagykereskedelmi tevékenységének értéke annak könyv szerinti értékével lenne
egyenlő.
Horvát kiskereskedelmi hálózat
2012. december 31-én 14.357 millió forint (2011:15.354 millió forint) goodwill kapcsolódik a horvát kiskereskedelmi hálózathoz, mely
az INA és a Tifon márkanevek alatt működő töltőállomásokat foglalja magában. A goodwill felosztása szempontjából a jövedelemtermelő egységet a horvát töltőállomás hálózat egésze alkotja (amely a
Tifon és az INA márkaneveket is tartalmazó jövedelemtermelő egységek csoportja). A hálózat a pénzáramok előrejelzését a vezetőség
által elfogadott, a benzinkút hálózat egészére készülő aktuális üzleti
terve alapján készíti el, majd a pénzáramokat, hosszú távon évi 2% és
4% közötti növekedéssel számolva kivetíti a benzinkutak átlagos hátralévő hasznos élettartamára. A becsült pénzáramok diszkontálására használt ráták tükrözik a kiskereskedelmi tevékenységre jellemző
kockázatokat és a vonatkozó évek esetében 10% és 12% között változnak.
A horvát kiskereskedelmi hálózat használati értékének becslése alapján a menedzsment szerint nem várható a főbb feltételezésekben
olyan változás, melynek következtében az egység könyv szerinti értéke jelentősen meghaladná annak realizálható értékét.
Rotary
A 2012 végén elvégzett értékvesztés teszt alapján a tevékenység jövedelmezőségére vonatkozóan goodwill értékvesztés elszámolására nem volt szükség (2011-ben 802 millió forint került elszámolásra) az INA fúrási tevékenységet végző vállalata, a Rotary vonatkozásában. A becsült pénzáramok diszkontálására használt adózás előtti
ráta 10,76% (2011: 10,76%).

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

olyan kutatási költség merült fel, mely nem felelt meg az aktiválás követelményének. A Successful Effort módszerrel összhangban ezek
a költségek a különféle operatív költségek között kerültek elszámolásra a konszolidált eredménykimutatáson belül.

I&C Energo
Az I&C Energo a.s. értékesítése következtében, a kapcsolódó 1.123
millió forint goodwill kivezetésre került a konszolidált pénzügyi kimutatásokból.
Határozatlan idejű hasznos élettartammal rendelkező immateriális
javak
A goodwill-on felül a MOL Csoport 2009-ben megszerezte az INA
márkanevet is, amely határozatlan idejű hasznos élettartammal rendelkezik, mivel a horvát lakosság egésze ismeri és kiterjedt kúthálózattal működő piacvezetőként tekintenek rá. A Csoportnak nem áll
szándékában a márkanevet az előrelátható jövőben megszűntetni. Az INA márkanév könyv szerinti értéke 2012. december 31-én
13.279 millió forint volt. Mivel a márkanév a horvát töltőállomás hálózat szerves része, értéke figyelembe vételre került a jövedelemtermelő egységek azon csoportjának könyv szerinti értékében, amelyekhez a kapcsolódó goodwill hozzárendelésre került, és értékvesztésének felülvizsgálata is ennek megfelelően történt (lásd feljebb).
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Értékvesztés visszaírásokkal csökkentve

TáRgyi Eszközök

Ingatlanok

Műszaki
gépek,
berendezések,
járművek

Egyéb
gépek,
berendezések

Befejezetlen
beruházás

A szíriai befektetett eszközökkel kapcsolatos értékvesztés

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

2.276.114

1.569.842

122.670

497.667

4.466.293

-757.800

-940.242

-82.126

-340

-1.780.508

1.518.314

629.600

40.544

497.327

2.685.785

Nyitó egyenleg 2011. január 1.
Bruttó érték
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nettó érték
2011. évi változások
- növekedések és aktiválások
- értékcsökkenés
- értékvesztés
- értékvesztés visszaírása
- értékesítések
- árfolyam különbözetek
- átsorolások és üzembe helyezés
Záró nettó érték

214.211

247.100

8.319

197.575

667.205

-158.881

-115.604

-10.389

-

-284.874

-6.946

-964

-7.124

-511

-15.545

9.035

281

227

13

9.556

-1.166

-65

-20

-54

-1.305

129.733

61.766

2.704

19.235

213.438

4.988

183

520

-455.034

-449.343

1.709.288

822.297

34.781

258.551

2.824.917

2.660.147

1.923.766

122.728

259.257

4.965.898

Záró egyenleg 2011. december 31.
Bruttó érték
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-950.859

-1.101.469

-87.947

-706

-2.140.981

1.709.288

822.297

34.781

258.551

2.824.917

- növekedések és aktiválások

88.622

119.155

7.194

194.343

409.314

- leányvállalat vásárlása

16.294

943

-

-

17.237

-146.096

-117.315

-10.047

-

-273.458

-7.788

-6.641

-424

-2.909

-17.762

Nettó érték
2012. évi változások

- értékcsökkenés
- értékvesztés
- értékvesztés visszaírása
- értékesítések
- leányvállalat értékesítése
- árfolyam különbözetek
- átsorolások és üzembe helyezés
Záró nettó érték

3.197

368

86

22

3.673

-1.064

-216

-75

-245

-1.600

-513

-304

-38

-15

-870

-76.397

-45.201

-2.044

-6.716

-130.358

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nettó érték

A kimerülő és szünetelő gáz- és olajmezőkre képzett mezőfelhagyási céltartalék felülvizsgálata kapcsán, 2012-ben 1.121 millió forint értékvesztés elszámolására, míg 2011-ben 22 millió forint értékvesztés visszaírására került sor. 2012-ben a magyar olaj és gázmezőkkel kapcsolatban 1.089 millió forint értékvesztés elszámolására került sor. A töltőállomások és kiskereskedelmi egységek felülvizsgálata kapcsán
2012-ben a folyamatban lévő beruházásokra elszámolt 2.909 millió forinton felül, 2.488 millió forint értékvesztés elszámolására, míg
2011-ben 856 millió forint értékvesztés visszaírására került sor. Az INA Sisaki és Rijekai finomítójának eszközeivel kapcsolatban 6.611 millió forint értékvesztés elszámolására került sor (2011-ben nem volt ilyen). Az FGSZ Földgázszállító Zrt. egyes gázszállítási eszközeihez kapcsolódóan 2012-ben 377 millió forint, míg 2011-ben 668 millió forint értékvesztést számolt el. A Proplin a propán-bután gázpalackokhoz
kapcsolódóan 6.058 millió forint értékvesztést számolt el 2011-ben. Egyéb, egyenként nem jelentős értékvesztés visszaírás 2012-ben 506
millió forint, míg 2011-ben 141 millió forint értékvesztés merült fel.

577

-1.314

-268

-218.833

-219.838

771.772

29.165

224.198

2.611.255

2.642.378

1.935.175

119.564

225.542

4.922.659

-1.056.258

-1.163.403

-90.399

-1.344

-2.311.404

2012

2011

2.611.255

millió forint

millió forint

1.586.120

771.772

29.165

224.198

A beruházás befejezésekor a könyv szerinti érték átvezetésre kerül a beruházásokról az érintett tárgyi eszköz kategóriába, ahol az a növekedések és aktiválások soron jelenik meg.
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Egyéb értékvesztések

1.586.120

Záró egyenleg 2012. december 31.
Bruttó érték

Az árbevétel elismerés változása Szíriában (lásd a 2.4 lényeges számviteli becslések jegyzet) értékvesztésre utaló jel, ezért a csoport értékvesztés tesztet végzett a Szíriában lévő befektetett eszközeivel (köztük a feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközeivel, lásd 4. jegyzet),
mint külön jövedelemtermelő egységgel kapcsolatban. Az ilyen értékvesztés kalkuláció során megbecslésre kerül a szíriai jövedelemtermelő egység realizálható értéke, amely az értékesítési költséggel csökkentett valós érték, illetve a használati érték közül a magasabb. A használati érték alapja a becsült jövőbeli nettó pénzáramok jelenértéke. A legfontosabb változók a pénzáramok meghatározásakor a diszkontráták,
az időszak amelyre a cash-flow becslés történik, csakúgy, mint a pénz beáramlás és a pénz kiáramlás időzítésére és összegére vonatkozó feltételezések és becslések, beleértve a kőolaj és földgáz árakat (a termelés megosztási szerződések által meghatározott árképletet figyelembe véve), a működési költségeket és a jövőbeni éves termelési volumeneket. Bár ezen pénzáramok a menedzsment legjobb becslését tükrözik a jövőre nézve, megnövekedett bizonytalanságnak vannak kitéve Szíria politikai, biztonsági és gazdasági helyzete miatt. Az eszköz specifikus diszkontráta a Csoport dollár alapú súlyozott átlagos tőkeköltségéből került levezetésre, az adott projekt kockázatának megfelelően módosítva. A 2012-ben alkalmazott diszkontráta 17,5% volt. A számítások alapján a menedzsment álláspontja, hogy értékvesztés elszámolására nincs szükség, mert a szíriai befektetett eszközök könyv szerinti értéke a jövőbeni diszkontált pénzáramok nettó jelentértéke alapján megtérül. A menedzsment véleménye szerint nincs olyan ésszerűen lehetséges változás a főbb feltételezésekben, mely bekövetkezésekor ezen
eszközök könyv szerinti értéke jelentősen meghaladná azok realizálható értékét. A Csoport szíriai eszközeinek értéke 2012 december 31-én
160.319 millió forint (2011-ben 179.511 millió forint) volt. A Csoport szíriai 2P készlete 2012 december 31-én 35,84 MMboe volt, mely a vis
major helyzet bejelentése óta nem változott.
A jelenlegi feltételezések alapján nem várható értékvesztés, még akkor sem, ha a vis major helyzet (pénzkifizetések nélkül) 2013-ban és 2014ben is folytatódik. A nettó realizálható érték várhatóan akkor csökken a könyv szerinti érték alá, ha a vis major helyzet tovább tart 2015 második negyedévénél.
A menedzsment rendszeresen figyeli, és ha szükséges, az országban tapasztalható fejlemények alapján felülvizsgálja az értékvesztés számításokat.

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

9.017

8.256

Halmozott értékcsökkenés

Bruttó érték

-3.669

-3.816

Nettó érték

5.348

4.440

Becslésekben bekövetkezett változások

Hitelfelvételi költségek

Az IAS 16 követelményeként a Csoport felülvizsgálta az immateriális javak, ingatlanok, gépek és berendezések várható hasznos élettartamát, amelynek 638 millió forint pozitív hatása volt a Csoport tárgyidőszaki konszolidált eredményére.

A tárgyi eszközök bruttó értéke az eszközök beruházása során felmerült hitelfelvételi költségeket is magában foglalja. A bruttó érték növekedéseként 2012 során 1.085 millió forint, 2011 során 18.058 millió forint hitelfelvételi költség került aktiválásra a tárgyi eszközökre. Az átlagos, az árfolyamkülönbözetet is magában foglaló finanszírozási ráta 2012-ben 2,9%, míg 2011-ben 7,5% volt. A hitelfelvételi költségek és az alkalmazandó finanszírozási ráta csökkenésének oka, hogy a MOL Nyrt-ben nem volt hitelfelvételi költség aktiválva
2012-ben a hiteleken felmerült árfolyamnyereség miatt.

A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik
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A tárgyi eszközök 12.059 millió forint értékben tartalmaznak kormányzati támogatásokból finanszírozott eszközöket (lásd 25. jegyzet).
Az összeg nagy részét az FGSZ egyes eszközei (melyeket részben a magyar-román és a magyar-horvát gázátadó megépítésére, valamint
csomóponti átalakításokra megítélt európai uniós támogatásból finanszírozott), valamint a Slovnaft azon eszközei teszik ki, melyeket a
szlovák állam finanszírozott annak érdekében, hogy vészhelyzet esetén állami szerveket lássanak el.
Zálogjoggal terhelt eszközök
A Csoportnak 2012. december 31-én 118.180 millió forint nettó értékben voltak zálogjoggal terhelt eszközei, amelyek egy része a TVKErőmű Kft. és a Tisza-WTP Kft. által felvett hitelek biztosítékául szolgált (ezek értéke 9.962 millió forint), a fennmaradó részét az IES
S.p.A (107.098 millió forint) és a Rossi Biofuel Zrt. (1.120 millió forint) egyes eszközei tették ki. A zálogjoggal terhelt eszközök értéke
126.096 millió forint volt 2011. december 31-én.
6

Ország (Bejegyzés / Tevékenység helye)

Hawasina GmbH

Svájc / Omán

INA Naftaplin International
Exploration and Production Ltd

Egyesült Királyság

Kalegran Ltd

Ciprus / Irak

Ménrót Kft.

Magyarország

Karpinvest Kft.
KS EP Investment B.V. (közös
vezetésű vállalkozás)

bEfEkTETésEk kOnszOLidáLT LEányVáLLALATOkbAn és közös VEzETésű VáLLALkOzásOkbAn

Ország (Bejegyzés / Tevékenység helye)

Társaság

Tevékenységi kör

Tulajdoni
hányad
2012

Tulajdoni
hányad
2011

Integrált leányvállalatok

MOL Caspian Oil and Gas Ltd
Ural Group Ltd (közös vezetésű
vállalkozás)

Tevékenységi kör
Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

Tulajdoni
hányad
2012

Tulajdoni
hányad
2011

100%

100%

49%

49%

100%

100%

100%

h)

Külföldi kutatás menedzsment
Külföldi kutatás menedzsment / Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

d)

49%

g)

Ciprus /
Kazahsztán

Külföldi kutatás menedzsment

100%

100%

Brit Virgin-szigetek

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

28%

28%

Kazahsztán

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

28%

28%

Magyarország
Hollandia

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése
Külföldi kutatás menedzsment / Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése
Külföldi kutatás menedzsment

Horvátország

Integrált olaj és gázipari társaság

49%

49%

Ural Oil Group Ltd (közös
vezetésű vállalkozás)

Adriagas S.r.l.

Olaszország

Gázvezeték projekt társaság

49%

49%

MOL Central Asia Oil and Gas Co.
B.V.

Hollandia / Szíria /
Kazahsztán

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

100%

100%

BHM OIL-Invest Ltd

Ciprus

Külföldi kutatás menedzsment

100%

100%

Oroszország

Kőolaj kereskedelem

50%

50%

MOL Pakistan Oil and Gas Co. B.V.

Hollandia /
Pakisztán

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

100%

100%

Ciprus / India

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek
kutatása, termelése

100%

100%

MOL-RUSS Ooo.

Oroszország

Management szolgáltatások

100%

100%

Magyarország

Geotermikus energiatermelés

50%

50%

MOL Yemen Oil and Gas (Cyprus)
Ltd

Ciprus / Jemen

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

100%

100%

Horvátország

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

CorteCros d.o.o.

Horvátország

Korrózió-védő termékek gyártása

29%

29%

Panfora Oil and Gas S.r.l.

Románia

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

100%

100%

Crosco B.V.

Hollandia

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Platounko Investments Ltd

Ciprus

Kutatások finanszírozása

100%

100%

Marshall-szigetek

Tengeri fúró- és termelő platformok
működtetése

49%

49%

Pronodar Ltd

Ciprus / Kamerun

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

100%

100%

Crosco International d.o.o. (Szlovénia)

Szlovénia

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Crosco International d.o.o.
(Tuzla)

Bosznia
és Hercegovina

Pyrogol Ltd

Ciprus

100%

100%

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

RUSI Services Ltd

Ciprus

Kutatások finanszírozása

100%

100%

Theatola Ltd.

Ciprus

Külföldi kutatás menedzsment

100%

100%

Ciprus

Külföldi kutatás menedzsment

100%

100%

Oroszország

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

100%

100%

Ciprus

Külföldi kutatás menedzsment

100%

100%

Oroszország

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

50%

50%

Ciprus

Külföldi kutatás menedzsment

100%

100%

Oroszország

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

100%

100%

Ciprus

Külföldi kutatás menedzsment

100%

100%

Oroszország

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

100%

100%

Ciprus /
Oroszország

Külföldi kutatás menedzsment

100%

100%

INA-Industrija nafte d.d.
Upstream

Surgut Trading Ltd
BMN Investment Ltd
CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zrt. (közös
vezetésű vállalkozás)
Crosco Naftni Servisi d.o.o.

Nordic Shipping Ltd.

Crosco International Ltd.

49%

49%

c)

24%

Javítási, karbantartási munkák

49%

49%

Omán

Integrált fúrás és kiépítési szolgáltatás

24%

24%

Rotary Zrt.

Magyarország

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

SHM Seven Investments Ltd

Sea Horse Shipping Inc.

Marshall-szigetek

Tengeri fúró és termelő platformok
működtetése

49%

49%

MOL Western Siberia LLC

Geoinform Kft.

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása

100%

100%

GES Kft.

Magyarország

Geofizikai mérések végzése, mérési
adatok feldolgozása

100%

100%

Omán

Geofizikai mérések végzése, mérési
adatok feldolgozása

70%

70%

Geotechnika International LLC
Crosco S.A. DE C.V
Mideast Integrated Drilling &
Well Services Company LLC

Geophysical Services
Middle-East LLC
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Társaság

Egyesült Királyság

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

Egyesült
Arab Emirátusok

Kőolaj kutatás-termelés támogatása,
kútfúrás

Mexikó

A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik

Greentrade Ltd
Matjushkinskaya Vertical LLC
MOL CIS Oil and Gas Ltd.
ZMB Ltd (közös vezetésű vállalkozás)

USI Ltd
BaiTex LLC
UBA Services Ltd
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Tevékenységi kör

Tulajdoni
hányad
2012

Tulajdoni
hányad
2011

Társaság

Gáz-Midstream
FGSZ Földgázszállító Zrt.

Magyarország

Földgáz szállítás

100%

100%

MMBF Földgáztároló Zrt.

Magyarország

Stratégiai gáztárolás

72%

72%

Prirodni plin d.o.o.

Horvátország

Földgáz kereskedelem

49%

49%

Downstream
Bohemia Realty Company s.r.o.

Rumpold
Festbrennstoffe GmbH
MOL Commodity Trading Kft.

Csehország

Kiskereskedelem

Hollandia

MCT Slovakia s.r.o

Tevékenységi kör

Tulajdoni
hányad
2012

Tulajdoni
hányad
2011

Ausztria

Kőolaj termékek kereskedelme

100%

100%

Ausztria

Szilárd tüzelőanyagok
és egyéb termékek kereskedelme

100%

100%

Magyarország

Pénzügyi szolgáltatás

100%

100%

Szlovákia

Pénzügyi szolgáltatás

100%

100%

100%

b)

Erőművek befektetés menedzsmentje

50%

50%

MOL Germany GmbH (korábban:
MK Mineralkontor GmbH)

Németország

Kőolaj termékek kereskedelme

100%

100%

Szlovákia

Erőművek befektetés menedzsmentje

50%

50%

MOL-LUB Kft.

Magyarország

Kenőanyagok gyártása
és kereskedelme

100%

100%

Szlovákia

Termikus erőművek üzemeltetése

50%, a)

50%, a)

Oroszország

Kenőanyagok gyártása
és kereskedelme

100%

100%

Magyarország

Gőz-és forró víz szolgáltatása, villamosenergia- előállítás

50%

50%

MOL Romania PP s.r.l.

Románia

Üzem- és kenőanyag kisés nagykereskedelem

100%

100%

Energopetrol d.d.

Bosznia
és Hercegovina

Kiskereskedelem

50%

50%

MOL Slovenija d.o.o.

Szlovénia

Üzem- és kenőanyag kiskereskedelem

100%

100%

Moltrans Kft.

Magyarország

Szállítási szolgáltatások

100%

100%

FPC Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

MOLTRADE-Mineralimpex Zrt.

Magyarország

Energetikai termékek importálása,
exportálása

100%

100%

Holdina (Guernsey) Ltd

Csehország

Nagy- és kiskereskedelem

100%

100%

CM European Power International
B.V. (közös vezetésű vállalkozás)
CM European Power International s.r.o. (közös vezetésű vállalkozás)
CM European Power Slovakia
s.r.o.
MOL-CEZ European Power Hungary Kft. (közös vezetésű vállalkozás)

MOL-LUB Russ LLc

Egyesült Királyság

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

Slovnaft Ceska Republika s.r.o.

Inter Ina (Guernsey) Ltd

Egyesült Királyság

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

Holdina (Cyprus) Ltd

Ciprus

Köztes holding társaság

49%

49%

MOL Ukraine Llc (korábban: TVK
Ukrajna t.o.v.)

Ukrajna

Nagy- és kiskereskedelem

95%

95%

Bosznia és Hercegovina

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

MULTIPONT Program Zrt.

Magyarország

Reklámügynöki tevékenység

81%

81%

Holdina d.o.o.

Olaszország

Kőolaj termékek feldolgozása
és értékesítése

Greengas S.r.l.

Olaszország

Nelsa S.r.l.
Panta Distribuzione S.r.l.

IES SpA
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Roth Heizöle GmbH

Ország (Bejegyzés / Tevékenység helye)

100%

100%

Hidrogén erőmű üzemeltetése

49%, a)

49%, a)

Olaszország

Kőolaj termékek kereskedelme

74%

74%

Olaszország

Kőolaj termékek kereskedelme

100%

100%

INA d.o.o.

Szerbia

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

INA BH d.d.

Bosznia
és Hercegovina

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

INA BL d.o.o.

Bosznia
és Hercegovina

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

INA Crna Gora d.o.o

Montenegró

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

Pap Oil Cerpaci Stanice s.r.o.

Csehország

Kiskereskedelem

100%

b)

Petrol d.d.

Horvátország

Kőolaj termékek kereskedelme

41%

41%

Polybit d.o.o. (felszámolás alatt)

Horvátország

Termelés és kereskedelem

49%

49%

Rossi Biofuel Zrt. (közös vezetésű
vállalkozás)

Magyarország

Bio-üzemanyag komponens gyártása

25%

25%

SLOVNAFT a.s.

Szlovákia

Kőolaj és vegyipari termékek feldolgozása és értékesítése

98%

98%

Apollo Rafinéria s.r.o.

Szlovákia

Nagy- és kiskereskedelem

98%

98%

Meroco a.s. (közös vezetésű vállalkozás)

Szlovákia

Bio-dízel komponens gyártása (FAME)

e)

25%

MOL Slovensko spol s.r.o.

Szlovákia

Nagy- és kiskereskedelem

98%

98%

Slovnaft Polska S.A.

Lengyelország

Nagy- és kiskereskedelem

98%

98%

Slovnaft Trans a.s.

Szlovákia

Szállítási szolgátatások

98%

98%

INA Hungary Kft.
(felszámolás alatt)

Magyarország

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

SWS s.r.o.

Szlovákia

Szállítást támogató szolgáltatások

50%

50%

INA Kosovo d.o.o

Koszovó

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

Zväz pre skladovanie zásob a.s.

Szlovákia

Nagy- és kiskereskedelem, raktározás

98%

98%

INA-Osijek – Petrol d.d.

Horvátország

Kőolaj termékek kereskedelme

38%

38%

Slovnaft VÚRUP a.s.

Szlovákia

Kutatás, fejlesztés

98%

98%

Interina d.o.o. Ljubljana

Szlovénia

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

Slovnaft Petrochemicals s.r.o.

Szlovákia

Vegyipari termelés és kereskedelem

98%

98%

Interina d.o.o. Skopje
(felszámolás alatt)

Macedónia

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

Terméktároló Zrt.

Magyarország

Kőolaj termékek tárolása

74%

74%

Tifon d.o.o.

Horvátország

Üzem- és kenőanyag kiskereskedelem

100%

100%

Inter Ina Ltd (felszámolás alatt)

Egyesült Királyság

Kőolaj termékek kereskedelme

c)

49%

Intermol d.o.o.

Szerbia

Üzem- és kenőanyag kiskereskedelem

100%

100%

TVK Nyrt.

Magyarország

Vegyipari termelés és kereskedelem

95%

95%

Maziva Zagreb d.o.o.

Horvátország

Kenőanyagok gyártása
és kereskedelme

49%

49%

Tisza-WTP Kft.

Magyarország

Vízszolgáltatás nyújtás

0%, a)

0%, a)

TVK-Erőmű Kft.

Magyarország

Áramtermelés és nagykereskedelem

25% a)

25% a)

MOL Austria GmbH

Ausztria

Kenőanyagok és kőolajszármazékok
nagykereskedelme

100%

100%
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Ország (Bejegyzés / Tevékenység helye)

Társaság

107

Társaság

Tevékenységi kör

Tulajdoni
hányad
2012

7

Tulajdoni
hányad
2011

2011-es akvizíciók

TVK France S.a.r.l.

Franciaország

Nagy- és kiskereskedelem

95%

95%

TVK Polska Sp.Zoo. (felszámolás
alatt)

Lengyelország

Nagy- és kiskereskedelem

95%

95%

TVK UK Ltd (felszámolás alatt)

Egyesült Királyság

Nagy- és kiskereskedelem

95%

95%

Olaszország

Nagy- és kiskereskedelem

100%

100%

Balatongáz Kft. (bezárásra került))

Magyarország

Gázközmű-fejlesztés és vagyonkezelés

f)

77%

EMS Management Services Ltd

Ciprus

Management szolgáltatások

100%

100%

FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft.

Magyarország

Tűzoltás, mentőszolgálat

92%

92%

MOL Vagyonkezelő Kft. (korábban:
Hermész Tanácsadó Kft.)

Magyarország

Tanácsadás

100%

100%

Hostin d.o.o.

Horvátország

Idegenforgalom

49%

49%

I&C Energo a.s.

Csehország

Erőművek karbantartása

c)

100%

ITR d.o.o.

Horvátország

Gépkocsi kölcsönzés

49%

49%

Magnolia Finance Ltd

Jersey

Pénzügyi szolgáltatások

0%, a)

0%, a)

MOL Group Finance S.A.

Luxemburg

Pénzügyi szolgáltatások

100%

d)

TVK Italia Srl.

üzLETi kOmbináCiók és TRAnzAkCiók kisEbbségi TuLAJdOnOsOkkAL

Központ és egyéb

MOL Reinsurance Ltd

Ciprus

Biztosítási tevékenységek végzése

100%

100%

Petrolszolg Kft.

Magyarország

Karbantartási munkák

100%

100%

Sinaco d.o.o.

Horvátország

Biztonsági szolgáltatások

49%

49%

Slovnaft Montáže a opravy a.s.

Szlovákia

Javítási, karbantartási munkák

98%

98%

STSI integrirani tehnički
servisi d.o.o.

Horvátország

Javítási, karbantartási munkák

49%

49%

Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

Horvátország

Számviteli szolgáltatások

49%

49%

TVK Ingatlankezelő Kft.

Magyarország

Ingatlankezelés

95%

95%

INA Csoport
2011-ben a MOL 49,1%-ra növelte tulajdonrészét az INA-ban, a kisebbségi tulajdonosoktól 24.921 millió forint értékben megvásárolt
részvényekkel. Mivel a MOL korábban már irányító befolyást szerzett az INA felett, ezért ez a tulajdonrész növekedés kisebbségi tulajdonossal kapcsolatos tranzakciónak minősül.
Roth Csoport
2011. júniusában a MOL további 393 millió forintot fizetett a 2009-ben megszerzett, a Roth Csoport még fennmaradó 25%-os kisebbségi részesedéséért, mint utólagos vételár különbözet. A fizetett ellenérték a goodwill értékének módosításaként került elszámolásra.
2012-es akvizíciók
2012. október 1-én a MOL 100%-os részesedést vásárolt a Bohemia Realty Company s.r.o. (a továbbiakban: BRC) és Pap Oil Cerpaci
Stanice s.r.o. (a továbbiakban: Pap Oil) vállalatokban, melyek a Pap Oil márkanév alatt működő töltőállomás-hálózat tulajdonosai és
üzemeltetői a Cseh Köztársaságban. A 124 darab Pap Oil töltőállomás akvizíciója összhangban van a MOL-csoport azon stratégiájával,
hogy javítsa jelenlétét, növelje kiskereskedelmi piaci részesedését a MOL-csoport finomítóinak ellátási sugarában, és további szinergiákat érjen el a Downstream szegmensben.
A megszerzett benzinkutak valós értékének meghatározása még nem fejeződött be teljesen, ezért az ingatlanok, gépek és berendezések valós értékeként megállapított 17.237 millió forint átmeneti, nem végleges. Az eszközök és kötelezettségek könyv szerinti és előzetes valós értéke a következő:

ELőZETES VALÓS
ÉRTÉK

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

Ország (Bejegyzés / Tevékenység helye)

millió forint

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

A SIC 12 – Konszolidáció: Speciális Célú Gazdálkodási Egységek alapján konszolidálva
2012-től konszolidálva
2012-ben eladva
2012-ben alapítva
2012-től társult vállalkozásként konszolidálva
Balatongáz Kft felszámolási eljárás eredményeképp 2012 –ben törlésre került
2012-ben eszköz akvizícióként elszámolva
2012-től teljes körűen konszolidálva

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Készletek
Vevőkövetelések
Egyéb forgóeszközök

22
17.237
972
1.969
390

Halasztott adó eszközök

12

Előre fizetett adók

76

Pénzeszközök

1.342

Céltartalékok

-1

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

-164

Halasztott adó kötelezettségek

-1.605

Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

-4.140

Pap Oil nettó eszközeinek előzetes valós értéke

16.110

Akvizícióhoz kapcsolódó goodwill
Összes ellenérték

6.711
22.821

A konszolidált eredménykimutatásban szereplő árbevétel tartalmazza a két társaság hozzájárulását 2012. október 1-től, amely 7.314
millió Ft volt. A BRC és Pap Oil ugyanebben az időszakban 59 millió forinttal járult hozzá a nyereséghez. Ha a két társaság 2012. január 1-től került volna konszolidálásra a Csoport eredménykimutatásában, a hozzájárulásuk az árbevételhez 33.592 millió forint, az eredményhez pedig 624 millió forint veszteség lett volna.
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10

értékesítések

bEfEkTETésEk TáRsuLT VáLLALkOzásOkbAn

2011-es értékesítések
Nem volt jelentős értékesítés 2011-ben.

Vállalat neve

2012-es értékesítések

Pearl Petroleum Ltd.

Több kisebb értékesítés történt 2012-ben, melyek hatása nem volt jelentős a Csoport pénzügyi pozíciójára.

9

Ország

MOL Energiakereskedő Zrt.(MET)

közös VEzETésű VáLLALkOzásOk

Tevékenység

Tulajdoni
hányad

Tulajdoni
hányad

2012

2011

Irak

Gáz kutatás

10%

Befektetés
nettó
értéke

Befektetés
nettó
értéke

2012

2011

millió forint

millió forint

10%

91.982

86.513

Magyarország

Földgáz kereskedelem

40%

50%

21.428

13.273

Mazzola & Bignardi S.r.l.

Olaszország

Kiskereskedelem

50%

50%

1.516

1.620

Mazzola & Bignardi Commerciale
S.r.l.

Olaszország

Olaj termékek
kereskedelme

40%

40%

1.075

1.080

A közös vezetésű vállalkozások eszközeinek, forrásainak, valamint bevételeinek és ráfordításainak a Csoportra jutó része

Meroco a.s.

Szlovákia

Bio-dízel komponens
gyártása (FAME)

25%

a)

980

a)

A ZMB és az egyéb közös vezetésű vállalkozások (lásd 6. jegyzet) eszközeinek, forrásainak, valamint bevételeinek és ráfordításainak a
Csoportra jutó része, a következők szerint szerepel a 2012. és 2011. december 31-ére vonatkozó konszolidált éves beszámolóban:

Messer Slovnaft s.r.o

Szlovákia

Technológiai gáz
termelése

49%

49%

717

997

Olaszország

Bitumen gyártás

50%

50%

544

712

Batec S.r.l.

ZMB
Forgóeszközök
Befektetett eszközök

2012
Összesen

Egyéb

ZMB

Egyéb

2011
Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

5.722

14.078

19.800

6.815

14.307

21.122

12.619

29.692

42.311

15.535

18.781

34.316

18.341

43.770

62.111

22.350

33.088

55.438

Rövid lejáratú kötelezettségek

2.593

3.014

5.607

3.008

5.395

8.403

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2.417

3.522

5.939

2.388

5.003

7.391

5.010

6.536

11.546

5.396

10.398

15.794

13.331

37.234

50.565

16.954

22.690

39.644

Nettó eszközök
Árbevétel

47.150

13.044

60.194

51.290

24.910

76.200

Értékesítés költségei

-10.057

-13.403

-23.460

-9.744

-23.553

-33.297

Egyéb működési költségek és
ráfordítások

-30.920

-989

-31.909

-31.357

-672

-32.029

-67

284

217

-451

-66

-517

Pénzügyi műveletek vesztesége (-) /
nyeresége, nettó

Egyéb társult vállalkozások
Összesen
a)

649

602

118.891

104.797

2012 előtt közös vezetésű vállalatként konszolidálva

Pearl Petroleum Company Limited
A MOL 2009. május 15-én megállapodást írt alá, melynek keretében 10%-os részesedést vásárolt a Pearl Petroleum Company Limitedben (Pearl) a Crescent Petroleum-tól és a Dana Gas PJSC-től. A Pearl az Irak Kurdisztáni Régiójában található Khor Mor és Chemchemal
gáz- és kondenzátum mezők valamennyi jogának tulajdonosa. Mivel a részvényesi szerződés szerint a MOL-nak jelentős befolyása van
a Pearl működésére, a társaság társult vállalatként kerül konszolidálásra.
2012. december 31-én a Csoport részesedése (10%) a következők szerint alakult:

2012

2011

millió forint

millió forint

Adózás előtti eredmény

6.106

-1.064

5.042

9.738

619

10.357

Részesedés a társult vállalkozás mérlegéből

Társasági adó

-1.496

-93

-1.589

-2.795

-366

-3.161

Befektetett eszközök

78.567

86.204

Időszak eredménye

4.610

-1.157

3.453

6.943

253

7.196

Forgóeszközök

24.789

16.461

-10.834

-15.488

-540

-664

91.982

86.513

Árbevétel

14.521

11.362

Üzemi eredmény

12.698

9.926

Tulajdonosokra jutó nettó eredmény

12.821

9.769

Befektetés könyv szerinti értéke

91.982

86.513

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Nettó eszközérték

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz
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Részesedés a társult vállalkozás eredménykimutatásából

A Csoportnak a Pearl-beni részesedését bemutató pénzügyi adatok az IFRS szabályai alapján készültek, a Csoport által hasonló tranzakciók esetén alkalmazott számviteli politika szerint.
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MET
2012. december 31-én a Csoport részesedése a MET-ben (40%; 2011: 50%) a következők szerint alakult:

2012

2011

millió forint

millió forint

Az adott kölcsönök legnagyobb részét a Pearl Petroleum korábbi tulajdonosai által a társaságnak nyújtott 10.834 millió forint értékű kölcsön teszi ki (lásd 10. jegyzet), melyet a Pearl kutatás-fejlesztési tevékenysége finanszírozására kapott. A kölcsönnek piaci alapú (LIBOR
+ 2%) a kamata. A Csoport 2005-ben 20.000 millió forint térítést fizetett a Magyar Állam részére a bányajáradék jövőbeni szintjének
rögzítésére és egyes hazai mezők termelési jogának meghosszabbítására. Az összeg 2006. januárjától 2020-ig kerül elszámolásra az
eredménykimutatásban a mezők várható termelési szintje alapján. Az eredménnyel szemben 2012-ben 1.432 millió forint, míg 2011-ben
1.739 millió forint került elszámolásra, mely várhatóan hasonló mértékben merül majd fel az elkövetkezendő években is.

Részesedés a társult vállalkozás mérlegéből
Forgóeszközök

159

148

63.693

55.912

Hosszú lejáratú kötelezettségek

119

420

Rövid lejáratú kötelezettségek

41.223

41.147

Nettó eszközérték

22.510

14.493

13

készletek

Részesedés a társult vállalkozás eredménykimutatásából
Árbevétel

223.613

168.351

Üzemi eredmény

18.922

15.611

Tulajdonosokra jutó nettó eredmény

16.659

10.374

Befektetés könyv szerinti értéke

21.428

13.273

11

éRTékEsíThETŐ bEfEkTETésEk

2011
Befektetés nettó értéke

millió forint

millió forint
10.792

10.938

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

5.147

4.220

Egyéb - tőzsdén nem jegyzett

4.632

5.491

20.571

20.649

Összesen

A MOL Csoport befektetése az adriai vezetékhálózatot üzemeltető Jadranski Naftovod d.d. (JANAF)-ban a JANAF részvényeinek 12%-át
jelenti. A JANAF-ban meglévő részesedés értéke a részvényeknek a Zágrábi Értéktőzsdén jegyzett 2012. december 31-én érvényes árfolyama alapján került meghatározásra. Bizonyos, a fő tevékenységhez nem tartozó, nem jegyzett vállalatok tőkeinstrumentumaiban
levő egyéb befektetések felhalmozott értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken vannak nyilván tartva, mivel azok valós értékének meghatározása nem lehetséges.
12

Egyéb bEfEkTETETT Eszközök

millió forint

millió forint

Beruházásokra adott előlegek

10.010

2.265

Bányajáradék

5.327

6.759

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelés- cash-flow fedezeti ügylet (lásd
33. és 34. jegyzet)

2.434

2.955

Immateriális javakra fizetett előlegek

2.404

495

183

214

98

287

37.736

35.737

A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik

2011
Nettó
realizálható
érték

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

333.277

356.018

347.505

Egyéb alapanyagok

55.494

50.418

55.138

47.817

Vásárolt kőolaj

76.509

73.926

115.442

111.741

Egyéb áruk

37.906

37.504

30.105

29.739

Vásárolt földgáz

16.014

12.602

11.393

8.432

525.011

507.727

568.096

545.234

2012-ben 4.247 millió forint értékvesztés került elszámolásra, melyből 2.946 millió forint az alapanyagokkal, 940 millió forint a finomított termékekkel és 626 millió forint az INA csoporton belül a vásárolt földgázzal kapcsolatos. 2011-ben 4.587 millió forint értékvesztés került elszámolásra.
A IES Csoportnak törvényi előírások alapján kőolajból és olajtermékekből bizonyos mennyiséget kötelezően készleten kell tartania. Ennek értéke 2012. december 31-én 40.564 millió forintot, míg 2011. december 31-én 45.508 millió forintot tett ki.
A MOL lengyel leányvállalatának, a Slovnaft Polska-nak a nemzeti jogszabályok szerint meghatározott szintű üzemanyag készletet kell
kötelezően fenntartania. Ennek szintjét az előző naptári év import volumene határozza meg, amely 2012. december 31-én 26.296 millió forintot, míg 2011. december 31-én 17.359 millió forintot tett ki.
14

VEVŐköVETELésEk, nETTó

2012

2011

millió forint

millió forint

Vevőkövetelések

597.277

645.564

Kétes követelésekre képzett értékvesztés

-26.597

-24.715

570.680

620.849

A vevőkövetelések nem kamatozóak és általában 30 napos futamidejűek.

22.762

Összesen

112

2011

17.280

Egyéb

2011
Bekerülési
érték

Összesen

2012
Adott kölcsönök

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelés- valós érték fedezeti ügylet (lásd
33. és 34. jegyzet)

2012
Nettó
realizálható
érték

339.088

Összesen

2012
Befektetés nettó értéke
Jadranski Naftovod d.d. - tőzsdén jegyzett

Félkész és késztermékek

2012
Bekerülési
érték

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

Befektetett eszközök

A kétes vevőkövetelésekre képzett értékvesztés változása a következőképp alakult:

2012

2011

millió forint

millió forint

Nyitó egyenleg január 1-jén

24.715

13.988

Tárgyévi növekedés

12.051

17.982

Tárgyévi csökkenés (visszaírás)

-6.859

-4.687

Értékvesztés kivezetése

-631

-6.027

Árfolyamváltozás hatása

-2.679

3.459

Záró egyenleg december 31-én

26.597

24.715
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A kölcsönökre képzett értékvesztés változása az alábbiak szerint alakult:

Nem esedékes és nem értékvesztett
Esedékes, de nem értékvesztett
90 napon belül

2012

2011

millió forint

millió forint
570.056

62.247

50.793

46.682

37.397

7.565

6.724

180 napon túli
Összesen

15

8.000

6.672

570.680

620.849

Tárgyévi növekedés
Tárgyévi csökkenés (visszaírás)

2011

millió forint

millió forint

Előre fizetett és visszaigényelhető adók és vámok (kivéve nyereségadók)

65.076

70.979

Kutatási partnerekkel szembeni követelések

41.297

11.436

Fizetett előlegek

13.779

7.134

Termékár ügyletből származó követelés - cash flow fedezeti ügylet (lásd 33. és 34. jegyzet)

7.208

7.927

Előre fizetett költségek

5.989

5.021

Adott kölcsönök rövid lejáratú része

3.483

1.755

Követelések lezárt származékos ügyletekből

2.412

1.154

Kamatkövetelések

2.096

1.398

Társult vállalkozás értékesítéséből származó követelés

1.458

-

Margining követelés

1.326

1.810

Eredménykimutatásban valósan értékelt pénzügyi instrumentumok (lásd 34. jegyzet)

727

596

Escrow számlán lekötött összeg

559

10

10.802

15.914

156.212

125.134

Egyéb
Összesen

Adott kölcsönök
Adott kölcsönök értékvesztése
Összesen

2012

2011
millió forint

3.558

2.086

-75

-331

3.483

1.755

68

-

-1

1

Záró egyenleg december 31-én

75

331

16

PénzEszközök

2012

2011

millió forint

millió forint

Bankbetétek EUR-ban

50.081

39.552

Bankbetétek USD-ban

19.612

12.928

Bankbetétek HUF-ban

14.121

4.732

Bankbetétek HRK-ban

11.691

11.258

Bankbetétek RON-ban

5.774

9.179

Bankbetétek CZK-ban

4.583

7.664

Bankbetétek RUB-ban

6.192

5.638

Bankbetétek PLN-ban
Bankbetétek egyéb devizában
Rövid lejáratra lekötött betétek USD-ban

736

2.814

6.326

17.679

94.362

36.795

Rövid lejáratra lekötött betétek HUF-ban

70.269

51.719

Rövid lejáratra lekötött betétek EUR-ban

22.538

91.410

Rövid lejáratra lekötött betétek CZK-ban

4.090

4.972

Rövid lejáratra lekötött betétek PLN-ban

2.645

1.762

Rövid lejáratra lekötött betétek RON-ban

-

5.765

Rövid lejáratra lekötött betétek RUB-ban

-

1.345

Készpénz forintban

1.832

1.754

Készpénz egyéb valutában

3.219

3.477

Összesen

millió forint

330

-323

Készpénz egyenértékesek

Adott kölcsönök elemzése:

331

Árfolyamváltozás hatása

Egyéb fORgóEszközök

2012

2011
millió forint

Nyitó egyenleg január 1-jén

508.433

91 - 180 nap között

2012
millió forint

508

690

318.579

311.133

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

A megtérülő, de lejárt vevőkövetelések megoszlása 2012. és 2011. december 31-én az alábbi volt:

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

2012
EUR

0,01 - 0,42%

2011
0,12% - 1,31%

USD

0,04 - 0,07%

0,01 - 0,05%

HUF

4,42% - 7,51%

4,33% - 5,71%

EUR

0,01 % - 2,35 %

0,10 % - 4,00 %

USD

0,06 % - 2,30 %

0,01 % - 4,00 %

HUF

4,90 % - 8,00%

4,70 % - 7,53 %

Rövid lejáratra lekötött betétek
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JEgyzETT TŐkE

A MOL Nyrt. jegyzett tőkéje 2012. december 31-én 104.519 millió forint volt, amely 104.518.484 darab „A” sorozatú, egy darab
„B” sorozatú és 578 darab „C” sorozatú részvényből állt. A MOL
Nyrt. jegyzett tőkéje 2011. december 31-én 104.519 millió forint,
amely 104.518.484 darab „A” sorozatú, egy darab „B” sorozatú és
578 darab „C” sorozatú részvényből állt. A kinnlévő jegyzett tőke
összege 2012. december 31-én 79.202 millió forint, míg 2011. december 31-én 79.202 millió forint volt.
Az „A” sorozatú törzsrészvények 1.000 forint névértékűek, a
„C” sorozatú törzsrészvények 1.001 forint névértékűek. Minden
1.000 forint, azaz egyezer forint névértékű “A” sorozatú részvény
egy szavazatra, illetve minden 1.001 forint, azaz egyezeregy forint
névértékű „C” sorozatú részvény egy egész egyezred szavazatra
jogosít, kivéve az alábbiakat. Az Alapszabálynak megfelelően egy
részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő
letét- és értékpapír-kezelőt.
A „B” sorozatú részvény, névre szóló, 1.000 forint névértékű,
Alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvény. A „B” sorozatú részvény tulajdonosa a magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. A „B” sorozatú részvény névértékének megfelelően egy szavazatra jogosít.
A „B” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges
az Alapszabály 12.4 Cikkelye alapján a következő ügyekhez: a „B”
sorozatú részvénnyel kapcsolatos adatok megváltoztatása, szavazati jogok és részvényesi csoportok meghatározása, a közgyűlésen minősített többséget igénylő döntések listája, továbbá ezen
12.4 Cikkely módosítása. Továbbá, azon határozati javaslat elfogadásához, amelyet az Igazgatóság nem támogat, a „B” sorozatú
részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges az alábbi kérdésekben: az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai valamint a
könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntés, illetve az Alapszabály egyes
pontjainak módosítása.
Az Igazgatóság az alapítói okirat felhatalmazása alapján 2014. április 23-ig jogosult az alaptőkét, a Gazdasági Társaságokról szóló
törvényi szabályozás adta kereteken belül, bármely választott módon, egy vagy több részletben felemelni, de az alaptőke felemelésének mértéke összesen nem haladhatja meg a 30.000.000.000,
azaz harminc milliárd forintot.
saját részvény tranzakciók

ING bank és UniCredit opciós szerződések
2011. január 4-én a MOL pénzbeli teljesítéssel történő elszámolással lehívta az amerikai típusú vételi opcióját az 5.220.000 da-
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rab „A” sorozatú törzsrészvénnyel kapcsolatban, a 2010. március 11-én aláírt megállapodásban rögzítettek szerint. A kötési árfolyam 75,4 EUR volt részvényenként. A teljesítésre 2011. január
7-én került sor.
Ezzel párhuzamosan 2011. január 4-én a MOL és az ING opciós
szerződést kötött. A szerződések értelmében a MOL amerikai típusú vételi jogot, az ING európai típusú eladási jogot szerzett az
ING tulajdonában levő 5.220.000 darab „A” sorozatú MOL részvényre. Mindkét opció lejárata egy év, az opciós vételi és eladási
ár egyaránt 78,6 EUR részvényenként.
A MOL és az ING megállapodása alapján 2011. november 30-i
dátummal az opciók lehívásra kerültek pénzügyi rendezéssel. A
tranzakció 2011. december 5-én zárult, a lehívási ár 78,6 EUR volt
részvényenként.
Egyidejűleg a MOL és az ING 2011. november 30-án részvény opciós szerződést kötött, melynek eredményeként a MOL amerikai
típusú vételi opció, az ING pedig európai típusú eladási opció jogosultjává vált 5.220.000 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvény
vonatkozásában. Mindkét opció lejárata egy év. A vételi és eladási
opció kötési árfolyama egyaránt 59,52 EUR részvényenként.
A MOL és az ING között érvényes megállapodás szerint 2012. november 30-i dátummal az opciók lehívásra kerültek pénzügyi rendezéssel. A lehívási ár 57,93 EUR volt részvényenként.
Egyidejűleg a MOL és az ING 2012. november 27-én részvény opciós szerződést kötött, melynek eredményeként a MOL amerikai
típusú vételi opció, az ING pedig európai típusú eladási opció jogosultjává vált 5.220.000 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvény
vonatkozásában. Mindkét opció lejárata egy év. A vételi és eladási
opció kötési árfolyama egyaránt 63,09 EUR részvényenként.
A MOL 2011. február 8-án az UniCredit Bank A.G-vel („UniCredit”)
részvény adásvételi és részvény opciós szerződést kötött. Ezen
tranzakciók eredményeképpen az UniCredit tulajdonába összesen 2.914.692 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvény került. A
részvény opciós szerződés alapján a MOL amerikai típusú vételi
opció, az UniCredit európai típusú eladási opció jogosultjává vált
a teljes részvénycsomag vonatkozásában. Mindkét opció lejárata egy év, mely évente meghosszabbítható, maximum összesen
3 évre. A vételi és eladási opció részvényenkénti lehívási ára egyaránt 85,8 EUR volt, melyet a későbbiek folyamán 86,7 EUR-ra
módosítottak.
A 2011. február 8-án a MOL és a UniCredit között létrejött, a MOL
2.914.692 „A” sorozatú törzsrészvényre kötött részvény adásvételi és részvény opciós szerződés az összes részvénnyel kapcsolatban pénzügyi rendezéssel 2012. február 13-án lezárásra került.
A MOL és a UniCredit 2012. február 7-én 646.361 darab részvényre részvény adásvételi, 3.561.053 darab részvényre részvény opciós szerződést kötött. A részvény opciós szerződés alapján a MOL
amerikai típusú vételi opció, az UniCredit európai típusú eladási
opció jogosultjává vált a 3.561.053 darab részvény vonatkozásá-

A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik

ban. Mindkét opció lejárata egy év, mely évente meghosszabbítható, maximum összesen 3 évre. A vételi és eladási opció részvényenkénti lehívási ára egyaránt 70,2 EUR részvényenként, mely
később 70,36 EUR részvényenkénti árra módosult.
Mivel a felsorolt társaságok által birtokolt részvényekhez eladási
opció kapcsolódik, ezért a konszolidált mérlegben pénzügyi kötelezettségként szerepelnek. A vételi vagy eladási opció lehívásakor
a kapcsolódó kötelezettség kivezetésre kerül.
Stratégiai szövetség a CEZ-zel
2007. december 20-án a MOL és a CEZ megállapodást írt alá egy
közös vállalkozás létrehozásáról. A stratégiai szövetség megerősítése érdekében a CEZ 7.677.285 db „A” sorozatú MOL részvényt
vásárolt (7% részesedés) 30.000 forintos árfolyamon, a tranzakció zárása 2008. február 23-án történt. Ezen részvényekre a MOLnak 78,7 eurós árfolyamon amerikai vételi opciója van, melynek
2014. a lejárata. A tranzakciót a megfelelő versenyhivatali hatóságok 2008. június 18-án hagyták jóvá. A vételi opció származékos
pénzügyi eszközként került kimutatásra, a valós érték a binomiális értékelési modell alkalmazásával került meghatározásra.
2012. december 31-én az opció valós értéke 6.093 millió forint
pénzügyi kötelezettség volt (lásd 22. és 34. jegyzet), mely a binomiális értékelési modell alkalmazásával került meghatározásra. A
modell a fordulónapon érvényes piaci árral (17.755 forint részvényenként), volatilitással (34%) és 2,61 EUR -os elvárt osztalék hozammal számolt.
2011. december 31-én az opció valós értéke 16.864 millió forint
pénzügyi kötelezettség volt (lásd 22. és 34. jegyzet), mely a binomiális értékelési modell alkalmazásával került meghatározásra. A
modell a fordulónapon érvényes piaci árral (17.469 forint részvényenként), volatilitással (41%) és 3,3% -os elvárt osztalék hozammal számolt.
Részvényswap megállapodás az OTP-vel
2009. április 16-án a MOL és az OTP az 5.010.501 darab MOL részvényre vonatkozó értékpapír kölcsönügyletet megszüntették. Ezzel egy időben a MOL és az OTP részvénycsere és részvényswap
megállapodást kötött, amely alapján a MOL 24.000.000 db OTP
törzsrészvény ellenében 5.010.501 db ”A” sorozatú MOL törzsrészvényt ruházott át az OTP-re. A részvényswap-megállapodás
eredeti lejárata 2012. július 11. 2012 folyamán ez meghosszabbításra került 2017. július 11-ig, mely időpontig bármelyik fél kezdeményezheti az ügylet pénzbeli vagy fizikai elszámolását.
2012. december 31-én a részvényswap valós értéke 346 millió forint volt, mely derivatív eszközként került elszámolásra (lásd 22.
és 34. jegyzet). 2011. december 31-én a részvényswap valós értéke 4.585 millió forint volt, mely derivatív kötelezettségként került
elszámolásra (lásd 22. és 34. jegyzet).

Átváltható értékpapírok kibocsátása
A MOL 2006. március 13-án részvény adásvételi szerződést írt alá
a tulajdonában lévő 6.007.479 darab ”A” sorozatú MOL törzsrészvény Magnolia Finance Limited („Magnolia”), Jersey-ben bejegyzett társaság részére történő értékesítéséről, mely ezáltal 5,58
%-os befolyást szerzett a MOL-ban.
A Magnolia 610 millió euró értékű, lejárat nélküli, átváltható értékpapírt („Átváltható Értékpapírok”) értékesített az Amerikai
Egyesült Államokon, Japánon, Jersey-n, Kanadán, Magyarországon és Lengyelországon kívüli nemzetközi pénzügyi befektetők
részére, amelyek 2011. március 20-a és 2016. március 12-e között („Átváltási Időszak”) „A” sorozatú MOL törzsrészvényekre
válthatók át. Az Átváltható Értékpapírok kibocsátása névértéken
történt, az első tíz évben utánuk fizetendő éves kamat mértéke
4,00%, értékesítésükre 26.670 forint/részvény átváltási árfolyam
figyelembevételével került sor.
A MOL a saját részvények értékesítésével egyidejűleg megállapodott egy swap szerződés aláírásában a Magnolia-val, amely alapján a MOL-t az opciós jog gyakorlását megelőző meghatározott
időszak forgalommal súlyozott átlagárán vételi jog illeti meg az
összes vagy egyes MOL törzsrészvényekre, bizonyos korlátozott
esetekben. Továbbá, amennyiben az Átváltható Értékpapírok tulajdonosai a fenti időszak alatt nem vagy nem teljes mértékben
élnek átváltási jogukkal, az Átváltási Időszak végén, majd ezt követően negyedévenként, a MOL jogosult egy vételi opción keresztül az átváltásra nem kerülő törzsrészvények megvásárlására. Amennyiben a Magnolia 2016 után az Átváltható Értékpapírok bevonásáról dönt és a MOL törzsrészvények bevonáskori piaci ára 101,54 EUR/részvénynél alacsonyabb lesz, a MOL megtéríti a különbözetet.
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A MOL nem rendelkezik közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel vagy kontrollal a Magnolia-ban, de az IFRS szerinti beszámolójában konszolidálja a Magnoliát a SIC 12 – Konszolidálás:
Speciális célú gazdálkodó szervezetek értelmezés követelményeinek megfelelően.
Az Átváltható Értékpapírok Magnolia által történő kibocsátása – a
tranzakciós költségek levonása után – a külső tulajdonosokra jutó
saját tőke összegét 121.164 millió forinttal növelte. A Magnolia
által kibocsátott Átváltható Értékpapírok tulajdonosai részére
7.021 millió és 6.921 millió forint kamat került kifizetésre 2012ben, illetve 2011-ben. Mindkét tranzakció közvetlenül a külső tulajdonosokra jutó saját tőke terhére került elszámolásra.
Az Átváltható Értékpapírok tulajdonosainak átváltási opciója Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként (lásd 21. jegyzet) került elszámolásra, melynek valós értékre történő átértékelése az
eredménykimutatásban jelenik meg. Az átváltási opció valós értéke a befektetés értékelés (piaci értékek) módszerével került meghatározásra és elsősorban a következő tényezők függvénye:
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Ezen származékos pénzügyi kötelezettség bekerüléskori valós értéke 37.453 millió forint volt. Az átváltási opció valós értéke 2012. december 31-én 2.761 millió forint, míg 2011. december 31-én 14.532 millió forint volt (lásd 21. és 34. jegyzet).
Az átváltási opció valós értékelésének eredményre gyakorolt hatása 11.764 millió forint nyereség és 10.548 millió forint veszteség volt
2012-ben, illetve 2011-ben, amelyek a pénzügyi műveletek bevételei, illetve ráfordításai között kerültek kimutatásra a mellékelt konszolidált eredménykimutatásban.

hOsszú LEJáRATú köTELEzETTségEk

Súlyozott
átlagos
kamatláb

Súlyozott
átlagos
kamatláb

2012

2011

2012

2011

%

%

millió forint

millió forint

Lejárat

Biztosíték nélküli kötvények EUR-ban

„A” és „B” sorozatú részvények

2010. december 31.
Az ING Bank N.V.-vel kötött opciós szerződés elszámolása

Összes
kibocsátott
részvény
darabszáma

Visszavásárolt
saját
részvények
darabszáma

Visszavásárlási
kötelezettséggel
rendelkező
részvények
darabszáma

104.518.485

-7.434.737

-

-5.220.000

Kintlévő
részvények
darabszáma

Kibocsátható
maximális
részvény
darabszám

-17.882.552

79.201.196

134.519.063

5.220.000

-

-

3.96

3.96

2015

219.996

234.861

Eurobond 2

6.15

6.15

2017

225.266

240.146

1.69

2.79

207.979

233.316

14.565

-

Biztosíték nélküli
bankhitelek EUR-ban

2013

200 MEUR EBRD

2017

41.613

53.337

1.000 MUSD szindikált

2013

114.696

141.883

210 MEUR EBRD

2017

21.839

27.193

2013-2015

15.266

10.903

144.912

282.920

Egyéb biztosíték nélküli hitelek
EUR-ban
Biztosíték nélküli
bankhitelek USD-ban

2.31

1.74

825 MEUR szindikált

2013

-

87.014

150 MUSD EBRD

2021

13.764

-

150 MEUR EIB

2018

41.851

47.492

1.000 MEUR club hitel

2017

-

18.292

1.000 MUSD szindikált

2013

54.514

91.272

210 MEUR EBRD

2017

29.746

38.795

2015-2016

5.037
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Az ING Bank N.V.-vel kötött új opciós szerződés

-

5.220.000

-5.220.000

-

-

UniCredit Bank A.G.-vel kötött opciós szerződés

-

2.914.692

-2.914.692

-

-

Saját részvények visszavétele MFB Invest Zrt.-től

-

-1.273.271

1.273.271

-

-

Az ING Bank N.V.-vel kötött opciós szerződés elszámolása

-

-5.220.000

5.220.000

-

-

Egyéb biztosíték nélküli
hitelek USD-ban

Az ING Bank N.V.-vel kötött új opciós szerződés

-

5.220.000

-5.220.000

-

-

Biztosíték nélküli kötvények USD-ben

6.51

-

2019

110.464

-

104.518.485

-5.793.316

-19.523.973

79.201.196

134.519.063

Biztosíték nélküli kötvények HUF-ban

6.73

6.65

2014

11.542

16.574

Az UniCredit Bank A.G.-vel kötött opciós
szerződés elszámolása

-

-2.914.692

2.914.692

-

-

Az UniCredit Bank A.G.-vel kötött új opciós
szerződés

-

3.561.053

-3.561.053

-

Saját részvények visszavétele OTP Bank Nyrt.-től

-

-371.301

371.301

Saját részvények kölcsön adása OTP Bank Nyrt.nek

-

371.301

Az ING Bank N.V.-vel kötött opciós szerződés elszámolása

-

Az ING Bank N.V.-vel kötött új opciós szerződés

2011. december 31.

2012. december 31.

Biztosíték nélküli hitelek HUF-ban

9.78

-

2013

2.644

-

Biztosíték nélküli hitelek HRK-ban

5.02

5.20

2019

1.521

3.330

-

Biztosítékkal fedezett bankhitelek
EUR-ban

1.80

2.30

2013 - 2018

11.922

19.971

-

-

Biztosítékkal fedezett bankhitelek
HUF-ban

-

8.88

-

-

82

-371.301

-

-

Pénzügyi lízing kötelezettség

6.93

8.18

2014 - 2027

4.488

3.388

1.84

2015

4.101

11.466

-5.220.000

5.220.000

-

-

Összesen

944.835

1.046.054

-

5.220.000

-5.220.000

-

-

104.518.485

-5.146.955

-20.170.334

79.201.196

134.519.063

Hosszú lejáratú kötelezettségek
rövid lejáratú része

262.048

183.905

Összesen hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú rész nélkül

682.787

862.149

Egyéb

A kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvények számában nem történt változás. Mind az 578 darab részvényt visszavásárolta a Társaság és
a kibocsátható maximális részvény darabszám tartalmazza őket.
18

OsztalékOk

A 2011-es üzleti év eredményéből a 2012. áprilisában tartott Éves Rendes Közgyűlésen a tulajdonosok döntésének megfelelően 45.000
millió forint osztalék kifizetésére került sor. Az osztalékfizetésre jogilag felhasználható tartalékok összege a Társaság egyedi beszámolója alapján 2012. december 31-én 1.469.767 millió forint, 2011. december 31-én pedig 1.456.854 millió forint volt.
118

475.007

Eurobond 1

825 MEUR szindikált

A törzs-, saját és kibocsátható részvények számának változásai:

445.262

A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik

Lejárat 1-5 év között

-

2012

2011

millió forint

millió forint

440.267

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

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

594.517

Lejárat 5 éven túl

242.520

267.632

Összesen

682.787

862.149

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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A Minimális lízingfizetések és pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek jelenértéke 2012. és 2011. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

2012

2005 során a MOL Nyrt. 750 millió EUR összértékű fix kamatozású kötvényt bocsátott ki. A kötvények lejárata 2015. október 5., éves
kamatozása 3,875%, az egyes kötvények névértéke 50.000 EUR. 2010 folyamán további 750 millió EUR összértékű fix kamatozású
Eurobond kötvényt bocsátott ki. A kötvények lejárati ideje 7 év, éves kamatozása 5,875% és az árazása mid-swap felett 315 bázispont.
A kötvények a Luxemburgi Értéktőzsdén kerültek bevezetésre.

Minimális
lízingfizetések

Biztosíték nélküli kötvények dollárban
A MOL Group Finance S.A (a Mol Nyrt. 100%-s leányvállalata) 500 millió dollár értékben bocsátott ki fix kamatozású kötvényeket,
anyavállalati garanciával. A Luxemburgi Értéktőzsdén jegyzett kötvények lejárata 7 év, az éves kupon fizetési ráta 6,25 %.
Biztosítékkal nem fedezett banki hitelek
A biztosítékkal nem fedezett banki hitelek legfőbb elemei a MOL 825 millió EUR összegű- és az INA 1 millárd USD összegű szindikált
több devizás megújuló hitelkeretei, valamint a MOL 500 millió EUR és 1 milliárd EUR összegű klub hitelkeretei. A 825 millió EUR hitelkeret alatt 2012-ben lejárt 120 millió EUR összeg, a fennmaradó 705 millió EUR lejárata 2013. júliusában esedékes, míg az INA 1
millárd USD összegű hitelkeret alatt 2012-ben lejárt 252,5 millió USD összeg, a fennmaradó 747,5 millió USD lejárata 2013. áprilisában
esedékes. Mivel az 500 millió EUR összegű klub hitelkeret meghosszabbítására lehetőség volt, 2011 szeptemberében 470 millió EUR
lejárata egy évvel meghosszabbításra került 2014. szeptember 10-ig. Hasonlóképpen mivel az 1 milliárd EUR összegű klub hitelkeret
is opcionálisan meghosszabbítható, 2012 júniusában 561 millió EUR lejárata egy évvel meghosszabbításra került 2017. június 10-ig.
2012. július 2-án került aláírásra egy 8,5 évre szóló, 150 millió dolláros hitel-megállapodás az Európai Újjáépítési és Befektetési Bankkal (EBRD), melyből a MOL a Slovnaft-csoport három kisebb méretű üzemét egy 220 kt/éves kapacitású LDPE üzemre cseréli, valamint
olefin üzemét újítja fel. A MOL Nyrt. ezen kívül rendelkezik még egy EBRD hitellel, melyet 2009. június 17-én írt alá 8 éves lejárattal a
stratégiai és kereskedelmi gáztározó projekt finanszírozására. Az EBRD-vel ezen kívül az INA finomítóinak modernizálására 2010. szeptemberében megkötött egy 210 millió EUR értékű, 7 éves lejáratú kölcsönszerződést (melynek társfinanszírozói az ICF Debt Pool és a
Cordiant Capital Fund).
A fentieken túl a MOL Nyrt. rendelkezik még egy 2010. november 29-én az Európai Beruházási Bankkal (EIB) aláírt 150 millió euró öszszegű hosszú távú hitelszerződéssel, mely a Városföldet és a magyar-horvát határt összekötő 205 km hosszú földgázszállító vezeték finanszírozására szolgál.
Biztosíték nélküli kötvények forintban
2011 áprilisában – a 2010. októberi 5 milliárd forintos kibocsátást követően - a MOL Nyrt. 11 milliárd forint összértékű fix kamatozású
kötvényt bocsátott ki a hazai kötvényprogramjának keretében. A kötvények lejárati ideje 3 év, éves kamatozása 7%.
Biztosítékkal fedezett bankhitelek euróban
Biztosítékkal fedezett bankhitelek euróban
A biztosítékkal fedezett hitelek a speciális beruházási projektek finanszírozása céljából kerültek lehívásra és a hitellel finanszírozott
eszközök adják a fedezetüket.
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek
A Csoport különböző tárgyi eszközökre és berendezésekre vonatkozó pénzügyi lízingekkel, illetve pénzügyi lízing elemet tartalmazó
szerződéssel rendelkezik. Ezek a lízingek tartalmaznak megújítási lehetőséget, de vásárlási opciót, illetve eszkalációs klauzulát nem. A
megújítás a lízingbe vevő társaság választási lehetősége.
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2012
Pénzügyi
lízingből
eredő
kötelezettségek
jelenértéke

millió forint
1 éven belül esedékes

millió forint

2011
Minimális
lízingfizetések

2011
Pénzügyi
lízingből
eredő
kötelezettségek
jelenértéke

millió forint

millió forint

858

690

764

655

3.227

2.453

2.680

2.090

5 éven túl esedékes

1.631

1.345

814

643

Minimális lízingfizetések összesen

5.716

4.258

Finanszírozási költségek

-1.228

-870

Pénzügyi lízingből
eredő kötelezettségek jelenértéke

4.488

2-5 éven belül esedékes

20

4.488

3.388

3.388

CéLTARTALékOk VáRhATó köTELEzETTségEkRE

Környezetvédelem

Létszámleépítés

Nyugdíj
juttatások

Mezőfelhagyás

Peres
ügyek

Egyéb

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

70.027

4.205

15.144

184.792

20.067

30.142

324.377

Leányvállalat bevonása /
eladása

-

-

-

-

-

-

-

Képzés és korábbi becslések felülvizsgálata

591

4.245

2.879

6.112

-1.833

1.786

13.780

Kamathatás

2.675

-

817

10.116

-

-

13.608

Árfolyamkülönbözet

6.131

321

860

9.595

964

717

18.588

Felhasználás

-3.253

-3.584

-2.896

-304

-499

-10.290

-20.826

Egyenleg
2011. december 31.

76.171

5.187

16.804

210.311

18.699

22.355

349.527

Leányvállalat bevonása /
eladása

-

-

-

-

-

-1.341

-1.341

Képzés és korábbi becslések felülvizsgálata

2.388

3.690

951

-13.250

911

10.720

5.410

Egyenleg
2010. december 31.

Kamathatás

2.545

-

713

10.152

-

-

13.410

Árfolyamkülönbözet

-4.106

-357

-622

-6.717

-617

-1.387

-13.806

Felhasználás

-3.649

-2.564

-2.250

-420

-935

-11.090

-20.908

Egyenleg
2012. december 31.

73.349

5.956

15.596

200.076

18.058

19.257

332.292

Rövid lejáratú rész 2011

5.466

2.235

2.203

2.470

11.746

13.107

37.227

Hosszú lejáratú rész 2011

70.705

2.952

14.601

207.841

12.738

3.463

312.300

Rövid lejáratú rész 2012

4.822

3.109

1.696

1.863

14.923

16.061

42.474

Hosszú lejáratú rész 2012

68.527

2.847

13.900

198.213

3.135

3.196

289.818

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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Biztosíték nélküli kötvények euróban
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Környezetvédelmi céltartalék

millió forint
A meghatározott juttatási kötelezettség nettó jelenértéke az év elején
El nem számolt múltbéli szolgálat költségei az év elején
Egyenleg az év elején

A folyamatos hatékonyságnövelő projekt részeként a MOL Nyrt., a Slovnaft a.s., az INA d.d. és egyéb csoporttagok a munkaerő további
optimalizálásáról döntöttek. Mivel a vezetőség elkötelezte magát a változások mellett és a szervezet átalakítási tervet az érintetteknek
kellően részletezett formában kommunikálta, a Csoport céltartalékot képzett azon költségek fedezetére, amely a jövőbeli fizetési kötelezettségek, kapcsolódó adók és járulékok adott időpontra vonatkozó jelenértékének felelnek meg. A létszámleépítésre képzett céltartalék záró egyenlege 2012. év végén 5.956 millió forint, 2011. év végén pedig 5.187 millió forint volt.
Mezőfelhagyási kötelezettségre képzett céltartalék
2012. december 31-én a termelés befejezését követő mező- és kútfelhagyási költségekkel kapcsolatosan megképzett céltartalék összege 200.076 millió forint. Ennek a költségnek körülbelül 9%-a várhatóan 2013 és 2017 között merül fel, a fennmaradó 91% pedig a 2018
és 2060 közötti időszakban. A céltartalék mértéke a vonatkozó jogszabályok jelenlegi értelmezése alapján, a jelenlegi árszinten került
kiszámításra és a becsült kockázatmentes kamatlábbal lett diszkontálva. A termelés befejezése és az eredeti állapot helyreállítása során
felmerülő kútlezárással és felszámolással kapcsolatos mezőfelhagyási tevékenység, külső erőforrások igénybevételével kerül végrehajtásra. A vezetőség megítélése alapján a régióban ezen feladatokhoz elegendő kapacitás áll majd rendelkezésre. Az IAS 16 – Ingatlanok,
gépek és berendezések alapján a megképzett céltartalék megfelelő része a vonatkozó mezők értékére került aktiválásra.
Nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék
2012. december 31-én a Csoport 15.596 millió forint céltartalékot képzett a jelenlegi munkavállalók jövőbeni nyugdíjazásakor fizetendő juttatások és a törzsgárda jutalmak becsült értékének fedezetére. A nyugdíjazáskor egy összegben járó juttatás kerül kifizetésre minden munkavállalónak. A MOL munkavállalók a szolgálati idejüktől függetlenül 3 havi juttatásban részesülnek a nyugdíjazáskori fizetésük alapján, a TVK és a Slovnaft munkavállalói azonban a szolgálati idő függvényében, a nyugdíjazáskori fizetésük alapján legfeljebb 2,
illetve 8 havi juttatásban részesülnek nyugdíjazáskor. Külön kezelésű alap egyik esetben sem került kialakításra. A céltartalék mértékének meghatározása hivatalos statisztikai adatokat tükröző aktuáriusi és pénzügyi feltételezések figyelembe vételével történt, melyek a
Csoport üzleti tervében szereplő feltételezésekkel összhangban állnak. Az alapvető aktuáriusi feltételezések szerint a diszkont ráta és a
bérszínvonal emelkedése között 2%-os különbség van.

millió forint

17.970

16.567

1.166

1.423

16.804

15.144

Leányvállalat bevonásának / eladásának (-) hatása
Múltbéli szolgálat elszámolt költsége
Tárgyévre jutó szolgálat költsége

-

-

280

254

1.062

1.645

Kamathatás
Céltartalék felhasználás

Létszámleépítési céltartalék

2011

713

817

-2.250

-2.896

Aktuáriusi nyereség (-) / veszteség nettó hatása

-391

980

Árfolyamkülönbözet

-622

860

Egyenleg az év végén

15.596

16.804

1.028

1.166

16.624

17.970

El nem számolt múltbéli szolgálat költségei az év végén
A meghatározott juttatási kötelezettség nettó jelenértéke az év végén

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

2012

2011

millió forint

millió forint

Tárgyévre jutó szolgálat költségei

1.062

1.645

Aktuáriusi nyereség (-) / veszteség nettó hatása

-391

980

Múltbéli szolgálat elszámolt költsége

280

254

Juttatások nettó költsége (lásd 26. jegyzet)

951

2.879

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

2012

jeGyzetek a kOnszOlidált
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2012. december 31-én 73.349 millió forint céltartalék szerepel a mérlegben a múltban keletkezett, elsősorban a talaj- és talajvíz szenynyeződésekkel, veszélyes hulladékokkal (pl. savgyanta) kapcsolatos magyarországi, horvátországi, szlovákiai és olaszországi kötelezettségekre. A céltartalék összegének meghatározására a MOL belső, környezetvédelmi audit csoportja által készített felmérés szolgált. Egy
független környezetvédelmi auditor társaság 2006. évben megvizsgálta a MOL belső felmérési szabályait, ellenőrzési folyamatait és jóváhagyta azokat. Az érték becslése a jelenleg ismert technológiák és mai árak alapján, kockázattal súlyozott cash flow meghatározásával történt, becsült kockázatmentes kamatlábbal diszkontálva. A 2012. december 31-i céltartalék állomány 18.611 millió forint értékben tartalmaz az INA Csoport akvizíciója során felvett olyan függő kötelezettségeket, melyek jelenleg meglévő környezetvédelmi kötelezettségeken alapulnak, mely az IES esetében 14.715 millió forint. (lásd 35. jegyzet).

2012

2011

Diszkont ráta %

2,5-4,6

2,5-5,5

Átlagos bérnövekedés %

0,5-2,8

0,5-3,9

Halálozási ráta (férfiak)

0,02-2,98

0,02-2,98

Halálozási ráta (nők)

0,01-1,25

0,01-1,25

Peres ügyek és egyéb céltartalékok
A peres ügyek és egyéb céltartalékok a kibocsátási kvótákra, a ki nem vett szabadságokra és kisebb jövőbeni pénzügyi kötelezettségekre képzett céltartalékok összegét tartalmazzák. 2012. december 31-én a peres ügyek becsült költségére képzett céltartalék 18.058 millió forint volt. 2012-ben a MOL Csoport 6.348.769 db kibocsátási kvótát kapott a magyar, szlovák és az olasz hatóságoktól. A kibocsátási
kvótákból összesen 5.264.522 db került felhasználásra 2012-ben. A MOL Csoport az ellentételezés nélkül kapott kvóták nagy részét értékesítette a piacon 2009-ben és ezzel párhuzamosan 13.513 millió forint céltartalékot képzett a kibocsátási kvóták hiányára 2010-ben.
Ez az összeg 2012-re 4.033 millió forintra csökkent.
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Egyéb hOsszú LEJáRATú köTELEzETTségEk

23

2012

2011

millió forint

millió forint

Kutatási partnerekkel szembeni szállítói kötelezettségek

29.294

6.275

Kapott és elhatárolt költségvetési támogatások (lásd 5. és 25. jegyzet)

11.321

12.845

Kapott és elhatárolt egyéb támogatások

4.105

4.570

Tárgyi eszközök kiváltásáért kapott elhatárolt kompenzáció

4.006

4.467

Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz
kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 34. jegyzet)

2.761

14.532

Állam felé fennálló kötelezettség eladott lakásokkal kapcsolatban

2.424

2.840

Munkavállalói lakásértékesítések halasztott bevétele

1.338

1.565

Árfolyam kockázat valós érték fedezeti ügyletből eredő nettó kötelezettségek (lásd 34. jegyzet)

1.149

748

Éven túli előlegek

-

1.281

1.248

1.597

57.646

50.720

Egyéb
Összesen
22

száLLíTók és Egyéb köTELEzETTségEk

Szállítók

2012

2011

millió forint

millió forint

454.671
167.298

190.942
171.140

Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek

26.651

25.514

Vevőktől kapott előlegek

16.450

16.986

Fizetendő vámok

9.666

12.676

Stratégiai készletezésért fizetendő díjak

6.656

6.643

Az eredménykimutatásban valósan értékelt pénzügyi kötelezettségek (lásd 34. jegyzet)

6.556

21.798

Margining kötelezettség

5.254

2.530

Vevőknek fizetendő engedmény

5.166

7.165

Kapott stratégiai kapacitás lekötési díj

7.084

3.881

Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti ügylet (lásd 33. és 34. jegyzet)

4.070

5.457

Lezárt származékos ügyletekből eredő kötelezettség

2.930

2.932

Fizetendő bírságok

2.638

2.809

Fizetendő banki kamatok

2.494

4.396

Kapott pénzügyi biztosítékok, óvadékok

1.905

1.771

Kutatási partnerekkel szembeni kötelezettség

2.717

2.617

Fizetendő osztalék

446

1.301

Egyéb halasztott bevételek (éven belül esedékes)

332

363

Korábbi évek akvizíciójából még nem rendezett vételár különbözete

284

365

Kapott és elhatárolt állami támogatások (éven belül esedékes) (lásd 25. jegyzet)

738

-

Kapott és elhatárolt egyéb támogatások (éven belül esedékes)

254

-

21.982

14.394

912.430

1.010.547

Összesen

Biztosíték nélküli hitelek EUR-ban

60.903

67.750

Biztosíték nélküli hitelek USD-ben

28.206

34.979

Biztosíték nélküli hitelek PLN-ban

10.683

2.296

9.488

2.783

145.838

136.288

Biztosíték nélküli hitelek egyéb devizában
Összesen

24

28.480

áRbEVéTEL TERmék CsOPORTOnkénT

2012
Kőolaj termékek árbevétele

2011

millió forint

millió forint

3.734.255

3.486.645

Vegyipari termékek árbevétele

751.653

809.750

Földgáz és gáztermékek árbevétel

564.499

603.125

Szolgáltatások árbevétele

271.303

250.537

Kőolaj értékesítés árbevétele

101.246

100.622

Összesen

166.188

2011
millió forint

36.558

Egyéb termékek árbevétele

Vételi és eladási opcióval eladott "A" részvények (lásd 17., 33. és 34. jegyzet)

2012
millió forint
Biztosítékkal fedezett hitelek EUR-ban

514.867

Fizetendő adók és hozzájárulások (kivéve nyereségadók)

Egyéb

RöVid LEJáRATú hiTELEk

25

99.360

92.555

5.522.316

5.343.234

Egyéb működési bEVéTELEk

Vevőkövetelések és szállítói tartozások árfolyamnyeresége

2012

2011

millió forint

millió forint

14.340

-

Kapott bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések

5.863

8.608

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének nyeresége

2.174

6.286

Állami támogatás

802

409

Kapott támogatások

405

1.318

Egyéb
Összesen

6.441

6.630

30.025

23.251

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz
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Kormányzattól kapott támogatások

Nyitó egyenleg január 1-jén

2012

2011

millió forint

millió forint

12.845

6.457

Tárgyévben kapott támogatások

336

6.300

Elhatárolt támogatások feloldása

-802

-409

Árfolyamkülönbözet
Záró egyenleg december 31-én

-320

497

12.059

12.845

A szállítói kötelezettségek nem kamatozó jellegűek és általában 30 napon belül kerülnek rendezésre. A fizetendő hozzájárulások főként
bányajáradékból, társadalombiztosítási járulékból, általános forgalmi adóból és jövedéki adóból állnak.
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szEméLyi JELLEgű RáfORdíTásOk

Bérköltség

28

2012

2011

millió forint

millió forint

183.302

180.863

Társadalombiztosítási járulék

46.636

45.389

Egyéb személyi jellegű kifizetések

33.640

29.998

Pénzügyi műVELETEk EREdményE

Átváltási opció valós érték értékelési különbözete (lásd 17. jegyzet)

11.764

10.548

6.839

9.389

Származékos ügyletek nettó nyeresége

3.698

-

3.159

2.751

Tárgyévre jutó szolgálat és múltbéli szolgálat elszámolt költsége (lásd 20. jegyzet)

951

2.879

Részvényalapú juttatások költsége (lásd 39. jegyzet)

194

-3.202

Devizahitelek árfolyamnyeresége

27

264.723

255.927

Egyéb működési köLTségEk és RáfORdíTásOk

Bányajáradékok

2012

2011

millió forint

millió forint

2011
millió forint

Kapott kamatok
Kapott osztalékok

Összesen

2012
millió forint

-

55.495

1.292

1.965

Pénzügyi műveletek bevételei összesen

26.752

80.148

Fizetett kamatok

46.205

41.171

Céltartalékok kamata

13.410

13.608

Egyéb, hitelezéshez kapcsolódó költségek

6.267

3.986

Egyéb devizás eszközök és kötelezettségek árfolyamvesztesége

2.958

-

Egyéb pénzügyi bevételek, nettó

143.891

151.933

Társult vállalkozás értékesítésének vesztesége

2.917

-

Adók és hozzájárulások

41.848

40.914

Devizahitelek árfolyamvesztesége

1.863

-

Bérleti díjak

34.519

42.918

Származékos ügyletek nettó vesztesége

Válságadó a magyar energia szolgáltatókra és kiskereskedelmi tevékenységre

30.389

28.960

Egyéb pénzügyi ráfordítások, nettó

Egyéb szolgáltatások

22.602

20.964

Stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj

19.122

27.004

Peres és egyéb ügyekre képzett céltartalékok

9.032

272

Biztosítási díjak

7.644

6.676

Reklámköltségek

7.013

6.723

Kibocsátási kvóták átértékelése

6.331

6.460

Követelések értékvesztése

6.038

15.115

Tanácsadási díjak

5.476

6.540

Tisztítási díjak

5.341

5.451

Vagyonvédelemmel kapcsolatos költségek

5.038

3.725

Bankköltségek

4.028

3.894

Fizetett bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések (céltartalék feloldással együtt)

3.518

-1.445

Leányvállalat értékesítésén realizált veszteség

3.473

-

Külső könyvviteli szolgáltatás díja

3.406

3.366

Környezetvédelmi céltartalék tárgyévi képzése

2.388

591

Környezetvédelmi költségek, nettó

1.785

1.814

Környezetvédelmi termékdíj

859

675

Káresemények

199

167

-

10.529

Térítésmentesen kapott kvótát meghaladó üvegházhatású gáz kibocsátás

-4.438

-5.015

Mezőfelhagyási céltartalék

-8.792

-5.700

Vevőkövetelések és szállítói tartozások árfolyamvesztesége

Egyéb
Összesen

19.742

8.773

370.452

381.304

-

74.579

219

1.656

Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen

73.839

135.000

Pénzügyi műveletek ráfordítása, nettó

47.087

54.852

A származékos ügyletek nettó nyeresége 2012-ben nagyobb részben az árutőzsdei ügyleteken elért 5.848 millió forint nyereségét,
az OTP részvény swap-megállapodás valós értékelésén keletkezett 4.932 millió forint nyereségét (a részleteket lásd 17. jegyzet) és
a társaság CEZ által tulajdonolt 7%-os MOL részvénycsomagjára fennálló vételi opciójának 6.588 millió forint értékű valós értékelési
veszteségét tartalmazza (lásd 17. jegyzet). A származékos ügyletek nettó vesztesége 2011-ben a társaság CEZ által tulajdonolt 7%os MOL részvénycsomagjára fennálló vételi opciójának 60.798 millió forint értékű valós értékelési veszteségét tartalmazza (lásd 17.
jegyzet).
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A Magyar Állam 2010-től válságadót vetett ki, mely a Csoport különböző, a hazai energiaellátással összefüggő tevékenységét (köztük
az anyavállalatot is), illetve a magyar töltőállomások kiskereskedelmi értékesítési tevékenységét érintette. Az adó mértéke 2012-ben
30.389 millió forint (2011-ben 28.960 millió forint) volt. Az adó alapja az ilyen tevékenységet folytató társaságok árbevétele. A jelenleg
hatályban lévő szabályozásnak megfelelően a válságadó 2013-tól megszűnik.
A peres és egyéb ügyekre képzett céltartalék 2012 –ben tartalmazza a Csoport angolai operációjával kapcsolatosan a helyi adóhatóság
által kivetett 5.985 millió forint büntetést.
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Egyéb áTfOgó JöVEdELEm ELEmEi

2012

2011

millió forint

millió forint

Külföldi társaságok forintosítása miatti átváltási különbözet
a nettó befektetés-fedezeti ügylettel és adóval együtt
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán

-130.952

Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása

209.259

-779

-

-

-

-131.731

209.259

43.420

-111.267

Nyereségadók

adóból áll össze (2011: 41,9%). A halasztott adó eszközök és kötelezettségek értékelése során az elfogadott jogszabályokban megjelenő
adókulcs változások figyelembe vételre kerültek.
A helyi iparűzési adó egy további jövedelem típusú adó a magyar vállalatok esetében, amely a helyi önkormányzatok felé fizetendő. Az
adó alapja az árbevétel, csökkentve bizonyos termelési költségekkel. Az adókulcs 1-2% között változik, a társaságok tevékenységének
helyszíne szerint illetékes önkormányzatok határozataitól függően.
Magyarországon megszűnt az osztalékhoz kapcsolódó forrásadó fizetési kötelezettség az adózási szempontból devizakülföldi gazdasági
társaságok számára. A magánszemélyeknek kifizetett osztalékok vonatkozásában 16%-os mértékű személyi jövedelemadó keletkezik,
melyet szintén az osztalékot kifizető von le.
Egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadó

Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása
Nyereségadók

-

-

-4.085

9.920

39.335

-101.347

743

-3.968

-

-

-97

746

646

-3.222

Értékesíthető befektetett pénzügyi eszközök
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása
Nyereségadók
Cash-flow fedezeti ügyletek
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán

1.517

1.309

Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása

12.902

-

Készletek bekerülési értékében elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása

-14.272

-

99

-149

246

1.160

-10.071

14.145

-275

1.058

Nyereségadók

2012

2011

millió forint

millió forint

Egyéb átfogó jövedelemben kimutatott halasztott adó és nyereségadó:
Nettó befektetés fedezeti ügyletek eredménye
Értékesíthető pénzügyi eszközök átértékelése
Cash flow fedezeti ügyleteként kezelt pénzügyi instrumentumok átértékelése
Társult vállalkozások pénzügyi instrumentumainak átértékelése

-4.085

9.920

-97

746

99

-149

2

21

-4.081

10.538

Átsorolás saját tőkéből eredménybe:
Nettó befektetés fedezeti ügyletekhez kapcsolódó

-

-

Értékesíthető pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó

-

-

Cash flow fedezeti ügyletekhez kapcsolódó
Társult vállalkozáshoz kapcsolódó
Összes egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadó

-

-

17

-286

17

-286

-4.064

10.252

Részesedés a társult vállalkozások átfogó jövedelméből
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása
Nyereségadók

30

19

-265

-10.327

14.938

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

29

nyEREségAdó

A konszolidált éves beszámolóban szereplő adófizetési kötelezettség a 2012. és 2011. december 31-én végződő évekre az alábbi
elemekből áll:

Tárgyévi társasági adó

2012

2011

millió forint

millió forint

18.402

53.931

Helyi iparűzési adó és innovációs járulék

14.987

12.878

Halasztott társasági adó

16.462

(33.683)

Nyereségadó ráfordítás

49.851

33.126

A csoportszintű tárgyévi társasági adó az egyes társaságok helyi szabályok szerint megállapított adózandó nyeresége alapján került
meghatározásra. Az alkalmazandó társasági nyereségadó kulcs a Csoport Magyarországon működő vállalatai esetében 2012-ben és
2011-ben 19% volt. További 8% adóteher vonatkozott a magyar energiaszolgáltatókra 2012-ben, amely 2013 január 1-től 31%ra
emelkedik. A társasági nyereségadó kulcs Szlovákiában 19% (2011: 19%), Horvátországban 20% (2011: 20%) volt. 2013 január 1-től
Szlovákiában a nyereségadókulcs 23%-ra emelkedik. Olaszországban a válság és a kormányváltás (2011) következtében az adókulcs
2012-ben 41,9%-re növekedett, mely 27,5% társasági adóból, az energiaszektorra kivetett 10,5% különadóból, illetve a 3,9%-os helyi
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Mérleg

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

Eredménykimutatás
2012
2011

2012

2011

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Nettó halasztott adóeszközök levezetése
Csoporton belüli tranzakciók nem realizált eredménye

19.682

15.139

5.454

-13.902

Céltartalékok

9.779

10.620

-733

3.442

Értékcsökkenés és amortizáció

1.729

-494

2.172

16.329

-18.848

-8.808

-10.039

-4.187

Finanszírozási költségek aktiválása

-5.367

-2.925

-2.456

1.749

Árfolyam különbözetek

11.273

8.136

3.137

-233

Pénzügyi instrumentumok átértékelése

-1.782

-1.131

-650

-610

Periodikus karbantartási költségek aktiválása

-2.914

-1.155

-1.759

-180

19.545

21.973

-2.255

19.300

-27

216

-243

-181

854

140

Hazai kőolaj- és földgázkutatási és feltárási költségek elszámolásából származó eltérések

Előző évek elhatárolt vesztesége
Követelések értékvesztése
Egyéb
Halasztott adóeszközök, nettó

1.680

847

34.750

42.418

-106.535

-120.212

7.462

3.832

Nettó halasztott adókötelezettségek levezetése
Üzleti kombináció során megszerzett
eszközök valós értékelése

-64.634

-57.447

-8.754

-26.999

Céltartalékok

Értékcsökkenés és amortizáció

10.493

8.432

1.773

169

Előző évek elhatárolt vesztesége

14.665

16.026

-1.438

7.629

Csoporton belüli tranzakciók kiszűrése

16.750

17.377

-657

17.471

Követelések értékvesztése

1.303

11.381

-8.362

10.567

Finanszírozási költségek aktiválása

-3.477

-3.578

59

-3.008

-462

-561

-

-

-62

-66

-

-

Készletek értékeléséből adódó különbözet

5.955

6.637

-151

121

Pénzügyi instrumentumok értékeléséből
adódó különbözet

4.789

4.745

312

2.026

-188

208

Beágyazott származékos ügyletek
Árfolyam különbözetek

Egyéb
Halasztott adókötelezettségek
Nettó halasztott adóeszköz / kötelezettség (-)

-2.773

-2.557

-123.988

-119.823

-89.238

-77.405

Halasztott társasági adóráfordítás (-) / bevétel

33.683

2011
millió forint

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

-77.405

-105.815

Eredménykimutatásban elszámolt

-16.462

33.683

2

7.135

722

-

Közvetlenül a valós érték értékelési tartalékban elszámolt
Leányvállalatok értékesítése (lásd 8. Jegyzet)
Leányvállalatok akvizíciója

-1.623

-

Árfolyam különbözetek

5.528

-12.408

-89.238

-77.405

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

A Csoporton belüli tranzakciókból eredő nem realizált nyereséget elsősorban a gáz üzletág kiszervezéséből származó nyereség okozza.
Annak következtében, hogy a kiszervezésből származó nyereség az eszközök adóértékét növelő tétel, de a konszolidáció során kiszűrésre került, ez a jövőbeli értékcsökkenésben jelentkező tétel halasztott adóeszközt keletkeztetett.
2011-ben a MOL Nyrt.-nél jelentős negatív adóalap keletkezett. További negatív adóalap jelentkezett az INA-nál 2009-ben, a IES S.p.a.nál, illetve a TVK Nyrt.-nél és egyes leányvállalatainál 2009 és 2012 között. Mivel a Csoport becslései alapján ezeknek a leányvállalatoknak a jövőben pozitív adózandó eredményük lesz, amivel szemben érvényesíteni tudják a korábbi elhatárolt negatív adóalapjukat,
2012. és 2011. december 31-én 34.210 millió forint, illetve 37.999 millió forint halasztott adó eszköz került elszámolásra.
A Csoport tagjainál keletkezett elhatárolt negatív adóalapból származó halasztott adóeszköz nem kerül elszámolásra abban az esetben,
ha valószínűsíthető, hogy a jövőben nem lesz elegendő adóalap, mellyel szemben érvényesíthető a levonás. 2012-ben 15.531 millió forint, 2011-ben 6.155 millió forint ilyen negatív adóalap keletkezett.
A 2012. év végén fennálló fel nem használt negatív adóalapból 169.265 millió forint lejárat nélküli, 4.733 millió forint 2013 és 2017 között használható fel.

A számviteli nyereség alapján számított és a tényleges adófizetési kötelezettség közötti különbség számszerű levezetését az alábbi táblázat mutatja be:

Adózás előtti eredmény a konszolidált eredménykimutatás szerint

2012

2011

millió forint

millió forint

206.016

218.396

Aktuális adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség (19%, 2011: 19%)

39.143

41.495

Adókedvezmények

-3.722

-1.903

Különadók és helyi iparűzési adó

13.452

13.395

Meg nem forduló eltérések

-8.776

-14.316

-12.521

-6.697

-33

-683

Eltérő adókulcsok hatása
-16.462

2012
millió forint

Megtérülési időszak változása
Leányvállalatok el nem ismert vesztesége

15.531

6.155

Nem adózó bevételek

-5.907

1.447

Halasztott adóeszközök és -kötelezettségek átértékelése

12.832

-5.067

Magyar adójogszabályok változásának hatása
Egyéb
Társasági adóráfordítás összesen 24%-os tényleges adókulccsal (2011-ben 15%)

-

-

-148

-700

49.851

33.126

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

A konszolidált mérlegben szereplő halasztott adó egyenlege 2012. és 2011. december 31-én az alábbi tételekből áll:

A meg nem forduló eltérések összege elsősorban a saját részvény tranzakciók (lásd 17. Jegyzet) magyar számviteli törvény alapján realizált és a tárgyévi adóalapban elismert eredményének adóhatását tartalmazza, amely az IFRS alapján készített pénzügyi kimutatásokban sem a tárgyévben, sem azt követően nem jelenik meg a konszolidált eredménykimutatásban.
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mEgszűnŐ TEVékEnységEk és éRTékEsíTEndŐ EszközCsOPORTOk

A Csoportnak jelenleg nincsen megszűnő tevékenysége vagy értékesítendő eszközcsoportja.
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A pénzügyi kockázatkezelési feladatok a MOL Csoporton belül központosításra kerültek. A kockázati tényezők Csoport szinten kerülnek meghatározásra és mérésre egy Kockáztatott Érték
(Value-at-Risk) megközelítésre alapuló modell használatával. A
felső vezetés részére havi pénzügyi kockázati jelentés készül.

Egy RészVényRE JuTó EREdmény

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit for the period attributable to ordinary shareholders by the weighted
average number of ordinary shares outstanding during the period.
Diluted earnings per share is calculated considering the dilutive effect of the convertible bonds and the potentially dilutive effect of the
conversion option embedded in the Perpetual Exchangeable Capital Securities in the number of outstanding shares and by excluding
the fair valuation difference of the conversion option from the net income attributable to equity holders of the parent.

Eredmény
(millió forint)

Forgalomban levő
részvények
darabszámának
súlyozott átlaga

Egy részvényre
jutó nyereség
(forint)

Egy részvényre jutó eredmény 2011

153.925

87.032.441

1.769

Egy részvényre jutó higított eredmény 2011

143.377

93.039.920

1.541

Egy részvényre jutó eredmény 2012

151.660

87.906.310

1.725

Egy részvényre jutó higított eredmény 2012

139.896

93.913.789

1.490

2012

2011

millió forint

millió forint

Törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható eredmény az egy részvényre jutó eredményhez

151.660

153.925

Átváltási opció valós értéke

-11.764

-10.548

139.896

143.377

Törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható módosított eredmény
az egy részvényre jutó hígított eredményhez

2012
Törzsrészvények darabszámának súlyozott átlaga az egy részvényre jutó eredményhez
Részvényre váltható lejárat nélküli értékpapírok súlyozott átlagos darabszámának hígító hatása
Törzsrészvények darabszámának módosított súlyozott átlaga
az egy részvényre jutó hígított eredményhez

pénzÜgyi kOckázatkezelési szempOntOk és a pénzÜgyi kOckázatkezelési pOlitika

2011

87.906.310

87.032.441

6.007.479

6.007.479

93.913.789

93.039.920

A kockázatkezelés általános megközelítése szerint a társaságot
úgy kezeli, mint egy megfelelően kiegyensúlyozott portfoliót.
A MOL a következő esetekben lép fel aktívan az árukitettség kezelése érdekében:
- Csoport szintű célok – pénzügyi mutatók és nagy összegű kifizetéssel járó tranzakciókkal kapcsolatos kitettségek kezelése.
- Divíziós célok - a normál üzletmenettől történő eltérések (pl.:
tervezett finomítói leállások) esetén, a divízió cash flow-jának
védelme a piaci árkockázatból fakadó kitettség ellen.
A MOL két lehetséges forgatókönyvet különbözetet meg a nettó eladósodottság szintjétől függően. A két különböző esetben a
kockázatkezelés az alábbiakra fókuszál:
- Magas tőkeáttétel mellett a kockázatkezelés elsődleges célja
a banki kovenánsok megsértési valószínűségének csökkentése, mivel a kovenánsok esetleges megsértése alapvetően akadályozza a Csoport tevékenységének zavartalan finanszírozását.
- Alacsony tőkeáttétel esetén a kockázatkezelés fókusza a pénzköltési fegyelem erősítésére, a kockázat alapú projekt kiválasztásra irányul a részvényesi érték védelmében.
A Csoport jelenleg alacsony tőkeáttételi státuszban van.
A MOL Csoport kockázatkezelési elveivel összhangban a spekulációs célból történő ügyletkötés tilos. A Társaság csak az ISDA
(International Swaps and Derivatives Association) szerint köthet
származékos ügyletet.
A MOL Commodity Trading Kft. 2009-ben jött létre, hogy központosítva kössön olaj/olajtermék fedezeti ügyleteket a MOL igényeinek megfelelően, valamint optimalizálja a Csoport CO2 kvótapozícióját és árambeszerzését. Annak érdekében, hogy a kereskedelem során felmerült, a piaci árak mozgásával járó árkockázat kontrollálva legyen, Kockáztatott Érték limitek kerültek megállapításra. A limiteknek való megfelelés folyamatosan ellenőrzésre kerül.
A működési biztonság további növelése érdekében stressz-tesztek és szcenárióelemzések futnak.
Főbb kitettségek
A Csoport szintű kockázatkezelés határozza meg a főbb kockázati tényezőket és méri hatásukat a Csoport operatív eredményére. A MOL a főbb kitettségeket alulról építkező (bottom-up) modellezéssel kíséri figyelemmel. A modellnek megfelelően a gázolaj crack spread, a Brent kőolaj ára és a benzin crack spread járul
hozzá a cash flow volatilitásához a legjelentősebb mértékben. Az
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árfolyamok, az egyéb finomítói és vegyipari termékek által a cash
flow volatilitásra gyakorolt hatása is jelentős.
Tömegáru árkockázat kezelése
A MOL Csoport, mint integrált olaj- és gázipari vállalkozás, mind
eladóként, mind vásárlóként tömegáru árkockázatnak van kitéve.
A főbb tömegáru kockázat a csoportszintű kibocsátásnak megfelelő mértékű ‘hosszú’ kőolaj pozícióból, a feldolgozott termékmennyiségre vonatkozó ‘hosszú’ finomítói árrés pozícióból, illetve a ‘hosszú’ vegyipari árrés pozícióból származik.
A MOL fedezeti ügyleteket csak a fent említett Csoport szintű és
a Divíziós célok érdekében köthet.
2012-ben a Csoport rövid lejáratú termékár csere ügyleteket kötött a tömegáru kockázat kezelése érdekében. A tranzakciók a
finomító normál üzletmenettől való eltérése (pl.: karbantartás)
időszakában felmerülő ármozgásokhoz, kőolajbeszerzéshez, valamint egyéb kereskedelmi lehetőségek kiaknázásához kapcsolódó fedezeti ügyletek voltak . A nyitott pozíciójú valós érték fedezeti ügyletekből adódóan 2012. december 31-én 59 millió forint
nettó követelés keletkezett a Csoportnak (lásd 34. jegyezet). A valós érték fedezeti ügyletekhez kapcsolódó alapügyletek valós értéke 2012. december 31-én 59 millió forint nettó kötelezettség
volt (lásd 34. jegyzet).
A 2012-es év során a Csoport termékár csere ügyleteket kötött jelentős mennyiségű, a következő két évre előrejelzett kőolaj beszerzésre és extra alacsony kéntartalmú dízel üzemanyag eladásra, azzal a gazdasági céllal, hogy kedvező crack spread szintet rögzítsen ezen termékeknél. A nyitott cash flow fedezeti ügyletek
valós értéke 2012. december 31-én 7.208 millió forint követelés (lásd 15. jegyzet) és 4.070 millió forint kötelezettség (lásd 22.
jegyzet) volt, amely az egyéb átfogó jövedelemkimutatásban a valós értékelési tartalékkal szemben került felvételre. Az ügyletek a
következő két évben havonta kerülnek rendezésre.

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz
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A nyitott, nem fedezeti ügyletnek minősülő derivatív tranzakciók
értéke 2012. december 31-én 236 millió forint, míg 2011. december 31-én 337 millió forint nettó követelés volt (lásd 34. jegyzet).
Árfolyamkockázat kezelése
A Csoportnál nettó ’hosszú’ dollár, euró, román lej, horvát kuna,
valamint ’rövid’ forint, horvát kuna és orosz rubel cash flow kitettség jelentkezik.
Magas tőkeáttétel mellett a Csoport azon közgazdasági árfolyamkockázat-kezelési alapelvet alkalmazza, mely szerint az adósságállomány deviza-összetétele a Csoport nettó működési cash flow
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Az INA olyan hosszú távú földgáz és kőolaj szállítási és tárolási szerződéseket kötött, melyek az IAS 39 szerinti beágyazott
derivatívákat tartalmaznak. Ezek a beágyazott származékos ügyletek az alapul szolgáló szerződésektől elkülönítésre kerültek és valós érték fedezeti ügyletként kerültek kimutatásra. A beágyazott
származékos ügyletek valós értéke 2012. december 31-én 269
millió forint nettó követelés (lásd 34. jegyzet). 2011. december
31-én ez az érték 288 millió forint nettó követelés volt.
A Csoport az árfolyamkockázat lefedését szolgáló származékos ügyleteit a hitelek esetében valós érték fedezeti ügyletként
(amennyiben a fedezeti kapcsolat egyértelműen beazonosítható),
egyébként különálló származékos ügyletként számolja el és valós
értéken mutatja ki.
2012. december 31-én a nyitott devizavételi opciók valós értékeként 19 millió forint nettó kötelezettség (lásd 34. jegyzet) került elszámolásra. 2011. december 31-én nem volt nyitott devizavételi opció.
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Külföldi érdekeltségben lévő nettó befektetésre vonatkozó fedezeti ügylet
A Csoport hosszú lejáratú adósságának bizonyos elemei (1.145
millió USD és 2.115 millió EUR) fedezeti instrumentumként kerültek kijelölésre EUR-ban és USD-ban denominált külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre vonatkozó fedezeti ügyletekben. Ezekkel a hitelekkel a Csoport külföldi befektetéseinek spot
USD és EUR deviza átváltási kockázatainak való kitettsége került
fedezésre. Az ezen hitelek átváltásakor keletkezett 43.420 millió
Ft veszteség az egyéb átfogó jövedelem elemei közt a fedezett
külföldi érdekeltség átváltásakor keletkezett nyereséggel szemben került könyvelésre.
Kamatlábkockázat kezelése
A MOL, mint energiaipari cég, kamatlábkockázatból adódó kitettsége limitált. A fix/változó kamatozású adósság arányát a Kockázatkezelés javaslata alapján az Igazgatóság állapítja meg időrőlidőre, a nemzetközi gyakorlattal összhangban.
A 2005. évi 750 millió EUR névértékű, a 2010. évi 750 millió EUR
névértékű, a 16 milliárd forint névértékű 2010-2011 közötti valamint a 2012. évi 500 millió USD névértékű lakossági kötvény kibocsátási programoknak köszönhetően a fix kamatozású kötelezettségek aránya jelentősen megnőtt a teljes adósságállományon belül. 2012. december 31-én a Csoport adósságállományának 45,1%-a volt fix kamatozású, míg 2011. december 31-én ez
36,3% volt.

A főbb kitettségek érzékenység vizsgálata
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a Csoport Kockázatkezelési Vezetése érzékenységi analízist készít. A Pénzügyi Kockázatkezelési Modellnek megfelelően a főbb érzékenységi mutatók a következőek:

Működési eredményre gyakorolt hatás

2012

2011

milliárd forint

milliárd forint

Brent kőolaj ára (+/- 10 USD/bbl változás; fix crack spreadek és vegyipari árrés esetén)
Downstream

+ 11,5 / - 11,5

+ 9,6 / - 9,6

Upstream

+ 20,1 / - 20,0

+ 17,8 / - 17,5

+ 1,5 / - 1,5

+ 1,1 / - 1,0

+ 42,3 / - 42,3

+ 40,5 / -40,5

+ 1,2 / - 1,2

+ 1,8 / - 2,1

+ 2,6 / - 2,6

+ 3,2 / - 3,2

+ 19,3 / - 19,3

+ 18,4 / - 18,4

- 0,7 / + 0,7

- 0,7 / + 0,7

Gáz Midstream
Crack Spread (+/- 10 USD/t változás)
Downstream
Upstream
Integrált vegyipari árrés (+/- 10 EUR/t változás)
Downstream
Brent - Ural Spread (+/- 1 USD/bbl)
Downstream
Upstream
Árfolyam (+/- 10 HUF/USD változás; fix crack spreadek esetén)
Downstream
Upstream
Gáz Midstream

+ 9,4 / - 9,4

- 0,9 / + 0,9

+ 19,0 / - 19,0

+ 22,3 / - 22,3

- 1,2 / + 1,2

- 1,9 / + 1,9

+ 0,2 / - 0,2

-

+ 13,0 / - 13,0

+ 13,5 / - 13,5

+ 0,4 / - 0,4

+ 0,6 / - 0,6

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

A Csoport a változó kamatozású hitelekből eredő kamatkockázat
cash flow-ra gyakorolt hatásának fedezésére kamat swap ügyleteket köthet.

Egyéb kiTETTségEk

2012. és 2011. december 31-én a Csoportnak nem volt nyitott kamat swap ügylete

A Csoport számos ügyfélnek szállít termékeket vagy nyújt szolgáltatásokat. Figyelembe véve a szerződési volumeneket és a vevők hitelképességét, nem áll fenn jelentős hitelkockázat.
A vevők 12 szegmensbe kerültek besorolásra a jobb átláthatóság és a megfelelő diverzifikáció érdekében. Az egyes szegmensek eltérő
jellemzői a hitelkockázat csökkentését szolgálják.
Magasabb kockázati profilú szegmensekhez magasabb biztosítékkal rendelkező hitel-limitek tartoznak. Biztosítékfajták tekintetében az
óvadékok, bankgaranciák, akkreditívek és zálogjogok a preferáltak.
A Társaság közép-kelet európai régióban betöltött meghatározó szerepe miatt a vevők hozzávetőlegesen 70%-a is ebből a régióból származik, bár földrajzi szempontból meglehetősen differenciált a Társaság vevőportfóliója.
A Csoport szabályozása biztosítja, hogy csak megfelelő hiteltörténettel rendelkező vevőknek történik értékesítés és a hitelkitettség
nem halad meg egy elfogadható mértéket.
Az egyedi hitel-limitek a vevők külső és belső értékelése alapján kerülnek megállapításra. A már meglévő és a lehetséges vevőkről az
információk ismert és megbízható hitelminősítőktől kerülnek beszerzésre. A kapott információk alapján történik a vevők belső értékelése, ahol az egyedi hitel-limiteket előre maghatározott algoritmusok alakítják ki. A belső, részben automatikus értékelés megfelel
a nemzetközi legjobb módszereknek, konzervatív hitel menedzsment megközelítéssel. A vevői nemfizetésből fakadó kockázatok minél
nagyobb mértékű diverzifikációja érdekében a Csoport hitelbiztosítási szolgáltatást is igénybe vesz.
Összetett szoftveres támogatás (SAP, CRM, Endur) segítségével biztosított a hitelkitettség, a hitel korlátok túllépése és lejárata, illetve
a lejárt követeléseknek folyamatos nyomon követése. Amennyiben ilyen eset következik be, a szállítások azonnal leállításra kerülnek.
Újraindításáról a döntést mind az üzleti, mind a pénzügyi oldalon csak a kijelölt vezető teheti meg. A szükséges vezetői szintű döntésekről a Csoport belső szabályzata rendelkezik.
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jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

pozícióját tükrözze (’természetes hedge’).
A Csoport devizacserés swap ügyleteket alkalmazhat az adósságállomány deviza összetételének befolyásolására. 2012. december
31-én és 2011. december 31-én a Csoport nem rendelkezett nyitott devizacserés swap ügylettel.
A Csoport két hosszú távú (2017-ben és 2019-ben lejáró) nemzetközi földgázszállítási szerződéssel rendelkezik, melyek esetében
az elszámolás SDR alapon történik. A szerződésben foglalt SDR
alapú árkalkuláció az IAS 39 szerint egy SDR/USD swap beágyazott származékos ügyletnek minősül, mivel a Csoport szerint az
USD-alapú árképzés szorosan kapcsolódik az alapszerződéshez.
Ez az ügylet az alapul szolgáló szerződéstől elkülönítésre került
és cash flow fedezeti ügyleteként kerül kimutatásra. A beágyazott
SDR cash flow fedezeti ügylet valós értéke 2012. december 31-én
2.434 millió forint (1.972 millió forint halasztott adóval) nettó követelés (lásd 12. jegyzet). Ugyanezen érték 2011. december 31én 2.955 millió forint (2.394 millió forint halasztott adóval) nettó
követelés volt. Az instrumentum valós értékének csökkenése az
egyéb átfogó jövedelmek közt került elszámolásra.

Hitelkockázat

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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Likviditási kockázat

millió forint
Hosszú lejáratú lehívható hitelkeret (általános vállalat-finanszírozási célra)

360.882

Rövid lejáratú lehívható hitelkeret

318.269

Összes lehívható hitelkeret

679.151

A MOL Csoport lejárati szerkezetének további javításához hozzájárult a MOL Nyrt. 1 milliárd euró összegű, 2011. június 10-én aláírt,
eredetileg 5 éves futamidejű hitelszerződése alatt 561 millió euró összeg meghosszabbítása további 1 évvel, 2017. június 10-ig.
A Csoport finanszírozási szerkezetének további diverzifikálását szem előtt tartva a MOL Group Finance S.A. (a MOL Nyrt. 100%-os leányvállalata) 2012. szeptember 12-én egy 1 milliárd dollár értékű Euro Medium Term Note kötvényprogramot állított fel a MOL garanciája mellett. A program alatt 2012. szeptember 26-án sor került egy 500 millió dollár összegű kötvény kibocsátására, 7 éves lejárat és
6,250%-os fix kamatozás mellett.
A rendelkezésre álló finanszírozási portfolió megfelelő feltételeket nyújt a likviditás biztosításához és a pénzügyi rugalmassághoz a Csoport számára.
A következő táblázat a Csoport pénzügyi instrumentumait tartalmazza lejárat szerinti bontásban 2012. és 2011. december 31-én a
szerződés szerinti kifizetések nem diszkontált értéke alapján:

2012. december 31.

Esedékes

1 hónapon
belül
esedékes

1-12 hónapon
belül
esedékes

millió forint

millió forint

millió forint

1-5 éven
belül
esedékes

5 éven túl
esedékes

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

Kamatozó hitelek és kölcsönök:
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Pénzügyi lízingből
származó kötelezettségek:

-

52

806

3.227

1.631

5.716

Változó kamatozású hosszú
lejáratú banki hitelek:

-

4.749

216.740

145.376

5.431

372.296

Változó kamatozású egyéb
hosszú lejáratú hitelek:

-

14

8.100

134

-

8.248

Változó kamatozású rövid
lejáratú banki hitelek:

-

40.902

101.544

-

-

142.446

Változó kamatozású egyéb
rövid lejáratú hitelek:

-

-

-

-

-

-

Fix kamatozású kötvények:

-

-

22.071

516.976

-

539.047

Egyéb:

-

-

-

-

-

-

Nem kamatozó hosszú l
ejáratú kötelezettségek:

-

-

38

1.720

3.194

4.952

Eladott "A" részvények eladási és vételi
opcióval: (lásd 17., 22. és 34. jegyzet)

-

-

166.188

-

-

166.188

Pénzügyi garanciákból eredő maximális
kitettség (lásd 35. jegyzet)

6.574

-

-

-

-

6.574

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

26.119

269.371

271.151

-

-

566.641

Összesen

32.693

315.088

786.638

667.433

10.256

1.812.108
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Esedékes

1-12 hónapon
belül
esedékes

1-5 éven
belül
esedékes

5 éven túl
esedékes

Összesen

Kamatozó hitelek és kölcsönök:
Pénzügyi lízingből
származó kötelezettségek:

-

41

723

2.680

814

4.258

Változó kamatozású hosszú
lejáratú banki hitelek:

-

66.881

111.564

350.886

38.685

568.016

Változó kamatozású egyéb
hosszú lejáratú hitelek:

-

17

358

6.616

-

6.991

Változó kamatozású rövid
lejáratú banki hitelek:

-

26.335

109.133

-

-

135.468

Változó kamatozású egyéb
rövid lejáratú hitelek:

-

-

4.923

-

-

4.923

Fix kamatozású kötvények:

-

-

28.724

327.851

247.057

603.632

Egyéb:

-

-

-

-

-

-

Nem kamatozó hosszú
lejáratú kötelezettségek:

-

22

237

4.130

5.012

9.401

Eladott "A" részvények eladási és
vételi opcióval:

-

-

175.302

-

-

175.302

Pénzügyi garanciákból eredő
maximális kitettség

11.409

-

-

-

-

11.409

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

76.261

304.283

252.691

-

-

633.235

Összesen

87.670

397.579

683.655

692.163

291.568

2.152.635
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jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

A Csoport likviditási politikája előírja, hogy biztosítani kell a Pénzügyi Stratégia megvalósításához elegendő pénzeszköz, lehívható hitelkeret rendelkezésre állását. A lehívható, fel nem használt, rendelkezésre tartott hitelkeret összege 2012. december 31-én a következő:

2012. december 31.

1 hónapon
belül
esedékes
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Tőkekezelés

Pénzügyi eszközök fajtái és valós értéke (vevőkövetelések, egyéb forgóeszközök és pénzeszközök kivételével) és a pénzügyi kötelezettségek fajtái és valós értéke (a szállítók és egyéb követelések kivételével) a következő:

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

A Csoport a nettó eladósodottsági mutató alkalmazásával követi figyelemmel a tőkeszerkezet alakulását, amely a nettó adósság osztva
a saját tőke és a nettó adósság összegével.

2012

2011

millió forint

millió forint

Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú rész nélkül

682.787

862.149

Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú része

262.048

183.905

Rövid lejáratú kötelezettségek

145.838

136.288

2011
millió forint

Cash flow fedezeti ügyletek
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelés (lásd 12. jegyzet)

2.434

Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti ügylet (lásd 15. jegyzet)

2.955

7.208

7.927

9.642

10.882

269

288

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni követelés, mint fedezett alapügylet valós értéke (lásd 33. jegyzet)

-

185

Termékár ügyletekből származó nettó kötelezettség valós értéke- valós érték fedezeti ügylet
(lásd 33. jegyzet)

59

-

Összes cash flow fedezeti ügylet
Pénzügyi instrumentum valós értéken az eredménykimutatásban könyvelve
Fedezeti ügyletnek minősülő derivatív ügyletek
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés

Nem fedezeti ügyletnek minősülő derivatív ügyletek

Csökkentve: Pénzeszközök és pénzegyenértékesek, valamint Értékpapírok

347.781

311.133

MOL-OTP részvényswap valós értéke (lásd 17. jegyzet)

346

-

Nettó adósság

742.892

871.209

Termékár tranzakciókból származó nettó követelés (lásd 33. jegyzet)

236

337

1.699.754

1.651.902

-

-

547.383

591.203

Saját tőke

2.247.137

2.243.105

Összes pénzügyi instrumentum valós értéken az eredménykimutatásban könyvelve

Tőke és nettó adósság

2.990.029

3.114.314

24,8%

28,0%

Anyavállalatra jutó saját tőke
Külső tulajdonosok részesedése

Nettó eladósodottsági mutató (%)

34

pénzÜgyi instrumentumOk

Deviza forward tranzakciók miatti követelések (lásd 33. jegyzet)
Értékpapírok

29.202

-

30.112

810

Összes pénzügyi instrumentum valós értéken az eredménykimutatásban könyvelve- hosszú
lejáratú (lásd 12. jegyzet)

183

214

Összes pénzügyi instrumentum valós értéken az eredménykimutatásban könyvelve- rövid
lejáratú (lásd 15. jegyzet)

727

596

29.202

-

17.280

22.762

3.483

1.755

20.763

24.517

10.792

10.938

Értékpapírok
Kölcsönök és követelések

Pénzügyi instrumentumnak minősülnek a mérlegben a befektetések, az egyéb befektetett eszközök, a vevőkövetelések, az
egyéb forgóeszközök, a pénzeszközök, a rövid és hosszú lejáratú hitelek, az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, a szállítói és az
egyéb kötelezettségek. A származékos ügyletek az egyéb befektetett eszközök, az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, az egyéb
forgóeszközök, illetve a szállítók és egyéb kötelezettségek mérlegsorokon kerülnek bemutatásra. Az amortizált bekerülési értéken
kimutatott fix kamatozású kötvény valós értéke piaci árakon alapul.
Értékpapírok között EUR-ban denominált államkötvények vannak, amelyek eredeti lejárata 2015, 5,1%-s inflációval korrigált kuponnal.
A menedzsment nem kívánja tizenkét hónapon túl megtartani ezt az eszközt, ezért forgóeszközként kerültek besorolásra. 2012.
december 31-én ezen eszköznek nem tekinthető aktívnak a piaca, mivel azonban a pénzügyi év utolsó napján történt a megszerzése ,
ennek megfelelően annak valós értéke megegyezik a könyv szerinti értékével.
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Adott kölcsönök hosszú lejáratú része (lásd 12. jegyzet)
Adott kölcsönök rövid lejáratú része (lásd 15. jegyzet)
Kölcsönök és követelések összesen

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

A Csoport a mindenkori gazdasági körülményeknek megfelelően alakítja ki és szükség esetén változtatja a tőkeszerkezetét. Ennek eszközeként a Csoport változtathatja az osztalék kifizetés összegét, tőkét juttathat vissza a részvényeseknek vagy új részvényeket bocsáthat ki. A Csoport végezhet saját részvény tranzakciókat is ilyen célból (lásd 17. Jegyzet). Nem történt változás az ezzel kapcsolatos célkitűzésekben, politikában vagy eljárásokban a 2012. december 31-re, illetve 2011. december 31-ére végződő években.

2012
millió forint

Értékesíthető befektetések (lásd 11. jegyzet)
Jadranski Naftovod d.d. - tőzsdén jegyzett
Egyéb tőzsdén nem jegyzett

9.779

9.711

Összes értékesítendő befektetés

20.571

20.649

Összes pénzügyi eszköz

81.088

56.858

Összes éven túli

40.468

46.580

Összes éven belüli

40.620

10.278

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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A pénzügyi instrumentumok könyv szerinti és valós értéke a következő:

2011

millió forint

millió forint

Könyv szerinti érték
2012
2011

Cash flow fedezeti ügyletek
Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti ügylet (lásd 22. jegyzet)
Összes cash flow fedezeti ügylet

4.070

5.457

4.070

5.457

Pénzügyi kötelezettségek valós értéke az eredménykimutatásban könyvelve
Magnolia Finance Ltd által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 21 jegyzet)

2.761

14.532

Fedezeti ügyletnek minősülő derivatív ügyletek
Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, mint fedezett alapügylet valós
értéke (lásd 33. jegyzet)
Termékár ügyletekből származó nettó kötelezettség valós értéke (lásd 33. jegyzet)
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség

MOL-OTP részvényswap valós értéke (lásd 17. jegyzet)
Deviza forward tranzakciók miatti kötelezettségek (lásd 33. jegyzet)
Összes pénzügyi kötelezettség valós értéke az eredménykimutatásban könyvelve

2.955

2.434

2.955

Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti ügylet
(lásd 15. jegyzet)

7.208

7.927

7.208

7.927

Értékesíthető befektetések (lásd 11. jegyzet)

20.571

20.649

20.571

20.649

Értékpapírok

29.202

-

29.202

-

185

Adott kölcsönök (lásd 12. és 15. jegyzet)

1.534

912

6.093

16.864

20.763

24.517

20.763

24.517

570.680

620.849

570.680

620.849

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés (lásd 33. jegyzet)

269

288

269

288

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, mint fedezett alapügylet valós értéke (lásd 33. jegyzet)

-

185

-

185

Termékár ügyletekből származó nettó követelés valós értéke- valós
érték fedezeti ügylet (lásd 33. jegyzet)

59

-

59

-

Vevőkövetelések (lásd 14. jegyzet)

-

4.585

19

-

10.466

37.078

Termékár ügyletekből származó nettó követelés (lásd 33. jegyzet)

236

337

236

337

15.280

MOL-OTP részvényswap valós értéke (lásd 17. jegyzet)

346

-

346

-

79.718

43.877

79.718

43.877

318.579

311.133

318.579

311.133

4.488

3.388

4.488

3.388

368.977

539.619

368.977

539.619

3.910

Összes pénzügyi kötelezettség valós értéken az eredménykimutatásban könyvelve- rövid lejáratú
(lásd 22. jegyzet)

6.556

21.798

Hosszú lejáratú kamattal terhelt hitelek és kölcsönök

940.733

1.041.182

Rövid lejáratú kamattal terhelt hitelek és kölcsönök

145.839

136.288

Eladott "A" részvények eladási és vételi opcióval (lásd 17. és 22. jegyzet)

166.188

171.140

4.101

4.872

Pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken összesen

1.256.861

1.353.482

Összes pénzügyi kötelezettség

1.271.397

1.396.017

Összes éven túli

948.744

1.061.334

Összes éven belüli

322.653

334.683

Egyéb forgóeszközök (kivéve származékos ügyletek, adott kölcsönök
és elhatárolt, illetve visszaigényelhető adók, lásd 15. jegyzet)
Pénzeszközök és készpénzegyenértékesek (lásd 16. jegyzet)
Pénzügyi kötelezettségek
Kamattal terhelt hitelek és kölcsönök:
Pénzügyi lízingből származó kötelezettségek
Változó kamatozású hosszú lejáratú banki hitelek
Változó kamatozású egyéb hosszú lejáratú hitelek
Változó kamatozású rövid lejáratú banki hitelek
Változó kamatozású egyéb rövid lejáratú hitelek

-

6.594

-

6.594

145.614

136.049

145.614

136.049

225

239

225

239

567.268

491.581

580.114

408.504

Nem kamatozó hosszú lejáratú kötelezettségek

4.101

4.872

4.101

4.872

Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti ügylet
(lásd 22. jegyzet)

4.070

5.457

4.070

5.457

Magnolia Finance Ltd által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz
kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 21 jegyzet)

2.761

14.532

2.761

14.532

166.188

171.140

166.188

171.140

6.093

16.864

6.093

16.864

-

4.585

-

4.585

1.534

912

1.534

912

59

-

59

-

-

185

-

185

19

-

19

-

542.274

595.201

542.274

595.201

Fix kamatozású kötvény

Vételi és eladási opcióval eladott "A" részvények (lásd 17. és 22.
jegyzet)
CEZ-nek értékesített MOL részvényre vonatkozó opció valós értéke
(lásd 17. jegyzet)
MOL-OTP részvényswap valós értéke (lásd 17. jegyzet)
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség (lásd
33. jegyzet)
Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, mint
fedezett alapügylet valós értéke (lásd 33. jegyzet)
Termékár ügyletek miatti nettó kötelezettség (lásd 33. jegyzet)
Deviza forward tranzakciók miatti kötelezettségek (lásd 33. jegyzet)
Szállítók és egyéb kötelezettségek (származékos ügyletek, eladási és
vételi opcióval rendelkező eladott "A" részvények, adók és hozzájárulások nélkül, lásd 22. jegyzet )
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millió forint

2.434

-

Pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken

140

millió forint

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

-

Összes pénzügyi kötelezettség valós értéken az eredménykimutatásban könyvelve- hosszú
lejáratú (lásd 21. jegyzet)

Kamattal nem terhelt hosszú lejáratú kötelezettségek

millió forint

Pénzügyi eszközök

59

Nem fedezeti ügyletnek minősülő derivatív ügyletek
CEZ-nek értékesített MOL részvényre vonatkozó opció valós értéke (lásd 17. jegyzet)

millió forint

Valós érték
2012
2011
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A Csoport által meghatározott pénzügyi eszközök és kötelezettségek valós értéke 2012. december 31-én kategóriánként a következőképp alakult:

2012 dec. 31

1. szint

2. szint

3. szint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Pénzügyi eszközök

1. szint

2. szint

3. szint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Pénzügyi eszközök
Értékesíthető befektetés a JANAF d.d.-ben (lásd 11. jegyzet)

10.938

10.938

-

-

Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti ügylet
(lásd 15. jegyzet)

7.927

-

7.927

-

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelésekcash-flow fedezeti ügylet (lásd 12. jegyzet)

2.955

-

2.955

-

Termékár tranzakciókból származó nettó követelés (lásd 33.
jegyzet)

337

-

337

-

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés (lásd 33.
jegyzet)

288

-

288

-

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, mint
fedezett alapügylet valós értéke (lásd 33. jegyzet)

185

-

185

-

Értékpapírok

29.202

-

29.202

-

Értékesíthető befektetés a JANAF d.d.-ben (lásd 11. jegyzet)

10.792

10.792

-

-

Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti ügylet
(lásd 15. jegyzet)

7.208

-

7.208

-

16.864

-

16.864

-

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelésekcash-flow fedezeti ügylet (lásd 12. jegyzet)

CEZ-nek értékesített MOL részvényre vonatkozó opció valós értéke (lásd 17. jegyzet)

2.434

-

2.434

-

Magnolia Finance Ltd által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz
kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 21 jegyzet)

14.532

-

14.532

-

Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti
ügylet (lásd 22. jegyzet)

5.457

-

5.457

-

MOL-OTP részvényswap valós értéke (lásd 17. jegyzet)

4.585

-

4.585

-

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség
(lásd 33. jegyzet)

912

-

912

-

Termékár ügyletek miatti nettó kötelezettség (lásd 33. jegyzet)

185

-

185

-

MOL-OTP részvényswap valós értéke (lásd 17. jegyzet)

346

346

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés
(lásd 33. jegyzet)

269

-

269

-

Termékár ügyletekből származó nettó követelés (lásd 33. jegyzet)

236

-

236

-

Termékár ügyletekből származó nettó követelés- valós érték fedezeti ügyletek (lásd 33. jegyzet)

59

59

-

Pénzügyi kötelezettségek
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CEZ-nek értékesített MOL részvényre vonatkozó opció valós értéke (lásd 17. jegyzet)

6.093

-

6.093

-

Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti
ügylet (lásd 22. jegyzet)

4.070

-

4.070

-

Magnolia Finance Ltd által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz
kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 21 jegyzet)

2.761

-

2.761

-

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség
(lásd 33. jegyzet)

1.534

-

1.534

-

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, mint
fedezett alapügylet valós értéke (lásd 33. jegyzet)

59

-

59

-

Deviza forward tranzakciók miatti kötelezettségek
(lásd 33. jegyzet)

19

-

19

-

A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik

Pénzügyi kötelezettségek

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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A Csoport a pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározására és bemutatására a következő hierarchiát használja értékelési technikánként:
- 1 szint: a beazonosítható eszközök és kötelezettségek aktív piacokon jegyzett ára
- 2. szint: egyéb technikák, amelyekhez minden olyan alapadat, mely jelentős hatással van a valós értékre, közvetlenül vagy közvetve hozzáférhető.
- 3. szint: technikák, melyek olyan, piacon hozzá nem férhető alapadatokat alkalmaznak, amelyeknek jelentős hatása van a valós
értékre.
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méRLEgEn kíVüLi köTELEzETTségEk

Adott garanciák
A MOL Csoporton kívüli felek részére vállalt garanciák összege 6.574 millió forint.
Szerződéses és beruházási kötelezettségek
A szerződéses és beruházási kötelezettségek értéke 2012. december 31-én 107,1 milliárd forint, amelyből jelentős rész kapcsolódik a
Slovnaft (63,2 milliárd forint) és a TVK (23,3 milliárd forint) új petrolkémiai üzemének beruházásához. Ezen felül 13,5 milliárd forint az
INA szerződéses és beruházási kötelezettsége, és 5,7 milliárd forint pedig a MOL Nyrt. kötelezettsége.
Földgázvásárlási kötelezettség, Take or Pay (TOP) szerződés

a késedelemből származó kára megtérítését kéri (nagyjából 3 millió EUR és annak 2007. június 28-tól számított évi 10,48%-os késedelmi kamatai megfizetését). A bíróság első fokon helyt adott felperes kereseti kérelmének, amely ítélet ellen a MOL fellebbezést
nyújtott be. A másodfokú bíróság határozatával az első fokú bíróság ítéletét teljes egészében hatályon kívül helyezte, és az első
fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. A megismételt
első fokú eljárásban a bíróság szakértőt rendelt ki, amely elkészítette a szakvéleményét. A MOL helytelennek tartja a bíróság által
beszerzett szakvélemény következtetéseit, ezért ellenvéleményt
szerzett be, amelyet benyújtott a bírósághoz. A bíróság tárgyalási határnapot 2013. április 11-re tűzte ki.
Paraffin kartell

A MOL Csoport hosszú távú földgázvásárlási szerződést kötött a MET-el a Csoport folyamatos gázellátásának biztosítása érdekében.
A szerződés alapján 2015-ig évenként meghatározásra kerültek a szállítási mennyiségek, de az adott évi mennyiség minden évben
felülvizsgálható a szállítóval. A felülvizsgált mennyiségek nagy részére kötelező átvételi követelmény (2012. december 31-től 140 millió
m3 földgáz beszerzésére) vonatkozik.
2011. január 1-től a Prirodni plin d.o.o. új import szerződést kötött az olasz ENI társasággal 2.250 millió m3 földgáz beszerzésére
vonatkozóan 2013. december 31-ig. 2013. január 1-én a jövőbeni kötelezettségek összege 69 milliárd forint a szerződés lejáratáig.
Ezzel a hosszú távú szerződéssel együtt az INA szerződést írt alá a MET-tel és a Geoplin d.o.o.-val földgáz import tekintetében 2013.
október 1-ig. 2013. január 1-én a jövőbeni kötelezettségek összege 24 milliárd forint a szerződés lejáratáig.
Operatív lízing
Az operatív lízing kötelezettség összegét az alábbi táblázat mutatja be:

Az Európai Bizottság döntésének következményeképpen a paraffin vásárlók kártérítést követelhetnek a paraffin kartellben részt
vevő gyártóktól és kereskedőktől, így a MOL-tól is.

2012

2011

millió forint

millió forint

1 éven belül esedékes kötelezettségek

5.393

6.509

2-5 éven belül esedékes kötelezettségek

8.722

7.534

55

150

14.170

14.193

5 éven túl esedékes kötelezettségek
Összesen

A 2012. december 31-én fennálló operatív lízing ügyletek értékéből 5.516 millió forint összegű kötelezettség a SLOVNAFT a.s., 2.958
millió forint az INA Csoport, 2.996 millió forint a MOL Nyrt. szerződéses kötelezettsége.
Hatósági eljárások, peres ügyek
Creditor perek:
A pozsonyi I. számú Járásbíróság 2011. január 12-én kézbesítette a MOL Nyrt. („MOL”) számára a felperes CREDITOR GAMA s.r.o.
(„CREDITOR GAMA”) keresetlevelét és kereset-kiterjesztését, melyben arra kéri a bíróságot, hogy kötelezze a MOL-t nagyjából 380 millió szlovák korona és annak 2007. november 28 -tól számított évi 14,75%-os késedelmi kamatai megfizetésére. A CREDITOR GAMA a keresetét arra alapítja, hogy a MOL által a SLOVNAFT a.s. részvényekre tett nyilvános vételi ajánlatban felkínált ár nem felelt meg a szlovák értékpapírtörvény rendelkezéseinek, ugyanis véleménye szerint a részvényenkénti ajánlati árnak magasabbnak kellett volna lennie. A MOL a CREDITOR GAMA követelését megalapozatlannak tartja, különös tekintettel arra a tényre, hogy az ajánlati árat a szlovák
pénzügyi felügyelet (Úrad pre financny trh) hagyta jóvá. A perben a bíróság az első tárgyalást 2011. szeptember 20-án tartotta, melyen
bizonyítást rendelt el, és a tárgyalást új tárgyalási határnap kitűzése nélkül elhalasztotta.
A pozsonyi I. számú Járásbíróság előtt indult peres eljárásban a felperes CREDITOR BETA s.r.o. („CREDITOR BETA”) azt állítja, hogy a
SLOVNAFT a.s. társaság felvásárlásakor a MOL által tett kötelező vételi ajánlatot a szlovák pénzügyi felügyelet (Úrad pre financny trh)
nem hagyta jóvá, és az elhúzódó eljárás miatt 213 napig nem jutott hozzá a felajánlott részvényei ellenértékéhez. Keresetében ebből
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Az Európai Bizottság az európai paraffin gyártók és kereskedők
feltételezett kartell tevékenysége miatt 2005 áprilisában vizsgálatot indított. A vizsgálat Európa szerte mintegy 10 jelentős paraffin előállítót és kereskedőt érintett. Az ügyben 2008 októberében
született döntés, amely megállapította, hogy a társaságok összehangolták kereskedelmi tevékenységüket az európai (EGT) paraffin piacon és folyamatos jogellenes kartellben vettek részt. A MOL
esetében a Bizottság 23,7 millió EUR bírságot szabott ki, amelyet
a társaság 2009 elején megfizetett.

A fenti lehetőséggel élve több paraffinviaszt vásárló vállalkozás
kártérítési igényt jelentett be egy angol (2010), valamint egy holland (2012) bíróság előtt. Keresetükben annak a kárnak a megtérítését kérik, melyet - az Európai Bizottság által nem jogerősen
megállapított - kartellben résztvevő vállalkozások okoztak nekik
azzal, hogy a kartelltevékenység következtében a termékhez magasabb áron juthattak hozzá. A kártérítési igény alapja és mértéke
tekintetében jelenleg is több vitatott pont van, az eljárások hoszsza nehezen megbecsülhető.
SLOVNAFT a.s.-al kapcsolatos eljárások
A Szlovák Köztársaság versenyhatóságának Piaci Erőfölénnyel
Való Visszaélés Osztálya 2005. november 21-i dátummal kelt levelében értesítette a SLOVNAFT a.s.-t, hogy eljárást kezdeményez
a társasággal szemben a szlovák versenytörvény (a verseny védelméről szóló 136/2001. számú törvény) előírásainak megsértése
miatt. Az eljárás a SLOVNAFT a.s. árképzési és engedmény politikájának áttekintésére irányult a benzin és gázolaj piac vonatkozásában. A versenyhatóság 2006. december 22-én meghozott határozatában megállapította, hogy a SLOVNAFT a.s. visszaélt gazdasági erőfölényével az érintett benzin és gázolaj nagykereskedelmi
piacon az engedmények diszkriminatív alkalmazása révén egyes
vevők vonatkozásában, és 300 millió SKK pénzbírságot szabott ki.

A SLOVNAFT a.s. fellebbezést nyújtott be a döntés ellen. A Hivatal másodfokon eljáró Tanácsa 2007. december 22-én hozta meg
végleges döntését, amelyben a SLOVNAFT a.s.-t a bírság megfizetésére kötelezte. A döntésnek megfelelően a SLOVNAFT a.s. a kivetett bírságot megfizette 2008. február 25-én.
2008 januárjában a SLOVNAFT a.s. keresetet nyújtott be a Pozsonyi Kerületi Bíróságra, amelyben a szlovák versenyhatóság döntésének és az eljárás törvényességének felülvizsgálatát kérte. A Pozsonyi Kerületi Bíróság a SLOVNAFT a.s. kérelmének megfelelően az érdemi döntés meghozataláig felfüggesztette a SLOVNAFT
a.s. pénzbírság fizetési kötelezettségét. Ennek eredményeképpen
a versenyhatóság a már megfizetett bírság teljes összegét visszautalta a SLOVNAFT a.s. részére 2008. április 8-án.
A Pozsonyi Kerületi Bíróság 2009. december 15-én hatályon hívül
helyezte a versenyhatóság első és másodfokú döntését, és a versenyhatóságot új eljárásra kötelezte. Az ítélet több jogsértést talált a versenyhatóság eljárásában, és megállapította, hogy a kiszabott bírság túlzó, helytelen és nem áll arányban a SLOVNAFT a.s.
állítólagos jogsértésével.
A megismételt eljárásban a szlovák versenyhatóság 2010. december 10-én hozta meg az első fokú döntést. A hatóság határozatában kimondta, hogy a SLOVNAFT a.s. megszegte a versenytörvényt a 2006. évben folytatott tevékenységével a benzin nagykereskedelmi piac tekintetében, és 2005-ben és 2006-ban folytatott tevékenységével a gázolaj nagykereskedelmi piac tekintetében, és 9 millió euró összegű bírságot szabott ki. A SLOVNAFT
a.s. sem a megállapított tényállással, sem az abból levont következtetésekkel nem ért egyet, ezért az első fokú döntéssel szemben 2010. december 29-én fellebbezést nyújtott be a versenyhatóság Tanácsához.

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz
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A versenyhivatal másodfokon eljáró Tanácsa 2011. július 8-án fogadta el végleges érdemi döntését, amelyben teljes egészében elutasította a társaságnak a Hivatal 2010. december 12-én kelt elsőfokú döntése ellen benyújtott fellebbezését és megerősítette
az első fokú határozatot, valamint a kiszabott bírság összegét.
A Hivatal utóbbi – első fokon 2010-ben, másodfokon 2011-ben elfogadott – döntései szerint a visszaélés azáltal valósult meg, hogy
a társaság ügyfeleinek nyújtott kedvezményei és felárai a benzin
2006-os és a gázolaj 2005 – 2006-os nagykereskedelmi listaárából
diszkriminatívak voltak, és az által, hogy a Társaság ezzel állítólag
kb. 203 millió SKK (6,7 millió euro) jogalap nélküli gazdagodásra
tett szert. A társaság diszkriminatív gyakorlatát a versenyhivatal
úgy értékelte, hogy az nem a versenytársak kizárására vagy a verseny korlátozására illetve megsértésére, hanem a társaság profit maximalizálására (inkább kizsákmányoló, mint kiszorító diszkriminatív gyakorlat) irányult. A társaság jogsértő magatartása állítólag az egyes vevők hátrányos megkülönböztetésével valósult
meg, ugyanakkor, a versenyhivatal állítása szerint, ez a gyakorlat
nem tekinthető a versenyjog súlyos megsértésének.

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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A Pozsonyi Regionális Bíróságon első tárgyalás 2012. március 22én megtartott tárgyaláson a bíróság hatályon kívül helyezte a Hivatal 2010-ben, és a Tanács 2011-ben meghozott döntését, és a
Hivatalt utasította, hogy az ügy érdemében döntsön. 2012. május 9-én visszautalta az eljárást a Hivatalhoz, hogy az az ügy érdemében döntsön. A Hivatal a bíróság határozata ellen fellebbezéssel élt, amely elbírálására a Legfelsőbb Bíróság rendelkezik hatáskörrel. Az ügy lehetséges kimenetelét nem lehet számszerűsíteni.
MOL Romániával kapcsolatos eljárások
A Román Versenyhivatal 2012. január 10-én arról tájékoztatta a
MOL Románia s.r.l.-t, hogy az általa lefolytatott vizsgálat alapján
a versenyjogi szabályok feltételezett megsértése történt, amikor
2008-ban az ECO Premium néven ismert ólompótló adalékanyagot tartalmazó benzint a román kőolajipari vállalatok egységesen
kivonták a román üzemanyagpiacról.
A Román Versenyhivatal a vonatkozó versenyjogi szabályozás
alapján, a MOL Romániát 80,3 millió lejre (18,5 millió EUR) büntette, ami a vállalat 2010. évi üzleti forgalmának 3%-a.
A MOL Románia a Román Versenyhivatali döntést kézhez kapta és a
Bukaresti Fellebbviteli Bíróság előtt megtámadta azt és kérelmezte a
végrehajtás felfüggesztését is. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.
A MOL Románia az Eco Premiumot teljes mértékben a helyi gyártóktól és forgalmazóktól szerezte be. A MOL Románia határozott álláspontja, hogy az Eco Premium kivonása nem a versenyjog megsértését eredményező megállapodás vagy összehangolt
magatartás eredménye.
Az INA Csoport peres eljárásai
LJUBLJANSKA BANKA
A bírósági eljárás a Zágrábi Kereskedelmi Bíróság előtt, 60,5 millió HRK és késedelmi kamatai behajtására indult.
A követelés két 1982-ben kötött – rövidlejáratú devizahitel külföldi felhasználásáról szóló – szerződésen alapul, amelyek az INARafinerija nafte Rijeka és a Ljubljanska banka - Osnovna banka
Zagreb között jöttek létre.
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A hivatkozott eljárásban a Ljubljanska banka követelése a Zágrábi
Kerületi Gazdasági Bíróság (ami a Kereskedelmi Bíróság jogelődje)
P-2969/87-es számú jogerős döntésében megítélt késedelmi kamatra vonatkozott, amelyet ugyanazon jogalapból származó korábbi eljárásban hoztak.
Az eljárás a Ljubljanska banka által 1995. szeptember 13-án benyújtott végrehajtási kérelemmel indult. A Zágrábi Kereskedelmi
Bíróság IV-17971/95-es számon végrehajtási záradékot bocsájtott
ki, azonban az INA kifogást nyújtott be az elévülésre hivatkozva,
továbbá a követelés jogalapját és összegszerűségét is vitatta arra
tekintettel, hogy az eljárás polgári peres eljárásként folytatódott.
Az INA kifogásolta a keresetében az ugyanazon jogalap tárgyában a végrehajtás jogellenessége kapcsán (P-20434/93) már folyamatban volt korábbi eljárást, amely időközben jogerős döntéssel zárult. A felperes kérte az újratárgyalást. Az INA újabb kifogással élt a felperes perképességét illetően.
A Kereskedelmi Bíróság 2008. november 24-én hozott határozatot, amelyben elutasította a keresetet. A felperes fellebbezést
nyújtott be az említett döntés ellen, amelynek eredményeként a
Másodfokú Kereskedelmi Bíróság az ügyet megismételt eljárásra
visszaküldte az elsőfokú bíróságnak.
A megismételt eljárásban a felperes 2010. május 3-i beadványában, a fent említett kifogások mellett az ítélt dologra hivatkozással (res iudicata) további kérelmet terjesztett elő, hivatkozva a
fent említett eljárást lezáró jogerős döntésre.
Az első fokon eljáró bíróság megállapította, hogy a jogvesztési kérelem megalapozott és P-1117/1996-es számú határozatával ismét elutasította a felperes keresetét. A felperes fellebbezése alapján a Zágrábi Másodfokú Kereskedelmi Bíróság meghozta
Pž-6625/10-3-as számú ítéletét, amellyel a Zágrábi Kereskedelmi
Bíróság P-1117/1996-os számú, 2010. szeptember 29-ei határozatát helyben hagyta, azaz az INA-ra nézve kedvező, jogerős ítéletet hozott a Ljubljanska banka keresetének elutasításával és azon
döntésével, hogy a felperes köteles viselni az alperes 369.000
HRK összegű perköltségét.
A felperes felülvizsgálati eljárást kezdeményezett.
Az ügy összetettsége miatt (megváltozott késedelmi kamatigények) az eljárás kimenetele bizonytalan, de most már valószínűbb, hogy a Legfelsőbb Bíróság a Másodfokú Kereskedelmi Bírósággal azonos álláspontot foglal majd el, ezért a konszolidált
pénzügyi kimutatásokban céltartalék képzésére nem került sor.
GWDF
A jogvitát a ciprusi GWDF Partnership Gesellschaft Bürgerlicher
Rechts és a ciprusi GWDF LIMITED kezdeményezték az INA d.d.
és az INA-NAFTAPLIN ellen a Zágrábi Kereskedelmi Bíróság előtt,

A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik

P-2597/06 ügyszám alatt, 7,9 millió euró összegre vonatkozóan.
A felperes a Saknavtobival kötött Joint Venture Megállapodásból
származó jogainak elvesztése miatti kárának megtérítését követeli, ami állítólag az alperes magatartása miatt következett be, azaz
felperes tárgyalástól való visszalépése miatt, amely alapján alperes üzletfél lehetett volna egy Joint Business Venture üzletben. Az
INA d.d. 2007 szeptemberében benyújtotta a – mind a kereseti
kérelem jogalapját, mind annak összegszerűségét vitató – ellenkérelmét, többek között azt állítva, hogy az alperesek üzleti döntés alapján hagyták abba a tárgyalásokat, és hogy pont a felperesek tárgyaltak a jóhiszeműség és tisztesség elvével ellentétesen.
Továbbá az INA d.d. benyújtotta a GWDF Partnership perképességét kifogásoló indítványát, továbbá beadványában azt is állítja,
hogy a bíróságnak nincs illetékessége a ciprusi GWDF Limited-re
vonatkozóan.

ber 17-én telekonferenciát tartott. Ezt követően 2011. december
6-án a Választottbírói Testület elfogadta a felek és a választott bíró
közötti Megállapodást, valamint a Speciális Eljárási Szabályzatot
és Ütemezést

Az elsőfokú bíróságnak először az alkalmazandó jogról kell döntenie, továbbá, hogy van-e illetékessége ebben a jogvitában. Eddig – a 2008, 2009 és 2010-es év folyamán – több meghallgatást
is tartottak, amelyeken eljárásjogi kérdéseken folyt a vita (perképesség, illetékesség, alkalmazandó jog).

2011. július 29-én a Gazdasági Munkaügyi és Vállalkozási Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) három határozatot hozott,
amelyekkel megfosztotta az INA-Industrija Nafte, d.d.-t (a továbbiakban: INA) a szénhidrogén-kutatási koncesszióitól a „Száva”,
„Dráva” és „Észak-nyugat Horvátország” feltárási területeken, mivel az INA nem teljesítette az elvégzett feltárási munkákkal kapcsolatos rendszeres tájékoztatási kötelezettségét a Minisztérium
felé.

A legutóbbi, 2011. február 8-i tárgyaláson, miután a felek továbbra is kitartanak álláspontjaik mellett a bíróság úgy döntött, hogy
diplomáciai úton bekéri a döntés meghozatalához releváns jogszabályokat a Német és Ciprusi Köztársaságtól.
Az INA d.d. státusza nem változott a 2011. február 8-i tárgyalás
óta, az alkalmazandó jogszabályok beszerzése valószínűleg eltart
egy ideig, és csak a jogszabályok megszerzése utáni tárgyaláson
lesz látható, hogy milyen irányba indul el az eljárás. Az alkalmazandó jog megállapítása és a tárgyalás megtartása után lesz csak
lehetséges pontosabb becslést adni az alperes helyzetéről ebben
a jogvitában. Az eddig felmerülő bizonyítékok nem változtatták
meg gyökeresen a felek helyzetét az eljárás kezdete óta, és elmondható, hogy a feleknek pillanatnyilag egyforma nyerési esélyei vannak.
EDISON INTERNATIONAL S.p.A. („EDISON”)
Az Edison International S.p.A. választottbírósági eljárást kezdeményezett az INA d.d. ellen a Bécsi Nemzetközi Választottbírósági
Központ előtt kb. 140 millió euró kártérítés és további elmaradt
haszonra vonatkozóan.
A felperes a tényleges kár és elmaradt haszon miatt kér kártérítést, mert az INA megszegte a Termelés-megosztási Megállapodás rendelkezéseit. A leányvállalat állítása szerint a jegyzőkönyveket kötelező erejű megállapodásnak kell tekintenie az Edisonnak
az éves gáztermelésből való részesedésére vonatkozóan.
A felperes az eljárást 2011. június 29-én kezdeményezte, ekkor
kapta kézhez az INA d.d. a választottbírósági értesítést. Az INA az
ellenkérelmét 2011. július 19-én nyújtotta be. A Választottbírói
Testület 2011. szeptember 23-án megalakult és 2011. novem-

A Választottbírói Testület megalakítását követően az Edison 2012.
február 20-án nyújtotta be kereseti kérelmét, melyre az INA 2012.
május 25-én nyújtotta be ellenkérelmét és viszontkeresetét. A
2012 decemberében Bécsben megtartott tárgyalást követően a
következő tárgyalási határnapot 2013 januárjára tűzte ki a bíróság. A bíróság várhatóan az elkövetkező hónapokban hozza meg
döntését, melynek időpontja nincs előre meghatározott határidőhöz kötve.
Koncessziók

Tekintettel arra, hogy a határozatok ellen nem volt helye kifogásnak, 2011. augusztus 29-én az INA három keresetet nyújtott be a
Minisztérium döntései ellen a bírósághoz.
A keresetében az INA azt állítja, hogy az okok, amelyek alapján
a Minisztérium meghozta határozatait, sem tényszerűségében,
sem jogilag nem megalapozottak, mivel az INA rendszeresen végzett feltárási munkálatokat és ezekről megfelelően tájékoztatta a
Minisztériumot. Ezek alapján az INA kéri, hogy a Horvát Köztársaság Közigazgatási Bírósága semmisítse meg a Minisztérium hivatkozott határozatait.
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A Hivatal megállapításainak és döntéseinek a társaság által el
nem fogadott részeit, az utóbbi két határozat ellen benyújtott új
kereseti kérelemmel támadta meg a Pozsonyi Regionális Bíróságon, mely a bíróságra 2011. szeptember 2-án érkezett meg. A keresettel egy időben a társaság azzal a kéréssel fordult a bírósághoz, hogy az függessze fel a kiszabott büntetésfizetési kötelezettségét, mindaddig, amíg meg nem hozzák az ügy érdemét eldöntő végleges és jogerős bírósági döntést. Ennek alapján a versenyhivatal a bírság teljes összegét 2011. október 3-án visszautalta a
SLOVNAFT a.s. bankszámlájára.

2012. augusztus 29-én az INA beadványában kérte a bíróságot az
eljárások ésszerű időtartamon belül történő befejezésére.
Általános
A fentiekben felsorolt peres ügyek egyike sem gyakorolt hatást a
mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokra, kivéve ahol ez kiemelésre került. A Csoport tagjai szokásos működésük során több
peres ügyben is érintetté váltak. Jelenleg nincs folyamatban olyan
– az előzőekben nem említett - peres ügy, melynek kimenetele jelentős negatív hatással lehet a Csoport pénzügyi helyzetére, eszközeire, eredményére vagy üzleti tevékenységére.
Azon peres ügyek összesített perértéke, melyekben a MOL Csoport, mint alperes szerepel, 51.728 millió forint. Ezek kapcsán
18.058 millió forint céltartalék képzésére került sor.
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A Csoport tevékenységéhez kapcsolódóan környezetkárosításból
vagy szennyezésből fakadó kötelezettségek, valamint az ezekhez
kapcsolódó helyreállítás miatt felmerülő ráfordítások keletkezhetnek. A Csoportot a tevékenységével kapcsolatosan korábban
felmerült környezetkárosításért felelősség terheli. Ennek megfelelően a MOL a múltban okozott környezeti károk helyreállításának, továbbá a jelenleg hatályban lévő környezetvédelmi szabályozásoknak való megfeleléshez szükséges intézkedéseknek
a 2012. december 31-ével becsült költségeire 73.349 millió forint céltartalékot képzett (lásd 20. jegyzet). Bár a menedzsment
megítélése szerint e céltartalékok összege az ésszerűen lehetséges becslések alapján elegendő fedezetet nyújt a követelményeknek való megfelelésre, az e követelményekkel kapcsolatos jövőbeni szabályozási fejlemények és változások, valamint az ismert
és tényleges környezeti állapot között fennálló eltérések e becslések átértékeléséhez vezethetnek.
Ezentúl, a Csoport egyes telephelyei szennyezettségének felszámolása jelenleg nem becsülhető mértékű költséggel járhat vagy
a jogszabályi követelmények nem egyértelműen nevesítik a feladatokat. A legjelenősebb eset, ahol ilyen kötelezettség létezhet
az a tiszaújvárosi telephely, ahol a Csoport potenciálisan jelentős talaj- és talajvíz szennyezettséget azonosított be. A regionális környezetvédelmi hatóság határozatának megfelelően, a TVKnál és a MOL Tiszai finomítójában a Csoportnak el kell végeznie a
szennyezés vizsgálatát és annak eredményét, valamint a technikai
megvalósítás részleteit be kell nyújtania a hatósághoz. A felmérés eredményének alapján a hatóság előírja az elvégzendő környezetvédelmi kockázatkezelési tervet és várhatóan határozatban
fogja a TVK-t és a MOL-t kötelezni ezek közös elvégzésére. A kötelezettség összege jelenleg nem számszerűsíthető, de várhatóan
nem haladja meg a 4 milliárd forintot.

akkor érvényben lévő környezetvédelmi szabályoknak megfelelően történt, azonban a jogszabályi előírásokban azóta bekövetkezett változások következtében további áthelyezési és helyreállítási kötelezettségek merülhetnek fel. Ezen kötelezettség fennállása,
következésképpen a kapcsolódó költségek alakulása függ a nagy
számosságú helyszínen hátrahagyott fúrási iszap kiterjedésétől,
mennyiségétől és összetételétől. A kötelezettség összege jelenleg
nem számszerűsíthető, de várhatóan nem haladja meg a 3-5 milliárd forintot.
További függő kötelezettségek merülhetnek fel a közelmúltban
üzleti kombinációk során megszerzett Mantova-i Finomító körüli
ipari parknál, valamint a horvátországi finomítóknál, telephelyeknél és kiskereskedelmi egységeknél, későbbi részletesebb helyszíni felmérések, továbbá a helyi szabályozások és hatósági gyakorlatok változásának következtében. Csoport szinten a mérlegben
környezetvédelmi céltartalékként megjelenített akvizíciós függő kötelezettségek összesített értéke 2012. december 31-én 33,3
milliárd forint (2011. december 31-én 34,7 milliárd forint) volt.

Továbbá, a kőolaj és földgáz kutatás és termelés során a Csoport magyar jogelődje által 1976 (a környezet védelméről és a veszélyes hulladékokról szóló szabályozás hatályba lépésének időpontja) előtt alkalmazott technológiák következtében felmerülhet az ezen tevékenység során keletkezett fúrási iszap eltávolításának kötelezettsége. A keletkezett szennyező anyag kezelése az
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Részvényadásvételi és opciós szerződés az UniCredit-el
A 2012. február 7-én a MOL és a UniCredit között létrejött, a MOL 3.561.053 "A" sorozatú törzsrészvényre kötött részvény adásvételi
és részvény opciós szerződés az összes részvénnyel kapcsolatban pénzügyi rendezéssel 2013 február 13-án lezárásra került. (lásd 17.
jegyzet)
A MOL és a UniCredit 2013. február 13-án 519.443 darab részvényre részvény adásvételi, 4.080.496 darab részvényre részvény
opciós szerződést kötött. A részvény opciós szerződés alapján a MOL amerikai típusú vételi opció, az UniCredit európai típusú eladási
opció jogosultjává vált a 4.080.496 darab részvény vonatkozásában. Mindkét opció lejárata egy év, mely évente meghosszabbítható,
maximum összesen 3 évre. A vételi és eladási opció részvényenkénti lehívási ára egyaránt 61,27 EUR részvényenként.
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A pénzeszközök összetétele december 31-én a következő volt:

Pénzeszközök a mérlegnek megfelelően

2012

2011

millió forint

millió forint

318.579

Megszűnő tevékenységhez hozzárendelhető pénzeszközök
Pénzeszközök az időszak végén

311.133

-

-

318.579

311.133

Leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások és kisebbségi részesedések megszerzésére fordított nettó pénzáramlás elemzése

Fizetett ellenérték

2012

2011

millió forint

millió forint

-22.884

-25.314

1.342

-

-21.542

-25.314

Megszerzett pénzeszközök
Leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások és kisebbségi részesedések megszerzésével kapcsolatos nettó pénzáramlás
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Környezetvédelmi kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek állományának növekedése
Ebből nem pénzmozgás: devizahitelek nem realizált árfolyamnyeresége / vesztesége (-)
Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2012

2011

millió forint

millió forint

220.465

206.845

46.976

-15.623

267.441

191.222
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− a Slovnaft Česká Republika, a.s. 99 millió forint (2011-ben: 101 millió Ft) értékben értékesített olajat, illetve kenőanyagokat a CEZnek.
Az Igazgatóság egyik tagja, Dobák Miklós úr az IFUA Horváth & Partners Kft. tanácsadócég nemzetközi partnere. A cég 2012-ben 10 millió forint, míg 2011-ben 8 millió Ft értékben nyújtott tanácsadói szolgáltatást a Csoport részére.

tranzakciók kapcsOlt Felekkel

Társult vállalkozásokkal folytatott üzleti tranzakciók

2012

2011

millió forint

millió forint

Vevő és egyéb követelések kapcsolt vállalkozásoktól

14.473

20.083

Szállítói és egyéb kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben

11.209

8.518

Értékesítés nettó árbevétele kapcsolt vállalkozások felé

28.624

29.178

A Csoport 2012-ben és 2011-ben egyaránt vásárolt, illetve értékesített különböző termékeket és szolgáltatásokat kapcsolt vállalkozásoktól, illetve kapcsolt vállalkozások részére a rendes üzletmenet keretein belül. Valamennyi tranzakció piaci viszonyok mellett került
lebonyolításra.

A Felügyelő Bizottság egyik tagja, Slavomír Hatina úr a Slovintegra a.s. társaságon keresztül a szlovák Granitol a.s társaságban rendelkezik közvetett részesedéssel, amely társaságnak a Csoport a 2012. év folyamán 4.772 millió Ft, míg 2011 során 4.789 millió Ft értékben
szokásos kereskedelmi feltételek és piaci árak mellett polietilént értékesített. Továbbá Hatina úr a BIATEC Group a.s. társaságon keresztül a szlovák Real–H.M. s.r.o. társaságban is rendelkezik közvetett részesedéssel, amely társaságnak a Csoport 2012-ben 2 millió Ft, míg
a 2011. év folyamán 8 millió Ft értékben szokásos kereskedelmi feltételek és piaci árak mellett értékesített termékeket.
Az Ügyvezető Testület egyik tagja és a Slovnaft vezérigazgatója, Világi Oszkár úr a Ruzicka Csekes s r.o. ügyvédi iroda partnere. A Társaság a 2012. évben 177 millió Ft értékben, míg 2011. évben 56 millió Ft értékben nyújtott a Csoport részére jogi szolgáltatást.
Juttatások a kulcspozícióban lévő felső- és középvezetés részére

Juttatások az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság számára

A Igazgatósági tagok a kötvényprogramon túlmenően az alábbiakban részletezett juttatásban részesülnek:
- Külső és belső Igazgatósági tagok
- Igazgatóság elnöke és az alelnökök

2012

2011

millió forint

millió forint

Bérek és egyéb rövid távú juttatások

25.000 EUR/év
31.250 EUR/év

Összesen

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére nyújtott kölcsönök

Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a felsővezetés tagjai által birtokolt részvények

Sem az Igazgatóság, sem a Felügyelő Bizottság tagjai részére nem került sor kölcsön nyújtására.

2012

2011

Részvénydarabszám

Részvénydarabszám

39

497

24

994

1.336

2.789

részvény alapú juttatásOk

Igazgatóság

229.443

239.574

Felsővezetés (belső Igazgatósági tagok kivételével)

119.508

119.508

Tárgyév során a munkavállalók részére adott juttatások elszámolt költségét az alábbi táblázat tartalmazza

54.588

63.300

403.539

422.382

2012

Összesen

1.298

-

Részvény alapú juttatások

Abban az esetben ha az Igazgatóság elnöki tisztségére nem külső igazgatósági tagot választanak, a juttatás mértéke az alelnököt illeti
meg. A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakhelyű igazgatósági tagok minden igazgatósági ülés után (maximum 15 alkalommal) magyarországi utazásuk esetén 1.500 euró juttatásban részesülnek.

Felügyelő Bizottság

1.312

Végkielégítés

A Társaság vezetésének tagjaival történt tranzakciók
Az Igazgatóság alelnöke, Csányi Sándor úr, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója. A MOL Nyrt. és annak egyes leányvállalatai szerződéses kapcsolatban állnak az OTP Csoport tagjaival, többek között bankszámlavezetési, betételhelyezési, brókeri és hitelkártya szolgáltatási, illetve kölcsönfinanszírozási tevékenységek vonatkozásában. Az OTP-vel 2012-ben, illetve 2011-ben kötött tranzakciók egyike sem minősül a rendes üzletmeneten kívüli ügyletnek. Valamennyi tranzakció független felek hasonló körülmények esetén egymással szemben érvényesíthető árainak megfelelő ellenértéken történt.

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

Az Igazgatóság díjazása 2012 és 2011 során 130 millió, illetve 117 millió forint volt. Emellett, az Igazgatóság külső tagjai egy hosszútávú
ösztönzési rendszerben vesznek részt, melynek részletei alább kerülnek bemutatásra. A Felügyelő Bizottság tagjai együttesen 92 millió
forint juttatásban részesültek 2012-ben és 83 millió forint juttatásban 2011-ben.

A bemutatott összegek azon vezetők juttatásait tartalmazzák, melyek a MOL Csoport vezető tisztségviselőinek minősülnek.
A bemutatott adatok összehasonlíthatósága érdekében az előző időszak számai módosításra kerültek. A TVK és a SLOVNAFT a.s. vezető tisztségviselőinek juttatásait nem tartalmazza az összehasonlító oszlop.

2011

millió forint

millió forint

Részvényben teljesített részvény alapú juttatások költsége

305

-

Készpénzben teljesített részvény alapú juttatások költsége / költségének visszaforgatása ( - )

-111

-3.202

Részvény alapú juttatások költsége / költségének visszaforgatása ( - )

194

-3.202

A részvény alapú juttatások részletes bemutatása alább található.
A részvény alapú juttatások a menedzsment hosszú távú ösztönzését szolgálják. Az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer
két elemből áll: a hozzáadott értéken alapuló nyereség megosztó ösztönzőből és az opciós ösztönzőből.

Az Igazgatóság egyik tagja, Martin Roman úr a CEZ a.s. elnök-vezérigazgatója. A MOL és a CEZ közös vezetésű vállalatai működtetik a
Dunai Finomítóban lévő kazánparkot, illetve a Pozsonyi Finomítóban lévő hőerőművet, továbbá előkészítő munkákat végeznek a pozsonyi, illetve százhalombattai finomító területére tervezett CCGT-k építésével kapcsolatban. A fenti együttműködésen túl a CEZ-nek az
alábbi tranzakciói voltak 2012-ben a MOL Csoport tagjaival:
− az I&C Energo 7.666 millió forint (2011-ben: 12.326 millió forint) értékben végzett különféle karbantartási munkákat, illetve szállított alapanyagokat a CEZ részére;

150
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Részvény alapú opciós juttatás a menedzsment részére

Nyereségmegosztásra épülő ösztönző rendszer

A 2006. évtől bevezetett részvényopción alapuló ösztönző rendszer a MOL Csoport menedzsmentjének hosszú távú részvényárfolyamnövelés érdekeltségét teremti meg.

Az ösztönző célja: az eredményesség hosszú távú, fenntartható növelésére történő ösztönzés a „hozzáadott érték metodológia” alapján, ezáltal biztosítva, hogy az ösztönzési rendszerben résztvevők érdekei egybeessenek a MOL Csoport részvényeseinek érdekeivel.

Az opciós ösztönző egy évenként ismétlődő, MOL részvényekre vonatkozó vételi opció alapján számított készpénz kifizetésű bérösztönző, mely:
- évente induló 5 éves periódust átfogva működik, egy–egy periódus az alábbiak szerint tagolódik:
- 2009-ben még a régi rendszerben maradók esetében 3 éves várakozási (megszolgálási) + 2 éves lehívási időszak,
- 2009-ben az új rendszerbe átlépők és 2010. évtől minden jogosult vezetőre vonatkozóan 2 éves várakozási (megszolgálási) + 3 éves
lehívási időszak
- mértékét a MOL besorolási kategóriánként meghatározott egységek mennyisége határozza meg,
- az egységek értékének meghatározására évente kerül sor (az ösztönző bevezetése óta 1 egység = 100 MOL részvény).

A nyereségmegosztásra épülő ösztönző évenként ismételten a hozzáadott érték növekedése alapján számított készpénz kifizetésű nettó juttatás. (Hozzáadott érték: a befektetett tőke költségén felül keletkező eredményt ismeri el)
Mivel a tárgyévi ösztönző egységnyi értéke meghatározásának alapja a MOL Nyrt. közgyűlése által elfogadott tárgyévi auditált beszámoló, ezért az ösztönző kifizetése a tárgyévet lezáró éves rendes közgyűlést (MOL Nyrt.) követően történik.
2012 vonatkozásában nem várható ezen ösztönzővel kapcsolatos kifizetés.

A kifizetés a beváltási periódusban a beváltás bejelentése alapján történik, mely a megállapított részvény darabszám és az árfolyam növekmény (induló ár és a beváltási ár különbözete) szorzataként kerül meghatározásra és kifizetésre.
A részvény alapú opciós juttatás részletei a következők:

Átváltási opció
darabszáma
2012

Súlyozott
átlagos
átváltási ár
2012

Átváltási opció
darabszáma
2011

Súlyozott
átlagos
átváltási ár
2011

RÉSZVÉNY

FT / RÉSZVÉNY

RÉSZVÉNY

Év elején fennálló opciók

604.999

18.431

740.269

17.465

Év során juttatott opciók

145.894

17.120

160.143

20.119

Év során visszavett opciók

-69.458

20.600

-28.590

19.522

Év során lehívott opciók

-75.062

14.636

-199.850

15.140

-129.349

30.337

-66.973

21.146

Év végén fennálló opciók

477.024

15.083

604.999

18.431

Év végén lehívható opciók

194.487

15.545

260.062

24.076

Év során lejárt opciók

FT / RÉSZVÉNY

Az anyavállalat 2012-es közgyűlésének határozata alapján, az Igazgatóság tagjainak korábbi nyereség megosztási ösztönző programját
egy új, részvény alapú ösztönzési rendszer váltotta fel, annak érdekében, hogy biztosítsa az Igazgatóság tagjainak érdekeltségét a MOL
részvény árfolyamának hosszú távú emelkedésében. Az Igazgatóság tagjai a pozíciójukban eltöltött napok alapján válnak jogosulttá a
MOL részvény meghatározott éves mennyiségére. Minden igazgató 100 darab részvényre jogosult havonta, az Igazgatóság elnöke további 25 részvényre jogosult havonta. Ha egy ügyvezető igazgató kap megbízást, mint az Igazgatóság elnöke, akkor erre a további részvényszámra a nem ügyvezető elnökhelyettes jogosult. Az új ösztönző program biztosítja, hogy az Igazgatóság tagjai a MOL részvények
árfolyamának hosszú távú emelkedésében érdekeltek legyenek, mivel az adott évben megszolgált részvények kétharmadára kereskedési tilalom van további egy évig.
Az IFRS 2 szerint az ösztönző megfelel a tőkeinstrumentumban teljesített részvény alapú juttatási rendszer feltételeinek. Ennek következtében a juttatás valós értékét ráfordításként kell elszámolni az egy év megszolgálási időszak alatt a saját tőke növelésével párhuzamosan. A juttatás valós értéke a megszolgálási időszak alatt érvényes MOL részvények átlagos jegyzésára alapján kerül meghatározásra a juttatás időpontjában, amely dátum ebben az esetben a 2012-es éves közgyűlés (2012. április 26.). A részvény program tekintetében, 305 millió Ft került elszámolásra költségként, párhuzamosan a saját tőke növelésével.

jeGyzetek a kOnszOlidált
pénzüGyi kimUtatásOkhOz

Részvény-ösztönző rendszer az Igazgatóság tagjai részére
Az új rendszer szerint a futamidő második évének végéig nincs lehetőség az opció beváltására (várakozási időszak), a 3. év január 1-jétől
az 5. év december 31-ig terjedő időszak a beváltási periódus.

Az év során a részvény juttatási ösztönző részletei a következőképp alakultak:

2012

2011

Megszolgált részvények darabszáma

13.500

-

Részvényárfolyam a juttatás időpontjában (forint/részvény)

17.765

-

Az IFRS 2-vel összhangban, a részvény alapú opciós juttatás készpénz elszámolású tranzakcióként került kimutatásra, az ösztönző megszolgálás időpontjában számított valós értékének az eltelt megszolgálási időszakra jutó része ráfordításként történő elszámolásával.
2012-ben a részvényárak változása miatt a korábbi években rögzített költség visszafordításra került 111 millió forint értékben. 2011ben a korábbi években rögzített költség visszafordításra került 3.202 millió forint értékben. A részvény alapú opciós juttatással kapcsolatban 2012. december 31-én 2.062 millió forint kötelezettség jelent meg (2011. december 31-én 2.174 millió forint), mely az egyéb
hosszú lejáratú és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra.
A valós értékek a binomiális opció árazási modell alapján kerültek meghatározásra. A modell alapadatai a következők:

2012
Súlyozott átlagos átváltási ár (forint / részvény)

15.083

18.431

December 31-i részvényárfolyam (forint / részvény)

17.749

17.470

44,18%

46,42%

2,61%

1,23%

Múltbéli adatokon alapuló várható volatilitás
Várható osztalék hozam
Várható élettartam (év)
Kockázatmentes kamatláb
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2,77

2,59

0,15%

0,51%
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összeFOGlaló
pénzüGyi adatOk (iFrs)
EREdménykimuTATás A dECEmbER 31-VEL VégzŐdŐ éVRE

2008
módosított

2009
módosított

2010
módosított

2010
módosított

2011
módosított

2011
módosított

2012

2012

millió
forint

millió
forint

millió
forint

millió
USD*

millió
forint

millió
USD***

millió
forint

millió
USD*****

Árbevétel és egyéb működési bevétel

3.554.752

3.364.460

4.324.548

20.781

5.366.485

26.712

5.552.341

24.633

Összes működési költség

3.355.528

3.115.889

4.079.070

19.601

5.113.303

25.452

5.331.920

23.655

Üzleti tevékenység eredménye

199.224

248.571

245.478

1.180

253.182

1.260

220.421

978

Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből

141.418

115.796

103.958

500

153.925

766

151.660

673

2008
módosított

2009
módosított

2010
módosított

2010
módosított

2011
módosított

2011
módosított

2012

2012

millió
forint

millió
forint

millió
forint

millió
USD*

millió
forint

millió
USD****

millió
forint

millió
USD******

2.027.899

3.073.859

3.153.234

Befektetett eszközök

15.152

3.367.070

13.989

3.169.156

14.347

Forgóeszközök

888.514

1.093.748

1.332.495

6.403

1.626.714

6.758

1.597.149

7.230

Összes eszköz

2.916.413

4.167.607

4.485.729

21.555

4.993.784

20.747

4.766.305

21.577

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke

1.112.981

1.294.005

1.435.070

6.896

1.652.438

6.865

1.699.754

7.695

Külső tulajdonosok részesedése

118.419

535.647

539.407

2.592

591.203

2.456

547.383

2.478

Hosszú lejáratú kötelezettségek

943.516

1.272.925

1.392.867

6.693

1.344.992

5.588

1.154.239

5.225

Rövid lejáratú kötelezettségek

741.497

1.065.030

1.118.385

5.374

1.405.151

5.838

1.364.929

6.179

2.916.413

4.167.607

4.485.729

21.555

4.993.784

20.747

4.766.305

21.577

Összes saját tőke és kötelezettségek

összeFOGlaló
histOrical sUmmary
pénzüGyi
Financial inFOrmatiOn
adatOk
(iFrs)

méRLEg A dECEmbER 31-VEL VégzŐdŐ éVRE

CAsh-fLOw A dECEmbER 31-VEL VégzŐdŐ éVRE

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása
Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése
* 2010 átlag HUF/USD
** 2010 év vége HUF/USD
*** 2011 átlag HUF/USD
**** 2011 év vége HUF/USD
***** 2012 átlag HUF/USD
****** 2012 év vége HUF/USD
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2008
módosított

2009
módosított

2010
módosított

2010
módosított

2011
módosított

2011
módosított

2012

2012

millió
forint

millió
forint

millió
forint

millió
USD*

millió
forint

millió
USD***

millió
forint

millió
USD*****

347.203

397.891

378.886

1.821

372.950

1.856

453.844

2.014

(474.792)

(266.658)

(279.475)

(1.343)

(198.709)

(989)

(297.176)

(1.318)

209.070

(169.713)

24.764

119

(188.903)

(940)

(149.726)

(664)

81.481

(38.480)

124.175

597

(14.662)

(73)

6.942

31

208,1
208,7
200,9
240,7
225,4
220,9
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upstream

Az alábbi táblázatok kiegészítő információkat tartalmaznak a Csoport upstream tevékenységéről. A mellékletek nem auditáltak és az
IFRS pénzügyi kimutatások alapján készültek, azonban ahol nem állt rendelkezésre a bemutatásra vonatkozó megfelelő szabály IFRS szerint, ott a MOL úgy döntött, hogy önként bemutatja azokat az ASC 932 szerint szükséges információkat, mintha az US GAAP standardokat alkalmazná. Ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity alapon konszolidált, Irak kurdisztáni régiójában
lévő Pearl projekt MOL-ra jutó hányadával kapcsolatos információkat tekintettel a projekt korai szakaszára.
Bruttó szénhidrogénkészletek alakulása (SPE szerint)*

Földgáz
millió m3

Bizonyított készlet
Magyarországi készlet 2008. december 31-én

Bcf

millió hordó

Kombinált
millió hordó

27,6

121,1

14.128,6

498,9

3.649,2

Készletátértékelés

335,0

11,8

764,1

5,8

2,0

Új felfedezés, feltárás

413,3

14,6

66,3

0,5

3,4

-2.751,3

-97,2

-780,1

-5,9

-23,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.125,6

428,2

3.699,5

27,9

102,9

Készletátértékelés

868,1

30,7

727,2

5,5

10,9

Új felfedezés, feltárás

279,6

9,9

0,0

0,0

1,8

-2.678,6

-94,6

-726,9

-5,5

-22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.594,6

374,1

3.699,8

27,9

93,6

1.912,2

67,5

230,5

1,7

10,6

62,5

2,2

12,6

0,1

0,5

-2.179,4

-77,0

-668,8

-5,0

-18,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.389,9

366,9

3.274,2

24,7

86,6

1.209,1

42,7

679,6

5,1

9,4

221,4

7,8

83,4

0,6

1,8

-1.907,1

-67,3

-654,2

-4,9

-17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.913,3

350,1

3.383,0

25,5

80,7

1.734,5

61,3

12.921,5

92,1

103,5

Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Magyarországi készlet 2009. december 31-én

Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Magyarországi készlet 2010. december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Magyarországi készlet 2011. december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Magyarországi készlet 2012. december 31-én
Oroszországi, pakisztáni,
2008. december 31-én
Készletátértékelés

kazahsztáni

készlet

Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2009.
december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
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Kőolaj
kt

Készletvásárlás,vagy értékesítés
Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet
2010. december 31-én
Készletátértékelés

0,0

0,0

435,6

3,2

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-68,2

-2,4

-1019,5

-7,4

-7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.666,3

58,8

12.337,6

87,9

98,8

-175,1

-6,2

64,4

0,4

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-235,9

-8,3

-1.015,0

-7,4

-8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.255,4

44,3

11.387,0

81,0

89,3

0,1

0,0

4.252,6

29,8

29,8

Bizonyított készlet
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2011.
december 31-én
Készletátértékelés

Földgáz
millió m3

Kőolaj
kt

millió hordó

Kombinált
millió hordó

4.080,3

144,1

49,8

0,4

24,5

-269,0

-9,5

-976,8

-7,1

-8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.066,8

178,9

14.712,5

104,1

134,7

Bcf

5,4

0,2

320,6

2,3

2,4

0,0

0,0

11,4

0,1

0,1

-258,7

-9,1

-960,8

-7,0

-8,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.813,4

170,0

14.083,7

99,6

128,6

14.166,8

500,3

4.372,6

32,3

120,2

-825,7

-29,2

1.158,3

8,7

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Termelés

-2.500,4

-88,3

-777,0

-5,8

-20,7

Készletvásárlás,vagy értékesítés

15.873,1

560,6

4.899,2

36,2

134,7

INA d.d. készlet 2009. december 31-én

26.713,8

943,4

9.653,1

71,4

245,3

1.888,8

66,7

767,9

9,5

24,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-3.018,4

-106,6

-799,4

-6,0

-23,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.584,2

903,5

9621,7

75,0

246,1

119,8

4,2

1.359,7

6,2

4,8

Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2012.
december 31-én
INA d.d. készlet (47,16%) 2008. december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
INA d.d. készlet 2010. december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
INA d.d. készlet 2011. december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
INA d.d. készlet 2012. december 31-én
Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi)
2008. december 31-én
Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi)
2009. december 31-én
Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi)
2010. december 31-én
Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi)
2011. december 31-én
Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi)
2012. december 31-én

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-3.623,7

-128,0

-742,3

-5,6

-27,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.080,2

779,8

10.239,1

75,7

223,8

-2.992,3

-105,7

340,7

2,5

-10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1.950,7

-68,9

-607,5

-4,5

-17,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.137,2

605,2

9.972,3

73,7

195,6

30.029,9

1.060,5

20.943,3

152,0

344,8

40.505,7

1.430,4

25.690,2

187,3

447,0

37.434,2

1.322,0

24.708,4

184,0

429,1

37.536,9

1.325,6

28.225,7

204,5

445,2

31.863,9

1.125,3

27.438,9

198,9

404,9

FŐBB működési adatOk

FŐBB
működési adatOk

Az adatok 100%-ban tartalmazzák az MMBF Zrt. készleteit. Az INA, d.d. készleteiből a tulajdoni hányad szerint a MOL-ra jutó értékeket tartalmazzák 2008. december 31-ig az adatok. Mivel 2009. július 1-től az INA, d.d. teljeskörűen konszolidált vállalat, így a kimutatás 2009-től kezdődően az INA d.d. készleteinek 100%-t tartalmazza. Az INA, d.d. esetében
a készletátértékelés, új felfedezés, feltárás valamint termelés sorok 2009. évre vonatkozóan 47,16%-os részesedéssel lettek figyelembe véve.
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Bizonyított és valószínű készletek
Magyarországi készlet 2008. december 31-én
Készletátértékelés

Kőolaj
kt

Bcf

millió hordó

Kombinált
million boe

21.543,6

760,8

6.403,3

48,3

183,8

2.514,3

88,8

938,9

7,1

11,1

Új felfedezés, feltárás

1.044,5

36,9

196,6

1,5

8,5

Termelés

-2.751,3

-97,2

-780,1

-5,9

-23,6

Készletvásárlás,vagy értékesítés
Magyarországi készlet 2009. december 31-én

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.351,2

789,3

6.758,7

51,0

179,8

Készletátértékelés

841,0

29,7

544,8

4,1

10,5

Új felfedezés, feltárás

629,7

22,2

12,9

0,1

4,1

-2.678,6

-94,6

-726,9

-5,5

-22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.143,2

746,7

6.589,5

49,8

172,5

2.669,3

94,3

387,1

2,9

13,8

325,7

11,5

42,3

0,3

2,4

-2.179,4

-77,0

-668,8

-5,0

-18,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.958,8

775,5

6.350,1

47,9

170,5

921,8

32,6

115,6

0,9

1,6

Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Magyarországi készlet 2010. december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Magyarországi készlet 2011. december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés

424,1

15,0

228,5

1,7

4,0

-1.907,1

-67,3

-654,2

-4,9

-17,1

Bizonyított és valószínű készletek

Földgáz
millió m3

Kőolaj
kt

Bcf

millió hordó

Kombinált
million boe

INA d.d. készlet (47,16%) 2008. december 31-én

21.901,7

773,4

5820,1

43,0

180,3

Készletátértékelés

-8.770,5

-309,7

1.156,0

8,7

-36,6

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Termelés

-2.500,4

-88,3

-777,0

-5,8

-20,7

Készletvásárlás,vagy értékesítés

24.539,5

866,6

6.521,0

48,2

202,1

INA d.d. készlet 2009. december 31-én

35.170,3

1.242,0

12.720,1

94,1

325,1

-161,4

-5,7

279,0

2,0

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-3.018,4

-106,6

-799,4

-6,0

-23,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.990,4

1.129,7

12.199,8

90,2

304,6

-378,9

-13,4

730,4

5,6

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-3.623,7

-128,0

-742,3

-5,6

-27,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

INA d.d. készlet 2011. december 31-én

27.987,8

988,4

12.187,8

90,2

278,4

Készletátértékelés

-2.190,6

-77,4

651,9

4,8

-0,9

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
INA d.d. készlet 2010. december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés

Új felfedezés, feltárás
Termelés

2,1

819,2

6,0

6,4

-68,9

-607,5

-4,5

-17,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

755,6

6.040,1

45,6

159,0

INA d.d. készlet 2012. december 31-én

23.906,3

844,2

13.051,4

96,5

266,2

1.894,5

66,9

21.728,7

156,1

168,5

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi)
2008. december 31-én

45.339,8

1.601,2

33.952,0

247,5

532,6

Készletátértékelés

0,0

0,0

-73,7

-0,5

-0,6

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi)
2009. december 31-én

59.347,8

2.095,8

40.114,3

293,4

665,1

-68,2

-2,4

-1.019,5

-7,4

-7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi)
2010. december 31-én

54.731,5

1.932,8

37.071,7

271,0

618,8

1.826,3

64,5

20.635,5

148,2

160,1

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi)
2011. december 31-én

57.629,9

2.035,2

44.777,2

325,2

682,3

Készletátértékelés

7,4

0,3

-1.338,1

-9,8

-9,5

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi)
2012. december 31-én

52.733,8

1.862,3

43.991,8

319,3

647,0

-235,9

-8,3

-1.015,0

-7,4

-8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1597,9

56,4

18.282,4

131,1

141,7

Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2008.
december 31-én

Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2009.
december 31-én

Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2010.
december 31-én
Készletátértékelés

3,5

0,1

8.883,9

62,6

62,6

6.350,9

224,3

49,8

0,4

37,8

-269,0

-9,5

-976,8

-7,1

-8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.683,3

271,3

26.239,3

187,0

233,3

Készletátértékelés

5,4

0,2

-389,6

-2,9

-2,9

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

11,4

0,1

0,1

-258,7

-9,1

-960,8

-7,0

-8,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.429,9

262,4

24.900,3

177,2

221,9

Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2011.
december 31-én

Termelés
Készletvásárlás,vagy értékesítés
Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2012.
december 31-én

Készletvásárlás,vagy értékesítés

59,8
-1.950,7

21.397,6

Magyarországi készlet 2012. december 31-én

158

Földgáz
millió m3

FŐBB működési adatOk

Bruttó szénhidrogénkészletek alakulása (SPE szerint)*

* Az adatok 100%-ban tartalmazzák az MMBF Zrt. készleteit. Az INA, d.d. készleteiből a tulajdoni hányad szerint a MOL-ra jutó értékeket tartalmazzák
2008. december 31-ig az adatok. Mivel 2009. július 1-től az INA, d.d. teljeskörűen konszolidált vállalat, így a kimutatás 2009-től kezdődően az INA d.d.
készleteinek 100%-t tartalmazza. Az INA, d.d. esetében a készletátértékelés, új felfedezés, feltárás valamint termelés sorok 2009. évre vonatkozóan
47,16%-os részesedéssel lettek figyelembe véve.
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Felmerült költségek (MFt)*

Eredmény (MFt)*

Társult
vállalatok

Konszolidált vállalatok
Ázsia
Egyéb****

Afrika*****

KKE**

Össz.

Bevételek

Készlet megszerzése

-

-

-

-

-

-

-

Értékesítés

Bizonyított készlet

-

-

-

-

-

-

-

Belső átadások

Nem bizonyított készlet
Geológiai és geofizikai mérések

Oroszország***

Ázsia
Egyéb****

Afrika*****

Mind
össz.

Össz.

2011. december 31-én
végződő évre

2011. december 31-én
végződő évre

Kutatási tevékenység

Társult
vállalatok

Konszolidált vállalatok

-

-

-

-

-

-

-

16.729

2.499

19.639

1.177

40.043

-

40.043

Termelési költségek
Kutatási költségek

397.419

29.252

91.761

27.835

546.267

-

546.267

69.944

29.252

91.761

27.835

218.791

-

218.791

327.475

-

-

-

327.475

-

327.475

-46.535

-8.915

-3.632

-5.429

-64.510

-

-64.510

-840

-616

-2.177

-885

-4.519

-

-4.519

-101.414

-11.238

-33.992

-917

-147.560

-

-147.560

22.655

144

522

-13.232

10.089

-

10.089

705

454

366

742

2.267

-

2.267

15.515

1.663

16.491

71

33.739

-

33.739

509

382

2.781

364

4.037

-

4.037

Adózás előtti eredmény

271.286

8.627

52.482

7.372

339.767

-

339.767

Mezőfejlesztés

19.661

23.973

12.074

2.814

58.522

-

58.522

Társasági adó ráfordítás

-87.749

-2.814

-2.526

-

-93.090

-

-93.090

ÖSSZES FELMERÜLT KÖLTSÉG

36.390

26.472

31.713

3.991

98.566

-

98.566

TERMELÉSI TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE

183.537

5.813

49.956

7.372

246.677

-

246.677

565

14

12.905

0

13.483

-

13.483

-

-

-

-

-

-

0

450.495

33.274

15.834

30.254

529.857

-

529.857

Kútfúrás
Bérleti díjak, egyéb

2012. december 31-én
végződő évre
Készlet megszerzése
Bizonyított készlet
Nem bizonyított készlet
Kutatási tevékenység
Geológiai és geofizikai mérések
Kútfúrás
Bérleti díjak, egyéb

Értékcsökkenés, értékvesztés
Egyéb eredményre ható tételek

2012. december 31-én
végződő évre
Bevételek

565

14

12.905

-

13.483

-

13.483

Értékesítés

18.948

3.596

34.589

503

57.637

-

57.637

Belső átadások

3.097

735

4.597

79

8.508

-

8.508

15.294

2.644

25.808

301

44.048

-

44.048

557

216

4.185

123

5.081

-

5.081

Mezőfejlesztés

27.163

25.198

7.864

2.735

62.961

-

62.961

ÖSSZES FELMERÜLT KÖLTSÉG

46.676

28.808

55.358

3.238

134.080

-

134.080

*Az év során kőolaj- és földgázvagyon megszerzésére, kutatásra és mezőfejlesztésre fordított összeg, függetlenül attól, hogy aktiválásra
kerül vagy költségként kerül elszámolásra.
** Kelet-Közép Európa: Magyarország, Horvátország, Románia
*** Ázsia egyéb: Szíria, Pakisztán, Kazahsztán, Irak kurdisztáni régiója, India, Omán, Irán, Jemen
**** Afrika: Kamerun, Egyiptom, Angola, Namíbia

67.611

33.274

15.834

30.254

146.973

-

146.973

382.884

-

-

-

382.884

-

382.884

-47.049

-11.422

-2.548

-6.864

-67.882

-

-67.882

-3.103

-1.914

-7.974

-146

-13.137

-

-13.137

-107.848
-7.098
285.397

-12.750
-2.084
5.104

-15.073
-6.426
-16.187

-4.074
-18.339
831

-139.746
-33.947
275.144

-

-139.746
-33.947
275.144

Társasági adó ráfordítás

-60.342

-1.810

-2.207

-

-64.359

-

-64.359

TERMELÉSI TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE

225.055

3.293

-18.394

831

210.785

-

210.785

Termelési költségek
Kutatási költségek
Értékcsökkenés, értékvesztés
Egyéb eredményre ható tételek
Adózás előtti eredmény

FŐBB működési adatOk

Oroszország***

KKE**

Mind
össz.

*Kőolaj- és földgáztermelési tevékenység csoport szintű eredménye, figyelmen kívül hagyva a finanszírozási költségeket és az ehhez kapcsolódó
adóhatást. Az egyéb eredményre ható tételek nem tartalmazzák a MOL-on és az INA-n belül átvett belső szolgáltatási költségeket
** Kelet-Közép Európa: Magyarország, Horvátország
*** Ázsia egyéb: Szíria, Pakisztán, Kazahsztán, Irak kurdisztáni régiója, India, Omán, Irán, Jemen
**** Afrika: Kamerun, Egyiptom, Angola, Namíbia

Kutató és feltáró kutak

Kutató és termelő kutak
Tesztelt kutak
ebből kutatófúrás (ebből külföldi)

2008

2009*

2009**

2010

2011

2012

32 (24)

73 (54)

57 (45)

103 (80)

87 (76)

76 (61)

12 (6)

17 (8)

13 (5)

20 (8)

18 (9)

25 (13)

kőolajtalálat (ebből külföldi)

2 (1)

5 (3)

3 (1)

7 (5)

5 (4)

8 (6)

földgáztalálat (ebből külföldi)

6 (2)

6 (2)

6 (2)

7 (0)

5 (1)

8 (3)

meddő kút/nem kereskedelmi értékű
találat (ebből külföldi)

4 (3)

6 (3)

4 (2)

6 (3)

8 (4)

9 (4)

20 (18)

56 (46)

44 (40)

83 (72)

69 (67)

51 (48)

17 (16)

43 (41)

41 (39)

70 (65)

64 (64)

46 (46)

földgáztalálat (ebből külföldi)

2 (2)

12 (4)

3 (1)

10 (5)

3 (2)

2 (1)

meddő kút (ebből külföldi)

1 (0)

1 (1)

0 (0)

3 (2)

2 (1)

3 (1)

ebből termelő kutak
kőolajtalálat (ebből külföldi)

*MOL és INA
**MOL
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Szénhidrogén termelés

dOwnsTREAm

2008

2009*

2010

2011

2012

A Csoport finomítóinak alapanyag felhasználása

Magyarország

61,7

57,5

53,6

48,8

46,2

Oroszország

23,4

20,1

19,7

18,7

17,5

Dunai Finomító

9.033

8.252

8.847

8.762

8,080

1,2

1,4

4,7

5,5

5,6

Pozsonyi finomító

6.928

6.927

6.572

7.085

6,309

Irak kurdisztáni régiója

-

-

-

0,1

0,5

Mantovai Finomító

2.394

Horvátország

-

24,1

54,1

50,8

42,1

Szíria

-

2,3

7,9

20,3

3,1

Egyiptom

-

1,1

1,9

1,8

1,9

Angóla

-

1,7

1,6

1,6

1,5

86,3

108,0

143,5

147,4

118,5

Pakisztán

Teljes szénhidrogén termelés
* MOL-csoport INÁ-val 2009. július 1-től

2008

2009*

2010

2011

2012

kőolaj

38,7

43,8

49,4

46,4

42,8

földgáz

40,1

53,9

80,5

85,6

66,7

7,5

10,3

13,7

15,4

9,0

86,3

108,0

143,5

147,4

118,5

kondenzátum
Teljes szénhidrogén termelés
*MOL-csoport INÁ-val 2009. július 1-től

2009

INA finomítók
MOL-csoport teljes

18.355

2010

2011

2012

2.447

2.521

2.635

2,431

2.409

4.285

3.781

3,832

20.035

22.225

22.263

20.652 / 20.237 *

INA
Finmítók

MOL-csoport
teljes

*2012-től kalkulációs módszertani váltás történt.

A Csoport finomítóinak termékkihozatala 2012-ben

LPG

Dunai
Finomító

Pozsonyi
Finomító

Mantovai
Finomító

0,6

2,8

2,2

6,2

2,5

Vegyipari benzin

12,0

5,9

3,3

1,5

7,1

Motorüzemanyag

14,4

22,6

16,1

26,0

19,6

Középpárlatok

49,0

52,3

50,0

44,2

48,5

Fűtőolaj és bitumen
Egyéb
Saját felhasználás és veszteségek

5,5

3,4

21,7

4,2

6,5

10,4

4,3

1,2

2,1

6,0

8,1

8,8

5,6

15,8

9,7

*2012-től kalkulációs módszertani váltás történt.

Költségek

Összes USD/boe

2008

Termékkihozatal (%)*

Napi szénhidrogén termelés termékenként (ezer boe/nap)

Közvetlen termelési költségek
alakulása*

(ezer tonna)*

2008
5,82

2009
5,17

2009**
6,33

2010
6,58

2011
6,29

*A költségek nem tartalmazzák az értékcsökkenést, értékvesztést és az irányítási költségeket, ill. 2008-tól az MMBF Zrt. termelése nélkül értendő
**MOL-csoport INÁ-val 2009. július 1-től

2012
7,31

Kőolajtermék értékesítési adatok (kt - PB és gáztermékek nélkül)

2008

2009*

Magyarországi termék-értékesítés

4.753

4.751

2010
4.194

2011

Gáz- és tüzelőolajok

2.577

2.614

Motorbenzinek

1.297

1.319

2012

4.186

3.840

2.447

2.525

2.325

1.102

1.065

983

Fűtőolajok

75

90

27

23

17

Bitumenek

207

197

142

105

87

Kenőanyagok

20

21

22

43

46

577

510

454

425

382

1.626

1.427

1.519

1.551

1.515

Gáz- és tüzelőolajok

905

807

926

962

972

Motorbenzinek

457

412

407

403

393

Egyéb termékek
Szlovákiai termékértékesítés

Kenőanyagok
Bitumenek
Egyéb termékek

8

9

5

21

21

93

77

69

55

20

163

122

112

110

109

1.457

2.061

1.887

1.715

Gáz- és tüzelőolajok

784

1.194

1.093

1.068

Motorbenzinek

314

507

446

424

Horvátországi termékértékesítés

Kenőanyagok
Bitumenek
Egyéb termékek

6

9

9

9

70

67

95

71

283

284

244

143

Export értékesítés

8.810

9.242

10.561

10.751

10.113

Gáz- és tüzelőolajok

5.013

4.949

5.498

5.751

5.552

Motorbenzinek

1.667

1.911

2.136

2.298

2.237

22

24

22

30

40

Kenőanyagok (bázisolaj nélkül)
Bitumenek
Egyéb termékek
Összes termék-értékesítés

885

878

989

1.020

837

1.223

1.480

1.916

1.652

1.447

15.189

16.877

18.335

18.375

17.183

FŐBB működési adatOk

Napi szénhidrogén termelés országonként (ezer boe/nap)

* MOL-csoport, INA-val 2009. július 1-től
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Petrokémia

Vegyipari termelési adatok (kt)

2008

2009

Etilén

812

789

794

786

623

LDPE

246

231

216

244

164

HDPE

361

387

417

388

322

PP

515

511

510

537

447

2008

2009

447

385

462

515

451

78

80

82

79

65

Vegyipari termék értékesítési adatok (kt)
Belföldi értékesítés
Slovakia
Export értékesítés
Összes termék-értékesítés

2010

2011

2010

2012

2011

2012

833

881

871

910

714

1.358

1.346

1.415

1.504

1.230

gáz midTREAm

Szállított földgáz mennyiség (millió m3)

2008

2009

Magyarországi szállítás

15.140

14.913

13.833

12.492

11.904

2.427

1.768

2.201

2.761

2.837

Teljes munkaidős átlagos létszám (fő)

2008

2009*

Kutatás és termelés

1.516

1.498

1.486

1.489

1.492

Feldolgozás és kereskedelem

2.882

2.854

2.836

2.879

2.852

17

33

37

9

0

Tranzit

2010

2011

2012

Gáz Midstream

2010

2011

2012

Társasági szolgáltatások

539

521

502

496

510

Központ és egyéb

430

439

446

460

524

MOL Nyrt. összesen

FŐBB működési adatOk

humán ERŐfORRás

5.384

5.345

5.307

5.333

5.378

Leányvállalatok

10.606

20.189

28.107

26.305

25.404

MOL-CSOPORT

15.990

25.534

33.414

31.638

30.781

* MOL-csoport INA-val (2009. július 1-től)

Záró létszám (fő)
MOL Nyrt.

2008

2009*

2010

2011

2012

5.421

5.264

5.270

5.336

5.182

Leányvállalatok

11.792

28.826

27.124

26.135

24.416

MOL-CSOPORT

17.213

34.090

32.394

31.471

29.598

* MOL-csoport INA-val
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Fenntarthatósági
teljesítményünk

Fenntarthatósági
teljesítményünk

MOL töltőállomás, Magyarország
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interjú iain patersOnnal

Iain Paterson
a Fenntartható
Fejlődés Bizottság (FFB) elnöke

168

A MOL Fenntartható Fejlődés stratégiája 6 fókuszterületre koncentrál: klímaváltozás, környezet, egészség- és munkavédelem,
közösségek, humántőke fejlesztése és a gazdasági fenntarhatóság.
Hol érte el a MOL-csoport a legjobb eredményeket?
A MOL-csoport több fókuszterületen is jelentős sikereket ért el.
Elindítottuk energiahatékonysági programunkat, amely szinte az
egész szervezetet lefedi, mely nemcsak környezeti, de pénzügyi
értelemben is előnyös. 2012-ben elindított Új Downstream programunk célja többek között, hogy 120 milliós USD-t takarítsunk
meg energiahatékonysági projektekkel.
Véleményem szerint a kompetencia fejlesztés területén is nagyon
jól teljesítünk. Ez egy olyan terület, melynek fontosságát gyakran
elfelejtik. A kötelező és készségfejlesztő tréningek mellett a MOLcsoport nagyon sokfajta professzionális tréninggel is rendelkezik csoport és helyi szinten is, melyek során a munkavállalók fejleszthetik alapvető technikai tudásukat a kiváló minőségű munka
elérése érdekében. A MOL-csoport munkavállalóinak majdnem
5%-a vett részt tavaly valamilyen szakmai képzésen. Az olaj- és
gázipari vállalatokat gyakran a készleteik és eszközeik alapján értékelik, de mi tudatában vagyunk annak, hogy végső soron munkavállalóink azok, akik az egész rendszert működtetik.

Jelentős sikernek könyveli el egészség- és munkavédelmi szempontból, hogy 1,0 LTIF eredményt
értek el?
Nagyon büszke vagyok rá, hogy hosszú és odaadó munkánk meghozta eredményét, és egy millió ledolgozott munkaórára tavaly már csak egy munkaidő kieséssel járó baleset jutott. Emelett azonban
nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy egy halálos baleset történt a munkavállalóink között, és
hárman vesztették életüket külső vállalkozóink munkavállalói közül. Én úgy gondolom, hogy addig
nem lehetünk teljesen elégedettek semmilyen egészség- és munkavédelmi teljesítménymutatóval,
amíg nem tudjuk garantálni, hogy ne történjen halálos munkabaleset.
Hogyan vélekedik a 2012-ben a MOL-csoportban bevezett szervezeti változásokról?
A „Glocal program” célja, hogy megújítsa és felfrissítse a MOL-csoport-szintű szervezetét, hatékonyabbá tegye és képessé egy nemzetközi szervezet irányítására, melyben sokféle, azonnali megoldást kívánó problémával kell szembenézni. Az átszervezésnek két fontos területe volt: elkülöníteni a
csoport-szintű irányítást a helyi feladatoktól és felelősségektől, és nemzetközi tapasztalattal rendelkező, újszerű látásmóddal bíró szakértőket bevonni a csoport szintű menedzsmentbe.
Természetesen az átalakításnak vannak árnyoldalai is. Magyarországi központunkban és telephelyeinken több száz fővel csökkentenünk kellett a munkavállalói létszámot. A munkatársak elbocsátása mindig nehéz, de meg kellett hozni ezt a döntést annak érdekében, hogy több ezer munkahelyet
megőrizhessünk. Mindemellett próbáltuk csökkenteni az elbocsátások negatív hatását végkielégítési csomagokkal és az álláskeresésben való aktív segítségnyújtással is.
Hol látja a jövőbeni fejlődés lehetőségét?
Egyrészről a fenntarthatóság minden területén javítanunk kell a teljesítményünket. Nem azért, mert
a mostani teljesítményünk nem megfelelő, hanem mert a körülöttünk végbemenő változások folyamatosan új kihívásokat állítanak elénk.
Természetesen vannak olyan területek, ahol még több erőfeszítésre lesz szükségünk a jövőben.
Meglátásom szerint ilyen a társadalmi és közösségi felelősségvállalás. Számos területen jó és értékes kapcsolataink vannak a körülöttünk élő közösségekkel, de bőven van még terünk a fejlődésre az
egyéni igények mélyebb megértése és a tudatosabban tervezett szerepvállalás területén.
Szintén még több erőfeszítésre van szükség a társadalmi és környzeti hatások kezelésében a nemzetközi Upstream tevékenységek során. A MOL-csoport nem tartozik a legnagyobb olaj- és gázipari vállalatok közé, de az elmúlt tíz évben jelentősen bővítettük a nemzetközi tevékenységeinket. Következésképpen új normákat és belső irányelveket kell kialakítanunk annak érdekében, hogy mindenhol
egyformán felelősen tudjunk működni.
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FenntarthatósáGi
teljesítményünk

A MOL-csoport 2010-ben és 2011-ben is szerepelt a Dow Jones
Fenntarthatósági Indexében (DJSI), de 2012-ben nem sikerült
bekerülnie. Mik voltak ennek az okai?
A nemzetközi teljesítményértékelések nagyon fontosak a MOLcsoport számára, és a DJSI ezek közül az egyik legfontosabb. Ez a
lista az olajcégek fenntarthatóság szempontjából legjobban teljesítő 10%-át tartalmazza, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy
2 éven keresztül is szerepeltünk rajta. A jó hír, hogy erőfeszítéseinknek köszönhetően az eredményünket 1%-kal javítottuk, a másik oldalról viszont a verseny a vállalatok között egyre erősebb a
fenntarthatósági szempontok alapján is, így egyre több kihívással
jár felkerülni a listára. A stratégiai tervünk, hogy az iparág legjobban teljesítő húsz százalékában maradjunk, továbbra is teljesül.
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BeVezetés és Áttekintés
Pozsonyi Finomító, Szlovákia
2012. éVi LEgfOnTOsAbb hATásAink és EREdményEink
áttekintése

A MOL-csoport idei Éves Jelentés valamennyi fejezetében megtalálhatók fenntarthatósággal kapcsolatos adatok és információk.
Ezt kiegészítendő, az „Üzleteink” és „A vezetés beszámolója és
elemzése a pénzügyi helyzetről, valamint a működés eredményeiről” című fejezetekben üzletági fenntarthatósági összefoglalókat készítettünk. E fejezet célja a MOL-csoport 6 fenntarthatósági fókuszterületén elért előrehaladásának összefoglalása. Ha többet kíván megtudni a MOL-csoport fenntarthatósági stratégiájáról és tevékenységéről, kérjük, látogasson el a www.mol.hu/ff oldalunkra!
Meglátásunk szerint a fenntarthatóság fokozatosan fejlődő területe az üzletnek, éppen ezért a nemzetközi gyakorlat
nyomonkövetése létfontosságú a teljesítményünk megértéséhez.
A MOL-csoport 2011-ben általános hosszútávú fenntartható fejlődési célt tűzött ki maga elé, amit 2015-ig tervezünk elérni: a
fenntartható fejlődés terén elért teljesítményünkben nemzetközileg elismert vezető pozíciót (felső 20%) elérni és megtartani.
Kulcs teljesítménymutatóként a Dow Jones Fenntarthatósági Indexhez kapcsolódó értékelésben elért eredményünket alkalmazzuk. Ezen elemzés szerint a MOL-csoport 2012-ben nem került be
az olaj- és gázipari szektor vállalatainak fenntarthatósági szempontból legjobb 10%-ba és (az elmúlt két évvel ellentétben) nem
lett része a Dow Jones Fenntarthatósági Világindexnek. Ugyanakkor továbbra is az iparág legjobb 20%-ban vagyunk, megfelelve
stratégiai célkitűzésünknek.
Az idei évben az indexbe kerülés feltétele a 72%-os küszöbszint
elérése volt, a MOL-csoport pedig 69%-ot ért el. A MOL legjobban teljesítő területei 2012-ben: Kockázat- és krízismenedzsment
(97%), Etikai Kódex/Teljesítés/Korrupció és Vesztegetés (94%),
Ügyfélkapcsolat-menedzsment (87%), Közösségekre kifejtett társadalmi hatások (86%), és Munkaügyi-gyakorlat mutatók (85%).

Összpontszám (%)

A MOL-csoport 2011-ben alkotta meg fenntarthatósági stratégiáját, amely hat fókuszterületen részletes célkitűzéseket fogalmaz
meg lefedve leglényegesebb hatásainkat mind a vállalatcsoport,
mind az üzletágak szintjén. Mind a hat terület további fenntarthatósági témákat foglal magába aszerint, hogy hol látjuk a legnagyobb fejlődési potenciált, illetve hol szükségesek további előrelépés. Az egyes témákhoz egy vagy több célkitűzést rendeltünk,
melyeket 2015-ig kívánunk elérni. E célkitűzéseket tüntetjük fel
az egyes fejezetek elején.
A MOL-csoport fő hatásait és eredményeit a következő táblázatban is összefoglaltuk azok egyszerű áttekinthetősége érdekében.

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

bEVEzETés

A Dow Jones Fenntarthatósági Index értékelés
eredményei - Olaj- és Gázipri Szektor
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Hatásunk
2012-ben
Összes tevékenységünkkel összefüggő CO2 kibocsátás (scope 1-3)
60,4 millió tonna

Éghajlat-változás
Közvetlen energiafelhasználásunk: 92,9 millió GJ

Környezet

Egészség és
biztonság

Közösségek

Összes vízkivétel:
96,7 millió m3.
Keletkező hulladék összes menynyisége: 163 ezer
tonna

Saját munkavállalóink által ledolgozott munkaórák
összes száma töb
mint: 56 millió

Társadalmi célú
befektetések
összesen:
5 696 millió Ft

Fenntarthatósági
témák

Teljesítményünk: Eredmények és kihívások

Hosszú távú
termékportfólió

Tevékenységünkkel összefüggő CO2 kibocsátás 5,5 millió tonnával csökkent 2012-ben,
többek között a csökkenő termelés miatt.

Energia-hatékonyság
és ÜHGkibocsátás

Csoportszinten folytatódtak energiahatékonysági programjaink, melyek által finomítóink és petrolkémiai üzemeink több mint 18 millió USD értékű megtakarítást értek
el 2012-ben. A kapcsolódó CO2 kibocsátás csökkenés több, mint 85 ezer tonna volt.

Megújulók

Hulladék-keletkezés

Újrafelhasznált/újrahasznosított hulladékok aránya 53% maradt.

Kibocsátások

Az EBK jellegű bírságok összege 33,9 millió Forintra csökkent (2011. évi 53,4 millió Forintról).

Biodiverzitás

Számos helyi biodiverzitással összefüggő kezdeményezés folytatódott kutatás-termelési telephelyeinken

Folyamatbiztonság

Teljesítményünk: Eredmények és kihívások

Tehetséggondozás és a
munkavállalók
megtartása

2012-ben csaknem 2 000 diák 60 országból vett részt 'Freshhh' vetélkedőnkben. Ugyanebben az időszakban a 'Growww' program keretében pályakezdő
szakemberek számára felkínált álláslehetőségek száma 298 volt.

Kompetenciamérés és fejlesztés

2012 a szakmai kompetencia rendszerünket már általánosan használtuk
Upstream üzletágunkban és megkezdtük kiterjesztését a Finomítás szektorra is.

Teljesítmény /
érdem alapú
vállalati kultúra

Munkavállalóink számára mind általános tréning mind szakmai kompetenciafejlesztés területén számos új lehetőséget kínáltunk fel.

Munkaügyi
gyakorlatok

Kis mértékű növekedés a női foglalkoztatottak arányában a munkavállalók és
a vezetők között egyaránt.

85%-os nagykereskedelmi vevőelégedettség csoport szinten

Vevők

Csökkenő nagykereskedelmi vevőelégedettség a Slovnaftban (82% a 2011. évi
90%-kal szemben) és a IES-ben (80% a 2011. évi 84%-kal szemben).

24 etikai megbízott
kinevezése a vállalatcsoportban

Etika és versenyjogi megfelelés

49 etikai bejelentés és 13 bizonyított etikai jellegű visszaélés 2012-ben. 122 bejelentés érkezett 2007 óta összesen. Az esetek növekvő száma munkavállalóink etikus viselkedéssel kapcsolatos növekvő tudatosságát mutatja számunkra.

256 milliárd Ft államkincstári befizetés és
265 milliárd Ft bérkifizetés

Átláthatóság

Humán tőke
Több mint 15 000 alkalmazottunk vesz
részt teljesítményértékelési rendszerünkben

A megújuló energiaforrások arányának növelése szükséges mind a felhasznált, mind
a termelt energián belül.
Felhasznált víz mennyisége nem csökkent a csökkenő termelés ellenére sem.

Fenntarthatósági
témák

Hatásunk 2012ben

MOL-csoport világszerte 29 592 alkalmazottnak ad munkát.

A MOL-csoport használt sütőolaj visszagyűjtési akciója 3 országra lett kiterjesztve. A
visszagyűjtött sütőolaj mennyisége összesen 85,5 tonna volt.

Vízfelhasználás

Biztonság- és
egészségvédelem

Stratégiai
fókuszterület

Gazdasági fenntarthatóság

Az INA-csoport adatai nélkül az egy millió munkaóráa eső munkaidőkieséssel járó balesetek gyakorisága 1.0—ra csökkent (az érték INA-val: 1.62).
Egy saját munkavállalónk és beszállítóink három munkavállalója halt meg a MOLcsoport tevékenységéhez kapcsolódóan.
Folyamatbiztonsági irányítási rendszer lefedettségi szintje a MOL-csoportban 75%. Ez
2006 óta 35%-os növekedést jelent.

Kockázatkezelés

A MOL-csoport 1997 óta ad ki EBK jelentést, 2004 óta Fenntarthatósági jelentést, 2009 óta Integrált Éves Jelentést.

eredmény
kihívás
FenntarthatósáGi
teljesítményünk

Stratégiai
fókuszterület

Folyamatbiztonsági kockázatelemzéseke 318 millió Ft-ot fordítottunk.

Közösségi
kapcsolatok

Fenntarthatósági és környezetvédelmi fórumok szervezése három országban. Folyamatos (napi szintű) kommunikáció a közösségekkel számos kutatás-termelési helyszínen.

Emberi jogok

Helyi szintű közösségi akciótervek elkészítése késésben van.

Társadalmi
célú befektetések

Növekvő számű helyi kezdeményezés, beleértve a közcélú infrastrukturális fejlesztéseket és helyi diákok képzésének támogatását.

Pozsonyi Finomító, Szlovákia

eredmény
kihívás
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teljesítmény
a 6 FenntarthatósáGi FókUszterület mentén
MOL töltőállomás Magyarország

éghajlatváltOzás

hOsszú távú termékpOrtFólió

Kapcsolódó célkitűzés: „Alacsony szén-dioxid kibocsátással járó termékek és szolgáltatások arányának növelése”

Eredmények:
• Az energiahatékonysági programnak
köszönhetően a finomítóink és a petrolkémiai üzemeink 18 millió USD megtakarítást
egyúttal 85 ezer tonna CO2 kibocsátás-csökkentést értek el
• A MOL újonnan kifejlesztett
tehergépjármű üzemanyaga már elérhető
a nagykereskedelmi partnerek számára. Az
üzemanyaggal akár 3%-os CO2 kibocsátáscsökkenés érhető el
Kihívások:
• A geotermikus projektünk még mindig
késik mivel a koncessziós tenderek kiírása
továbbra is késésben van
174

A működése során a fenntartható fejlődés mellett elkötelezett
vállalatként a MOL-csoport a vállalat csoportszintű stratégiájának
integrált részét képező Fenntartható Fejlődés Stratégiával rendelkezik. A MOL-csoport célja, hogy e stratégia megvalósításával
stabilan, nemzetközi viszonylatban is vezető pozíciót (felső 20%)
foglalhasson el az energiaiparban fenntarthatósági teljesítmény
szempontjából. A fent említett stratégia megalkotásán és végrehajtásán túl a MOL-csoport vezetése a vállalatot érintő minden
jelentős döntés meghozatalánál különös figyelmet fordít a fenntarthatósági szempontokra.
Az éghajlatváltozást illetően - ami hat fenntarthatósági fókuszterületünk egyike -, a MOL-csoport erőfeszítései elsősorban az ide
sorolható kockázatok kezelésére, illetve a felmerülő lehetőségek
kiaknázására összpontosulnak. Annak érdekében, hogy ezek az általános célok elérhetővé váljanak, pontosan definiált célok - és a
teljesítmény mérését lehetővé tévő indikátorok - kerülnek meghatározásra (lásd kapcsolódó célok). Ezek azután olyan konkrét,
célirányos projektekben öltenek testet, melyek az egyes szervezeti egységek szintjén határozzák meg a fenntarthatósági célok eléréséhez szükséges akciókat.
Ami a MOL-csoport karbon-menedzsmentjét illeti, a vállalat folyamatosan nyomon követi a CO2-kibocsátással kapcsolatos piaci, technológiai, szabályozási fejleményeket, ideértve a kibocsátási kvóta kereskedelmi rendszert (EU ETS) is. Az évente megbecsült
jövőbeli kvótaárak kulcsszerepet játszanak a vállalat üzleti tervezési, modellezési folyamataiban, így biztosítva, hogy minden jelentős beruházási döntés meghozatalánál figyelembevételre kerüljenek a CO2-kibocsátással kapcsolatos szempontok is.
Az egyre ambiciózusabb fenntarthatósági célok kitűzése, és
az ezek elérését szolgáló akciók megvalósítása mellett a MOLcsoport proaktív módon tanulmányozza a fenntarthatósághoz
köthető potenciális jövőbeli kockázatokat (példaként említhető
az Európai Bizottság Tiszta Üzemanyag Stratégiájára választ kereső alternatív hajtásláncokról készített tanulmány elkészítése).
A MOL-csoport célja, hogy ezeket a kockázatokat üzleti lehetőségekké formálja egy olyan világban, ahol az ilyen képességekkel
rendelkező vállalatok döntő versenyelőnyhöz juthatnak.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy portfóliónkban növeljük az alacsony szén-dioxid kibocsátással járó termékek és szolgáltatások
arányát. A MOL-csoport számos olyan kutatási és fejlesztési projektet indított el és folytat, melyeknek célja a termékek-életciklusa alatti szén-dioxid kibocsátás csökkentése. Különös hangsúlyt fektetünk a termékportfóliónkban található megújuló energiaforrások, valamint hulladékalapú termékek és az előállításukhoz kapcsolódó technológiák részesedésének növelésére.
Hulladékalapú biokomponens bekeverés
A hulladék-alapú bioüzemanyagok mind üzleti, mind pedig az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése szempontjából egyre fontosabb szerephez jutnak. 2012-ben növekedett a bekevert használt sütőolaj mennyisége az egyik biodízelt gyártó
vegyesvállalatunknál. A használt sütőolaj-alapú biodízel 88%-os ÜHG-kibocsátás megtakarítással bír a fosszilis üzemanyagokkal szemben (2009/30/EK irányelv). Folyamatosan dolgozunk ezen üzemeink jelenlegi technológiájának fejlesztésén a nagyobb mennyiségű
hulladék alapanyag feldolgozásának biztosítása érdekében.
Kémiailag stabilizált gumibitumen-gyártás
A használt gumiabroncsok újrahasznosításának egyik lehetősége a gumibitumen gyártás, mely egyrészt hozzájárul a tartós és jó minőségű útburkolatok építéséhez, megcélozva a vezetés biztonságának és komfortjának növelését, másrészt az anyagában történő hulladék újrahasznosítással a fenntartható fejlődést is elősegíti. A MOL-csoport 2012 őszére sikeresen befejezte a gumibitumen gyártásra
alkalmas kísérleti üzem felállítását. Meghatározásra kerültek az optimális gyártási paraméterek, és legyártották az első gumibitumen
sarzsokat. Magyarországon három kísérleti útszakasz megépítése sikeresen befejeződött anélkül, hogy bármilyen technológiai módosításra sor került volna az aszfaltkeverési és útépítési folyamatok során. Hulladék gumiabroncsok feldolgozásával nem csupán a veszélyes hulladék mennyiségét csökkenthetjük, de a gumibitumenes aszfalt utak hosszabb élettartama és kisebb karbantartási igénye miatt csökkenthető az aszfaltgyártás és útépítés során bekövetkező szén-dioxid kibocsátás is.
Második generációs biodízel-kutatás
2012 során, külső stratégiai partnerünkkel együttműködve, egy új és egyedülálló megújuló dízel technológiára irányuló kutatási és fejlesztési projektet folytattunk, melynek célja egy hatékonyabb megújuló energia alapú technológia megalkotása volt. A projektet a jelenlegi szakaszból továbblépve, a tervezés és üzemesítés lépéseivel folytatjuk.

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

áLTALánOs CéL:
„A kLímAVáLTOzássAL kAPCsOLATOs LEhETŐségEk
és kOckázatOk kezelése”

Hulladék olajok és zsírok gázolajjal történő együttes feldolgozása
Kutatás-fejlesztési programot indítottunk a hulladék olajok és zsírok gázolajjá történő átalakítására. A projekt finanszírozására támogatási kérelmet nyújtottunk be egy hazai pályázati forrásra. A projekt célja egy, a hulladék alapanyagok előkezelésére és tisztítására alkalmas technológia kifejlesztése.
Algakutatás
Algakutatási programunk eredményeként sikerült finomítói füstgázok CO2 tartalmát hasznosító alga közösségeket kifejlesztenünk,
amelyek kontinentális éghajlaton is intenzíven növekednek. Különböző termesztő rendszerekben tanulmányoztuk a biomassza termelést, és megvizsgáltuk az algatermékeket, mint megújuló energiaforrást.
Biogázüzem létesítése
Az üzem célja, hogy bizonyítsa egy speciális, hulladék bázisú alapanyag struktúrából történő biogáz termelés lehetőségét, és kidolgozza ezen megújuló technológiának a finomítói energia ellátási rendszerbe történő integrációját. 2012-ben sikeres biogáz termelési tesztet hajtottunk végre laboratóriumi körülmények között. Ezzel egy időben megépítettük kísérleti üzemünket, mely várhatóan 2013 első
negyedévében kezdi majd meg működését.

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012

175

MOL Truck Diesel
A MOL újonnan kifejlesztett tehergépjármű dízel üzemanyaga magas minőséget illetve üzemanyag-gazdaságosságot biztosít nagykereskedelmi partnereink számára. Továbbá, akár 3%-os széndioxid kibocsátás csökkenés is elérhető a hatékonyabb égésnek köszönhetően.
Geotermikus projektek
A 2012-es év során a MOL geotermikus projektfejlesztése a tervezettnek megfelelően haladt a geológiai vizsgálatok és thermohidraulikai modellezés mentén. A szabályozói környezet pozitív irányba változott, véglegesítésre és publikálásra kerültek a geotermikus
energia hasznosítására alkalmas területek komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentései, azonban a fejlesztés megvalósításának megkezdését lehetővé tevő geotermikus koncessziók kiírása továbbra is késik.
EnERgiAhATékOnyság és ühg-kibOCsáTás

Energiahatékonyság
Kapcsolódó célkitűzés: „Az energiahatékonyság növelése”
A kutatás-termelési tevékenységeink energiaoptimalizálása és telephelyeink energiahatékonyságának javítása létfontosságúak a pénzügyi eredmények fenntartásához különösen a régebbi telephelyeken, ahol a kitermelés fokozatosan csökken. Az Algyői gázüzemben
elvégeztük a folyamatok automatizálásának fejlesztését. Az előzetes számításaink szerint ez a projekt 41 TJ energia megtakarítást fog
eredményezni 1 millió m3 sűrített gázra vetítve. Az újonnan megnyitott telephelyeinken elsősorban a fáklyázott gázmennyiség csökkentésére és ehhez hasonló tevékenységekre fókuszáltunk.
Új Downstream Programunk keretein belül az Energiamenedzsment Programtól várjuk az eredménynövelés legnagyobb részét. A jellemzően beruházásigényes energiahatékonysági intézkedések, melyek a várt eredmény legnagyobb hányadáért felelnek, új ötletek folyamatos ötletgeneráláson alapulnak az energia auditok, az Eiffel programunk (belső tudásmegosztáson alapuló energiahatékonysági programunk) és különféle megvalósíthatósági tanulmányok felhasználásával. 2012-ben a legjelentősebb akcióink az alábbiak voltak:
• A MOL finomítójában a ‘Reformáló üzemi véggáz hasznosítása hidrogéngyári alapanyagként’ című akció 5 301 t CO2 csökkenést és
1,5 millió USD megtakarítást, az ‘AV2 üzem vákuum desztillációs kolonnájának felújítása’ című akció pedig az üzemanyag-fogyasztás
csökkentése által már 4 280 t CO2 kibocsátás csökkenést és 1,18 millió USD megtakarítást hozott;
• A TVK-ban az ‘Olefin-1 üzem központi kazánjának hatékonyságjavítása’ című akció 16 559 t CO2 csökkenést és 2,55 millió USD megtakarítást eredményezett. A kazán hatékonyságnövelését a csövezés felújításával és a kvencsolaj tüzelés megszüntetésével érjük el.
A ‘HD-2 üzem low-polimer vezeték fűtésének leállítása’ című akció pedig 1 428 t CO2 kibocsátás csökkenést és 0,44 millió USD megtakarítást hozott;
• A Slovnaft-ban a ‘Kondenzációs turbina optimalizálása, beérkező gőz hőmérsékletének növelése’ című akció 0,76 millió USD, a ‘Finomítói gőz turbinák és a villamos hajtás közötti optimalizálás’ című akció pedig 0,5 millió USD megtakarítást hozott;
• Az INA rijeka-i finomítójában 2012 során megkezdődött az Energia Road Map-ben korábban meghatározott akciók végrehajtása.
Ezek a projektek nem igényelnek további beruházási forrásokat. Többek között ide tartozik a gőz-veszteségcsökkentés és a villamosenergia-beszerzés optimalizálása. A finomító 2012 során 10,5 millió USD megtakarítást ért el;
• Az IES-ben a legfontosabb energiahatékonysági akció a ‘Kazántápvíz gázmentesítéséhez szükséges alacsony nyomású gőz felhasználásának, azaz a kazán tüzelőanyag felhasználásának csökkentése’ című akció volt. 2012-ben az energiahatékonysági intézkedések
összesen 1,73 millió USD megtakarítást és 61 000 t CO2 kibocsátás csökkenést eredményeztek (2011. évi 415 kt-ról 2012-ben 354
kt-ra csökkent a CO2 kibocsátás).
• Elérhetővé váltak az első eredményei a Kiskereskedelmi üzletágunknál megvalósult „Jövő töltőállomása” projektnek. Ennél a budapesti Istenhegyi úti töltőállomásnál, a hűtést-fűtést illetve a villamosenergiaellátást napenergia, kiegészítve egy hűtésre –illetve fűtésre is használható hőlégszivattyúval, biztosítja. Az első évben elért energiamegtakarítás több, mint 120 MWh volt, amely mintegy
30 tonnányi CO2 kibocsátás csökkenésnek feleltethető meg.

Üvegházhatású gázkibocsátás*
Kapcsolódó célkitűzés: „Minden telephely javítsa egy decilissel a jelenlegi ágazati CO2 mutatóját 2015-ig*”
A MOL-csoport szén-dioxid egyenértéken számolt kibocsátása mintegy 9%-kal, 6,3 millió tonnára csökkent 2012-ben. Ez legfőképpen
az alacsonyabb termelésnek illetve az energiahatékonysági beruházásoknak köszönhető.
Az ÜHG kibocsátásunk legnagyobb részét a technológiailag rendkívül összetett petrolkémiai és finomítói tevékenységeink adják. 2012ben került első évben kiszámolásra a CWT (Complexity Weighted Tons) indikátor, mely használatával az egyes finomítók illetve petrolkémiai üzemek CO2 intenzitását lehet összeshasonlítani akár más Európai Uniós üzemegységekkel is, azok komplexitásától függetlenül.
Az alábbi táblázatban a finomítói területen kis javulás figyelhető meg 2011-hez képest (-0,6%).
A Csoport petrolkémiai üzemeinek a szén-dioxid intenzitás számítása és nyomon követése során az előállított HVC (magas értékű vegyi
anyagok) mennyiségét vesszük figyelembe.
A finomítók és petrolkémiai üzemek CO2 intenzitása (termeléssel súlyozott átlag alapján)
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Műanyaghulladék-alapú üzemanyaggyártás
Akadémiai és ipari hulladékkezelő partnerekkel társulva a MOL jelenleg egy olyan technológián dolgozik, melynek segítségével a műanyaghulladék üzemanyaggá alakítható. 2012 során elvégeztük a szükséges előzetes vizsgálatokat. A műanyaghulladék krakkoló kísérleti üzem (333 t/év) előreláthatóan 2013 során megépítésre kerül. A kísérleti üzemben elvégzett vizsgálatok adatokkal szolgálnak majd
egy jövőbeni ipari méretű termelőegység létrehozásához (10,000 tonna/év kapacitás).
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Előbbiekben említett eredmények egy sor célirányosan megtervezett és végrehajtott intézkedésnek köszönhetőek, mint például:
• Az INA-ban a fokozott olajkinyerési eljárást (Enhanced Oil Recovery - EOR) célzó beruházás volt a MOL-csoport egyik legfontosabb
horvátországi beruházása 2012-ben. Ez a technológia az olajkinyerés növelése érdekében alkalmazott úgynevezett „harmadlagos
módszerek” egyike. A módszer használatával szén-dioxid besajtolásával növelni tudjuk bizonyos olajmezők hozamát, egyúttal a CO2
kibocsátásunkat is csökkentjük.
• Szlovákiai finomítónkban 5,4%-os fajlagos CO2 kibocsátás csökkentést értünk el 2010-hez viszonyítva egy tonna termelésre vetítve.
Ez 999 190 tonna CO2 kibocsátást jelent, ami mindössze 77%-a az éves allokációnak. A petrolkémia szén-dioxid kibocsátása a leállások és a termelési folyamatok megváltozásának köszönhetően mintegy 28%-kal csökkent. A fajlagos energiafelhasználás 2,03 GJ/t-ra
*A fenti CO összehasonlítás az egyes létesítmények szektorális eredménye alapján történik, azok CO kibocsátását alapul véve. A legjobb 10% átlaga európai szintű elem2
2
zés alapján kerül meghatározásra. A rangsort 10 egyenlő részre (decilisekre) osztják fel. A MOL működési területei a teljesítményük alapján ezen decilisek mentén kerülnek besorolásra. Célunk valamennyi létesítményünk esetében egy decilissel történő teljesítményjavítás. A MOL-csoport öt finomítója a termeléssel súlyozott átlagos
szén-dioxid kibocsátás szempontjából az Európai Unió finomítóinak felső 30%-ba tartoznak.

176

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012

177

csökkent a 2010-es 2,3 GJ/t-ról, míg a termelés energiaintenzitása 3,7%-kal mérséklődött ugyanezen időszak alatt (energiahatékonysági intézkedéseknek illetve a finomítói kazánok optimális működtetésének köszönhetően).
• Az olasz finomítónkban energiaracionalizálási beruházásoknak köszönhetően 2011-hez képest mintegy 1,5%-os fajlagos energiafelhasználás-javulást értük el.
A csökkenő finomítói termelésnek illetve gázkitemelés eredményeként a MOL-csoport „Összes értékesített termékből és üzleti utazásokból származó közvetett üvegházhatású gáz” kibocsátása - mintegy 4,7 millió tonnával – 52,5 millió tonna CO2 egyenértékre csökkent 2011-hez képest. Az üzleti utazásokból származó CO2 kibocsátás (3 943 tonna CO2 egyenérték) csak egy kis részét teszi ki az öszszes ÜHG kibocsátásnak, fontossága azonban kiemelkedő, hiszen a MOL-csoportnak erre közvetlen befolyása van. Alternatív kommunikációs csatornák (telefon -illetve videokonferencia, közös autóhasználat, stb) használatának megkönnyítésével igyekszik a Csoport az
utazások káros hatásait csökkenteni.
További információt a klímaváltozás területén tett erőfeszítéseinkről az alábbi honlapon találhat: itt

köRnyEzETVédELEm
áLTALánOs CéL: „köRnyEzETi LábnyOm CsökkEnTésE”

Eredmények:
• A mért VOC kibocsátás 8%-kal csökkent 2011-hez képest
• Minden kutatási és termelési telephelyünk környezeti hatásvizsgálaton esik át a működtetés
megkezdése előtt

.

Fáklyázás
A fáklyázás is egy olyan terület, ahol a MOL-csoport jelentős eredményeket ért el klímaváltozással összefüggő hatásainak csökkentése érdekében.
Az olaj- és gáziparban fáklyázásnak nevezik a fel nem használt szénhidrogének technológiai vagy biztonsági okokból szükséges ellenőrzött körülmények között való elégetését. A kutatás-termelési tevékenység során a kísérőgáz, míg a downstream szegmensben a finomítás során keletkező gázhalmazállapotú szénhidrogének egy részének fáklyázása történik.
Az elégetett gáz mennyisége csekély a kitermelt gázhoz képest, összességében azonban nem jelentéktelen. A fáklyázás során keletkezett gáz képezi a MOL-csoport üvegházhatású gázkibocsátásának 5 %-át.
A technológiánkban elfáklyázott gáz mennyiségét az alábbi táblázatokban mutatjuk be.

Kihívások:
• A vízfelhasználás nem változott a kisebb termelés ellenére
LEVEgŐTiszTAság-VédELEm

Kapcsolódó célkitűzés: „Az LDAR módszertan révén mérjük/számítsuk és csökkentsük a VOC (illékony szerves vegyületek) emissziót a
teljes MOL–csoportban”

MOL
Upstream
(Magyarország)

Fáklyázás az Upstreamben
2012-ben
Elégetett szénhidrogén mennyisége (m3)
CO2 (t)

INA
Upstream
(Croatia)

MOL
Pakisztán

Oroszország
(BaiTex,
Matyushkinskaya
Vertical)

Összesen

40.632.200

12.620.870

22.710.963

3.629.773

79.593.806

88.006

24.232

43.605

6.969

162.812

Fáklyázás a Donwstreamben

Fáklyázás a
Downstreamben
2012-ben
Elégetett szénhidrogén
mennyisége (m3)
CO2 (t)

MOL
(Magyarország)

Slovnaft
(Finomítás +
Petrolkémia)

IES

INA
(Rijeka+Sisak
finomítás)

TVK

Összesen

Teljes légszennyezőanyag-kibocsátás (kivéve ÜHG) komponensek szerint (t)

22.352.044

10.096.461

726.052

32.225.275

9.632.660

75.032.492

42.916

19.385

1.394

61.873

18.495

144.062

A fáklyázás teljes mértékű kiváltására nincs lehetőség, de a MOL-csoport jelentős lépéseket tesz a fáklyázott mennyiség csökkentésének érdekében.
Az Upstream szegmensben az alábbi eredményeket értük el:
• Oroszországban a Matyushkinskaya Vertical-ban a kísérőgáz felhasználási szintje növekedett, ami az üvegházhatású gázkibocsátás
csökkenésével járt. A CO2 kibocsátás a 2011-es 1 554,4 tonnáról 2012-re 978 tonnára csökkent.
• Pakisztánban a 7,76 millió m3-rel kevesebb kísérőgázt fáklyáztunk el 2012-ben azáltal, hogy elégetés helyett a termelőüzembe vezettük a gázt, illetve az üzemmenetet optimalizáltuk.
A Downstream üzletágban szintén jelentős sikereket értünk el, a IES Mantovai Finomítóban a fáklyázott gáz mennyisége 3 000 tonnáról 476 tonnára csökkent a gázkompresszor megbízhatóságának javítása által.
Jelentős ÜHG kibocsátás származik a fáklyázás mellett a lefuvatásból is a kutatás-termelési tevékenységek során. 2012-ben összesen
441 ezer tonna CO2 kibocsátás származott ebből, melynek nagy része, 434 ezer tonna, az INA működése során keletkezett. A korábban
említett EOR projekt e lefuvatásból származó gáz mennyiségének csökkentését célozza.
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A MOL-csoport tevékenysége az olaj- és gázipari technológiák széles skáláját öleli fel, a termelő kutaktól kezdve, a földgázgyűjtő vezetékeken és feldolgozóüzemeken át a terméktároló tartályokig illetve caz elosztó hálózatokig. Mivel az iparág az illékony szerves anyagok (VOC) jelentős kibocsátási forrása, ezért a MOL-csoport jelentős lépéseket tett ezen emissziók mérséklésére. Mivel tevékenységeink során SO2, NOx, CO és PM (szálló por, szilárd részecskék) kibocsátás is történik, ezért megelőző jellegű intézkedések történtek ezen
mennyiségek csökkentésére is.
2012-ben a MOL-csoport folytatta a „szivárgás felderítés és javítási” (LDAR) programját a VOC kibocsátások mérséklése érdekében. A
program jelentős előrehaladást ért el a korábbi években a Slovnaft és a IES finomítóiban, ezért 2012-ben kiterjesztettük a magyarországi működésre is. Ennek eredményeképpen a mért VOC kibocsátás 8%-kal csökkent 2011-hez képest (a 2010-es bázisévhez képest ez
ugyan növekmény, de ez annak köszönhető, hogy 2011-ben az oroszországi működésből származó adatokat is már figyelembe vettük,
vagyis összességében jó eredményt értünk el a célkitűzés teljesítése szempontjából.) Ugyanakkor a VOC mérési programunk kiterjesztése még mindig folyamatban van, így az alább bemutatott VOC adat még nem tekinthető teljeskörűnek.

Év

2008
INA
nélkül

2009
INA
nélkül

2010
INA
nélkül

2011
INA
nélkül

2012
INA
nélkül

2010
Teljes
MOLcsoport

2011
Teljes
MOLcsoport

2012
Teljes
MOLcsoport

2012/
2011 (%)
MOLcsoport

SO2 (Kén-dioxid)

8.805

4.389

2.940

2.690

2.281

13.142

10.625

7.886

-26

NOx (Nitrogénoxidok)

5.054

3.937

3.442

3.197

2.925

7.874

7.531

6.843

-9

VOC (Illékony
szerves
vegyületek)

5.627

3.683

4.133

4.834

4.441

4.211

4.901

4.501

-8

CO (Szénmonoxid)

824

880

864

2.413

2.431

1.599

3.295

2.890

-2

PM (Szilárd részecskék)

298

205

184

359

324

361

492

460

-7

20.608

13.094

11.563

13.493

12.402

27.187

26.844

22.580

-16

Összes
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Fáklyázás az Upstreamben (ahol a MOL-csoport az operátor):

179

Egyéb típusú kibocsátások (SO2 és NOx) szintén jelentős mértékben csökkentek 2012-ben is.
Folyamatos erőfeszítéseket tettünk a horvátországi működésünkben a helyhez kötött pontforrások kibocsátásainak megfelelő szinten tartása
érdekében. Az IES fejlesztette folyamatait a megfelelő tüzelőanyag kiválasztása és alkalmazása céljából, nagyobb arányban alkalmazva könynyebb és tisztább metánt és gázokat tüzelőolaj helyett. Ennek eredményeképpen (a 2011-es fontos kibocsátás-csökkentési program, az új
kénvisszanyerő üzem működésbe állítását követően) további 47%-kal sikerült mérsékelni a levegőbe történő emissziókat az új tüzelőanyag politikának köszönhetően. 2012-ben a SO2 kibocsátások 86%-kal voltak a 2006-2010-es átlagértékek alatt. A finomítói tüzelőberendezések cseréjének köszönhetően a NOx kibocsátások 33%-kal csökkentek a 2010-es értékhez képest, és a szilárd részecskék (PM) kibocsátása 75%-kal
mérséklődött 2011-hez képest (45 t/év-ről 11 t/év-re).
A Kiskereskedelem üzletágban továbbra is fenntartjuk korábbi célkitűzésünket, miszerint csak olyan technológiai folyamatokat vezetünk be,
melyek a környezetvédelem legmagasabb szintjét képviselik. Ennek megfelelően, minden európai uniós országban levő töltőállomás, mely
felújításon esett át, második fázisú gőzvisszanyerő rendszerrel működik (VRU).
olvashat.
A levegőtisztaság-védelmi programjainkról bővebben honlapunkon

Teljes vízfelhasználás országonként
Mn m3
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VízgAzdáLkOdás

Vízfelhasználás
A MOL-csoport különböző létesítményei által felhasznált víz számos különböző forrásból származik: felszíni és felszín alatti vizek, vezetékes vízhálózat, összegyűjtött esővíz és olyan használtvíz, mely más szervezetek termelési folyamataiból származik.
A teljes vízfelhasználás mértéke forrásonként (ezer m3)

Év

2008
INA
nélkül

2009
INA
nélkül

2010
INA
nélkül

2011
INA
nélkül

2012
INA
nélkül

2010
Teljes
MOLcsoport

2011
Teljes
MOLcsoport

2012
Teljes
MOLcsoport

2012/
2011 (%)
MOLcsoport

Közüzemi szolgáltatótól, vízműtől
átvett víz

2.186

2.175

2.449

2.298

1.876

3.523

3.478

2.839
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Felszíni vízkivétel

65.612

50.653

36.267

36.475

36.565

68.512

72.795

77.744

7

9.421

8.950

10.610

11.536

12.394

12.571

12.785

13.887

9

591

583

9

6

10

565

487

16

-97

Felszín alatti vízkivétel
Gyűjtött, tárolt
és felhasznált
esővíz

Vízkibocsátás
A korábbi évekkel összehasonlítva a szennyvízzel kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége jellemzően csökkent.
Kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége (t)

Év

Más szervezetektől átvett szennyvíz

8.233

6.054

6.794

6.383

2.274

6.794

6.383

2.274

-64

Teljes vízfelhasználás

86.045

68.417

56.130

56.699

53.121

91.967

95.930

96.762

1

2008
INA
nélkül

2009
INA
nélkül

2010
INA
nélkül

2011
INA
nélkül

2012
INA
nélkül

2010
Teljes
MOLcsoport

2011
Teljes
MOLcsoport

2012
Teljes
MOLcsoport

2012/
2011 (%)
MOLcsoport

Összes alifás
szénhidrogén
(TPH)

29,8

44,1

46,2

39,9

42,8

74,8

57,1

73,1

28

Kémiai oxigén
igény (KOI)

1.802

1.807

1.773

1.649

1.397

2.376

2.094

1.743

-17

Biológiai oxigén
igény (BOI)

378

387

433

424

359

582

568

419

-26

Lebegő anyagtartalom (SS)

978

909

948

921

604

1.055

1.038

688

-34

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

Kapcsolódó célkitűzés: „A 2010. évi vízfelhasználás csökkentése 5%-kal 2015 végéig”

2012-ben a MOL-csoport teljes vízfelhasználása 96,76 millió m3 volt, mely kis mértékű növekedés a 2011-es adathoz képest.
A magyarországi működésben 7%-os csökkenés volt a vízkivétel terén 2011-hez képest, de ez a csökkenés nagyrészt néhány üzem
leállásának volt köszönhető az év első felében. A százhalombattai finomítóban pozitív változást emelhetünk ki, itt a fajlagos vízfogyasztás
(m3/t finomított kőolaj) 1,65-ről (2011) 1,62-re csökkent.
A rijekai finomítóban 27%-os növekedést könyvelhettünk el kivett víz tekintetében a 2010-es értékkel összehasonlítva, ennek hátterében
a 2011-ben elindított hidrogénfejlesztő üzem (HGU) és 2012-es új turbógenerátor állt. Ugyanakkor a sisaki finomítóban felhasznált víz
mennyisége 6,5%-kal csökkent 2011-hez képest, az alacsonyabb termelésnek köszönhetően.
A Slovnaft finomítóban a teljes felhasznált víz mennyisége 4,88 %-kal csökkent (2010-hez képest) köszönhetően néhány termelő üzem
végleges leállításának. Ezen túlmenően, törekszünk a víz hatékonyabb felhasználására, így a víz iránti igény 8,7 %-kal csökkent 2010-hez
képest. A hűtéshez felhasznált víz recirkulálása révén a hűtővíz mennyiségét 19%-kal mérsékeltük a 2010-es bázisévhez képest.
Olaszországban, a vízgazdálkodási tevékenység erősítése a termelési folyamatokban jelentős megtakarítást eredményezett a
vízfelhasználás tekintetében (pl. a tóból történő vízkivétel 77 %-kal csökkent 2011-hez képest).
A MOL-csoport a vízhiányt komoly problémának tartja, különösen a pakisztáni működése vonatkozásában, és ennek megfelelően
lépéseket tett a vízigény csökkentése érdekében.
A töltőállomás-hálózatunkban folyamatos erőfeszítéseket teszünk a vízzel való takarékos gazdálkodás érdekében (pl. víztakarékos
illemhelyeket alakítottunk ki a horvátországi töltőállomások 80%-nál).

Jelentős mennyiségű rétegvizet (több mint 9 millió köbméter) kell kezelni a kutatás-termelés tevékenység során. A magyarországi
tevékenységek során a kitermelt víz 100%-a (kb. 8 millió köbméter) visszasajtolásra kerül a megfelelő kezelést követően. Hasonló eljárást
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Kutatás-termelés nem hagyományos módszerekkel
A nem hagyományos módszerekkel történő kutatás-termelés egyértelműen sorsfordító jelentőségű az energiaiparban, ami alapvetően fogja
megváltoztatni az ellátási útvonalakat és árazási politikákat. Ez természetesen számos változást fog eredményezni (és eredményezett máris) a
világ energiatérképén is.
A MOL-csoport is rendelkezik nem-hagyományos kutatás-termelés projektekkel, amik hozzájárulnak Upstream portfóliónk diverzifikálásához és
fenntarthatóbbá tételéhez. A MOL első nem-hagyományos kútja a Derecske medencében létesült és a Beru-4 kút használatba vétele már meg is
történt. A kúton jelenleg próbatermelés zajlik.
A MOL-csoport véleménye szerint a jelenlegi tevékenységeink nem károsabbak a környezetre, mint a hagyományos kutatás-termelési
tevékenységek. A víztartók érintetlenek maradnak a kutak nagy mélysége miatt, a fúrásnál használt vegyszereket pedig visszanyerjük és
újrahasznosítjuk.
Ugyanakkor teljes mértékben tudatában vagyunk a technológiával kapcsolatos környezeti aggályoknak és annak, hogy az Európai Bizottság
vizsgálja, hogy a nem-hagyományos termelési módszerek jelentenek-e többletkockázatot. A MOL-csoport hisz abban, hogy e környezeti kockázatok
nem nagyobbak és lényegesen nem is különbözők, mint a hagyományos termelésnél fellépők illetve, hogy kiforrott technológiák és eljárások
léteznek kezelésükre, melyeket a jelenlegi jogszabályi környezet megfelelően lefed. Hiszünk abban, hogy körültekintő és átlátható üzemeltetés
és az érintettekkel való nyílt párbeszéd segítségével lényegében minden felmerülő aggály eloszlatható. Ahhoz, hogy a nem-hagyományos
módszerekkel termelt gáz sikeresen hozzájárulhasson Európa energiaellátásához és gazdasági növekedéséhez, illetve hogy az ennek érdekében
szükséges pényügyi erőforrások előteremtése sikerülhessen, a szabályózói környezet hosszú távú kiszámíthatósága alapvető fontosságú.

huLLAdékgAzdáLkOdás, ELfOLyásOk és káRmEnTEsíTés

Hulladékgazdálkodás
Kapcsolódó célkitűzés: „Csökkenteni a normál működés során keletkezett fajlagos hulladékok mennyiségét 5%-kal és a hasznosított hulladékok arányát növelni 2015-ig (viszonyítási alap: 2010)”
A MOL-csoport tevékenysége nagyon sokrétű, éppen ezért a keletkezett hulladékok típusa is igen változatos. A vállalat napi működése
során szilárd és cseppfolyós hulladékokat is termel (beleértve az olajos iszapot, hulladékká vált vegyszereket, katalizátorokat). A keletkezett hulladék mennyisége 2012-ben 3%-kal növekedett az előző évhez képest, de alacsonyabb mint a 2010-es bázisév.
MOL-csoportban képződő hulladék mennyisége (t)
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Kármentesítés
Kapcsolódó célkitűzés: „25%-kal csökkentsük a teljes MOL-csoportban az ismert környezetvédelmi kötelezettségeket (viszonyítási alap:
2010) kockázat alapú megközelítés alkalmazásával”
2012-ben folytattuk csoport-szintű kármentesítési programunk megvalósítását, mely a környezeti károk felszámolását célozza. Ennek
eredményeként kötelezettségeink 11%-kal csökkentek a 2010. évi kiindulóértékhez képest.
2012-ben Magyarországon 204 telephelyen történtek kármentesítési munkálatok melyek a felszín alatti közeg szennyezettségének feltárását, megfigyelését, ellenőrzését vagy megszüntetését célozták. Egy év alatt 10 telephelyet zártunk be és összesen 1,21 milliárd
Ft-ot költöttünk a kármentesítési tevékenységekre. Magyarországon 8,1%-kal sikerült a kötelezettségeket csökkenteni. (2011. és 2012.
években összesen már 14,8%-os a csökkenés 2010-hez képest).
A Slovnaftban 24 telephelyen folytattuk kármentesítési programunkat 2012-ben és 4 helyszínt zártunk be. A program végrehajtásának felgyorsítása érdekében a beszerzési folyamat gyorsítása érdekében is történtek intézkedések. A kármentesítési program keretében a ráfordítások összesen 1,71 milliárd forintot tettek ki (2011. évben ugyanez 1,34 milliárd Ft volt, 2010-ben pedig 1,27 milliárd Ft).
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Elfolyások
A MOL-csoportnál tisztában vagyunk az elfolyások okozta környezeti károkkal, ezért az új létesítmények tervezése illetve a régiek kicserélése/felújítása esetén a biztonságot, megbízhatóságot illetve a hatékonyságot tartjuk szem előtt. Megelőzési tervünk részeként rendszeresen végzünk karbantartási illetve ellenőrzési munkákat, mindamelett minden telephelyre rendelkezünk katasztrófaelhárítási akciótervvel is.
Az olasz finomítóban került megvalósításra az egyik 2012-ben sikeresen befejezett projekt, mely csökkenteni hivatott az elfolyások
okozta kockázatot. A projekt során a korábbi föld alatti vezetéket korszerű, kétrétegű, föld feletti vezetékre cserélték ki a hatékonyabb
ellenőrzés biztosítása végett. Ezen felül az elfolyások megelőzése érdekében 6 darab logisztikai tárolótartály került duplafenekűsítésre
(a 64-ből 35 tartály került 2012 végéig felújításra).
Sajnálatos módon 2012-ben csoportszinten számos kisebb elfolyás történt, legfőképpen az öregedő vezetékhálózatnak, a megváltozott
összetételű termelvénynek illetve a termékvezetékek szándékos megfúrásainak köszönhetően.
2012-ben 21 esetben történt egy köbméter feletti veszélyes anyag elfolyás a környezetbe, összesen mintegy 321 köbméter térfogattal.
Ez jelentős javulást jelent a tavalyi évhez képest (28 darab egy köbméter feletti elfolyás, mintegy 525 köbméter össztérfogattal). A legnagyobb elfolyás egy földalatti vezeték lyukadás következtében történt Horvátországban, ahol mintegy 120 köbméter veszélyes anyag
folyt ki a környezetbe. A 21 elfolyásból 12-t harmadik fél okozott, összesen mintegy 69,3 köbméter térfogattal. A legsúlyosabb eset ezek
közül egy ipari kikötőben a pozsonyi finomító mellett történt, ahol egy független hajózási vállalat hibájának következtében 14 köbméter dízelolaj ömlött a vízbe, szennyezve a Dunát.
Az esetek észlelését követően minden szükséges intézkedést azonnal megteszünk annak érdekében, hogy a szennyezett területeken
maradéktalanul helyerállítsuk az eredeti állapotokat.
Annak ellenére, hogy nem üzemeltetünk egyetlen tengeri olajfúrótornyot sem, mindent megteszünk a tengeri ökoszisztéma védelme
érdekében az összes helyen, ahol tengerparti tevékenységeink vannak.

2010
Teljes
MOLcsoport

Veszélyes hulladék

Összes hulladék
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Jelentősebb eredményeink elsősorban az alábbi projekteknek köszönhetők:
• Zalai finomítónkban gumibitument állítunk elő, amihez használt gumiabroncsokat használunk alapanyagként
• A termékgazdálkodás elvét figyelembe véve újrahasznosítjuk a használt olajat, ami a kenőanyag egység működése során keletkezik.
A használt olaj aránya 22,5% volt összehasonlítva az eladott termékek mennyiségével (2010-es bázisévhez képest javulás, akkor ez
19% volt, viszont az előző évhez képest (28,3%) erőteljes csökkenés következett be). Az olajat a bitumengyártás során használják fel.
• Jelentős javulást értünk el az olaszországi működésünk során, ahol a hulladékkezelési stratégiánknak köszönhetően a keletkezett
veszélyes hulladék mennyisége 33%-kal csökkent a 2011. évhez képest, 2010-hez képest pedig 50%-kal. Ezzel egyidőben a vállalat
hulladék újrahasznosítási projektet indított, aminek következtében jelentősen nőtt az újrahasznosított termelési hulladékok (38%-ról
63%-ra) illetve a kármentesítésből származó hulladékok (42%-ról 98%-ra) aránya egyaránt.
• A MOL-LUB az autóápolási termékeihez egy újrahasznosított alapanyagból készült új PET csomagolást vezetett be. A szükséges
megvalósíthatósági tanulmányok elkészültét követően 2012-ben már az új csomagolással készült termékek piaci bevezetése is megtörtént.
• A használt házi sütőolaj összegyűjtésére indított kampányunk ma már 3 országra terjed ki (Magyarország, Szlovákia, Románia), 85,5
tonna használt olajat gyűjtettek össze és hasznosítottak újra az elmúlt évben.
• Zágráb környéken ma 106 üzemanyag-töltőállomás gyűjti szelektíven a csomagolóanyagot illetve Szlovéniában 31 töltőállomás
gyűjti szelektíven a hulladékot.
találhatnak.
Több információt a hulladékkezelési programunkkal kapcsolatban a honlapon
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vezettünk be az egyik oroszországi telephelyünkön, és kísérleti projektet indítottunk a pakisztáni működésünkben (ahol napi 500-1000
hordónyi rétegvizet sajtoltunk vissza).
A rijekai finomító hosszú múlttal rendelkező, jellegzetes talajon (elsősorban porózus mészkő) végzett tevékenysége során szénhidrogének
jutottak a talajba és ott felhalmozódtak. Ezek a szénhidrogének sok évvel ezelőtt elkezdtek az Adriai-tengerbe szivárogni. A környezeti
felelősségérzetünk illetve a vonatkozó szabályozások sem engedik meg a tenger szennyezését, ezért a rijekai finomító mindent megtesz
a tengeri élővilág megvédése érdekében. A paszzív intézkedések közé tartozik a merülőfalak és egyéb úszó eszközök, gátak, abszorbens
anyagok, diszpergálószerek alkalmazása; illetve széleskörűen alkalmazunk fölözőket és szivattyúrendszereket a tenger szennyeződésének
megelőzése érdekében. Az előzők mellett 1993 óta folyamatos a felszín alatti szennyzések kármentesítése a rijekai finomítóban.

183

Biológiai sokféleség
Kapcsolódó célkitűzés: „A Biodiverzitás Akcióterv végrehajtása új projektek esetén 2012-től kezdődően és a kritikus tevékenységek állapotának nyomon követése 2014-től”
A MOL-csoport a korábbi években létrehozta a biodiverzitás programját és ennek folytatásaként 2012-ben magyarországi működési területünkön egyedi biodiverzitás akcióterveket készítettünk. Ezek a dokumentumok foglalják össze azokat a már jelenleg is alkalmazott
megoldásokat, és új akciókat is meghatároznak, amelyek az élővilágra gyakorolt káros hatásaink minimalizálása (és az élővilág megőrzése) érdekében szükségesek. Ezen stratégiai dokumentumok alapján kerülnek kidolgozásra hasonló akciótervek a követekező években minden működési területen.
Az új EBK Szabályozás 2012 januárjában lépett életbe a horvátországi működésünkben, amely már kiemelt figyelmet fordít a
biodiverzitással kapcsolatos kérdésekre is. Ezzel egyidőben több helyi kezdeményezés is indult az élővilág védelme érdekében. Példaként említhetjük a kutatás-termelés munkavállalóinak partneri együttműködését a Lonjsko polje Nemzeti Park szakembereivel, akik a
MOL-csoport Stružec létesítményben a fehér gólyák számára fészekrakásra alkalmas helyeket hoztak létre.
Nagy figyelmet fordít a nemzetközi Upstream üzletág is a környezetvédelmi aggályokra kiemelten a biodiverzitással kapcsolatos kérdésekre. Minden kutatás-termelési üzem környezetvédelmi hatásvizsgálaton esik át az üzemeltetés megkezdése előtt.
találhat.
További biodiverzitással kapcsolatos információt a honlapon
Ebk mEgfELELés

2012-ben a MOL-csoport összesen 33,9 millió Ft EBK jellegű bírságot fizetett. Ez az összeg jelentősen kisebb a 2011. évi 53,4 millió Ft-nál,
ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy további erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a MOL-csoport egyáltalán ne
kapjon bírságot a jövőben egészség-, munka- és környezetvédelmi szabályok megsértése miatt.
A legjelentősebb egyedi bírság – 11 millió Ft – a tavalyi évhez hasonlóan a hajdúszoboszlói (magyarországi kutatás-termelés) telephely
kapta, ahol a kibocsátott tisztított szennyvíz hőmérséklete túllépte a határértéket.
További jelentős bírságot kapott a Crosco (Horvátország, 5,2 millió Ft-ot) a bányaügyi hatóságtól a társaságnál történt saját munkavállalót érintő halálos baleset miatt, a sisaki finomítónk (Horvátország, 2,1 millió Ft) szennyvízkibocsátásával összefüggésben és a BaiTex LLC
(Oroszország, 4,4 millió Ft) nem megfelelő építési engedélye miatt. Zalai finomítónk 1 millió Ft összegű bírságot kapott a 2012 augusztusában történt második tartály-robbanást követően.

bizTOnság- és EgészségVédELEm
CéL: Ebk kiVáLóság bizTOsíTásA A működés sORán

Eredmények:
• 1,0 LTIF cél teljesült (INA-csoport nélkül)
• Az alvállakozói biztonsági programok eredményeképpen javultak az kapcsolódó biztonsági mutatók
Kihívások:
• Összesen 4 darab saját munkavállalót és alvállalkozókat érintő halálos baleset történt a MOL-csoportban

munkAVáLLALók VédELmE

Munkabiztonság
Kapcsolódó célkitűzés: „2014-re nulla balesetet és foglalkozási megbetegedést, illetve a magas kockázatú munkahelyek felszámolását
célzó program bevezetése”
A MOL-csoport munkabiztonsági teljesítménye vegyesen alakult: miközben a munkaidő kieséssel járó baleseti frekvencia (LTIF) 1,0 célértékét sikerült teljesíteni , a nulla halálos kimenetelű munkabalesetre vonatkozó célt nem sikerült (további részletek lent).
Az LTIF teljesítményünk lényegesen jobb a CONCAWE (downstream iparági mutató) átlagnál, nem éri el azonban az OGP (Upstream
iparági mutató) átlagot; mindenesetre az eredmények azt mutatják, hogy a megfelelő irányba haladunk annak érdekében, hogy munkabiztonság szempontjából is az iparág legjobb szereplői között tartsanak minket számon. Míg a korábbi években inkább a csoportszintű munkabiztonsági kezdeményezések voltak jellemzőek, addig 2012-ben az egyes üzletágak speciális igényeire szabott, egyéni programok voltak fókuszban.
A jó LTIF teljesítmény mellett azonban sajnos egy saját munkavállalónk (INA-csoport) és három beszállítónk haláláról kell beszámolnunk,
valamint négy külső személy (harmadik fél) is életét vesztette tevékenységeinkkel összefüggésben. Mindez tovább erősíti elkötelezettségünket, hogy további lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy működésünk senkinek se okozzon kárt. Dolgozónk, a Crosco (INAcsoport) leányvállalatának munkavállalója egy kút nyomáspróbája közben, nem megfelelő eszközök használata következtében szenvedett
halálos balesetet, két beszállítói munkavállaló a TVK-ban nitrogén gáz okozta fulladásban vesztette életét, a Tifon beszállítójának egy alkalmazottja pedig magasban végzett munka közben zuhant le és szenvedett halálos sérüléseket. A külső feleket érintő halálesetek mind közúti baleset során történtek (beleértve beszállítóink közúti baleseteit is). Mély fájdalommal adózunk az elhunytak emlékének.
A munkaidő kieséssel járó balesetek vizsgálata azt mutatja, hogy az esetek 50%-át megcsúszás vagy botlás, 17%-át leesés, 13%-át
gyalagos közlekedés közben gépeknek, tárgyaknak való ütközés, 8-8 %-át pedig közúti baleset ill. veszélyes anyaggal, felülettel való
érintkezés okozta. Az INA-csoport az előző évhez hasonlóan folytatta munkabiztonsági teljesítményének javítását, 59 munkaidő kieséssel járó baleset mellett LTIF 2,1 eredménnyel zárta az évet.
Munkanap-kieséssel járó balesetek gyakorisága (LTIF) a MOL-csoportban
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2012-ben összesen 284,2 millió Ft-ot költöttünk kármentesítésre Olaszországban. A lefölöző rendszer hatékonysága 30%-kal nőtt térfogatáram és lefedett terület tekintetében. Az automatikus tisztítórendszerrel ellátott kutak száma (20 új kút kialakításával) 200%-kal
nőtt 2012-ben és a hidraulikus gát is 22 új kúttal bővült.

Munkanap-kieséssel járó balesetek gyakorisága (LTIF)
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• Két robbanás történt a Zalai Finomító területén
• Egy tűzeset a TVK-ban az üzem leállását okozta
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A MOL számos programot indított Magyarországon annak érdekében, hogy a foglalkozási megbetegedésektől és munkabalesetektől
mentes működésre vonatkozó stratégiai célt sikerüljön megvalósítani. A „Biztos a biztonság – az eseménymentes finomításért” program
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Közlekedésbiztonság
Kapcsolódó célkitűzés: „A defenzív és környezettudatos járművezetési gyakorlatok kiterjesztése valamennyi érintett munkavállalóra,
valamint a baleseti mutatónk alacsony szinten (legjobb 25%-os tartományban) való tartása”
A MOL-csoport 2006 óta működteti Közlekedésbiztonsági Politikáját és a Defenzív Vezetéstechnikai Programját számos országban. Ez
a folyamatosan javuló baleseti mutatókban is megmutatkozik. Az egymillió levezett kilométerre eső balesetek számában (RAR) már
2011-ben megelőztük a CONCAWE átlagot, idén pedig tovább javítottuk 0,75 értékre . Munkavállalóinkat nem érte idén súlyos közúti
baleset, beszállítóink azonban részesei voltak sajnálatos eseteknek, amelyek során külső felek életüket vesztették. Az elmúlt időszak
tapasztalai alapján újrafogalmazzuk közlekdésbiztonsági elveinket, melyek alapul szolgálnak majd az új, helyi vállalati kezdeményezések számára.
Egymillió levezetett kilométerre eső balesetek száma (RAR)
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Az INA kiadványt jelentetett meg a Biztonságos Vezetés Alapkövetelményeiről, amely meghatározza a biztonságos közlekedésre vonatkozó folyamatokat és szabályokat. A követelményeknek való magas megfelelés érdekében elindult a Biztonságos Vezetés Projekt második fázisa is, amely elméleti és gyakorlati oktatást valósít meg 750, leginkább érintett munkavállaló részére. Az első csoportok 2012
decemberében kapták meg a képzést. A vezetési kultúra javításában az INA flotta összes autójába telepített, számos paraméter rögzítésére alkalmas GPS készülék is fontos szerepet játszik.
Beszállítói EBK menedzsment rendszer
Kapcsolódó célkitűzés: “Hatékony beszállítói EBK menedzsment program és az ehhez kapcsolódó megfelelési folyamatok kifejlesztése
2012 végéig”
Beszállítói EBK menedzsmenttel kapcsolatos célkitűzésünket minden leányvállalatunkra vonatkozó globális szabályzatunk csoport-szintű bevezetésével segítettük.
Ezzel egyidőben beszállítóink teljesítményének ellenőrzését és folyamatos nyomonkövetését tovább erősítettük az elő- és utóminősítési folyamat egységesítésével, formanyomtatványaink terjesztésével és következmény-kezelési eszközeink diverzifikálásával. Az ellenőrzések és bírságok nyomonkövetése heti beszállítói jelentéseinkkel történik.
A MOL beszállítói EBK menedzsment rendszerének fő elemei kockázatkezelési programunkhoz kapcsolódnak. Számos monitoring eljárást tartalmaz, melyek a beszállítói “életciklus” valamennyi elemét lefedik (előminősítés, tendereztetés, munkavégzés közbeni értékelés és utóminősítés) és melyek külön hangsúlyt fektetnek a megelőzésre de szintén rendelkeznek következmény-típusú részekkel (pl.
nem-megfelelés esetére bírságokkal).

Beszállítói LTI (munkaidő-kieséssel járó baleset) adatok a MOL-csoportban (INA-csoport nélkül)

Sérülés súlyossága
2008

Nem-LTI

LTI *

Súlyos LTI**

Haláleset

13

23

3

1

2009

17

19

1

1

2010

14

28

4

2

2011

33

24

0

5

2012

45

27

1

3

* Halálesetekkel
** Halálesetek nélkül

Egymillió levezetett kilométerre eső balesetek száma (RAR)

186

2012

2012/
2011 (%)

Tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos vezetés közben a fáradtság kezelése, ezért újabb Családi Fittness Parkot adtunk át vevőink részére az M5 Kecskemét töltőállomáson. A számos országban működő Defenzív Vezetéstechnikai Programnak Romániában dolgozóink
99 %-át sikerült lefednie hároméves működése alatt, javítva ezzel a közlekedési kultúrát és a közlekedésbiztonsági mutatókat.

2012

FenntarthatósáGi
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olyan kezdeményezéseket bocsátott útjára, mint az EBK felelősök kijelölése minden műszakban vagy a kerékpáros közlekedési biztonság
javítása a finomítókban. Az „Öt perc a biztonságért” kampány - amelyet finomítóink mellett a TVK-ra is kiterjesztettünk -, elsősorban beszállítóink munkavállalóit célozzák. A számos telephelyünkön megrendezett „EBK Napok” keretében - dolgozóink számára indított verseny,
mely az EBK tudatosságot és elkötelezettséget hivatott fokozni több létesítményünkben is - soha korábban nem vetélkedtek még ennyien.
A kiemelt munkabiztonsági kockázat kezelése érdekében a MOL, Slovnaft, INA, Tifon, IES és a MOL Romania Logisztika telepein bevezettük a „Vasúti Szállítás Életmentő Szabályokat”, egy másik jelentős veszélyforrásra válaszul indítottuk el a munkakezdés előtti energia leválasztási (lockout/tagout) programot MOL, SLOVNAFT, MOL Austria és IES Logisztika telepeken.
A Slovnaft Petrochemicals 2012. évi nagyleállása során egy új vállalkozói munkabiztonsági rendszer került bevezetésre. A Slovnaft „Leesés
elleni védelem” projektje szintén egy kiemelt potenciális baleseti forrás megszűntetését célozza. Az első fázisban a kritikus helyszínek kiválasztása és a rögzítési pontok megtervezése történik meg, míg a második fázisban a rögzítési pontok kiépítésére fog sor kerülni.
Felismerve a vezetői példamutatás fontosságát, mint a jó EBK teljesítmény egyik alappillérét, az INA finomítói útjára bocsátották „Házmester” programjukat, mely keretében a vezetők rendszeres személyes látogatásokon értékelik az üzemi rendet. A munkakezdés előtti ötperces dolgozói EBK megbeszélések (tool box) a MOL-csoport többi finomítójához hasonlóan az INA-ban is megkezdődtek. A MOL-csoport
újonan belépő vezetői ez évtől a Zágrábban márciusban átadott új oktató központjában is el tudják sajátítani a szükséges menedzseri EBK
ismereteket.

2012-ben számos akciót és programot szerveztünk beszálltóink számára, melyek jelentősen hozzájárultak biztonságuk növeléséhez.
Ezek közül az alábbiakat emeljük ki:
• A MOL Nyrt.-ben, a TVK-ban és a Petroszolgban új előminősítési kérdőív készült.
• Magyarországon szigorúbb EBK szabályok kerültek bevezetésre (hordozható gázérzékelők, munkafelügyelők láthatósági szabályai
és egyéb területek vonatkozásában) telephelyeinken és nőtt az EBK auditok száma is.
• Az INA-csoport beszállítói EBK szabályzatot adott ki, mely kötelezően alkalmazandó lesz minden leányvállalatánál karbantartás és
beruházás során
• Egy külön zárt terekben való munkavégzéshez kapcsolódó tréninget szerveztek a IES-ben beszállítók számára. Ugyanitt EBK szabályzatunkkal összhangban egy előminősítési (tender előtti fázisra) egy előaudit (megrendelés előtti fázisra) és egy munkavégzés alatti
audit folyamat került bevezetésre. E fejlesztések is jól mutatják a MOL-csoport proaktív hozzáállását.
• Átfogó, integrált beszállítói EBK menedzsment rendszer és részfolyamatai kerültek kiadásr a Kalegranban (Irak Kurdisztán Régiójában).
• A MOL Pakisztánban 22 beszállítóra végeztek elő- és utóminősítést. A társaság teljeskörűen képes biztosítani, hogy valamennyi fúrási, mechanikai és építési munkavégzés kizárólag az összes szükséges védőfelszerelés használatával történhet.
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Munkahelyi Egészségvédelem
A MOL-csoport belső foglalkozás-egészségügyi menedzsment rendszere – mely az EBK irányítási rendszer szerves része - biztosítja a
munkavállalók védelmét a foglalkozás-egészségügyi kockázatokkal szemben. A korábbi évekhez hasonlóan, 2012-ben sem regisztráltunk egyetlen munkahelyi megbetegedést sem.
Különböző biológiai vizsgálatokon keresztül rendszeresen ellenőrizzük, hogy a MOL termelési egységeinek személyzete esetében a
munkahelyi kitettség szintje a minimumon maradjon (kevesebb legyen, mint a törvényben meghatározott limit 50%-a). Bármilyen 50%
fölötti expozíció automatikusan kivizsgálást és intézkedéseket von maga után.
Folytattuk célcsoportok számára szervezett stressz csökkentő tréningjeinket több száz résztvevővel.
A citogenetikai programunkat, amely véleményünk szerint az olajipar vezető monitoring programja, szintén erősítettük: összesen 100
munkavállaló vett részt a vizsgálatokon. Egyre kiterjedtebb nemzetközi kutatás-termelési tevékenységünk támogatása érdekében a tavalyi évben a Közel-Keleten dolgozó munkavállalóinkra fókuszáltunk. A Kalegran-nál (Irak Kurdiszán Régiójában) a Helyi Üzemi Egészségügy Szabályzat bevezetése – amely egészségvédő és megelőző intézkedéseket foglal össze a helyi munkavállalók számára – egy fontos lépés volt ebbe az irányba.
Munkahelyi egészségfejlesztés
Kapcsolódó célkitűzés: „Munkahelyi egészségfejlesztési program megvalósítása minden országban, és a részvételi mutatót legalább 30%-on
tartani a megvalósítási program végétől kezdődően”
A MOL-csoport Munkahelyi Egészségfejlesztési Programjában („STEP – Tégy egy lépést az egészségedért!”) szintén további fejődést értünk el a 2012-ben. A munkavállalók helyi kezdeményezései alapján, 9 ország üzleti egységei és leányvállalatai készítettek és hajtottak
végre éves STEP programtervet.
20%-os tervünkkel szemben 27%-os rendszerességi mutatót sikerült elérnünk miközben a hiányzási arány 2% alatt maradt (a rendszerességi mutató azoknak a munkavállalóknak az összes munkavállalóhoz viszonyított aránya, akik az adott évben legalább háromszor
vettek részt STEP programon). E mellett különös figyelmet szentelünk az irodai dolgozók csont- és izomrendszeri megbetegedéseinek
megelőzésére irodai torna programjainkkal.
A MOL-csoport vállalatainak STEP programjai az éves tervek szerint valósultak meg. Kisebb helyi kezdeményezések mellett számos jelentősebb program is megvalósult 2012-ben.
Magyarországon megszerveztük a MOL Európa Kupát 7 ország több mint 700 munkavállalójának részvételével. Egy munkahelyi torna
program is megszervezésre került az irodai dolgozók számára.
A TVK-ban Magyarországon „Fiatalos napokat” tartottak orvosi szűrésekkel (allergológiai-, bőrgyógyászati-, szemészeti- és lábvizsgálatok, dietetikai tanácsadás, vérvizsgálatok), triatlon hetet rendeztek és STEP családi napokat is tartottak sport eseményekkel és egészségügyi tanácsadással.
A Slovnaft Szlovákiában kiemelten támogatja a mukahelyi sportversenyeket (pl. labdarúgás, kerékpározás, badminton). Három kisebb
edzőtermet rendeztek be a munkavállalók kardio edzéseinek segítése érdekében.
A MOL Pakisztán egészségügyi felmérést végzett („Munka-Magánélet Egyensúly Felmérés”) és a javaslatokat kiadványban foglalták össze.
fOLyAmATbizTOnság és kOCkázATkEzELés

Folyamatbiztonsági irányítási rendszer Process Safety Management
Kapcsolódó célkitűzés:
• „A Folymatbiztonsági Irányítási Rendszer (PSM) kiterjesztése és bevezetése valamennyi MOL ellenőrzés alatt álló társaság esetében 2014 végéig”
• „A munkahelyi, technológiai és környezeti kockázatok rendszeres értékelése (kockázati térképek felhasználásával) 2013 végéig, az
ésszerű legalacsonyabb szint elérése 2015 végéig”
A MOL-csoport 2006-ban kezdte meg a Folyamatbiztonsági Menedzsment (PSM) bevezetését. A kezdeményezés fő célja egy olyan rendszer
felállítása, amely biztosítja a technológiai jellegű balesetek megelőzését és megvédi az embereket, vagyontárgyakat és a környezetet a károkozástól.
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A PSM bevezetése a MOL-csoport minden leányvállalatában megkezdődött, bár helyszínenként változó annak előrehaladottsága. 2012-ben
a PSM ellenőrző kérdőív felülvizsgálatára és frissítésére került sor. Ez a kérdőív szolgál az üzleti szintű önértékelésre és keresztellenőrzésekre
az üzleti egységek között, amely Csoport szintű visszajelzésre is szolgál a PSM bevezetésének fokáról a fontosabb üzleti egységekben. A MOLcsoportban átlagosan ez 75%-ot ért el, amely jelentős javulás a 2006-os bevezetéshez képest, amikor 35%-os szintet értünk el.
Magyarországon és Szlovákiában 2012 végére lezajlottak azok az önértékelések, amelyek a már működő gyakorlatokat hasonlították össze a
rendszer követelményeivel. Azonosítva az erősségeket és a gyengeségeket ki lettek választva azok a területek, amelyeknél szükséges a rendszer továbbfejlesztése: folyamat veszélyességi elemzés, minőségbiztosítás, mechanikai integrálás és munkavállalói tudatosság. 2012-ben öszszesen hat üzletek közötti keresztellenőrzés lett elvégezve (Finomítás és Petrolkémia területén), főként technológiai jellegű PSM elemekre
koncentrálva.
2012-ben a fókuszterületeink a következőek voltak:
• A finomításban új folyamat biztonsági teljesítménymutatókat vezettek be 2012-ben a folyamat biztonsági események számának és súlyosságának nyomonkövetésére. Ez a nemzetközi mutató (API ajánlott gyakorlat 754) a folyamatbiztonsági eseményeket 4 kategóriába
(Tier) sorolja, például: Tier 1-be sorolja azokat az eseteket, amelyeknek súlyosabb a következménye a tényleges tárolótér veszteség miatt, a
Tier 2 események enyhébb következménnyel járnak. 2012-ben 14 darab Tier 1 típusú esemény történt, Tier 2 típusú pedig 2 esetben (részletes leírását keresd az elfolyások és vészhelyzetek kezelése című fejezetekben).
• A logisztikában a technológia-váltás, a folyamat biztonsági információk (P&ID) és a startup biztonsági ellenőrzések már felülvizsgálatra kerültek, illetve egy IT támogató eszköz is kifejlesztésre került.
• A IES-ben 2012-ben kezdődött a PSM 3 alappillérének (folyamatbiztonsági információk, folyamatbiztonsági elemzések, mechanikai integritás) bevezetése. Egy független külső vállalat telephely ellenőrzést végzett, kiemelt figyelmet fordítva a dokumentáltságra, bevezetettségre és folyamatbiztonsági tudatosságra. Ezen értékelések alapján azonosítva lettek a 2013. évre vonatkozó intézkedések.
• Az INA-ban workshopot szerveztek, amit aztán három képzés követett, és elindították a PSM ellenőrzést (kettőt a Finomításban, egyet az
Upstreamben). Előkészítették és bevezették a PSM műveleti tervet az INA menedzsmentnek, meghatározva a végrehajtáshoz szükséges
prioritásokat.
A kockázatok elemzésének sikeres végrehajtásához a MOL-ban és Slovnaftban folytattuk a COMPASS kockázatelemzési programunkat. A program 10 nemzetközileg elismert kockázatelemzési módszertant használ, ami teljes mértékben lefedi a munkahelyi, technológiai és környezetvédelmi területek kockázatelemzését. (HAZID, ENVID, JSA, EIA stb.)
Vészhelyzetek kezelése
Kapcsolódó célkitűzés: „Az üzletmenet-folytonosság fenntartását támogató, csoportszintű vészhelyzet-kezelési keretrendszer kialakítása és
működtetése”
Bár a tűzbiztonsági stratégiánk a tűzmegelőzésre fókuszál, a korszerű és hatékony tűzjelző- és beépített oltórendszerek fejlesztése, a tűzi-víz
hálózatok felújítása, valamint a legmodernebb tűzoltó anyagok és eszközök alkalmazása jelentősen hozzájárul a MOL-csoport tűzvédelmi hatékonyságának növeléséhez. A képességeink javítása érdekében nemcsak megelőzési, hanem tűzoltási és sürgősségi gyakorlatokat is rendszeresen végzünk a MOL legfontosabb telephelyein, különösöen a finomítókban és a petrolkémiai üzemekben. A tűz- és biztonsági folyamatok folyamatos javítása érdekében több mint 1 milliárd HUF értékben ruháztunk be a magyarországi logisztikai telephelyeken a SEVESO szabályozáshoz kapcsolódóan.

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

EgészségVédELEm és EgészségfEJLEszTés

A Társasági Biztonság által irányított Krízismenedzsment folyamatok minden telephelyen hatályosak és rendszeresen tesztelésre is kerülnek.
A Csoport szintű Vállalati Kockázatmenedzsment keretében a létesítményzavarok, üzemzavarok és üzletfolytonossági kockázatok ki vannak
vizsgálva, és ha szükséges, intézkedések meghozatalára is sor kerül.
A MOL-csoporton belül 59 tűzeset történt 2012-ben, beleértve az INA és leányvállalatai adatait is. Ebből a számból 27 eset nem kapcsolódott
közvetlenül a működésünkhöz, 12 eset pedig kisebb jelentőségű volt.
A legsúlyosabb tűzesetek a következők voltak:
• A Zalai finomítóban kétszer is bitumentartály robbanás történt egy hónapon belül. Az eseteket belső és külső kivizsgálás is követte, illetve
megfelelő intézkedéseket hoztak a biztonságos működés folytatásának érdekében.
• A magyaroszági petrolkémiai üzemben tűz tört ki egy reaktor területén, ami ideiglenesen a gyár leállításához vezetett.
• Egy szabotázs akció során a pakisztáni manzalai gázüzemben egy kondenzátum tároló tartályt ért kár, az ennek hatására bekövetkező tűzesetet a tűzoltó csapatnak pár percen belül sikerült eloltani.
A fent említett esetek egyikében sem történt személyi sérülés.
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diverzitás növelésének egyik mozgatórugója. 2012-ben 16 ország 76 munkavállalója kezdte meg vagy folytatta nemzetközi kiküldetését
a MOL-csoport HQ szervezeten belül. Csoport szinten összesen 239 munkavállaló teljesített nemzetközi kiküldetést. A 2011. évi adatokhoz viszonyítva ez 78%-os növekedést jelent, de 2013 első negyedévében további növekedés várható.

áLTALánOs CéLkiTűzés: „bEfEkTETés A humán TŐkébE”

A szerkezetátalakítás kedvezőtlen hatásai
Mivel az új központi szervezet Budapesten jött létre, az átszervezés elsősorban a MOL-csoport magyarországi működését érintette, különösen a változással járó leépítések tekintetében. A Downstream hatékonyság növelése érdekében a százhalombattai és a pozsonyi
finomítóknál is jelentős leépítésekre került sor. Számos építő jellegű egyeztetés és tárgyalás eredményeként a vezetés megállapodott
a MOL Üzemi Tanáccsal a 2012. év második félévében esedékes tömeges létszámleépítés feltételeivel és ütemezésével kapcsolatban.
Ezekre az optimalizációs lépésekre a MOL és munkavállalóinak stabil és biztonságos jövője érdekében volt szükség. Annak érdekében,
hogy a MOL-csoport ebben a helyzetben is felelős munkáltatóként járjon el, a felek úgy döntöttek, hogy több végkielégítési csomagot
is biztosítanak (például szolgálati időn alapuló juttatások és támogatások, munkavállalói teljesítményen alapuló ösztönző, törzsgárda
jutalom, hosszú távú munkavégzés alóli felmentés) különös tekintettel a nyugdíjkorhatárhoz közeli munkavállalókra. A MOL-csoport által nyújtott támogatás nem korlátozódott a méltányos végkielégítésre, hiszen az elbocsátott munkavállalók hosszú távú támogatása érdekében a MOL-csoport egy tanácsadással és álláskeresési szolgáltatással kiegészülő outplacement programban való részvételre is lehetőséget biztosított.

Eredmények:
• A MOL Nyrt. második helyezést ért el a legvonzóbb munkahelyek rangsorában 2012-ben
• A műszaki kompetencia mérési és fejlesztési rendszer alkalmazva lett az Upstream divízióban és
elindításra került a finomításban
Kihívások:
• Elbocsátásokra került sor a központban és a üzemi telephelyeinken az iránytási átszervezések
és a hatékonyságnövelő programok következtébenAz elbocsátások lehető leghumánusabb módon
történő végrehajtása

tehetségek vOnzása

Az irányítási struktúra átalakítása
2012. második félévében a MOL-csoport történetének egyik legjelentősebb irányítási struktúra átalakításán esett át. A Csoport célja, hogy reagálva az elmúlt évek során megjelent külső és belső kihívásokra megtalálja a versenyképesség fokozásának további lehetőségeit. A folyamat keretében létrejött a csoport-szintű központja (Headquarters/HQ), a vállalatcsoport új nemzetközi irányító szervezete. Az új struktúra vonzó szervezeten belüli nemzetközi karrier- és tudástranszfer lehetőségeket teremt, melyek keretében más
MOL-csoport vállalatok munkavállalói is csatlakozhatnak a MOL-csoport HQ-hoz, ezzel egy sokszínűbb szervezet részévé válva. Az átalakításnak számos humán erőforrás vonzata volt: gondoskodni kellett arról, hogy a megfelelő munkatársak a megfelelő időben kerüljenek a megfelelő munkakörbe, méltányos és versenyképes javadalmazásban részesüljenek, valamint teljesüljenek a felső vezetés munkaerő sokszínűségével kapcsolatos elvárásai.
Az átalakítás része volt a második félévben lebonyolított intenzív és több fordulós toborzó kampány. A meghirdetett munkakörök közül július óta közel 80 - elsősorban csoport szintű - vezetői és összesen 226 szakértői munkakört sikerült betölteni a nemzetközi munkaerő-piacról (88) és MOL-csoporton belüli jelöltekkel (138). A toborzási és beléptetési folyamatot a globális HR irányelvekben foglaltakkal, többek között az alábbi, hátrányos megkülönböztetésre és esélyegyenlőségre vonatkozó szabályokkal összhangban bonyolítottuk le: „A munkáltató egyenlő esélyt biztosít és nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést a toborzás és kiválasztás során, a munkaviszony időtartama alatt és a munkaviszony megszüntetése esetén. Az azonos elbánással kapcsolatos észrevételeket és panaszokat a
helyi jogszabályi előírások és a MOL-csoport Etikai Kódexében foglaltak figyelembevételével kell kezelni.”
Nemzetközi kiküldetés
Annak érdekében, hogy nemzetközi tehetségek számára is vonzó lehetőséget kínáljon menedzseri és szakértői szinten egyaránt, a
MOL-csoport aktualizálta szabályzatait, hogy hatékony megoldást nyújtson a nemzetközi kiküldetést teljesítő munkavállalók részére.
Átalakult a Nemzetközi Mobilitás Menedzsment szervezet és a MOL igazgatósága jóváhagyta a legjobb nemzetközi kiküldetési- és foglalkoztatási gyakorlattal összhangban kialakított új nemzetközi kiküldetési feltételeket. Az új platform főbb pillérei a küldő országbeli
bérszámfejtés és adókiegyenlítési módszertan alkalmazása, az új egyszerűsített jóváhagyási mátrix, valamint a mérleg-alapú módszertannal kiegészített nemzetközi kiküldetési tervtípus-alapú kompenzáció. Ezek kivétel nélkül azt a célt szolgálják, hogy minden kiküldött
munkavállaló méltányos és egységes szabályokon alapuló kompenzációban részesüljön az egyes kompenzációs elemekkel kapcsolatos
naprakész piaci adatok alapján. A nemzetközi kiküldetésben való részvétel lehetőségének népszerűsítése a Csoporton belüli munkaerő-

Versenyképes javadalmazás
munkakör értékelési -és besorolási rendszerünk a nemzetközileg ismert és elismert HAY módszertanra épül; 2012-re a MOL-csoporton belüli pozíciók kb. 85,3%-át már e rendszer szerint értékeltük. Ez egyszerű, logikus, átlátható, és csoportszinten is egységes rendszer működtetését teszi lehetővé, amely biztosítja a munkavállalók megfelelő, méltányos kezelését a munkájuk jellege és a cégen belül betöltött pozíciójuk alapján. A munkakör értékelési -és besorolási rendszer alkalmazása alapot teremt egy egyenlő esélyeket biztosító kompenzációs
rendszerhez is.
2012-ben elkészült az INA d.d. HAY-alapú munkakör értékelése. Tervek szerint 2013-ban ez elkészül az IES S.p.a vállalatra, a Boszniában
működő MOL-csoport cégekre és az INA-csoport további leányvállalataira is, így ennek befejeztével minden MOL-csoport vállalat egységes és átlátható HAY rendszert fog használni.
A HAY értékelési projekt kezdeményezései mellett két alapvető átalakítás is kezdetét vette 2012-ben: létrejött az újonnan létrehozott
Headquarters bónusz rendszere, valamint megkezdődött a munkakör-besorolási rendszer átalakítása. Az ennek keretében kitűzött HR célok között szerepel a vállalaton belüli szakértői pálya tervezhetősége illetve a vállalat számára kiemelkedő értéket képviselő szakmai felkészültséget igénylő szakértői munkakörök megfelelő javadalmazása, ezzel biztosítva, hogy az érintett munkatársak hosszabb távon ne csak
menedzseri karrierlehetőségekben gondolkodhassanak. Emellett e fejlesztés további célja a Csoporton belüli rotáció fokozása, ösztönözve
a munkavállalókat a Csoport szintű és helyi munkakörök közötti váltásokra. A fenti kezdeményezések várhatóan 2013-ban jelennek meg a
MOL-csoport további leányvállalatainál.
A munkakör értékelési és - besorolási rendszer alkalmazása alapot teremt egy egyenlő esélyeket biztosító kompenzációs rendszerhez is,
mely – az egyéni teljesítményeket is figyelembe véve – a helyi munkaerő-piaci átlagbéreket meghaladó szintet célozza meg, az adott cég
pénzügyi lehetőségeinek, speciális igényeinek illetve helyzetének megfelelően.
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humán TŐkE

Vállalati minimum bér és a helyi minimálbér aránya a választott országok* egy meghatározó vállalata alapján (adatok a BI-ból %)

Ország (Cég)

2010

2011

2012

Ausztria (Roth Heizöle GmbH)

111%

100%

100%

Bosznia Hercegovina (Energopetrol d.d.)

148%

101%

101%

Horvátország (INA d.d.)

133%

136%

149%

Magyarország (MOL Nyrt.)

173%

169%

142%

Olaszország (IES S.p.A.)

168%

112%

112%

Románia (MOL Romania PP s.r.l.)

152%

187%

193%

Pakisztán (MOL Pakistan Ltd.)

349%

247%

412%

Oroszország (BaiTex LLC)

142%

151%

193%

Szerbia (Intermol d.o.o.)

112%

112%

104%

Szlovákia (Slovnaft a.s.)

170%

142%

138%

Szlovénia (MOL Slovenija d.o.o.)

100%

115%

100%

* Az országban van 100 főt meghaladó vállalat, ha több ilyen is található, akkor a legnagyobb létszámú vállalat.
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Munkavállalóink juttatási csomagja azonos elvek mentén meghatározott elemeket tartalmaz, függetlenül olyan tényezőktől, mint például a munkavállaló neme, állampolgársága, a munkaszerződés típusa, stb. A kompenzációs elemek vállalatonként eltérőek lehetnek,
melyeket az adott cégnél érvényes belső szabályzatok, illetve a Kollektív Szerződés határoz meg.
Fontosnak tartjuk, hogy munkavállalóink részesüljenek teljesítményüktől függő juttatási formákban is. Vezetőink ösztönző csomagja rövid- és hosszú távú elemeket egyaránt tartalmaz (pl.: azonnali kifizetésű bónusz, illetve a komplex hosszú távú ösztönző, mely a
hosszú távú részvényárfolyam-növelés érdekeltségét teremti meg), míg munkavállalóink évente egyszer, egyösszegű bónuszban (eredményérdekeltségi ösztönző) részesülnek éves teljesítményük alapján. (Bővebben: Teljesítménymenedzsment)
A legutóbbi résztvevő az INA, mely már meg is kezdte saját bónusz rendszerének átalakítását a MOL-csoport irányelvekkel összhangban. 2012-ben a vállalati teljesítményben való munkavállalói részvételt a Kollektív Szerződés szabályozza az INA-nál. A megállapodás
rögzíti a munkavállalóknak a vállalati EBITDA célok teljesülésével arányosan fizetendő éves bónuszok összegét.
A különféle szociális- és nyugdíjbiztosítási intézmények, rendszerek nagy múltra tekintenek vissza mind Magyarországon, mind a közép-kelet-európai régióban. Az általános elv, hogy a munkavállalók bruttó bérük bizonyos százalékával, míg munkáltatóik a bérköltség
további százalékát fizetik az állami kasszába szociális hozzájárulásként

• Szlovákiában öt egyetemmel (The Slovak University of Technology in Bratislava, The Technical University of Košice, The University
of Žilina, The University of Economics in Bratislava, The Comenius University in Bratislava);
• Horvátországban három egyetemmel (University of Zagreb 6 karával, University of Split, American College of Management and
Technology);
• Olaszországban üzleti partnerünk a Fondazione di CUAO, egy ismert olasz üzleti iskola, amley MBA és posztgraduális kurzusokat
nyújt. Ezen kívül lépéseket tettünk további helyi és nemzetközi szintű stratégiai partnerek bevonására.
Az együttműködés formái hasonlóak, mint Magyarországon, szakmai gyakorlat, ösztöndíj programok, diplomamunka írás, vállaltlátogatás illetve oktatási együttműködés.
Horvátországban a fentieken kívül számtalan együttműködési és támogatási kapcsolatot alakított ki az INA a különböző diákszervezetekkel, és számos ösztöndíjprogramot és díjat támogat az egyetemi kapcsolatrendszer erősítése érdekében.
Mindezen felül együttműködünk Irak Kurdisztán Régiójának helyi kormányával kurd egyetemisták tanulmányainak támogatására.
2012-ben 8 kurd és 12 kazah hallgató kezdte meg olajiparral kapcsolatos tanulmányait magyarországi egyetemeken (ELTE, BME, Miskolci Egyetem).
Oktatásra fordított befektetés a támogatás formája szerint

További információ a témában a honlapon

Gyakornok (fő)
Fejlesztési támogatás

ttalálható.

Befektetés az oktatásba
Kapcsolódó célok:
• „Stratégiai együttműködés elmélyítése a fontosabb oktatási intézményekkel minden régióban / vállalati működés által érintett országban”
• „Vonzó lehetőséget nyújtani a friss diplomás tehetségeknek”
Az Aon Hewitt által készített felmérés szerint 2012-ben a MOL Nyrt. volt a második legvonzóbb munkáltató Magyarországon. Míg az elmúlt évben az eredmények kizárólag a végzősök véleményét tükrözték, 2012-ben már a munkaerő-piacon aktív szakembereket is bevonták a felmérésbe.
A ‚legvonzóbb munkáltató’ képének megteremtése és megőrzése a MOL-csoport működése által érintett országokban alapvető fontosságú ahhoz, hogy a stratégia megvalósításához szükséges felkészültséggel rendelkező fiatal tehetségek vonzó lehetőséget lássanak
a cégben és a MOL-csoport képes legyen megtartani őket. A vállalati arculattervezési stratégia célja, hogy az üzleti stratégia sikerét a
potenciális és jelenlegi csapattagok szintjén is értelmezze, valamint kommunikálni tudja, hogy a MOL-csoport rendkívül vonzó munkahelyet és lehetőségeket kínál mind a szakmai, mind a személyes fejlődés terén. A 2012-ben kialakított és 2013-ban bevezetendő új
megközelítés a társaság értékein alapul. Az egész stratégiát a MOL-csoport munkatársainak energiája, inspirációja és diverzitása hatja
át – ők a változás ügynökei és a bennünket körülvevő világ formálói.
Az INA d.d. részt vett az első regionális „Virtual Knowledge and Career Day” rendezvényen. A felmérést az INA online kiállítási felületén kitöltő válaszadók 70 százaléka szerint az INA a legjobb munkáltató. Az INA online kiállítását felületét hétezren látogatták meg, ahol
könnyen és gyorsan tájékozódhattak az INA-ról, lehetőségük volt arra, hogy chat szobán keresztül beszélgessenek az INA képviselőivel
és megismerjék az INA munkavállalóinak vállalatról kialakított képét.
A MOL-csoport egyetemekkel kialakított partnersége
A teljes energiaipar egyre mélyülő szakemberhiánnyal szembesül a nyugdíjas korba lépő szakemberek jelentős száma és a természettudományokban jártas szakértők globális munkaerő-piacon tapasztalható hiánya miatt. Ilyen körülmények között a megfelelő ismeretekkel és végzettséggel rendelkező tehetséges szakemberek foglalkoztatása nélkülözhetetlen az üzleti működés hosszú távú stabilitása
és fenntarthatósága szempontjából.
Több nemzetközi oktatási intézménnyel is kialakítottunk stratégia együttműködést:
• Nyolc magyar felsőoktatási intézménnyel – Pannon Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesti Műszaki Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem és Kecskeméti Főiskola (szándéknyilatkozat aláírása megtörtént) - működünk együtt stratégiai partnerként.
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2010*

Ösztöndíj

2011**

2012**

293

532

352

Szakközépiskola (intézmény száma)

79

80

31

Egyetemek (intézmények száma)

12

20

160

Tanulmányi támogatás (fő)

20

59

55

PhD (fő)

6

6

3

Professzori ösztöndíj (fő)

1

1

1

*Csak magyarországi adatok
** Az adatok tartalmazzák a magyarországi működést, a Slovnaft-ot, az INA-t és a IES-t (amely lefedi a munkavállalói állomány kb. 85 %-át)

A szakmai gyakorlatosok számának jelentős csökkenése a magyarországi jogszabályok közelmúltban történt változásai indokolják:
2012-ben megszűnt a szakképzési hozzájárulás, így a vállalatok kénytelenek saját forrásból kigazdálkodni ennek teljes költségét. A
MOL-csoport már dolgozik egy olyan hosszú távú stratégián, mely biztosítja a szakmai gyakorlatok megfelelő finanszírozását.
A leányvállalatok által elért eredmények:
• Az INA két egyetemmel kötött együttműködési megállapodást (Kémiai és bányaipari tanszék, Geológia és szénhidrogén-kutatási
tanszék). Az INA szakértői a kisebbségi hallgatókkal kapcsolatos módosítási javaslatokat fogalmaztak meg a pályakezdő diplomások
kezelésére kialakított jelenlegi folyamat tekintetében.
• Folyamatban van a Rijekai Közgazdaságtudományi Egyetemmel egy mini-MBA program lebonyolítására kötendő megállapodás előkészítése (eddig 6 potenciális beszállítót azonosítottak).
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Mivel a magyar törvények szerint emellett önkéntes nyugdíjpénztári rendszer is működik, illetve a munkavállalók a vállalatok által biztosított béren kívüli juttatásaik egy részét további szociális és nyugdíjtakarékossági célokra használhatják fel.
Ez a gyakorlat azonban nem csak Magyarországra jellemző, hanem a kelet-közép-európai régió legtöbb országára is. A MOL-csoport munkavállalóinak 94 %-a részesül nyugdíj hozzájárulásban vagy a munkavállaló vagy a munkáltató által. A befizetett összegek országonként eltérőek.

Középiskolai kapcsolatok
A munkaerőpiacon hiány mutatkozik a természettudományokkal foglalkozó szakemberekből mind helyi mind globális szinten, így a
MOL különös figyelmet szentel már a középiskoláknak is, hogy a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődést már ebben a korai életkorban erősítse a diákok körében annak érdekében, hogy a tehetségek elérhetőségét hosszú távon is biztosítsa.
2012-ben nagy sikerrel folytatódott a középiskolásoknak szóló online természettudományos vetélkedő a Junior Freshhh, és a MesterM
Díjat harmadik alkalommal adtuk át azoknak a középiskolai tanároknak, akik komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a természettudományos tárgyak egyre népszerűbbé váljanak, és akik személyiségükkel, hozzáállásukkal a diákokat a mérnöki és természettudományos képzések felé orientálják. Ezen kívül a vállalat részt vett az „Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetségben” és a Dialógus Konferencián.
A leányvállalatok által elért eredmények:
• 2012-ben a MOL Nyrt. több mint 200 egyetemi - elsősorban vegyipari, gázipari és mérnöki tanulmányokat folytató - hallgatónak
biztosított szakmai gyakorlatot Magyarországon. A MOL-csoport továbbá számos matematikai, fizikai és kémiai tanulmányi versenyt
szponzorált; a kémia, matematika és fizika területén aktív szakképzési intézményekkel, valamint a tehetséges tanulókat és természettudományokat oktató tanárokat összefogó hazai szervezetekkel alakított ki együttműködést.
• 2012-ben 11 MesterM díjat osztottak ki (harmadik alkalommal) a matematika, fizika és kémia területén kiemelkedő teljesítményt
nyújtó magyarországi tanároknak.
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• Az INA MesterM (NajMentor/ica) díjra 370 pályázat érkezett. A díjak átadására 2012. június 15-én került sor. A középiskolai tanárok három kategóriában kaptak díjakat: matematika, kémia és fizika.
• Slovnaft: Az általános és középiskolai tanárok részére meghirdetett Golden Ámos pályázaton főszponzorként való részvétel, külön
díjat létrehozva a felsorolt tantárgyakat oktató tanároknak (matematika, fizika, kémia). 2012-ben 5 középiskolai oktató részesült ebben a díjban.
.
További információért klikk ide

már az APC folyamatok. Az APC célja a fenntartható és integrált humán erőforrás menedzsment folyamatok alkalmazása. Az éves felmérési ciklus biztosítja a teljesítményekkel, karrier és fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos rendszeres visszacsatolást, megteremti a
kapcsolatot az aktuális teljesítmény és a hosszú távú karrierlehetőségek között.
Az APC koncepció 2012-ben megújult. Egy Csoport szintű célzott felmérés készült a vezetők és HR szakértők bevonásával az azonnali
eredményeket biztosító fejlesztési javaslatok pontosítására. Az újratervezés célja az APC folyamatok mélyebb integrációja és ezek közvetlen összekapcsolása az üzleti stratégiával.

Freshhh – A MOL-csoport nemzetközi vetélkedője
A friss diplomások érdeklődésének felkeltése érdekében a MOL-csoport két programot hozott létre: a Freshhh-t és a Growww-t.
2007-ben hívták életre a Freshhh programot, mely egy nemzetközi olaj- és gázipari pályázat főiskolai és egyetemi hallgatók részére.
A program célja, hogy a mérnöki és természettudományi területek iránt érdeklődő hallgatók életszerű kihívásokkal szembesülhessenek, és ez a Growww Frissdiplomás Program elsődleges toborzási csatornája is. 2012-ben az egymással versengő csapatoknak egy
virtuális olajvállalatot kellett irányítaniuk a szükséges műszaki és stratégiai döntések meghozatalával. Ennek keretében döntöttek az
ígéretes lelőhelyek hasznosítását szolgáló kísérleti fejlesztési projektekkel kapcsolatban, megépítették a különböző termékek előállításához szükséges finomítót, majd meghatározták a nyereséges működéshez szükséges optimális termékportfóliót. 2012-ben mintegy 2 000 (250 egyetemet és 60 országot képviselő) hallgató vett részt a megmérettetésben.

2011-ben megújult a menedzseri teljesítménymenedzsment rendszer (TMR), így 2012-ben már elvégezhettük az első értékelést és
célkijelölést az új irányelvekkel összhangban.

2009

2010

2011

2012

Csapatok száma

342

580

596

694

Országok száma

35

25

62

58

Egyetemek száma

95

117

217

251

Growww – a frissdiplomás program
A MOL-csoport hat évvel ezelőtt hívta életre a Growww Frissdiplomás Programot annak érdekében, hogy az angol nyelvet jól beszélő,
szakmailag elhivatott és a céggel szemben lojális képzett és tehetséges munkatársakkal bővítse állományát. A MOL-csoport minden évben 12 hónapos munkaszerződést ajánl fel a kiválasztott tehetségeknek.
2012-ben 298 Growww munkakört hirdettünk meg Csoport szinten. A toborzási kampányokat (állásbörzék, online és offline hirdetések) és pályázatokat a következő 10 országban bonyolítottuk: Horvátország, Csehország, Magyarország, Olaszország, Irak, Pakisztán, Románia, Oroszország, Szlovákia és Szlovénia. Nemzetközi szinten több mint 7.000 pályázat érkezett az állásajánlatokra. (Ezen belül MOL
Nyrt.: 2.059, INA: 3851, Slovnaft: 765, TVK: 268 pályázat, valamint Pakisztán, Oroszország és Irak: mintegy 50 pályázat.)
Elsődleges célcsoportunk a mérnökök és földtudományi végzettségű fiatalok, azonban közgazdászok, egyéb végzetséggel rendelkező
pályakezdők számára is hirdetünk meg pozíciókat. A 2011-es évben a felvettek 2/3-a az előbbi szakmacsoportokba tartozik.
A leányvállalatok által elért eredmények:
• Az INA Facebook oldalt hozott létre a szorosabb kétirányú kommunikáció és valós idejű információcsere érdekében, elsősorban a
fiatalabb vevők és egyéb érdekelt felek részére.
• Az új közösségi médiafelület használatával gyorsabb, interaktívabb és közvetlenebb lett az érdekelt felekkel folytatott párbeszéd. Az
INA együttműködést alakított ki helyi és nemzetközi egyetemi hallgatói és középiskolai hálózatokkal (BEST, AIESEC, eStudent).
• A Slovnaft egy strukturált és összehangolt nyári szakmai programot indított a diákok részére, mely a vállalat által összeállított komplex bevezetővel kezdődött, egy gyalogtúrával folytatódott és a diákok által tartott prezentációkkal zárult Slovnaft vezetők és a Szlovák Műszaki Egyetem képviselőinek részvételével. A 2010-2012 közötti időszakban 56, 2012-ben 22 diák vett részt a programban.
• A MOL Pakistan vállalatnál 2012-ben 55 szakmai gyakorlatos munkakört hirdettek meg egyetemi hallgatók részére, melynek keretében megismerkedhetnek a kutatás-termelési ágazattal.

A Munkavállalói Teljesítmény Menedzsment Rendszer (MTMR) is egy átfogó folyamat, mely megteremti a kapcsolatot a társasági célok és az egyéni teljesítmények között, mivel a munkavállalói bónusz kifizetése konkrét üzleti eredmények teljesüléséhez kötődik. Hoszszabb távú célunk, hogy a folyamatot minden vállalatra kiterjesszük a Csoporton belül. Az év során a Kalegran tovább fejlesztette a Menedzseri Teljesítménymenedzsment Rendszert és 2012-ben bevezette a Munkavállalói Teljesítmény Menedzsment Rendszert.
A Karriermenedzsment Rendszer (CMS) elsődleges célja a tehetségek azonosítása, a megfelelő utánpótlás-tervezés támogatása és a
szervezetek/munkavállalók fejlesztése az üzleti stratégiában megfogalmazott követelményekkel összhangban.
2012-ben további 120 INA vezetőre terjesztettük ki a CMS folyamatokat. így 2012-re 34 leányvállalat több mint 1 500 munkavállalóját
fedi le a CMS rendszer.
A ‚People Review’ megbeszélések az APC folyamatok „One over one” jóváhagyási fórumai. E megbeszélések során a magasabb szintű
felettesek hagyják jóvá az alacsonyabb szintű vezetők által készített CMS és MTMR értékeléseket, ezzel biztosítva a teljes folyamathoz
szükséges egységes, objektív és hatékony kereteket.
A Csoport szintű APC folyamatokban résztvevők száma

2009 INA nélkül
TMR (menedzser teljesítmény-értékelés)
mTMR (munkavállalói teljesítményértékelés)
Karrier menedzsment

2010

2011

2012

602

646

882

928

8.900

10.700

12.000

12.000

N/A

N/A

1 320

1 535

Kapcsolódó cél: „Egységes menedzseri és munkavállalói teljesítmény menedzsment rendszer megvalósítása a teljes MOL-csoportra”

Munkavállalói elkötelezettség
A MOL-csoportnál kétévente készítjük el a Csoport szintű Munkavállalói Elkötelezettség Felmérést a munkavállalók elkötelezettségének és elégedettségének mérésére. A státuszváltozások követése érdekében egy előre meghatározott kérdéssort használunk minden
MOL-csoport vállalatnál

Éves Humán Ciklus (APC)
Az APC integrálja a MOL-csoport teljesítménymenedzsment, karriermenedzsment és vezetői fejlesztési folyamatait. Az APC ciklusba
bevont munkavállalók száma a 2007. évi bevezetés óta megduplázódott. 2012-ben 16 ország 34 MOL-csoport vállalatánál működtek

A felmérés eredményei alapján a munkatársi elkötelezettség fenntartható fejlesztését szolgáló intézkedésekre teszünk javaslatot, ezzel
elősegítve a hatékonyabb ösztönzést és üzleti teljesítményt. 2012-ben az eredmények kommunikálását és az intézkedési terv kidolgozását a Koordinátorok köre (Champion Network) támogatja. A koordinátorok feladata a folyamat helyi támogatása és a legjobb gyakor-

munkAVáLLALók mEgTARTásA és öszTönzésE
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A PMS értékelés három pilléren alapul (társasági, divízió szintű/szervezeti és egyéni célkitűzések). A felső vezetés is megerősítette,
hogy a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célok kiemelt szerepet kapnak a szervezeti célok között. Az éves TMR tervek az üzletviteli,
pénzügyi és operatív célok mellett fenntarthatósággal kapcsolatos célokat is tartalmaznak, melyek alábonthatóak alacsonyabb menedzseri és nem menedzseri szintre is.

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

Freshhh résztvevők

2012-ben további pontosító javaslatok készültek az egységes teljesítménymenedzsment koncepcióhoz, melyek már beépülnek a 2013.
évi folyamatba:
• Az értékelt vezetők aktívabb bevonása a folyamatba, többek között a saját célok kijelölésén és az értékelés TMR workflow-val való
integrációján keresztül
• Az értékelt munkavállalók felettesei által kijelölt célok átláthatóságának növelése ezzel biztosítva az üzleti célok és stratégiai irányvonal egyértelmű kommunikálását.
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Képzés – fejlesztés adatok a MOL-csoportban

2010
INA
nélkül

Munkavállalói elégedettség és elkötelezettség

2008*
Munkavállalói
ség (%)

lefedett-

90

2012
MOL-Csoport
1. fázis**

2010 INAcsoport

2010

90

81

2012
INA-Csoport

47

85

2012 MOLCsoport 1.
fázis INACsoport
nélkül
16

Válaszadási ráta (%)

50

64

46

50

52

47

Elkötelezettségi szint (%)

67

70

69

69,5

46***

47***

MOL-csoport INA-Csoport nélkül
** Vállaltok: orosz leányvállalatok, olaszországi vállalatok, Irak Kurdisztán Régiója, Szerbia, Ausztria, Pakisztán, Szlovénia, Horvátország
*** 2012-ben az új szolgáltató megjelenése miatt változott az elkötelezettség-felmérési módszertan, így a táblázatban szereplő elkötelezettségi szintre vonatkozó adatok nem mutatják a 2010-2012. közötti időszakra jellemző változásokat, mivel más a viszonyítási alap.

A MOL-csoporton belül rendkívül fontos szerepet játszik a fenntartható fejlődés, így a felmérés több kérdést is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a munkavállalók megítélése szerint érvényesül-e a vállalati felelősségvállalás, illetve mennyire fontos számukra, hogy egy
társadalmi és környezetvédelmi kérdésekben felelősséggel cselekvő vállalatnál dolgoznak.
A leányvállalatok által elért eredmények:
• Az INA-nál a munkatársi elkötelezettség növelését szolgáló intézkedési terv készült a munkavállalók és a vezetés közötti kapcsolat
fejlesztésére. 2012-ben 35 fórumot tartottak, összesen 1.362 munkavállaló részvételével.
• 2012-ben első alkalommal bonyolították le az elkötelezettség felmérést a Kalegran Ltd., Matjushkinskaya Vertical Ltd, Bai Tex LLC,
Kalegran, MOL Slovenija, MOL Serbia, Maziva, TRS (Top računovodstvo servisi) vállalatoknál.

A humán TŐkE fEJLEszTésE

Kapcsolódó célok:
• „Csoport szintű és többfunkciós szakmai kompetenciafelmérés és -fejlesztés bevezetése”
• „Csoport szintű nemzetközi eLearning és vegyes módszerű tanulás (blended learning) bevezetése”
A MOL-csoporton belül két kategóriába soroljuk a képzéseket, melyeket az alábbi két fejezetben, a „Tanulási és fejlesztési célok” és az
„Átfogó fejlesztési programok” alatt tárgyalunk. Az első kategóriában az ún. ‚szociális készségek’ (soft skills) fejlesztésére, a munkavégzés biztonságának javítására, a pozitív és együttműködő munkakörnyezet kialakítása helyezzük a hangsúlyt, míg a második kategóriába
a konkrét munkavállalói csoportok számára, specifikus fejlesztendő területekre kialakított szakmai képzések tartoznak.
Az alábbi táblázat mutatja be a képzéssel kapcsolatos mutatók 2012. évre jellemző értékeit.

Átlagos egy főre eső képzési óra (óra)
Átlagos egy főre eső tréning költség (ezer Ft)

2011
INA
nélkül

2012
INA
nélkül

2010
Teljes
MOLcsoport

2011
Teljes
MOLcsoport

2012
Teljes
MOLcsoport

25

26

28

18

21

18

59,7

69,7

76

42,6

50,9

54

56

38

Átlagos egy főre eső képzési óra munkavállalói csoportonként (óra)
Felsővezetők

48

61

38

Középvezetők
Közvetlen vezetők

42

38

45

35

32

47

31

39

43

31

33

44

29

Szakértők

29

38

34

22

33

28

Egyéb munkavállalók

23

24

27

15

19

16

Átlagos egy főre eső képzési költség munkavállalói csoportonként (ezer HUF)
Felsővezetők

557,6

791,0

628,9

476,4

687,8

570,7

Középvezetők

277,3

298,0

345

226,6

264,4

324,8

Közvetlen vezetők

176,8

179,8

195,6

153,5

164,5

219,8

Szakértők

117

151,4

152,6

89,6

122,4

138,1

Egyéb munkavállalók

45,5

50,0

55,5

31,8

36,9

37,4

Megjegyzések
• INA csoport adatai tartalmazzák: 2009, 2010-ben INA anyavállalat; 2011-ben INA anyavállalat, Crossco, Maziva, STSI vállalatok, 2012-ben INA d.d, TRS d.o.o, STSI,
Maziva Zagreb, INA-Osijek, Holdina and Crosco-Csoport
• Munkavállalói csportokra vonatkozó tréning adatok nem tartalmazzák 2009, 2010-ben a IES S.p.A. és a TVK; 2011-ben a IES S.p.A. és az STSI 2012-ben az adatait
• Több információ a honlapon
található.

Képzési és fejlesztési célok
Iparágunkban a siker közvetlen összefüggésben van a humán erőforrásokkal, a munkavállalók aktuális és jövőbeni üzleti kihívások kezelésére való alkalmasságával. A friss diplomások és a jól képzett szakemberek folyamatos toborzásának kiegészítéseként a MOL-csoport
elkötelezett munkatársai folyamatos fejlesztése iránt.
A MOL-csoportban meggyőződésünk, hogy fenntartható üzleti sikert csak állományunk megfelelő gondozásával és fejlesztésével érhetünk el, ha értékeljük munkavállalóink különböző elképzeléseit, és támogatjuk őket abban, hogy a lehető legjobban teljesítsenek.
Vállalatainknál számos tanulási és fejlesztési programot biztosítunk a munkavállalók személyes és szakmai fejlődésének elősegítésére.
E programok három legfontosabb célja:
1. A vezető szerep megszerzése és a funkcionális kiválóság elérése a versenyképesség további fokozásával
2. A munkavállalóink és működésünk biztonságához szükséges ismeretek és kompetenciák fejlesztése
3. Pozitív és kollaboratív munkakörnyezet kialakítása a teljesítmény-orientált és sokszínű vállalati kultúra támogatása érdekében

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

latok globális megosztása. A koordinátorok a munkatársi elkötelezettség nagykövetei, a következő felmérésig ők segítenek a vezetőknek a csapattagok elkötelezettségének elmélyítéséhez szükséges intézkedések azonosításában.
2012/2013-ban kétfordulós felmérést végzünk. Az első fázisra 2012 őszén került sor. A második fázist 2013 áprilisára ütemeztük. Az öszszegző eredmények 2013 júliusában állnak majd rendelkezésre.

Képzési kiadások képzési és fejlesztési célonként
(MOL-csoport, 2012)

23%

21%

A működés biztonságának
növelése

56%
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Vezetői és szakmai kiválóság
Kultúra és együttműköséd
fejlesztése
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Vezetői és szakmai kiválóság
A jövő vezetői: A 2012. év nyarán indított általános változáskezelési terv részeként a Csoport felülvizsgálta vezetésfejlesztési és tehetségmenedzsment stratégiáját. A megújult programok nyomatékosítják a MOL-csoport értékek megfogalmazásának fontosságát, a jövőbeni törekvéseink támogatásához szükséges magatartásmintákat.
Az átfogó vezetésfejlesztés-megújítási program első lépéseként három egymástól jól elkülöníthető fejlesztési programot hoztunk létre a MOL-csoport vezető szerepének megőrzésére. A megújítás további szakaszaiban a programokat lebontjuk a leányvállalatok szintjére is.

Első alkalommal vezetői
munkakörbe kerülő
munkavállalói program

Delegáltak száma / program
Program időtartama
A tanterv főbb fejezetei

Tapasztalt vezetői
program

Fiatal vezetői program

30

20

15

1 év
Üzleti tudatosság
Munkatársak irányítására
való képesség
Projekt menedzsment

1,5 év
Iparág-specifikus
közgazdaságtani ismeretek
Általános vezetési ismeretek
Munkatársak fejlesztése

1,5 év
Pénzügy és közgazdaságtan
Stratégiai irányítás
Teljesítmény menedzsment

Szakmai kompetenciák elmélyítése: strukturált és megfelelően kidolgozott képzési modulok állnak a szakértői pool rendelkezésére a
szakmai és technikai kiválóság eléréséhez. A képzés elérhetőségét a technikai kompetencia-fejlesztési folyamat során azonosított szükségletek határozzák meg. Ez a folyamat tartalmazza a technikai kompetenciakövetelmények meghatározását, a követelmények alapján
elvégzett strukturált felmérést és eltéréselemzést, melyek alapján azonosíthatóak a képzési igények és követhető a képzési célok teljesülése. A technikai fejlesztés strukturált megközelítése elősegíti egy megfelelő tanterv elkészítését, mely alapján a munkavállalók elsajátíthatják a munkaköri feladatok elvégzéséhez és az üzleti igények kielégítéséhez szükséges ismereteket.

Üzleti terület

Upstream

Finomítás

EBK

Rendelkezésre álló szakmai kompetencia profilok

28

10

3

Lefedett szakértői bázis; munkatársak száma (a teljes bázis százalékában)

750 (95%)

550 (90%)

30 (15%)

Átfogó fejlesztési programok
A MOL-csoportnak meggyőződése, hogy a munkatársak fejlesztését szolgáló befektetések létfontosságúak egy sikeres vállalat felépítése során. Ez különösen fontos az energiaiparra jelenleg jellemző körülmények között, mivel rendkívül nehéz megfelelő felkészültségű
és jól képzett szakértőkhöz jutni. Ezt a területet kiemelten támogatják a MOL-csoport humán erőforrás fejlesztési programjai. A programokat különböző szinteken szervezik. Amint az alábbi táblázatban is látható, vannak a teljes vállalatra kiterjedő, ún. Csoport szintű
programok, valamint a helyi igényeknek megfelelően kialakított programok, melyek csak egyes régiókban vehetőek igénybe.
Az átfogó fejlesztési programokban való részvétel

Fejlesztési programok

A biztonságot növelő kompetenciák biztosítása
Számos képzési program áll az operatív és karbantartási személyzet rendelkezésére a napi működési feladatok biztonságos és hatékony ellátáshoz. Az egyéni fejlesztési igényeket a munkaköri követelmények határozzák meg, az ismeretek elsajátítását online felületeken keresztül lehet nyomon követni, ezzel biztosítva a hatósági, jogszabályi és belső szabályzatokban előírt követelmények teljesülését.
Intranet-alapú eLearning rendszerünk (TanNet) 1998 óta működik.
A MOL-csoport 2012-ben folytatta a kötelező oktatások körének bővítését. Az INA-nál is folytatódott az informatikai biztonsági
eLearning képzés, és ezt kiterjesztettük az alábbi INA-csoporthoz tartozó vállalatokra is: Crosco; STSI; MAZIVA. Két magyarországi leányvállalatot a Moltrans Kft-t és a Petrolszolg Kft-t is bevontuk ebbe.

International Talent Program
Key Employees Pool

17.130*

Nemzetközi
Upstream

IES

2011
12.451*

2012
13.129*

7

14

n/a

n/a

9

0

n/a

n/a

48

0

0

n/a

n/a

5

42

0

0

0

N/A

Slovnaft Finomító, Mester Akadémia

0

0

71

0

N/A

Vezetői Akadémia

0

0

12

0

N/A

Sikeres kezdés vezetői pozícióban

0

0

14

0

N/A

0

0

10

0

N/A

16

0

0

0

N/A

0

0

8

0

N/A

17

1.101

0

0

N/A

Downstream
Navigátor

Dinamizmus
Talent Pool DS Sales
Kiskereskedelmi Akadémia

Tréningre regisztrált munkavállalók száma (TanNet)
Tréningre regisztrált munkavállalók száma

Slovnaft

64

International Well Control Forum

Projekt -és folyamat menedzsment

Emellett 2012-ben kiterjesztettük a nemzetközi eLearning megoldás alkalmazását az IES S.p.A, a MOL Romania és a MOL Austria vállalatokra is.

2010

INA

Upstream

Megjegyzés: a 2013/2014. évi terv szerint folytatódik a bevezetés és a Petrolkémiára és Logisztikára való kiterjesztés

TANNET

MOL Nyrt.

Staféta

12

0

0

0

N/A

Rotációs Program

13

11

6

4

N/A

Összes résztvevő

171

1.126

121

4
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Vezetésfejlesztési
programok

• Nyelvtanfolyamok: Tükrözik a MOL-csoport egyre nemzetközibbé válását; a nyelvi képzés a stratégiai együttműködés fontos eleme.
A nemzetközi kiküldetések közös munkanyelve általában az angol, de néhány helyi (például az olasz, a magyar és a horvát) nyelv is
lényeges szerepet játszik a működésben.
• Szervezetfejlesztés: Az „Egészséges szervezet” felmérés eredményei alapján végrehajtott szervezetfejlesztés Magyarországon sikeresen befejeződött a Finomítóval kapcsolatos globális integráció támogatásában részt vevő mintegy 100 munkatárs közreműködésével.
• Interkulturális programok: A képzés célja, hogy a munkavállaló megismerkedjen a fogadó ország történelmével, kulturális örökségével, hagyományaival és az elvárt szervezeti magatartással, többek között a verbális és nonverbális kommunikáció alapszabályaival,
a társadalmi és közösségi elvárásokkal és az interperszonális kommunikációval. Az interkulturális képzés célja, hogy a munkavállalók
jobban megértsék a fogadó országbeliek magatartási mintáit, és könnyebben elfogadtassák magukat az új környezetben.
• Üzleti Képzési Program: 2011/2012-ben 250 frissdiplomás vett részt a programban 3 különböző helyszínen (Budapest, Zágráb és
Mantova). E rendezvények célja, hogy a pályakezdő szakemberek megismerkedjenek a MOL-csoport működésével és tevékenységeivel. A program keretében üzleti és funkcionális szervezetek adtak átfogó képet a vállalatról (műszaki adatok, pénzügyi és jogi ismeretek, alaptevékenységek bemutatása), kitérve a legjobb társasági és helyi gyakorlati megoldások ismertetésére. A program helyszíni
látogatásokkal egészült ki, melyek az alábbi telephelyeket érintették: százhalombattai Dunai Finomító, komáromi kenőanyaggyártó
egység, algyői gázüzem, tiszaújvárosi és pozsonyi petrolkémiai egységek. A résztvevők nem csak előadásokat hallgathattak meg, hanem 3 fős csoportokban prezentációt kellett készíteniük a megadott témakörben. 2011 októbere és 2012 júniusa között 23 előadásra, látogatásra és csoportos prezentációra került sor a Program keretében.

*Tartalmazza az IT Biztonságról, versenyjogi szabályozásról és az Etikai Kódexről szóló, minden munkavállalónak rendszeres időközönként kötelező tréningeket is.

Kollaboratív munkakörnyezet kialakítása
A MOL-csoport egy globális vállalat, mely feladatának tekinti, hogy alkalmazottai között megfelelően reprezentáltak legyen a működése által érintett országok. Az általunk vallott értékek segítségével kívánunk létrehozni egy olyan befogadó munkakörnyezetet, ahol mindenki kiemelkedő teljesítményt nyújthat. Az alábbi programok támogatják a fenti célok teljesülését:
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Helyi programjaink
Helyi programjaink részletes jegyzékét a „Részvétel az átfogó fejlesztési programokban” táblázat tartalmazza.
található.
Több információ a honlapon
Tudásmenedzsment
A Tudásmenedzsment (TM) Portál 2011 októberében történt indulása óta a MOL-csoport több mint 6 500 munkavállalója látogatta
meg. A Portál eredeti célja, hogy jó gyakorlatként bemutassa a kollaborációs portálban rejlő lehetőségeket, funkciókat, ezzel támogatva a tudásmegosztás kultúrájának és gyakorlatának terjedését. Az eredeti célkitűzést túlszárnyalva mára a TM Portál közös felületté
alakult, ahol a munkavállalók és a szervezetek egy helyen gyűjthetik és megoszthatják tapasztalataikat is, így építve a vállalati tudást.
2012-ben a TM Portál új funkciók mellett tartalmában is bővült, bevezetésre került például a többnyelvű vállalati szótár, a prezentációs tár, valamint az új belépők oldala. A folyamatos kommunikáció támogatására kétnyelvű (angol-magyar) havonta megjelenő hírlevelet indítottunk. Mindezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a TM Portált havonta átlagosan közel 1 200 kolléga látogatta 2012-ben, a
visszatérők aránya folyamatosan nőtt, és 2012 negyedik negyedévében elérte a stabil 80%-ot

TiszTEsségEs fOgLALkOzTATás iRánTi ELköTELEzETTség

Kapcsolódó cél: „A felelős munkáltatói gyakorlati megoldások továbbfejlesztése a munkaerő diverzitás és a munkavállalói elkötelezettség biztosítása érdekében”
As Magyarország has signed the UN Universal Declaration of Human Rights, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational
Enterprises and Social Policy and OECD Guidelines for Multinational Enterprises, MOL-csoport considers that these codes must be followed.
Mivel Magyarország csatlakozott az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által kiadott
multinacionális vállalatokra és a szociálpolitikára vonatkozó elvekről szóló háromoldalú nyilatkozathoz, az OECD multinacionális vállalatokra
vonatkozó irányelveihez, a MOL-csoport ezeket magára nézve kötelezőnek tekinti.
Ezen túlmenően a MOL-csoport Etikai Kódexe külön hangsúlyt helyez az alábbi témakörökre: hátrányos megkülönböztetés tilalma, zaklatás,
kényszermunka és gyermekmunka. Emellett tiszteletben tartjuk munkavállalóink vallásszabadsághoz való jogát, gyülekezési jogát, pihenéshez, szabadidőhöz és rendszeres fizetett szabadsághoz való jogát. Ezen kívül az Etikai Kódex egyértelműen rögzíti az etikai normák megsér-
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tése esetén alkalmazandó eljárásokat. A HR feladata biztosítani a kötelező eLearning képzést és vizsgát, amely igazolja, hogy a munkavállalók
tisztában vannak a MOL-csoport Etikai Kódexében foglaltakkal. A képzés minden jelentősebb leányvállalatnál rendelkezésre áll, ezt a helyi üzleti sajátosságoknak megfelelően és a helyi jogszabályi előírásokkal összhangban lokalizálják. A képzés kötelező minden új dolgozó számára,
és három évenként minden munkavállalónak ismét részt kell vennie ezen a képzésen.
Munkavállalói kapcsolatok
Az egyesülés szabadsága és a kollektív szerződéshez (KSZ) való jog számunkra alapvető fontosságú
Érdekképviseletek

2008

2009
INA
nélkül

2010
INA
nélkül

2011
INA
nélkül

2010
Teljes MOLcsoport

2011
Teljes MOLcsoport

2012
Teljes
MOLcsoport

Érdekvédelmi képviselettel rendelkező
munkavállalók (%)

93,3

91,4

92,8

91,2

94,5

94,8

94,8

Kollektív Szerződés
hatálya alá tartozó
munkavállalók (%)

94,5

93,4

92,7

91,6

94,5

95,0

91,7

Megjegyzés: A különbséget elsősorban az ausztriai vállalatok okozzák, ahol az ipari KSZ-ek minden munkavállalót lefednek, nem csak a szakszervezet által képviselteket, valamint a MOL Románia, ahol a munkavállalói képviselők is kötelesek a KSZ-t aláírni.

A munkavállalói érdekek képviseletét a munkavállalói érdekképviseletek látják el:
• Az Európai Üzemi Tanács (minden EU tagországban működő vállalat arányosan képviselteti magát) tájékoztatja a munkavállalókat
a különböző országokban hozott döntésekről, a nemzetközi gyakorlatról és tapasztalatokról
• Üzemi tanácsok,
• Szakszervezetek,
• Munkavédelmi bizottságok és
• A munkavállalói érdekképviselet részvétele a MOL Nyrt., a Slovnaft, az INA, a TVK és az FGSZ Felügyelő Bizottságában. (A MOL Felügyelő Bizottság tagjait az éves rendes közgyűlésen választják meg a részvényesek, a munkavállalói érdekképviseleti tagjait (a tagok
harmadát) a MOL Üzemi Tanács választja meg.
A kollektív szerződéses tárgyalásokat hagyományosan a munkáltató kezdeményezi rendszeres időközönként. A jogszabályi előírásokon
túlmenően nem csak a szakszervezeti képviselők, hanem minden érdekképviselet részt vehet a tárgyalásokon.
Számos program biztosítja a vezetés és a munkavállalók közötti közvetlen kétoldalú kapcsolat folyamatos fenntartását:
• Az Európai Üzemi Tanács (EÜT) minden évben három napos programot szervez. 2012-ben erre június 4-7-én került sor. A legfontosabb program a MOL-csoport vezetői tájékoztató rendezvénye és fóruma, ahol az EÜT tagjai tájékoztatást kapnak az aktuális kérdésekről, és kérdéseket tehetnek fel a vezetésnek. A megbeszélésen a testület áttekintette saját működésének jogi aspektusait, magyarországi és európai tapasztalatait; kiértékelték a Tanács előző évi tevékenységeit, és elfogadták az új munkatervet és stratégiát.
• Évente mintegy 10 ÜT megbeszélést tartunk a MOL Nyrt-nél, ahol a képviselők tájékoztatást kapnak a MOL-csoport aktuális gazdasági helyzetéről, és kérdéseket tehetnek fel a munkavállalókat érintő döntésekkel és szabályzatokkal kapcsolatban. Évente 3-4 munkavállalói fórumot tartunk, ahol a munkavállalók kérdéseket tehetnek fel a felsővezetőknek és a MOL-csoport első számú vezetőjének az őket potenciálisan érintő napi hírekkel, gazdasági, társadalmi és pénzügyi változásokkal és intézkedésekkel kapcsolatban. Az
EÜT vezető testülete és a szakszervezet vezetői is meghívást kapnak az Üzemi Tanács megbeszéléseire és a munkavállalói fórumokra.
A megbeszélésekről jegyzőkönyv készül, melyek megtalálhatóak a MOL-csoport Intranet portálján.
• A MOL Nyrt. 2012-ben is megrendezte a ‘Tabuk nélkül’ egyeztetést, ahol témakörfelelősök ismertették a folyamatok hatékonyságnövelési lehetőségeit és a jövő kihívásait.

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

Globális programjaink
Upstream Divízió - Nemzetközi Tehetségprogram (ITP):
Az Upstream Divíziónál külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy a pályakezdő fiatalok az üzleti tevékenységek hatékony elvégzéséhez szükséges vezetői ismeretekre tegyenek szert.
A pályázók többfordulós kiválasztási folyamatban vettek részt. A program keretében biztosított a mentorálás, az online és tantermi oktatás, valamint fórumok, prezentációk és szakmai gyakorlatok állnak rendelkezésre. 2012-ben 2 képzésre került sor, a programot záró
workshopon 29 fő vett részt.
Az Upstream Kulcs Munkavállaló Programot négy nemzetközi Upstream leányvállalatnál (Pakisztán, Oroszország, Kazahsztán és Magyarország) vezették be 2012-ben. A kulcs munkavállalói bázis pillérek:
• Upstream leányvállalatok műszaki és üzemtechnológiai szolgáltatásokat, kútjavítási és kútkiképzési munkálatokat, művelési és modellezési, technológiai számítási, geológiai és geofizikai feladatokat ellátó személyzete
• A bázist a munkatársak érdemei és szakmai teljesítménye alapján állítjuk össze
• A tagságot és költségkeretet évente felülvizsgáljuk
• A jutalmazás juttatás-jellegű, nem automatikus, az éves teljesítményen és a piaci változásokon alapul
• A kulcs munkavállalók részt vesznek MOL-csoport stratégiai HR programjaiban (PetroSkills, Time to autonomy, stb.)
2013. második felében kerül sor a program felülvizsgálatára, többek között a Kulcs munkavállalói szabályzat (Key People Policy) kidolgozására a fennmaradó Upstream leányvállalatok (INA Upstream, Irak Kurdisztán Régiója, Omán) bevonásával.
Downstream Divízió – Rotációs Program:
A Rotációs Programot először a MOL-csoport Downstream Divíziónál vezettük, ezzel biztosítva a hatékony együttműködést, az ismeretek és tapasztalatok megosztását a IES, INA, MOL Nyrt. és Slovnaft finomítók között. A program keretében a szakértők rövidebb időt,
mintegy 1-1,5 hónapot töltenek a külföldi finomítóknál, ahol szakmai tapasztalatcserén és belső képzésben vesznek részt. 2012-ben 4
régió 34 képviselője vett részt a programban.
található.
Több információ a honlapon

A leányvállalatok kapcsolódó eseményei:
• Az üzemi tanácsi választásra az INA-nál 2011-ben került sor. A Tanácsnak 25 tagja van, feladata, hogy egyeztetéseken, közös döntéshozatalon és a Munkáltatóval folytatott párbeszéden keresztül védje és képviselje a munkavállalói érdekeket a munkavállalók helyzete szempontjából fontos témakörökben.
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Esélyegyenlőség és diverzitás
Kapcsolódó cél: „A felelős munkáltatói gyakorlatok továbbfejlesztése a munkaerő sokszínűsége és a munkavállalói elkötelezettség biztosítása érdekében”
A MOL-csoport egyenlő esélyeket biztosít minden jelenlegi és jövőbeli munkavállalója számára. A MOL-csoport valójában meghaladja a nemzeti jogszabályi előírásokban foglaltakat: az azonos elbánást a kollektív szerződések, az Etikai Kódex, a szakszervezeti megállapodások, a csoport szintű irányelvek és a belső szabályzatok biztosítják.
Célunk a hátrányos megkülönböztetés lehetőségének elkerülése, különösen a munkaviszony feltételei, a szakmai pályafutást érintő változások, a kompenzáció és jutalmak, valamint a programok megvalósítása terén. A MOL-csoport a hátrányos megkülönböztetés semmilyen formáját nem tűri el, különösen a nem, a családi állapot, az életkor, az etnikai származás, a bőrszín, a vallási és politikai meggyőződés, a fogyatékosság, a szexuális orientáció tekintetében.
A MOL-csoport elkötelezte magát a méltányos bérezés mellett. Döntéseinket az érdemek, teljesítmények, felkészültség és egyéb munkavégzéssel kapcsolatos szempontok alapján hozzuk meg. A munkakörök betöltésére alkalmas jelöltek kiválasztásának, kijelölésének alapja a szakmai gyakorlat és szakértelem.
Nemzetközi vállalatként egyik kiemelten fontos értékünk, hogy a sokszínűséget a munkavállalók származása is tükrözze. Lehetőség szerint
a helyi munkaerő-piacról veszünk fel munkatársakat, de stratégiai fontosságú és a helyi munkavállalók felé történő tudástranszfert igénylő
munkakörök esetén kiküldötteket alkalmazunk.
A MOL-csoport felismerte a munkaerő sokszínűségének fontosságát és az ebben rejlő értékeket. A diverzitás HR stratégiánk egyik legfontosabb pillére. Ez a humán tőke egyik építőeleme és mozgatórugója. A Csoport szintű HR szervezet az átfogó Fenntarthatósági Stratégia részeként már elkészítette a MOL-csoport humán tőke fejlesztés sokszínűségi ütemtervét. Az elfogadott ütemterv segítségével megjelenik a hatékony, markáns és fenntartható sokszínűségi irányelv a MOL-csoporton belül, mely alapján végül létrejöhet a sokszínűség szerves beillesztését
biztosító keretrendszer. A sokszínűségi ütemtervet tartalmazó dokumentumot a Fenntartható Fejlődési Bizottság 2012. decemberi ülésén vitatták meg és hagyták jóvá. A sokszínűségi ütemterv főbb állomásai: Az üzleti esettanulmány elkészítése; a sokszínűségi vezetői csapat létrehozása; sokszínű munkavállalók felvétele és megtartása; sokszínű vezetők kinevelése; munkatársak diverzitással kapcsolatos képzése; a sokszínűségi stratégia kommunikálása; kezdeményezések megvalósulásának mérése. A megvalósítás a tervek szerint 2013-ban kezdődik meg. Meggyőződésünk, hogy a fogyatékosság sem adhat alapot a hátrányos megkülönböztetésre.
A MOL Nyrt. továbbra is támogatja a sokszínűség jelenlétét az Esélyegyenlőségi Terv segítségével. A terv 2012 folyamán megújult, a jóváhagyása pedig előre láthatóan 2013 első negyedévében fog megtörténni. A terv kiterjed a MOL Nyrt. minden munkavállalójára, és különös figyelmet szentel a nők, gyermeküket egyedül nevelő szülők, a két vagy több 10 évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülők, a fogyatékossággal
élők, az 50. évüket betöltött munkavállalók és nemzeti/etnikai kisebbségek tagjainak jogaira. A terv elsődleges célja a felsorolt munkavállalói csoportok munka- és foglalkoztatási feltételeinek javítása és speciális szükségleteik kielégítése. Ennek eredményeként 2012-ben, az Esélyegyenlőségi és Rehabilitációs Bizottság erőfeszítései nyomán a MOL Nyrt. megvalósította a tervezett programokat és két rehabilitációs eljárást hajtott végre sikeresen.
Munka-magánélet egyensúlya
A MOL-csoport 2012-ben is támogatta a nem tipikus foglalkoztatási konstrukciók alkalmazását. Célunk az atipikus munkaviszonyban
dolgozó munkavállalók számának bővítése, különös tekintettel a MOL Esélyegyenlőségi Tervben felsorolt célcsoportokra (kiskorú gyermeket nevelő és/vagy többgyermekes kollégák, csökkent munkaképességű munkatársak).
Csoport szinten 25 vállalatunk nyújt lehetőséget részmunkaidős foglalkoztatásra, míg a MOL-csoport alkalmazottak 5,6 %-ának állnak
rendelkezésére a műszaki adottságok a távoli munkavégzéshez.

Részmunkaidős foglalkoztatás a MOL-csoporton belül

2008

2009
INA
nélkül

2010
INA
nélkül

2011
INA
nélkül*

2010
Teljes
MOLcsoport

2011
Teljes
MOLcsoport

2012
Teljes
MOLcsoport

2012/2011
Teljes MOLcsoport (%)

Részmunkaidőben
dolgozó munkavállalók (fő)

125

114

143

193

191

261

293

12

A részmunkaidőben
dolgozók aránya a
teljes munkaerőn
belül (%)

0,73

0,64

0,79

1,1

0,59

0,83

0,99
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KözösségeK
Cél: Bizalom és hitelesség erősítése az érintett felekkel

Eredmények:
• Helyi kezdeményezések számának növekedése, beleértve a helyi infrastruktúra fejlesztéseket és
helyi diákok oktatását
• Az adományok értéke 3 229 millió HUF-ról 5 622 millió HUF-ra emelkedett
Kihívások:
• A közösségi szerepvállalási tervek előkészítését üzemi szinten tovább kell fejleszteni

Fenntarthatósági
teljesítményünk

• Az Üzemi Tanács 2012-ben 5 rendes megbeszélést tartott, ebből 3 megbeszélésen részt vettek a munkáltató képviselői, azaz az INA
MB és INA EB tagjai is az INA-n belül folytatott szociális párbeszéd elmélyítése érdekében.
• A Slovnaft kiegészítő nyugdíj-biztosítási hozzájárulást fizet munkavállalói után. A vállalati hozzájárulás a munkavállalók havi bérének 4,5%-a (a veszélyes tevékenységet végző munkavállalók esetén ez 6%).
• Az IES-nél 2012 szeptemberében írták alá az üzemi tanáccsal az Iparági kapcsolatok jegyzőkönyvet. Ez rögzíti a vállalat és az üzemi
tanács közötti kommunikációs/tájékoztatási folyamat szabályait.

Közösségi KapcsOLatOK

Kapcsolódó célkitűzések:
• „Csoportszintű társadalmi szerepvállalási terv elkészítése 2012-ben”
• „Minden fontosabb telephelynek legyen társadalmi szerepvállalási terve, és kezdje el azok végrehajtását 2013-ban”
A társadalmi szerepvállalással kapcsolatos alapelvek, legjobb gyakorlatok megosztásának céljával, az érintettek azonosítását és bevonását szolgáló iránymutatásként a MOL-csoport 2012-ben elkészítette saját társadalmi szerepvállalási kézikönyvét. A társadalmi
szerepvállalás Csoport szintű egységes kezelésének biztosítása érdekében a kézikönyv hatálya kiterjed minden MOL-csoport tagvállalatra, és lefed minden helyi közösségi érintettet, beleértve a véleményvezéreket, önkormányzatokat, oktatási intézményeket,
egyesületeket, non-profit szervezeteket és alapítványokat is. A MOL-csoport nemzetközi Upstream vállalatainak 2013. évi részletes szponzorációs és mecenatúra terve, kísérleti projektként, már a társadalmi szerepvállalási kézikönyvben leírt módszertan alapján készült el.
Működésünk által érintett közösségek
A MOL-csoport nagyságából és működési területeinek számosságából fakadóan közeli kapcsolatban áll a helyi közösségekkel, mely kapcsolat azonban messze túlmutat az előző fejezetben említett adományozások körén. Ennek a jó kapcsolatnak a fenntartása és megerősítése elsődleges fontosságú a MOL számára annak érdekében, hogy biztosítsa a működéséhez szükséges társadalmi támogatást.
A MOL-csoport Etikai Kódexe az összes működési területen kötelezi a Csoportot az Emberi Jogok maradéktalan tiszteletben tartására.
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A kutatás-termelési tevékenységünk által gyakorolt hatások megértése és kezelése
Habár a kutatás-termelési tevékenységek jellemzően nem a lakott területeken történnek, egy telephely megnyitása és bezárása érzékeny pontja a helyi közösséggel való kapcsolatainknak. Minden egyes termelési tevékenységnél a helyi szabályozások alapján értékeljük a környezeti hatásokat, vizsgálatainkat gyakran kiterjesztve társadalmi hatások vizsgálatára is. Már tevékenyésgünk e korai fázisában is folyamatosan figyeljük és értékeljük az érintett helyi lakosság problémáit, aggodalmait, szükségleteit. Ezek az értékelések különösen fontosak amennyiben lakosok elköltöztetésére is szükség van a beruházás miatt, de 2012 során szerencsés módon egyetlen áttelepítésre sem volt szükség.
A termelőhelyek felhagyása szintén problémák forrása lehet, egyrészt a már létrejött helyi gazdasági kapcsolatok, másrészt a bezárások lehetséges környezeti hatásai miatt. Kútbezárások jelenleg csak Magyarországon illetve Horvátországban vannak napirenden, ezek
menetét azonban a MOL-csoport részletesen szabályozza.
Működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a helyi közösségek szükségleteinek felmérésére és a panaszok megfelelő kezelésére.
A MOL-csoport minden egyes közösségtől érkező panaszt kiemelt fontosságúnak tart. Pakisztánban és Irak Kurdisztán Régiójában, a Csoportnak kidolgozott szabályzata van a sérelmek kezelésére, illetve a helyi panaszosoknak lehetőségük van felvenni a kapcsolatot a Csoporttal szerződésben álló közösségi kapcsolati felelőssel. Irakban heti rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot a helyi nem-kormányzati szervezeis.
tekkel is. Panaszok fogadására etikai menedzsment rendszert működtetünk, illetve bárki bejelentést tehet honlapunkon
Emberi jogok
Kapcsolódó célkitűzés: „Emberi jogok tiszteletbentartásának biztosítására keretrendszer kidolgozása és alkalmazása”
szabályozunk. Bár teA MOL-csoport tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat, amelyeket az Etikai Kódexünkben
vékenységünkkeljelenleg nem vagyunk hatással őslakos népcsoportokra, működésünk mindazonáltal biztosítja a törzsi társadalmak jogainak védelmét.
Az etikai teljesítményünk folyamatos javításának részeként, 2012-ben először, minden országfelelősnek – az éves etikai kötelezettségvállalásuk részeként – be kellett számolnia az emberi jogokkal összefüggő kockázatokról és tervekről, melyek ezen kockázatok csökkentésének érdekében lettek kidolgozva. 2012-benmegkezdtük az ENSZ üzleti szféra és az emberi jogok kapcsolatáról szóló irányelvének
(‘Ruggie framework’) alkalmazását, ezt 2013-ban folytatni kívánjuk.
Az emberi jogok tiszteletben tartásának egyik érzékeny területe a külső biztonsági szolgáltató cégek kapcsolata a külső felekkel. A biztonsági feladatokat ellátó vagyonőri személyzet nem a MOL-csoport alkalmazásában áll, hanem a szerződött beszállítóéba. A beszállí-
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tókkal kötött szerződések melléklete a MOL-csoport Etikai Kódexe, melyet elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el a szerződés
megkötésekor a beszállító. A beszállító kötelessége, hogy a szerződés teljesítése során munkavállalóival is betartassa a MOL-csoport
Etikai Kódexében foglaltakat, így többek között az emberi jogok védelmét is. A MOL-csoport Társasági Biztonság szervezete 2013-ban
megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a leírtakon túl milyen lehetőségei vannak, hogy közvetlenül is alapvető emberi jogi oktatásban
részesíthesse a biztonsági szolgálatok tagjait.
TáRsAdALmi CéLú bEfEkTETésEk

Kapcsolódó célkitűzések:
• „Hatékony és átfogó rendszer kidolgozása a társadalmi célú befektetések kezelésére, nyomonkövetésére”
• „Mérhető célokra lebontott helyi szintű társadalmi célú befektetési terv elkészítése 2012-re minden működési szempontból kiemelt
országra ”

A MOL-csoport felelős nagyvállalatként kiemelten fontosnak tartja, hogy támogatásai a lehető legnagyobb pozitív társadalmi hatást érjék el. Célunk olyan saját kezdeményezésű támogatási programok végrehajtása, amelyek a MOL-csoport működési területein, a társadalom széles körét megszólítva, valós szükségleteket kielégítve működnek. Ilyenek például:
• hiánypótló programok megvalósítása a gyermek egészségügyben, oktatásban;
• tehetségek kibontakoztatása, pályára állítása a sportban, művészetben, tudományban;
• helyi közösségek aktiválása.
A vállalat célja, hogy támogatásunk „kezdő lökésként” működjön, illetve a támogatáson túlmutató értékeket indukáljon.
További információ a MOL-csoport társadalmi szerepvállalásának alapelveiről: MOL-csoport támogatási alapelvek
.

Zöldövezet program mellett, mely már hat éve segíti a helyi civil kezdeményezéseket, hogy környezetüket szebbé és zöldebbé alakítsák,
az Új Európa Alapítvány– erről röviden a fenti bekezdésben olvashat – illetve számos helyi kezdeményezés is tükrözi hosszútávú elkötelezettségünket abban, hogy 2013 év végéig minden tagvállalatunk elkészítse saját társadalmi szerepvállalására vonatkozó akciótervét.
A MOL Új Európa Alapítványa 2006 óta segíti a fiatal tehetségeket a sport, művészetek és tudomány területén. 18 év alatti fiataloknak
a lehetőségük van arra, hogy a szükséges felszerelések vagy utazási költségek támogatására pályázzanak.
2012-ben több mint 250 sportoló, művész és fiatal tudós kapott támogatást mintegy 50 millió HUF értékben. A program első helyezést
ért el 2012-ben a Magyar Adományozó Fórum Társadalmi Befektetések Programjában a Legnagyobb Társadalmi Hatás kategóriában,
harmadik díjat pedig az Innováció kategóriában vitt el.
A MOL-csoport társadalmi befektetéseit minden évben értékeli, és a levont tapasztalatokat felhasználja a következő évi tervek készítésénél. A vizsgálat kiterjed mind a pénzügyi hatékonyság elemzésére, mind a folyamatok hatékonyságának ellenőrzésére illetve a program célkitűzéseinek mind a MOL, mind a támogatott szemszögéből történő értékelésére.
A további fejlesztési lehetőségek beazonosításának érdekében a MOL 2012 december 1-jétől kezdődően belépett a London
Benchmarking Group hivatalos tagjai közé.

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

A MOL-csoport a Growww és Freshhh programokon keresztül kiemelt figyelmet fordít többek között a helyi tehetségek támogatására. E programok keretein belül a fiataloknak lehetőségük van a Csoport más országaiban dolgozva tudást és tapasztalatot gyűjteni. Hiszünk abban, hogy a tehetségek ilyen fajta rotációs programokban való részvételének biztosítása számos előnnyel jár; erősíti a gazdaságok versenyképességét, nagyobb teret biztosít az álláskeresők illetve munkavállalók egymásra találására illetve a megszerzett tudás
végső soron a helyi közösségeket is erősítheti.
• 2012-ben nyolc kurd diák kapott lehetőséget, hogy olajmérnöki szakon befejezzék mesterképzésüket Magyarország legjobb egyetemein. MOL illetve a MOL-hoz tartozó Kalegrán biztosítja a megfelelő pénzügyi támogatást ezeknek a fiataloknak, amely többek között egészségügyi biztosítást, havi ‘zsebpénzt’, nyelvi kurzust illetve a hazalátogatást is magában foglalja.
• Ezenkívűl 12 kazah diák is lehetőséget kapott, hogy olajipari területen magyarországi egyetemeken végezzék el egyetemi tanulmányaikat.
• 2012-ben zárult a MOL Pakisztán ösztöndíjprogramja, melyben 36 középfokú –illetve technikusi tanulmányaikat végző helyi fiatal
tudta sikeresen befejezni tanulmányát az ösztöndíjprogramnak köszönhetően.
Számos országban ahol a MOL-csoport jelen van, a gazdasági fejlődés fő hátráltató tényezője a nem megfelelő oktatási -és egészségügyi rendszer. A MOL-csoport a fenntartható fejlődés iránti elköteleződésével összhangban a helyi igények maximális figyelembevételével nyújt szociális illetve infrastruktúrális támogatásokat. Ennek keretén belül a következő beruházásokat hajtottuk végre 2012-ben:
• Több, mint 1 000 km2-en végeztünk aknamentesítést Irak Kurdisztán Régiójában illetve az akri-bijell-i övezetben, ahol számos kis
–illetve közepes nagyságú település is található. Ezen felül biztosítottuk három falu (Qalati Cujar és Junala) vízellátását két darab kút
fúrásával illetve a hozzá tartozó infrastruktúra kiépítésével. A bijell-i régióban két iskola felújítását fejeztük be illetve 1 km-nyi utat
aszfaltoztunk le Qalati-ban.
• Pakisztánban befejeződött a gurguri-i általános iskola felépítése illetve ezen felül ingyenes szemvizsgálati –illetve általános orvosi szűréseket is tartottunk. Islamabad-ban illetve Donga Makori-ban vízközmű hálózat kiépítésében is tevékenyen részt vállaltunk.

Néhány példa a tagvállalatok támogatásai közül:
MOL
• Újabb bringabarát kezdeményezések a bringaPont keretén belül. Minden nap 12-24 óráig nyitva tartó bringaKÚT Budapest belvárosában ingyenes szervízzel és tanácsadási szolgáltatásokkal áll rendelkezésére a kerékpárosoknak. Ingyenes kerékpárkölcsönzési lehetőség biztosítása a legnagyobb magyarországi fesztiválok (VOLT, Balaton Sound és Sziget) látogatói részére.
• Kistermelői akciók az ország 57 benzinkútján, melynek keretében helyi termelők értékesíthetik élelmiszereiket és kézműves termékeiket a betérőknek.
SLOVNAFT
• „Slovnafttal a színházba” - A program keretében külön buszokat szerveznek a közlekedési szempontból hátrányos helyzetű falvakban tanuló diákok részére.
• „Segítő ész” - a résztvevő vállalatok alkalmazottai szakmai tudásukat és ismeretüket teszik közkinccsé a társadalmi szervezetekben
végzett munkájuk révén.
INA
• „Horvátország aknák nélkül” - támogatás a horvátországi aknamentesítési központ részére.
• Támogatás az aknáktól megsérült gyermekek rehabilitációját és nevelését végző M.A.R.E Központ részére.
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Önkéntesség
A MOL-csoport munkavállalói 2012-ben több mint 500 napot töltöttek önkéntes munkával. A társasági önkéntesség fontos szerepet
játszik a Csoport életében, hiszen az erősíti az együttműködési készséget, illetve bátorítja az egyéb társadalmi eseményeken való részvételt is. A MOL Nyrt-től 57 menedzser és szakértő segített önkéntes alapon gyermektáborok, játszóterek és parkok felújításában öt különböző helyszínen. Hasonló program fut Szlovákiában és Romániában is. Ezenkívül több, mint 60 szlovén munkatárs vett részt a „Tisztítsuk meg Szlovéniát” programban.
Az INA Önkéntesek Klubjának több mint 200 tagja van, és első évfordulójukat 2012 szeptember 21-én ünnepelték. 2011 szeptemberében indult el az INA Munkavállalói Társadalmi Önkéntesség a helyi közösségben projektje abból a célból, hogy felhívja a figyelmet az
Európa Önkéntességi Évére.
2012-ben az INA munkavállalói 6 önkéntes akcióban vettek részt Horvátország területén belül. Segítséget nyújtottak az Autista központnak, a Down Szindrómások Egyesületének, a Rehabilitációs Központnak, a Mentálisan Sérültek Ellátására Létrehozott Egyesületnek, egy árvaháznak illetve számos óvodának is. Résztvettek a Nemzetközi Önkéntes Napon illetve a Horvátországi Önkéntes Napon is
illetve tevékeny szerepet vállaltak környezetvédelmi tevékenységekben is.
2012-ben az INA Önkéntes Klub nyerte meg az Önkéntes Díjat, az „Üzleti Szektor hozzájárulása a slavonja-i és baranja-i önkéntesség fejlesztése” kategóriában az Osijek-i Önkéntes Központ és a Tanács az Önkéntesség Fejlesztéséért Központ szervezésében.
A MOL-csoport vállalati adományozása:

Mutató

Egység

Magyarország

Szlovákia

Horvátország

Szlovénia

Románia

Nemzetközi
Upstream

Olaszország

Összesen

Pénzbeli támogatás*

millió Ft

5.153,8

123,2

96,2

0

92,6

156,0

0,4

5.622,2

Nem pénzbeli támogatás (termék v.
szolgáltatás)

millió Ft

26,5

13,8

1,2

0

0

31,9

0,3

73,7

Vállalati önkéntesség

óra

1.680

438

1.576

320

0

0

0

4.014

*A magyarországi Társasági Adótörvény adta lehetőségek miatt a befektetések többsége Magyarországon belül valósul meg.

gAzdAsági fEnnTARThATóság
CéL: összPOnTOsíTás A fELELŐs működésRE és A hOsszú TáVú gAzdAsági fEJLŐdésRE

Eredmények:
• A kutatás-fejlesztési kiadásokra 23%-kal többet költöttünk, mint 2011-ben
• Kiemelt figyelmet fordítottunk az Etikai Kódex tudatosságának növelésére
Kihívások:
• Csökkenő nagykereskedelmi ügyfél-elégedettség a Slovnaft-ban és a IES-ben

vásárlóink

Vevőelégedettség
Kapcsolódó célkitűzések:
• „A magasszintű ügyfélelégedettség elérése és fenntartása”
• „Ügyfeleink bevonása FF-el kapcsolatos témákba”
A nagykereskedelmi üzletágunkban az ügyfél-elégedettség meres nagy hagyománnyal rendelkezik. A MOL-csoport finomítás és kenőanyag üzletágában az ügyfeleink elégedettségét, míg a petrolkémia üzletágban pedig az ügyfelek hűségét mérjük.
2012-ben csoport szinten relative magas 85%-os elégedettségi szintet értünk el, a MOL Nyrt.-n belül ez 88%-ra emelkedett. (2011 óta
+2%). Néhány területen azonban jelentős csökkenés következett be. A Slovnaftnál 82%-os elégedettségi szintet értünk el (-8% 2011
óta), a IES-nél az elégedettség 80% (-4% 2011 óta) volt. Ugyanakkor viszont a petrolkémiai üzletágban a hűségszint 16,6%-ról 19,3 %-ra
emelkedett (a skála különbözik a nagykereskedelmben használttól, nem lehet összehasonlítani).
A kiskereskedelemben a fő kommunikációs csatornát maguk az üzemanyag-töltő állomások jelentik, ügyfeleink lojalitását két hűségkártya programunkkal kívánjuk ösztönözni. A személyes kapcsolat ápolása mellett ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy központi ügyfélszolgálatot működtetve az üzemanyagtöltő-állomásokon felmerült igényeket vagy azzal kapcsolatos panaszokat kezelni tudjuk. Az
ügyfélszolgálat információt nyújt az ügyfeleknek a termékekről, szolgáltatásokról és akciókról személyesen vagy telefonon keresztül is.
2012-ben 1764 jogos panasz merült fel 63,4 millió lebonyolított tranzakció során (ez azt jelenti, hogy 35 941 eladásra jutott egy jogos
panasz). A MOL-csoport fontosnak tartja, hogy az enyhén emelkedő számú jogos panaszokra kellő figyelmet fordítson, és egyúttal az
ügyfelek reakciója nagyon hasznos visszajelzés, ami segít a folyamataink és gyakorlataink javításában. Több információt a témában a
találhat.
honlapon

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

• Játszótér felújítások, sport parkok létrehozása, helyi kultúrális események támogatása, természetvédelmi akciók végrehajtása.
• Szakmai és oktatással kapcsolatos nyílt napok megtartása a rijekai finomítóban.
IES
• Jótékonysági gyűjtés a földrengés áldozatai részére.
Nemzetközi Upstream
• Pakisztán (MOL Pakistan): A „The Citizens Foundation” alapítvány munkatársai működtetik és tartják karban a TAL blokk területén
található általános iskolákat.
• Oroszország (MOL Russ): tehetségtámogatás, sport létesítmények kivitelezése, terület szociális és gazdasági helyzetét javító akciók lebonyolítása.
• Omán (Hawasina): sportlétesítményi beruházások támogatása.

Az ügyfél-elégedettség növelésére és fenntartására több tevékenységet is alkalmaz a MOL-csoport. Ezek közül az egyik legfontosabb,
hogy az INA-ban belső oktatók által tartott képzéseket tervezünk tartani a kiskereskedelmi állomások menedzsereinek. Magyarországon sikeresen indítottuk el az e-számlási rendszerünket a MOL flottakártyás ügyfelek között, ami nemcsak a kommunikációt teszi egyszerűbbé, de egyidejűleg erőforrás-hatékony is.
Üzemanyagok árazása
A szolgáltatásunk színvonalával való elégedettség fontossága mellett tudatában vagyunk annak, hogy a legnagyobb közvetlen hatást az
ügyfeleinkre az üzemanyag ára és annak a számítása fejti ki, egyben ez a legérdekesebb és legérzékenyebb terület is számukra.
A legfontosabb tényezők, amelyek befolyásolják az üzemanyag nagykereskedelmi árát a következők: a nyersolaj és finomított termékek
beszerzési ára, az egyes országok és a beszerzési piac valutái közötti átváltási árfolyamok, a helyi jövedéki adók és más adók, a logisztikai költségek, keresleti és kínálati egyensúly, az egyes üzemanyagkategóriák minősége.
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Az etikai bejelentések és vizsgálatok témái, valamint a vizsgálati eredmények érintettek szerinti bontásban (2012)

Bejelentés
Érintettek: Vevők
Vevő megkárosítása

Igen

Nem

Nem*

-

Végül, de nem utolsó sorban, az üzemanyag árának színvonalát próbáljuk úgy megállapítani, hogy felesleges nyomást ne helyezzünk
sem az ügyfelekre, sem pedig a helyi gazdaságra, viszont a hosszútávú üzleti fenntarthatóságot biztosítsuk.
A MOL-csoport alapvetően két különböző típusú piacon működik az egyes kormányzatok kiskereskedelmi szabályozásától függően: szabályozott és maximalizált kiskereskedelmi árak (Horvátország és Szlovénia), ahol a hatóságok állapítják meg az egyes termékek maximális árát; illetve szabad piacok, ahol nincsenek árkorlátok, csak monopoloellenes szabályok és tisztességes versenyt teremtő jogszabályok (Magyarország, Szlovákia, Románia, Szerbia, Csehország, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Olaszország).

Lopás, hűtlen kezelés (4)

Igen (4)

Nem (4)

Nem megfelelő munkaidő nyilvántartás (2)

Igen (2)

Igen (1), Nem (1)

Csalás

Igen

Ongoing

IT biztonság

Igen

Nem

etika és tisztességes piaci magatartás

Jogosulatlan weboldal látogatás

Igen

Igen

Etika
Kapcsolódó célkitűzések: „Etikai tudatosság növelése és etikai irányítás javítása”

Zaklatás (21)

Igen (13)

Igen (5), Nem (7), Folyamatban (1)

2012-ben az etika menedzsment rendszeren belül a hangsúlyt az Etikai Kódex kommunikációjára és az etikai oktatásra helyeztük.
• A módosított Etikai Kódex 11 nyelven vált elérhetővé (angol, magyar, szlovák, horvát, olasz, román, német, lengyel, szlovén, szerb,
orosz).
, és törekszünk
• A korábbi Beszállítói Etikai Kódexet kiterjesztve, létrehoztuk a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét
arra, hogy minden partneri szerződés részévé tegyük.
• Az intraneten kifejlesztettük az Etikai Tanács önálló oldalát, amely a kódexet, és hozzá kapcsolódó oktatási és monitoring anyagokat tartalmazza, valamint közvetlen etikai bejelentést és kérdésfeltevést tesz lehetővé.
hoztunk létre, amely elősegíti a külső érintetti panaszok kezelését.
• Internetes bejelentési rendszert
• Új etikai e-learning és prezentáció készült, mely többek között foglalkozik az emberi jogi kérdésekkel és a korrupcióval is. Az
e-learning-et idén sikeresen teljesítették a IES, a MOL Romania, a MOL Slovenija, a Slovnaft Cesca Republica, a MOL Austria, az orosz,
az iraki, valamint számos magyarországi vállalat internetes hozzáféréssel rendelkező munkatársai. Az e-learning és a vezetői etikai
prezentációk becsléseink szerint összesen 17100 órát tettek ki .
• 24 etikai megbízott lett kinevezve a 200 főnél többet foglalkoztató vállalatoknál, és 5 kisebb cégeknél.
• Monitoring rendszerünkön belül az etikai vizsgálatok, és az egyes országok és vállalatok etikai értékelésén túl, az átláthatóság növelése érdekében idén 14 országban sor került az etikai kockázatok országonkénti értékelésére, valamint új elemként a vezetők az etikai prezentáció megtartásáról az intraneten nyilvánosan nyilatkoztak, a transzparencia növelése érdekében
Etikai ügyek
Az Etikai Tanács feladata biztosítani, hogy valamennyi MOL-csoportos munkavállaló eleget tegyen a Kódexben foglaltaknak, ezért – többek között – megválaszolja a felmerült kérdéseket és gondoskodik a belső vizsgálatokról. Idén elsősorban az ajándékok elfogadásával,
az ajándékregiszterrel, és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos etikai kérdések érkeztek.
A MOL és az INA Etikai Tanácsához 2012-ben összesen 49 bejelentés érkezett a 2011. évi 38 darabbal szemben. A bejelentések számának növekedését kedvező eredménynek tartjuk, azt mutatja számunkra, hogy a MOL-csoport egyre több vállalatánál nőtt munkatársaink etikai tudatossága, és ugyanez a tendencia figyelhető meg külső érintettjeinknél is.
A 49 bejelentés alapján 34 esetben folytatott az Etikai Tanács vizsgálatot. A 34 vizsgálatból 13 esetben volt bizonyítható az etikai vétség. Az Etikai Tanács továbbá 3 olyan vizsgálatot kezdeményezett 2011-ben, melyek 2012-ben fejeződtek be. Ezek közül egy esetben bizonyosodott be etikai vétség, szóbeli zaklatás és pornográf képek tárolása témakörökben.
Az Etikai Tanács által feltárt etikai vétségek következménye 1 esetben munkaviszony megszüntetés, 6 esetben írásbeli figyelmeztetés,
2 esetben szóbeli figyelmeztetés, volt, 1 esetben bocsánatkérést a többi esetben a normák tudatosítását javasolta az Etikai Tanács. Az
etikai ügyekről az Etikai Tanács rendszeresen beszámolt az EB-nek, és intézkedéseket tett a normák tudatosítására.
A leggyakoribb témák a munkavállalókkal kapcsolatos etikai ügyek, különösen a zaklatás voltak. Az alábbi táblázat bemutatja az etikai
bejelentések és vizsgálatok témáit és a vizsgálatok eredményét, érintett felek szerinti csoportosításban.
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Etikai vétség
megállapítása

Vizsgálat

Érintettek: Részvényesek
A vállalati hírnév veszélyeztetése

Érintettek: Munkavállalók
Méltánytalan eljárás (2)

Igen (2)

Igen (1), Nem (1)

Diszkrimináció (7)

Igen (4)

Nem (2), Folyamatban (2)

Nem megfelelő munkafeltételek
Személyiségi jogok megsértése

Igen

Nem

Nem (1)*, Igen (1)

Folyamatban (1)

Magánemberként etikátlan viselkedés

Igen

Igen

Jó hírnév veszélyeztetése

Igen

Folyamatban

Munkával való elégedetlenség (2)

Nem*

Érintettek: Egészségvédelem, biztonság- és környezetvédelem
Alkohol problémák

Igen

Nem

Biztonság

Igen

Nem

EBK normák megsértése

Igen

Igen

Igen (2)

Igen (1), Nem (1)

Igen (2)

Igen (1), Nem (1)

-

-

Igen

Nem

Korrupció (4)

Igen (4)

Igen (1), Nem (3)

Összeférhetetlenség (2)

Igen (2)

Igen (1), Nem (1)

Nem*

-

-

-

Bizalmas üzleti információ kiadása (2)
Érintettek: Kormányzati kapcsolatok, politikai szerepvállalás
Politikai tevékenység (2)
Érintettek: Helyi közösségek és társadalom
Érintettek: Beszállítók és üzleti partnerek
Nem megfelelő munkaminőség

Diszkrimináció

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

Kiskereskedelmi szinten ezek mellett mikorárazási gyakorlatunk is hatással van árainkra. A MOL-csoport által a nemzetközi gyakorlatnak
megfelelően alkalmazott mikroárazási gyakorlat azt jelenti, hogy az eladási árakat töltőállomásonként napi szinten nyomonkövetjük a
helyi tényezőket is figyelembe véve, melyek: piaci kereslet, üzemanyagtöltő-állomás földrajzi fekvése, különleges vagy szezonális forgalmi helyzet, helyi turizmusi események, üzemanyag és nem üzemanyag termékek választéka, a nyújtott szolgáltatás színvonala, pozicionálás, kereskedelmi övezet, versenytárs üzemanyagtöltő-állomásainak a száma és fajtája.

Érintettek: Versenytársak
-

* Az Etikai Tanács nem tartotta megalapozottnak a bejelentést vagy nem volt illetékes, ezért nem kezdeményezte etikai vizsgálat indítását.

Az etikai tudatosság növelése érdekében az Etikai Tanács 2011-től kezdve részletesen közli az általa kivizsgált, etikai vétség megállapímegtekinthetők.
tásával zárult eseteket, ezek honlapunkon
2012-től kezdve kiterjesztjük az etikai ügyekkel kapcsolatos adatszolgáltatást egyik alapvető értékünknek a felelősségvállalásnak megfelelően. Az összefoglaló nemcsak az Etikai Tanácshoz érkezett panaszokat tartalmazza, hanem a Társasági Biztonság és a Belső Audit
által feltárt Etikai Kódexbe ütköző eseteket is.
Az Etikai Tanács hatáskörébe tartozó eseteken túl 2012-ben a MOL-csoportban a Társasági Biztonság 1039 biztonsági vizsgálata során
681 esetben (65,5%) állapított meg visszaélést. Ebből az esetek 63,7 százalékában töltőállomásokon elkövetett visszaéléseket, 31,6 százalékában vállalati tulajdonnal való visszaélést vagy a vagyonvédelmi normák be nem tartását, 3,5 százalékában összeférhetetlenségi
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Compliance Team
A MOL - csoport elkötelezett a tisztességes piaci magatartás mellett; tevékenységét a tisztességes verseny normáinak megfelelően és a
versenyjogi előírások szerint végzi. A MOL - csoport Compliance Programja biztosítja a vonatkozó jogi előírások megfelelő alkalmazását.
2012-ben a compliance tevékenység a megváltozott vállalati környezetnek megfelelően módosult; a belső szabályzatokban számos folyamat, közte a Compliance Team feladatkörének újraértelmezésére és bővítésére is sor került. A hatékonyság növelése és a szinergiák
kihasználása érdekében a Jogi Igazgatósággal és a Belső Audittal szorosabb együttműködés került kialakításra.
2012-ben a Compliance Team a kockázatok hatékony felmérésére és kezelésére fókuszált piacelemzéseken és a vonatkozó releváns
ajánlásokon keresztül annak érdekében, hogy a jogszabályi kereteken belül megmaradva a legnagyobb hatékonysággal támogassa az
üzleti tevékenységet. A Compliance Team képzéseken keresztül is növelte a versenykultúra szintjét és megvilágította a regulációs megfelelőség szükségességét, hogy ezáltal is növelje a tudatosságot, amely lehetővé teszi, hogy a munkavállalók felismerjék a kockázatos
helyzeteket. 2012-ben több mint 270 munkavállaló vett részt compliance képzésen és több mint 380 munkavállaló végzett e-Learning
oktatást és tett vizsgát a MOL- csoporton belül.
Átlátható működés
Kapcsolódó célkitűzés: A helyi FF jelentések keretének kidolgozása és bevezetése
A MOL-csoport 2012-ben már második egymást követő alkalommal adta ki a féléves fenntarthatósági jelentését abból a célból, hogy
tájékoztassa az érintetteket a környezeti és társadalmi ügyekben tett erőfeszítéseinkről, és kinyilvánítsa feléjük elkötelezetettségét az
átlátható működés és elszámoltathatóság mellett.
Legnagyobb leányvállalataink - a MOL-csoport éves integrált jelentésén túl - szintén nyilvánosságra hozzák fenntarthatósági adataikat
az éves vagy fenntarthatósági jelentésükben, illetve honlapjukon is (ide értendő a Slovnaft, a TVK, az INA és a MOL Pakistan). Ezen túl
az INA és a TVK önllóan is a GRI (Global Reporting Initiative - Globális jelentéstételi kezdeményezés) G3 fenntarthatóségi irányelvek legmagasabb, „A” szintű ajánlásainak megfelelő jelentést készítenek.
Annak érdekében, hogy folyamatos visszajelzéseket kapjunk érintettjeinktől, 2012-ben is folytattuk érintetti párbeszéd programunkat:
• Az Európai Üzemi Tanács ügyvezető testülete elemezte és véleményezte a MOL-csoport éves jelentésében és a honlapon található munkavállalókkal kapcsolatos információkat.
• Kerekasztal-beszélgetéseket szerveztünk Százhalombattán a környezetvédelem kapcsán a téma érintettjeinek képviseletében (pl.
környezeti hatóságok, nemzeti parkok, zöld civil szervezetek).
• Fenntartható fejlődési szakértők bevonása került sor (egyetemek, civil szervezetek, tanácsadók) a MOL-csoport fenntarthatósági
teljesítményének és jelentéstételi rendszerének elemzésére.
• Zöld napot szerveztek a Slovnaftban a finomító környezetvédelmi teljesítményének kinyilvánítása érdekében
• Kerekasztal-beszélgetést szerveztünk Horvátországban is az INA 2011-es Fenntarthatósági Jelentés megjelenése kapcsán

gAzdAsági hATásOk

Közvetlen gazdasági hatások
A MOL-csoport legjelentősebb gazdasági hatását bevételeinek befektetők, munkavállalók, beszállítók között való szétosztásán valamint
adókon és járulékokon keresztül a működésének helyet adó országok államkincstáraiba történő befizetéseken keresztül gyakorolja. Ezt
a hatást mutatják az alábbi táblázatban szereplő adatsorok. Az adatok a GRI érvényes fenntarthatósági jelentésbeli szabályai alapján
lettek összegezve a MOL-csoport éves jelentésében szereplő pénzügyi kimutatások és note-ok adatai alapján.
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A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték

Mutató

Mértékegység

2009

Bevételek

mrd Ft

3.383,1

Állami pénzügyi támogatások

2010

2011

4.349,3

2012

5.446,6

2012/2011 (%)

5.579,1

2,4

mrd Ft

0,5

1,0

0,4

0,8

100,0

Működési költségek

mrd Ft

2.592,8

3.290,3

4.284,0

4.524,8

5,6

Hozzáadott érték (vállalatnál képződött érték)

mrd Ft

790,3

1.059,0

1.162,6

1.054,2

-9,3

mrd Ft

200,9

272,0

255,9

264,7

3,4

Munkavállalói bérek és juttatások
Tőkebefektetői kifizetések

mrd Ft

31,8

80,7

58,8

100,2

70,4

Állami kifizetések

mrd Ft

197,8

281,0

290,3

256,2

-11,7

Visszatartott nyereség

mrd Ft

359,8

425,3

557,6

433,1

-22,3

A MOL-csoport bevételek 2012-ben kis mértékben 2,4%-kal emelkedtek 2011. évhez képest - az alacsonyabb értékesítési volumenek ellenére-,
döntően a finomítói termékek jegyzésárainak növekedése következtében realizált magasabb átlagos értékesítési árak hatására.
A működési költségek alapvetően az alapanyagköltség, - a magasabb USD/HUF árfolyam kőolaj beszerzési árakra gyakorolt hatása miatt -, illetve
az energiaköltségek emelkedése következtében közel 6%-kal haladta meg a bázis időszaki szintet.
A vállalatnál képződő érték 9,3%-os csökkenése döntően a visszatartott nyereség soron csapódott le.
Alkalmazotti bérek, juttatások 3,4 %-os növekedése a végrehajtott bérfejlesztések, illetve a létszámleépítéssel kapcsolatos többletköltségek következménye.
A tőkebefektetőknek szánt kifizetések jelentős emelkedése alapvetően a 2011 évi eredmény után, 2012-ben a tulajdonosoknak fizetett osztaléknak (38,3 Mrd Ft) tulajdonítható. (2011-ben nem történt osztalékfizetés)
Az államkasszába történő befizetések adóbefizetéseket jelentenek, melyeken belül a bányajáradék 2/3 részt képvisel. A államkasszába történő
befizetések elmaradnak a bázis időszaki szinttől, meghatározóan a csoport szintű társasági adó csökkenése miatt (alapvetően INA szíriai termeléskiesése következtében). A bányajáradék előző évi szinthez viszonyított csökkenése az alacsonyabb termelésnek és az alacsonyabb szabályozott gázárnak köszönhető.
Közvetett gazdasági hatások
Integrált olaj- és gázipari vállalatként a MOL-csoportnak jelentős közvetlen hatása van az energiaellátáson keresztül a tevékenységével érintett ortalálhatók.
szágok gazdaságára. Részletes információk a témában a honlapunkon
Helyi gazdaságok támogatása
A MOL-csoport olyan iparágban működik, amely felettébb tőke -és tudásintenzív, ellenben kevéssé munkaerőigényes. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy foglalkoztatásban betöltött szerepünk korlátozott, különösen országok szintjén. Működésünk egy-egy országban nem torzítja el a helyi munkaerő keresleti –illetve kínálati piacot. Hiszünk abban, hogy helyi beszállítók és helyi munkaerő lehetőség szerinti alkalmazásával jótékony
hatással lehetünk a helyi gazdaságokra, mivel az így megtermelt jövedelmek növelik a sokszor alacsony jövedelmű közösségek vásárló-erejét.
A MOL-csoport kutatás- és termelési tevékenysége a helyi gazdaságokhoz vagy akár csak a helyi energiapiacokhoz képest is viszonylag kis volumenű. A Csoport kutatás-termelési tevékenységével sehol sincs monopolisztikus helyzetben sem a munkaerőpiacon, sem a kormányzati befizetéseket illetően. Azonban a többi energiapiaci szereplő bányajáradékait illetve termelés megosztási megállapodásait is figyelembevéve ezen befizetések összességében viszonylag nagy súlyt képviselhetnek bizonyos kormányok összbevételein belül.
Kutatás – és termelési tevékenységünk során a helyi közösségekkel való jó kapcsolat kialakítása kiemelt fontosságú, aminek egyik kulcseleme a
gazdaság támogatása helyi beszállítók alkalmazásán keresztül. Erre néhány példát a következőkben találhatnak:
• Az oroszországi BaiTex 27 esetben szerződött kissebb helyi projektekre helyi beszállítókal Novo-Usmanovo településen, mintegy 11 millió
HUF összértékben.
• Pakisztánban 22 szerződés és 160 szolgáltatás-megrendelés keretében, összesen mintegy 347 millió HUF összértékű munkát és szolgáltatást
rendeltünk helyi beszállítóktól. Ezen felül szerződést kötöttünk egy helyi munkaerőközvetítővel, amely a fúrási és kitermelési helyszínekre közvetít ki munkaerőt.
• 2012-ben indítottuk útjára a Kalegránnál - Irak Kurdisztán Régiójában -, a Growww programot, amelynek keretén belül 12 diplomás pályakezdőt vettünk alkalmazásba.
A MOL-csoport az összes régióban, ahol jelen van – nemcsak kizárólag az Upstream által lefedett országokban – támogatja a helyi gazdaságok
fejlődését. 2012-ben kiskereskedelmi üzleteink közül 100-ban árultunk helyben termesztett élelmiszereket illetve kézműves termékeket. A pozitív társadalmi hatásokon felül ezek a kezdeményezések komoly üzleti potenciált is magukban hordoznak mind a MOL, mind a termelők számára: Magyarországon egy 5 hónapos időszak alatt, összesen mintegy 7,000 Euro bevételt realizáltunk tradicionális módon termesztett élelmiszerek eladásából.
.
További részletek találhatóak honlapunkon
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szabályok megsértését, 1,2 százalékban üzleti partnerek körülményeiben felmerülő kockázatokat tárt fel.
2012-ben összességében a Társasági Biztonság által vizsgált etikai vétségek következményeként írásbeli figyelmeztetést 3 esetben
alkalmaztak, míg 5 esetben munkaviszony megszüntetés történt. Összeférhetetlenségi okok feltárása miatt 10 esetben az összeférhetetlen jogviszony megszüntetésére kötelezésre, 1 esetben a jogviszony határozott idejű fenntartásának engedélyezése történt. A
MOL-csoport töltőállomás hálózataiban 6 esetben az üzemeltetői szerződés, 70 esetben a munkaviszony megszüntetésére került sor.
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Az alábbi indikátorok definíciói megtalálhatók honlapunkon

Mértékegység

2010
MOLcsoport

2011
MOLcsoport

2012
MOLcsoport

Változás
2011-2012
(%)

GRI
kód

Éghajlatváltozás

2011
MOLcsoport

2012
MOLcsoport

Változás
2011-2012
(%)

GRI
kód

ezer m3

91.968

95.930

96.762

1

EN8

m3

106.784

100.060

102.209

2

EN21

Összes alifás szénhidrogének (TPH)

t

75

57

73

28

EN21

EN16

Kémiai Oxigén Igény (KOI)

t

2.377

2.095

1.743

-17

EN21

-40

EN16

Biológiai Oxigén Igény (BOI)

t

583

568

419

-26

EN21

Lebegő anyagtartalom (SS)

t

1.056

1.038

688

-34

EN21

-11

EN16

Veszélyes hulladék

t

92.918

89.895

82.290

-8

EN22

Nem veszélyes hulladék

t

77.604

68.783

80.754

17

EN22

Ártalmatlanított/lerakott

t

80.202

74.656

76.690

3

EN22

Újrafelhasznált/újrahasznosított

t

90.320

84.023

86.354

3

EN22

%

53

53

53

0

0.00

darab

26

28

21

-25

EN23

m3

186

525

321

-39

EN23

EBK jellegű bírságok

millió Ft

11

53

34

-37

EN30

Környezetvédelmi beruházások**

millió Ft

6.815

9.362

5.982

-36

EN30

Környezetvédelmi működési
költségek

millió Ft

24.363

19.157

16.509

-14

EN30

%

62

66

65

-2

Teljes vízkivétel

Szén-dioxid (CO2)

millió t

7,14

6,93

6,31

-9

Szén-dioxid kibocsátás a tulajdoni
hányad arányában (CO2)*

millió t

N.A.

6,34

5,58

-12

Szén-dioxid (CO2) ETS szerint

millió t

4,87

4,73

4,79

1

t

951,70

1 181,83

706,52

CO2 egyenérték millió
t-ban

7,17

7,23

6,44

Közvetlen módon kibocsátott
üvegházhatású gázok összesen

2010
MOLcsoport

Mértékegység

Víz

Üvegházhatású gázok

Metán (CH4)

Mutató

Közvetett módon kibocsátott
üvegházhatású gázok

CO2 egyenérték millió
t-ban

Összes értékesített termékből származó közvetett üvegházhatású gáz

CO2 egyenérték millió
t-ban

1,47

55,44

1,54

57,14

1,46

52,51

-5

-8

EN16

EN17

EN17

Összes vízkibocsátás

ezer

Hulladék

Újrahasznosítási arány
Elfolyások

Energiafogyasztás

Elfolyások száma

Földgáz

GJ

26.855.282

24.424.417

26.836.459

10

EN3

Egyéb szénhidrogén
(üzemanyag, stb.)

GJ

76.982.160

76.435.496

66.039.103

-14

EN3

Elsődleges energiaforrásokból származó összes energiafogyasztás

GJ

103.837.442

100.859.914

92.875.562

-8

EN3

Villamosenergia

GJ

9.301.736

9.897.850

9.715.345

-2

EN4

Egyéb közvetett energia (gőz, fűtés, stb.)

GJ

9.924.985

9.830.239

9.789.871

0

EN4

Összes közvetett energiafogyasztás

GJ

19.226.722

19.728.089

19.505.216

-1

EN4

Összes energiafogyasztás

GJ

123.064.164

120.588.003

112.380.778

-7

Elfolyások mennyisége
Egyéb környezeti mutatók

ISO 14001 tanúsítások a bevétel arányában

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

Mutató

.

Környezet
Levegő
Kén-dioxid (SO2)

t

13.142

10.625

7.886

-26

EN20

Nitrogén-oxidok (NOX)

t

7.874

7.531

6.842

-9

EN20

Illékony szerves vegyületek (VOC)

t

4.211

4.901

4.501

-8

EN20

Szén-monoxid (CO)

t

1.599

3.295

2.890

-12

EN20

Szilárd részecskék (PM)

t

361

492

460

-7

EN20

Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra
*ÜHG kibocsátás a tulajdoni hányad arányában, de nem tartalmazza a vegyesvállalatokat (INA tengeri kitermelés, Szíria, Egyiptom, Angola és Oroszországban a
ZMB). Beletartoznak viszont a következő vegyesvállalatok: TVK Erőmű Kft., MOL-CEZ European Power Hungary Kft. és a Slovnaft Power Plant
**Teljes MOL-csoport, az INA-csoport nélkül
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Mértékegység

2010
MOLcsoport

2011
MOLcsoport

2012
MOLcsoport

Változás
2011-2012
(%)

GRI kód

Egészség és biztonság

Képzések

Biztonsági mutatók

Egy főre jutó éves képzési órák
száma

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek (LTI)

104

120

92

-23

LA7

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF)

2,3

2,2

1,6

-25

LA7

Az összes jelentésköteles foglalkozási megbetegedés gyakorisága (TROIF)

0,0

0,0

0,0

0

LA7

darab

%

0,3

0,2

0,2

11

LA7

Hiányzási ráta (AR)
Halálos balesetek száma MOLcsoportos munkavállalók esetében
Halálos balesetek száma alvállalkozók esetében

%

3,0

3,5

3,3

-6

LA7

darab
darab
darab

1,0
2,0
1,0

1,0
6,0
5,0

1,0
3,0
4,0

0
-50
-20

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek (LTI) alvállalkozók esetében

darab

Tűzesetek száma

darab

29

40

47

18

millió Ft

975,4

3 177,2

887,9

-72

Tűzkárérték

N.A.

50,0

39,0

LA7
LA7
LA7

-22

2010
MOLcsoport

2011
MOLcsoport

2012
MOLcsoport

Változás
2011-2012
(%)

GRI kód

18,0

22,0

18,0

-18

LA10

Pénzbeli adomány

millió Ft

1.861,1

3.229,5

5.622,2

74

EC8

Természetbeni (termék és szolgáltatás) adomány

millió Ft

47,1

48,6

73,7

52

EC8

óra

2.303,5

3.348,0

4.014,0

20

EC8

Bevételek

milliárd Ft

4.349,3

5.446,6

5.579,1

2

EC1

Állami pénzügyi támogatások

milliárd Ft

1,0

0,4

0,8

100

EC4

Közösségek
Társadalmi mutatók

Gazdasági fenntarthatóság
Gazdasági adatok**

Működési költségek

milliárd Ft

3.290,3

4.284,0

4.524,8

6

EC1

Vállalatnál képződő érték

milliárd Ft

1.059,0

1.162,6

1.054,2

-9

EC1

Munkavállalói bérek és juttatások

milliárd Ft

272,0

255,9

264,7

3

EC1

Tőkebefektetőknek kifizetések

milliárd Ft

80,7

58,8

100,2

70

EC1

Állam felé történő kifizetések

milliárd Ft

281,0

290,3

256,2

-12

EC1

Visszatartott nyereség

milliárd Ft

425,3

557,6

433,1

-22

EC1

millió Ft

2.064,6

2.095,1

2.342,8

12

Nagykereskedelmi vevőelégedettség - MOL Csoport

%

87,7

87,4

85,4

0

PR6

Kutatás - Feljesztés kiadások

Humán tőke

Mértékegység

óra

Vállalati önkéntesség

Kiesett munkanapok (LDR)

Halálos balesetek száma harmadik
fél esetében

Ügyfélelégedettség

Munkavállalók
Teljes munkaerő

fő

32 601

31 732

29 592

-7

LA1

Részmunkaidős munkavállalók
száma

fő

191

261

293

12

LA1

Kenőanyag üzletág vevői elégedettség

%

N.A.

90,0

86,0

-4

PR6

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma

fő

32 410

31 471

29 299

-7

LA1

Petrolkémiai vevői hűség index

%

15,5

16,6

19,3

16

PR6

A vállalatot elhagyók létszáma

fő

3 243

2 338

2 791

19

LA2

Etika

Fluktuáció

%

9,9

7,4

9,4

27

LA2

Etikai bejelentések száma

darab

11

38

49

29

Érdekvédelmi képviselettel rendelkező munkavállalók

%

94,5

94,8

94,8

0

LA4

Etikai vizsgálatok száma

darab

7

20

34

70

Etikai vétségek száma

darab

4

2

13

550

Kollektív szerződés hatálya alá
tartozó munkavállalók

%

94,5

95,0

91,7

-3

LA4

Társasági biztonság által elvégzett
vizsgálatok száma

darab

486

807

1 039

29

Női munkavállalók aránya

%

23,1

21,6

22,3

3

LA13

Társasági biztonság által feltárt
vétségek száma

darab

183

461

681

48

Nők aránya a nem menedzseri
pozíciókban

%

23,3

21,8

21,9

0

LA13

Nők aránya a menedzseri pozíciókban

%

18,2

16,3

18,8

15

LA13

Esélyegyenlőség

Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra
*ÜHG kibocsátás a tulajdoni hányad arányában, de nem tartalmazza a vegyesvállalatokat (INA tengeri kitermelés, Szíria, Egyiptom, Angola és Oroszországban a ZMB). Beletartoznak viszont a következő vegyesvállalatok: TVK Erőmű Kft., MOL-CEZ European Power Hungary Kft. és a Slovnaft Power Plant
**Teljes MOL-csoport, az INA-csoport nélkül
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Mutató

n.a.’ indicates where no data is available
Data was calculated according to GRI definitions.
*Teljes MOL-csoport 2010 including INA d.d. (without its subsidiaries), except financial data (EC1, EC4) which
covers MOL-csoport including INA-csoport 2010
**Data is calculated according to GRI definition, see in details on MOL’s website
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meGjeGyzések
a FenntarthatósáGi jelentéshez
A fenntartható fejlődés mindennapi üzleti működésünkbe történő beépítését kifejezve a MOL-csoport vezetése 2008-ban úgy döntött, hogy
az Éves jelentés és a Fenntartható Fejlődés jelentés összevonásra kerül, és a jövőben az ún. „integrált” jelentéstétel irányát követjük, azaz a
MOL-csoport egyetlen összevont kiadványban számol be gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményéről.
Az Éves Jelentés „A pénzügyeken túl: fenntarthatósági teljesítményünk” című fejezete az adott év fontosabb eredményeit, kihívásait és adatait összegzi a fenntartható fejlődés MOL számára legjelentősebb területein. Ezen a jelentésen túlmenően társaságunk honlapján (www.mol.
hu/ff) található általános ismertetés a MOL politikáiról, vezetési irányelveiről és egyéb FF-vonatkozású információiról, amelyet rendszeresen
frissítünk. Úgy véljük, hogy Éves Jelentésünk olvasói elsősorban részvényeseink, befektetőink és a fenntarthatósági elemzők köréből kerülnek
ki, honlapunkat azonban úgy alakítottuk ki, hogy minden érintett megtalálja a számára lényeges információkat.
Az ebben a jelentésben található fenntarthatósági adatokat az Ernst & Young ellenőrizte (a tanúsítás hatóköre megtalálható a tanúsítói jelentésben). A tanúsítási folyamatot a Könyvvizsgálók Nemzetközi Egyesületének ISAE3000 szabványa alapján tervezték meg és hajtották végre.
Ez az Éves Jelentés a MOL honlapjával együtt (www.mol.hu/ff) megfelel a GRI G3.1 Fenntarthatósági Irányelvek A+ szintjének illetve a GRI Olaj
–és Gázszektorra vonatkozó kiegészítésének, amelyet GRI maga is tanúsított (a tanúsítói levélhez kérjük, lapozzon a 221 oldalra).
A tejes GRI megfelelési táblázat, beleértve az IPIECA-nak illetve az ENSZ Global Compact programjának történő megfelelés igazolását tartalmazó honlap elérhető itt
A MOL-csoport tagvállalatainak helyi szintű fenntarthatósági jelentései az alábbi honlapokon találhatóak:
www.ina.hr/sd,
www.slovnaft.sk/sd,
www.tvk.hu/sd,
www.molpakistan.pk/sd,
www.iesitaliana.it/sd
a jelentés tartalma és lényegesség

Minden olyan– akár pénzügyi akár fenntarthatósági - témát igyekszünk bemutatni az Éves Jelentésben, mely külső vagy belső érintettjeink
számára fontos lehet. Lényegességi elemzés segítségével határoztuk meg azokat témákat, melyeket bővebben itt, az Éves Jelentésben fejtünk
ki. Ehhez a releváns témaköröket egy hat elemből álló kritériumrendszer szerint elemezzük, melyben a szempontok alapvetően két fő csoportba sorolhatók: teljesítményünkre (pénzügyi és nem pényzügyi) gyakorolt hatás illetve érintettek (külső-belső) számára való lényegesség.
A 2012-es jelentésben ezen elemzés alapján a következő témák kaptak kiemelkedő fontosságot: hosszú távú termékportfólió, energiahatékonyság, ÜHG kibocsátás, vásárlók illetve külső érintettek. Célunk az volt, hogy a 2012-es jelentésben az előző évekhez képest részletesebben
fedjük le a fent említett témákat (bővebben a lényegességi elemzésről a honlapunkon tájékozódhat).
Minden olyan témát lényegesnek tekintünk, amely a MOL jelentős gazdasági, környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos, és hatással lehet az érintettjeinkre. Amikor ezen ügyeket meghatározzuk, akkor figyelembe vesszük a GRI G3.1 irányelveit, az iparágunk szakmai szervezetének (IPIECA) ajánlásait, és a fenntarthatósági elemzők (pl. Robeco SAM, Oekom) iparág-specifikus értékelési kritériumait, továbbá olyan témákat is lényegesnek minősítünk, melyek kormányzati kezdeményezések a fenntartható fejlődés érdekében (pl. megfelelés jogszabálynak).
Elsőbbséget élveznek azok a témák, ahol vállalatunknak jelentősebb hatása van, továbbá erőfeszítést tesz teljesítményének javítására. A helyi vonatkozású témákat elsősorban helyi szinten kezeljük és jelentjük.

dikátorokat. A MOL-csoport fenntarthatósági jelentését és egyben annak GRI megfelelését a jelen Éves jelentés és a honlapon található információk együttesen biztosítják.
A JELEnTés hATóköRE

A MOL az „irányítási megközelítést” alkalmazza konszolidációs módszertanként: a vállalat 100%-át jelenti azon vállalatok fenntarthatósági
adatainak, melyek felett kontrollt gyakorol. így minden olyan vállalatot és tevékenységet lefed, amelyet a MOL vagy bármely leányvállalata
működtet és irányít.
Az EBK adatok esetén csak azokat a tevékenységeinket vesszük figyelembe, amelyek jelentős hatással lehetnek az egészségre, biztonságra
vagy a környezetre. A portfólió listában 2012-re nem történt említésre méltó változás tavalyhoz képest illetve a már korábban akvirált összes,
EBK szempontból fontos leányvállalat idén is részt vett az adatszolgáltatási folyamatban. AZ EBK illetve energiaadat szolgáltatás 97%-ot fed le
a teljes bevétel arányában. A teljesítménymutatókat tartalmazó táblázatban az üvegházhatású gázkibocsátási adatoknál az ún. „equity share”
elvet is használjuk annak érdekében, hogy a MOL-csoportos vegyesvállalatok ilyen típusú adatait is bemutassuk a tulajdonrészünk arányában.
A Humán Erőforrás szervezet egy informatikai alkalmazás – SAP – segítségével gyűjti a többek között a fenntarthatósági jelentésekhez szükséges HR vonatkozású információkat a MOL-csoport tagvállalataitól. 2011-hez képest 2012-ben hárommal több, mintegy 40 konszolidált leányvállalattól érkezett HR adat vonatkozású adat (a 2012-től HR szempontból konszolidált leányvállalatok: INA-OSIJEK PETROL d.d., INTERINA
d.o.o. és Top Računovodstvo servisi (TRS) d.o.o.). HR adatszolgáltatás által lefedett leányvállalatok mintegy 97%-át adják az összes bevételnek. Mivel 2010-ben csak 29 leányvállalatról történt ilyen típusú adatszolgáltatás, ez jelentősen befolyásolhatja az adatsorok összehasonlíthatóságát.
mEgJEgyzésEk A fEnnTARThATósági AdATOkhOz

A jelentésben közölt mutatók a legtöbb esetben mérésen, számításon, ritkább esetben becslésen alapulnak, témától és telephelytől függően. Az adatok általában helyi szinten kerülnek összegyűjtésre a társasági iránymutatásokat figyelembe véve, majd az üzleti divíziókon keresztül állítjuk össze a csoportszintű adatokat. Az adatok teljességét és pontosságát központilag ellenőrizzük.
Vízkibocsátás: A telephelyi körülményektől, illetve a helyi jogszabályi követelményektől függően a megtisztított szennyvizeinket felszíni befogadóba, vagy közcsatorna rendszerbe vezetjük. A szennyezőanyagok minőségének, mennyiségének megfelelően a telephelyeinken általánosan használt szennyvíz-tisztítási lépcsők a fizikai tisztítás és/vagy a biológiai tisztítás (szükség szerint kémiai tisztítási lépések beiktatásával). Véleményünk szerint befogadó és kezelési módszer szerinti bontás nem lényeges, ezért ebben a formában nem jelentjük az adatokat.

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

JELEnTésTéTELi mEgközELíTésünk

Hulladék: A hulladékkezelési kategóriák meghatározása az EU megközelítésén alapul, az információt a szerződött partnereinktől kapjuk.
Munkavállalói elkötelezettség szintje: 2010-ig a kérdőív első 9 kérdése vonatkozott az általános munkavállalói elkötelezettségre, melyet
egy egytől négyig terjedő skálán mértünk. A munkavállalók három csoportba sorolhatóak a következő klaszter értékek alapján: 2,5 >= nem
elkötelezett; 3,2 >= részben elkötelezett>= 2,56; 3,22 <= elkötelezett. A könnyebb értelmezhetőség miatt az adatokat százalékos értékbe
számoltuk át. A 2012-2013. évi felmérésben az elkötelezettséget 6 kérdéssel vizsgáltuk melyeket hatszintű skálán értékelhettek a munkavállalók. Egy válaszadó elkötelezettnek tekinthető, ha az átlagos pontszáma meghaladja a 4,5 értéket vagy azzal egyenlő. Az elkötelezettségi szint az elkötelezett válaszadók arányát mutatja.
Néhány változást kellett eszközölnünk a jelentésben a korábbi években közölt adatok vonatkozásában, melyek közül a legontosabbak:
• 2 alvállalkozói halálos balesetről számoltunk be 2008-ban, pedig csak egy történt
• Az Üzleteink fejezet fenntarthatósági szekcióiban szereplő fajlagos értékek újra lettek kalkulálva

A MOL a GRI G3.1 irányelvét követve, A+ szintet elérve készíti jelentését. A 2012-es Éves Jelentés az első a MOL-csoport történetében, mely
a GRI Olaj –és Gázipari szektorspecifikus kiegészítésének figyelembevételével készült. Továbbra is arra törekszünk, hogy az IPIECA-API által kiadott „Olaj- és gázipari iránymutatás önkéntes fenntarthatósági jelentéstételhez” segítségével határozzunk meg további iparágra jellemző in-
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tanúsításOk
Az Ernst & Young Tanácsadó Kft. (Ernst & Young) megbízást kapott, hogy korlátozott bizonyosságot nyújtó vizsgálatot végezzen a MOL Csoport
2012-es Éves jelentésének az ‘A pénzügyeken túl: fenntarthatósági teljesítményünk’ fejezetében (a Fenntarthatósági Jelentés) található, a
2012-es évhez kapcsolódó fenntarthatósági teljesítménymutatók vonatkozásában. A Fenntarthatósági Jelentést a MOL Csoport (MOL)
vezetősége készítette el, az abban foglalt információk összegyűjtése és helyes megjelenítése a MOL vezetőségének a felelőssége. A vizsgálat
végrehajtása kapcsán a mi felelősségünk kizárólag a MOL vezetőségével egyeztetett vizsgálati hatókör vonatkozásában, és kizárólag a MOL
felé áll fenn. Következésképpen az Ernst & Young a MOL-on kívül egyetlen más jogi vagy természetes személy felé sem vállal semmilyen
felelősséget. Bármely harmadik fél, aki független tanúsító levelünkre támaszkodik, ezt teljes mértékben a saját felelősségére teszi.
miLyEn ELJáRásOkAT VégEzTünk köVETkEzTETésEink LEVOnásáhOz?

Vizsgálatunkat az ISAE3000 szerint terveztük és hajtottuk végre. Vizsgálatunk során a fenntarthatósági teljesítménymutatókat a Globális
Jelentéstételi Kezdeményezés (Global Reporting Initiative – GRI) fenntarthatósági jelentések készítéséhez kiadott útmutatójának (a GRI G3.1
Iránymutatás és az Olaj és Gázipari Szektor Kiegészítés) alkalmazása, illetve a MOL vezetőségével egyeztetett teljességi, következetességi és
pontossági szempontok alapján értékeltük az alábbiak szerint:
Teljesség
• A teljesítménymutatók meghatározása során minden jelentős adatforrást figyelembe vettek-e, illetve a Fenntarthatósági Jelentés
határainak értelmezése és alkalmazása megfelelő volt-e.
Következetesség
• A csoport szinten kialakított központi iránymutatások és adatgyűjtési eszközök alkalmasak voltak-e arra, hogy a fenntarthatósági adatok
gyűjtése és jelentése következetesen valósuljon meg a különböző beszámolási egységeknél.
Pontosság
• A telephelyeken összegyűjtött, csoport szintre jelentett fenntarthatósági adatok megfelelően alátámasztottak-e.
• A csoport szintű minőségellenőrzési kontrollokat megfelelően végrehajtották-e, az azonosított hibák javításra, vagy bemutatásra kerültek-e.
• A csoport szintű adatgyűjtés eredményét, illetve az adatokhoz kapcsolódó feltételezéseket és korlátozásokat megfelelően mutatták-e be
a Fenntarthatósági Jelentésben.
GRI
• A Fenntarthatósági Jelentés megfelel-e a GRI G3.1 Iránymutatás és az Olaj és Gázipari Szektor Kiegészítés alkalmazására vonatkozó GRI
A+ megfelelési szintnek.
Következtetéseinket az alábbi vizsgálati lépések végrehajtása alapján vontuk le:
1. Interjúk lefolytatása a fenntarthatósági adatok gyűjtéséért, összegzéséért és ellenőrzéséért csoport szinten felelős munkavállalókkal.
2. Fenntarthatósági adatok jelentéséhez kapcsolódó kiválasztott dokumentációk és jelentési eszközök, többek között adatgyűjtési sablonok,
eljárásrendek, adatbázisok vizsgálata.
3. Helyszíni vizsgálatok végrehajtása négy kulcsfontosságú telephelyen. A telephely szintű adatgyűjtési folyamatok és rendszerek vizsgálata
a MOL iránymutatások és mutató definíciók megfelelő alkalmazásának szempontjából, illetve a telephelyek által jelentett adatok
pontosságának mintavételes ellenőrzése. Az alábbi telephelyekre terjedtek ki helyszíni vizsgálataink:
– Dunai finomító, Magyarország/Százhalombatta
– INA Sisak finomító, Horvátország/Sisak
– Lipovljani Upstream telephely, Horvátország/Lipovljani
– IES Mantova finomító, Olaszország/Mantova
1. „Múltbeli időszakra vonatkozó pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások” című Bizonyosságot Nyújtó Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardok
2. Egészség, Biztonság és Környezetvédelem
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4. A fenntarthatósági adatok csoport szintű ellenőrzési és adatösszegzési folyamatainak vizsgálata, illetve a beszámolási egységek
teljeskörűségének ellenőrzése. A vizsgálatunk kiterjedt a helyszíni ellenőrzésen érintett telephelyek által szolgáltatott adatok Fenntarthatósági
Jelentésbe kerülésének mintavételes ellenőrzésére, illetve a MOL által végzett csoport szintű adatellenőrzések megfelelőségének
értékelésére is.
5. A Fenntarthatósági Jelentés vizsgálata a fenntarthatósági adatok bemutatásának megfelelősége szempontjából, beleértve a különböző
korlátozások és feltételezések megjelenítésének ellenőrzését.
6. A Fenntarthatósági Jelentés vizsgálata a GRI G3.1 Iránymutatás és az Olaj és Gázipari Szektor Kiegészítés alkalmazására vonatkozó GRI A+
megfelelési szint teljesülése szempontjából.
Bizonyosság mértéke
Bizonyítékgyűjtő eljárásaink úgy kerültek kialakításra, hogy az ISAE3000 szerinti korlátozott bizonyosságot szerezzünk következtetéseink
alapjául. Végrehajtott bizonyítékgyűjtő eljárásaink terjedelme alacsonyabb volt, mint ahogy az egy kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra
szóló megbízás (pl. könyvvizsgálat) esetén elvárható, ennek megfelelően az általunk nyújtott bizonyosság mértéke is alacsonyabb annál.
Vizsgálatunk korlátozásai
• Vizsgálatunk hatókörébe kizárólag a Fenntarthatósági Jelentésben megjelenő fenntarthatósági teljesítménymutatók tartoztak.
• Helyszíni vizsgálataink során nem vizsgáltuk teljeskörűen a telephelyek által jelentett összes fenntarthatósági adatot. Vizsgálatunk fókusza
az adatjelentési folyamat, illetve az adatforrások mintavételes alapú vizsgálata volt.
• A telephely szintű adatgyűjtési folyamatok tekintetében vizsgálatunk négy telephelyre korlátozódott.
• A Fenntarthatósági Jelentésben megjelenített szöveges állítások és kinyilatkoztatások alátámasztottsága nem képezte vizsgálatunk
tárgyát. Nem vizsgáltuk továbbá a Fenntarthatósági Jelentésben bemutatott, a teljesítménymutatókhoz kapcsolódó korábbi évekhez
tartozó adatokat, illetve trendeket.
köVETkEzTETésEink

Vizsgálatunk alapján az alábbi következtetésekre jutottunk:
• Nincsen tudomásunk olyan lényeges beszámolási egységről, amelynek fenntarthatósági adatai a Fenntarthatósági Jelentésből kimaradtak
volna, és ez a tény ne kerülne bemutatásra a Fenntarthatósági Jelentés keretében.
• Nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely révén feltételeznünk kellene, hogy a telephelyek által jelentett adatok összegzése nem volt
megfelelő.
• Nincsen tudomásunk olyan hibáról, amely lényeges hatással lenne a jelentett fenntarthatósági adatokra.
• A Fenntarthatósági Jelentés, a fenntartható fejlődésről a MOL honlapján megjelent információk, illetve a MOL Éves Jelentés 2012 releváns
részeinek vizsgálata alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely révén feltételeznünk kellene, hogy a MOL vezetősége által
megállapított GRI A+ megfelelési szint ne adna valós képet a MOL fenntarthatósági jelentéstételéről.

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

FÜggetlen tanúsító levél a mOl részére

megállapításaink

A jelentési folyamathoz kapcsolódó lehetséges fejlesztési területeket a MOL vezetősége számára készítendő külön jelentésben
foglaltuk össze. Ezen megállapításaink nem befolyásolják a jelen tanúsító levélben a Fenntarthatósági Jelentéssel kapcsolatban levont
következtetéseinket..
tanúsító csapatunk

A tanúsító csapatunkba bevontuk a nemzetközi Klímaváltozási és Fenntarthatósági Szolgáltatások hálózatunk munkatársait is, akik számos
jelentős nemzetközi vállalat számára végeztek már hasonló tanúsítási vizsgálatokat.

Ernst & Young Tanácsadó Kft.
Budapest
2013. április 8.
mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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Üzemi tanács

gri megFelelési szint tanúsítása

A MOL-csoport Európai Üzemi Tanácsa (EÜT) 2012-ben ismét felkérést kapott a társaság 2012. évi Éves Jelentésének „Fenntarthatóság:
tartalmának véleményezésére.
nem-pénzügyi teljesítményünk” fejezetnének, valamint a honlap
Az EWC a véleményezést három különálló lépésben végezte el:
• A tanácsnak lehetősége nyílt a fejezet felépítésének és tervezett tartalmának véleményezésére a jelentéskészítés kezdeti fázisában
• Az EÜT-nek később lehetősége volt a „Befektetés a Humán Tőkébe” fejezet áttekintésére és annak véleményezésére, hogy a munkavállalói érdekképviseletre vonatkozó tartalom teljeskörű és kiegyensúlyozott-e
• A jelentéskészítés utolsó fázisában az EWC rendelkezésére bocsátották a jelentés teljes tervezett szövegét és az EÜT tagjai kerekasztal
megbeszélésen vettek részt a társaság HR és FF szervezeteinek képviselőivel
A fenti események alapján az EÜT a következő véleményt fogalmazza meg:
• Az EÜT meglátása szerint a közzétett információk teljeskörűek, egy csoportszintű jelentés szempontjából minden lényeges témakört
lefednek
• Az EÜT egyetért az Üzemi Tanácsról közölt információkkal
• A közzétett információk hitelesek, az ott közölt állítások az EÜT szerint megalapozottak

FenntarthatósáGi
teljesítményünk

MOL töltőállomás Magyarország
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társasáGirányítás
MOL Székház, Magyarország
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FeLeLŐs
társasáGirányítási jelentés
A MOL mindig is elkötelezett híve volt a
legmagasabb színvonalú társaságirányítási struktúra és gyakorlat megvalósításának. A hazai elvárásoknak való megfelelés
mellett igazodik a helyes társaságirányítás
nemzetközi szinten is folyamatosan formálódó és fejlődő normáihoz. Ennek eredményeképpen a MOL a részvényesi érdekek
szem előtt tartása mellett a Társaság tevékenységével kapcsolatos további érintettek
(„stakeholderek”) tágabb körének érdekeit és szempontjait is figyelembe veszi, ami
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a
MOL a részvényesei és a társadalom számára kivételes értékeket teremtsen.

A Társaság elkötelezettségét többek között mutatja a Budapesti
Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásairól tett nyilatkozat önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a törvény által szabott határidő előtt. Emellett a Társaság 2004. decemberben részvényeinek a Varsói Értéktőzsdére történő bevezetését megelőzően nyilatkozatot tett a Varsói Értéktőzsde társaságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról. A Társaság minden évben nyilatkozik ebben a témában a két tőzsde felé.
A MOL Nyrt. társaságirányítási gyakorlata összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ajánlásaival és a jelenleg érvényes tőkepiaci
szabályozással. Emellett a MOL Nyrt. rendszeresen felülvizsgálja
az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen
a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak. A MOL
társaságirányítási alapelveit ismertető Társaságirányítási Kódex
először 2006-ban került elfogadásra, majd legutóbb 2012-ben aktualizálták. Ez a dokumentum bemutatja a MOL részvényesek jogait, a fő irányító testületek működését, valamint tárgyalja a javadalmazási és etikai kérdéseket. A MOL Társaságirányítási Kódex
közzétételre került a Társaság honlapján.
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az igazgatóság
A MOL Nyrt. ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek kollektív
felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.
Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdekeinek figyelembe vétele mellett; az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának, valamint fenntarthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem
és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.
A MOL Nyrt. és leányvállalatai egységet alkotnak, ezért az Igazgatóság a fenti elvek és célok érvényesítését, a MOL-kultúra csoport szintű terjesztését elsődleges feladatának és kötelességének
tekinti.
A fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális és különleges
kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a vállalatvezetés, valamint a vállalat közt képvisel. Ennek a speciális szerepnek felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem alkalmazotti jogviszonyban álló igazgatók számának meghatározó többsége
(8 tag). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (NYSE és EU ajánlásán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg
8 tagja minősül függetlennek.
Az Igazgatóság tagjai a 2012-es évben és függetlenségi státusza (a
tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):
- Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató
- Dr. Csányi Sándor, alelnök
- Mulham Al-Jarf
- Dr. Dobák Miklós
- Dr. Horváth Gábor
- Járai Zsigmond
- Molnár József
- Dr. Parragh László
- Iain Paterson
- Dr. Martin Roman
- Dr. Világi Oszkár

nem független
független
független
független
független
független
nem független
független
független
független
nem független

az igazgatóság
működésE
Az Igazgatóság mint testület működik és hoz határozatokat.
Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrendben határozta meg saját működését, amelyet legutóbb 2010 októberében aktualizált a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.
Az ügyrend tartalmazza:
• az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
• az Igazgatóság által működtetett bizottságok körét,
• az Igazgatóság számára szükséges információk körét
és a jelentések gyakoriságát,
• az elnök és alelnök főbb feladatait,
• az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését,
annak állandó napirendjét (keretét),
• a döntéshozatali rendszert, a döntések
végrehajtásának ellenőrzését.
Az Igazgatóság tagjai összeférhetetlenségi nyilatkozatot írtak alá,
és nyilatkoztak arról, hogy igazgatósági tisztségüket munkáltatójuknak, illetve egyéb vezető tisztségviselői megbízatásuk szerinti
megbízójuknak bejelentették.
Az Igazgatóság formálisan évente értékeli saját és Bizottságai teljesítményét, valamint folyamatosan áttekinti tevékenységét.

Az igAzgATóság bEszámOLóJA
2012. éVi TEVékEnységéRŐL

2012-ben az Igazgatóság 6 ülést tartott, 94%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok – mint a bizottsági
elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekről, az üzletfejlesztési projektek státusza, a tőkepiaci
folyamatok áttekintése – mellett az Igazgatóság egyedileg értékeli valamennyi üzleti szegmens teljesítményét is.

társasáGirányítás

MOL Székház, Magyarország

Az Igazgatóság továbbra is kiemelt figyelmet fordított az iparági
trendek nyomon követésére, a külső környezet kihívásainak kezelésére, az INA teljes konszolidációjával járó pénzügyi, működési és hatékonyságnövelési kihívásokra, valamint a stratégia felülvizsgálati folyamatra. A külső környezethez igazodva a MOL folyamatosan alakítja működését, amely az elmúlt években nemzetközibb, hatékonyabb és kutatás-termelés által vezéreltebbé vált.
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Az elkövetkező évekre a Társaság fő feladata a megnövekedett
portfolió értékének maximalizálása a működés harmonizálása és
a szinergiák kiaknázása révén.

az igazgatóság
bizOTTságAi
Az Igazgatóság a hatékonyságának fokozása, valamint a döntései
szakmai megalapozottságának erősítése érdekében bizottságokat
működtet. A bizottságok az Igazgatóság előkészítő, tanácsadó, véleményalkotó, javaslattevő szervei, amelyek előzetes véleményezési jogosítvánnyal rendelkeznek az Igazgatóság és a menedzsment közti hatásköri megosztást tartalmazó döntési és hatásköri listában meghatározott kérdésekben.

Pénzügyi és kOCkázATkEzELési bizOTTság:

Tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető
a MOL honlapján):
- Dr. Dobák Miklós,elnök
2002. október 25.
- Járai Zsigmond
2010. április 29.
- Iain Paterson
2000. szeptember 8.
A Felügyelő Bizottság elnöke és az Audit Bizottság elnöke állandó meghívottak a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság üléseire.
Feladatai:
• a pénzügyi és ehhez kapcsolódó jelentések ellenőrzése,
• a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának figyelése,
• a tervezés, az audit körének és eredményeinek ellenőrzése,
• a kockázatkezelési rendszer figyelése,
• a társaság likviditási helyzetének, a pénzügyi és működési
kockázatoknak és azok kezelésének figyelemmel kísérése, az
Enterprise Risk Management (ERM) rendszer működésének felülvizsgálata,
• a külső auditor függetlenségének és objektivitásának biztosítása.
fEnnTARThATó fEJLŐdés bizOTTság:

• A bizottságok feladatait az Igazgatóság határozza meg.
• Az Igazgatóság elnöke szintén felkérheti a bizottságokat egyes
feladatok ellátására.
A bizottságok tagjait és elnökét az Igazgatóság választja. A bizottsági tagok többsége nem-alkalmazott és független tag.

Tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető
a MOL honlapján):
- Iain Paterson, elnök
2006. június 29.
- Dr. Parragh László
2010. április 29.
A Felügyelő Bizottság elnöke és elnök-helyettese állandó meghívottak a Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseire.

Az Igazgatóság az alábbi bizottságokat működteti:
TáRsAságiRányíTási és JAVAdALmAzási bizOTTság:

Tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):
-Dr. Csányi Sándor, elnök
2000. november 17.
- Hernádi Zsolt
2000. szeptember 8.
- Dr. Horváth Gábor
2000. szeptember 8.
- Dr. Martin Roman
2010. április 29.
- Mulham Al-Jarf
2008. április 23.
Feladatai:
• a testületi tevékenység elemzése, értékelése,
• az igazgatósági/felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos kérdések,
• a tulajdonosok (részvényesek) és Igazgatóság közötti kapcsolattartás támogatása,
• az ügyrendi és szabályozási kérdések,
• a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások, kompenzációs és ösztönzési rendszerek áttekintése, javaslatok a
legjobb gyakorlat megvalósítására.

226

Feladatai:
• az összes fenntartható fejlődéssel (FF) kapcsolatos javaslat értékelése és véleményezése az Igazgatóság számára
• az FF-el kapcsolatos politikák (pl. EBK, Etikai Kódex, stb.) fejlesztésének és bevezetésének ellenőrzése
• a MOL-csoport stratégiai FF fókuszterületein elért eredmények felügyelete
• az üzleti divíziók és leányvállalatok FF teljesítményével kapcsolatos eredményeinek nyomon követése
• a külső jelentések fenntarthatósággal kapcsolatos adatainak
felülvizsgálata és a külső auditor tanúsítói levelének és javaslatainak megtárgyalása
A TáRsAságiRányíTási és JAVAdALmAzási bizOTTság
bEszámOLóJA 2012. éVi TEVékEnységéRŐL

2012-ben a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 5 ülést
tartott, 84%-os átlagos részvételi arány mellett. A társaságirányítási, javadalmazási és a menedzsment összetételével kapcsolatos
kérdések mellett a bizottság számos kulcsfontosságú stratégiai és
az elért teljesítményekkel kapcsolatos témát megvitatott, mielőtt
azokat az Igazgatóság tárgyalta.

A Pénzügyi és kOCkázATkEzELési bizOTTság
bEszámOLóJA 2012. éVi TEVékEnységéRŐL

2012-ben a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 5 ülést tartott,
93%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi
pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását,
valamint a belső audit rendszeres vizsgálatát –a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a
megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint az azokhoz
rendelt kockázat csökkentő akciók státuszjelentéseit.

Az EB ülések során minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, melyek alapján a végső döntést az elnök-vezérigazgató hozza meg. Amennyiben a vezérigazgatónak, illetve a pénzügyi
vezérigazgató-helyettesnek az elnök-vezérigazgatóétól eltérő véleménye van, a döntést az Igazgatóság hozhatja meg.
Az EB tagjai 2012-ben:
- Hernádi Zsolt
- Molnár József
- Áldott Zoltán

A fEnnTARThATó fEJLŐdés bizOTTság bEszámOLóJA
2012. éVi TEVékEnységéRŐL

- Fasimon Sándor

2012-ben a Fenntartható Fejlődés Bizottság 4 ülést tartott, 100%os átlagos részvételi arány mellett. A Bizottság értékelte a 2012.
évi akciókat, véleményezte a Fenntarthatósági jelentést és 2013.
évre irányokat, célokat határozott meg. A Bizottság kiemelt figyelemmel foglalkozott a Dow Jones Fenntarthatósági Értékelésben
elért eredményekkel, a szükséges fejlesztési lépésekkel és az üzletek fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységét is áttekintette.

- Horváth Ferenc
- Simola József

az igazgatóság és az
Ügyvezetés kapcsOlata
A Társaság irányítása egységes társaságirányítási elvek és gyakorlat mentén történik, amely keretében az Igazgatóság az integrált társaságirányítási felelősségének az általa létrehozott, a társaság operatív működését biztosító ügyvezető testület feladatainak, felelősségének meghatározásával, a működési és szervezeti
szabályok, valamint a célkitűzések, beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerével (teljesítmény kontroll rendszer és üzleti kontroll rendszer) tesz eleget.
Az Igazgatóság és a Társaság szervezetei közötti döntési hatásköri megosztást egy egységes dokumentum tartalmazza, amely biztosítja a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához és
működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll pontokat.

- Dr. Világi Oszkár

Elnök-vezérigazgató (C-CEO)
Vezérigazgató (GCEO)
Ügyvezető Igazgató, INA d.d.
Igazgatóságának Elnöke
Ügyvezető Igazgató,
MOL Magyarország
Ügyvezető Igazgató Downstream
Pénzügyi vezérigazgatóhelyettes (GCFO)
Ügyvezető Igazgató,
Slovnaft, a.s. vezérigazgató

*2012. október 1. előtt Fasimon Sándor a Kutatás-Termelés Ügyvezető Igazgató
pozíciót töltötte be.

Az Ügyvezető Testület 2012-ben 46 alkalommal ülésezett, ülésenként átlagosan 10 témát tárgyalt meg.

az igazgatósági tagOk
öszTönzésE
Az egységesség és a transzparencia érdekében Társaságunk célja olyan ösztönzési rendszer megteremtése az Igazgatóság minden tagja számára, mely a fix összegű díjazás mellett elősegíti a
résztvevők elkötelezettségének növekedését, és a Társaság eredményességének, hosszú távú növekedésének figyelembe vételével biztosítja, hogy az ösztönzési rendszerben részt vevők érdekei
egybeessenek a MOL Nyrt. részvényeseinek érdekével.
Az igazgatósági tagok 2012. évtől hatályos ösztönzési rendszerének alapjairól a 2012. április 26-i közgyűlés határozott.
Az öszTönzési REndszER ELEmEi

A MOL-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális egységeken keresztül valósul meg. Tevékenységük összehangolása az ügyvezetés (az ügyvezető testület - Executive Board, továbbiakban
’EB’) feladata.
Az EB egy döntés-előkészítő fórum, melynek szerepe, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki az Igazgatóság és a munkaszervezet között, és egyúttal vizsgálja és ellenőrizze az Igazgatóság elé
kerülő ügyeket. Az EB előzetes álláspontokat alakít ki az Igazgatóság elé terjesztett egyes javaslatok tekintetében, valamint az
EB felelős az igazgatósági határozatok végrehajtásának felügyeletéért is.

• Részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszer
Az igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzéseként szolgáló „profit sharing” eredményösztönzőt 2012. január 1-től a részvényjuttatáson alapuló ösztönző váltotta fel.

társasáGirányítás

Amellett, hogy a MOL elkötelezett maradt pénzügyi stabilitásának
megőrzése mellett, tovább folytatta legfontosabb beruházásait,
ezáltal valamennyi üzletág területén kiemelten kedvező helyzetet
teremtett a fellendülés időszakára.

Az ösztönző célja a hosszú távú részvény árfolyam-növekedés érdekeltség, illetve osztalékfizetés melletti ösztönzés fenntartása,
melynek érdekében tartási kötelezettség (elidegenítési tilalom) is
meghatározásra került.

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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Részvényösztönző:
Mértéke:
a. az igazgatóság tagjai esetén: havi 100 db MOL Nyrt. „A” sorozatú törzsrészvény
b. az igazgatóság elnöke esetében: további havi 25 db MOL
Nyrt. „A” sorozatú törzsrészvény
Amennyiben az Elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, akkor az Elnököt megillető plusz (25 db/hó) juttatás a külső igazgató alelnököt illeti meg.
A részvényjuttatásra évenként egyszer, az adott üzleti évet lezáró
közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.
A részvények 1/3-a tekintetében nincs elidegenítési tilalom, míg
a részvények 2/3-ára 1 éves tartási kötelezettség vonatkozik. A
megbízatás lejártakor a részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom megszűnik.
• Készpénz juttatás:
A részvényjuttatáson alapuló ösztönző nettó juttatás, ennek biztosítása érdekében az ösztönző rendszer további eleme egy készpénz juttatás, melynek mértéke:
a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege, külföldi IG tagok esetében beleértve az adórezidencia országában felmerülő többletadó- és járulékfizetési kötelezettség összegét is.
A készpénz ösztönző nem terjed ki a részvényekkel kapcsolatos
jogok gyakorlása vagy a részvények elidegenítése kapcsán felmerülő bármilyen további adó(k), költség(ek) (pl. osztalék- és nyereségadó, értékpapírszámla vezetési díja) megfizetésére, azok az
Igazgatóság tagjait terheli(k).
Az ösztönző rendszer minden – külső, valamint alkalmazásban
álló – igazgatósági tagot egyaránt megillet.
• Fix összegű juttatás:
Az igazgatósági tagok a részvényjuttatáson alapuló ösztönző juttatás mellett 2009. január 1-től kezdődően az alábbi meghatározott nettó összegű díjazásban részesülnek, a mindenkori éves rendes közgyűlést követően:
Igazgatók esetében
25.000 EUR/év
Bizottsági elnökök esetében
31.250 EUR/év
• Egyéb juttatások
A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakhelyű igazgatósági tagok minden Igazgatósági, illetve Bizottsági ülés után
(maximum 15 alkalommal), mikor Magyarországra utaznak bruttó 1.500 euró juttatásban részesülnek.
Egyéb nem pénzbeli juttatások körébe tartozik az utazási- és felelősségbiztosítás.
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A fELsŐ VEzETés
öszTönzési REndszERE
A felső vezetés ösztönzési rendszere 2012. évben az alábbi elemekből tevődött össze:
1. Rövid távú ösztönző (bónusz)
Az ösztönző kitűzés mértéke az éves alapbér 60-100 %-a, melyet
a jogosultak a közgyűlést követő értékelés alapján kapnak meg
készpénzben.
Az ösztönző kitűzés részei:
a. a társasági (EBITDA) és szervezeti szintű kiemelt pénzügyi mutatók (pl. EBIT, EBITDA, ROACE, munkaidő kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága, CAPEX hatékonyság, működési költség)
b. az adott vezető felelősségi területével kapcsolatos, adott
évre vonatkozó konkrét egyéni célfeladatok.
2. Összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer
Az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer 2010. január 1-től került egységesen bevezetésre a Társaságban.
Az ösztönző célja: korszerű, hosszú távú ösztönző rendszer biztosítása a kiemelt menedzserek részére, a részvényárfolyam növelési érdekeltség megtartása mellett.
A rendszer két elemből tevődik össze:
50% Opciós rendszer + 50% Profit sharing rendszer
A két elem főbb jellemzői:
a. Opciós ösztönző rendszer

ezért az ösztönző kifizetése a tárgyévet lezáró éves rendes közgyűlést követően történik.
Egyéb béREn kíVüLi JuTTATásOk

Ebbe a körbe tartozik a személyes célra is használható vállalati
autó, élet-, baleset-, utazási- és felelősségbiztosítás, valamint a kiemelt egészségügyi szűrővizsgálat.

fELügyELŐ bizOTTság
A Felügyelő Bizottság a részvényesek (közgyűlés) megbízásából
ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság tagjait a
közgyűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. A
testület jelenleg 9 főből áll. A gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében a testületben a munkavállalói oldalt a Felügyelő Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságában 3 fő képviseli a dolgozókat, és 6 fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.
A Felügyelő Bizottság tagjai és függetlenségi státusza:
- Mosonyi György, elnök
- Dr. Chikán Attila, elnök-helyettes
- John I. Charody
- Slavomír Hatina
- Juhász Attila

(munkavállalói képviselő)

- Dr.sc. Žarko Primorac*
- Hegedűs Andrea*

b. Profit megosztásra épülő ösztönző rendszer (Profit-sharing)
Az ösztönző célja: az eredményesség hosszú távú, fenntartható
növelésére történő ösztönzés a „hozzáadott érték metodológia”
alapján, ezáltal biztosítva, hogy az ösztönzési rendszerben résztvevők érdekei egybeessenek a MOL Nyrt. részvényeseinek érdekeivel.
A profitmegosztásra épülő ösztönző évenként ismételten a hozzáadott érték növekedése alapján számított készpénz kifizetésű
bruttó juttatás. (Hozzáadott érték: a befektetett tőke költségén
felül keletkező eredményt ismeri el.)
Mivel a tárgyévi ösztönző egységnyi értéke meghatározásának
alapja: a közgyűlés által elfogadott tárgyévi auditált beszámoló,

független
nem független
(munkavállalói képviselő)

- Dr. Puskás Sándor
Az ösztönző célja: a MOL-csoport menedzsment hosszú távú részvényárfolyam-növelés érdekeltségének megteremtése. Az ösztönző évenként, a MOL részvényárfolyam növelés során realizált
árfolyam nyereség alapján meghatározásra kerülő, készpénz alapú bruttó juttatás, melynek futamideje 5 év (2 év várakozási időszak, 3 év beváltási időszak).

nem független
független
független
független
nem független

nem független
(munkavállalói képviselő)

- Töröcskei István

független

* Dr.sc. Žarko Primorac előtt 2012. április 26-ig Prof. Lámfalussy Sándor, valamint
Hegedűs Andrea előtt 2012. október 11-ig Kohán József volt a Felügyelő Bizottság tagja.

A Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság, a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, valamint a Fenntartható Fejlődés Bizottság
üléseinek állandó meghívottja.
A Felügyelő Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepel az
Igazgatóság negyedéves beszámolója a társaság működéséről, a
Belső Audit és a Társasági Biztonság beszámolója, ezeken felül a
Felügyelő Bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekinti, és egyéb releváns témákban is folyamatosan tájékoztatást kap. A Felügyelő Bizottság az év során áttekinti éves tevékenységét.
2012-ben a Felügyelő Bizottság 5 ülést tartott, 89%-os átlagos
részvételi arány mellett.

A fELügyELŐ bizOTTság TAgJAinAk díJAzásA

A Felügyelő Bizottság javadalmazásáról a 2005. április 27-i közgyűlés
döntött. Ennek megfelelően a Felügyelő Bizottság tagjai havi 3.000
euró, elnöke havi 4.000 euró díjazásban részesülnek. A havi díjazáson
túl a Felügyelő Bizottság elnöke és az Audit Bizottság elnöke évente
maximum tizenöt (15) alkalommal további bruttó 1.500 euro díjazásban részesül minden olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz. A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az ütemtervben szereplő évi rendes FB üléseken felül minden további olyan rendkívüli FB ülés után, amelyen részt
vesznek, alkalmanként, de évente maximum két alkalommal további
1500 EUR összegű díjazásban részesülnek.
A Felügyelő Bizottsági tagok további nem pénzbeli juttatásokra is
jogosultak, mint az utazási- és felelősségbiztosítás.

AudiT bizOTTság
2006-ban a közgyűlés Audit Bizottságot választott a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság megerősíti a Társaság
pénzügyi és számviteli politikája feletti független kontrolt. Az Audit
Bizottság hatáskörébe többek között az alábbi feladatok tartoznak:
• a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
• javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
• a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
• a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és öszszeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel
kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos
teendők ellátása, valamint – szükség esetén – az igazgatóság
vagy a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére
való javaslattétel;
• a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és
javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint
• a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében
• ellátja az audit bizottsági feladatokat a Társaság által konszolidált, nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő
vagy szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátó leányvállalata tekintetében is (amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és az adott leányvállalatnál audit bizottság nem működik).

társasáGirányítás

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző két részből áll: részvényösztönzőből és ehhez kapcsolódó készpénz juttatásból.

Az Audit Bizottság tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):
- Dr. Chikán Attila
- John I. Charody
- Töröcskei István

2006. április 27.
2006. április 27.
2011. május 1.

valamint valamely állandó tag tartós akadályoztatása esetén a kiesett tag helyett Dr.sc. Žarko Primorac.
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2012-ben az Audit Bizottság 5 ülést tartott, 87%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát,
a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit
rendszeres vizsgálatát –a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb
kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi
pénzügyi helyzetet, valamint az azokhoz rendelt kockázat csökkentő akciók státuszjelentéseit. A Bizottság folyamatosan nyomon követte a társaság pénzügyi helyzetét különös tekintettel a
válság okozta hatásokra. A Bizottság áttekintette az éves közgyűlés anyagait (a pénzügyi beszámolókat, a könyvvizsgálat megállapításait).

könyVVizsgáLók
A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2012. és 2011. években az Ernst
and Young végezte, kivéve az INA-csoport és az Energopetrol
könyvvizsgálatát (2011-2012: Deloitte), a Rossi Biofuel Kft. (2012:
KPMG), valamint a FGSZ Zrt. (2012: Pricewaterhouse Coopers)
könyvvizsgálatát.
A könyvvizsgálati szerződés keretében az Ernst & Young auditálja
a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) szerint készített egyedi éves beszámolókat, a MOL Nyrt. közbenső mérlegeit, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készült konszolidált éves beszámolót. Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA), valamint a
Számviteli Törvény és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok alapján került végrehajtásra. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a MOL fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítják. A
könyvvizsgálók ezenkívül negyedévente áttekintik a tőzsdei gyorsjelentést, bár teljes könyvvizsgálatot nem végeznek, és így nem
bocsátanak ki könyvvizsgálói jelentést sem ezekről.
Az Ernst & Young egyéb szolgáltatásokat is nyújtott a MOLcsoportnak. 2012-ben, illetve 2011-ben a következő díjak kerültek kifizetetésre részére:

2012

2011

MOL Nyrt. könyvvizsgálatának
díja (beleértve a közbenső mérlegek
vizsgálatát)

156

156

Leányvállalatok
könyvvizsgálatának díja

400

427

96

22

Adótanácsadói szolgáltatások

264

112

Összesen

917

717

Egyéb nem-audit szolgáltatások

Az Egyéb nem-audit szolgáltatások 2012-ben a MOL 500 millió
USD kötvényének kibocsátásával kapcsolatos comfort levél, illetve kisebb IT vizsgálatokhoz és a fenntartható fejlődés jelentéshez
kapcsolódó szolgáltatások díjait tartalmazták. Az Igazgatóság véleménye szerint az Ernst & Young által a fenti jogcímeken nyújtott szolgáltatások nem veszélyeztetik a könyvvizsgálói függetlenséget.

kapcsOlat
A RészVényEsEkkEL,
bEnnfEnTEs
kEREskEdELEm TiLALmA
Az Igazgatóság tudatában van annak, hogy a testület felelős a
MOL-csoport eredményeiért és teljesítményeiért, teljes működéséért, tisztában van a részvényesek elvárásaival, és mindent
megtesz annak érdekében, hogy azoknak a társaság működtetése megfeleljen. Folyamatosan elemezi és értékeli a működési környezetet és a cégcsoport teljesítményét, hogy a részvényesek elvárásai maximálisan teljesüljenek.
A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornái az
éves jelentés, valamint a Budapesti Értéktőzsdén és a Varsói Értéktőzsdén keresztül közzétett negyedéves jelentések és egyéb
bejelentések. A rendszeres és rendkívüli bejelentéseket a társaság megjelenteti a PSZÁF tőkepiaci közzétételi, valamint saját
honlapján is. Továbbá a tőzsdei bejelentéseket e-mailben is elküldjük azoknak, akik kérték, hogy felvegyük őket a Befektetői
Kapcsolatok levelező listájára. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az éves rendes közgyűlésen. Rendszeres befektetői körutakat szervezünk az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Európa nagyvárosaiba a befektetők – a részvénytulajdonosok és a letéti igazolások (DR) birtokosainak – tájékoztatására. A befektetők
év közben is megkereshetik a MOL Nyrt-t kérdéseikkel, a közgyűléseken felvethetnek kérdéseket és javaslatokat tehetnek. A befektetők visszajelzéseiről az Igazgatóság rendszeresen tájékoztatást kap.
A MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete felelős a fenti tevékenységek összefogásáért és a részvényesekkel történő napi kapcsolattartásért (elérhetőség a „Részvényesi Információk” fejezetben
az éves jelentés végén található). További információ a MOL honlapján (www.mol.hu) is elérhető, ahol egy külön fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ tagjait érintő kérdésekkel. A MOL Befektetői Kapcsoltok szervezete 2011 év elején megújított honlapja közvetlenül is elérhető az ir.mol.hu oldalon. A vállalat mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a nemzetközi
legjobb gyakorlatnak megfelelően széleskörű információkat biztosítson a tőkepiac részére. A fejlesztés legfőbb célja az volt, hogy
a weboldalt még felhasználóbarátabbá tegye és emellett folyamatosan lehetőséget biztosít szolgáltatásaink további fejlesztésére. Ezek segítségével még eredményesebben tudjuk teljesíteni
részvényeseink, elemzőink és más tőkepiaci szereplők elvárásait.
2012-ben a MOL 18 befektetői körúton és konferencián vett részt
(4 az Egyesült Államokban, 14 Európában), valamint több mint
240 találkozót tartott jelenlegi és lehetséges befektetőknek. Ezen
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felül külön befektetői körutat szerveztünk az intézményi kötvényesek elérése érdekében. 2012-ben társaságunk két napos Befektetői és Elemzői napot tartott Budapesten, melynek keretében
publikálta az elkövetkező évek üzleti kilátásait. Az ehhez kapcsolódó prezentáció elérhető a MOL honlapján. Az eseményen a jelentős számú részvényes és elemző képviseltette magát. A program keretében a százhalombattai Dunai finomító látogatásán is
részt vehettek az érdeklődők.
A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó
értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett. Azon országok
többségében, ahol a MOL-csoportnak érdekeltségei vannak, az
értékpapírokkal való bennfentes kereskedelmet a büntetőjog szigorúan tiltja. Emiatt nemcsak a vonatkozó jogszabályok betartását várjuk el munkatársainktól, hanem azt is, hogy még a látszatát is kerüljék el az értékpapírokkal való bennfentes kereskedelemnek.
A törvényi előírásokkal összhangban és a MOL bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó szabályzata szerint:
• tilos bennfentes információ felhasználásával a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre, közvetlen vagy közvetett módon ügyletet kötni, vagy ilyen ügylet kötésére megbízást
adni, a bennfentes információt továbbadni más személynek, javaslatot tenni más személynek arra, hogy a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön.
• amennyiben az adott bennfentes információ más, a MOLcsoporthoz tartozó tőzsdei társasággal kapcsolatos, úgy a bennfentes kereskedelem tilalma természetesen ezen társaságokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközökre is vonatkozik.

részvényesi jOgOk
gyAkORLásA, közgyűLési
részvétel
A közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő részvények szavazati súlya alapján gyakorolhatja szavazati jogát. Minden
“A” sorozatú részvény 1 szavazatra jogosít, és attól függően, hogy
a közgyűlésen résztvevő részvényesek hány részvényt regisztrálnak, alakul ki, hogy egy részvénynek ténylegesen mekkora szavazati ereje van.

társasáGirányítás

Az AudiT bizOTTság bEszámOLóJA
2012. éVi TEVékEnységéRŐL

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának elsődleges feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. A bejegyzésről a
dematerializált részvények letétkezelését végző befektetési szolgáltató köteles a részvényes kérése alapján gondoskodni, a mindenkori közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek szerint. Alapszabályunk 8.6 pontja értelmében: “A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a
részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tar-
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Dunai Finomító, Magyarország
tozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák,
azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést
kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%át”. Az előző mondatban írtak fennállása esetén a bejegyzést kérő
köteles bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 10.1.1. és
10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve.
Továbbá, az Igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos („ultimate
beneficial owner”). Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem
tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a
részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig,
ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett.
Társaságunk Alapszabályának 10.1.1 pontja szerint: “Egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd alább) sem
gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá).”
A Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény

birtokában pedig szavazni. Azok a részvényesek, akik a szavazatok
legalább egy százalékával rendelkeznek, kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, valamint a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot
is előterjeszthetnek. A közgyűlési részvétel feltételeit társaságunk
közgyűlési hirdetményeiben teszi közzé. A közgyűlési hirdetményeket társaságunk Alapszabálya szerint a társaság honlapján teszi közzé. Az évi rendes közgyűléseket társaságunk a jelenlegi törvényi szabályozás alapján jellemzően április végén tartja.
Az évi rendes közgyűlés az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság
által jóváhagyott javaslatára dönt abban a kérdésben, hogy az
adózott eredmény mely részét kell a vállalkozásba visszaforgatni, és mekkora hányadát lehet osztalékként kifizetni. A közgyűlés
döntése alapján a Társaság, a részvényeseket megillető osztalékot
nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti.
Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg
úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az
osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell
eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által
meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

mOl-csOpOrt társaságirányítási struktúra
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Fenntartható
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Bizottság

Döntéselőkészítés

Pénzügyi és
Kockázatkezelési
Bizottság

Jelentés

Felügyelő Bizottság
(9 tag, köztük 3 fő képviseli
a munkavállalókat)

Audit Bizottság
(3 független FB tag)

Ügyvezető testület (“EB”)
(7 alkalmazásban álló tag)
A döntéseket belső bizottságok
és fórumok támogatják

Független
könyvvizsgálók

Igazgatóság
(8 nem alkalmazott , 3 alkalmazásban álló tag)

Döntések
végrehajtása

Választás
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Választás

BELSő ELLENőRZÉS,
MEGFELELÉS

Jelentések/
előterjesztések

Belső Audit

Compliance

MOL- csoport szervezetei
Ellenőrzés
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inteGrált társasáGi
kOckázatkezelési rendszer
Sisak Finomító, Horvátország

A különböző típusú kockázatok egy hosszú távú, átfogó és dinamikus modellbe való integrálását az
Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) keretében
végezzük. Az ERM a pénzügyi, működési, stratégiai
és jogi megfeleléssel kapcsolatos kockázatok széles
körét együtt kezeli, miközben az egyes események
bekövetkezése esetén felmerülő reputációs hatásokat is vizsgálja.. Az ERM segítségével feltárjuk a vállalat eredményeire ható legfontosabb kockázatokat, ezeket egy egységes módszertan alapján értékeljük és különböző szintű kockázati térképekre öszszesítjük. Tekintettel a létező kockázatcsökkentő lépésekre és kontrolokra, felhívjuk a figyelmet a szükséges döntések meghozatalára arra vonatkozóan,
hogy mely kockázatok esetében szükséges további
kockázatcsökkentő lépéseket tenni.
A CsOPORT A köVETkEzŐ
fŐbb kOCkázATOknAk VAn kiTéVE

• Tömegáru árkockázat: A MOL- csoport, mind eladóként, mind
vásárlóként tömegáru árkockázatnak van kitéve. A főbb tömegáru kockázat a csoport-szintű kitermelésnek megfelelő mértékű ‘hosszú’ kőolaj pozícióból, a feldolgozott termékmennyiségre vonatkozó ‘hosszú’ finomítói árrés pozícióból, illetve a ‘hoszszú’ vegyipari árrés pozícióból származik. A tömegáru árkockázat cash flow hatását nem célszerű teljes mértékben lecsökkenteni, mivel azok a befektetők, akik részesedést szereznek olajipari vállalatokban hajlandóak vállalni az olajipar üzleti kockázatait. Másrészről, fedezeti ügyletek mérlegelése szükséges annak érdekében, hogy a normál üzleti tevékenységtől eltérő,
vagy az általános piaci árkockázatok csökkentve legyenek.
• Devizaárfolyam-kockázat (FX): Gazdasági szempontból az üzleti tevékenység főleg USD vezérelt. A Csoport teljes működési
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cash flow kitettsége nettó ’hosszú’ USD, EUR, RON és nettó ’rövid’ HUF, HRK és RUB devizákban. A MOL árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően a működési cash flow hosszú
FX kitettségeit a finanszírozási cash flow rövid kitettségei csökkentik.
• Szabályozói kockázat: A lehetséges kormányzati döntések
kockázata és azok esetleges hatásai a gazdasági krízis következtében megnőttek.
• Országkockázat: A nemzetközileg bővülő portfólió szükségessé teszi az országkockázati kitettségek megfelelő kezelését. A
diverzifikációs hatás elősegítése érdekében az országkockázati
kitettségek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek.
• Fúrási kockázat: A fúrások sikerességének bizonytalansága tipikus kutatási tevékenységgel járó üzleti kockázat.
• Berendezés meghibásodásának kockázata: A Downstream
üzletben található nagyfokú eszközkoncentráltság miatt a berendezések meghibásodása jelentős kockázati tényező. A potenciális negatív hatások a biztosítási programmal kerülnek
csökkentésre.
• Piaci kereslet bizonytalansága: Az olyan külső tényezők, mint
a piaci kereslet csökkenése, negatívan érinthetik a Csoport
eredményességét.
• Reputációs kockázat: Az utóbbi évek extrém negatív hatásainak következtében (pl. BP olajkatasztrófa, fukushimai nukleáris katasztrófa) az energiaipari vállalatok a média középpontjába kerültek. A MOL, mint jelentős regionális szereplő, a vállalat
érintettjeinek kiemelt figyelme alatt működik.
A kockázatokat csoport szinten összesítjük, számszerűsítjük és kezelésre/csökkentésre a portfólió hatások és a Csoport pénzügyi teljesítményének optimalizációja érdekében teszünk javaslatokat. Bizonyos kockázatokat csoport szinten, másokat divízió szinten célszerű kezelni, ún. kockázatfelelősök irányítása alatt. A Kockázatkezelés rendszeresen ellenőrzi ezen kockázatcsökkentő lépések megvalósulását, negyedévente készített jelentések segítségével.

kockázatcsökkentő lépéseket terjeszt elő, amennyiben szükséges.
Az elfogadható szint fölötti működési kockázatok áthárítása a Biztosítás Menedzsment feladata. A biztosítások kötése a működési kockázatok és felelősségi károk kezelésének egyik legfontosabb eszköze. A meghatározó biztosítástípusok a következők: vagyonkár, üzemszünet, felelősség és kútkockázat biztosítások (a
legtöbb biztosítási program határozott egy éves időszakra kerül
megkötésre, éves megújítású). A biztosítások kötése csoport-szintű program keretében zajlik, így a MOL- csoport számottevő szinergiahatásokat tud elérni.
Az Üzletfolytonosság Menedzsment a váratlan működési fennakadásokra történő felkészülés folyamata, amelyek bekövetkezési
valószínűsége kicsi, de hatása jelentős. A vészhelyzeti tervek, krízismenedzsment eljárások, katasztrófa utáni helyreállítás, és más
kockázat-ellenőrző programok (mint például rendszeres műszaki
felülvizsgálatok) kiemelten fontosak az olyan üzletágakban, mint
a MOL- csoporté, ahol a működési kockázatok – a tevékenység
alapját képező kémiai és fizikai folyamatok következtében – jelentősek.
a kOckázatOk átFOgó kezelése révén értékes
szinergiák realizálhatóak

A kockázatkezelési tevékenység integráltsága lehetőséget teremt
a MOL- csoport számára, hogy a kockázatkezelés fentiekben részletezett több pillére közötti szinergiákat kiaknázza. A pénzügyi
kockázatok modellezésére szolgáló inputadatokat és módszertant
az ERM is alkalmazza. Ehhez hasonlóan a biztosítási tevékenység
kapcsán a működési kockázatokról szerzett információk ugyancsak hasznosak az ERM fejlesztése során. Az ERM működési kockázatokat érintő eredményei jó iránymutatást szolgáltatnak a biztosítások menedzseléséhez, mivel rávilágítanak azon területekre,
amelyek mindenképpen biztosítási fedezetet igényelnek és melyek azok, ahol a kockázatok kezeléséről való döntés további vizsgálatot igényel.

fŐbb kOCkázATkEzELési Eszközök
TŐkEALLOkáCióT éRinTŐ dönTésEk TámOgATásA

A profitabilitás és pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében a
Pénzügyi Kockázatkezelés az ERM részeként a rövidtávú, piaci kockázatokkal foglalkozik. A tömegáruk árkockázatát, a devizapiaci és kamatlábkockázatokat Monte Carlo szimulációs módszerrel, egy komplex modell keretében mérjük, mely a portfolióhatásokat is figyelembe veszi. A Csoport pénzügyi és stratégiai céljaihoz
kapcsolódó limiteknek való megfelelésről a felső vezetés havi rendszerességgel kap tájékoztatást, míg a Kockázatkezelési szervezet

inteGrált kOckázatkezelési rendszer

A MOL Csoport Kockázatkezelés kiemelt feladata,
hogy kezelje a külső környezet kihívásait, hozzájárulva ez által a MOL stabil és fenntartható pénzügyi pozíciójához. A hatékony és átfogó kockázatkezelés alapeleme egy jól működő, felelős társaságirányításnak. A MOL- csoport fejlett kockázatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves részét
képezi a felelős társaságirányítási struktúrának.

A kritikus kockázatokról való információ szolgáltatás mellett az
ERM szerepe kiterjed a felső vezetés támogatására is az egyes
projektek kockázati profilját figyelembe vevő, megalapozott döntések meghozatalában. Ennek érdekében a csoportszintű Kockázatkezelés az ERM felhasználásával véleményt nyújt a tőkeelosztásról, a pénzügyi flexibilitásról és részt vesz minden jelentősebb
projekt, potenciális akvizíció vagy divesztíció értékelésében.

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012
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Az Igazgatóság további tagjai

1. hERnádi zsOLT

3.

MOL-csoport pozíciók:
• Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től • Elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től • az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től • tagja
az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának
1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-től 1994-ig a pénzintézet vezérigazgató-helyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak.
1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, 2001-től tagja a European Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek. 2009 szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára, 2011 áprilisától az OTP Bank Igazgatóságának tagja.

MOL-csoport pozíciók:
• Az Igazgatóság tagja 2008. április 24-től • Tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságnak
Az Egyesült Államokban szerzett nemzetközi üzleti és pénzügyi diplomát. Az Angol és Walesi Ügyvédi Kamara tagja és a Grays Inn tagja. 2004 óta az Oman Oil Company vezérigazgató helyettese. A következő vállalatok igazgatóságának tagja: Sohar Aluminium Co LLC (elnök), Salalah Methanol Company LLC (elnök), Oman Arab Bank SAOC, Oman Oil Marketing Co SAOG. (elnök helyettes), a Gulf Energy
Maritime PSC (elnök helyettes) és a Duqm Refinery and petrochemical Industries Company LLC igazgatója. Az Oman Gas Company-nál,
az ománi Olaj- és gázipari Minisztériumnál és Telekommunikációs vállalatnál (most Omantel) szerzett munka tapasztalatot. Omani állampolgár.

MOL-csoport pozíciók:
• Az Igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, alelnöke 2001-től • Az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának elnöke
A pénzügy szakos közgazda, egyetemi doktor, okleveles árszakértő, bejegyzett könyvvizsgáló első munkahelye a Pénzügyminisztérium
volt. Dolgozott a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban, valamint a Magyar Hitelbanknál. 1989-től 1992-ig a Kereskedelmi
és Hitelbank vezérigazgató-helyettese, 1992-től az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója. A 2011. április 29-i közgyűlés újabb öt évre
megerősítette az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatói posztján. Tagja az egyik legjelentősebb nemzetközi kártyatársaság, a MasterCard
európai tanácsadó testületének, társelnöke a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ). 2004-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára. dr. Csányi Sándor tagja a Cégvezetők Nemzetközi Társaságának és a Banki Tanulmányok Nemzetközi Intézetének. 2010 júliusa óta a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöke. 2012 januárja óta a Kínai-Magyar Üzleti Tanács társelnöke.
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4. dR. dObák mikLós
MOL-csoport pozíciók:
• Az Igazgatóság tagja 1996. május 29-től • Az Igazgatóság Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságának elnöke
A közgazdaságtudományok kandidátusa, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének igazgatója, a Vezetés és Szervezés Tanszék
tanszékvezető professzora. Az IFUA Horváth & Partners tanácsadó cég Felügyelő Bizottságának elnöke.

5. dR. hORVáTh gábOR
MOL-csoport pozíciók:
• Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től • Tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának
1990 óta önálló ügyvédi irodát vezet. Fő tevékenysége a társasági jog, a vállalati pénzügyi jog és a vállalatszervezési jog. Az OTP Bank
Nyrt. Felügyelő Bizottságának alelnöke és Audit Bizottságának elnöke.
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7.

8.

10.

11.

6. JáRAi zsigmOnd

9. iAin PATERsOn

MOL-csoport pozíciók:
• Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től • Tagja a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságnak
1976-1986 között az Állami Fejlesztési Bankban különböző vezető pozíciókat töltött be. Közben 1977-78-ban Mongóliában a Vízellátási Minisztérium konzulense. A Budapest Bank Rt-ben főosztályvezető, majd vezérigazgató-helyettes 1987 és 1989 között. 1989-90-ben
a Pénzügyminisztériumban miniszter-helyettes, valamint a Bankfelügyelet vezetője. Az 1990-92-es években a Londoni James Capel &
Co-nál Kelet-Európai igazgató. 1993-tól 1995-ig ügyvezető igazgató a Samuel Montagu Financial Consultant and Securities Companynél. 1995 és 1998 között az ABN AMRO Bank Rt. (korábban a Magyar Hitel Bank Rt.) vezérigazgatója, később elnök-vezérigazgatója.
Közben 1996-tól 1998-ig a Budapesti Értéktőzsde elnöke. Pénzügyminiszter 1998 és 2000 között, majd a Magyar Nemzeti Bank elnöke 2001-től 2007-ig. 2007-től a CIG Pannonia Életbiztosító Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, alapító tagja. 2010-től a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottság elnöke.

MOL-csoport pozíciók:
• Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től • Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke • A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság tagja
1970-től a British Petroleum Plc-nél töltött be különböző pozíciókat Nagy-Britanniában, az USA-ban és a Közel-Keleten. 1984 és
1998 között az Enterprise Oil Plc-nél dolgozott, 1991-től a nemzetközi tevékenységekért felelős igazgatósági tagként. Jelenleg az
AnTech Limited elnöke és az Enteq Upstream vállalat külsős igazgatója. Paterson úr brit állampolgár.

7. mOLnáR JózsEf
MOL-csoport pozíciók:
• A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-től • Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től • Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2010 áprilisától • Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától
1978 és 2001 között a BorsodChem Rt.-nél töltött be különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az Árosztály vezetője, 1987 és
1991 között a Közgazdasági Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001-től a TVK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól
a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004. szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig pedig a csoport pénzügyi
vezérigazgató-helyettese volt. A MOL-csoporton belül a Slovnaft a.s. Igazgatóságának 2004 és 2008 között, a TVK Nyrt. Igazgatóságának 2001 és 2011 között volt tagja.

8. dR. PARRAgh LászLó
MOL-csoport pozíciók:
• Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től • Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak
1989-től a Parragh Kereskedelmi és Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója. 1993-tól az MGYOSZ elnökségi tagja, közben 1994-2000 között alelnök. A Miniszterelnök gazdasági tanácsadó testületének tagja 1998-tól 2002-ig. 2000-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 2003-2010 között a GYSEV Rt. alelnöke. 2003-tól a KAVOSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának, 2009-től a KAVOSZ Garantiqa igazgatóságának elnöke. 2003-2011 között a Gazdasági és Szociális Tanács, 2011-től a Nemzeti Gazdasági és Társadalmai Tanács elnöke.
2002-2010 között a MEHIB Zrt, EXIM Bank Zrt, GYSEV Zrt. Igazgatóságainak volt tagja. 2010-2011 között a MALÉV Igazgatóságának tagja. A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Budapesti Gazdasági Főiskola címzetes főiskolai tanára, valamint a Gazdasági Tanácsának tagja. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács Gazdasági oldalának elnöke.
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9.

10. dR. mARTin ROmAn
MOL-csoport pozíciók:
• Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től • A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság tagja
Szakmai pályafutását a Wolf Bergstrasse cseh irodájának értékesítési igazgatójaként kezdte; 1994-ben a Janka Radotín vezérigazgatója
lett, ahol a LENNOX (USA) mint stratégiai partner csatlakozását követően megválasztották az Igazgatóság elnökének. 2000 és 2004 között részt vett a nagymultú cseh gépipari vállalat átalakításában, az új ŠKODA HOLDING elnök-vezérigazgatója lett. 2004. február óta a
ČEZ a. s. elnök-vezérigazgatója. A CEZ és a MOL Igazgatóságában betöltött tagsága mellett tagja a Prágai Tőzsde Felügyelő Bizottságának; valamint a Cseh Köztársaság Ipari és Közlekedési Szövetség al-elnöke (2007 és 2009 között a Cseh Vasutak Felügyelő Bizottságának
is tagja volt). 2010-ben a VIG (Vienna Insurance Group) Felügyelő Bizottságának tagja. Emellett számos alapítvány, oktatási és akadémiai intézmény irányító, vagy felügyelő testületének is tagja. A Cseh Köztársaság állampolgára.

11. dR. ViLági Oszkár
MOL-csoport pozíciók:
• Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-től • A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezérigazgatója • Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2011. májusától
A Pozsonyi Commenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát és egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990-1992 között képviselő a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott, ideértve a korábbi Poľnobanka,
Slovenská poisťovňa, CHZP Apollo és Szlovák Vasutak (ŽSR) társaságot. Számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átalakítási projektjeiben (US Steel, France Telecom, OTP, MOL), majd 2002 óta a SLOVNAFT és a MOL stratégiai partnerségét és
integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Mielőtt 2005-ben a SLOVNAFT Igazgatóságának tagja lett, a Felügyelő Bizottság tagjaként
dolgozott. 2006 márciusában a SLOVNAFT vezérigazgatójává nevezték ki. 2010. áprilistól a MOL-csoport Executive Board tagja lett.
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ügyVezetŐ testüLet

2.

3.

1. hERnádi zsOLT
MOL-csoport pozíciók:
• Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től • Elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től • Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től
• Tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának
1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-től 1994-ig a pénzintézet vezérigazgató-helyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak.
1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, 2001-től tagja a European Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek. 2009 szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára, 2011 áprilisától az OTP Bank Igazgatóságának tagja.

2. mOLnáR JózsEf
MOL-csoport pozíciók:
• A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-től • Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től• Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2010
áprilisától•Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától
1978 és 2001 között a BorsodChem Rt.-nél töltött be különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az Árosztály vezetője, 1987 és
1991 között a Közgazdasági Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001-től a TVK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól
a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004 szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig pedig a csoport pénzügyi
vezérigazgató-helyettese volt. A MOL-csoporton belül a Slovnaft a.s. Igazgatóságának 2004 és 2008 között, a TVK Nyrt. Igazgatóságának 2001 és 2011 között volt tagja.

3. simOLA JózsEf
MOL-csoport pozíciók:
• Pénzügyi vezérigazgató helyettes 2011. május 1-től • Tagja az INA Audit Bizottságának.
1991-1992 között a General Electric – Tungsram-nál dolgozott SAP szakértőként, majd 1992-1994 között az Arthur Andersen-nél könyvvizsgáló és tanácsadói munkakörben tevékenykedett. 1996-ban csatlakozott a Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarországon, Németországban és Ausztráliában töltött be vezető pozíciókat. Karrierjét 2003-tól a MOL Nyrt- ben folytatta tovább. 2006 áprilisától az
Ügyvezető Testület tagja. A SLOVNAFT a.s. Felügyelő Bizottságának elnöke volt 2011-ig., valamint az INA d.d. Felügyelő Bizottság és a
IES Igazgatóság tagja 2012-ig. 2006-2011 között a Társasági Támogatás Ügyvezető Igazgatójaként dolgozott.

4. áLdOTT zOLTán
MOL-csoport pozíciók:
• INA d.d. Igazgatóságának Elnöke 2010. április 1-től
1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. munkatársa volt, majd 1992 és 1995 között az Eurocorp Pénzügyi Tanácsadó
Kft.-nél töltött be különböző munkaköröket. 1995 és 1997 között a MOL Privatizációs Főosztályát vezette, 1997-től 1999-ig a Tőkepiaci Műveletek igazgatója volt. 1999-től a Stratégia és Üzletfejlesztés vezetője, 2000 novemberétől stratégiai vezérigazgató-helyettese,
majd 2001 júniusától a MOL-csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2004. szeptember és 2011. június között a MOL Nyrt. Kutatás-termelés Divízió ügyvezető igazgatója volt.
240
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6.

7.

5. fAsimOn sándOR
MOL-csoport pozíciók:
• A MOL Magyarország vezérigazgató-helyettese 2012. október 1-től
Tagja a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Igazgatótanácsának.
1991-től a Mineralimpex külkereskedelmi vállalaton belül különböző vezető pozíciókat töltött be. 1996 és 1997 között kereskedelmi tanácsos megbízatást kapott Tripoliban.
1998-tól 2003-ig a MOL kőolaj és kőolajtermék ellátásáért felelős igazgató, 2002-től a Moltrade-Mineralimpex vezérigazgatója volt.
2003 és 2006 között a MOL Nyrt. Gáz Divíziójának ügyvezető igazgatója. 2006-tól 2009-ig a MOL-Russ vezérigazgatója. 2009 és 2011
közötti időszakban az Ellátás és Trading Divízió ügyvezető igazgatója, 2011. június 1-től pedig a Kutatás-Termelés Divízió ügyvezető igazgatója.

6. hORVáTh Ferenc
MOL-csoport pozíciók:
• A Termékelőállítás- és Kereskedelem Divízió ügyvezető igazgatója 2003 novemberétől, majd az újonnan létrejött Downstream üzletág ügyvezető igazgatója 2011. május 1-től.• A TVK Igazgatóságának tagja 2011. május 1-től • 2007. novembertől IES Mantova Igazgatóságának elnöke • 2003-tól tagja a SLOVNAFT Igazgatóságának • 2012-től tagja az INA Felügyelő Bizottságának
1984 és 1991 között a Mineralimpex külkereskedelmi vállalatnál kőolaj- és földgázimporttal, valamint kőolajtermékek exportjával foglalkozott. 1991 és 1998 között a Mineralimpex és a Phibro Energy magyarországi közös vállalatát, a kőolaj és kőolajtermék európai kereskedelmével foglalkozó Allcom Trading Inc. céget vezette. A MOL Nyrt.-hez 1998-ban csatlakozott, mint az újonnan megalakított PB-gáz üzletág
igazgatója. 2001-től a MOL Nyrt. értékesítési igazgatójaként a MOL által gyártott valamennyi termék (benzin, gázolaj, vegyipari termékek,
bitumen, PB, kenőanyagok stb.) értékesítéséért felelős. 2002-től 2003-ig a MOL Nyrt. kereskedelmi igazgatója, tevékenysége az értékesítés mellet a kőolaj és a kőolaj-finomításhoz szükséges alapanyagok beszerzésével bővült.

7. dR. ViLági Oszkár
MOL-csoport pozíciók:
• Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-től• A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezérigazgatója• Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától
A Pozsonyi Commenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát és egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990-1992 között képviselő a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott, ideértve a korábbi Poľnobanka,
Slovenská poisťovňa, CHZP Apollo és Szlovák Vasutak (ŽSR) társaságot. Számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átalakítási projektjeiben (US Steel, France Telecom, OTP, MOL), majd 2002 óta a SLOVNAFT és a MOL stratégiai partnerségét
és integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Mielőtt 2005-ben a SLOVNAFT Igazgatóságának tagja lett, a Felügyelő Bizottság tagjaként dolgozott. 2006 márciusában a SLOVNAFT vezérigazgatójává nevezték ki. 2010. áprilistól a MOL-csoport Executive Board tagja lett.
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FeLügyeLŐ BizOttsÁg
mOsOnyi gyöRgy

juhász attila

MOL-csoport pozíciók:
• A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2011. május 1-től és elnöke 2011. június 8-tól • Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának állandó meghívottja • A TVK Nyrt. Igazgatóságának elnöke • A SLOVNAFT a.s. Felügyelő Bizottságának elnöke • Az INA d.d.
Felügyelő Bizottságának alelnöke
1974-től a Shell International Petroleum Co. magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a
londoni Shell-központban dolgozott. 1992-től 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994 és 1999 között a Shell Hungary Rt.
elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a közép- és kelet-európai régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója
is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Joint Venture Szövetség elnökségi tagja, a World Petroleum Council Magyar Bizottságának elnöke. 2012 áprilisától a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagja.
1999-től 2011-ig a MOL Nyrt vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja. 2006. és 2011. között az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke.

MOL-csoport pozíció:
• A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2007. október 12-től
1986-ban csatlakozott a Társasághoz. A teljes időszak alatt a Kutatás-Termelés Dívizió szervezetében töltött be különböző pozíciókat. A
MOL-Bányász Szakszervezet alelnöke és megalakulása óta az Üzemi Tanács tagja volt. A jelenlegi Üzemi Tanács munkájában megfigyelőként vesz részt.

MOL-csoport pozíciók:
• A Felügyelő Bizottság tagja 2004. április 30-tól • A Felügyelő Bizottság elnökhelyettese 2005. december 5-től • Az Audit Bizottság elnöke 2011. június 8-tól
1968 óta a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (2004-től Budapesti Corvinus Egyetem) dolgozik. 1989-től 1998-ig a BKÁE
Vállalatgazdaságtan Tanszék vezetője. 1998-1999-ben gazdasági miniszter. 2000-től 2003-ig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Jelenleg számos funkciót tölt be hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, több nemzetközi gazdasági folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. A Richter Gedeon Nyrt. Felügyelő Bizottságának és Audit
Bizottságának elnöke.

JOhn i. ChAROdy
MOL-csoport pozíciók:
• A Felügyelő Bizottság tagja 2002. október 11-től • Az Audit Bizottság tagja
1953 és 1956 között a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Geofizikai Kutatóintézetében dolgozott. 1956 után Ausztráliában vezető pozíciót töltött be
a Bridge Oil Ltd., Aurora Minerals, Project Mining, valamint több tőzsdén jegyzett olaj és bányász társaságnál. Winton Enterprises Pty.Ltd. és a
Galina Investment nemzetközi tanácsadó cégek elnök-vezérigazgatója. Charody úr 1971-től az Ausztrál Igazgatók Intézetének, 1967-től az Ausztrál Vezetési Intézetének tagja, békebíró 1972 óta. 1973-ban az angol királynő kitüntetettje (Member of British Empire) Ausztráliáért tett szolgálatáért. 1990 után az Ausztrál Szövetségi Kormány Budapestre akkreditált, a régió kapcsolataiért felelős kereskedelmi minisztere 12 országban.
1997-ben a magyar köztársasági elnök az ausztrál-magyar pénzügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a
Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjét adományozta neki. A Pick Rt. igazgatósági tagja. A Csányi Alapítvány kuratóriumi igazgatósági tagja. Az MFB
Invest Zrt. tanácsadója.

slavOmír hatina
MOL-csoport pozíció:
• A Felügyelő Bizottság tagja 2002. október 11-től
1970-től dolgozott a Slovnaftnál, ahol különböző vezetői pozíciókat töltött be. 1994 és 2001 decembere között Pozsonyban dolgozott a
Slovnaft a.s-nél, 1994-től 1998-ig mint a társaság vezérigazgatója, 1998-tól 2001-ig mint annak elnöke. 1994-től 2005 februárjáig a társaság Igazgatóságának elnöke. A Szlovák Műszaki Egyetem 2001-ben tiszteletbeli doktori címet adományozott számára. A Slovintegra
a.s. elnök-vezérigazgatója, a BIATECH GROUP Igazgatóságának elnöke, valamint a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Ügyvezető Tanácsának tagja. Hatina úr szlovák állampolgár.
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MOL-csoport pozíció:
• A Felügyelő Bizottság tagja 2012. október 12-től
Pályafutását 1990-ben a Dunántúli Kőolajipari Vállalatnál, Százhalombattán kezdte vegyészként. További tanulmányokat folytatott és
képesítést szerzett pénzügyből és szociológiából. 1995-től a MOL Nyrt. Olajipari Szakszervezet képviselője Százhalombattai finomítóban, ahol kiemelt figyelmet fordít a termelés területén folyamatos műszakban dolgozók biztonságára. A szakszervezet munkáját többek között pénzügyi alelnökként támogatja.

dR.sC. ŽARkO PRimORAC
MOL-csoport pozíció:
• A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2012. április 27-től
1964-ben közgazdász diplomát szerzett, majd 1976-ban doktorált a Szarajevói Közgazdasági Egyetemen. 1968 és 1981 között több jelentős pozíciót töltött be az szarajevói Energoinvest. Ugyanebben az időszakban vezető jugoszláv bankok, valamint a következő vállalatok Igazgatóságának tagja volt: Privredna banka Sarajevo, Yugoslav Bank for Foreign Trade Beograd /JUBMES/, FAMOS, Sarajevo,
PETROLINVEST Sarajevo. 1967 és 1974 között a Bosznia-Hercegovinai Parlament képviselője. 1981-től 1984-ig a szarajevói Gazdasági Kamara elnökeként tevékenykedett. 1984. és 1992. között a szarajevoi Energoinvest elnökhelyettese majd alelnöke volt. 1992-ben
Bosznia Hercegovina pénzügyminisztere. 1993-tól 1997-ig az Inzenjerski biro-revizija vállalat igazgatójaként dolgozott. 1997-2002 között a zágrábi Pricewaterhouse Coopers kiemelt tanácsadója, majd igazgatósági tagja. 2002-től a Deloitte Zagreb tiszteletbeli regionális elnöke, és 2012 óta a Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP) Felügyelő Bizottságának tagja. A Horvát Köztársaság Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsának valamint a Horvát Közgazdász Szövetség elnökségi tagja, és a Délkelet-Európai Üzleti Tanács (BAC) tagja.

dR. Puskás sándOR
MOL-csoport pozíció:
• A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2011. április 28-tól
Olajmérnökként 1985-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. Okleveles olajmérnök és K+F vezető szakértői munkakört tölt be a MOL Csoport Kutatás-Termelés Divízió Termelési Technológiák MOL szervezetében, Algyőn. Termelési és műszaki kutatás-fejlesztési mérnökként és projektmenedzserként 28 éves kőolajtermelésben szerzett tapasztalattal rendelkezik. Dr. Puskás a Moszkvai I. M. Gubkin Petrolkémiai és Gázipari Egyetemen szerezte mérnöki diplomáját és a szegedi József Attila Tudományegyetemen védte meg doktori fokozatát a kolloidkémiai tudományok terén. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézetében
szerezte meg posztgraduális HR és K+F menedzsment fokozatát. Dr. Puskás számos műszaki- tudományos közlemény szerzője és társszerzője. Tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek és a MOLBányász szakszervezetnek.

FeLügyeLŐ BizOttsÁg

dR. Chikán attila

hEgEdűs AndREA

TöRöCskEi istván
MOL-csoport pozíció:
• A Felügyelő Bizottság tagja 2010. április 29-től • Az Audit Bizottság tagja 2011. május 1-től
1974 és 1997 között fontos vezetői pozíciót töltött be a következő bankokban: Magyar Nemzeti Bank, HIB London, Magyar Hitelbank
Zrt., Kultúrbank Zrt. and Interbanka Prága. 1997-től 2007-ig az Equilor Befektetési Zrt. Vezérigazgatója, majd 2007-től a T and T Zrt tanácsadója. A Hír Tv és a Gresco Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, a PannErgy Nyrt, a Pro-Aurum Zrt, Igazgatóságának tagja, valamint
a Széchenyi Hitelszövetkezet és a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. elnöke.
mOl-csOpOrt éves jelentés 2012

243

a FeLügyeLŐ BizOttsÁg
és audit BizOttsÁg JeLentése
A MOL-csoport 2012-ben újra jelentős sikereket ért el kihívásokkal teli környezetben. Az Upstream
üzletág - amely a csoport EBITDA-jának közel 70%-át adja – annak ellenére is relatíve erős eredményt ért el, hogy a 2012-es év elején bejelentett „force majeur” következtében kiesett a szíriai termelés hozzájárulása. Intenzív kutatási programunkat eredményes folytatásaként, az előző évekhez
hasonló 60% feletti kutatási találati arányt értünk el. 2012-es eredményeink és 2013-ban teljesítendő munkaprogramunk együttesen alapozzák meg stratégiai célunk, a 170 – 180 ezer hordóegyenérték/nap termelés elérését.
Kis mértékben javuló külső Downstream környezet és a belső hatékonyságnövelés együttes hatásaként a tiszta, újrabeszerzési árakkal becsült üzletági EBITDA több, mint megduplázódott nőtt
az előző évhez képest. Kitűzött célunk, hogy az Új Downstream Program megvalósításával, 2014ig 500-550 millió dollár hatékonyságjavulást elérve jelentősen növeljük downstream eszközeink
eredményhozzájárulását és működési hatékonyságát.

JELEnTés A 2012. éVi bEszámOLókRóL és Az AdózOTT EREdmény fELhAsznáLásáRA
vOnatkOzó javaslatról

A Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát, az év során mindkét bizottság egyes napirendi pontokat közösen tárgyalva 5 ülést
tartott. Állandó napirendi pontjai között szerepelt az Igazgatóság negyedéves beszámolója a Társaság működéséről, a Belső Audit, a Társasági Biztonság és az Audit Bizottság beszámolója, ezeken felül
a Felügyelő Bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekintette. Jelentését az
Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgálók véleménye, valamint a tervezett, folyamatos évközi ellenőrzések alapján alakította ki, és folyamatosan támaszkodott az Audit Bizottság munkájára is. A 2012.
év folyamán tartott ülései alkalmával is részletesen foglalkozott a MOL-csoport üzleti helyzetével, a
csoport és az üzletek stratégiai fejlődésével. Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot
érintő kérdésekről a Felügyelő Bizottság folyamatos tájékoztatást kapott.

Az év folyamán a MOL tovább erősítette pénzügyi pozícióját, melyet a javuló eladósodottság illetve
a nettó hitelállomány/EBITDA mutató is jelez. A jelenlegi kemény működési környezetben a MOL továbbra is elkötelezett, hogy a korábbi évekhez hasonlóan beruházásait a működési cash-flow-ból finanszírozza, illetve a Csoport erős pénzügyi pozícióját a következő években is fenn kívánja tartani.
Felismerve a külső környezet szereveztre nehezedő nyomását, megfelelő választ adtunk a kihívásokra az évtized legnagyobb szervezeti átalakításának végrehajtásával. Az új szervezeti struktúra csoportszinten hatékony felépítés és döntéshozatal kialakítását eredményezte, miközben méginkább
egyértelmű felelősségi köröket definiáltunk.
Figyelembe véve az alacsony kelet-közép-európai gazdasági növekedést és a szigorodó szabályozói
környezetet, 2012-höz hasonlóan a 2013-as év is kihívásokkal teli évnek ígérkezik. Ennek ellenére,
terveink és várakozásink szerint, sikeresen birkózunk majd meg ezekkel a kihívásokkal, építve a korábbi években lefektett stabil alapokra.

A MOL-csoport több mint 8,4 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával a régió egyik vezető integrált,
upstream fókuszú energetikai társasága és Magyarország legnagyobb vállalata. A MOL részvények
forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyama 2011-ben 19.729 Ft volt, amely 2012-ben 17.626 Ftra csökkent. A részvény év végi záróárfolyama ezzel szemben kis mértékben nőtt. Míg 2011. végén
17.350 Ft árfolyamon zárt a kereskedés, 2012. december 31-én 17.755 Ft-volt a záróár.
A Társaság számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról, melyet az Ernst & Young Kft. könyvvizsgált. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés
az Audit Bizottság jelentésével is alátámasztva, a számviteli törvény előírásainak megfelelően, a Társaság számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi adata analitikus nyilvántartással alátámasztott. Adófizetési kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.
A MOL-csoport konszolidálásába teljes körűen 128, equity módszerrel (részlegesen) további 11 társaság került bevonásra. A tulajdonosi szerkezet az elmúlt év során is változott, 2012. év végén az
előző év végéhez képest a külföldi intézményi befektetők tulajdoni aránya 25,5%-ról 26,2%-ra nőtt,
míg a hazai intézményi és magánbefektetők tulajdona 5,0 %-ról 4,4%-ra csökkent. A Társaságnak a
részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján hét 5%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkező részvényese (illetve egy részvényesi csoportba tartozó részvényese) volt 2012. december 31-én. A legnagyobb részvényesünk a Magyar Állam, a részvények mintegy
24,6%-át birtokolja. 2012. év végén a vállalat sajátrészvény állománya 4,9% volt.

244

A Felügyelő Bizottság a MOL Nyrt. 2012. évi auditált beszámolóját 3.033 milliárd Ft mérlegfőösszeggel,
55 milliárd Ft mérleg szerinti eredménnyel, és 98 milliárd Ft lekötött tartalékkal, a MOL-csoport
2012. évi auditált IFRS konszolidált beszámolóját 4.766 milliárd Ft mérlegfőösszeggel és 152 milliárd
Ft részvényesekre jutó eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

FeLügyeLŐ és az audit
BizOttsÁg JeLentése

A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint 2013-ban a Társaság a 2012.
december 31-ével zárult üzleti évre vonatkozóan 46 milliárd Ft osztalékot fizessen.

Budapest, 2013. március 28.
A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága nevében:

Mosonyi György
a Felügyelő Bizottság elnöke

dr. Chikán Attila
az Audit Bizottság elnöke
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vállalati inFOrmációk
Jogelőd: Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt és tagvállalatai
A jelenleg érvényes alapszabályt a 2012. április 26-i évi rendes közgyűlésén fogadták el. Az igazgatóság ezt követően a telephelyekre
és a tevékenységi körre vonatkozóan végzett módosításokat. Az aktuális alapszabály megtekinthető vagy igényelhető a társaságtól, valamint elektronikus formában letölthető a Társaság honlapjáról.
Alaptőke 2012. december 31-én: 104.518.484 névre szóló, egyenként 1.000 Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényből, 1 darab névre szóló, 1.000 Ft névértékű, meghatározott elsőbbségi jogokat biztosító, „B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből, valamint 578
névre szóló, egyenként 1.001 Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.
Tulajdonosi szerkezet

2012.12.31.
Részvény
névérték
(ezer Ft)

2011.12.31.
Részvény
névértek
(ezer Ft)

%

%

a részvényekre vOnatkOzó inFOrmáció

A MOL részvények árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok többsége, és többek között elérhető a Budapesti Értéktőzsde honlapján
(www.bet.hu). A MOL Nyrt. DR-jainak indikatív áralakulása és forgalma a londoni IOB-n, a Thomson Reuters rendszeren a MOLBq.L RIC
kóddal, a Bloomberg rendszeren a MOLD LI RIC kóddal érhető el. A MOL részvények és DR-ok részt vesznek továbbá az amerikai Pink
Sheet OTC piac kereskedésében.
A MOL részvények Budapesti Értéktőzsdén kialakult árfolyama a Thomson Reuters rendszeren a MOLB.BU, a Bloomberg rendszeren
pedig a MOL HB RIC kóddal érhető el.
Az alábbi táblázat mutatja a MOL részvények kereskedési adatait 2011-ben negyedéves bontásban.

Időszak

BÉT záróár
(Ft/részvény)

1. negyedév

6.049.543

18.400

2. negyedév

5.295.961

16.300

3. negyedév

4.626.752

18.370

4. negyedév

4.942.500

17.755

Külföldi befektetők

30.903.050

29,6

26.674.429

25,5

Magyar Állam

25.717.982

24,6

25.717.982

24,6

CEZ MH B.V.

7.677.285

7,3

7.677.285

7,3

Oman Oil (Budapest) Limited

7.316.294

7,0

7.316.294

7,0

Magnolia Finance

6.007.479

5,7

6.007.479

5,7

Változás oka

ING Bank N.V.

5.220.000

5,0

5.220.000

5,0

Crescent Petroleum

3.161.116

3,0

3.161.116

3,0

Sajátrészvények száma, 2011. december 31.

Dana Gas PJSC

3.161.116

3,0

3.161.116

3,0

OTP Bank Nyrt.

5.634.134

5,4

5.617.866

5,4

Hazai intézmény és magánszemély

4.573.074

4,4

8.171.602

7,8

MOL Nyrt. (saját részvények)

5.147.534

4,9

5.793.895

5,5

104.519.064

100,0

104.519.064

100,0

Összesen:

BÉT forgalom
(db részvény)

sajátrészvény állOmány

A 2012-es év folyamán az alábbi sajátrészvény tranzakciók történtek:

Részvény opció az UniCredit Bank A.G-vel elszámolásra került
Új részvény opciós szerződés kötése az UniCredit Bank A.G-vel
A OTP Bankkal kötött kölcsönszerződés megszüntetése

"A" sorozatú
törzsrészvény (db)
5.793.316

"C" sorozatú
törzsrészvény (db)
578

2.914.692
(3.561.053)
371.301

Új részvény kölcsönszerződés kötése az OTP Bankkal

(371.301)

Sajátrészvények száma, 2012. december 31.

5.146.955

578

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti kimutatás a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján készült, és nem teljesen tükrözik a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi struktúrát. A részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A MOL
alapszabálya értelmében, egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át.
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A MOL Nyrt. alapításának dátuma: 1991. október 1. Bejegyezve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1992. június 10-i dátummal, 1991. október 1-i hatállyal 01-10-041683 számon.
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A felső vezetés MOL kibocsátású értékpapír tulajdona 2012. december 31-én

A Társaság 2012. április 26-án megtartott Éves Rendes Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

Név

- Az Igazgatóságának tagjává választotta Molnár József urat 2012. október 12-től 2017. május 31-ig tartó időtartamra.
- A Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Dr. Chikán Attila urat 2012. október 12-től 2017. május 31-ig tartó időtartamra.
- A Felügyelő Bizottságának tagjává választotta John I. Charody urat 2012. október 12-től 2017. május 31-ig tartó időtartamra.
- A Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Slavomir Hatina urat 2012. október 12-től 2017. május 31-ig tartó időtartamra.
- A Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Žarko Primorac urat 2012. április 27-től 2017. április 26-ig tartó időtartamra.
- A Felügyelő Bizottság független tagjaként Dr. Chikán Attila urat választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2012. október 12-től 2017.
május 31-ig tartó időtartamra.
- A Felügyelő Bizottság független tagjaként John I. Charody urat választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2012. október 12-től 2017.
május 31-ig tartó időtartamra.
- A Felügyelő Bizottság független tagjaként Žarko Primorac urat választotta meg az Audit Bizottság póttagjává 2012. április 27-től
2017. április 26-ig tartó időtartamra.
- Hegedűs Andreát, Juhász Attilát, valamint dr. Puskás Sándort a Felügyelő Bizottság munkavállalókat képviselő tagjának választotta
meg a 2012. október 12-től 2017. május 31-ig terjedő időtartamra.
A Társaságnál 2012. október 1-jével az alábbi változás történt
A MOL-csoport teljes magyarországi operatív működéséért felelős vezető (COO) újonnan létrehozott pozícióját Fasimon Sándor tölti be.
Fasimon Sándor korábban a MOL Kutatás-termelés portfoliófejlesztés, majd a MOL oroszországi tevékenységének vezetőjeként dolgozott. 2009 júliusától ügyvezető igazgatóként a MOL-csoport kőolajbeszerzéséért, energia portfolió fejlesztéséért, a trading platform
működéséért valamint a földgáz- és energiakereskedelméért felelt. 2011 júniusában vette át a MOL-csoport Kutatás-termelés ügyvezető igazgatói pozícióját, és ugyanezen időponttól tagja a MOL-csoport Ügyvezető Testületének (Executive Board) is.
A MOL-csoport Kutatás-termelés új ügyvezető igazgatójának kinevezéséig Molnár József vezérigazgató (Group-CEO) gyakorolja a pozícióval együtt járó jogokat és kötelezettségeket.
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MOL
részvények
száma

Tisztség

Magnolia
kötvények
száma*

Hernádi Zsolt

Elnök-vezérigazgató (C-CEO), az Igazgatóság elnöke

Dr. Csányi Sándor

az Igazgatóság tagja, alelnöke

178.951

Molnár József

Vezérigazgató (GCEO), az Igazgatóság tagja

10.000

Dr. Dobák Miklós

az Igazgatóság tagja

16.000

dr. Horváth Gábor

az Igazgatóság tagja

12.927

Járai Zsigmond

az Igazgatóság tagja

0

Mulham Basheer Abdullah Al Jarf

az Igazgatóság tagja

495

Dr. Parragh László

az Igazgatóság tagja

70

Iain Paterson

az Igazgatóság tagja

6.000

Dr. Martin Roman

az Igazgatóság tagja

0

Dr. Világi Oszkár

az Igazgatóság tagja,
Ügyvezető Igazgató, Slovnaft, a.s.

0

Mosonyi György

a Felügyelő Bizottság elnöke

19

5.000
3

5

54.588

Dr. Chikán Attila

a Felügyelő Bizottság elnökhelyettese

0

John I. Charody

a Felügyelő Bizottság tagja

0

Slavomir Hatina

a Felügyelő Bizottság tagja

0

Hegedűs Andrea

a Felügyelő Bizottság munkavállalói
képviseletet ellátó tagja

0

Juhász Attila

a Felügyelő Bizottság munkavállalói
képviseletet ellátó tagja

0

Dr. Puskás Sándor

a Felügyelő Bizottság munkavállalói
képviseletet ellátó tagja

0

Töröcskei István

a Felügyelő Bizottság tagja

0

Dr.sc. Žarko Primorac

a Felügyelő Bizottság tagja

0

Áldott Zoltán

Ügyvezető Igazgató, INA d.d. Igazgatóságának Elnöke

65.000

2

Fasimon Sándor

Ügyvezető Igazgató, MOL Magyarország

10.000

2

Horváth Ferenc

Ügyvezető Igazgató Downstream

28.198

1

Simola József**

Pénzügyi-vezérigazgató- helyettes (GCFO)

16.310

3

* Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott, 100 ezer euró névértékű, lejárat nélküli, MOL „A” sorozatú törzsrészvényre átváltható értékpapír.
** Simola József 2 darab 200.000 USA dollár névértékű 2019. szeptember 26-ai lejáratú MOL GROUP FINANCE dollár kötvényt is birtokol.
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Olajipari és Gázipari
kiFejezések FOGalOmtára
áTLAgOs TERmELési köLTség

bREnT

FinOmítói kOmplexitás

iOR (inCREAsEd OiL RECOVERy)

Magába foglalja a kőolaj és földgáz kitermelésének, összegyűjtésének és előkészítésének költségeit

Az Északi-tengerben kitermelt könnyű, kis kéntartalmú olaj, melynek sűrűsége 833 kg/m3. Ez a minőség az, amelyet a kőolaj-kereskedelemben alapnak tekintenek, más minőségek kereskedelmében az árat erre vonatkozóan adják meg, és a minőségtől, illetve
a szállítási feltételektől függően kedvezményt vagy felárat alkalmaznak. Amerikában, a Brent minőséghez hasonlóan, az ún. WTI
minőség az irányadó kereskedelmi szempontból.

A finomítói komplexitás megmutatja, hogy 1 hordó kőolajból
mekkora fehéráru-hozam érhető el. Minél komplexebb a finomító, annál magasabb a fehéráru-hozama ugyanolyan minőségű kőolajból, így annál alacsonyabb a fűtőolaj-termelése. A komplexitás egyik legjobb mutatója a Nelson index, ami a különböző típusú finomítói üzemekből, illetve ezen üzemek kapacitásainak a finomító desztillációs kapacitásához viszonyított arányából vezeti
le a komplexitás mértékét.

Fokozott olajkinyerést célzó eljárások összefoglaló neve

A nemzetközi gyakorlat és a bányatörvény előírásai szerint a magyar állam a Magyarországon kitermelt kőolaj és földgáz után (EOR-os termelés kivételével) bányajáradék fizetését írja elő. Ennek mértéke 1998.
január 1-je óta 12%, kivéve az 1998 előtt termelésbe állított mezőkből
származó földgáztermelés után fizetett többlet-bányajáradékot.
bARREL (hORdó)

A kőolajiparban használt angolszász mértékegység, egy tonna kőolaj hozzávetőleg egyenlő 7-7,5 barrellel. (A magyarországi kőolajokra alkalmazott átváltási arány 7,55 bbl/tonna). Egy köbméter olaj 6.29 barrelnek felel meg.

bREnT-uRAL küLönbség

A Brent és az Ural típusú kőolaj nemzetközi áraiban jelentkező
különbséget hívják Brent-Ural spreadnek. Az Ural típusú kőolaj
árát a rotterdami és a mediterrán térségben jegyzik.

FOlyékOny gáztermékek

bRuTTó TERmELés

fOkOzOTT OLAJkinyERési ELJáRás (EOR)

A szénhidrogénmezőkből származó összes kőolaj és földgáz menynyisége a bányajáradék levonása előtt.

A növelt hatékonyságú, fejlett olajtermelési módszerek összefoglaló megnevezése. A magyar bányatörvény szerint bányajáradéktól mentesnek minősülő művelési mód.

biOüzEmAnyAgOk

A biomasszából előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú, a
közlekedésben használt üzemanyagok. „Biomassza” alatt a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve),
erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között
a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű
termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható részét, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható részét értjük.
bizOnyíTOTT készLET

CRACk sPREAd

Egy adott termék és a kőolaj jegyzésára közötti számtani különbség. A Crack Spread-ek a globális olajpiaci folyamatok (fogyasztási
szezonalitás, finomítói kínálat, készletek alakulása) hatására változnak, alakulásukat még a legnagyobb olajtársaságok sem befolyásolhatják.

fRAnChisE-REndszERbEn
TöLTŐáLLOmás

működTETETT

mOL

MOL-logóval és termékkínálattal működtetett, de nem MOLtulajdonú töltőállomás.

dEszTiLLáCiós kAPACiTáskihAsznáLTság

A finomító elsődleges desztillációs kapacitásának kőolajra vonatkoztatott kihasználtsága.

A geotermikus energia olyan energia, ami a föld belsejében lévő
hő hasznosításával keletkezik.

Olyan földgázipari tevékenység, amely a szezonális forrás és felhasználás ingadozás kiegyenlítését, valamint üzleti tranzakciók kiegyensúlyozását szolgálja. Magyarországon a tárolás a földgáz-kereskedelemtől jogilag elválasztandó tevékenység, ezért az infrastruktúra tulajdonjoga és működtetése a benne tárolt készlet tulajdon és rendelkezési jogától elkülönül.
kiOTói JEgyzŐkönyV

A Kiotói Jegyzőkönyv az ENSZ Éghajlat-változási keretegyezményének (UNFCCC) kiegészítő jegyzőkönyve, melynek célja „a levegő üvegházhatású gázkoncentrációjának stabilizálása egy olyan
szinten, amely segítségével megelőzhető egy, az ökoszisztémát
veszélyeztető helyzet kialakulása”.

Szén- vagy földgáztüzelésű erőmű, amely villamos és termikus
energia egyidejű termelésére alkalmas.
kOmbináLT CikLusú gáz TuRbinA (CCgT)

dOwnsTREAm

Feldolgozás és Kereskedelem, Kiskereskedelem és Petrolkémia

A geotermikus erőművek a geotermikus energiát hasznosítva hőt
és/vagy áramot termelnek.

bizOnyíTOTT, TERmELésbE nEm áLLíTOTT készLET

fAmE- zsíRsAV, mETiLészTER

hdPE

Olyan bizonyított készlet, amely olyan területeken lévő új kutakból nyerhető, ahol még nem történt termelő fúrás, vagy olyan
meglévő kutakból, ahol viszonylag jelentős ráfordítás szükséges
a termelésbe állításhoz.

A dízelgázolaj bio-eredetű keverőkomponense

Magas sűrűségű polietilén

fCC (fLuid CATALiC CRACking)

hidROkRAkk

Fluidágyas katalítikus krakkolóüzem

bizOnyíTOTT, TERmELésbE áLLíTOTT készLET

FinOmítói árrés

Az a bizonyított készlet, amely a meglévő kutakból a rendelkezésre álló eszközökkel kitermelhető.

A nemzetközi termékjegyzésár és a kőolaj tényleges beszerzési
ára közötti különbség. Másképpen: Meghatározott nyersolaj, illetve finomítói költségekkel rendelkező (teoretikus, vagy tényleges) finomító egységnyi haszna.

Könnyű vagy nehéz gázolajok vagy maradék szénhidrogének hidrogénáramban, magas nyomáson és hőmérsékleten, katalizátor
jelenlétében történő krakkolása, melynek célja könnyű olajtermékek előállítása.

A földgáz hőmennyiségi alapon (a gáz fűtőértékének figyelembe
vételével) kőolajra történő átszámítása után kapott egyenértéke
(1 boe általában kb. 160-170 normál m3 gázzal egyenlő).

kEREskEdELmi gázTáROLás

kOgEnERáCiós ERŐmű
geOtermikus energia

A bizonyított készletek olyan készletek, amelyek ismert telepekből az aktuális gazdasági feltételek, művelési módszerek és állami
szabályozás mellett gazdaságosan kitermelhetők.

bOE (hORdó kŐOLAJ-EgyEnéRTék)
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A földgázból leválasztott cseppfolyós szénhidrogének a propántól, a gazolinokig bezárólag.

Az aktuális ipari kőolaj- és földgázvagyonnak az a részmennyisége, amely gazdaságosan kitermelhető a vonatkozási időpontban
érvényes gazdasági, működési és szabályozási feltételek mellett.

gEOTERmikus ERŐmű

Kombinált ciklusú gáz turbinás (CCGT) erőműben a gázturbinában termelt elektromos áram mellett a keletkezett hő is hasznosításra kerül és áramot termel egy gőzturbina segítségével; ezáltal
megnöveli az elektromos áram termelésének a hatékonyságát (az
újonnan épített CCGT- hatásfoka átlagosan 58%).
kOndEnzáTumOk

finOmíTói fEdEzET

Teljes finomítási kapacitás osztva az összes értékesített termékmennyiséggel.

A folyékony fázisú szénhidrogének azon csoportjának általánosító elnevezése, amelyben dominálnak a könnyű alkotók, és amelyek a földgázból vagy a kőolaj kísérőgázából a felszínen kerülnek
leválasztásra.
krakkOlás

hŐERŐmű

Hőerőmű minden olyan erőmű, melyben áramfejlesztés gőz segítségével történik. A keletkezett hő hőturbinán keresztül generátor segítségével fejleszt áramot (a régióban lévő hőerőművek átlagos hatásfoka 35% körüli).

Az ásványolaj- és petrolkémiai iparban azoknak a műveleteknek/
technológiáknak a gyűjtőneve, amelyek során nehezebb szénhidrogén-molekulák hosszabb láncainak széttördelésével - a szénszén kötések bontásával - könnyebb (alacsonyabb forráspontú)
termékek elegyét állítják elő. A krakkolás lehet tisztán termikus

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012

kiFejezések FOGalOmtára

bányAJáRAdék (mAgyARORszágOn)

készlet

251

nettó elektrOmOs hatásFOk

A nettó elektromos hatásfok egy elektromos entitásnak a hasznos
energia és az összes felhasznált energia hatékonysága (tört kifejezés), módosítva a saját felhasználással.
nettó szárazgáztermelés

A kitermelt összes gáz, csökkentve a termelt vagy leválasztott
szén-dioxid, illetve a kondenzátumok mennyiségével.

LdPE

Alacsony sűrűségű polietilén

nettó termelés

LPg (LiquifiEd PROPAnE gAs)

A szénhidrogénmezőkből származó összes kőolaj és földgáz menynyisége a bányajáradék levonása után.

Cseppfolyósított propán (gáz)
OleFin

Célja a kőolajfinomítás során keletkező termékek (fűtőolaj) könynyebb, értékesebb termékekké (fehéráruvá) történő átalakítása.

Olyan nyílt szénláncú szénhidrogén-vegyületek gyűjtőneve, amelyek szénláncukban telítetlen szén-szén kettőskötést tartalmaznak. Legegyszerűbb szerkezetű képviselőik, az etilén és propilén, a petrolkémiai ipar alapvegyületei. Az olefinek előállításának legfontosabb eszköze az olefinmű, ahol vegyipari benzin
és gázolaj, illetve egyéb könnyű szénhidrogének krakkolásával,
dehidrogénezésével fő termékként etilén és propilén keletkezik.

mEddŐ kúT

OLEfinmű

Olyan fúrás, amely nem igazolja szénhidrogéntelep meglétét, vagy
nem képes kőolajat, illetve földgázt gazdaságosan kitermelni.

Kulcsfontosságú petrolkémiai alapvegyületek (olefinek: etilén, propilén, illetve aromások: benzol, toluol, xilolok) előállítására szolgáló technológia, mely a kőolaj-finomítók által termelt
petrolkémiai alapanyagok (vegyipari benzin és gázolaj), valamint könnyebb telített szénhidrogének (etán, propán, bután) vízgőz jelenlétében végzett hőbontásán (termikus krakkolásán) és
dehidrogénezésén alapul. Céltermékei (etilén, propilén) a polietilén és polipropilén gyártás alapanyagai, de kísérő termékei is sokoldalúan felhasználhatók a szerves vegyiparban, a műanyag- és
gumiiparban, illetve benzin-keverő komponensként.

mAgyAR ásVányOLAJ szöVETség

A legjelentősebb magyarországi kőolajtermék-forgalmazó társaságok szövetsége.
mARAdékfELdOLgOzási PROJEkT

meh

Magyar Energia Hivatal
mmscF

Millió köbláb, a földgáziparban használt angolszász mértékegység, egy köbméter egyenlő 35,314 köblábbal.

lő mélységű hidrogénezése után felhasználható, mint jó minőségű, magas oktánszámú motorbenzin-keverő komponens.
pOlietilén

Az etilén polimerizálásával előállítható hőre lágyuló polimer. A tömegműanyagok között napjainkban ez a típus bír a legnagyobb
részesedéssel. A gyártására kidolgozott ipari eljárások paraméterei (pl. nyomás, hőmérséklet, alkalmazott segédanyagok, katalizátorok) jelentősen különböznek, így egymástól eltérő tulajdonságú termékek széles skálája állítható elő. Ezek sűrűség szerint alapvetően két osztályba sorolhatók: LDPE (kis sűrűségű polietilén), HDPE (nagy sűrűségű polietilén). Molekuláris szinten jelentős az eltérés: az LDPE lényegesen rendezetlenebb szerkezetű,
sok elágazó szénláncot tartalmazó komponensek elegye, ami lágyabb, rugalmasabb anyagot eredményez, míg a HDPE rendezettebb szénláncainak következtében sűrűbb, keményebb, erősebb
(nagyobb szakítószilárdságú) anyag.
pOliOleFinek

Gyűjtőneve az olefinek (pl. etilén és propilén) polimerizálásával
(poliaddíciójával) előállítható hőre lágyuló polimereknek. Ide tartoznak a legjelentősebb tömegműanyagok, a polietilén és a polipropilén.

A propilén polimerizálásával előállítható, hőre lágyuló polimer.
A tömegműanyagok között jelentős - és egyre növekvő - részesedéssel bír. A gyártására kidolgozott ipari eljárások paraméterei
(pl. nyomás, hőmérséklet, alkalmazott segédanyagok, katalizátorok) jelentősen különböznek, így egymástól eltérő tulajdonságú
termékek széles skálája állítható elő. Etilénnel együtt történő polimerizálásával PP-kopolimerhez jutunk. Széleskörűen alkalmazható, jó ütőszilárdságú és kiválóan színezhető anyag. A PP jó hőálló tulajdonsággal és alacsony vízfelvételi képességgel rendelkezik.

mszksz
(mAgyAR
szöVETség)

szénhidROgén

készLETEzŐ

Magyarországon a kőolaj és kőolajtermékek, valamint a földgáz
stratégiai készletezését látja el.

OROsz ExPORT „bLEnd”

ppm

API sűrűség: 32,5, kéntartalom 1,25%, orosz kőolajok keveréke,
amelyek jegyzésárai irányadóként szolgálnak a nemzetközi kőolajpiacokon.

Kis koncentrációk jellemzésére használt mérőszám, milliomodrészt jelöl (parts per million = ppm). A könnyű megjegyezhetőség kedvéért: 0,1% = 1000 ppm. A motorhajtó anyagok adalékainak és szennyezéseinek koncentrációját általában ebben a mértékegységben fejezik ki.

pirOlízis

Szénhidrogének magas (általában 650°C feletti) hőmérsékleten
és alacsony (néhány bar) nyomáson végzett termikus krakkolása
(hőbontása), az olefinművek működésének alapeljárása. A kokszképződés minimalizálása érdekében a folyamatot vízgőz jelenlétében végzik.

Nelson komplexitás index, amit Wilbur Nelson fejlesztett ki 1960ban. A finomító komplexitását – kiépítettségét – jelző mérőszám,
ami a konverziós kapacitásokat hasonlítja a lepárló kapacitásokhoz.
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Az olefinművekben petrolkémiai alapanyagok (vegyipari benzin
és gázolaj, valamint egyéb könnyű- szénhidrogének) pirolízise során a főtermékek (etilén és propilén) mellett keletkező, a benzinek forráspont-tartományába eső értékes kísérő termékek elegye, jelentős aromás tartalommal. További feldolgozásával egyedi
aromások (benzol, toluol, xilolok, stb.) nyerhetők, illetve megfele-

A Society of Petroleum Engineers, azaz az Olajmérnökök Társasága által alkalmazott módszer.
sPOT szERzŐdés/éRTékEsíTés

Rövid távú, általában egy adott szállításra vonatkozó szerződés
keretében történő értékesítés.
sTRATégiAi (bizTOnsági) gázTáROLó

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. számú
törvény (Fbkt) végrehajtását szolgáló mobil készlet és hozzá rendelt csúcskivételi kapacitás. E készlet és kapacitás kizárólag ellátásbiztonság érdekéből, válsághelyzet esetén, miniszteri rendeletben kihirdetett feltételekkel vehető igénybe, illetve kötelezően visszapótlandó.

Az a csővezeték tartozékaival és szerelvényeivel együtt, amelyen
keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdőpontja az országhatár, a termelés betáplálási pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja, végpontja az országhatár, a gázátadó állomások kilépőpontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja.
társaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
TERmELésbE áLLíTás

Szénhidrogénkészletek letermeléséhez szükséges földalatti és felszíni létesítmények megvalósításának folyamata.
TERmELésmEgOszTási EgyEzmény (PsA)

A kitermelt szénhidrogén megosztását célzó egyezmény az
adott állam és a kőolaj vagy földgázmező termelési licenszének
tulajdonosa(i) között.

PROPán-buTán (Pb) gáz

TERmékszERzŐdés/éRTékEsíTés

Főként propánból és butánból álló, nyomás alatt cseppfolyósított
szénhidrogén-gázelegy, amelyet háztartási célokra palackokban,
cseppfolyósítva hoznak forgalomba. Ma elterjedőben van motorikus felhasználása. Ez az üzemanyag az „autógáz”.

Hosszú távra szóló, általában egy éves vagy annál hosszabb lejáratú szerződés megvalósításának folyamata.

PiROLízisbEnzin
nCi (nELsOn kOmPLExiTás indEx)

spe-alapú készletértékelés

szállítóvezeték
POLiPROPiLén (PP)

mOnOmerek

A monomerek a polimerek (műanyagok, gumik) alapvegyületei,
a nagy molekulatömegű anyagokat alkotó polimer láncok alapegységei (láncszemei). Napjainkban a legfontosabb monomerek,
a petrolkémiai ipar alapvegyületei a rövid szénláncú olefinek (etilén, propilén, butadién), illetve ezek egyszerű származékai, valamint a legegyszerűbb aromás vegyület a benzol. A felsorolt monomerek elsődleges forrásai az olefinművek.

ket, a kőolaj-finomítást, az ellátáshoz valamint az értékesítéshez kapcsolódó logisztikai tevékenységet, továbbá a kőolajtermékek nagykereskedelmi forgalmazását. Feladata, hogy a teljes értéklánc optimalizálásával a MOL Csoport a lehető legjobb eredményt érje el.

sappO

Szlovák Kőolajipari és Kereskedelmi Szövetség

TOE (TOnnA kŐOLAJ-EgyEnéRTék)

A földgáz hőmennyiségi alapon (a gáz fűtőértékének figyelembevételével) kőolajra történő átszámítása után kapott tömeg egyenértékes. Gyakorlati alkalmazáskor 1 toe alatt általában 1.200
Nm3-nyi gázt értünk.

sCm (suPPLy ChAin mAnAgEmEnT)

Az ellátási lánc menedzsment, mely koordinálja a kőolaj-, más
finomítói alapanyag- és késztermék-beszerzési tevékenysége-

tranzit

A szállítóvezeték-hálózaton végzett földgázszállítás, amely az Eu-

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012

kiFejezések FOGalOmtára

(hőbontás), de katalitikus is (ez utóbbi esetben a krakkolási folyamatok lejátszódását katalizátorok használatával segítik elő). A
modern ásványolaj-feldolgozás egyik legfontosabb művelete katalizátor jelenlétében 480–540 ˚C közötti hőmérsékleten végzett
krakkolás, amelynek során nehéz párlatokból vagy lepárlási maradékokból motorhajtó anyagok, valamint jó minőségű motorhajtó
anyaggá (például alkiláttá) tovább alakítható gázok keletkeznek.

253

rópai Gazdasági Térség legalább egy tagállamának határát átlépi, és kezdő- vagy végpontja az Európai Gazdasági Térség határain kívül van.

Üzleti eredmény plusz értékcsökkenés osztva az értékesítés nettó árbevételével

upstream

eps

Kutatás–termelés szegmens

Egy részvényre eső hozam. Csoport nettó eredménye / a visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett
átlagos részvény darabszám

közúTi bALEsETEk ARányA (RAR)

Közúton bekövetkezett balesetek száma, 1 millió levezetett km-re
vonatkoztatva

isdA (inTERnATiOnAL swAP dEALERs AssOCiATiOn)

Az Éves Humán Ciklus (Annual People Cycle) célja a fenntartható
és integrált emberi erőforrás menedzsment folyamat megteremtése a MOL-csoportban. Az évente ismétlődő vizsgálati folyamat biztosítja a rendszeres visszajelzést a munkavállalók teljesítményéről,
karrier és képzési lehetőségekről és megteremti az aktuális teljesítményértékelés és a hosszú távú karriertervezés közötti kapcsolatot.

Az ISDA Master-szerződés derivatív (származékos) ügyletek jogi
lebonyolítására vonatkozó általános keretszerződés két fél között.

bOi (biOLógiAi Oxigén igény mg/L)

iFrs

Olyan fúrás, amelynek a függőleges szakaszt követően van a beáramlási keresztmetszet növelését célzó vízszintes vagy ahhoz közeli szakasza a célrétegben.

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardek, korábban Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS)

A nettó hitel és a nettó hitel plusz összes saját tőke hányadosa

piaci kapitalizáció

AnyAVáLLALATi
EREdménybŐL

RészVényEsEk

RészEsEdésE

Az

Adózás utáni eredmény csökkentve a külső tulajdonosok eredményből való részesedésének összegével
áTLAgOs
(ROACE)

LEköTöTT

TŐkEARányOs

mEgTéRüLés

Adózott üzleti eredmény / átlagos lekötött tőke
Adózott üzleti eredmény = üzleti eredmény x (100% - kalkulált társasági adókulcs)
Átlagos lekötött tőke= nyitó lekötött tőke/2 + záró lekötött tőke/2
Lekötött tőke = összes eszköz - befektetett pénzügyi
eszközök - befejezetlen beruházás állománya
- pénzeszközök és értékpapírok + rövid lejáratú
kötelezettségek + rövid lejáratú hitelek

A társaság tőkepiaci értéke, az alaptőkét alkotó részvények darabszáma (a sajátrészvényeket nem számítva) szorozva a részvények
aktuális piaci árával

LEbEgŐ sziLáRdAnyAg TARTALOm

vízben nem oldódó részecskék tömege
LTif (bALEsETi fREkVEnCiA)

A BOI értékből a szennyvízben jelenlévő biodegradálható szerves
anyag és annak mikrobiális lebontásához szükséges oxigén menynyiségére lehet következtetni.

Egymillió ledolgozott órára jutó, munkaidőkieséssel járó munkabalesetek (LTI) száma
Pm (PARTiCuLATE mATTER)

Egészségvédelem-, Biztonságtechnika és Környezetvédelem

Szilárd Részecske. Égés vagy más technológiai eljárás során keletkezett, a levegőben található szálló por. A legveszélyesebbek a 10
μm-nél finomabb frakciók (PM10).

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része + rövid lejáratú hitelek +
hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része – értékpapírok – pénzeszközök

ELfOLyásOk:

TPh (TOTAL PETROLEum hydROCARbOns)

Az 1 m3-nél nagyobb, nem szándékos, kontrollálatlan veszélyes anyag
külső környezetbe (talajvíz, felszíni víz vagy talaj) történő elfolyása.

Összes alifás szénhidrogének. A felszíni víz vagy talaj szerves olajszármazékokkal való szennyezettségét kifejező paraméter.

nOplat

ETs (EmissiOn TRAding sChEmE)

ühg (üVEgházhATású gázOk)

Kalkulált társasági adóval csökkentett üzleti eredmény

Az Európai Unió piaci eszközökön alapuló kereskedelmi rendszere, melynek célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátások
költség hatékony csökkentése.

Olyan gázok, amelyek az infravörös sugárzás egy részét elnyelik,
és ezzel hozzájárulnak a Föld körüli szigetelő takaró kialakulásához (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6).

ff (fEnnTARThATó fEJLŐdés)

VOC (VOLATiLE ORgAniC COmPOunds)

„Olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációkat saját szükségleteik kielégítésében.” (Forrás: UN/ Brundtland-jelentés)

Ebk

nettó hitelállOmány

pénzÜgyi kOvenáns

Specifikus eredménykimutatás, mérleg, valamint cash-flow-beli
tételek hányadosa. (pl.: Net Debt/EBITDA, EBITDA/Összes Kamatráfordítás). A pénzügyi kovenánsokat elsősorban hitelszerződésekben alkalmazzák, a finanszírozók hitelkockázatának limitálása
érdekében.
részvényesi hOzam

gRi (gLObAL REPORTing iniTiATiVE)

Beruházások és befektetések

A részvények árfolyamváltozásának és a fizetett osztalékból adódó összes hozam

Cf@R (CAsh fLOw AT Risk)

sAJáTTŐkE-ARányOs mEgTéRüLés (ROE)

Olyan, az érintettek bevonását szorgalmazó folyamat és független
intézmény, amelynek küldetése egy nemzetközi szinten használható útmutató kidolgozása és elterjesztése a fenntarthatósági jelentésekre vonatkozóan.

Szilárd vagy folyékony közegekből felszabaduló illékony szerves
vegyületek összefoglaló neve. Több különböző vegyi anyagot takarhat, melyek közül egyesek rövid vagy hosszú távon károsak lehetnek az emberi egészségre illetve a légkörben fotokémiai reakcióba léphetnek. Mindazon szerves vegyületek, amelyek gőznyomása 293,15°K (20°C) hőmérsékleten legalább 0,01 kPa, vagy
amelyek a tényleges felhasználás körülményei között hasonló illékonyságúak (kivéve a metán). A legtöbb talaj menti ózon
(szmog) a NOX és a VOC-k reakciója során keletkezik.

A vállalat kockázatainak, illetve jövőbeli cash-flow-ja ingadozásának mérésére szolgáló módszer. Figyelembe veszi a MOL csoportot érintő külső faktorokból (termékár, árfolyam, kamatláb) fakadó kitettséget, a faktorok volatilitását, a faktorok közötti korrelációkat, illetve a MOL Csoport üzletei közötti portfolióhatást.

A társaság részvénytőkéjére eső megtérülést mutatja meg; a nettó eredmény osztva a társaság saját tőkéjével.

hAy:

vru

A MOL-csoport munkakör-besorolási rendszere a nemzetközileg
ismert és elismert HAY módszertanra épül. A HAY rendszer lehetővé teszi egy átfogó, logikus, transzparens és konzisztens rendszer kialakítását, mely garantálja a munkavállalók megfelelő besorolását munkájuk és pozíciójuk alapján.

Gőzvisszanyerő rendszer – egy viszonylag egyszerű rendszer, mely
lehetővé teszi az egyébként a légkörbe kerülő gázok összegyűjtését és elvezetését.

capex

EbiTdA

Üzleti eredmény és az értékcsökkenés összege
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kOi (kémiAi Oxigén igény mg/L)

APC:

vízszintes Fúrás

A letétkezelő által letétben tartott részvényekről kiállított letéti
igazolások, amelyek külföldön kerültek forgalombahozatalra.

a szennyező hatások megelőzése, minimalizálása, kármentesítése vagy enyhítése szennyezett talaj vagy víz esetében, illetve ezen
területek eredeti állapotának helyreállítása.

fEnnTARThATó fEJLŐdés

ELAdósOdOTTság

AdR (AmERiCAn dEPOsiTARy RECEiPT)

Üzleti tevékenység eredménye módosítva a pénzmozgással nem
járó tételekkel, a nettó forgótőke-változásból eredő pénzárammal
és a fizetett társasági adó összegével.

kármentesítés

A vízben levő anyagok, elsősorban a szerves anyagok redukáló képessége, amelyet az oxigénfogyasztás mérésével állapítanak meg.
Az elfogyasztott oxigént a víz térfogategységre vonatkoztatják.

Az Ural Blend az orosz exportminőségű kőolaj elnevezése. Nehéz,
savanyú (magas kéntartalmú) kőolaj, ezért az Ural Blend ára alacsonyabb, mint a könnyű, kis kéntartalmú Brent típusú kőolajé.

pénzÜgyi kiFejezések

üzLETi TEVékEnységbŐL
származó nettó pénzáramlás

shOrt-pOzíció

Olyan kockázati kitettség, ahol egy társaság eredményét és/vagy
cash flow-ját negatívan befolyásolja egy külső tényező (termékár,
árfolyam, kamatláb) emelkedése.

Ebk indikáTOROk

Az EBK típusú teljesítményjelzők pontos definíciójáért kérjük látogasson el a MOL Fenntartható Fejlődés honlapjára. www.mol.hu/sd
mOl-csOpOrt éves jelentés 2012

kiFejezések FOGalOmtára

uRAL bLEnd

EbiTdA RáTA
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részvényesi inFOrmációk
a társaság székhelye

bEfEkTETŐi kAPCsOLATOk VEzETŐ

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (MOL Nyrt.)
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
1502 Budapest, Pf. 22
Telefon: 06 1 209-0000, 06 1 209-1010, 06 1 209-2020

Horváth Ádám
E-mail: adhorvath@mol.hu

RészVénykönyV VEzETésE

KELER Rt.
1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.
Telefon: 06 1 483-6251, 06 1 483-6289
Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 09.00-15.00 óráig
RészVényEk kEREskEdELméRŐL
infORmáCió kéRhETŐ

Budapesti Értéktőzsde
1062 Budapest, Andrássy út 93.
Telefon: 06 1 429-6857
Fax: 06 1 429-6899
E-mail: info@bse.hu

ELEmzŐi és RészVényEsi kAPCsOLATOk

Herczenik Ákos
E-mail: aherczenik@mol.hu
Pandi Zoltán
E-mail: zpandi@mol.hu
Kontráné Palicska Rita
E-mail: rpalicska@mol.hu
Glamuzina Marko
E-mail: mglamuzina@mol.hu
kisRészVényEsi és LETéTkEzELŐi kAPCsOLATOk

Fogarasi Zoltán
E-mail: zfogarasi@mol.hu
fEnnTARThATó fEJLŐdés

Kapusy Pál
E-mail: sd@mol.hu

VARsói éRTékTŐzsdE

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
4 Ksiazeca Street 00-498, Warsaw Poland
Telefon: (+4822) 628-32-32
Fax: (+4822) 628-17-54
E-mail: gpw@gpw.pl
dR-infORmáCió

The Bank of New York Mellon
Slawek Soltowski
101 Barclay Street, 22 West New York, NY 10286 USA
Telefon: 00-1-212-815-3503,
Fax: 00-1-212-571-3050
Email: slawek.soltowski@bnymellon.com
hiRdETményEk közzéTéTELénEk hELyE
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bEfEkTETŐi kAPCsOLATOk

impresszum

1117 Budapest,Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: 06 1 464-1395
Fax: 06 1 464-1335
E-mail: investorrelations@mol.hu

Felelős kiadó: Szollár Domokos, Somlyai Dóra, Horváth Ádám,
Kapusy Pál
Szerkesztő: Kontráné Palicska Rita, Jancsár Gergely
Dizájn és Kiadó: Hamu és Gyémánt Kiadó

részvényesi inFOrmációk

A társaság közleményeit a MOL honlapján: ir.mol.hu és a
Budapesti Értéktőzsdei honlapján: http://bet.hu/ teszi közzé.

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012

257

tartalOmjeGyzék
és linktár
Téma

Oldalszám

Befektetői prezentáció

ir.mol.hu Kattintás: A MOL-csoportról

104

ir.mol.hu Kattintás: A MOL-csoportról

4, 12

ir.mol.hu Kattintás: A MOL-csoportról

Szabályozott információk
Tulajdonosi struktúra

ir.mol.hu Kattintás: Szabályozott információk
246

ir.mol.hu Kattintás: Letölthető dokumentumok

Üzleti és stratégiai prezentációk

ir.mol.hu Kattintás: Letölthető dokumentumok
ir.mol.hu Kattintás: Pénzügyi jelentések

Negyedéves jelentések

ir.mol.hu Kattintás: Pénzügyi jelentések

Pénzügyi és működési adatok 2001-től (excel file)

ir.mol.hu Kattintás: Pénzügyi jelentések

Pénzügyi jelentések prezentációk

ir.mol.hu Kattintás: Pénzügyi jelentések

Díjaink és elismeréseink

184

mol.hu/kornyezet Kattintás: Biológiai sokszínűség

5

mol.hu/ff Kattintás: Díjaink és elismeréseink

EBK politika
188

mol.hu/ember Kattintás: Egészség- és munkavédelem

Éghajlatváltozás

174

mol.hu/kornyezet Kattintás: Éghajlatváltozás

Emberi jogok

204

mol.hu/ember Kattintás: Emberi jogok védelme

Energiahatékonyság

176

mol.hu/kornyezet Kattintás: Energiahatékonyság javítása

Érintettek bevonása

mol.hu/ff Kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása

Esélyegyenlőség

202

mol.hu/ember Kattintás: A humán erőforrás kezelése

Etika

208

mol.hu/ff Kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása

Fenntartható Fejlődés
Global Compact (UNGC)

mol.hu/ff Kattintás: Bevezetés
2

mol.hu/ff Kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása

GRI megfelelés

216

mol.hu/ff Kattintás: Bevezetés

Hatásaink és teljesítményünk áttekintése

172

mol.hu/ff Kattintás: Bevezetés

Hulladékkezelés

182

mol.hu/kornyezet Kattintás: Kibocsátás, elfolyások és
hulladék

Humán erőforrás fejlesztése

193

mol.hu/ember Kattintás: A humán erőforrás kezelése

Kivitelező menedzsment

187

mol.hu/ember Kattintás: Egészség- és munkavédelem

Kockázatkezelés

235

mol.hu/ff Kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása

Környezetvédelem

179

mol.hu/kornyezet

Közlekedésbiztonság

186

mol.hu/ember Kattintás: Egészség- és munkavédelem

Külső kezdeményezésekkel kapcsolatos vállalások
Lényegességi elemzés

mol.hu/ff Kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása
216

mol.hu/ff Kattintás: Bevezetés

mol.hu/kornyezet Kattintás: Kibocsátás, elfolyások és
hulladék
mol.hu/kornyezet Kattintás: Márkamenedzsment

Megújuló energiák

175

Munkabiztonság

185

mol.hu/ember Kattintás: Egészség- és munkavédelem
mol.hu/hu/a_molrol/sd/a_vallalatcsoport_iranyitasa/
Kattintás: Menedzsment rendszerek

Szabványos irányítási rendszerek
Tárgyjegyzék/Definíciók

mol.hu/kornyezet Kattintás: Éghajlatváltozás

250

mol.hu/ff Kattintás: Bevezetés

Társadalmi célú befektetések

206

mol.hu/ember Kattintás: Társadalmi célú befektetések

Tehetséggondozás

190

mol.hu/ember Kattintás: A humán erőforrás kezelése

Termékgondozás

mol.hu/kornyezet Kattintás: Termékfelelősség

Vevőink

207

mol.hu/kornyezet Kattintás: Termékfelelősség

Vízgazdálkodás

180

mol.hu/kornyezet Kattintás: Vízgazdálkodás
ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

226

ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás
ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás
ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

Bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos irányelvek

ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

Felügyelő Bizottság ügyrendje

ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

Igazgatóság által működtetett bizottságok ügyrendje

ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

Igazgatóság ügyrendje

ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés
“Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

222

ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján "

ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

Nyilatkozat a Varsói Értéktőzsde társaságirányítási
ajánlásainak alkalmazásáról

ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

Társaságirányítási irányelvek

ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

Vállalat Irányítási Kódex

ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

Árfolyam diagramm
Kapcsolatok
Közgyűlési dokumentumok

ir.mol.hu Kattintás: Árfolyam adatok
ir.mol.hu Kattintás: Részvényesi szolgáltatások
ir.mol.hu Kattintás: Közgyűlések

Közgyűlési határozatok

ir.mol.hu Kattintás: Közgyűlések

Osztalék

ir.mol.hu Kattintás: Közgyűlések

Pénzügyi naptár
RSS

Társaságirányítás

mol.hu/ff Kattintás: Bevezetés
Fenntarthatósági jelentés: nem-pénzügyi teljesítményünk

8

179

Márkamenedzsment

Az Igazgatóság bizottságainak összetétele
A MOL Nyrt. igazgatóságának tagjai, valamint a
felügyelő bizottság tagjai részére kifizetett juttatások
és irányelvek
Alapszabály

mol.hu/kornyezet Kattintás: Értékteremtés az érintett felek
számára

Ellátásbiztonság

További információ a honlapunkon

A függetlenség kritériumai a MOL Igazgatóság tagjaira vonatkozóan

mol.hu/ff Kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása

Egészségvédelem

Elnöki levél (SD)

Pénzügyi és
működési teljesítményünk

Éves jelentés 2012 - online

Üzleteink

Kutatási és termelési eredmények és riport

Biológiai sokszínűség

258

ir.mol.hu Kattintás: A MOL-csoportról

Levegőtisztaság-védelem

Oldalszám

Fenntarthatósági jelentés: nem-pénzügyi
teljesítményünk

MOL

ir.mol.hu Kattintás: Befektetői prezentáció
6, 156

About MOL

Leányvállalatok

Téma
A MOL-csoportról

Kiemelt üzleti adatok

További információ a honlapunkon

ir.mol.hu Kattintás: Események
ir.mol.hu Kattintás: RSS

mOl-csOpOrt éves jelentés 2012

259

kiBOcsÁtÓi nyiLatkOzat
Alulírottak, mint cégjegyzésre és képviseletre feljogosított személyek, a MOL törzsrészvények kibocsátójának, a MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (MOL Nyrt.) a képviseletében kijelentjük, hogy a MOL Nyrt. teljes felelősséget
vállal a tekintetben, hogy a MOL-csoport nyilvánosságra hozott 2012. évi Éves Jelentése a legjobb tudásunk szerint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok szerint készült, valós és megbízható képet ad a MOL Nyrt. és leányvállalatai
eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint eredményéről; továbbá megbízható képet ad a MOL Nyrt. és leányvállalatai helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Budapest, 2013. április 25.

Molnár József
Vezérigazgató (GCEO)
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Simola József
Pénzügyi-vezérigazgató- helyettes (GCFO)
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