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A Társaság alaptőkéje 102.428.682.578 Ft, amely 102.428.103 darab
„A” sorozatú, névre szóló, 1.000 forint névértekű, törzsrészvényből,
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A MOL alapszabálya értelmében, egy részvényes vagy részvényesi
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ABOUT
A
MOL-CSOPORT
MOL GROUP
INTEGRÁLT
INTEGRATED
JELENTÉSÉRŐL
REPORTING

ÁTTEKINTÉS

A MOL-CSOPORT
INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL

A

MOL-csoport kilencedik Integrált Éves
Jelentése összefoglalja a vállalat 2016-os
teljesítményét. Az integrált jelentésben
a MOL-csoport értékteremtő folyamatainak gazdasági, társadalmi és környezeti
szemponjairól és eredményeiről számolunk be. Elkötelezettek vagyunk az átláthatóság iránt és az integrált jelentéstétel a leghatékonyabb módszer arra, hogy a
múlt évi teljesítményünkről – amely magában foglalja
a 2016. január 1-jétől december 31-éig tartó pénzügyi
évünket – átfogó képet nyújtson részvényeseink és más
érdekelt felek számára.
A jelentést globálisan elismert keretrendszerek mentén
készítjük, biztosítva ezzel, hogy az megfeleljen a legszigorúbb elvárásoknak is. Ez magában foglalja:
 a pénzügyi információk közzététele során a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS)
való megfelelést,
 a fenntarthatósági teljesítményünkről nyújtott teljeskörű áttekintés során a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI) újonnan kiadott szabványnak való
megfelelést,

 a GRI (Olaj- és Gázipari kiegészítések) és az IPIECA
(Olaj- és Gázipari Útmutató az Önkéntes Fenntarthatósági Beszámoláshoz) szektorspecifikus útmutatóinak használatát,
 és az ENSZ Global Compact (UNGC) program 10 alapelvének megfelelő jelentéstételt.
Ez a jelentés egyben a 2014/95/EU nem pénzügyi jelentéstételére vonatkozó irányelv előírásainak való megfelelést is szolglálja, amelyet 2016. július 16-án ültettek át
a Magyar Jogrendbe (2016. LXVI. Törvény).
A jelentés korábbi időszakokra vonatkozó adatokat is
közöl ott, ahol ez szükséges a teljesítményünk kontextusba helyezéséhez. Az Intergált Éves Jelentés tartalma
az interneten is elérhető egy tematikus honlapon:
www.molgroup.info/annualreport2016
Az Integrált Éves Jelentést angol és magyar nyelven
tesszük közzé. Bármilyen eltérés esetén a magyar verzió
az irányadó. További információk és ismertetések
a MOL-csoportról a következő linken találhatóak:
www.molgroup.info
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AZ ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ
ÉS A VEZÉRIGAZGATÓ LEVELE
ELŐSZÓ
Tavalyi levelünkben arról számoltunk be, hogy jelentős piaci
kilengések közepette a befektetők a megbízhatóságot keresik.
Örömmel mondhatjuk el, hogy igazoltuk megbízhatóságunkat, és ismét erős eredményekkel zártuk az évet. A külső
környezet 2016-ban is igen változékony maradt. Az olajárak
az év elejei mélypont után ugyan folyamatosan emelkedtek, de
még így is jóval elmaradnak az utóbbi öt év átlagos szintjétől.
A magasabb olajáraknak természetes velejárója volt a finomítói
és petrolkémiai árrések csökkenése, viszont ezen mutatók
még mindig kedvező szinten álltak tavaly. Magas minőségű,
alacsony költségszintű eszközeinkre épített integrált üzleti
modellünk a piaci bizonytalanságok ellenére is képes volt
jelentős készpénztermelésre, hiszen az EBITDA kismértékű
csökkenését kompenzálta beruházásaink tudatos visszafogása.
Emellett egyszerűsítettük tulajdonosi struktúránkat és idén
újra elmondhatjuk, hogy növeltük a tulajdonosainknak kifizetett osztalék mértékét.
DOWNSTREAM
A 2015-ös csúcsot követően a Downstream üzletág ismét erős
évet zárt és csak kis mértékben maradt el az előző évitől a finomítói és petrolkémiai árrések visszaesése ellenére. Két éve
indult el Next Downstream Programunk, amelynek megvalósítása 2016-ban sikeresen folytatódott. Meggyőződésünk,
hogy a 2017 végére kitűzött céljainkat elérjük. A kiskereskedelemben számottevő növekedést értünk el, a szegmens a petrolkémiával együtt a Downstream EBITDA több mint felét adta,
ami jól mutatja az üzletág integrált értékláncának sikerességét.
Kiskereskedelmi töltőállomás-hálózatunk megfelelően pozícionált, a piac növekedéséből adódó lehetőségekkel lépést tudunk
tartani, a végrehajtott akvizíciók pedig hozzájárulnak az értékesítési volumen és a profitabilitás növekedéséhez. Folytattuk
a nem-üzemanyag típusú értékesítés növekedését célzó programunk, a Fresh Corner megvalósítását is. A program elindítása
óta jelentősen növekedett a nem-üzemanyag típusú kiskereskedelmi értékesítésből származó bevételünk, amely már a realizált árrésünk egynegyedét adja.
UPSTREAM
A 2016-os évben az Upstream szegmens gyökeres változásokon
ment keresztül és örömmel mondhatjuk, hogy a Next Upstream Programban lefektetett működési, pénzügyi és stratégiai céljainkat elértük. Ugyan az olajárak átlagos szintje 17%-ot
csökkent, hozzáértő munkatársaink és kiváló eszközeink a
program megvalósítására fókuszálva nehéz külső körülmé-

nyek között is kitűnő eredményeket értek el, jelentős értéket
teremtve a ciklus mélypontján is. Már második alkalommal
növeltük éves kitermelésünket, érett kelet-közép-európai
szárazföldi eszközeink növekvő hozzájárulásával, ezzel egyidejűleg pedig, egy már eleve versenyképes szintről, tovább csökkentettük a fajlagos kitermelési költséget. Elmondhatjuk, hogy
befektetéseinket nagyobb mértékben csökkentettük, mint az
eredeti terveinkben szerepelt, így jelentős pozitív cash-flow-t
értünk el, amely bíztató az üzletág jövője szempontjából.
MOL-CSOPORT 2030 – ENTER TOMORROW!
Tizenöt évvel ezelőtt azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a
MOL-csoportot regionális szinten piacvezető vállalattá tesszük.
Olyan vállalattá, amely képes nemzetközi versenyben is helytállni és fenntartható módon értéket teremteni. Ma ismét
kritikus pontra érkeztünk. Úgy tűnik, új és visszafordíthatatlan változásokkal nézünk szembe: először fordul elő, hogy a
közlekedésben a fosszilis üzemanyagok mellett igazi alternatíva
kínálkozik. A gyors ütemű technológiai átalakulás, a klímaváltozásból fakadó kockázatok kezelését célzó szabályozói irányváltás és a fogyasztói szokások megváltozása komoly hatással
lesznek komplett iparágakra – a miénket is ideértve. Az olajipar
várhatóan teljes szerkezeti átalakuláson megy keresztül.
A MOL azonban ezekre a gyökeres változásokra nem mint
veszélyforrásra, hanem mint lehetőségekre tekint. A MOL-csoport 2030 stratégia meghirdetésével vállalatunk az elsők
között reagál a változásokra, hogy megújulva sikereit tovább
folytathassa.
A jövőben is támaszkodni fogunk meglévő erősségeinkre,
két jelentős, szabad készpénzáramot termelő üzletágunkra,
amelyek a külső körülményeknek ellenálló, integrált üzleti
modellünk alapját képzik: az alacsony költségszintű, hatékony Upstream termelésünkre és a modern finomítói eszközeinkre. Mivel várakozásaink szerint a fosszilis energiahordozók
szerepe még sokáig meghatározó lesz, folytatni fogjuk hatékony kutatási és termelési tevékenységünket olyan jól körül
határolt területeken, ahol értéket tudumk teremteni. Szándékunk szerint a jövőben fenntartjuk a mai termelés szintjét és
megőrizzük versenyképes költségstruktúránkat: önfinanszírozó, fenntartható és értéket teremtő működést célzunk meg
akár alacsony olajárak közepette is.
A MOL-csoport a jövőben is magas komplexitású, hatékony
és profitábilis finomítókat üzemeltet, amelyek a legversenyképesebb eszközök közé tartoznak Európában. Középtávú előrejelzéseinkkel összhangban, melyek a motorüzemanyagok
visszaszorulását vetítik előre, 2030-ig finomítói működésünk
jelentős diverzifikálását és a rugalmasság növelését tűztük
ki célul. A nem motorüzemanyag típusú termékkihozatal

Hernádi Zsolt

Elnök-Vezérigazgató,
MOL-csoport

50%-ra történő növelését tervezzük 2030-ig a petrolkémiai és
vegyipari értéklánc kiterjesztésével. Úgy véljük, a petrolkémiai üzletág attraktív növekedés előtt áll, felhasználási területe folyamatosan nő. Tervezett petrolkémiai beruházásaink a
finomítóinkban előállított alapanyagokra építenek, így tovább
mélyíthető a már eddig is sikeres stratégiánk, a Downstream
üzletági integráció. A butadién és szintetikus gumi beruházások logikus folytatásaként tovább nyitunk majd a speciális petrolkémiai termékek és azok alapanyagainak irányába,
melyek gyártása kiváló megtérülést kínál hosszútávon.
Fel kell készülnünk arra, hogy a tradicionális kiskereskedelmi
üzletágunk idővel kihívásokkal szembesül majd. A gyorsan
terjedő technológiai újítások, a közlekedésben egyre népszerűbb elektromos meghajtású gépjárművek és a változó, egyre
környezettudatosabb fogyasztói magatartás egyaránt kihívást
jelentenek. A változásokra új lehetőségként tekintünk, ezért az
üzemanyag-kiskereskedelmi tevékenységünket kibővítjük.
Az átalakítás eredményeként mind több nem üzemanyag
típusú termékhez és szolgáltatáshoz férhetnek hozzá vásárlóink a töltőállomásainkon. A siker záloga, hogy felismerjük
a változó igényeket, innovatívan reagáljunk azokra és megfelelő szolgáltatásokkal, termékekkel szolgáljuk ki úton lévő
ügyfeleinket. A Fogyasztói Szolgáltatások szervezet felállítása
és az adatelemzési módszereink fejlesztése egyaránt azt a célt
szolgálja, hogy agilis, a változásokkal lépést tartó, sőt azokat
megelőző szervezetet alakítsunk ki, amely képes alkalmazkodni és alakítani a jövőbeli fogyasztói igényeket a mobilitás
területen, bármilyen irányúak is legyenek ezek a változások.
VÁLLALATI KULTÚRA
A változások iránti nyitottság, kiváló megvalósítás, működési hatékonyság - ezek mind olyan ismérvek a vállalati kultúránkban, melyek korábban is a MOL-csoport erősségei közé
tartoztak, a jövőben pedig a vállalat átalakításának alappillérei
lesznek. Az együttműködés, a transzparencia, a kockázatvállalás,
az innováció, a rugalmasság, és a fogyasztót középpontba helyező
hozzáállás mind elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresen teljesítsük hosszú távú, 2030-as stratégiánkban felvázolt céljainkat:
növekedjünk, erős pénzügyi eredményeket érjünk el és megfelelve részvényeseink jogos elvárásának, értéket teremtsünk.

Molnár József
Vezérigazgató,
MOL-csoport

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
A társaságunk irányában fennálló társadalmi és a befektetői
elvárások változnak. A befektetők érdeklődésének középpontjába kerülnek olyan nem pénzügyi témák, amelyek
érdemben befolyásolhatják befektetésük értékét. Mindezek
arra sarkaltak minket, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk
a transzparenciára, a környezetvédelmi és társadalmi problémák megoldására és a társaságirányítással kapcsolatban
felmerülő kérdésekre. Fáradozásainkat siker koronázta,
hiszen több vezető fenntarthatósági index tagjává válhattunk. Tovább dolgozunk annak érdekében, hogy javítsuk a
nagyközönség számára elérhető publikációinkat. Jelentéseink
egyszerre követik a legújabb szabványokat (GRI Standards,
EU Nem-pénzügyi Jelentés Direktíva) és szolgálnak az ENSZ
Global Compact éves Előrehaladási Jelentéseként (CoP). Tisztában vagyunk vele, hogy tevékenységünk sokak sorsát befolyásolja, ezért építettünk ki az évek során széleskörű, minden
érintettre kiterjedő társadalmi kapcsolatokat. Azon képességünk, hogy szélesebb körű társadalmi szükségleteket elégítsünk ki és hosszú távon értéket teremtsünk a vállalatunkkal
kapcsolatban állók számára, alapvetően meghatározza a fenntartható növekedésünk irányát.
KÖVETKEZTETÉS
Könnyen lehet, hogy mind a vállalat, mind az iparág szempontjából hamarosan fordulóponthoz érkezünk. Ugyanazt
kell tennünk, amit korábbi MOL-os generációk sikeresen
megtettek: úgy kell ismét megváltoznunk, hogy az élére állhassunk a közeljövő társadalmi és technológiai változásainak.
Csak úgy lehetünk sikeresek a jövőben, ha üzleti partnereinkkel és az egész társadalommal közös felelősséget vállalva
és értéket teremtve, tevékenységünket a részvényeseink érdekének maximális figyelembe vétele mellett végezzük. Meggyőződésünk, hogy munkavállalóink büszkék arra, hogy a
MOL-csoport számos erőfeszítést tesz a gazdaság és a társadalom előmozdítása érdekében. Ezúton köszönjük kollégáink
munkáját és ügyfeleink, valamint beszállítóink támogatását
melyek segítsége nélkül a MOL-csoport nem válhatna a XXI.
század meghatározó vállalatává a régióban.
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FŐBB EREDMÉNYEINK ÉS KITEKINTÉS

A MOL FUNDAMENTÁLIS ÉPÍTŐKÖVEI
ELLENÁLLÓ,
INTEGRÁLT
ÜZLETI
MODELL

PÉNZÜGYI
FEGYELEM

CSOPORTSZINTŰ
„TISZTA” EBITDA
BERUHÁZÁSOK
ÉS BEFEKTETÉSEK
(ORGANIKUS)

MINŐSÉGI,
MOL 2030:
ALACSONY
ÉPÍTÜNK
KÖLTSÉGSZINTŰ ERŐSSÉGEINKRE
ESZKÖZÖK

BIZTONSÁG
ÉS
HATÉKONYSÁG

2016
CÉL

~2,2 Mrd USD
(megemelt)

Max. 1,1 Mrd
USD (0,2 Mrd
USD-vel csökketve)

FŐBB PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK

2016
TÉNY



2,15 Mrd USD



1,0 Mrd USD

2017
CÉL
2 Mrd USD+

Max 1,2 Mrd USD

SZABAD CASH
FLOW*

POZITÍV



937 millió USD

POZITÍV

NxDSP

150 millió USD



130 millió USD

160 millió USD

OLAJ ÉS
GÁZTERMELÉS

105-110
MBOEPD



112 MBOEPD***

~ 110 MBOEPD

NETTÓ
ELADÓSODOTTSÁG
/ EBITDA

‹ 2x



0,97x

‹ 2x

EBK– TRIR**

‹ 1,8



1,3

‹ 1,7

* Nettó működési cash-flow (működő tőke változás előtt) csökkentve az organikus beruházásokkal
** Összes jelentésköteles baleseti ráta
*** Társult vállalatokkal (a 2016 termelés 110 mboepd ért el összehasonlítható bázison)

 A
 2016-os csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 2,15 Mrd USD-t ért el (605 Mrd Ft), amely így megfelel
az év során megemelt célszám teljesítésének;
 A MOL által termelt szabad cash-flow csaknem 1 Mrd USD-t ért el, a nettó működési cash-flow (működő tőke változás előtt) 1,95
Mrd USD-t ért el (547 Mrd Ft), amely túlszárnyalta az organikus beruházások és befektetések állományát, 1,01 Mrd USD-t (285
Mrd Ft);
 A Downstream üzletág továbbra is a megtermelt csoportszintű cash-flow nagy részét adja, az újrabeszerzési árakkal becsült
„tiszta” EBITDA 1,45 Mrd USD-t ért el (408 Mrd Ft);
 A z Upstream üzletág 250 millió USD-t meghaladó szabad cash-flow-t termelt (amely ~7 USD szabad cash-flow-t jelent hordónként) az iparági ciklus mélypontján;
 A mérleg tovább erősödött a jelentős megtermelt szabad cash-flow hatására, a nettó eladósodottság / EBITDA mutató 0,97x
szintet ért el 2016 év végén.

FŐBB MŰKÖDÉSI EREDMÉNYEINK
 A
 Next Downstream Program (NxDSP) az utóbbi két év hatékonyságjavító intézkedéseinek köszönhetően ~340 millió USD-vel
járult hozzá az EBITDA-hoz;
 A MOL-csoport tovább folytatta a kőolajforrások diverzifikációját a magyar és szlovák finomítókban: a százhalombattai finomítóban feldolgozott kőolaj csaknem 20%-a érkezett a tengerről, a pozsonyi finomító első alkalommal dolgozott fel tengeri szállítású kőolajat;
 2 016-ban az olaj- és gáztermelés 112 mboepd szintet ért el (a társult vállalkozások hozzájárulását is figyelembe véve), amely éves
összehasonlításban, összehasonlítható alapon* 6%-os növekedést jelent, melyet egyaránt támogatott a 2012 óta legmagasabb
szintű Közép-Kelet-Európai termelés és a növekvő Egyesült Királyságbeli volumen;
 A MOL a Dow Jones Sustainability World Index tagja lett és szintén bekerült a FTSE4Good Emerging Index-be, illetve immár
két egymást követő évben szereplője a RobecoSAM Fenntarthatósági Évkönyvnek.

KITEKINTÉS
 A makrokörnyezettel kapcsolatos várakozásaink megfelelnek a 2017-21-es időszakra vonatkozó kereteknek: az olajár a 40-60
USD/hordó sávban ingadozhat, a Downstream külső környezet kis mértékben kedvezőtlenebbé válhat;
 Legalább 2 Mrd USD újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA elérését tervezzük ilyen külső környezetben;
 Maximum 1.2 Mrd USD organikus befektetési és beruházás megvalósítása várható 2017-ben, amely kis mértékben tartalmaz a
MOL 2030 növekedési projektekhez kapcsolódó költéseket;
 Megőrizzük szabad cash-flow termelésünket, a működési cash-flow továbbra is fedezi a befektetéseket, a részvényesek osztalékát és biztosítja a stratégiai projektek megvalósításának pénzügyi lehetőségét;
 Upstream: 110 mboepd körüli termelési szint fenntartása; értékteremtés megőrzése még alacsony olajárkörnyezetben is;
 Downstream: fókuszban továbbra is a hatékonyságjavítás (NxDSP), a stratégiai projektek jelentős mérföldköveket érhetnek el
(polyol: technológia kiválasztása, licensz tárgyalások; döntés az egyik olefinüzem felújításának megindításáról);
 Fogyasztói Szolgáltatások: új, különálló üzleti szegmens 2017-től.

* 2016-tól kezdve a teljes csoportszintű termelés tartalmazza a Pearl termelését, azonban a bázis (2015-ös teljes csoportszintű termelés) nem. Ezért év/év alapú
összehasonlítások esetében a Pearl-re vonatkozó termelést kivonjuk a 2016-os teljes csoportszintű termelésből.
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MOL-CSOPORT 2030 – „ENTER TOMORROW”

A MOL-csoport sikeresen megvalósította 1999-ben megfogalmazott stratégiáját. Megelőzve mindenkit a legjobb pillanatban léptünk és a
közép-kelet-európai régió piacvezető nemzetközi olaj- és gázipari vállalatává váltunk. Az integrált működési modellünk stabil és kiegyensúlyozott jövedelmezőséget biztosít az elkövetkező 10–15 évben, és egyúttal megteremti a hátteret ahhoz, hogy új irányokba induljunk el. Változik
a világ, átalakulnak az energia- és fogyasztói igények, ahogy az olaj- és gázipar is. De mi ezekben a változásokban fejlődési lehetőséget látunk.
Meggyőződésünk, ismét eljött az idő, hogy megelőzve mindenkit újabb lendületet vegyünk. Képességeink, pénzügyi eszközeink, piaci
pozíciónk és korábbi sikereink mind hozzásegítenek minket ahhoz, hogy megragadjuk a változó világ nyújtotta lehetőségeket, finanszírozni
tudjuk növekedésünket és biztosítsuk az osztalékfizetést részvényeseinknek hosszú távon is. Ennek jegyében dolgoztuk ki „Enter tomorrow”
stratégiánkat. A stratégia alappillérei:

ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY KELET-KÖZÉP-EURÓPA
LEGJOBB VÁLLALATÁVÁ TEGYÜK A MOL-CSOPORTOT 2030-RA

A PÉNZTERMELÉS
MOTORJA:

A PETROLKÉMIA
FELEMELKEDÉSE:

A NÖVEKEDÉS
MOTORJA:

A LEGJOBB
VÁLASZTÁS:

INTEGRÁLT MŰKÖDÉSI
MODELLÜNK BIZTOSÍTJA
A PÉNZTEREMTÉST

MEGÚJULÓ ÜZLETÁG
AZ IPARÁGI
ÁTALAKULÁS JEGYÉBEN

AZ EBITDA 30 SZÁZALÉKÁT A FOGYASZTÓI ÉS
IPARÁGI SZOLGÁLTATÁSINK, AZ ÚJ IGÉNYEK
KIELÉGÍTÉSE, VALAMINT
ÚJ ÜZLETI TERÜLETEINK
ADJÁK MAJD

A MUNKAVÁLLALÓK,
VEVŐK ÉS BEFEKTETŐK
VÁLASZTÁSA A MOLCSOPORTRA FOG ESNI
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MOL-CSOPORT 2030 – „ENTER TOMORROW”

A NÖVEKEDÉS MOTORJA:

A PÉNZTERMELÉS MOTORJA:
INTEGRÁLT UPSTREAM-DOWNSTREAM ÜZLETI MODELL

AZ EBITDA TÖBB MINT 30 SZÁZALÉKÁT FOGYASZTÓI SZOLGÁLTATÁSAINK ADJÁK

UPSTREAM: FENNTARTHATÓ PORTFÓLIÓNK ALACSONY OLAJÁRAK ESETÉN IS BIZTOSÍTJA AZ ÉRTÉKTEREMTÉST

FOGYASZTÓI SZOLGÁLTATÁSOK: A MOL-CSOPORT LESZ A VEVŐK ELSŐ VÁLASZTÁSA,
ÉS A JÖVŐBENI IGÉNYEKRE OPTIMALIZÁLT MEGOLDÁSOK ELSŐDLEGES FORRÁSA

Az upstream a MOL-csoport integrált üzleti modelljének egyik alappillére
marad. Arra törekszünk, hogy:

• maximalizáljuk a meglévő eszközeinkkel kitermelhető értéket;
• a termelést legalább a mai szinten tartsuk;
• a versenyképesség megőrzéséhez szükséges alacsonyan szinten tartsuk
• a fajlagos költségeket (ez jelenleg nem éri el a hordónkénti 7 dollárt);
• keressük és kihasználjuk a nem organikus növekedési lehetőségeket.

DOWNSTREAM: KIMAGASLÓ SZÍNVONALÚ ESZKÖZÖKET ÜZEMELTETÜNK,
NÖVELJÜK A NEM ÜZEMANYAG TERMÉKEK ARÁNYÁT
Ahhoz, hogy a Dunai és Pozsonyi finomító továbbra is az öt legjövedelmezőbb
európai finomító közé tartozzon:

• új technológiákat valósítunk meg és korszerűsítjük
• a már meglévő megoldásokat;
• tovább bővítjük kőolaj portfóliónkat;
• a termelés átalakításával üzemanyagok mellett
• versenyképesebb termékekre fókuszálunk, 50 százalékra
• növelve a nem üzemanyag-jellegű termékek arányát.

Arra törekszünk, hogy a 10 millió vevő, napi 1 millió tranzakció és a másodpercenkénti 10
vásárlás alapján rendelkezésünkre álló ismereteinkkel és robosztus piaci részesedésünkkel
az úton lévő emberek számára a legjobb és legvonzóbb szolgáltatásokat nyújtó üzletágat
hozzunk létre. Emellett szerepet vállalunk a szállítási megoldások régión belüli megújításában és versenyképes iparági szolgáltatásokat kínálunk. Ehhez:

• régión belüli piaci részesedésünket 20-ról 25-30 százalékra növelve tovább erősítjük
• piacvezető szerepünket;
• vezető szerepre teszünk szert az alternatív üzemanyagok regionális piacán is;
• arra törekszünk, hogy magas színvonalú termékeinkért, szolgáltatásainkért és

Temékek és
szolgáltatások napi

1.000.000
megoldásainkért (üzemanyag és nem üzemanyag termékek, online és autós vásárlás,
FOGYASZTÓNAK
csomagfelvétel, bankautomaták, stb.) vevőink a MOL-csoportot válasszák;
• szolgáltatóvá alakítjuk kiskereskedelmi üzletünket, hogy az úton lévő fogyasztóinknak a
legvonzóbb szolgáltatásokat nyújthassuk (közös járműhasználat, elektromos mobilitás és
járműparkok üzemeltetése, városi tömegközlekedési megoldások);
KITERJESZTÉSE
• vevőinkhez közelebb kerülve jelentős mértékben növeljük részesedésünket a gyorsan
forgó fogyasztási cikkek piacán;
• eszközeik versenyképes üzemeltetéséhez széleskörű ipari és üzleti szolgáltatásokat
kínálunk ipari vállalatoknak.
ÚJ ÜZLETEK: ÚJ LEHETŐSÉGEKET KERESÜNK
Iparágunk érettsége és meglévő regionális piaci pozícióink miatt alaptevékenységeinkben
a növekedési lehetőségeink korlátozottak. Ennek megfelelően a MOL-csoport a jelentős
jövőbeni növekedési potenciál megteremtéséhez új területeken keres befektetési lehetőségeket
a KKE régión belül. Ennek keretében:
• tudásunkra, szakértelmünkre és vállalatunk méretére alapozva a MOL-csoport jelenlegi
• alaptevékenységéhez kapcsolódó és/vagy átfedésben lévő vevőkörrel rendelkező új üzletterületeken jelenünk meg;
• az új üzletágaink hozzájárulását a MOL-csoport EBITDA-hoz minimum 10 százalékra növeljük
2030-ra;
• támogatjuk az innovációt, jelentős forrásokat fordítva start-up kezdeményezésekre.

NEM ÜZEMANYAG TERMÉKEK

A PETROLKÉMIA FELEMELKEDÉSE:
MEGÚJULÓ ÜZLETÁG AZ IPARÁGI ÁTALAKULÁS JEGYÉBEN
PETROLKÉMIA: 5 ÉVES CIKLUSOKBAN MEGVALÓSULÓ 4,5 MILLIÁRD DOLLÁROS BERUHÁZÁSSAL
A RÉGIÓ VEZETŐ PETROLKÉMIAI ÉS VEGYIPARI VÁLLALATÁVÁ TESSZÜK A MOL-CSOPORTOT

2030-ra offenzív növekedési stratégiát valósítunk meg, új termékekkel
bővítjük vegyipari értékláncunkat és új piaci szegmensekben jelenünk
meg. A régión belüli iparági átalakulás élére állva:
• 2030-ig ötévente mintegy 1,5 milliárd dollárt fordítunk a meglévő eszközállomány korszerűsítésére és új termékcsoportok létrehozására;
• értékesebb, az autóiparban, valamint a csomagoló-, építő- és elektronikai
iparágban használt petrolkémiai termékeket állítunk elő;
• stratégiai partnereket és organikus növekedés lehetőségeket keresünk, hogy
tovább bővíthessük értékláncunkat;
• több száz munkahelyet teremtünk, mellyel támogatjuk a régió iparát.
új termékcsoportok

A LEGJOBB VÁLASZTÁS:
A MUNKAVÁLLALÓK, VEVŐK ÉS BEFEKTETŐK A MOL-CSOPORTOT VÁLASZTJÁK
A MUNKAVÁLLALÓK ELSŐDLEGES VÁLASZTÁSA: VONZÓ KARRIERLEHETŐSÉG
A LEGJOBB SZAKEMBEREK SZÁMÁRA
A MOL-csoport 25 százalékban nemzetközi munkavállalókkal igazi multinacionális vállalat. Külön figyelmet fordítunk a következő
generációra: a különböző tehetségprogramjainkon keresztül minden évben frissdiplomások százait vonzzuk vállalatunkhoz. A MOLcsoport az egyik legvonzóbb munkáltató a régión belül. De az új stratégia sikeréhez további erőfeszítéseket teszünk a vállalati kultúra
fejlesztésére és átalakítására. Ennek érdekében:
• versenyképes és motiváló jutalmazási- és elismerési rendszert, a munkatársak bevonására és megtartására alkalmas, átlátható és
• szilárd környezetet alakítunk ki a MOL-csoportban;
• továbbfejlesztjük a szervezeti kultúrát, ezzel egy nyitottabb, együttműködőbb, innovatívabb, rugalmasabb és szolgáltatás
• orientáltabb környezetet hozunk létre; szorosabb kapcsolatot alakítunk ki egyetemekkel és tudományos intézetekkel, ezzel támogatva az oktatást és az iparági utánpótlás fenntartását.

A LEGJOBB IPARÁGI BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉG

• A MOL célja, hogy a legjobb iparági befektetési lehetőségként versenyképes hozamot biztosítson részvényeseinek.
• Továbbra is törekszünk az éves osztalék fokozatos, fenntartható növelésére.
• Támogatjuk a magasabb likviditás és közkézhányad elérését középtávon.
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LÉNYEGESSÉGI ELEMZÉS

NEMZETKÖZI ELISMERÉSEINK

LÉNYEGESSÉGI ELEMZÉS

A

lényegességi elemzés alapvető és
irányadó része a fenntartható fejlődést elősegítő tevékenységeinknek és
az Integrált Éves Jelentés elkészítésének. Az elemzés alapeleme a GRI
Standard fenntarthatósági jelentéstételi sztenderdnek
való megfelelés és segít a jelentés irányvonalának jobb
megválasztásában.
Folyamatosan konzultálunk mind a vállalaton belüli,
mind az azon kívüli érdekelt felekkel, hogy megértsük,
mely fenntarthatósági témakörök relevánsak az iparágban, és ami még fontosabb, melyek lényegesek a
MOL-csoport sikeres és felelős vállalati működéséhez.
A vállalaton belül bevonjuk a Fenntartható Fejlődés
Munkacsoportunknak, illetve az Igazgatótanács
Fenntartható Fejlődés Bizottságának vezető döntéshozó tagjait és jóváhagyásukkal készítjük és adjuk ki
a jelentést. Szorosan együttműködünk a szakszervezetekkel is, hogy visszajelzést kérjünk a lényegességi
elemzésről. Helyi szinten szorosan együttműködünk a
leányvállalatainkkal, így alkalmazkodva a különböző
működési környezetekhez és érintett felekhez. 2016ban minden helyi vállalat megfogalmazta a saját lényegességi elemzését az üzleti szegmensek lényegességi
szempontjainak vizsgálatával és összesítésével. A belső
fenntartható fejlődéssel összefüggő auditok is szerepet
játszanak a felmerülő, és később esetleg lényegessé
váló, problémák felszínre hozásában.
A vállalaton kívüli érintetteket különböző fórumokon
vonjuk be és az erre a célra létrehozott csatornákon
visszajelzést is tudnak adni (például: sd@mol.hu).
Különös figyelmet fordítunk a potenciálisan releváns

témakörök megtárgyalására a pénzügyi elemző cégek
fenntarthatósággal foglalkozó munkatársaival (MSCI,
FTSE4GOOD, RobecoSAM, CDP, oekom, stb.).
2016-ban befektetők is megkerestek minket fenntarthatósággal és befektetői kapcsolatokkal összefüggő
témákban, ezzel is kiemelve a terület fontosságát és
értékes visszajelzést adva a fenntartható fejlődésre és
befektetői kapcsolatainkra vonatkozó tevékenységeinkről. Folyamatosan készítünk összehasonlító elemzéseket versenytársainkról, hogy jobban megértsük, mik
az olaj- és gáziparban lényeges témakörök. Azonban
látjuk, hogy nagyobb erőfeszítés szükséges a vállalaton
kívüli érintettek jelzéseinek felismeréséhez ahhoz,
hogy a kockázatokat mérsékeljük, és a lehetőségeket
felismerjük e gyorsan változó világban. Ennélfogva
célunk, hogy fejlesszük munkatársaink készségeit
az érintett felekkel történő együttműködésre és ezzel
párhuzamosan a párbeszédet is erősítsük az elkövetkezendő években.
Lényegességi elemzésünk célja nem az, hogy bármilyen
releváns témát kihagyjunk a nyilvános jelentésünkből.
Az elemzés azt hivatott biztosítani, hogy a leglényegesebb témákat kiemeljük és részletesebben fejtsük ki,
és ezzel mélyebb bepillantást adjunk fenntarthatósági
teljesítményünkbe az olvasónak.
A világosszürke területen található négy témakört
kevésbé jelentősnek tekintjük, ennek ellenére ezeket is
szorosan nyomon követjük, teljesítményünket mérjük
és a területeket menedzseljük.
Több információért a témakörökről és a MOL-csoport
teljesítményéről kérjük, lapozzon a Megjegyzések a
fenntarthatósági jelentéshez szekcióhoz.
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GAZDASÁGI ÉS IPARÁGI
MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET
Világgazdaság
A világgazdaság növekedési ütemének lassulása 2016-ban
elérhette a mélypontját. A 3,1 százalékos növekedés a 20082009-es válság óta a legalacsonyabb ütem. Ugyanakkor a
globális növekedés az egyes országokban/régiókban továbbra
sem volt egyenletes.
A világgazdaság növekedéséhez továbbra is nagyobb
mértékben járultak hozzá a fejlődő országok, mindenekelőtt India és Kína. Bár a kevésbé fejlett piacok növekedése
megelőzte a fejlett országokét, a növekedési ütem mértéke
elmarad az előző évtizedben látottaktól. Argentína, és nagyobb
mértékben Brazília és Venezuela is recesszióba süllyedtek
2016-ban. Ezzel szemben az orosz visszaesés az előző

évben annak ellenére volt a vártnál enyhébb, hogy a gazdaságot súlyosan érintették az alacsony nyersanyagárak és a
hatályban maradó gazdasági szankciók. Kínában sikerült elkerülni a növekedés drasztikus lassulását 2016-ban, a 2015-ben
megemelkedett pénzügyi feszültségek ellenére. A növekedéstámogató lépések, mindenekelőtt a egyre nagyobb mértékben
közpénzből finanszírozott beruházások, a növekedési ütemet
6% feletti szinten tartották. Mindazonáltal a gazdasági bővülés
hosszabb távon is lassuló pályán maradhat a törékeny pénzügyi piaci helyzet és az elhúzódó strukturális reformok következményeként.
A világgazdasági növekedési ütem hosszabb ideje tartó lassulása a fejlett országok teljesítményét is visszavetette. Az USA
gazdasági bővülése jelentősen fékeződött (1,6 százalékos növe-

A GDP REÁLNÖVEKEDÉSE (ÉVES SZÁZALÉKOS VÁLTOZÁS. 2016)

kedés a 2015-ös 2,6 százalékkal szemben), mivel az olajárak
csökkenése visszavetette az energiaszektor termelését és
beruházásait, a dollár felértékelődése gyengítette az exportot
és a feldolgozóipari beruházásokat, és ezzel párhuzamosan
leépültek a készletek is. A háztartási fogyasztás erős maradt a
bővülő foglalkoztatásnak és növekvő béreknek köszönhetően,
és nőtt a jövedelmek vásárlóereje is az energiaárak csökkenésének eredményeként.
Az eurózóna visszafogott növekedést mutatott 2016-ban (1,7%,
szemben a 2015-ös 2,0 százalékkal), lassú, de biztos kilábalást
jelezve a Brexit és az olasz bankpiaci kockázatok megjelenése
ellenére is. A növekedés motorja a belső kereslet stabil bővülése volt, amit a laza monetáris kondíciók, a javuló munkaerő-piaci helyzet és a nagyrészt semleges fiskális impulzus
támogattak. Másfelől, az export erősödése elmaradt a behozatalétól, elsősorban az USA fent jelzett növekedési mérséklődése nyomán, fékezve a növekedést.

Nemzetközi energiapiac és olajkitermelés
2016-ban a nyersolajárak nyomottak maradtak. A Brent
átlaga 43,7 USD/hordó szintet ért el, a 2015-ös 52,3 USD/hordó
értékhez képest, 17 százalékos csökkenést mutatva. E mögött
nagyrészt a tovább növekvő túlkészletezés állt: az OECD-országok átlagos készletállománya 2016-ban 65 nap átlagos olajfo-

gyasztást tudott kielégíteni, míg a 2011–15-ös átlag 55 nap volt.
Ezt a hatást csak részben ellensúlyozta a kereslet és a kínálat
közötti egyensúlytalanság szűkülése (0,8 millió hordó/napra,
ami éves szinten 50 százalékos csökkenést jelent). 2016 végén a
Brent jegyzése 50-55 USD/hordóra erősödött, jelentős részben
az OPEC tagállamai és számos OPEC-en kívüli olajtermelő
ország (köztük Oroszország) közötti megállapodás következtében, amelynek értelmében 2017 januárjától visszafogják nyersolaj-kitermelésüket.
Az olajtermelés világszinten 97,2 millió hordó/nap értéket ért
el, 0,4 millióval többet, mint 2015-ben. Az OPEC-en kívüli
országok termelése csökkent (0,6 millió hordó/nap mértékben),
amit elsősorban az USA palaolaj termelők alacsony olajár-jegyzésekre adott válasza magyaráz. Ezt azonban több mint ellensúlyozta az OPEC-országok bővülő kitermelése (+1 millió hordó/
nap), főként az Iránban, Irakban és Szaúd-Arábiában észlelt
volumennövekedésből adódóan. Miután a kereslet növekedése
2015-ben 5 éves csúcsra jutott, 2016-ban ~1,4 millió hordó/nap
mértékűre csökkent – főként az USA fogyasztáscsökkenéséből
következően – és 96,5 millió hordó/nap szintet ért el. A kereslet
bővülése még így is felülmúlta a kínálatét, így a teljes egyensúlytalanság mérséklődött.
A nemzetközi gázárak csökkentek és közeledtek egymáshoz a
három fő regionális piacon. Az USA-beli Henry Hub ár (árküszöb) és a japán LNG ár (árplafon) – valamint a köztes európai
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TTF ár – markánsan csökkent 2016-ban, a 2011-15-ös átlagos
414 USD/ezer m3-ről 162 USD/ezer m3-re. A tavalyi TTF
gázárak átlaga 163 USD/ezer m3 volt (30 százalékos éves csökkenést jelezve). Az árcsökkenés (i) a csökkenő olajáraknak és az
ennek nyomán mérséklődő olajár-indexált szerződéses ázsiai
LNG-áraknak, (ii) az LNG túlkínálat további bővülésének
(Ausztráliából és USA-ból származóan) és (iii) az ázsiai-óceániai kereslet visszaesésének a következménye. A piacok szegmentációja így is megmaradt, az eltérő szállítási költségek és a
hosszú távú szerződések hatása miatt.

Finomítás és feldolgozás
Bár a 2016-os finomítói marzsok a 2015-ös csúcs alatt maradtak,
2016 még mindig egy jó év volt az előző 5 év átlagához viszonyítva. A készletek magas szintje és a megnövekedett kereskedelmi aktivitás – mindenekelőtt Kínából – aláásták a finomított
termékek és a kőolaj árkülönbözetét. A visszaesést ugyanakkor
mérsékelte a vártnál alacsonyabb finomítói kapacitás-növekedés, és a finomított termékek keresletének jelentős erősödése,
amelyet a stabil gazdasági növekedés és az alacsony termékárak támogattak. A 2016-os benzin termékárrés meghaladta
az 5 éves átlagot az Atlanti-óceán mindkét oldalán növekvő
kereslet eredményeként. Emellett az USA-beli és az európai finomítókat a Dél-Amerikába irányuló export erősödése is segítette. Az európai dízel termékárrés ugyanakkor az 5 éves átlag
alá kerültek a nagyobb észak-amerikai és közel-keleti importverseny miatt.
2016-ban az európai petrolkémiai tevékenység szintén nem tudta
megismételni 2015 kiugró teljesítményét. Egy rövid május-júniusi időszaktól eltekintve, a nem tervezett leállások az előző
év szintje alatt maradtak, a kontinensen belüli kínálatot jobban
stabilizálva. Mindeközben a kínai jüan euróval szembeni relatív
gyengülése Európát ismét kedvezőbb exportcélponttá tette a
közel-keleti és USA-beli termékek számára. Ennek és a nagyrészt
stagnáló európai kereslet következményeként a poliolefin tömegtermékek (főként a polietilén és polipropilén) európai piacán
a kereslet/kínálati viszonyok valamelyest normalizálódtak.
Ugyanakkor az olajárhoz erősebben kötött nafta (vegyipari
benzin) versenyhátránya az etiléngyártásban csökkent a könnyű
olefinüzem alapanyagokhoz képest, és így az európai petrolkémiai piacra nehezedő külső – olcsó etánon alapuló – nyomás
továbbra is visszafogott maradt. Mindezek a tényezők együttesen
messze az 5 éves átlag felett tartották az integrált petrolkémiai
árrést és a nyereségességet egyaránt.

Kelet-Közép-Európa
Kelet-Közép-Európa 2016-ban sikeres évet zárt. erősödő gazdasággal és ellenállóképes pénzügyi rendszerrel. A kibocsátás-növekedést elsősorban a belső kereslet élénkülése vezérelte.
A növekedési ütem mértéke és fenntarthatósága azonban országonként eltérő volt.

Magyarország
A magyar GDP növekedése 2016-ban 2,0 százalékra mérséklődött. A lassulás elsősorban a beruházások – az Európai Uniós
költségvetési ciklus velejárójaként átmenetileg visszaeső EU
támogatások miatt – várakozásoktól elmaradó bővülése és a
visszafogott ipari termelés eredménye. A belső kereslet növekedése ennek ellenére pozitív előjelű maradt, a bővülés motorja
a háztartások fogyasztása volt, amit a gyorsuló bérnövekedés
és a növekvő foglalkoztatás támogatott. A munkanélküliségi ráta többéves minimumára csökkent, a fogyasztói bizalmi
index pedig több mint tízéves csúcson volt 2016 decemberében.
A nettó export GDP-növekedési hozzájárulása mérséklődött,
mivel az export kevésbé tudott csak bővülni a gyenge külső
környezetben, míg az importot húzta a belső kereslet.
A benzin kereslete 3,7 százalékkal nőtt éves szinten, köszönhetően a viszonylag alacsony áraknak és a növekvő reáljövedelemnek. A dízel esetében a növekedés 2,9 százalékra
mérséklődött (a 2015-ös 8,8 százalékról) az üzleti partnerek
gyengülő kereslete nyomán.
Szlovákia
2016-ban a szlovák gazdaság 3,3 százalékkal növekedett, főként
az erős nettó exportőri pozíciójának és a gyorsuló háztartási
fogyasztásnak köszönhetően, míg a csökkenő beruházások
visszafogták a növekedést. Bár továbbra is viszonylag magas,
a munkanélküliség csökkenő pályán mozog: 9,7 százalékra
mérséklődött és várhatóan ez folytatódik (2018-ban ~8 százalékra), tükrözve a folyamatos gazdasági fellendülést. A GDP-arányos államháztartási hiány 2,2 százalékra csökkent 2016-ban.
Az ország személygépkocsi állománya 13 százalékkal növekedett, erősítve mind a benzin- (3,7%), mind a dízelfogyasztás
(6,0%) növekedését. Utóbbit a dízelüzemű járművek nagyobb
aránya is erősítette.
Horvátország
A gazdasági növekedés 2016-ban gyorsult: 2,9 százalékot ért el
a 2015-ös 1,6 százalékot követően. A gazdasági válság óta ez volt
a legmagasabb növekedés. 2016-ban egyaránt nőtt a foglalkoztatás, a beruházások és a reáljövedelem, míg a magánszektor
eladósodottsága csökkent. A belső kereslet bővülése volt a
gazdasági növekedés motorja. Az ipari termelés éves szinten
5 százalékkal bővült, ami a legnagyobb érték 2002 óta. Bár a
termékek és szolgáltatások exportjának növekedése fennmaradt, a beruházási kiadások és a háztartási fogyasztás erősítette
az importot. A nettó termék- és szolgáltatásexport növekedési
hozzájárulása így hozzávetőleg -0,5% volt.
A horvát benzinkereset 1,6 százalékkal csökkent, míg a dízelkereslet 2,1 százalékkal nőtt. A dízelüzemű személygépjárművek
aránya tovább nőtt a teljes gépjárműparkban, a benzinkeresletet gyengítve.

Megjegyzés: A kőolajadatok alapjául az EIA szolgált.
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INTEGRÁLT
KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER
A MOL-csoport magas kockázatú iparág piaci szereplője. ezért elkötelezett a kockázatok elfogadható határokon
belül tartásában és kezelésében. a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően.

A MOL-csoport kockázatkezelési célja, hogy az üzleti környezetből származó bizonytalanságokat elfogadható szinten belül
tartsa, ezáltal támogatva a stabil és fenntartható működést, a
cég jövőbeli növekedését. A MOL-csoport fejlett kockázatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves részét képezi a felelős
társaságirányítási struktúrának.
A különböző típusú kockázatok egy hosszú távú, átfogó és
dinamikus modellbe való integrálását az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) keretében végezzük. Az ERM egy
kockázatkezelési keretrendszer, amely vonatkozik csoport
szintű üzletágakra, funkcionális szervezetekre, valamint a
leányvállalatokra, különös figyelmet fordítva a beruházási és
egyéb projektekre is.
A MOL-csoport által alkalmazott kockázatkezelési módszertan
nemzetközi szabványokon és a legjobb iparági gyakorlatokon
alapul. Az ERM figyelembe veszi a vállalati értékteremtés
bizonytalanságoknak való kitettségét, a célkitűzések megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőket és az azt fenyegető
veszélyeket, továbbá olyan váratlan események előfordulását,
amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberek, eszközök, a
környezet vagy a vállalati hírnév szempontjából.
Kockázatok kezelése kockázat-tulajdonosok feladata, akik a
meglévő ellenőrzési keret működtetéséért felelős vezetők a
meghatározott kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtásáért kijelölt szervezetekben. A kockázatok nyomon követését
és jelentését a csoportszintű kockázatkezelési osztály végzi az
Igazgatóság Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottsága részére.
A kockázatokat kockázati térképeken gyűjtjük és mutatjuk be,
különböző szinteken, a csoport szintű kockázatkezelési osztály
koordinálásával a vállalati eszközök teljes élettartama alatt. A
felsővezetés számára készülő rendszeres beszámoló biztosítja
a legjelentősebb kockázatok felügyeletét, a naprakész kockázatcsökkentő intézkedések meglétét, ellenőrzését, valamint
nyomon követését az ügyvezető testület (Executive Board) által.

A csoport fő kockázati tényezői
A vállalati kockázatokat kategorizáljuk, hogy biztosítsuk a
hatékony kockázati jelentéstételt és a hasonló vagy kapcsolódó
kockázatokra adandó következetes válaszokat.
a)	A vállalatot érintő piaci és pénzügyi kockázatok többek
között az alábbiak:
i. Tömegáru-árkockázat: A MOL-csoport mind a beszerzési oldalon, mind az értékesítési oldalon a nyersanyagárak árkockázatának van kitéve. A kockázat az integrált

üzleti modellből fakad, mivel a Downstream üzletág több
nyersanyagot dolgoz fel és értékesít, mint a saját kőolajtermelés. Az Upstream üzletág „hosszú” kőolaj pozícióval, míg
a Downstream üzletág „hosszú” üzemanyag és petrolkémiai árrés pozícióval rendelkezik. Csoportszinten a konszolidált tömegáru-árkockázatra a túlnyomórészt „hosszú”
finomítói és petrolkémiai árrés pozíció jellemző (üzemanyagokat és petrolkémiai termékeket adunk el a piacon, az általunk feldolgozott kőolaj nagyobb mértékben piaci eredetű,
kisebb mértékben a saját termelés). A tömegáru-árkockázat
cash flow hatását nem célszerű teljes mértékben fedezni,
mivel az olajipari vállalatokba befektetők hajlandóak
vállalni az olajipar üzleti kockázatait. Amikor szükséges,
a normál üzleti tevékenységtől eltérő kockázat esetén,
vagy az általános piaci árvolatilitás hatásának csökkentése
céljából fedezeti ügyletek végrehajtását mérlegeljük.
ii. D
 evizaárfolyam-kockázat (FX): Közgazdasági szempontból a vállalat tevékenysége főleg USD vezérelt.
A Csoport teljes működési cash flow kitettsége nettó
„hosszú” USD, EUR, RON, és nettó „rövid” forint, HRK,
RUB devizákban. A MOL-csoport árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően a működési cash flow
„hosszú” FX kitettségeit a finanszírozási cash flow „rövid”
kitettségei csökkentik.
iii. Hitelkockázat: A MOL-csoport változatos ügyfélportfólió számára nyújt termékeket és szolgáltatásokat - mind az
üzleti szegmens mind földrajzi szempontból - többségében
elfogadható hitelkockázat-profilú vevőknek. A hitelkockázat
minimalizálása céljából csoportszintű szabályzatok és eljárások (pl. vevők értékelése, vevői limitek eldöntése, kockázat
mérsékelési technikák, biztonsági struktúrák, a monitoring
és felülvizsgálat) alapján állítjuk be az ügyfelek hitelkezelési
és a követelésbehajtási kereteit és elveit, a késedelmes fizetésből vagy mulasztásból származó hitelkockázat csökkentésére. A MOL-csoport folyamatosan figyelemmel kíséri
ezeket a kockázatokat, támogatást nyújt az értékesítési stratégiával és a kockázatviselési hajlandósággal összhangban.
b) Működési kockázatok lehetnek az alábbiak:
i.	
Eszközbiztonság és berendezések meghibásodásának kockázata: A Downstream üzletág nagyfokú
eszköz koncentráltsága egy jelentős kockázati tényező.
Az esetleges negatív hatások mérséklése átfogó EBK programok és csoportszintű biztosítások meglétével történik.
ii.	Kőolajellátási kockázat: Downstream tevékenység
folyamatos működése a kőolaj-ellátás folyamatosságán

alapszik. Annak érdekében, hogy a vállalat mérsékelje
az esetleges ellátási zavarokból fakadó jelentős kockázatot, a csővezetéken érkező kőolaj szállítmányok mellett
jelenleg az Adriai-tenger irányából érkező változatos,
rendszeres kőolaj-szállítmányokkal diverzifikálja a
Downstream üzletág ellátását.
iii.	Cyber-kockázat: A közelmúltban megnövekedett cyber
kockázat megköveteli a MOL-csoport alkalmazkodását,
szerepvállalását és elszámoltathatóságát a hatékony
gazdálkodás biztosítása érdekében. Világos jövőképet
és stratégiát hoztunk létre a számítógépes incidensek és
fenyegetések kezelése érdekében (az emberek, folyamatok
és technológiák védelmében), így a vállalat képes azonosítani, felderíteni és kezelni a számítógépes fenyegetésekhez kapcsolódó kockázatokat.
c) Stratégiai kockázatok lehetnek:
i. Szabályozói kockázat: A MOL-csoportnak jelentős
kitettsége van sokféle törvény, rendelet, a környezetvédelmi
és a kormányzati politika kapcsán, amelyek jelentősen
változhatnak az idő múlásával. A lehetséges kormányzati intézkedéseket befolyásolhatja a fokozott gazdasági és
néhány régióban a politikai válság kockázata, így növekszik a szabályozói kockázatok hatása a működésünkre.
ii. Országkockázat: A vállalat nemzetközi portfóliója
szükségessé teszi az országkockázati kitettségek megfelelő kezelését, ezért nyomon követjük a politikai erőszak
lehetőségét, a helyi előírásoknak való megfelelést, a
különböző szankciókat, hogy fokozzuk a diverzifikációs
hatást a befektetési portfólióra vonatkozóan.
iii. Reputációs kockázat: : Az energia iparág szereplői
az elmúlt évek extrém negatív eseményei miatt kiemelt
médiafigyelem mellett működnek. A MOL-csoport, mint
kiemelkedő piaci szereplő a régióban különös figyelmet
kap jelentős számú érdekelt féltől, folyamatosan törekszik
arra, hogy betartsa a felelős kötelezettségeit.

Főbb kockázatkezelési eszközök
Az Enterprise Risk Management (ERM) egy keretrendszer, amely
üzletágakra és funkcionális szervezetekre is vonatkozik, biztosítva a felmerülő kockázatok megjelenítését kockázati térképeken.
A kockázatértékelési tevékenység támogatja a stabil és hatékony működést azon kulcsfontosságú kockázatok azonosításával, amelyek veszélyeztetik a vállalati célok elérését és
különös figyelmet igényelnek a felsővezetés megerősített ellenőrzése által vagy a kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtása során. A kockázati térkép grafikusan jeleníti meg a
legjelentősebb kockázatokat mátrix formában, a kockázatok
valószínűsége és hatásának értékelése alapján. A kockázati
térképek integrálják a piaci és pénzügyi, működési és stratégiai
kockázatokat, amelyeket rendszeresen azonosítunk és újraértékelünk, a felsővezetés számára információt biztosítva a kocká-

zatok aktuális állapotára és a kockázatcsökkentő intézkedések
végrehajtására vonatkozóan.
A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében
célzott pénzügyi kockázatkezelési eljárásaink vannak a rövid
távú, piaci kockázatok kezelésére. Rendszeres érzékenységvizsgálatokat és stresszteszteket végzünk a piaci és pénzügyi kockázatokra. A tömegáru-árkockázat, FX és a kamatkockázat mérését
egy komplex modell alapján (Monte Carlo szimuláció) végezzük,
ha szükséges, fedezeti ügyletekkel kezeljük.
A működési kockázatok pénzügyi következményeinek áthárítása a biztosításmenedzsment feladata. A biztosítások kötése egy
fontos kockázatcsökkentő eszköz a leglényegesebb, tevékenységünkből fakadó kockázati kitettségek és kötelezettségek kezelésében. A meghatározó biztosítástípusok a következők: vagyonkár,
üzemszünet, felelősség és kútkockázat (a legtöbb biztosítási
program éves megújítású), valamint hitelkockázat. A biztosítások
kötése csoportszintű közös program keretében zajlik.

Szinergiák
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.
2016-ban, a legjobb iparági gyakorlatoknak megfelelően, összpontosítva az alacsony valószínűségű, de magas potenciális hatású
kockázatokra, amelyek megszakíthatják az értékteremtési folyamatainkat, egy üzletfolytonossági programot hajtottunk végre.
Azonosítottuk a kritikus üzleti folyamatainkat és ezekhez magas
szintű helyreállítási stratégiákat fejlesztettünk ki. Ezen kívül
azonosítottuk a kritikus erőforrásokat és dependenciákat, jelenleg
cselekvési terveket készítünk annak érdekében, hogy elviselhető
határok közé szorítsuk a helyreállításhoz szükséges időt.
Az ERM működési kockázatokat érintő információi (beleértve az
üzletfolytonosság-menedzsmentet) jó iránymutatásul szolgálnak
a biztosítások menedzseléséhez: rávilágítanak azon területekre,
ahol intézkedésekre van szükség a gyors helyreállítási műveletek végrehajtásához, illetve mindenképpen biztosítási fedezetet
igényelnek.

Tőkeallokációs döntések támogatása
A kritikus kockázatokról való információszolgáltatás mellett az
ERM szerepe kiterjed a felsővezetés és az Igazgatóság támogatására is az egyes projektek kockázati profilját figyelembe vevő,
megalapozott döntések meghozatalában. Ennek érdekében a
Csoportszintű Kockázatkezelés az ERM felhasználásával támogatja a tőkeallokációs döntéseket, véleményt nyújt a pénzügyi
flexibilitásról és részt vesz minden jelentősebb projekt, potenciális akvizíció vagy divesztíció értékelésében.
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A 2016-OS ÉV PÉNZÜGYI ÉS
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A MOL-CSOPORT PÉNZÜGYI ÖSSZEFOGLALÓ

Értékesítés nettó árbevétele

2015. év
Mód.

2016. év

2015. év
Mód

2016. év

(millió Ft)

(millió Ft)

(millió USD)

(millió USD)

4.090.662

3.553.005

14.650

12.624

643.378

623.388

2.297

2.217

610.205

629.966

2.184

2.240

687.014

605.422

2.459

2.153

EBITDA
EBITDA speciális tételek nélkül

A 2016-OS
EREDMÉNYEK
ÖSSZEFOGLALÓJA
2016-ban a MOL 605 Mrd Ft (2,15 Mrd dollár) újrabeszerzési
árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t ért el, ami 12%-al alacsonyabb
a 2015-ös szintnél, és megfelel a frissített éves célnak. A Downstream szegmens, annak ellenére, hogy a külső környezet kedvezőtlenebbül alakult, továbbra is a Csoport eredményének jelentős
részét, az EBITDA kétharmadát adta. A többi szegmensnek valamelyest szintén csökkent az EBITDA hozzájárulása.
A működő tőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó
cash flow kis mértékben (-11%) szintén csökkent az előző évihez
képest (1,95 Mrd dollár), de az organikus befektetések értéke ezt
meghaladó mértékben csökkent (1,26-ról 1 milliárd dollárra),
ezáltal a szabad cash flow termelés még javult is 2016-hoz képest
és megközelítette az 1 milliárd dollárt. A mérlegünk továbbra
is stabil maradt, a Nettó adósság/EBITDA mutató 0,97-re, míg
a nettó eladósodottságunk 25%-ra nőtt év végére. Az erős készpénztermelő képességünk ellenére a hitelmutatóink némileg
romlottak 2015-év végéhez képest, a Magnolia tranzakció elszámolásának következtében.
 Az Upstream szegmens speciális tételek nélküli EBITDA-ja
190 Mrd forintot ért el 2016-ban és csak kevéssé maradt el
a 2015-ös szinttől annak ellenére, hogy a külső környezet
jelentősen romlott, a kőolajár 17%-kal, a realizált gázár
23%-al csökkent. A szegmens eredményére számos pozitív
fejlemény volt hatással: (1) a kitermelés 6%-al nőtt összehasonlítható7 alapon 2015-höz képest, a KKE régió termelése éves alapon 7%-kal emelkedett, (2) a működési költségek
(OPEX) az New Upstream Program eredményeként jelentősen, mintegy 90 millió dollárral csökkentek, ezen belül
a szénhidrogén-termelés fajlagos költsége az előző évhez
képest 1 dollárral 6,6 dollár/boe-re csökkent, (3) a kutatási
költségek szintén tovább csökkentek.
 A Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta”
EBITDA-ja 408 Mrd forintot ért el, amely 12%-al alacsonyabb az előző évi értéknél. A 2016-os teljesítményre negatív
hatással volt: (1) az alacsonyabb finomítói és integrált petrolkémiai árrések, habár mindkettő a normalizált értékeknél
magasabb szinten maradt; (2) 8%-kal alacsonyabb termelési
és 4%-kal alacsonyabb értékesítési volumen a petrolkémia
szegmensben valamint romló kihozatal a finomításban,

7 Notes are listed in Appendix II

melyeket nem tervezett események okoztak. Ezen tényezőket
ellensúlyozták a (1) kiskereskedelemi teljesítmény folytatódó,
és kimagasló növekedése (+40% EBITDA év/év alapon); (2)
és további 130 millió dollár EBITDA növekedés mely a Next
Downstream Program második évének az eredménye.
 A Gáz Midstream 2016-ban 54,5 Mrd forint EBITDA-t teljesített, amely 9%-al marad el előző évi eredménytől, köszönhetően az alacsonyabb kapacitás lekötéseknek 2016. IV.
negyedévben.
 A központ és egyéb szegmens 39 Mrd forint EBITDA veszteséget ért el 2016-ban. Az 2015-höz képest enyhén növekvő
veszteség elsősorban az olajipari szerviz cégek, alacsonyabb
olajárból eredő, kisebb hozzájárulásának köszönhető.
 A pénzügyi műveletek nettó vesztesége jelentősen
mértékben 50 Mrd forintra csökkent az előző évi 93 Mrd
forintos szintről, elsősorban a jóval alacsonyabb árfolyamveszteségnek köszönhetően.

3

Újrabesz. árakkal becsült „tiszta” EBITDA3.4
Üzleti eredmény

-217.231

307.905

-738

1.099

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül3

263.584

330.873

928

1.179

Újrabesz. árakkal becsült „tiszta” üzleti eredmény3.4

340.393

306.329

1.203

1.092

Pénzügyi műveletek nyeresége / vesztesége

-92.626

-49.752

-331

-176

Anyavállalati részvényesek részesedése a nettó
eredményből

-260.999

263.497

-903

941

Működési cash flow a működőtőke változása előtt

615.582

547.269

2.200

1.948

Működési cash flow

586.803

519.385

2.088

1.843

-2.925,2

2.872,1

-10,1

10,3

EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY
EPS. Ft
ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓK
Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA
Nettó eladósodottság (gearing)6

0,74

0,97

20,7%

25,2%

3. 4. 6 A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza

 A beruházások és befektetések (CAPEX) értéke 317 Mrd
forintot (1,12 Mrd dollárt) tett ki 2016-ban, amely további
26%-os csökkenés az előző évhez képest a jóval alacsonyabb
kutatási és termelési kiadásoknak köszönhetően. Ebből az
összegből 31 Mrd forintot (111 millió dollárt) fordítottunk
inorganikus befektetésekre, elsősorban a kiskereskedelmi
hálózat bővítésére.
 A működőtőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash‐flow 11%-kal, 547 Mrd forintra csökkent a bázis
időszakhoz képest, összhangban az EBITDA-szint csökkenésével. A negatív forgótőke változás az előző évihez hasonló volt,
ezért a üzleti tevékenységből származó pénzáramlás szintén
11%-kal csökkent év/év alapon és 519 Mrd forintot ért el.
 A nettó adósság 474 Mrd-ról 606 Mrd forintra nőtt annak
ellenére hogy jelentős volt a szabad cash flow áramlás az év
folyamán. Az adósságállomány növekedését elsősorban a
Magnolia tranzakció váltotta ki, mely közvetlenül növelte az
adósságállományt. Ennek következtében az Egyszerűsített
Nettó adósság/EBITDA mutató 0,97-re nőtt és a nettó eladósodottság (gearing) 21%-ról 25%-ra emelkedett, azonban a
mérleg erős és biztonságos maradt. 2016 áprilisában a MOL
750 millió euró értékben bocsátott ki 7 éves lejáratú kötvényeket, melynek kamatszintje a MOL kibocsátások eddigi
legalacsonyabbika. Ezen felül a MOL júniusban 615 millió
euró összegű rulírozó hitelszerződést kötött, mellyel a pénzügyi mozgásterét 3,8 milliárd euróra növelte év végére.
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FŐBB PÉNZÜGYI ADATOK DIVÍZIONÁLIS BONTÁSBAN
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

2015
Mód.

2016

2015
Mód.

2016

(millió Ft)

(millió Ft)

(millió USD)5

(millió USD)5

Upstream

408.039

371.208

1.462

1.317

3.749.637

3.301.100

13.425

11.732

103.642

89.410

371

317

Downstream
Gáz Midstream

205.818

188.649

735

667

Összesen

Központ és egyéb

4.467.136

3.950.367

15.993

14.033

Külső értékesítés nettó árbevétele1

4.090.662

3.553.005

14.650

12.624

EBITDA

2015
Mód.

2016

2015
Mód.

2016

(millió Ft)

(millió Ft)

(millió USD)5

(millió USD)5

Upstream

240.956

183.676

855

652

Downstream

375.459

432.865

1.343

1.540

59.627

54.488

214

194

-37.538

-38.848

-133

-137

Gáz Midstream
Központ és egyéb

4.874

-8.793

18

-32

643.378

623.388

2.297

2.217

2015
Mód.

2016

2015
Mód.

2016

(millió Ft)

(millió Ft)

(millió USD)5

(millió USD)5

Upstream

197.042

190.254

705

675

Downstream

384.662

432.865

1.375

1.540

461.471

408.321

1.650

1.453

Szegmensek közötti átadás

2

Összesen

EBITDA SPECIÁLIS TÉTELEK NÉLKÜL 3

Feldolgozás és Kereskedelem üzletág
újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta”
EBITDA3,4
Gáz Midstream
Központ és egyéb

59.627

54.488

214

194

-36.000

-38.848

-127

-137

4.874

-8.793

17

-32

610.205

629.966

2.184

2.240

687.014

605.422

2.459

2.153

ÜZLETI EREDMÉNY 1

2015
Mód.

2016

2015
Mód.

2016

(millió Ft)

(millió Ft)

(millió USD)5

(millió USD)5

Upstream

-469.615

37.038

-1.643

132

264.214

299.016

944

1.067

45.612

41.439

164

147

-67.450

-62.529

-239

-221

10.008

-7.059

36

-26

-217.231

307.905

-738

1.099

2015
Mód.

2016

2015
Mód.

2016

(millió Ft)

(millió Ft)

(millió USD)5

(millió USD)5

-9.173

43.617

-49

155

273.417

309.469

976

1.102

45.612

41.439

164

147

-56.280

-56.592

-200

-200

10.008

-7.060

37

-25

263.584

330.873

928

1.179

Szegmensek közötti átadás2
Összesen
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KITEKINTÉS STRATÉGIAI
IDŐHORIZONTON
MOL-csoport számára a 2016-os év még a külső környezet folyamatos kihívásaival övezve is kiváló eredményeket és fontos
mérföldköveket hozott. Az olajár 2016 első negyedévében elérte
hordónkénti 30 dollár alatti mélypontját, miközben a finomítói és
petrolkémiai marginok, nem teljesen váratlan módon, visszaestek
2015-ös rekord szintjükről. A MOL-csoport ismételten túlteljesítette előzetes előrejelzéseit azzal, hogy 2,15 milliárd dolláros újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA eredményt ért el, ami
a szigorú beruházási fegyelemmel együttvéve még a 2015-ösnél
is erősebb szabad cash flow termelést eredményezett. A Csoport
magas minőségű, alacsony-költségszintű eszközei valamint integrált üzleti modellje ismét bizonyította ellenálló képességét az ingadozó makrokörnyezeti hatások közepette.
2016 egy rendkívül fontos év volt a MOL-csoport számára, hiszen az
Igazgatóság jóváhagyta a vállalat új hosszú távú stratégiáját („MOL
Group 2030 – Enter Tomorrow”), melynek végrehajtása már meg is
kezdődött. Az új stratégia célja, hogy megfelelő válaszokat találjon a
gyorsan változó külvilág kihívásaira, amiben a szénhidrogén-alapú
iparágakkal kapcsolatos előzetes feltételezések már nem feltétlenül
érvényesek. A stratégia kapcsán a vállalat egy jelentős növekedési
kilátásokkal gazdagított, izgalmas átalakulási folyamat mentén
indult el. Ambiciózus céljaink között szerepel vezető pozíciónk
megőrzése a Csoport alaptevékenységéhez tartozó (ún. core) üzletágakban, az, hogy a KKE térség vezető vegyipari vállalatává váljunk,
valamint hogy a MOL-csoport az alkalmazottak, ügyfelek és befektetők első számú választása legyen. A „MOL Group 2030” irányvonalai meghatározóak lesznek már a 2017-es tevékenységünk során
is, amikor fontos mérföldköveket szeretnénk elérni, csakúgy mint
az elkövetkezendő 15 évben.
A Csoport elsődleges célja továbbra is az, hogy megfelelő cash flow-t
érjen el, mely fedezi a Csoport befektetési igényeit, a pénzügyi költségeket, a fizetendő adókat és a részvényesek felé fizetett osztalékot egyaránt, az erős és biztonságos mérleg pozíció megtartása
mellett. 2017-2021-es pénzügyi keretrendszerünk feltételezéseivel
élve (hordónkénti olajár a 40-60 dolláros sávban és normalizálódó downstream marginok) a MOL-csoport 2017-ben ismét legalább 2 milliárd dollár EBITDA eredmény elérését tűzi ki célul, az
organikus CAPEX maximum 1,2 milliárd dolláros szinten tartása
mellett. Mindez az erős szabad cash flow termelés folytatását biztosítja a 2017-es évben is, lehetőséget teremtve az átalakulási projektek
finanszírozására, valamint az osztalékfizetés növelésére.
A MOL-csoport 2016-ban ismét bebizonyította, hogy Downstream
üzletága egy minőségi, integrált, magas készpénztermelő képességgel rendelkező egység, ami képes volt ellensúlyozni a valamelyest gyengébb külső környezet negatív hatásait. Az év fénypontja
a kiskereskedelmi (Fogyasztói Szolgáltatások) szegmens megingathatatlan és meggyőző növekedése, valamint a Next Downstream program keretében elért további jelentős hatékonyságjavulás

volt. Az üzemi rendelkezésre állást és ezen keresztül a volumeneket, finomítói termékkihozatalt, és elért marginokat érintő nem
tervezett események, valamint a növekedési projektjeinkben való
késedelem emlékeztetett arra, hogy még sok munka áll előttünk
és további tartalékok vannak működésünkben, amelyeket ki kell
használnunk az előttünk álló években.
A Downstream üzletág 2017-ben kettős célt tűz ki maga elé. A Next
Downstream program záró évébe lépve a MOL-csoport továbbra
is törekszik önerőből, a vállalat képességeinek maximális kihasználásával, enyhíteni a várhatóan visszaeső marginok hatását.
Ennek fontos eszköze lesz a két növekedési projektünk (butadién,
LDPE4) akadálymentes működtetése, valamint a javuló üzemi
rendelkezésre állás. Mindemellett 2017-ben jelentős lépéseket
készülünk megtenni a petrolkémiai üzletágat érintő, stratégiai
átalakulást elősegítő projektjeink terén. A tervezett poliol projekt
megvalósításához szükséges technológia kiválasztásán, valamint
a szükséges engedélyek megszerzésén fogunk dolgozni, és előreláthatóan döntés születik majd az egyik tiszaújvárosi olefin üzem
átalakításáról is.
Az Upstream területen a MOL-csoport sikeresen végrehajtotta a
2016 elején indított New Upstream Programot (NUP), melynek
célkitűzése a vállalat helytállásának, valamint a portfólió önfinanszírozóságának biztosítása az alacsony olajár-környezetben.
Örömmel jelenthetjük ki, hogy NUP minden célkitűzését elérte,
sőt még túl is teljesítette azokat. A szénhidrogén-termelés összehasonlítható7 alapon 6%-kal nőtt, ami főként a KKE régió termelésnövekedésének köszönhető. A működési költségeket körülbelül
90 millió dollárral csökkentettük, így fajlagos közvetlen termelési költségünk év/év alapon 14%-kal lett kevesebb, és a rendkívül
versenyképes 6,6 dollár/boe (hordó kőolaj egyenérték) szintre
csökkent. Ezenkívül folytattuk az üzletág tőkeallokációs tevékenységének felülvizsgálatát és év/év alapon 36%-kal sikerült
csökkentenünk az organikus CAPEX-et. Ez lehetővé tette, hogy
az Upstream üzletág EBITDA eredményét a 2015-öshöz hasonló
szinten tartsuk és több mint 250 millió dollár (vagyis körülbelül
7 dollár/boe) szabad cash flow-t termeljünk az olaj- és gázárak
jelentős visszaesése ellenére.
A MOL-csoport Upstream célkitűzései egyértelműek. Biztosítani
kívánjuk, hogy az üzletág képes legyen értéket teremteni alacsony
olajár-környezetben is. Ennek érdekében továbbra is folyamatosan szem előtt tartjuk a hatékonyságot és a költségeket, és arra
törekszünk, hogy a termelést a jelenlegi szinten stabilizálni tudjuk.
Várakozásaink szerint a termelés 2017-ben is 110 mboepd körüli
szintet ér majd el, és ez további két éven keresztül fenntarthatónak
bizonyulhat. Mindemellett egyre komolyabban fontolóra vesszük
organikus és inorganikus készletpótlási lehetőségeinket, hiszen a
Csoport hosszú távú stratégiája az integrált üzleti modell erősségein alapul.

1. 2. 3. 4. 5 A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza
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UPSTREAM
ÜZLETÁGI
ÖSSZEFOGLALÓ

2016 LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI
és szárazföldi gáz volumenek (+4%)
• 250 millió dollárt meghaladó szabad
emelkedésének következtében
cash flow-t termeltünk (7 dollár/
• 2016-ban az New Upstream Program
hordó egységnyi szabad cash flow) 44
eredményeként 90 millió dollárral
dollár/hordó Brent olajár és 33 dollár/
csökkentettük a működési költségeinket és
hordó átlagos realizált szénhidrogén ár
hordónként 1,0 dollárral a szénhidrogénkörnyezetben
termelés fajlagos költségét (-14%) az előző
• A termelés csökkenését sikeresen
évhez képest
megfordítottuk, portfólió szinten éves
A portfólió szintű fajlagos termelési költség 6,6
átlagban ~112 mboepd termelést értünk
dollár/hordó volt. Az organikus beruházások
el (~104 mboepd a társult és közös
36%-kal csökkentek 2015-höz képest
vezetésű vállalatok nélkül), ami 6%-os
• Folytattuk a portfólió optimalizálási
növekedést jelent az előző évhez képest
törekvéseinket az oroszországi Matyushinsky
(összehasonlítható7 alapon)
blokk értékesítésével, valamint a
• 2012 óta a legmagasabb szárazföldi
részesedésünk csökkentésével két romániai
termelést értük el a kelet-közép-európai
licenszben. A kutatási portfóliónkat
régióban (71 mboepd)
ugyanakkor újabb magyar és norvég
• Folytattuk a Termelés Optimalizálási
licenszek megvásárlásával terjesztettük ki
Programot a KKE régióban, ami 7%-os
• A MOL Norge kutatási koncepciója olyan
növekedést eredményezett a szárazföldi
világszínvonalú partnerek érdeklődését is
termelésben az előző évhez képest,
felkeltette mint az Aker BP, a Statoil és a Petoro
elsősorban a jelentős olaj- (+14%)

2017–2019-ES KITEKINTÉS
• Az Upstream üzletág továbbra is fő
kiadásainkat a KKE régióban lévő
alappillérét képezi az integrált üzleti
(mezőfejlesztés előtt álló bizonyított és
modellnek, és az alacsony olajár-környezetben
valószínűsített) készletekre, a nemzetközi
is biztosítani kell az önfinanszírozó működést
portfóliónk szintjén pedig az Egyesült
• 2018-ra a termelést ~115 mboepd szintre
Királyságban, Pakisztánban, Kazahsztánban
növeljük a Termelés Optimalizálási Projekt
és az oroszországi Baitugan területén
és a nemzetközi mezőfejlesztési programok
összpontosítjuk
segítségével
• Továbbra is a hatékonyságra helyezzük
• A projektek jóváhagyását a jövőben is
a hangsúlyt, annak érdekében, hogy - a
szigorú feltételekhez kötjük, biztosítva az
stratégiai célkitűzéseinkkel összhangban
alacsonyabb (~12-16 dollár/boe) fajlagos kutatási
- az egységre jutó termelési költségeket
és mezőfejlesztési költség szintet
versenyképes szinten tartsuk
• A kutatási beruházásainkat a főbb
• Megvizsgáljuk az inorganikus befektetési
régióinkban, elsősorban Közép-Kelet
lehetőségeket is annak érdekében, hogy a
Európában, Pakisztánban és Norvégiában
jelenlegi termelési szintet hosszú távon is fent
fogjuk megvalósítani. A mezőfejlesztési
tudjuk tartani

Melyek voltak a közelmúlt legfontosabb
feladatai a MOL-csoport Upstream
üzletága számára?

„Az olaj- és gáztermelőket komoly kihívás elé állította a tavalyi év, hiszen az átlagos olajár
kevéssel haladta meg a 40 dollár/hordó szintet. Ennek ellenére sikeresen végrehajtottuk
a New Upstream Programban foglalt célkitűzéseket. A MOL Upstream a kedvezőtlen
külső környezeti tényezők ellenére 250 millió dollárt meghaladó szabad cash flow-t
termelt, azaz hordónként 7 dollárt. A jövőt illetően arra törekszünk, hogy az üzletágunk
képes legyen megbirkózni a külső környezet kihívásaival, illetve a hosszú távú
versenyképességünket a készleteink pótlásával biztosítjuk.”
Dr. Berislav Gašo – Ügyvezető Igazgató, Csoportszintű Kutatás és Termelés

7

Notes are listed in Appendix II.
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PORTFÓLIÓ*
SPE 2P készletek (2016)
459,4 MMboe
10,7%
Kondenzátum

42,8%
Olaj

46,5%
Gáz

Termelés (2016)
112,2 mboepd
8,8%
Kondenzátum

41,6%
Olaj

49,6%
Gáz
* Társult és közös vezetésű vállalatokat beleértve.

KKE-RÉGIÓ

Norvégia

Oroszország

IRAK KURDISZTÁNI RÉGIÓJA

Shaikan
Chemchemal

HU
RO

HR

Khor Mor

UK
Kazahsztán
HR

Termelés: 80,6 mboepd
Készletek (2P): 261,5 MMboe

Termelés: 5,9 mboepd
Készletek (2P): 13 MMboe

OROSZORSZÁG

KAZAHSZTÁN

HU

RO

Szíria**
Irak
Pakisztán

Fedorovsky

Egyiptom

Omán

Baitugan

Termelés: 7 mboepd
Készletek (2P): 49,8 MMboe

Készletek (2P): 60,4 MMboe

PAKISZTÁN

ÉSZAKI-TENGER

Tal
Karak

Margala North
Margala
Ghauri

Angola

**Az INA 2012. február 26-án „force major” értesítést küldött a szíriai General Petrolum Company részére az 1998-ban aláírt Hayan blokk
Termelés-megosztási Szerződésével és a 2004-ben aláírt Aphamia blokk
Termelés-megosztási Szerződésével kapcsolatban.

DG Khan

Termelés: 7,5 mboepd
Készletek (2P): 9,8 MMboe

Termelés: 8 mboepd
Készletek (2P): 23,2 MMboe

MOL-CSOPORT
KUTATÁS
TERMELÉS
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LEGFONTOSABB
EREDMÉNYEK
A MOL-csoport Upstream divíziója 80 éves múltra tekint
vissza. A MOL-csoport portfóliója olaj- és gázkutatási és -kitermelési eszközökkel rendelkezik 13 országban, amelyből 8-ban
termelési tevékenységet is folytat. A MOL-csoport elkötelezett a fenntartható fejlődés alapelvei mellett. Célunk, hogy
a környezet-, egészség- és munkavédelmi balesetek számát
nullára csökkentsük és tartsuk ezt a jövőben is, a környezetünk védelmének érdekében csökkentsük az elfolyások számát,
valamint a fáklyázásból származó üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez utóbbi tekintetében a MOL-csoport csatlakozott a
Világbank Zero Flaring Initiative kezdeményezéséhez.

KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓ
2016-ban a MOL-csoport sikeresen folytatta a Termelés
Optimalizálás Programját a KKE régióban, melynek
eredményeként a szárazföldi termelés 7%-kal, 71
mboepd-re növekedett, elsősorban a jelentős olaj- (+14%)
és szárazföldi gáztermelés (+4%) emelkedése révén.
A Termelés Optimalizálás Program (PO) eredményesen
hajtottuk végre Magyarországon 2016-ban, mely hozzájárult a
termelés 8%-os növekedéséhez az előző évhez képest. A projekt
keretein belül elvégzett beavatkozások (29 kútmunkálat, 4 savazásos eljárás, 7 repesztéses eljárás, 21 mechanikus termeltetés
(Artificial Lifting System) és 26 termelési ütem optimalizálás
(choke optimization)) mind szerepet játszottak a magyarországi
termelés 3,5 mboepd mértékű éves növekedésében.
A MOL 6 új licenszt nyert el a negyedik magyarországi szénhidrogén bányászati tenderen, melynek eredményeként Bázakerettye, Bucsa, Jászárokszállás, Mezőtúr, Okány-Nyugat és
Zala-Nyugat térségekben kezdődhet majd meg a szénhidrogén-kutatás. Az új licenszeknek köszönhetően a MOL-csoport
magyarországi kutatási területei megkétszereződtek.
2016-ban számos kutatási program hozott pozitív eredményt
Magyarországon. A Dány Kutatási Program folytatódott egy
fúrással (a tesztelés folyamatban van, az előrejelzések kedvezőek); a Komádi-Nyugat-4 és az Üllés-Kelet-1 tesztfúrások sikeresek voltak, a kutak termelésre alkalmasnak bizonyultak.
Horvátországban 2016-ban számos kútmunkálatot végeztünk,
melyek hozzájárultak a szárazföldi termelés 6%-os éves szintű
növekedéséhez. Az Általános Kútmunkálati Projekt keretein
belül 35 kutat, míg a teljes Mező Optimalizálás projekt (FFO)
keretein belül 11 kutat kezeltek a Kloštar mezőn és 16 kutat a
Jamarica és Lipovljani mezőkön, melyek hozzájárultak az 1,6
mboepd mértékű éves termelés növekedéshez.
Az INA aláírta az új horvát szárazföldi kutatási koncessziós
szerződést (Drava-02).
Horvátországban a Medimurje projekt keretében két mezőn
kezdődött meg a gáztermelés, mely 2016-ban 0.8 mboepd addicionális termelést eredményezett. A fokozott olajkinyerési
eljárás (Enhanced Oil Recovery - EOR) tovább folytatódott

2016-ban az Ivanić és a Žutica mezőkön, és 0.3 mboepd addicionális éves volumennel járult hozzá a termeléshez.
A romániai kutatási tevékenységünk kockázatainak mérséklése érdekében, a MOL- csoport csökkentette a részesedését két
eszközben, EX-1-ben 30%-ra és EX-5-ben pedig 20%-ra.
Az Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem
(EBK) terén számos ígéretes lépést tettünk annak érdekében,
hogy az Upstream üzletág részt vállaljon a környezetvédelemi törekvéseinkben. Az INA serkentett olajtermelési eljárási
projektje hozzájárult a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez és
az ivóvízkészlet megőrzéséhez, hiszen a termelt rétegvíz a kutak
kezelése során újrahasznosításra került. Megkezdtük a magyar
projektek felülvizsgálatát és minősítését annak érdekében,
hogy azok – az Upstream Kibocsátás Csökkentési Program
részévé válva – megfeleljenek Európai Unió üzemanyagok
minőségéről szóló irányelvének.

A TAL blokk éves átlagos termelése 9%-kal emelkedett (78
mboepd-re) a tavalyi évhez képest, a negyedik negyedévben az
átlagos termelés pedig meghaladta 80 mboepd-t, a sikeres bekötések eredményeképpen. A Mardankhel-1 kút 2016 novemberében bekötésre került, a Makori East-5 termelési kút bekötése
pedig szintén befejeződött, miután 2016 negyedik negyedévében
befejezték a termelési létesítmény felépítését.
2016-ban A MOL-csoport sikerrel folytatta a kutatási tevékenységét az országban. A tavalyi évben három további kutatási találatot könyvelhetünk, a TAL blokkban a Makor Deep-1
és a Tolanj West-1 kutakon, a Karak Blokkban pedig Halini
Deep-1 kúton. Nagyszabású szeizmikus kutatások folytak az
országban, főként a Karak, a Margala és a Ghauri Blokkban. A
kutatási portfólió optimalizálásának részeként a Margala North
eszköz kivezetésre került 2016. január 1-jei hatállyal, melynek
hatósági jóváhagyása még folyamatban van.

ÉSZAKI-TENGER

A jó üzleti eredmények mellett azonban sajnos még mindig komoly
EBK kihívásokkal kell szembenéznünk Pakisztánban. 2016-ban
alvállalkozóinknál 2, harmadik félnél további 20 halálos baleset
történt, többségükben szállítmányozás közben. Ez megerősíti azt a
törekvésünket, hogy a térségben további erőfeszítéseket tegyünk a
biztonságos munkavégzés megteremtésére.
Annak érdekében, hogy fejlesszük a helyi közösségekkel való
kapcsolatunkat, a MOL Pakisztán megkezdte a MOL Group
Human Rights Roadmap megvalósítását. Ennek első lépéseként
egy képzés indult el a helyi személyi biztonsági szolgálat állományában (privát és hivatalos fegyveres erők állományában).
Irak Kurdisztáni Régiójában a nem operált Shaikan Blokkban
jelenleg 8 kúton folyik a termelés, amelyek két, együttesen 40
mboepd kapacitású felszíni létesítménybe vannak bekötve.
Ománban a MOL-csoport teljesítette a vállalt kutatási programját a 66-os Blokkban, mely az ország közép-nyugati részén
fekszik, a szaúdi határ közelében. A nagyszabású szeizmikus
kutatási program végrehajtása után 2014-ben, fúrási prog-

Mezőfejlesztési szempontból a régió legfontosabb eredménye 2016-ban a Scolty and Crathes mező a tervezettnél korábban történő termelésbe állítása volt, ami 0,8
mboepd éves átlagos volumen többletet eredményezett az
Egyesült Királyságban. Norvégiában az APA (Award in
Pre-Defined Areas) tenderen való sikeres részvétellel a
MOL- csoport kiterjesztette a portfólióját a régióban.
Az Egyesült Királyságban a Scolty and Crathes mezőn - a
tervezettnél hamarabb - november 21-én indult el a termelés,
jelentős költségvetési megtakarítással. A Catcher mezőn sikeresen elvégzett 2016-os fúrási terv keretében 6 további kútfúrás
hozott pozitív felszín alatti és operatív eredményeket. A tenger
alatti munkálatok és felszíni termelő-tároló egység (FPSO)
építése tovább folytatódott, valamint az összes jelentős tenger
alatti felépítmény telepítésre került. A Scott mezőn folytatódott
a sűrítő termelő fúró program.
2016-ban a MOL-csoport részt vett az APA tenderen Norvégiában, illetve 4 licenszt nyert el a fókusz régióiban (melyből
egy hosszabbítást jelent). Az Északi-tenger világszínvonalú
kutató vállalataival (Petoro, Statoil and Aker BP) alakítottunk
ki partneri kapcsolatot és kiterjesztettük operátori tevékenységünket a Mandal High fókusz régiónkban. A Rovarkula kutató
kút (PL626) száraznak bizonyult, ezért felhagyásra került.
A program a tervezett költségvetés betartásával, valamint
személyi és környezeti károk nélkül zárult le.

ramba kezdtünk 2015-ben. 2016-ra két kút fúrása zárult le, a
Maisoorah-1 kút vizet tartalmazott, a Husna-1 pedig száraz lett.

FÁK ORSZÁGOK
A MOL-csoport már több, mint 10 éve jelen van ebben
a térségben. A Baitugan mező jelentősen hozzájárul a
nemzetközi portfólió termeléséhez. A felgyorsított fúrási
program eredményeként, 2016-ban a Baitugan mező
termelése 20%-os növekedést hozott az előző évhez képest.
A Fedorovsky blokkban Kazahsztánban, mezőfejlesztési
munkálatokba kezdtünk a KMG és a FIOC partnereinkkel.
Oroszországban az operált Baitugan blokkban elsősorban a
termelés növelése volt a fókuszban a koncentrált mezőfejlesztési program keretein belül. A program során 65 kutat fúrtunk
2016-ban, a tervezett költségvetés keretein és a kitűzött határidőn belül. A felszín alatti munkálatok kivitelezésére új eljárást
vezettünk be, amellyel az új kutak esetében magasabb kitermelési ütemet értünk el. Ennek eredményeképpen a teljes termelés
a tavalyi évhez képest 20%-kal nőtt. A Yerilkinsky blokkban
a kutatási tevékenység befejeződött, a Novo-Semenkinskaya-1
kút száraz lett és felhagyásra került.
Komoly előrelépést értünk el a Baitugan blokkban bizonyos,
az EBK terén folytatott programokkal, köztük az elfolyás-megelőzést célzó olajvezeték-integritás projekttel, valamint a gáz
melléktermékeket újrahasznosító energiatermelési projekttel.
A MOL aktív portfoliómenedzsmentjének részeként a
Matyushinsky blokk eladásra került. Az értékesítésnek nincs
jelentős hatása a MOL oroszországi éves termelésére, mivel a
Baitugan termelésélénkítő programja sikeresen ellensúlyozta a
kieső volument. A MOL-csoport továbbra is elkötelezett a kutatási és termelési tevékenység folytatása mellett Oroszországban.
A kazah Fedorovsky blokkban az U-25-ös kút fúrása befejeződött. A Tournasian rétegben a tesztek gázt és kondenzátumot
mutatnak.

KÖZEL-KELET, ÁZSIA, AFRIKA
A MOL- csoport által működtetett pakisztáni TAL
Block-ban a legújabb kutak bekötésének eredményeként a termelés elérte a 80 mboepd szintet 2016 negyedik
negyedévében. A 2016-ban elért három további kutatási
sikerrel a MOL Pakisztán már 13 találatát könyvelheti el
3 különböző blokkban 1999 óta.
A MOL-csoport stabil jelenléttel, erős partnerekkel és
több, mint 15 év tapasztalattal rendelkezik Pakisztánban.
A MOL-csoportnak 5 blokkban van részesedése, amelyből
2-ben operátor.
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A 2016-OS ÉV PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉSE
SZÉNHIDROGÉN-TERMELÉS
ÁTLAGOS REALIZÁLT
SZÉNHIDROGÉNÁR
Brent olaj (USD/hordó)

2015
Mód.

2016

Vált. %

52,5

43,7

-16,8

Átlagos realizált kőolaj
és kondenzátum ár (USD/
hordó)

46,8

Átlagos realizált gázár
(USD/boe)

35,9

27,7

-22,9

Átlagos realizált szénhidrogén ár (USD/boe)

40,9

33,2

-18,9

39,0

-16,7

2015
Mód.

2016

Vált. %

35,2

40,9

16,2

Magyarország

11,4

13,3

15,8

Horvátország

10,7

11,9

11,8

Oroszország

1,9

1,3

-33,5

Irak Kurdisztáni Régiója

3,6

3,6

0,0

Egyesült Királyság

3,2

6,6

106,4

(ezer boe/nap)

Kőolajtermelés

Egyéb

Az átlagos realizált szénhidrogén árak válatozását a Brent olaj
9 USD/hordós csökkenése vezérelte, mivel a Brent átlagára 44
USD/hordó szintre süllyedt. A hanyatló európai gáz jegyzésárak hatására a realizált gázár csökkent. Továbbá a horvátországi szabályozott gázár 2016. áprilisi 20%-os csökkentése
szintén negatívan hatott.
A speciális tételek nélküli EBITDA csaknem elérte a 2015-ös
szintet, 190 Mrd forintot tett ki, így csupán 7 Mrd forinttal
marad el az előző évi eredménytől. Az eredményt az alábbi
tételek befolyásolták:
(-) A z átlagos realizált szénhidrogén árak 8 dollár/boe
mértékben, 33 USD/boe szintre csökkentek, az átlagos
realizált gázár 23%-kal, a realizált olajár 15%-kal esett.
(+) A
 csoportszintű szénhidrogén-termelés (társult és közös
vezetésű vállalatokkal együtt) tovább növekedett és 112
mboepd-t ért el. A termelés összehasonlítható7 alapon 6
mboepd-vel, vagyis 6%-ot növekedett.
(+) A
 New Upstream Program sikeres megvalósítása szintén
támogatólag hatott. A közvetlen fajlagos kitermelési
költség 1,0 dollár/boe mértékben csökkent. A New Upstream Program célja volt a közvetlen fajlagos kitermelési költségek lefaragásán túlmenően az egyéb kontrollált
működési költség csökkentése. Így az Upstream üzletág
működési költségei (értékcsökkenés nélkül) összesen
207 Mrd forintot tettek ki, amely 38 Mrd forintos csökkenést jelent 2015-höz képest. A kutatási költségek 4 Mrd
forinttal voltak alacsonyabbak szintén a NUP sikeres
megvalósításának köszönhetően.
A könyv szerinti működési nyereség 44 Mrd Ft lett 2016-ban,
míg az egyszeri tételektől megtisztított működési nyereség
51 Mrd Ft-ot tett ki. 7 Mrd forintnyi egyszerű tétel sújtotta az
EBITDA-t és a működési eredményt egyaránt, amelyek az
oroszországi Matyushinsky blokk értékesítéséhez és az Irak
Kurdisztáni Régiójában található Akri-Bijeel blokk készletleírásához kapcsolódnak.

Földgáztermelés

4,4

4,2

-4,5

56,9

55,6

-2,2

Magyarország

25,7

26,9

4,4

Horvátország

25,0

22,4

-10,1

amiből offshore

12,2

9,3

-23,6

Egyesült Királyság

1,7

1,3

-20,7

Egyéb

4,5

5,0

11,4

Kondenzátum

7,1

7,5

6,5

Magyarország

3,8

4,2

9,6

Horvátország

1,9

1,9

-1,5

Egyéb

1,3

1,5

9,1

99,1

104,1

5,0

4,8

5,8

20,8

N.A.

2,4

N.A.

4,8

8,1

67,9

103,9

112,2

7,9

Teljeskörűen konszolidált
vállalatok átlagos napi
szénhidrogén-termelése
Oroszország (Baitex)
Irak Kurdisztáni Régiója
(Pearl Petroleum) *
Társult és közös vezetésű
vállalatok átlagos napi
szénhidrogén-termelése
Csoportszintű átlagos napi
szénhidrogén termelés

Változások az upstream szabályozói
környezetben

marginális adótartalom 78% marad. Az új szabályozás 2017
januárjától hatályos.

Magyarországon a szabályozott gázár 2,8 Ft/m 3 mértékben
emelkedett 2016 negyedik negyedévében.

Az Egyesült Királyságban a kőolaj speciális adója (ún. „supplementary charge”) 20%-ról 10%-ra csökkent, míg a másik
speciális adónem („petroleum revenue tax”) mértéke 50%-ról
0%-ra csökkent. Mindkét változás 2016. januártól hatályos.
Az adócsökkentés jelenleg nem jár közvetlen következménnyel
a MOL-csoportra nézve a jelentős mennyiségű adóalapot csökkentő elhatárolt veszteség miatt.

Horvátországban a szabályozott földgázár 1,59 HRK/m 3-ről
1,27 HRK/m 3-re került csökkentésre 2016. április 1-jétől.
Norvégiában a társasági adó 24%-ra (1%-kal) csökken. de
a kőolaj speciális adója hasonló mértékben 54%-ra nő, így a

* Kivéve gáz. termelés 2016-tól megjelenítve

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés (társult és közös vezetésű vállalatokkal együtt) ~112 mboepd szintet ért el 2016-ban.
2016 folyamán a MOL-csoport equity módszerrel konszolidálta
a Baitex mezőt és annak ~6 mboepd mértékű termelését, amely a
társult és közös vezetésű vállalatok közé került átsorolásra. 2016tól a Pearl Petrolum ~2 mboepd kondenzátum termelése szintén
bemutatásra kerül, mint társult vállalkozás hozzájárulása. A
csoportszintű szénhidrogén termelés összehasonlítható bázison
– a Pearl Petroluem 2016-os hozzáadásának hatását kiszűrve
- 6%-kal emelkedett, amely 6 mboepd növekedésnek felel meg.
A növekedést teljes mértékben a kitermelt olaj és kondenzátum
emelkedése vezérelte. Ennek megfelelően az olaj és kondenzátum
aránya a teljes kitermelésen belül 50% közelébe emelkedett.
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FENNTARTHATÓSÁGI ÖSSZEFOGLALÓ
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS

BIZTONSÁGVÉDELEM

ÜHG-kibocsátás
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Fajlagos energiafelhasználás

1 millió munkaóra
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Energiafelhasználás / termelés – teljes Kutatás-Termelés
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Crosco is excluded from 2014 onwards

TELJESÍTMÉNY:

A dolgozói elkötelezettség
növelése és a szakmai karrierút legyen további fejlesztése

 A létszám a portfólió optimalizációval összhangban csökkent (Akri-Bijeel felhagyása. Matyuskinszkaja Vertical felszámolása)
 2016-ban a szakmai karrierút programot kiterjesztettük 3 új munkakörre, valamint a mentorálás körét is kiszélesítettük

KÖZÖSSÉGEK

Közösségi befektetések a nemzetközi Kutatás-Termelésben
(millió forint) (Teljes MOL-csoport. INA-csoport nélkül)
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STRATÉGIAI CÉL:

KÉSZLETEK ÉS K+F
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Egy főre jutó képzési költség (ezer Ft)
Egy főre jutó képzési óraszám
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Elfolyások száma – Kutatás-Termelés
Elfolyások mennyisége – teljes Kutatás-Termelés
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2016

A teljes vízfelhasználás csök- 	A vízfelhasználás jelentősen csökkent a hajdúszoboszlói hűtőrendszer-projekt 2015-ös elindítákentése évről-évre 5%-kal;
sának köszönhetően
2020-ra az elfolyások
	2016-ban az elfolyások száma és mértéke némileg növekedett főként a vezetékek korróziójából
számának 30%-os csökkentése
fakadóan
a 2014-es szinthez viszonyítva 	A kisebb elfolyások mérséklése érdekében a Baitexnél vezeték állagjavítási projekt indult 2016-ban.
	Az elkövetkezendő években az eszközök állagjavítása lesz a középpontban, különös tekintettel a
vezetékekre

Kutatás-fejlesztési kiadások (millió HUF)

Képzések
th HUF

5.000

3

TELJESÍTMÉNY:

Készlettartam Index (év) (SPE 2P)

Kivéve harmadik felek halálos baleseteinek száma (2016-ban 20 haláleset)

TELJESÍTMÉNY:

0

0

2016

	2016-ban 2 beszállítói haláleset történt a Kutatás-Termelés üzletágban. Az egyik veszélyes
anyag szállításból, a másik vezetékkarbantartásból adódott
	Számos figyelemfelkeltő és más tevékenység lett bevezetve annak érdekében, hogy csökkentsük a baleseteket és eseményeket. Ilyenek az életmentő szabályok program, a leesés
védelmi program, vagy a GPS/SOS felszerelés kísérleti program, amelyet 2016-ban indítottunk
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esetek

Kitermelt víz nincs beleszámítva

STRATÉGIAI CÉL:

2013

Headcount
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Halálesetek száma (beszállítók)
Halálesetek száma (saját munkavállalók)
3

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS ELFOLYÁSOK
millió m

0

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) – teljes
Kutatás-Termelés 2012–2016 IOGP átlag

CO2-intenzitás 20%-os csökkentése 	2016-ban (a tavalyi évhez képest) enyhén emelkedett a Kutatás-Termelés üzletág ÜHG kibo2016 végéig a 2010-es szinthez képest
csátása, melynek fő oka a megnövekedett termelés Oroszországban és Pakisztánban
(CO2/tonna olaj egyenérték)
	Az átfogó kibocsátás csökkentésre vonatkozó stratégiai cél teljesült, 2016-ban a 2010-es
szinthez képest 21%-os csökkenést értünk el
	Az ÜHG kibocsátásunk szintje kicsivel az IOGP átlag alatt van
	Baitexhez kapcsolódó gázhasznosítás (energiatermelés) javult és elérte a 95%-ot

Vízfelhasználás2

2

0

Nincs tényleges adat a riport időpontjában. az indikátor becsléséhez
a legutóbbi IOGP adatokat használtuk.

3
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STRATÉGIAI CÉL:

Halálos munkabalesetek száma
eset
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ÜHG-kibocsátás – Kutatás-Termelés
ÜHG-kibocsátás / termelés – teljes Kutatás-Termelés
ÜHG-kibocsátás / termelés – 2012–2014 IOGP átlag

Munkaidő-kieséssel járó munkahelyi
gyakorisága (LTIF) esetek száma /

esetek száma / balesetek
1 millió munkaóra

5

2011

2012

2013

2014

2015

191

354

205

601

279

Társadalmi kiadások fedezése 2016-ban a következő tevékenységekre: Kurdisztán, Baitex, Matjushkinskaya Vertical, Pakisztán

Erőteljes csökkenés látható 2015-ről 2016-ra, amelynek oka a portfólióban történt változásokban keresendő (főként a tevékenységek
visszaszorítása Kurdisztánban).

Két fő kutatás-fejlesztési projekt indult: Felületaktív-polimer EOR kísérleti projekt indult 2015-ben és mikro-emulziós projekt 2016-ban.
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2016. ÉVI ÁTTEKINTÉS

DOWNSTREAM
ÜZLETÁGI
ÖSSZEFOGLALÓ

kezdeményezések 130 millió dollár• A MOL-csoport új hosszú távú stratégiája,
ral javították az EBITDA eredményt,
a MOL Group 2030 – Enter Tomorrow
elsősorban az év közben megvalósított
egyértelműen meghatározza a Downstream által a hosszú távú versenyképesség
belső hatékonyságnövelésen keresztül
megőrzése és a szegmens növekedése érdeké• 2016-ban a belső erőfeszítések eredben megvalósítandó stratégiai célokat
ményeit a fontosabb üzemegységeket
• A Downstream 2016-ban 408 milliárd
érintő nem tervezett leállások és az
forint (1,45 milliárd dollár) „tiszta” újrabeszúj petrolkémiai (butadién és LDPE4)
erzési árakkal becsült EBITDA eredményt
üzem késedelmes indulása negatívan
ért el, és ezzel a külső környezet kedvezőtlen
befolyásolták
változása ellenére alig valamelyest maradt el •A finomítás területén az olajkosár diverzifikálására és a különböző kőolajtípusok
a 2015. évi rekord magas szinttől
közötti árkülönbségek kihasználására
• A Petrolkémia és a Kiskereskedelem
szegmens (Fogyasztói Szolgáltatások) közel irányuló stratégiával összhangban ismét
60 %-kal járult hozzá a Downstream „tiszta” jelentős mértékben növekedett a tenger
felől érkező kőolaj mennyisége
újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA
eredményéhez, ezzel ismét igazolva az inte- •A Dunai Finomító az elmúlt 6 év
grált Downstream értéklánc előnyeit
legjobb, 96,5 %-os üzemi rendelkezésre
• A Next Downstream program ismét
állási szintjét érte el és ennek elishozzájárult az átfogó Downstream üzletági meréseként átvehette a legjobb termelési
teamnek járó DS Termelés Igazgató
eredményekhez:
Megbízhatósági Díjat
• A program keretében megvalósuló

KITEKINTÉS

„2016-ban a külső környezet kedvezőtlen változásai ellenére ismét javítani tudtuk a Downstream
hatékonyságát és versenyképességét, ezzel jelentős mértékben hozzájárulva az 1,45 milliárd
dolláros „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA eredményhez. Integrált finomítói és
petrolkémiai eszközállományunk erősségét és főbb piacokon való jelenlétét pontosan tükrözi, hogy
a Petrolkémia és a Kiskereskedelem 2016-ban mintegy 60 %-kal járult hozzá az eredményhez.
Örömmel számolhatok be arról, hogy a MOL-csoport 2030 stratégiája egyértelműen rögzíti a
Downstream üzletág céljait: megőrizze regionális vezető szerepét az alaptevékenységek területén,
piacvezető petrolkémiai csoporttá váljon és a vevők első számú választása legyen. Ez egyben azt is
jelenti, hogy továbbra is azzal foglalkozunk, amiben a legjobbak vagyunk: hatékonyan működtetjük
az alaptevékenységek ellátásához szükséges eszközöket, kiváló minőségű termékekkel látjuk el a
piacot, folytatjuk a petrolkémiai értéklánc bővítését és a fogyasztói élményt továbbra is prioritásként
kezeljük. Emellett elkezdtük a vállalati kultúra fejlesztését is, hogy felkészüljünk a jövőbeni
kihívásokra és képesek legyünk megvalósítani a MOL-csoport 2030 stratégiában megfogalmazott
célokat. A napi munkafolyamatok és együttműködés hatékonyságának javításával további sikereket
érhetünk el az ügyfélelégedettség és a munkavállalói elkötelezettség fejlesztése terén.”

• A külső környezet továbbra is kedvezően
2017-re várhatóan 400–500 millió dollár körül
alakulhat az iparági ciklus átlagos szintje
alakul, mely ismét megteremti a magas szinten
felett maradva, bár a 2015. évi kondíciókkal
tartott szabad cash flow termelési képesség alapját
aligha számolhatunk
•A MOL-csoport új 2030 Enter Tomorrow stra•A Downstream főbb stratégiai célkitűzései:
tégia megfogalmazott célja, hogy a finomítás és
a finomítók hatékonyságának és rugalpetrolkémia területén, a mobilitási termékek és
masságának növelése, valamint a petrolkémiai szolgáltatások tekintetében a MOL legyen a vevők
és kiskereskedelmi üzletág organikus és
első számú választása a tágabb értelemben vett
felvásárlásokkal való bővítése
kelet-közép-európai régióban
•A Next Downstream Program célja a külső
•2030-ra megvalósítandó, már korábban útjára
környezeti ingadozások hatásainak további
indított kultúrafejlesztési program lesz a MOLmérséklése a 2014-2017 közötti időszakban
csoport üzleti stratégiai sikereinek egyik alapa Downstream EBITDA 500 millió dolláros
pillére
(ennek részeként 2017-ben: 160 millió dolláros)
•Az EBK terület változatlanul prioritást élvez:
növelésével az alábbi területeken:
• A sikeres 2016-os bevezetést követően
• 350 millió dollár az eszköz- és piaci
folytatjuk és kiterjesztjük a kivitelezőkre is az
hatékonyságnövelő intézkedések eredméEBK vezetői elkötelezettségi programot
nyeként
• A folyamatbiztonsági intézkedések végrehaj• 150 millió dolláros eredményjavító hatás a
tása terén továbbra is a környezeti elfolyások
stratégiai növekedési projektek nyomán
és tűzesetek számának csökkentéséhez szük•A MOL-csoport 2017-2021 közötti időszakra
séges műszaki állapot biztosítására helyezzük
vonatkozó makrogazdasági sarokszámai alapa hangsúlyt
ján a Downstream üzletágnak 2017-ben 1,4-1,5
• 2017 a klímavédelem éve lesz az EU jogalkomilliárd dolláros „tiszta” újrabeszerzési árakkal
tásban, így a MOL-csoport már megkezdte a
becsült EBITDA eredményt kell elérnie
szükséges előkészületeket, hogy erre érdem•A Downstream üzletági normalizált CAPEX
ben reagáljon

Horváth Ferenc – Csoportszintű Downstream igazgató
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PORTFÓLIÓ
FINOMÍTÓK

KAPACITÁS (millió tonna/év)
Dunai Finomító
Pozsonyi Finomító
Rijekai Finomító
Sisaki Finomító

8,1
6,1
4,5
2,2

NCI-index
Hazai és főbb piacok

10,6
11,5
9,1
6,1

Finomító
Petrolkémiai üzem
Olajvezeték

LOGISZTIKA

KŐOLAJVEZETÉK

Lengyelország

KAPACITÁS (millió tonna/év)

Barátság (szlovák rész. Transpetrol tulajdona) 
Barátság I. (kétirányú – total 129 km)
Barátság II.
Adria (magyarországi szakasz)
Algyő
Porto Marghera – Mantova 
Adria – JANAF (INA részesedése 12%) 
Termékdepó (darab) 
Termékvezetékek:
MOL – 1.356 km 
SN – 484 km 

22,0
6,0
7,9
10,0
2,0
2,6
20,0
42

Petrolkémiai vezeték
Etilénvezeték
Termékdepó

Csehország

8,2
2,5

Szlovákia

POZSONYI FINOMÍTÓ

KISKERESKEDELMI HÁLÓZAT

SPC

TÖLTŐÁLLOMÁSOK SZÁMA
Ausztria

Magyarország479
Horvátország 
430
Olaszország83
Szlovákia252
Románia206
Bosznia-Hercegovina101
Szerbia53
Csehország306
Szlovénia56
Montenegró1
Összesen1.967

MPC

DUNAI FINOMÍTÓ

Magyarország

Olaszország

Szlovénia

Románia
Horvátország
SISAKI FINOMÍTÓ

RIJEKAI FINOMÍTÓ

BoszniaHercegovina

Szerbia

PETROLKÉMIA

TERMELÉSKAPACITÁS (kilotonna/év)
MPK – Etilén 
660
MPK – Polimer 
765
MPC – Butadién
130
SPC – Etilén 
220
SPC – Polimer 
475
Vezetékek 
Kapacitás (kilotonna/év)
Alapanyag és termék vezetékek 
2.700
Etilén (Kazincbarcika) 
160
Etilén (Kalush)
100

TÖLTÖÁLLOMÁSAINK
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VERSENYELŐNYÜNK
A MOL-csoport Downstream 6 termelőegységet - 4 finomítót
és 2 petrolkémiai üzemet - működtet, a különböző üzletági tevékenységek egy integrált értéklánc részeit alkotják. Ez az értéklánc a kőolaj feldolgozásával szállítást és értékesítést igénylő
finomított termékek széles skáláját állítja elő a különböző háztartási-, ipari- és szállítási igények kielégítésére. A termékek között
találjuk többek között a benzint, a dízelt, a fűtőolajat, a légiközlekedési üzemanyagot, a kenőanyagokat, a bitument, a kéntartalmú és
cseppfolyós propán-bután gázt (PB). Emellett a MOL petrolkémiai
termékeket is előállít és értékesít világszerte, valamint vezető pozíciót tölt be a kelet-közép európai petrolkémiai szektorban.
A MOL-csoport komplex, kiváló minőségű létesítményeket
működtet összesen 20,9 millió tonna/év finomítói és 2,2 millió
tonna/év petrolkémiai kapacitással. A magas nettó készpénztermelő képességgel rendelkező magyarországi és szlovákiai
finomítóink kihasználják a földrajzi elhelyezkedésükből és a
kiegyensúlyozott termék- és vevőportfóliókból fakadó előnyöket.
A MOL-csoport Petrolkémia üzletága (MPK) egyedülálló előnyt

biztosít a MOL-csoport finomítói számára és kiváló minőségű
termékeket kínál vevőinknek. Az MPK már jelen van a butadién
piacon és a hosszú távú stratégiával összhangban tovább
folytatódik az értéklánc mentén az előre irányuló integráció.
A MOL-csoport célja, hogy a további vegyipari- és petrolkémiai
terjeszkedés révén regionális piacvezető szerepre tegyen szert.
Túlnyomórészt a finomítói ellátási sugáron belül elhelyezkedő
közel 2.000 töltőállomásból álló kiskereskedelmi hálózatával a
MOL-csoport 10 országban van jelen, mely lehetővé teszi a finomítás és kereskedelem, valamint a kiskereskedelem közötti szinergiák maximalizálását.
Az alapanyag optimalizálás segítségével a kőolajtípusok széles
palettájáról választhatjuk ki a legmegfelelőbb nyersanyagot finomítóink számára. A megfelelő kőolaj- és alapanyag-ellátást, a
költséghatékony termékszállítást nagy kiterjedésű vezetékrendszerünk és megnövelt tárolókapacitásaink biztosítják. 2016-ban a
Pozsonyi Finomító története során először dolgozott fel a Barátság
I kőolajvezetéken keresztül szállított tenger felől érkező kőolajat.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK
A Next Downstream Program második évében ismét közelebb kerültünk a kitűzött
2017. évi cél eléréséhez
A Next Downstream Program a MOL-csoport 2015-2017 közötti
időszakra vonatkozó Downstream stratégiájának egyik alapeleme és egyben a stratégiai célok teljesülésének nyomon követésére is szolgál. A program változatlanul a hosszú távon
fenntartható fejlődésre helyezi a hangsúlyt a piaci lehetőségek
hatékonyabb kihasználása érdekében, a külső és belső kihívásokra adott válaszként.
A program keretében egy rendkívül ambiciózus, 2017 végéig
megvalósítandó 500 millió dolláros EBITDA növekedést

tűztünk ki célként. A program első évének sikeres befejezését
követően 2016-ban ismét sikerült továbblépni a hároméves
program alábbi területein:
 Eszköz- és piaci hatékonyságnövelő intézkedések
 Stratégiai növekedési projektek
A program második évében a Next Downstream program
további 130 millió dollár eredményjavítást ért el belső átalakításokkal, mely egyértelműen jelzi, hogy milyen léptékű hatékonyságjavulást sikerült megvalósítanunk néhány kulcsfontosságú

„Elkötelezettek vagyunk a biztonsági kultúra és az EBK
vezetői elkötelezettség megteremtése iránt. 2016-ban több
mint 600 EBK vezetői elkötelezettségi képzést tartottunk.
Komoly erőfeszítéseket teszünk a propilén értéklánc. ezen
belül a poliolok diverzifikáltabb hasznosítását érintő stratégiai
növekedési lehetőségekkel kapcsolatos döntéshozatal
hatékonyságának javítására. támogatására. Ennek megfelelően
átalakítottuk a szervezetet és a Downstream műszaki
kapacitásainak továbbfejlesztése. erősítése érdekében útjára
indítottunk egy szakmai karrierút programot a termelési
tevékenységeket végző mérnökök és dolgozók részére.
Örömmel számolhatunk be a Dunai Finomító megbízhatósági
eredményeiről. a polimerüzemek jó rendelkezésre állásáról.
melyek megfelelő alapot biztosítottak a kedvező árrés
érvényesítéséhez és ahhoz. hogy története során először a
pozsonyi finomító tenger felől érkező kőolajat dolgozzon fel.”
Miika Eerola – Csoportszintű Downstream Termelés igazgató

„A MOL-csoport Downstream január 1-jével új szervezeti egységet hozott létre Csoportszintű Ellátás.
Trading & Optimalizáció néven. Miután a termelési kapacitásokat messze meghaladó mértékben sikerült
növelnünk az értékesítési volument. egyértelművé vált. hogy komolyabb figyelmet kell fordítanunk a
trading és a külső beszerzési tevékenységekre. Célunk. hogy megteremtsük az egyensúlyt a beszerzési
lehetőségek. potenciális értékesítési volumenek és saját termelési kapacitásaink között és az optimalizáción
keresztül a szervezet képes legyen maximalizálni jövedelmezőségét. Az új szervezeti felépítésnek
köszönhetően gyorsabban tudunk reagálni. mely rendkívül fontos egy állandó változásokkal jellemezhető
környezetben. A piachoz legközelebb lévő szervezetként az ETO az eszközök hatékony alkalmazásával.
a vevőközpontúság folyamatos fejlesztésével és munkatársaink szakismereteinek hasznosításával már
jelenleg is kiemelt szerepet kap a stratégia megvalósításában.”
Pethő Zsolt – Csoportszintű Ellátás. Trading & Optimalizáció igazgató

területen. A program keretében, a hosszú távú stratégiai célkitűzések részeként 2016-ban folytattuk a kőolajkosár diverzifikációját az első nem orosz forrásból származó kőolajszállítmány
Pozsonyi Finomítóban történő feldolgozásával. A tengeri kijárattal nem rendelkező Dunai Finomító teljes alapanyagvolumenének 18%-át már a tenger felől érkező kőolaj teszi ki.
A belföldi piacokat terhelő erős importnyomás ellenére, a
Downstream intézkedések segítségével sikerült megőrizni
versenyképességünket és komoly sikereket értünk el a logisztikai költséghatékonyság és az ellátás fejlesztése terén a kereskedelmi tevékenység intenzitásának fokozása mellett.
Összességében az eszközfejlesztési- és hatékonyságjavítási
intézkedések 2016-ban mintegy 120 millió dolláros javulást
eredményeztek, ebből 20 millió dollár a termelési-, ellátási-,
értékesítési- és logisztikai egységek által indított mintegy 45
új kezdeményezésből származott. A teljesítményeket negatívan befolyásolta néhány finomítói és petrolkémiai egység nem
tervezett leállása.
A Kiskereskedelem a regionális piaci mértéknél jelentősebb
volumennövekedést ért el, míg a nem-üzemanyag szegmensben
az új töltőállomási bolti koncepció hozott látványos növekedést
a Fresh Corner termékkategóriákban.
Emellett a növekedési projektek 10 millió dollárral járultak
hozzá a program sikeréhez, elsősorban a kiskereskedelmi
akvizícióknak köszönhetően. Késett az új petrolkémiai
egységek, azaz a pozsonyi LDPE4 üzem és a tiszaújvárosi butadién üzem indítása, de tervek szerint 2017-ben már zökkenőmentesen működnek és jobb teljesítményt produkálnak.
A Next Downstream Program és a Downstream stratégiai
céljainak megvalósulása három pilléren nyugszik: a kiváló
eszközállományon, a piaci igényekhez való alkalmazkodáson és
munkatársaink szakmai felkészültségén.

Eszközállomány: Határozott erőfeszítéseket
tettünk a kiváló eszközállomány fejlesztésének érdekében
2016-ban is folytattuk az eszközállomány megbízhatóságának
növelését és ez különösen a MOL Finomítás esetében hozott
látványos sikert, ahol a Dunai Finomító az elmúlt hat éve legmagasabb üzemi rendelkezésre állását érte el (96,5%). A kiemelkedő teljesítmények támogatása érdekében és a termelőüzemek
rendelkezésre állásának javítására irányuló erőfeszítések
elismeréseként a legjobb termelési teamek megkapják a DS
Termelés Igazgató Megbízhatósági Díjat.
Általában megállapítható, hogy a rendelkezésre állás nem volt
kielégítő és további jelentős erőfeszítésekre van szükség ezen
a területen. A Pozsonyi Finomító és a MOL Petrolkémia olefin
üzemeinek rendelkezésre állási problémái 2016-ban megakadályozták, hogy ezek piaci potenciálját teljes mértékben kihasználjuk.
A komplex nagyleállásokat sikeresen elvégeztük a magyarországi finomítás és petrolkémia területen. Büszkék lehetünk
a több jelentősebb léptékű komplex felújítási projekt sikeres
befejezésére. Emellett sikeresen elvégeztük a jövőbeni tevékenységek alapjául szolgáló új integrált végrehajtási modell vizsgálatát.
A MOL-csoport jó eredményeket ért el az energiahatékonyság
területén a belső teljesítmények fejlesztésével és a kedvező piaci
feltételek kihasználásával. Folytattuk a már megvalósított ISO
50001-alapú energiagazdálkodási rendszer fejlesztését annak
érdekében, hogy megfeleljünk az Európai Unió energiahatékonysági irányelvében megfogalmazott követelményeknek.
Elindult az MPK butadién üzeme, 2017-ben bővül a butadién értéklánc, a magyarországi petrolkémiai üzem megkezdi a szintetikus
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„Küldetésünk, hogy a zökkenőmentes, hatékony és
biztonságos működés, valamint a munkavállalói-,
vevői- és tulajdonosi elégedettség megteremtése
érdekében gazdálkodjunk a rendelkezésre
álló emberi erőforrásokkal, eszközökkel és
folyamatokkal.”
Howard Lamb –Csoportszintű Logisztika igazgató

gumi gyártását. Már zajlanak az utolsó üzemi kísérletek a pozsonyi
LDPE4 üzemben és a polimer üzemek megfelelő rendelkezésre
állása már lehetővé teszi a kedvezőbb árrések alkalmazását.
A MOL 2030 stratégiai fejlesztési projektek részeként jelentős
erőfeszítéseket tettünk a finomítási- és petrolkémiai növekedéssel, propilén értéklánccal, poliolokkal kapcsolatos döntéshozatali folyamat hatékonyságának javítására és támogatására. A
különböző EBK programok (BAB2, EBK Nap, EBK fórumok, EBK
vezetői elkötelezettségi program) sikeres megvalósítása nyomán
az EBK kultúra folyamatos fejlődésének lehetünk tanúi. 2017ben is folytatjuk az EBK vezetői elkötelezettség program végrehajtását és ezt kiterjesztjük a kivitelezőkre is, továbbá folytatjuk
a megcsúszások és botlások megelőzése érdekében útjára indított
nem tudatos magatartás-fejlesztési program megvalósítását.
Sikerrel folytattuk a logisztika hálózat optimalizálását a
MOL-csoport stratégiával összhangban. A vasúti és uszályos
szállítás területén egy csoportszintű tender keretében korszerűsítettük a vasúti flottát, kidolgoztuk az egyes flotta típusokra
vonatkozó műszaki előírásokat és a flotta átlagéletkorát 17 év
alá csökkentettük. A MOL-csoport mérföldkőhöz érkezett a
GPS-alapú vasúti flottakövetési- és monitoring rendszer megvalósításával és az egységes csoportszintű koncepció kidolgozásával,
az éles indulásra 2017-ben kerül sor. A pozitív eredmények mellett
megemlítendő, hogy 2016-ban minden logisztikai tevékenységet
halálos kimenetelű baleset és súlyos esemény nélkül valósítottunk meg. Ami a további terveket illeti, a Logisztika a MOL-csoport stratégiával összhangban a vasúti- és uszályos stratégiákra
és akciótervekre helyezi a hangsúlyt, valamint folytatja a folyamatok és eszközök egységesítését célzó erőfeszítéseket.

Piac: Versenyképesség növelése az üzem
anyagelőállításon és -értékesítésen túlmutató
diverzifikációs lehetőségek mentén
A piacok a megszokottnál jóval gyorsabb változásoknak vannak
kitéve, így a MOL Downstream is folyamatosan keresi a rendkívül turbulens környezethez való alkalmazkodás lehetőségeit. Új működési modellt alakítottunk ki: az ellátás, trading és
optimalizáció team teljes körű felhatalmazást kapott a Downstream rendszerek kezelésére és a versenyképes piacra jutási idő
biztosítására. Az volt az elsődleges cél, hogy egy olyan működési modellt dolgozzanak ki, mely kulcsfontosságú kérdésekben
lehetővé teszi a gyors üzleti döntéshozatalt, és az egész Downstream rendszer akár 24 órán belüli irányváltását, amennyiben ezt
a piaci folyamatok megkövetelik.

2016-ban sikeresen megkezdtük a tenger felől érkező kőolaj
feldolgozását a Pozsonyi Finomítóban, ezzel párhuzamosan
minimális mértékben növeltük az alternatív (szintén tenger felől
érkező) kőolaj feldolgozását a Dunai Finomítóban, míg az INA
finomítóinál 9 %-kal nőtt a feldolgozási teljesítmény (a nem-REB
kőolaj 76 %-a). A felhasznált alapanyagok jelentős része változatlanul uráli típusú kőolaj, bár fokozatosan növekedik a komplex
finomítók által már bevizsgált kőolajtípusok száma. A MOL-csoport célja, hogy 2020-ra már 50 különböző finomítói feldolgozásra alkalmas kőolajtípus közül lehessen választani.
A végfelhasználók hatékonyabb támogatása, a működési költségek
csökkentése és az iparági előírásoknak való megfelelés érdekében
a MOL-csoport 2016-ban folyamatosan fejlesztette logisztikai hálózatát, így többek között megteremtve a MED piachoz való közvetlen
hozzáférést (Koper, Szlovénia), akvizíciós tárgyalások folytatva a
saját telephelyekkel (Szerbia), előkészítve a terminál korszerűsítést
(Solin, Horvátország). Sikeresen elkészültek az elosztóhálózat-optimalizációs tanulmányok, melyek nyomán belső megállapodás
született a romániai zöldmezős saját terminálra vonatkozóan, illetve
kisebb változásokra volt szükség az osztrák ellátási láncban. Létrejött a csoportszintű tárolókapacitás adatbázis és megkezdte működését az Integrált Kapacitás Menedzsment, mely lehetővé teszi, hogy
a MOL-csoport optimalizálni tudja és hatékonyabban hasznosítsa a
rendelkezésre álló tárolókapacitásokat.
A keverőüzemi hatékonyságjavítási projekt is újabb mérföldkőhöz
érkezett, befejeződött a részletes tervezési fázis, a megvalósításra a
tervek szerint 2017-ben kerül sor. Tervek szerint 2017-ben valósul
meg a MILES (MOL Integrált Logisztikai Kiválóság Rendszer)
projekt, valamint folytatódik a folyamatok, technológiai megoldások és a pénzügyi beszámolás egységesítése és optimizációja.
2016-ban a MOL-csoport Kiskereskedelem látványos növekedést
produkált, éves szinten 39%-kal növelte „tiszta” újrabeszerzési
árakkal becsült EBITDA eredményét és sikerrel hajtott végre
több mint 350 korszerűsítési projektet. 2016-ban valósult meg a
MOL-csoport első komplex vásárlókutatási és -szegmentációs
programja, melynek célja, hogy a MOL alaposabban megismerje
vásárlóit és közelebb kerüljön hozzájuk személyre szabott ajánlataival. A kutatás kiváló eredményekkel zárult, megerősítette,
hogy a MOL, a Slovnaft és az INA vezető pozíciót tölt be saját
piacain (az MWB nemzetközi márkaerő vizsgálati módszertan
alapján). A MOL-csoport új hosszú távú stratégiájával összhangban a Kiskereskedelem (Fogyasztói Szolgáltatások) célja,
hogy a vevők első számú választása legyen az üzemanyagtermékek és kényelmi szolgáltatások terén, valamint saját piacain a
legerősebb márkanévvel rendelkezzen.

Az elmúlt évek során jelentős mértékben nőtt a MOL regionális kiskereskedelem piaci lefedettsége és vevőköre a számos
akvizíció nyomán, így többek között az ENI csehországi, szlovákiai, romániai, magyarországi és szlovéniai hálózatának,
valamint a Lukoil csehországi kiskereskedelmi hálózatának
felvásárlásával. 2016-ban sikeresen lezárult a felvásárolt
magyarországi és szlovéniai hálózatok integrációja és megkezdődött a töltőállomások arculatának átalakítása. A csehországi és szlovákiai töltőállomások teljesen új arculatot kaptak.
Ennek eredményeként a MOL-csoport tovább erősítette vezető
pozícióját a magyarországi és szlovákiai piacon, a második
legnagyobb piaci szereplővé vált a romániai és csehországi
piacokon, illetve a harmadik legjelentősebb piaci szereplő lett
Szlovéniában.

Emberi erőforrások: a jövőbeni sikerek
záloga a folyamatos teljesítményfejlesztés
A Downstream szakmai képességek megerősítése és továbbfejlesztése érdekében a MOL-csoport karrierút programot indított a
termelésben dolgozó mérnökök és dolgozók részére. Az üzemeltetői kompetenciák fejlesztése alapvető fontosságú a biztonságos működéssel, magasabb szintű rendelkezésre állással és
az eszközállomány hatékonyságának növelésével kapcsolatos
stratégiai célkitűzések teljesülése szempontjából. Emellett a DS
Termelés szervezetnél útjára indítottuk a tehetségek számára a
NEXT vezetésfejlesztési programot. Létrehoztuk a Slovnaft oktatási központot a kivitelezők és saját dolgozóink kompetenciáinak

és a munkabiztonsági kultúra fejlesztésére. A 2017. évi tervek
között szerepel, hogy ezt kiterjesszük a MOL-csoport más területeire is.
A MOL-csoport hosszú távú stratégiájával összhangban, a teljesítmények folyamatos javítása érdekében 2016-ban a Slovnaftnál
végrehajtottuk a Működési Kiválóság kísérleti projektet. Tervek
szerint 2017-ben kerül sor a program teljes körű és további helyszíneket is érintő bevezetésére annak érdekében, hogy változtassunk a jelenlegi gyakorlatokon és magatartásmintákon,
kihasználjuk a MOL-csoportnál korábban bevezetett LEAN
gyakorlatokban rejlő szinergiákat.
2016-ban 52 műszaki szakértő vett részt az öt évvel ezelőtt indított, három ország 6 finomítóját és petrolkémiai üzemét érintő
Downstream Termelés rotációs programban. A 2017-ben is
folytatódó időszakos rotáció célja a finomítási technológiákkal
kapcsolatos szakmai ismeretek és szakértelem csoportszintű
megosztása, valamint a Csoportszintű Downstream Termelés
telephelyei közötti szakmai együttműködés elmélyítése.
A MOL-csoport jövőképével összhangban arra törekszik, hogy
főbb piacain vezető márkává váljon, valamint a 2030-ig tartó
időszakra vonatkozó stratégiában foglaltak szerint a „vevők
első számú választása legyen”. Ennek megfelelően a MOL-csoport komplex vevőszolgálati programot dolgozott ki, melynek
célja, hogy fenntartható versenyelőnyt alakítson ki a töltőállomási kiszolgálás szintjén. 2016-ban a MOL-csoport sikerrel indította útjára a Magyarországon kísérleti jelleggel bevezetett, maga
nemében egyedülálló HOST programot, melyet a kiskereskedelmi tevékenységet végző leányvállalatokra is ki fog terjeszteni.

„Rendkívül büszke vagyok a
Kiskereskedelem már harmadik
éve rendkívül stabil pénzügyi
eredményeire. Az üzemanyagok terén
piaci részesedésünket növelni tudtuk,
értékesítési volumeneink a piacra jellemző
mértéknél gyorsabban nőnek, míg a
nem-üzemanyag termékek terén a FRESH
CORNER koncepció segített abban, hogy
a stratégiai elképzelésekkel összhangban
jelentős változásokat valósítsunk meg és
árrésbevételünket 2017-re megduplázzuk.
Továbbra is elsődleges feladatunknak
tekintjük egy vevők kiszolgálására
optimalizált kultúra kialakítását annak
érdekében, hogy vevőinket biztonságosan
és a legmagasabb színvonalon szolgáljuk
ki, miközben már keressük a 2030 Enter
Tomorrow stratégia megvalósításával
kapcsolatos, Kiskereskedelmet érintő új
kihívásokat.”
Lars Höglund – Csoportszintű
Kiskereskedelem igazgató
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A 2016-OS ÉV MŰKÖDÉSI ÁTTEKINTÉSE
Külső környezet

Regionális kereslet
2015

2016

Vált. %

Csoportszintű finomítói árrés
(USD/bbl)

6,1

5,7

-8

Komplex finomítói árrés
(MOL+Slovnaft) (USD/bbl)

7,3

6,3

-13

Brent (USD/bbl)

52,4

43,7

-17

Ural (USD/bbl)

51,9

42,5

-18

Brent Ural spread (USD/bbl)
Crack spread – ólmozatlan
benzin (USD/bbl)
Crack spread – gázolaj
(USD/bbl)
Crack spread – vegyipari
benzin (USD/bbl)
Crack spread – fűtőolaj
3,5 (USD/bbl)
Integrált petrolkémiai árrés
(EUR/t)

1,4
15,9

14,7

-3,8

2,1
12,4

9,5

-2,5

A kelet-közép-európai országokban a keresletet nagymértékben befolyásolta az alacsony szintű végfelhasználói ár, amit az
olajár-változások és a régiós gazdasági teljesítmény alakulása befolyásolt. Magyarországon 5%-kal, Szlovákiában 3%-kal
növekedett a kereslet, míg Horvátországban évek óta először
emelkedett a motorüzemanyag-fogyasztás. A benzin és a
gázolaj kereslet hasonló mértékben emelkedett Közép-KeletEurópában.
A RÉGIÓS MOTOR ÜZEMANYAG KERESLET VÁLTOZÁSA

51
-22

2016 év / 2015 év %

-35

-12,1

-11,3

-7

680

613

-10

Normalizálódó downstream külső környezet
A Downstream üzletág 2016-ban ismét profitált a kedvező
külső környezet adta lehetőségekből. A finomítói és a petrolkémiai árrés az iparági ciklus átlagos szintje fölött maradt az
év folyamán, ám mindkettő kis mértékben csökkent a 2015-ös
csúcshoz képest.
A MOL-csoport finomítói üzletágát támogatta, hogy a BrentUral jegyzésár 2,1 USD/hordós szintre emelkedett, amely a
legmagasabb érték 2008 óta. Ezen túlmenően az olajár mélypontjára esett, így a finomítói saját kőolaj-felhasználás és
veszteség költségei tovább csökkentek. Ugyanakkor a motorüzemanyagok termékárrése nagymértékben esett. Az európai
finomítók továbbra is kiélezett versennyel néznek szembe,
melyet közel-keleti és amerikai versenytársak támasztanak,
ebből adódóan a gázolaj termékárrés 5,2 USD/hordót esett és
hét éves mélypontra zuhant.
Az integrált petrolkémiai árrés 10%-ot csökkent a 2015-ös
csúcshoz képest. Az európai petrolkémiai iparági szereplőket
azonban így is támogatta az alapanyagok viszonylag alacsony
árszintje, melyet az olajár befolyásolt, az erős amerikai dollár az
euróhoz képest és a végtermékek iránt megnyilvánuló kedvező
autó- és csomagolóipari kereslet.

Dízel

Magyarország

4

3

3

Szlovákia

3

6

6

Horvátország

-34

Benzin

Motor
üzemanyagok

-2

2

1

Egyéb

5

8

8

KKE 10 ország

5

7

7

Éves teljesítmény
A MOL-csoport Downstream üzletág kedvező külső környezetben 408 Mrd forintos újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta”
EBITDA-t ért el 2016-ban. A petrolkémiai és kiskereskedelmi
szegmens 56%-kal járult hozzá a „tiszta” EBITDA-hoz.
ÚJRABESZERZÉSI ÁRAKKAL
BECSÜLT „TISZTA” EBITDA –
DOWNSTREAM3,4 (MRD Ft)
MOL-csoport
Ebből Petrolkémia
Ebből Kiskereskedelem
MOL eredmény INA
hozzájárulás nélkül
INA
ÚJRABESZERZÉSI ÁRAKKAL BECSÜLT ‘TISZTA’ ÜZLETI
EREDMÉNY – DOWNSTREAM3,4

2015 Mód.

2016

Vált. %

461,5

408,3

-12

160,3

144,3

-10

61,8

86,3

40

457,9

391,9

-14

3,5

16,4

369

2016

Vált. %

350,2

284,9

-19

MOL eredmény INA
hozzájárulás nélkül

367,1

290,7

-21

INA

-16,9

-5,8

-66

MOL-csoport

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

3,4

A fenti tényezőket részben ellensúlyozta:
(+) a kiskereskedelem újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta”
EBITDA-jának 40%-os emelkedése, melyet támogatott a
hálózat inorganikus bővülése, a közép-kelet-európai motorüzemanyag kereslet pozitív irányú változása és a FreshCorner nem üzemanyag típusú termékek értékesítésének
bővítését célzó programja;
(+) Next Downstream Program megvalósítása során elért
eredmények.
KÜLSŐ KŐOLAJÉS PETROLKÉMIAI
TERMÉK-ÉRTÉKESÍTÉS
TERMÉKENKÉNT (KT)
Kőolajtermékek

2015

2016

Vált.
%

17.234

17.811

3

Motorbenzin

3.826

3.816

0

Gázolaj

9.402

9.724

3

Fűtőolaj

470

508

8

Bitumen

553

541

-2

3.856

4.246

10

Ebből Lakossági szolg.
szegmens értékesítés*
Motorbenzin

1.143

1.237

8

Gáz- és tüzelőolajok

2.615

2.909

11

Petrolkémiai termékértékesítés

1.298

1.245

-4

197

190

-4

1.089

1.001

-8

Butadién termékek

12

54

350

Teljes kőolaj- és
petrolkémiai termék
értékesítés

18.532

19.056

3

Olefin termékek
Polimer termékek

2015
Mód.

(MRD Ft)

2016-ban a Downstream üzletág „tiszta” újrabeszerzési árakkal
becsült EBITDA-ja és működési eredménye egyaránt csökkent az előző évhez képest, előbbi 408 milliárd forintot ért el,
míg utóbbi 285 milliárd forint volt. Az eredmény alakulásának
hátterében az alábbi tényezők állnak:
(-) Az összességében kedvező, ám kis mértékben romló
külső környezetben főleg a gázolaj termékárrések zuhanásának hatására csökkent a komplex finomító árrés (7,3
dollár/hordóról 6,3 dollár/hordóra) és az integrált petrolkémiai árrés (680 EUR/t-ról 613 EUR/t-ra);
(-) tervezett és nem tervezett leállások negaívan hatottak
komplex Downstream eszközeink teljesítményére, valamint a
petrolkémiai értékesítés 4%-os csökkenését eredményezték.

* A 2015. év nem tartalmazza az ausztriai értékesítést (60 kt)

A MOL továbbra is erős versennyel szembesül főbb motor
üzemanyag piacain miközben a piaci kereslet kedvezően
alakult. Éves összehasonlításban stabilizálódott a magyar-, a

szlovák- és a horvát nagykereskedelmi piaci részesedés. Ugyanakkor az értékesített volumen növekedett a piaci keresletnövekedés hatására.
Nagymértékű javulás a kiskereskedelemben
A kiskereskedelem eredménye nagy mértékben, 40%-kal javult
az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t alapul véve
és 86 Mrd Ft-ot ért el 2016-ban.

TELJES KISKERESKEDELMI
ÉRTÉKESÍTÉS (KT)
Magyarország
Szlovákia

2015

2016

Vált. %

934

1.059

13

534

617

16

1.076

1.060

-1

Románia

586

662

13

Cseh Köztársaság

358

468

31

Horvátország

Egyéb
Összesen*

368

380

3

3.856

4.246

10

* A 2015. év nem tartalmazza az ausztriai értékesítést (60 kt)

 Az értékesített mennyiség jelentősen növekedett Csehországban (31%-kal), Szlovákiában (16%-kal), Magyarországon (13%-kal) és Romániában (13%-kal) az előző évihez
képest, amely főleg a hálózat inorganikus bővítésének
köszönhető.
 A horvátországi értékesítés éves szinten nem változott
jelentősen.
Beruházások és befektetések
BERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK TÍPUS SZERINTI BONTÁSBAN (MRD FT)

2015.

2016.

Összesen		

179,0

172,2

-4

Strategic projects

86,8

41,2

-53

Normalized CAPEX

92,2

131,0

42

Vált. %

A Downstream üzletág beruházásai 172 milliárd forintra
rúgtak 2016-ban, amely csupán 4%-os csökkenés 2015höz képest. A beruházások összetétele azonban jelentős
mértékben változott. A stratégiai projektekhez kapcsolódó
befektetések körülbelül 50%-kal csökkentek, mivel a butadién üzem 2015-ben elkészült, míg az LDPE4 üzem építési
munkálatainak nagy része szintén lezárult 2016 év végéig.
A „normalizált” CAPEX éves összevetésben ugyanakkor
emelkedett egyrészt a magasabb kiskereskedelmi beruházások (a megvásárolt hálózatok arculatátalakítása) másrészt
a finomítói és petrolkémiai karbantartások szintjének emelkedése miatt 2016-ban.
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FENNTARTHATÓSÁGI ÖSSZEFOGLALÓ

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
NOx-kibocsátás
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Teljes CO 2-kibocsátás – Finomítás üzletág
CO 2-kibocsátás / termelés – teljes Finomítás üzletág

STRATÉGIAI CÉL:
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ENERGIAHATÉKONYSÁG

Fajlagos energiafelhasználás
– Finomítás

GJ/kt
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Fajlagos energiafelhasználás
– Petrolkémia üzletág
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Energiafelhasználás / termelés – teljes Finomítás
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Energiafelhasználás / termelés – Petrolkémia

TELJESÍTMÉNY:

A downstream termelés energiafelhasználásának legalább 5%-os
csökkentése.

 A fajlagos energiafelhasználás csökkenő tendenciát mutat a finomítás üzletágban annak ellenére,
hogy erőművek konszolidációja van folyamatban a termelésben
 A petrolkémiai üzletág fajlagos energiafelhasználásában nincs jelentős változás. A MOL-nál ugyan
csökkent az energiafelhasználás, de a Slovnaftban történt termelés-újraindítások némileg növelték azt

BIZTONSÁGVÉDELEM
Folyamatbiztonsági események TIER 1+2
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Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) – Petrolkémia
2012-2016 CONCAWE teljes downstream átlag

STRATÉGIAI CÉL:
Munkaidő-kieséssel járó
balesetek számát nullára
csökkenteni mind a saját
munkavállalók, mind a
beszállítók körében 2020-ig.
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Elfolyások száma és mennyisége (›1m 3)
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Elfolyások száma – Finomítás
Elfolyások mennyisége – teljes Finomítás

 A vízfelhasználás stagnálása a szlovákiai és horvátországi vízhatékonysági intézkedések eredménye
 Az egy m 3-nél nagyobb mennyiségű, szénhidrogén tartalmú elfolyások számának szignifikáns növekedése két nagyobb
eseményhez köthető a rijekai és a pozsonyi finomítókban. Az elkövetkezendő években az eszközök állagjavítására irányuló
projektek kerülnek a Downstream üzletág fókuszába

HUMÁN TŐKE
Létszám

Képzés

(finomítás és petrolkémia)

(finomítás és petrolkémia)

2014

2015

2016

DS PSE TIER 1+2

TELJESÍTMÉNY:
 A munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek száma (LTI) csökkent 2015-höz képest, amikor is a
MOL termelési részlege újra bevezette biztonságtudatossági programját, illetve a HSE vezetői
elköteleződés programja is fokozott figyelmet fordított a biztonságra, mint a folyamatok kulcselemére (Slovnaft, INA, Petrolkémia vonatkozásában 50%-kal csökkent a kiesések száma)
 A folyamatbiztonsági események száma ismét csökkent követve a tendenciát, de a kényszerleállások közvetett költséghatása továbbra is nehézséget jelent
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 A SO2-kibocsátás emelkedése a szlovák és horvát finomítók megnövekedett termelésének, valamint a finomításnál használt alternatív nyersanyag magasabb kéntartalmának tulajdonítható
 Az ötéves kibocsátási trendek jelentős előrelépést mutatnak elsősorban a jogi megfelelésnek
köszönhetően
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2020-ra a közvetlen és közvetett ÜHG-kibo	A finomítás és petrolkémiai termelés a MOL-csoport ÜHG kibocsátásának
csátás 200 ezer tonna CO2-egyenértékkel való
elsődleges forrása
csökkentése energiahatékonysági kezdemé	A CO2-intenzitás az energia intenzitással együtt csökkent a petrolkémiai üzletágban
	A Next Downstream Program 91 ezer tonna energia és CO2-kibocsátást
nyezéseken keresztül.
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TELJESÍTMÉNY:

A dolgozói elkötelezettség
növelése és szakmai
karrierút rendszer
kifejlesztése a
Downstreamben.

 A downstream teljes dolgozói létszáma tartalmazza a petrolkémiai, logisztikai és kiskereskedelmi üzletágakat
 A 2016-ban érzékelhető enyhe létszámcsökkenés mögött a kiskereskedelem üzleti modelljének
változása és az INA folyamatos racionalizálása áll
 Csoportszinten a képzési óraszámok növekedése helyett a minél relevánsabb és értékesebb
képzések tartása került a középpontba
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mint sikeresen zárjuk a felvásárolt kiskereskedelmi hálózatok
integrációját.
Továbbra is legfontosabb feladataink között szerepel
kulcsfontosságú eszközeink megbízhatóságának további
fejlesztése és az értékesebb termékek termelési hozamának növelése: Folytatjuk a tenger felől érkező kőolaj
arányának fokozatos növelését a dunai és pozsonyi finomítókban. A komplex finomítókban bevizsgált kőolajtípusok
száma tovább emelkedik és a rendelkezésre álló típusokra
vonatkozó gazdasági számítások alapján hozzuk meg a beszerzési döntéseket. Az akvizíciók és a saját piaci pozíciók fejlesztését szolgáló ország-specifikus intézkedések nyomán 2017-re
magasabb üzemanyag értékesítési volumennel számolunk.
2017 várhatóan a klímavédelem éve lesz az EU jogalkotásban:
A párizsi kötelezettségvállalások teljesítése érdekében az
európai döntéshozók már a 2020 utáni időszak energia- és
klímavédelmi szabályozási kereteinek kidolgozásával foglalkoznak. A MOL-csoport a Next Downstream Program,
valamint a következő öt év során a saját kutatás-fejlesztési programok részeként megvalósítandó további hatékonyságnövelő
intézkedések keretében már megkezdte az új kihívások megfelelő kezeléséhez szükséges felkészülést.

A Downstream üzletágnak változtatnia kell hagyományos üzleti mentalitásán és át kell térnie a vevő-orientáltabb működésre: A Csoportszintű Downstream 2030-ig
megvalósítandó jövőképe egyértelműen rögzíti az üzletág
céljait: megőrizze regionális vezető szerepét az alaptevékenységek területén, piacvezető petrolkémiai csoporttá váljon
és a vevők első számú választása legyen. Ennek célja, hogy
a megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal tudjuk kielégíteni a különböző és változó igényeket, a mobilitási megoldások elsődleges forrásaként minket válasszanak, és egyre
magasabb megtérülést biztosítsunk részvényeseinknek. Ez
alapvető változást jelent a vállalati működés logikájában, így
a szervezetnek a legkülönbözőbb szinteken van szüksége
kultúraváltásra. Az üzleti stratégia sikerének egyik feltétele,
hogy 2030-ra létrejöjjön az új vállalati kultúra. 2016 végén a
Csoportszintű Downstream útjára indított egy hosszú távú
átfogó kultúrafejlesztési programot a jelenlegi vállalati kultúra
sajátosságainak felmérésére.
A főbb fejlesztendő területeket azonosítottuk, 2017-ben
megkezdjük a kívánt változások megvalósítását, hogy a 2030
stratégia üzleti céljainak teljesülése érdekében a napi munkavégzés szintjén is megjelenjenek a preferált vállalati magatartásminták és egyéni mentalitás.

KITEKINTÉS
Diverzifikációs lehetőségek a fosszilis motorüzemanyagok előállításán és értékesítésén túl: A finomítás
üzletág tekintetében a MOL-csoportnak gondoskodnia kell
a megfelelő színvonalú komplexitásról és rugalmasságról,
a diverzifikált termékportfólióról, az optimális termelési
hozamról, hogy alkalmazkodni tudjon a változó piaci- és az
értékláncot érintő igényekhez. A keresleti trendekkel kapcsolatos hosszú távú elképzelésekre reagálva a MOL-csoport
tervek szerint 2030-ra 50 % feletti mértékre növeli a jelentősebb
értéket képviselő nem üzemanyag-jellegű finomított termékek
részesedését, ezzel párhuzamosan a jelenlegi szinten tartva a
finomítói kőolaj-feldolgozást.
A petrolkémiai termékekkel kapcsolatos kilátások ennél
is kedvezőbbek, jó diverzifikációs lehetőségeket kínálva a
fosszilis motorüzemanyagok előállításáról és értékesítéséről
történő elmozduláshoz.Így az értéklánc mentén történő terjeszkedéssel és az új piaci szegmensekben való megjelenéssel
2030-ra a petrolkémiai szegmensben is megvalósulhat az ambiciózus növekedési stratégia. A növekedési stratégia mellett a
MOL-csoport hosszú távú petrolkémia célja, hogy a vegyipari
alaptermékektől eltávolodva, organikusan és inorganikusan,
függetlenül vagy partnerség keretében jelenjen meg a féltömegáruk és speciális termékek piacán. Célunk, hogy a működésünk
által érintett szegmenseken belül a nagyobb hozzáadott értéket
képviselő termékek felé mozduljunk el a regionális növekedési lehetőségekből, valamint az értéklánc mentén és a földrajzi értelemben is integrált működésből fakadó versenyelőny
kihasználásával.

A MOL-csoport a Slovnaft új, kissűrűségű polietilén (LDPE4)
üzemében rejlő lehetőségek kiaknázásával, a propilén hozam
fejlesztésére irányuló projektek megvalósításával, valamint a
rendkívül ígéretes propilén származékokkal kapcsolatos beruházásokon keresztül kíván versenyképesebbé válni a petrolkémiai piacon.
A Next Downstream Program tekintetében továbbra is
500 millió dolláros EBITDA javulással számolunk a 20152017 közötti időszakban: A 2015–2016 közötti időszakban
elért 340 millió dolláros eredményjavulással és a folyamatosan megjelenő újabb kezdeményezésekkel a MOL-csoport
annak biztos tudatában kezdheti meg a program utolsó szakaszát, hogy a 2014-ben kitűzött célok teljesülni fognak. Összesen
több mint 200 intézkedést találunk a program eszköz- és piaci,
termelési- és kereskedelmi hatékonyságnövelési területein,
melyek célja, hogy 2017 végére elérjük az összesen 350 millió
dolláros eredményjavulást.
2017 végéig a stratégiai növekedési projektek összesen
150 millió dollárral járulnak hozzá a Next Downstream
Programhoz: 2017. évi prioritásaink között szerepel az új
petrolkémiai egységek, a 130.000 t/év kapacitású MPK butadién üzem, valamint a három elavult termelő üzemet kiváltó
és az új, korábbinál jobb minőségű kissűrűségű polietilént
előállító pozsonyi LDPE4 üzem zökkenőmentes üzemeltetése.
A piac tekintetében arra törekszünk, hogy hatékonyan tudjuk
elhelyezni az új üzemeinkben előállított termékeket, vala-
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Az FGSZ Regionális Booking Platformja (RBP) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó európai uniós üzemi és kereskedelmi
szabályzatnak, illetve a kapcsolódó egyéb uniós és magyar
jogszabályoknak megfelelően fejlesztett informatikai alkalmazás. A kapacitásallokációs alkalmazás nem csak az FGSZ
rendszerén található határkeresztező és belföldi hálózati
pontokon, hanem bármilyen más, akár az együttműködő
hazai földgázszállító rendszertől független hálózati ponton is

alkalmas kapacitásallokációs eljárások lebonyolítására. Az
elmúlt esztendők következetes munkájának eredményeként
az RBP ügyfélköre folyamatosan bővül, mára az FGSZ-en
kívül hét másik EU-s földgázszállító társaság is használja,
az Eustream (Szlovákia), a Transgaz (Románia), a Plinacro
(Horvátország), az MGT (Magyarország), a Bulgartransgaz
(Bulgária), a DESFA (Görögország) és a Gas Connect Austria
(Ausztria), 2017-ben pedig további földgázszállító társaságok
csatlakozása várható.

ÁTTEKINTÉS
• 5.782 km hosszú távvezetékrendszer
• 24 betáplálási pont, közel 400 gázkiadási pont
• 6 regionális központ, 6 kompresszorállomás
• Magas szakmai színvonalú rendszerirányító
központ Siófokon

A 2016-OS ÉV
ÁTTEKINTÉSE
Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban FGSZ) a legnagyobb szállítási rendszerüzemeltető Magyarországon. Tevékenysége szabályozott piaci környezetben zajlik. A hazai
földgázszállítás mellett az FGSZ tranzit tevékenységet is
folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, és szállítást
Románia, Horvátország, Ukrajna és az MGT Zrt. rendszerén
keresztül Szlovákia irányába. Magyarország ellátásbiztonsága
elválaszthatatlan a közép-európai térség és egész Európa energiabiztonságától. Ezért célunk, hogy a kölcsönös előnyökön
nyugvó európai gázpiaci együttműködések keretében hazai
részről biztosítsuk a térség földgázrendszereinek átjárhatóságát, valamint növeljük a Magyarországon keresztül történő
és a tranzitszállítások volumenét. A Társaság jövőjét, a regionális gázelosztó szerep kiteljesítését az FGSZ által az elmúlt
években végrehajtott vezeték- és kereskedelmi infrastruktúra-fejlesztések alapozzák meg.

(984/2013/EU Bizottsági rendelet), (490/2012/EU EB határozat
(szerződéses torlódáskezelés), 1227/2011/EU rendelet (REMIT),
703/2015/EU rendelet (interoperabilitás), 31/2000/EC irányelv
(elektronikus kereskedelem), 910/2014/EU rendelet (eIDAS))

1
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PORTFÓLIÓ
2016-OS ÖSSZTELJESÍTMÉNY

MAGYAR/ROMÁN ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK

(A térfogatadatok 15 °C-on értendők)
2016 (köbméter)
A betáplálási és kiadási pontokon mért
földgázforgalom összesen: 
21,1220 milliárd
Határkeresztező vezetékeken betáplálás:
10,5301 milliárd
Beregszász: 
6,5647 milliárd
HAG:
3,9654 milliárd
Csanádpalota:
0,0000 milliárd
Rendszerösszekötő vezeték Vecsés 4 (MGT>FGSZ) 
0,0158
milliárd
Tárolói átadás átvételi pontokon:
5,3199 milliárd
Betárolás:
2,4166 milliárd
Kitárolás:
2,9033 milliárd
Upstream vezetékrendszeri kapcsolatokon:
2,2599
milliárd
Betáplálás (hazai nettó termelés):
1,5642 milliárd
Keverőköri kiadás:
0,6957 milliárd
Határkeresztező vezetékeken kiadás: 2,9963 milliárd
Tranzit és export:
2,9963 milliárd
Rendszerösszekötő vezeték
Vecsés 4 (FGSZ>MGT)
0,0000 milliárd

Betáplálási pont(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacítás
0,1 milliárd
Napi nem megszakítható kapacítás
0,2 millió
Éves megszakítható kapacítás
1,7 milliárd
Napi megszakítható kapacítás
4,6 millió
Kiadási pont
Éves nem megszakítható kapacítás
1,75 milliárd
Napi nem megszakítható kapacítás
4,8 millió

UKRÁN/MAGYAR ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉKEK
(Testvériség, Összefogás)
Betáplálási pont(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás
20,5 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
56,3 millió
Éves megszakítható kapacitás
5,5 milliárd
Napi megszakítható kapacitás
15,0 millió
Kiadási pont
Éves megszakítható kapacitás
6,1 milliárd
Napi megszakítható kapacitás
16,8 millió

SZLOVÁKIA
MISKOLC
BEREGDARÓC

AUSZTRIA

MOSONMAGYARÓVÁ R

TISZ AVA SVÁRI

NEMESBIKK

HA JDÚSZOBOSZLÓ

ZSÁMBOK
VECSÉS

MAGYAR/HORVÁT ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK
Betáplálási pont(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacítás
0,0 milliárd
Napi nem megszakítható kapacítás
0,0 millió
Éves megszakítható kapacítás
7 milliárd
Napi megszakítható kapacítás
19,2 millió
Kiadási pont
Éves nem megszakítható kapacítás
2,6 milliárd
Napi nem megszakítható kapacítás
7,2 millió
Éves megszakítható kapacítás
4,4 milliárd
Napi megszakítható kapacítás
12 millió

K ÁPOLNÁ SNYÉK

ROMÁNIA

KARCAG

KECSKEMÉ T

SIÓFOK CENTER

SZLOVÉNIA

GELLÉNHÁ Z A
PUSZ TAEDERICS

SZ ANK

K ARDOSKÚT

ZSAN A

BABÓCSA

FGSZ/MGT ÖSSZEKAPCSOLÁSI PONT

ENDRŐD

VÁROSFÖLD

SZŐREG
ALGYŐ

Betáplálási pont(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás
4,4 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
12 millió
Kiadási pont
Éves nem megszakítható kapacitás
1,75 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
4,8 millió

BEREKFÜRDŐ

KENDERES

BÁTA

CSANÁDPALOTA

KISKUNDOROZSMA

FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ÜZEM

HORVÁTORSZÁG

KOMPRESSZORÁLLOMÁS
DR ÁVA SZERDAHELY

SZERBIA

IMPORT/EXPORT BETÁPLÁLÁSI PONT
BACKHAUL
TERMELÉS
TÁROLÁS

OSZTRÁK/MAGYAR ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK
(HAG-vezeték felöl)
Betáplálási pont(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás
4,4 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
12,1 millió
Éves megszakítható kapacitás
0,8 milliárd
Napi megszakítható kapacitás
2,3 millió

MAGYAR/SZERB ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK
Kiadási pont(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás
4,8 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
13,2 millió

MAXIMUM ELÉRHETŐ NETTÓ TERMELÉS

STRATÉGIAI CÉLÚ TÁROLÁS
ÖSSZEKAPCSOLÁSI PONT (FGSZ-MGT)

14 betáplálási pont(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás
1,6 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
7,1 millió

GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁS
GÁZVEZETÉK Ø ≥ 1000 MM
GÁZVEZETÉK Ø ≥ 600 MM

FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER BETÁPLÁLÁSI
NAPI CSÚCSKAPACITÁSA
Összesen stratégiai kitárolás nélkül
ebből megszakítható
Import
ebből megszakítható
Összekapcsolási pont (MGT>FGSZ)
Tranzit
Kereskedelmi célú tárolás
ebből megszakítható
Stratégiai célú tárolás
Hazai termelés

2016 (köbméter)
188,4 millió
47,6 millió
98,4 millió
41,1 millió
12,0 millió
11,3 millió
59,6 millió
6,5 millió
20,0 millió
7,1 millió

GÁZVEZETÉK Ø ≥ 300 MM
GÁZVEZETÉK Ø < 300 MM

STRATÉGIAI CÉLÚ FÖLD ALATTI
GÁZTÁROLÓ KAPACITÁSADATAI

KERESKEDELMI CÉLÚ FÖLD ALATTI
GÁZTÁROLÓK KAPACITÁSADATAI

(köbméter)
ÉVES NEM MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁS 1,2 milliárd
NAPI CSÚCSKAPACITÁS
20,0 millió

5 betáplálási pont
ÉVES NEM MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁS
NAPI CSÚCSKAPACITÁS
ebből megszakítható

(köbméter)
5,1 milliárd
59,6 millió
6,5 millió
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A működési költségek kismértékben alacsonyabbak az előző
évhez viszonyítva. A szállítórendszer sajátgáz-felhasználása
magasabb volt az előző évhez képest, ennek hatását az alacsonyabb gázbeszerzési árak részben ellensúlyozták. A karbantartáshoz kapcsolódó, valamint az egyéb költségek éves szintje
kismértékben szintén alacsonyabb az előző évhez viszonyítva a
szigorú költséggazdálkodás hatására.
Összességében az FGSZ által elért EBITDA 2016-ban 55 Mrd Ft
volt, amely 5 Mrd Ft-tal marad el a bázis időszakhoz viszonyítva.

KITEKINTÉS
2017-től hatályos új szabályozási ciklus
2016-ban új költség- és eszköz-felülvizsgálati eljárás indult a
2017. január 1-jén kezdődő szabályozási ciklus induló árainak
meghatározására, amely a tárgyévben le is zárult. Az új árszabályozási ciklus hatósági induló árai jelentősen alacsonyabbak
az eddiginél, a kapacitásdíjak átlagban 25%-kal, a forgalmi
díjak 69%-kal csökkentek.

A 2016-OS ÉV
MŰKÖDÉSI
ÁTTEKINTÉSE
A működési költségek kontrollja részben
ellensúlyozta a szabályozási környezet
kedvezőtlen változásait
2016-ban az FGSZ-re vonatkozó szállítási tarifák tartalmilag és
nagyságukat tekintve lényegében változatlanok maradtak.
A szabályozási környezet egyéb változásai azonban a hazai
szállításból származó bevételek összetételének változását
eredményezték a 2015-2016-os gázévtől kezdődően, az éves kapacitáslekötések aránya csökkent, míg a rövid távú vagy szezonális
kapacitáslekötések aránya növekedett.
A hazai szállítási tevékenységből származó árbevételek 8%-kal,
míg a tranzit szállítási tevékenységből származó árbevételek
9%-kal csökkentek. A hazai árbevételek csökkenését elsősorban
a lekötött éves kapacitások alacsonyabb mennyisége, valamint
a rendszerhasználók részére (az egyetemes szolgáltatásra jutó
gázfogyasztás alapján) fizetett magasabb visszatérítés hatására összességében elmaradó kapacitásdíj bevételek indokolják.
A fent említett kedvezőtlen hatásokat részben ellensúlyozta
a magasabb hazai és export szállítási igények következtében
megnövekedett szállítási mennyiségek hatása.

Európai dimenziók
Az FGSZ egy hatékonyabb, több lábon álló, likvid gázpiac
létrejöttében érdekelt. Ezért a 2016-tól 2025-ig terjedő 10 éves
időszakban mind a magyar, mind pedig nemzetközi színtéren
átfogó infrastruktúrafejlesztésekben kíván részt venni, elősegítve, hogy Magyarország regionális gázelosztó központtá
fejlődhessen. A gázpiac átformálása lehetővé teszi, hogy a hazai
fogyasztók elérhessék az egymással versenyző gázforrásokat.
2016-ban sikeresen megvalósult a dunántúli központi szagosítás átalakítása, elősegítve az Ausztria-Magyarország irányú
betáplálási kapacitás növelését, ami nagymértékben növeli a
nyugat-magyarországi szállítórendszer rugalmasságát, ami
egyúttal támogatja a Magyarország-Ausztria irányú kiszállítási
lehetőség megteremtését is.
A stratégiai beruházások 2019-2022-es időszakra tervezett
üteme a délkelet – északnyugat szállítási útvonalra, a Románia
– Magyarország – Ausztria szállítási folyosó megvalósítására és
a határkeresztezők kétirányúsítására fókuszál.
Az FGSZ célja, hogy az ellátásbiztonság érdekében minden
lehetséges irányból biztosítsa a földgáz beszállíthatóságát és
a létrejött határkeresztező összeköttetések kétirányúvá tételével szerves részévé váljon az őt körülvevő régiónak. Ebben a
sorban fontos lépés volt a Románia felől érkező földgáz betáplálási lehetőségének kialakítása. Az első lépcsőben megnyitott kapacitás ugyan csak kisebb mennyiség beszállítását teszi
lehetővé, de az FGSZ és román partnere, a Transgaz közösen
dolgozik ennek szignifikáns bővítésén.
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Beruházások és befektetések
(Mrd Ft)

2015
Mód.

2016

Upstream

223,8

122,1

33,2

0,0

179,0

172,2

50,9

30,7

5,7

7,5

19,5

14,7

428,0

316,5

84,1

30,7

ebből inorganikus
Downstream
ebből inorganikus
Gáz Midstream
Központ és Szegmensek közötti
átadás
Összesen
ebből inorganikus

A beruházások és befektetések összértéke 2016-ban 26%-kal
tovább csökkent a korábbi évhez viszonyítva, amit elsősorban a
szigorú beruházási fegyelem és az Upstream üzletág organikus
beruházásainak drasztikus, 36%-os visszafogása eredményezett. Az üzletágak közül a Downstream szegmens tette ki a beruházások legnagyobb, 54%-os részét, és az előző évhez hasonlóan
a kiadásokhoz jelentős mértékben hozzájárult néhány kúthálózat
akvizíciója is. Az Upstream szegmensre csak a kiadások 39%-a
jutott, mivel az év során az üzletág nem hajtott vége akvizíciót. A
kiadások fennmaradó 7%-a, vagyis 22 milliárd forint, a gáz szegmens és a központ területéhez kapcsolódott.

UPSTREAM ÜZLETÁG BERUHÁZÁSA ÉS BEFEKTETÉSE
2016. év
(Mrd Ft)

Magyarország

Kutatás

Horvátország

Kurdisztán
Régió - Irak

Oroszország

Pakisztán

Egyesült
Királyság

Norvégia

Egyéb

Összesen

6,7

0,3

0,0

0,0

4,0

0,2

5,1

6,4

22,7

Fejlesztés

15,3

20,3

0,6

0,2

1,4

45,7

0,0

4,3

87,8

Akvizíció

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Egyéb

5,5

4,8

0,7

0,0

0,0

0,5

0,1

0,0

11,6

27,5

25,4

1,3

0,2

5,4

46,4

5,2

10,7

122,1

Összesen

2016-ban az Upstream szegmens befektetéseink értéke 122 milliárd forintot ért el melynek a legnagyobb részét, közel a felét, azaz
53 milliárd forintot,a KKE régió tette ki, amelyet az Egyesült Királyságok követett 46 milliárd forinttal. A többi régióban csak
kisebb beruházásokat hajtottunk végre 2016-ban, így biztosítani tudtuk a kiegyensúlyozott működést és az értékteremtő működést
alacsony olajár környezetben is.

DOWNSTREAM ÜZLETÁG BERUHÁZÁSA ÉS BEFEKTETÉSE
Beruházások és befektetések
(Mrd Ft)

Feldolgozás és Kereskedelem beruházások
és befektetések, Kiskereskedelmi üzletág
nélkül

2015
Mód.

62,0

2016

77,7

Vált.
%

25

FŐ PROJEKTEK 2016-BAN
• MOL: A DMHCK üzem átalakítása és nagyleállás a Dunai Finomítóban
• SN: Leállás és a katalizátor projektek
• INA: CMS és katalizátor projektek; az új DCU a Rijekai Finomítóban
kivitelezési fázisban, a földmunkálatok elkezdődtek

Kiskereskedelem
beruházások és befektetések

74,2

61,8

-17

• Folytatódott a nem-üzemanyag koncepció megvalósítása 7 országban. Az év végéig 405 kút került felújításra, amiből 248 Fresh Corner-é
alakult át.
• Új töltőállomások megnyitására került sor Romániában (8 helyen),
Szerbiában és Boszniában
• Lezárult az ENI Szlovénia és ENI Magyarország megvásárlása (17+173
benzinkút)
• Akvizíciók nélkül 2015-ben 23,3 milliárd forint, 2016-ban pedig 31,1
milliárd forint (+32%)

Vegyipar beruházások
és befektetések

39,0

30,2

-23

• A Slovnaft Petrolkémia beruházásainak jelentős része az LDPE4 üzem
utolsó fázisaihoz kapcsolódik 2016-ban, az MPC kisebb beruházási
projektjei mellett

3,8

2,5

-34

179,0

172,2

-4

Energia és egyéb
Összesen

A Downstream üzletág beruházásai csak kis mértékben csökkentek év/év alapon, bár a szegmensen belüli elosztás jelentős mértékben átalakult 2015-höz képest. A stratégiai petrolkémiai projektek (LDPE4 és a Butadién üzemek) a végükhöz közelednek, így a petrolkémiai beruházások 23%-al estek vissza az előző évhez képest. A kiskereskedelem üzletágban felgyorsultak az organikus beruházások a korábban
megvásárolt kúthálózatok integrálása révén. Ezzel párhuzamosan a kiskereskedelem akvizíciós kiadásai viszont alacsonyabb szinten
alakultak az előző évhez viszonyítva, 17%-al csökkentve a kiskereskedelem beruházásainak teljes értékét. A finomítás és értékesítés beruházásai 25%-al növekedtek év/év alapon, elsősorban a finomítói nagyleállásoknak, valamint kisebb növekedési projekteknek köszönhetően.
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RÖVIDEN A CSOPORTSZINTŰ
INNOVATÍV ÜZLETÁGAK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
SZERVEZETRŐL
A hagyományos olaj és gázipar érettsége, illetve meglévő biztos
és erős regionális pozícióink miatt, növekedési lehetőségeink
alaptevékenységeinkben – mint a kutatás-termelés vagy a finomítás, feldolgozás – korlátozottak. Ugyanakkor pedig azt látjuk,
hogy a világ egyre gyorsabban változik, és különösen a technológiai változásoknak köszönhetően folyamatosan alakulnak a
fogyasztói szokások, igények, üzleti folyamatok is.
Járműveink digitalizációja, az elektromos mobilitás és az alternatív üzemanyagok előretörése valamint a közösségi járműhasználat és az önvezető autók elterjedése alapjaiban hatnak
majd az emberek mindennapjaira, és így a mi üzleti folyamatainkra is. Hamarosan felnő egy olyan generáció, amely a technológiai fejlődés révén elképesztő gyorsaságot, rugalmasságot
és azonnali reakciót vár el minden szolgáltatótól. A fogyasztók
újabb generációi másképp gondolkodnak a magántulajdonról
is, sokkal szívesebben használnak szabadabb, közösségi mobilitási lehetőségeket, amelyek ráadásul legkevésbé terhelik
környezetünket. Mi ezekben a változásokban, kihívásokban
mind fejlődési lehetőségeket látunk, amelyeket kihasználva
tovább építhetjük vállalatunk jövőjét.
Annak érdekében dolgoztuk ki hosszú távú stratégiánkat,
hogy megbirkózzunk a változások által generált kihívásokkal
és felkészültek legyünk a folyamatosan formálódó gazdasági
és ipari környezetben. Legfőbb célunk, hogy fogyasztóink és
kereskedelmi partnereink elsődleges választásává váljunk.
Ennek megfelelően a jövőbeni növekedési potenciál megteremtéséhez új területeken keresünk befektetési lehetőségeket,
kihasználva az eddig megszerzett tudásunkból, szakértelmünkből és vállalatunk méretéből származó előnyöket.
Ahhoz hogy kitűzött céljainkat elérjük, 2016. december 1-jén
létrehoztuk a Csoportszintű Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások szervezetet, amely megfelelő szervezeti hátteret nyújthat
a stratégia megvalósításához. Ez a szervezet azokat tevékenységeket foglalja magába, amik nem feltétlenül kapcsolódnak az
alaptevékenységeinkhez, de kiszolgálják a fogyasztókat (B2C
– Fogyasztói Szolgáltatások) és iparági ügyfeleinket (B2B –
Iparági Szolgáltatások) egyaránt.

Elmozdulás az üzemanyag értékesítéstől:
kilométereket és felhasználói élményt
adunk
A kiskereskedelmi szektor sikeresen teljesítette korábbi célját,
és az újonnan bevezetett koncepció eredményeképpen a legkorszerűbb kiskereskedelmi hálózat jött létre. Korábbi tapasztalataink alapján szeretnénk tovább bővíteni és diverzifikálni
kiskereskedelmi megoldásainkat. Ennek érdekében hoztuk
létre a Fogyasztói Szolgáltatások szervezetünket, mely magába
foglalja a kiskereskedelmi és a mobilitási szolgáltatásainkat.
Az új Mobilitás szervezet feladata kiépíteni a MOL mobilitási szolgáltatásait. Célunk, hogy a régió legvonzóbb mobilitási
megoldásokat és innovációkat nyújtó szolgáltatójává váljunk,
továbbá az alternatív üzemanyagok regionális piacán is vezető
szerepre tegyünk szert. Mindezek mellett ez a szervezet szellemi műhelyként is funkcionál majd, amely az innovatív mobilitási megoldások kidolgozásáért lesz felelős a jövőben.
A Fogyasztói Szolgáltatások részeként a kiskereskedelemi
szektor fő feladata, hogy a rendelkezésre álló 10 millió vevő, napi
1 millió tranzakció és a másodpercenkénti 10 vásárlás alapján, az
úton lévő emberek számára a legjobb és legvonzóbb szolgáltatásokat nyújtsa. Elsődleges célunk, hogy szolgáltatásaink minősége alapján különböztessük magunkat versenytársainktól.

Iparági ügyfeleink számára nyújtott
szolgáltatásaink
A MOL továbbra is folytatja a kőolaj- és földgázkitermeléshez
kapcsolódó szolgáltatásait, szállítás és feldolgozás létesítményeinek tervezését, és annak menedzsmentjét, karbantartási-,
mérnöki-, építőipari és logisztikai tevékenységeit. Azonban
amellett, hogy belső ügyfeleit kiszolgálja, egyértelmű szándék
irányul a külső ügyfelek igényeinek kielégítésére is, illetve az
iparági portfólió fokozatos kiszélesítésére is.
Annak érdekében, hogy megerősítsük kelet-közép-európai
pozícióinkat, és megalapozzuk további növekedésünket,
újabb és újabb területeken keresünk befektetési lehetőségeket.
Arra törekszünk, hogy a jövőbeni EBITDA 30 százalékát a
Fogyasztói és Iparági szolgáltatásaink, valamint az új üzleti
területeink adják majd.

„A Csoportszintű Innovatív
Üzletágak és Szolgáltatások
divízió létrehozásával célunk
a belső és külső szolgáltatásaink
színvonalának növelése
annak érdekében, hogy minél
változatosabb, minőségi
megoldásokat nyújtsunk belső és
külső ügyfeleink számára
egyaránt. Ezzel egyidejűleg –
a korábban megszerzett regionális
tapasztalatainkra alapozva, –
olyan új üzleti lehetőségek
felé is nyitunk, amelyek nem
közvetlenül kapcsolódnak
alaptevékenységeinkhez. Végezetül
pedig, legfőbb célunk, hogy a
fogyasztók elsődleges választásává
váljunk nem csak meglévő, de új
üzleti tevékenységeinket tekintve is.”
Dr. Világi Oszkár – Ügyvezető igazgató,
Innovatív Üzletág és Szolgáltatások

71

MELLÉKLETEK

MELLÉKLETEK

MOL-CSOPORT

2015. év
Mód.

2016. év

EBITDA SPECIÁLIS TÉTELEK NÉLKÜL

610.205

629.966

43.914

-6.578

UPSTREAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Matjushkinskaya Vertical értékesítés
Kalegran készlet értékvesztés

SPECIÁLIS TÉTELEK ÜZLETI EREDMÉNY-, ÉS EBITDA-HATÁSA (millió Ft)

Akri-Bijeel blokk felhagyás
Kamerun felhagyás
MOL-CSOPORT

2015. év
Mód.

2016. év

ÜZLETI EREDMÉNY SPECIÁLIS TÉTELEK NÉLKÜL

263.584

330.873

-460.442

-6.578

UPSTREAM
Matjushkinskaya Vertical értékesítés

-3.234

Kalegran készlet értékvesztés

-3.344

Értékvesztés INA Csoportban

-109.470

Értékvesztés Egyesült Királyságban

-218.168

Egyéb értékvesztés
Akri-Bijeel blokk felhagyás

-20.122

-17.306

MOL Nyrt. bányajáradék visszatérítés

35.227

DOWNSTREAM

-9.203

8.327
35.227

DOWNSTREAM

-9.203

INA létszám leépítési programjára képzett céltartalék

-9.203

KÖZPONT ÉS EGYÉB

-1.538

Akri-Bijeel blokk felhagyás

-1.538

SPECIÁLIS TÉTELEK HATÁSA AZ EBITDA-RA ÖSSZESEN

0

0

33.173

-6.578

643.378

623.388

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
Jegyzetek
A 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 átlagos import beszerzési árakkal. A szegmens eredmények az adott szegmenshez tartozó teljes
körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.

1

-10.453

IES értékvesztés (Értékesítésre tartott eszközzé minősítés IFRS 5)

-5.982

HCK (HydroCracker) értékvesztés

-4.471

KÖZPONT ÉS EGYÉB

-3.344
360

MOL Nyrt. bányajáradék visszatérítés

EBITDA

-130.603

Kamerun felhagyás

INA létszám leépítési programjára képzett céltartalék

-3.234

-9.203
-11.170

-5.937

Értékvesztés INA Csoportban

-9.632

-5.937

Akri-Bijeel blokk felhagyás

-1.538

Ezen a soron a szegmensek közötti átadásokból származó nem realizált üzleti eredmény változását mutatjuk ki. Nem realizált eredmény akkor keletkezik, amikor az
átadott tétel a fogadott szegmensnél készleten van az időszak végén és csak a későbbi időszakban kerül értékesítésre harmadik fél felé. A szegmensszintű kimutatásokban az átadó szegmens az átadáskor azonnal elszámolja a tranzakción keletkező nyereséget. Társasági szintű eredmény szempontjából azonban a nyereség csak a
harmadik félnek történő értékesítéskor kerül elszámolásra.

2

Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése az 1. számú mellékletben található.

3

Újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA és üzleti eredmény speciális tételek, valamint a Feldolgozás és Kereskedelem szegmenset érintő készletleírások nélkül.

4

Az adatok átszámításánál az év során minden hónap adott havi átlagos HUF/USD MNB devizaárfolyamát használtuk.

5

ÜZLETI EREDMÉNYT ÉRINTŐ SPECIÁLIS TÉTELEK ÖSSZESEN

-480.815

-22.968

6

OPERATING PROFIT

-217.231

307.905

7

Nettó eladósodottság (gearing): nettó adósság aránya a nettó adósság és a külső tulajdonosok részesedését is tartalmazó saját tőke összegéhez.

2016-tól kezdve a teljes csoportszintű termelés tartalmazza a Pearl termelését, azonban a bázis (2015-ös teljes csoportszintű termelés) nem. Ezért év/év alapú összehasonlítások esetében a Pearl-re vonatkozó termelést kivonjuk a 2016-os teljes csoportszintű termelésből.
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1. BEVEZETŐ
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „MOL” vagy „Társaság”) 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 társaságirányítási gyakorlata összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel és a jelenleg érvényes tőkepiaci
szabályozással. Emellett a MOL 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 2015-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.

2. RÉSZVÉNYESEK (KÖZGYŰLÉS)
A Társaság legfőbb szerve a részvényesek összességéből álló
közgyűlés.
A közgyűlés, mint a legfőbb döntéshozó szerv lehetővé teszi a
részvényesek számára, hogy a Társaság működésével kapcsolatosan kiemelt jelentőséggel bíró kérdésekben döntéseket
hozzanak, tényleges társaságirányítási intézkedéseket határozzanak el, valamint gyakorolják ellenőrzési jogukat.

2.1. 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.
A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának
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. Az Alapszabály 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
tartozó 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
az Alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából 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).”
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 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. Ha
együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező
részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend
részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi
ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon
belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített
napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt
tesz közzé. A közgyűlési részvétel feltételei a közgyűlési hirdetményben kerülnek közzétételre, Társaságunk Alapszabálya
szerint a Társaság honlapján. Az éves rendes közgyűlések
jellemzően áprilisban kerülnek megtartásra.
Az éves rendes közgyűlés hatáskörébe tartozik az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára a
döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz arról, hogy
annak 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

2.2. Kapcsolat a részvényesekkel
Az Igazgatóság tudatában van a részvényesek érdekeinek képviseletéhez és előmozdításához fűződő kötelezettségének, valamint
tisztában van azzal, hogy teljes mértékben felelős a MOL-csoport teljesítményéért és tevékenységeiért. Annak elősegítése
érdekében, hogy a részvényesek elvárásainak minden területen
maximálisan eleget tehessen a Társaság, az Igazgatóság folyamatosan elemzi és értékeli a fejleményeket, mind a tágabb külső
környezet, mind a működési szint tekintetében.
A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornái a
rendszeres tájékoztatások; az éves jelentés, a féléves jelentés és
a negyedéves eredmények, valamint rendkívüli tájékoztatások.
A rendszeres és rendkívüli tájékoztatások a MOL honlapján, a
Budapesti Értéktőzsdén (elsődleges tőzsde) és a Varsói Értéktőzsdén, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működte-

tett Tőkepiaci közzétételi rendszeren kerülnek publikálásra.
Továbbá a tőzsdei bejelentéseket e-mailben is elküldjük azok
részére, akik feliratkoztak a Befektetői Kapcsolatok levelezőlistájára, valamint a nemzetközi és hazai média részére is
eljuttattjuk. 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 a kontinentális Európa nagyvárosaiba a befektetői közösség képviselői
– ideértve a részvénytulajdonosok és a letéti igazolások (DR)
birtokosainak – tájékoztatására. A befektetők év közben is
tehetnek fel kérdéseket és élhetnek javaslatokkal bármikor,
beleértve a Társaság közgyűlését. 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.molgroup.info/hu/) is elérhető, ahol
egy külön fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ
tagjait érintő kérdésekkel. A vállalat mindig különös figyelmet
fordított arra, hogy a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően széleskörű információkat biztosítson a tőkepiac részére.
Ennek okán a MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete folyamatosan frissíti honlapját (közvetlenül is elérhető a www.molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok oldalon). Célunk,
hogy a weboldalt még felhasználóbarátabbá tegyük és ezzel összhangban folyamatosan fejlesszük szolgáltatásainkat. Ezek segítségével még eredményesebben tudjuk teljesíteni részvényeseink,
elemzőink és más tőkepiaci szereplők elvárásait.

A MOL és leányvállalatai gazdasági egységet alkotnak, ezért
az Igazgatóság felelősségi körébe tartozik a fenti elvek és célok
érvényesítése és a MOL-kultúra terjesztése csoportszinten is.
A fenti elvek, politikák és célok rávilágítanak arra a különleges
kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a vállalatvezetés, valamint a Társaság között képvisel. Ennek a speciális szerepnek felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem
munkaviszonyban álló igazgatók számának többsége (7 tag a
10-ből). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (NYSE és EU
ajánlásán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján
jelenleg 6 tagja minősül függetlennek.

Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság által elfogadott formában
éves összeférhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá, amelyet az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottsága részére
adnak le a tisztségük elfogadásával egyidejűleg, továbbá minden
naptári évben az éves rendes közgyűlés előtt legkésőbb 30 nappal.
Amennyiben az Igazgatóság tagjával szemben az Igazgatóság
ügyrendjében meghatározott összeférhetetlenség vagy érdekütközés merül fel, erről a körülményről eseti összeférhetetlenségi
nyilatkozatban tájékoztatja az Igazgatóság Társaságirányítási és
Javadalmazási Bizottságát.

Az Igazgatóság tagjai a 2016-os évben és függetlenségi
státuszuk (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság
honlapján):

3.1.1. 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 2015 márciusában aktualizált a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az Igazgatóság évente formálisan értékeli saját és bizottságai teljesítményét, valamint folyamatosan áttekinti tevékenységét.

The members of the Board of Directors and their independence status in 2016 (professional CVs of the members are available on the
Company’s website):

NAME

2016-ban a MOL 9 befektetői körúton (1 az Egyesült Államokban, 8 Európában) és 13 konferencián vett részt (2 az
Egyesült Államokban, 11 Európában), valamint körülbelül
300 találkozót tartott potenciális és jelenlegi befektetők
részére. Ezen felül novemberben a MOL Befektetői Kapcsolatok megrendezett egy Tőkepiaci Napot (Capital Markets
Day) melyen részt vett a Társaság felsővezetése valamint
a számos befektető és elemző. A rendezvényen részletesen
bemutatásra került a MOL hosszú távú MOL Group 2030
elnevezésű stratégiája.

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 összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat.

STATUS

MANDATE

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató

nem független

A Közgyűlés 1999. február 24-től az Igazgatóság tagjává választotta

Dr. Csányi Sándor, alelnök

független

A Közgyűlés 2000. október 20-tól az Igazgatóság tagjává választotta

Molnár József

nem független

A Közgyűlés 2007. október 12-től az Igazgatóság tagjává választotta

Járai Zsigmond

független

A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta

3. MENEDZSMENT ÉS MŰKÖDÉS

Dr. Parragh László

független

A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta

3.1. Igazgatóság

Dr. Martin Roman

független

A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta

A MOL ügyvezetését az Igazgatóság látja el, melynek kollektív
felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.

Dr. Világi Oszkár

nem független

A Közgyűlés 2011. május 1-től az Igazgatóság tagjává választotta

Dr. Anthony Radev

nem független

A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta

Dr. Anwar al-Kharusi

független

A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta

Dr. Martonyi János

független

A Közgyűlés 2014. július 1-től az Igazgatóság tagjává választotta

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.
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3.1.2. Az Igazgatóság beszámolója
2016. évi tevékenységéről

Az Igazgatóság az alábbi bizottságokat működteti és az alábbiak
szerint határozza meg a különböző bizottságok közötti feladatmegosztást:

2016-ban az Igazgatóság 7 ülést tartott, 93%-os átlagos részvételi
arány mellett. A 2016-ban tartott igazgatósági ülések részvételi
adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
TAGOK

ÜLÉSEK
SZÁMA

RÉSZVÉTELI
ARÁNY

Összesen

7

93%

Hernádi Zsolt

7

100%

Dr. Csányi Sándor

6

85%

Molnár József

7

100%

Járai Zsigmond

7

100%

Dr. Parragh László

7

100%

Dr. Martin Roman

6

85%

Dr. Világi Oszkár

7

100%

Dr. Anthony Radev

7

100%

Dr. Anwar al-Kharusi

6

85%

Dr. Martonyi János

6

85%

A rendszeres napirendi pontok mellett – mint a bizottsági
elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett
tevékenységekről –, az Igazgatóság információt kapott a kulcsfontosságú stratégiai ügyekről, valamint áttekintést a tőkepiaci
fejleményekről, és egyedileg értékelte a vállalat valamennyi
üzleti egységének teljesítményét.

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai
önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):






Dr. Csányi Sándor – elnök, 2000. november 17.
Hernádi Zsolt, 2000. szeptember 8.
Dr. Martin Roman, 2010. június 4.
Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.
Dr. Martonyi János, 2014. július 1.

Az Igazgatóság elnöke állandó tagja a Társaságirányítási és
Javadalmazási Bizottságnak.
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 kidolgozása a legjobb gyakorlat megvalósítására.
A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság beszámolója 2016. évi tevékenységéről

3.1.3. Az Igazgatóság bizottságai

2016-ban a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 4
ülést tartott, 95%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2016. évi
bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése érdekében bizottságokat működtet.

A bizottságok feladatait, működési rendjét a bizottsági elnökök
javaslata alapján 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 bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai
önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

a. Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság

Az Igazgatóság továbbra is figyelmet fordított az iparági trendek
nyomon követésére, a külső környezet kihívásainak kezelésére,
az INA-val kapcsolatos pénzügyi, működési és hatékonyságnövelési kihívásokra, valamint a stratégia felülvizsgálati folyamatra.

A bizottságok az Igazgatóság előkészítő, tanácsadó, véleményalkotó, javaslattevő szervei, a MOL-csoport Döntési és Hatásköri
Listájában rögzítettek szerint egyes igazgatósági hatáskörbe
tartozó kérdéseknél, illetve az Igazgatóság által az alkalmazott
igazgatósági tagokhoz - mint a Társaság vezető állású munkavállalóihoz - delegált kérdéskörökben előzetes véleményezési
jogosítvánnyal rendelkeznek.

b. Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság

ÜLÉSEK
SZÁMA

RÉSZVÉTELI
ARÁNY

Összesen

4

95%

Dr. Csányi Sándor

4

100%

Hernádi Zsolt

4

100%

Dr. Martin Roman

3

75%

Dr. Anthony Radev

4

100%

Dr. Martonyi János

4

100%

A társaságirányítási, javadalmazási és a menedzsment összetételével kapcsolatos kérdések mellett a bizottság számos kulcsfontosságú stratégiai és az elért teljesítményekkel kapcsolatos témát
megvitatott, mielőtt azok az Igazgatóságnak megtárgyalás céljából
bemutatásra kerültek.

 Járai Zsigmond – elnök, 2010. június 4.
 Dr. Parragh László, 2014. február 20.
 Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.
 Dr. Anwar al-Kharusi, 2014. május 30.

 Dr. Parragh László – elnök, 2014. május 30.
 Molnár József, 2013. szeptember 5. (elnök 2014. február
20. és május 30. között)
 Dr. Anwar al-Kharusi, 2014. május 30.
 Dr. Martonyi János, 2014. július 1.
 Dr. Világi Oszkár, 2014. május 30.*
* Dr. Világi Oszkár 2016. április 30-ig volt tagja a Fenntartható Fejlődés
Bizottságnak

Az Igazgatóság elnöke állandó meghívott a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság üléseire.
A Felügyelő Bizottság elnöke és az Audit Bizottság elnöke állandó
meghívottak a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság üléseire.

Az Igazgatóság elnöke állandó meghívott a Fenntartható
Fejlődés Bizottság üléseire.
A Felügyelő Bizottság elnöke és alelnöke állandó meghívottak a
Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseire.

Feladatai:
 A pénzügyi és 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.

Feladatai:
 Az összes fenntartható fejlődéssel (FF) kapcsolatos
javaslat értékelése és véleményezése az Igazgatóság
számára,
 az FF-el kapcsolatos valamennyi politika (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 jelentéseinek bekérése és megtárgyalása,
 a külső jelentések fenntarthatósággal kapcsolatos adatainak és tartalmának felülvizsgálata.

A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság beszámolója
2016. évi tevékenységéről

A Fenntartható Fejlődés Bizottság beszámolója 2016. évi tevékenységéről

2016-ban a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 5 ülést tartott,
80%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2016 során tartott
bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

2016-ban a Fenntartható Fejlődés Bizottság 4 ülést tartott,
79%-os átlagos részvételi arány mellett. A bizottsági üléseken
való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

ÜLÉSEK
SZÁMA

RÉSZVÉTELI
ARÁNY

Összesen

5

80%

Járai Zsigmond

5

100%

Molnár József

3

75%

Dr. Parragh László

4

80%

Dr. Parragh László

4

100%

Dr. Anthony Radev

3

60%

Dr. Világi Oszkár*

0

0%

Dr. Anwar al-Kharusi

4

80%

Dr. Anwar al-Kharusi

4

100%

Dr. Martonyi János

3

75%

A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló vizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres ellenőrzését
– a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait,
figyelembe véve a megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet,
valamint ezen faktorokhoz rendelt kockázatkezelő akciók státuszjelentéseit.
c. Fenntartható Fejlődés Bizottság

Összesen

ÜLÉSEK
SZÁMA

RÉSZVÉTELI
ARÁNY

4

79%

* Dr. Világi Oszkár 2016. április 30-ig volt tagja a Fenntartható Fejlődés
Bizottságnak

A Bizottság értékelte a 2016. évi akciókat különös figyelemmel
a MOL-csoport 2016-2020 időszakra vonatkozó fenntarthatósági tervében szereplő célokra. A Bizottság véleményezte a
Fenntarthatósági jelentést és a kiválasztott üzleti egységek által
benyújtott tematikus jelentéseket. A MOL-csoport fenntarthatósági teljesítményéről készült független elemzések eredeményeit is áttekintette a Bizottság kiemelt figyelemmel arra, hogy a
Társaság bekerült a Dow Jones Fenntarthatósági Indexbe.

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai
önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):
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3.2. Ügyvezető testület
3.2.1. Kapcsolat az Igazgatósággal és
a MOL-csoport szervezeteivel
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
(Executive Board; „EB”) feladatainak, felelősségének meghatározásával, a társaság operatív működésének, működési és szervezeti szabályainak biztosításával, valamint a célkitűzések,
beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerével (teljesítménykontroll-rendszer és üzletikontroll-rendszer) tesz eleget.
Az Igazgatóság és a Társaság szervezetei közötti döntési hatásköri megosztást egy egységes dokumentum határozza meg, amely
biztosítja a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához
és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll pontokat.
A MOL-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális szervezeti egységeken keresztül valósul meg. Tevékenységük
összehangolása az 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 álláspontot alakít ki
az Igazgatóság elé terjesztett bizonyos javaslatok tekintetében,
valamint az EB felelős az igazgatósági határozatok végrehajtásának felügyeletéért is.
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 hozza meg.

3.2.2. Az ügyvezető testület tagjai 2016-ban
Hernádi Zsolt

Elnök-Vezérigazgató (C-CEO)

Molnár József

Vezérigazgató (GCEO)

Áldott Zoltán

Ügyvezető Igazgató, INA d.d.
Igazgatóságának elnöke

Fasimon Sándor

Ügyvezető Igazgató, MOL Magyarország Operatív Vezető (COO)

Horváth Ferenc

Ügyvezető Igazgató, Downstream

Simola József

Pénzügyi-vezérigazgató helyettes
(GCFO)

Dr. Világi Oszkár

Ügyvezető Igazgató, Innovatív
Üzletágak és Szolgáltatások;
Slovnaft a.s. elnök-vezérigazgató

Dr. Berislav Gašo*

Ügyvezető Igazgató, KutatásTermelés

gosan 13 témát tárgyalt meg.

2016-ban a Felügyelő Bizottság 5 ülést tartott, 91%-os átlagos
részvételi arány mellett.

4. ELLENŐRZÉS

4.2. Audit Bizottság

4.1. Felügyelő 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
kontrollt.

Az EB 2016-ban 21 alkalommal ülésezett és ülésenként átla-

A Felügyelő Bizottság a részvényesek (közgyűlés) megbízásából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot.
A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. A testület jelenleg kilenc főből
áll. A Ptk. értelmében a testületben a munkavállalói oldalt
a Felügyelő Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL
Felügyelő Bizottságában három fő képviseli a munkavállalókat
és hat fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.
A Felügyelő Bizottság tagjai és függetlenségi
státuszuk:
Mosonyi György,
elnök

nem független

Dr. Chikán Attila,
alelnök

független

John I. Charody

független

Slavomír Hatina

független

Juhász Attila

nem független (munkavállalói
képviselő)

Dr.sc. Žarko
Primorac*

független

Hegedűs Andrea

nem független (munkavállalói
képviselő)

Dr. Puskás Sándor

nem független (munkavállalói
képviselő)

Dr. Szivek Norbert

független

Ivan Mikloš**

független

*	Dr.sc. Žarko Primorac 2016. április 30. napjával lemondott felügyelő
bizottsági tisztségéről
**	Ivan Mikloš-t a közgyűlés 2016. május 1. napjával felügyelő bizottsági
taggá választotta

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 folyamatosan tájékoztatást kap egyéb releváns
témákban. A Felügyelő Bizottság emellett áttekinti az éves
rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket. A Felügyelő
Bizottság az év során tekinti át éves tevékenységét.

A független Audit Bizottság hatáskörébe többek között az
alábbi feladatok tartoznak:
 segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben,
 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.
Az Audit Bizottság tagjai és kinevezésük dátuma (a tagok
szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):
 Dr. Chikán Attila – elnök, 2006. április 27.
 John I. Charody, 2006. április 27.
 Dr.sc. Žarko Primorac (póttagként) – feladatát ellátta
2015. április 29. napjától 2016. április 13. napjáig*
 Dr. Szivek Norbert, 2016. április 14.**
 Ivan Mikloš (póttag), 2016. május 1. **
* 	Dr.sc. Žarko Primorac Töröcskei István mandátumának 2015. április
28-i lejártával, mint az Audit Bizottság póttagja került meghívásra az
Audit Bizottságba, amíg a közgyűlés új, állandó audit bizottsági tagot
választ. 2016. április 30. napjával lemondott felügyelő bizottsági tisztségéről.
** 	Dr. Szivek Norbertet a közgyűlés 2016. április 14. napjával az Audit
Bizottság tagjává választotta
*** 	Ivan Mikloš-t a közgyűlés 2016. május 1. napjával az Audit Bizottság
póttagjává választotta

Az Audit Bizottság beszámolója 2016. évi tevékenységéről
2016-ban 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 – az Audit Bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve
a megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint az
azokhoz rendelt kockázatcsökkentő akciók státuszjelentéseit.
Az Audit Bizottság folyamatosan nyomon követte a Társaság
pénzügyi helyzetét. Az Audit Bizottság áttekintette az éves
közgyűlés anyagait (a pénzügyi beszámolókat, a könyvvizsgálat
megállapításait). Az Audit Bizottság részt vett a könyvvizsgáló-kiválasztási eljárásban és javaslatot tett a Felügyelő Bizottság
részére a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozóan.

4.3. Könyvvizsgálók
A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2015. és 2016. években is az
Ernst and Young („EY”) végezte, kivéve az FGSZ Zrt. (Pricewaterhouse Coopers) és egyéb, kisebb jelentőségű leányvállalatok
könyvvizsgálatát.
A könyvvizsgálati szerződés keretében az EY auditálja az éves
egyedi és konszolidált beszámolókat, a MOL Nyrt. közbenső
mérlegeit. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a MOL
fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb konzultációs
formákon keresztül biztosítják.
Az EY egyéb szolgáltatásokat is nyújtott a MOL-csoportnak.
2015-ben, illetve 2016-ban a következő díjak kerültek kifizetésre
a könyvvizsgáló társaság részére:
A KÖNYVVIZSGÁLÓKNAK KIFIZETETT
DÍJAK (MILLIÓ FT)

2015

2016

MOL könyvvizsgálatának díja (beleértve
a közbenső mérlegek vizsgálatát)

151

147

Leányvállalatok könyvvizsgálatának díja

577

557

Egyéb audit szolgáltatások

18

48

Egyéb nem-audit szolgáltatások

48

53

Adótanácsadói szolgáltatások
Összesen

432

409

1 226

1 214

A leányvállalatok könyvvizsgálati díjának csökkenése bizonyos nemzetközi Upstream tevékenységek megszüntetésének tudható be. Az egyéb audit szolgáltatások elsősorban
a Fenntarthatósági Jelentés könyvvizsgálatához kapcsolódtak mindkét évben. Az adótanácsadói szolgáltatások
mindkét évben főleg személyi jövedelmi adóhoz, illetve kisebb
mértékben társasági adóhoz és ÁFÁ-hoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz kapcsolódtak, amelyek 2017-ben az EU audit reformjának következményeként meg fognak szűnni.
Az Igazgatóság véleménye szerint az EY által nyújtott egyéb
szolgáltatások megfeleltek a könyvvizsgálói függetlenségre
2015. és 2016. években alkalmazandó jogszabályoknak

4.4. Belső ellenőrzés
4.4.1. Compliance és Etika
A MOL-csoport elkötelezett az etikus és tisztességes működés
mellett. Ezen célok megvalósításáért indította útjára a Compliance Programot és állította fel az annak végrehajtásáért felelős
compliance szervezetet, továbbá az Etikai és Üzleti Magatartási
Kódexnek megfelelő magatartás betartása érdekében hatáskörébe utalta az Etikai Tanács működésének támogatását.
A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tevékenysége kiterjed a visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére
(„SpeakUp!”), belső vizsgálatok lefolytatására, kockázatelemzésre, valamint a szervezet munkavállalóinak képzésére.

*2016. december 1-től
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Működése során az üzleti tevékenység sajátosságaira figyelemmel áttekinti a belső folyamatokat és a kockázati tényezőket,
javaslatokat fogalmaz meg a megfelelés érdekében, továbbá
segítséget nyújt azok megvalósításához.
A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet feladatait az EU-s
és nemzetközi elvárásoknak megfelelően, mint minimum standardokra figyelemmel, az adott ország jogszabályainak megfelelően
végzi, hatásköre kiterjed a tagvállalati compliance officerek, valamint etikai megbízottak útján a teljes MOL-csoportra.

zatásának megszüntetésével kapcsolatosan a Felügyelő
Bizottság állást foglal.
A MOL-csoport Belső Audit szervezeti egységét a belső audit
szakma nemzetközileg elismert szervezetének (Institute of
Internal Auditors, IIA) professzionális auditálási és belső audit
etikai normáival összhangban kell kialakítani és működtetni.

5. A MOL-CSOPORT VEZETŐSÉGÉNEK
ÉVES DÍJAZÁSA

A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tevékenységéről
évente beszámol a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság részére.

5.1. Igazgatóság

4.4.2. Belső Audit

Az Igazgatóság tagjainak fix összegű éves díjazása

A Belső Audit független és objektív értékelést nyújt a MOL-csoport pénzügyi, működési, és kontroll tevékenységeiről és
beszámol a belső kontrollok megfelelő alkalmazásáról, a belső és
külső szabályozásoknak való megfelelésről a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság
részére az audit jelentéseknek az EB általi elfogadását követően.

Az igazgatósági tagok 2009. január 1-től kezdődően az alábbi
meghatározott összegű nettó díjazásban részesülnek a mindenkori éves rendes közgyűlést követően:
– Igazgatósági tagok esetében
25.000 EUR/év
– Bizottsági elnökök esetében
31.250 EUR/év

A belső audit tevékenységek fókusza és terjedelme nem korlátozott, a MOL-csoporton belül működő Belső Audit funkció
tevékenységei lefedik a teljes működést, többek között a
MOL-csoport összes tevékenységét és a MOL-csoport irányítása alatt működő leányvállalatokat. A Csoportszintű Belső
Audit vezető feladata a belső audit jelentések terjedelmének
meghatározása.
A Belső Audit fő feladata a teljes MOL-csoporton belül végrehajtott operatív és funkcionális tevékenységek felülvizsgálata, valamint az ehhez kapcsolódó kontrollok azonosítása,
megértése, tesztelése és értékelése annak érdekében, hogy az
azonosított kockázatok üzleti szempontból a legkedvezőbb költség-haszon arányban mérséklődhessenek.
A Belső Audit a standard kockázatértékelési alapelveket alkalmazza a kontrollhiányosságokkal kapcsolatos maradék- és
üzleti belső eredendő folyamatkockázatok értékelése során. A
MOL-csoport Belső Audit kockázatértékelési alapelveit a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság hagyja jóvá.
A Belső Audit a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és az
Audit Bizottság által minden év végén a következő évre elfogadott audit terv alapján végzi tevékenységét. Amennyiben igény
merül fel a jóváhagyott audit terv évközben történő módosítására, az Elnök-Vezérigazgató jogosult ennek engedélyezésére.
A belső audit funkció függetlenségének megőrzése érdekében
a Csoportszintű Belső Audit vezető a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság felé
tartozik beszámolási kötelezettséggel és közvetlenül megkeresheti ezek elnökeit (napi operatív kérdésekben az Elnök-Vezérigazgató felé tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel).
Csoportszintű Belső Audit vezető megbízatásával vagy megbí-

A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakóhelyű
igazgatósági tagok minden olyan igazgatósági, illetve bizottsági
ülés után (évente maximum 15 alkalommal), amikor az ülésen
való részvételhez Magyarországra utaznak, bruttó 1.500 EUR
juttatásban részesülnek.
Részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszer
Az igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzéseként 2012. január
1-től a részvényjuttatáson alapuló ösztönző szolgál.
A részvényjuttatáson alapuló ösztönző célja a hosszú távú részvényárfolyam-növekedés érdekeltség, illetve osztalékfizetés
melletti ösztönzés fenntartása, melynek érdekében a juttatott
részvények 2/3-ára 1 éves tartási kötelezettség (elidegenítési
tilalom) is meghatározásra került (azzal, hogy az igazgatósági
tagi megbízás lejártakor a részvényekre vonatkozó elidegenítési
tilalom megszűnik).
A részvényjuttatáson alapuló ösztönző két részből áll: részvényjuttatásból és a hozzá kapcsolódó készpénzjuttatásból.
• Részvényjuttatás
Mértéke 2015. január 1-től:
– az Igazgatóság tagjai részére:
havi 150 db „A” sorozatú MOL törzsrészvény
– az Igazgatóság elnöke részére:
további havi 50 db „A” sorozatú MOL törzsrészvény
Amennyiben az elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, az
elnököt megillető plusz (50 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.

• Készpénzjuttatás
A részvényjuttatáson alapuló ösztönző nettó juttatás, azaz
a Társaság gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) és esetlegesen más
közterhek befizetésre kerüljenek. Az adók és járulékok megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő ilyen fedezetnyújtás nem terjed ki a részvényekkel kapcsolatos jogok
gyakorlása vagy a részvények elidegenítése kapcsán felmerülő
bármilyen további adók, költségek (pl. osztalék- és nyereségadó)
megfizetésére, azok az Igazgatóság tagjait terhelik.
Ennek megfelelően az ösztönző rendszer további eleme egy
készpénzjuttatás, melynek mértéke a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege,
külföldi igazgatósági tagok esetében beleértve az adórezidencia
országában felmerülő többletadó- és járulékfizetési kötelezettség összegét is.
• Egyéb juttatások
Nem pénzbeli juttatásként minden igazgatósági tag részére életés balesetbiztosítást (82.000 Ft/fő éves összeg), valamint utasbiztosítást (14.000 Ft/fő éves összeg) köt a Társaság.
Szintén nem pénzbeli juttatásként minden igazgatósági tag
igénybe vehet egészségügyi szűrővizsgálatot (éves összege
84.000 Ft/fő) és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot
(éves összege 350 000 Ft/fő).

5.2. Ügyvezető testület és menedzsment
A MOL javadalmazási rendszerének célja, hogy ösztönözze a
felsővezetés tagjait a vállalat stratégiájának megvalósítására
és jutalmazza a stratégiai célok elérését rövid és hosszú távú
elemek kombinációjával. A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság elismeri, hogy a javadalmazás fontos szerepet
tölt be a célok elérésében. A ösztönző mechanizmusok kialakításával a MOL azt kívánja elérni, hogy a felsővezetők javadalmazása összhangban legyen és támogassa a vállalat stratégiai
céljait, amely révén a felsővezetők érdekei még inkább összhangba kerülnek részvényesek érdekeivel.
Az Ügyvezető Testület (EB) javadalmazási összetevői három
pilléren alapulnak:
 É
 ves alapbér: rögzített éves bér az egyéneknek fizetve
 Rövid távú ösztönző (bónusz): éves bónusz az egyéni és a
vállalati teljesítmény alapján
 Hosszú távú ösztönző: a teljesítményalapú kultúrát és
a stratégiai fókuszt segítendő hosszú távú felsővezetői
ösztönző, ami egybe esik a MOL-csoport részvényeseinek érdekeivel

Az EB javadalmazási összetevői 2016. december 31-én:
ÉVES
ALAPBÉR

RÖVID TÁVÚ
ÖSZTÖNZŐ
CÉLÉRTÉK

HOSSZÚ TÁVÚ
ÖSZTÖNZŐ
CÉLÉRTÉK

ElnökVezérigazgató

26%

26%

48%

Vezérigazgató

28%

28%

44%

További
EB-tagok

32%

26%

42%

A felsővezetés ösztönző rendszere 2016-ban a következő
elemeket tartalmazta:
1. Rövid távú ösztönző rendszer
Az egyéni célbónusz juttatás kifizetésének alapja az éves
alapbér 85%-100 %-a. Mértéke a jogosultak rövid távú teljesítmény értékelése alapján kerül meghatározásra.
A MOL-csoport döntéshozatali rendszere alapján az Elnök-Vezérigazgató és a Vezérigazgató éves teljesítményét a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság értékeli a MOL
Igazgatóságának végső jóváhagyásával.
A rövid távú ösztönző teljesítmény mutatói
A MOL-csoport rövid távú ösztönzőjének célja, hogy a
MOL-csoport hosszú távú stratégiáját támogató, éven belül
megvalósítható operatív, üzleti és egyéni célkitűzések elérésére
törekedjenek az érintettek.
2016-ban az EB rövid távú ösztönző céljainak kialakítása során
a kiemelt területek pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatók együtteseként kerültek meghatározásra, hogy ezáltal
támogassák a Csoport céljainak megvalósítását.
Pénzügyi teljesítménymutatók:
2016-ban az EB kiemelt célja az EBITDA és a beruházási és
befektetési célok teljesítése volt. Ezek a teljesítménymutatók
szerepelnek az Elnök-Vezérigazgató és a Csoportszintű Vezérigazgató éves célkitűzésében is:
ÜZLETÁG

TELJESÍTMÉNY MUTATÓ

Elnök-Vezérigazgató,
Csoportszintű
Vezérigazgató

„Tiszta” újrabeszerzési árakkal
becsült EBITDA
Beruházások és befektetések

Ezeken felül az egyes üzletágakért felelős EB-tagjok céljai
között operatív és pénzügyi teljesítménymutatók is szerepelnek, amelyek megfelelően tükrözik az egyes üzletágak rövid
távú céljait és stratégiai célkitűzéseit a Csoport hosszú távú
stratégiájába illeszkedően.
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ÜZLETÁG

Csoportszintű Downstream

TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
„Tiszta” újrabeszerzési árakkal
becsült EBITDA

A rendszer két elemből tevődik össze: arészvényopciós rendszerből
és az úgynevezett„Performance Share Plan” rendszerből.
A két elem főbb jellemzői:

Beruházások és befektetések

a) Részvényopciós ösztönző rendszer

Next Downstream Program
EBITDA hatása

A részvényopció egy hipotetikus opció MOL-részvényeket illetően, mellyel egy meghatározott induló árfolyam és egy választott aktuális árfolyam különbözete realizálható profitként. Az
ösztönző jellemzői:
 Évente induló, 5 éves futamidejű ösztönző. A futamidő 1
év nyújtási és 1 év várakozási időszakra (a részvényopció
még nem beváltható) és egy 3 éves beváltási időszakra
bontható. Amennyiben a részvényopció nem került
beváltásra, a beváltási időszak utolsó évének december
31. napján lejár.
 A részvényopció kötési ára a nyújtási időszak kezdete
előtt kerül megállapításra. A kötési ár Budapesti Értéktőzsdén lévő MOL-részvények a referencia időszak során
mért forgalommal súlyozott átlagos árfolyama, forintban
számolva. A referencia időszak a nyújtási időszakot
megelőző utolsó negyedéve az évnek.
 A lehívási ár a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett
MOL-részvények átlagos árfolyama a lehívás napján.
A kereskedési nap szabadon választható meg a jogosult menedzser által, kivéve a bennfentes kereskedelem
tilalma alá eső időszakokat.
 Miközben a részvényopciók darabszámát a pozícióbesorolás határozza meg, a tényleges opciós szám függ a nyújtási időszakra vonatkozó egyéni teljesítmény mutatók
értékelésétől is.
 Az egyéni teljesítménymutatók és a rövid távú teljesítményértékelés együttesen egy egyéni rövid távú
ösztönző kifizetési százalékot határoz meg (0% és 150%
között), amelynek a szorzata a pozíciószint szerinti részvényopciók darabszámával adja meg a tényleges opciós
darabszámot.

2P készletek

Csoportszintű Kutatás &
Termelés

„Tiszta” újrabeszerzési árakkal
becsült EBITDA
Beruházások és befektetések
Fajlagos termelési költség
Termelés volumene

Nem pénzügyi teljesítménymutatók:
Az EB tagjai a pénzügyi célok mellett nem-pénzügyi célokért is
felelősek. A biztonság a Csoport elsőszámú prioritása, ezért a
Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság következetesen
fogalmazza meg az üzletági FF és EBK vonatkozású teljesítmény mutatókat.
2016-ban a MOL-csoport az FF és EBK akciótervek teljesülési szintjét jellemző mutatót alkalmazta, mely jobban tükrözi a
Csoport elkötelezettségét a mindenkori biztonságos, fenntartható és megbízható működés mellett.
Az üzletági akcióterveken belül szigorú célok kerültek
kitűzésre annak elősegítésére, hogy az elmúlt években elért
javuló tendencia folytatódjon a Csoportban.
A rövid távú ösztönző eredménye
Azért esett a választás a fentebb említett teljesítménymutatókra, mert ezek tükrözik a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság azon célját, hogy vállalati és üzletági mutatók
széles skálája segítségével értékelje az érintettek teljesítményét.
A rövid távú ösztönzőből származó juttatás nem egy képlet
eredménye, mivel az egyes teljesítmény mutatókhoz nem
tartoznak rögzített súlyok, annak érdekében, hogy az egyes
elemek ne kerüljenek túlsúlyba a többivel szemben. Az időszak
végén a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság szigorúan értékeli a résztvevők teljesítményét és határoz arról, hogy
a teljesítménymutatók eredményét tükrözi-e a MOL-csoport
teljesítménye.
2. Összetett hosszú távú menedzseri ösztönző
rendszer
Az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer célja a
korszerű, hosszú távú ösztönzés biztosítása a kiemelt menedzserek
részére, a részvényárfolyam-növelési érdekeltség megtartása
mellett.

Az elérhető részvényopciók darabszámát az egyéni rövid
távú ösztönző kifizetési százalék határozza meg a nyújtási
időszakban:

EGYÉNI ÖSZTÖNZŐ
KIFIZETÉSI %

RÉSZVÉNYOPCIÓK
DARABSZÁMÁNAK %-A

0%

>

x0%

1% és 149% között

>

Egyéni ösztönző kifizetési
százalék alapján

150%

>

x150%

Osztalék egyenértékes
A felsővezetők, akik hosszú távú ösztönzőre jogosultak, jogosultságot szereztek egy egyösszegű éves kifizetésű juttatásra,
amely akkor kerül kifizetésre, amennyiben a közgyűlés osztalékfizetés mellett dönt az adott évre vonatkozóan. A kifizetés
mértéke megegyezik az egy MOL-részvényre jutó osztalék és
az adott vezetőnek juttatott részvényopciós darabszám szorzatával. A juttatás célja, hogy az osztalékfizetés kapcsán részvényárfolyam-változással korrigálja a hosszú távú ösztönzőt.
Áttekintés az EB részvényopciós ösztönzőjéről:

RÉSZVÉNYOPCIÓS TERV

JOGOSULTSÁGI
DARABSZÁM

INDULÓ
ÁR

2012

61 500

56,22 EUR

2014. jan. 1.- 2016. dec. 31.

BEVÁLTÁSI IDŐSZAK

2013

88 800

17 977 HUF

2015. jan. 1.- 2017. dec. 31.

2014

88 300

14 589 HUF

2016. jan. 1.- 2018. dec. 31.

2015

73 300

11 777 HUF

2017. jan. 1.- 2019. dec. 31.

b) „Performance Share Plan” ösztönző rendszer
A „Performance Share Plan” egy hároméves futamidejű, készpénzalapú ösztönző program, amely a részvényárfolyam relatív
teljesítményén alapul. Az ösztönző jellemzői:
 A program évente indul, 3 éves várakozási időszakkal.
A kifizetés a harmadik év után esedékes.
 A célkitűzés tárgya a MOL részvényárfolyamának
alakulása összehasonlítva releváns és elismert kelet-közép-európai regionális és olajiparág specifikus részvényindexekkel (CETOP20 Index és Dow Jones Emerging
Market Titans Oil&Gas 30 Index (Dow Jones feltörekvő
piaci olajipari részvényindex).
 A MOL részvények árfolyama a két fent említett
indexszel kerül összehasonlításra. Az értékelés alapja
a MOL részvényárfolyam év/év alapú teljesítményének
átlagos eltérése a két indexhez képest. Az összehasonlítás USA dollár alapon történik. A kifizetés mértéke a
két részvényindex és a MOL-részvények árfolyamának
éves szinten mért eltéréséből származtatható. A végső
kifizetés mértékét a három év teljesítményének átlaga
határozza meg.
 Ezen felül a PSP várható kifizetésének mértéke függ
az egyéni rövid távú értékeléstől, vagyis tényleges kifizetés minden PSP-re jogosult esetében függ a hároméves
egyéni teljesítmény által számolt indikátortól. Ez biztosítja a folyamatos egyéni túlteljesítés elismerését és a
hosszú távú alulteljesítést is kezeli.
 Tehát a tényleges kifizetés a PSP várható kifizetésének
szorzata a hároméves várakozási időszak egyéni teljesítményeinek kombinációjából eredő indikátorral.

Áttekintés a hároméves futamidejű „Performance Share Plan”
programok eredményéről a hosszú távú ösztönző rendszer
2013-ban történt módosítása után :
PSP terv

Kifizetési százalék

2013-2015

98,28%

2014-2016

180,99%

A hosszú távú ösztönző teljesítmény mutatói
A hosszú távú ösztönző részvényárfolyamhoz és az osztalékfizetéshez való hozzárendelése tükrözi az Igazgatóság folyamatos
és fenntartható értékteremtésre való törekvését. A hosszú távú
ösztönzőn keresztül a MOL célja, hogy hozzásegítse a részvényeseket befektetésük megtérüléséhez mind a részvényárfolyamon,
mind az osztalékfizetésen keresztül.
Azért esett a választás a CETOP és a Dow Jones Emerging Market
Titans Oil&Gas 30 Indexekre, mivel a MOL regionális (Közép- és
Kelet-Európa) és a globális feltörekvő piacok olaj- és gázszektor
szereplőivel egyaránt versenyzik a befektetőkért. A két index
referenciaként való alkalmazásával a MOL ösztönzési rendszere
hosszú távú, versenyképes juttatást biztosít a felsővezetőknek és a
leendő befektetőknek egyaránt a tágabb értelemben vett regionális
és globális olaj- és gázpiacokon.
A hosszú távú ösztönzőt érintő 2016-ban történt változások
A részvényesi érdekeknek megfelelően a MOL-részvényekhez
fűződő kapcsolat további erősítése céljából a hosszú távú ösztönző
rendszer 2016-ban módosításra került.
2017-től kezdődően a célértékek, valamint a tényleges kifizetések
alapját mindkét hosszú távú ösztönző elem tekintetében valódi
MOL-részvények adják, ezáltal a felsővezetőket egy tényleges részvényérték növekedésen alapuló juttatással motiválja a vállalat.
Továbbiakban a célértékek a külső piaci benchmarkok alapján
módosításra kerültek.
Magyarország esetében a módosított hosszú távú ösztönző rendszer működtetése egy MOL-tól független jogi entitáson keresztül,
a Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) módosított
törvényének megfelelően valósul meg.
Egyéb béren kívüli juttatások
A MOL-csoport az EB számára a piaci gyakorlat szerinti juttatásokat biztosítja.
Ebbe a körbe tartozik:
– Vállalati státusz gépkocsi mind személyes, mind üzleti
célokra;
– élet- és balesetbiztosítás;
– utazási biztosítás;
– felelősségbiztosítás;
– éves egészségszűrés és kiemelt egészségügyi ellátások.
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5.3. Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása
A Felügyelő Bizottság tagjai havi bruttó 4.000 EUR, az elnök havi
bruttó 6.000 EUR díjazásban részesülnek. A havi díjazáson túl
a Felügyelő Bizottság elnöke évente maximum tizenöt (15) alkalommal további bruttó 1.500 EUR díjazásban részesül minden
olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen
részt vesz. Az Audit Bizottság elnöke minden olyan igazgatósági
bizottsági ülés után, amelyen részt vesz, bruttó 1.500 EUR összegű
díjazásban részesül, évente maximum tizenöt (15) alkalommal.

veszélyeket, továbbá olyan váratlan események előfordulását,
amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberek, eszközök, a
környezet vagy a vállalati hírnév szempontjából.
A kockázatok kezelése a kockázattulajdonosok feladata, akik
a meglévő ellenőrzési keret működtetéséért felelős vezetők a
meghatározott kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtásáért kijelölt szervezetekben. A kockázatok nyomon követését
és jelentését a csoportszintű kockázatkezelési osztály végzi az
Igazgatóság Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottsága részére.

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 1.500 EUR
összegű díjazásban részesülnek.

A kockázatokat kockázati térképeken gyűjtjük és mutatjuk be,
különböző szinteken, a csoportszintű kockázatkezelési osztály
koordinálásával a vállalati eszközök teljes élettartama alatt. A
felsővezetés számára készülő rendszeres beszámoló biztosítja
a legjelentősebb kockázatok felügyeletét, a naprakész kockázatcsökkentő intézkedések meglétét, ellenőrzését, valamint
nyomonkövetését.

Egyéb juttatások

A Csoport fő kockázati tényezői

Nem pénzbeli juttatásként minden Felügyelő bizottsági tag részére
élet- és balesetbiztosítást (82.000 Ft/fő éves összeg), valamint utasbiztosítást (14.000 Ft/fő éves összeg) köt a Társaság.
Szintén nem pénzbeli juttatásként minden Felügyelő bizottsági tag
igénybe vehet egészségügyi szűrővizsgálatot (éves összege 84.000
Ft/fő) és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot (éves
összege 350 000 Ft/fő).

A vállalati kockázatokat kategorizáljuk, hogy biztosítsuk a
hatékony kockázati jelentéstételt és a hasonló vagy kapcsolódó
kockázatokra adandó következetes válaszokat.

6. INTEGRÁLT TÁRSASÁGI
KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER
A MOL-csoport magas kockázatú iparág piaci
szereplője, ezért elkötelezett a kockázatok elfogadható
határokon belül tartásában és kezelésében, a legjobb
iparági gyakorlatnak megfelelően.

A MOL-csoport kockázatkezelési célja, hogy az üzleti környezetből származó bizonytalanságokat elfogadható szinten belül
tartsa, ezáltal támogatva a stabil és fenntartható működést, a
cég jövőbeli növekedését. A MOL-csoport fejlett kockázatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves részét képezi a felelős
társaságirányítási struktúrának.
A különböző típusú kockázatok egy hosszú távú, átfogó és
dinamikus modellbe való integrálását az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) keretében végezzük. Az ERM egy
kockázatkezelési keretrendszer, amely vonatkozik csoport
szintű üzletágakra, funkcionális szervezetekre, valamint a
leányvállalatokra, különös figyelmet fordítva a beruházási és
egyéb projektekre is.
A MOL-csoport által alkalmazott kockázatkezelési módszertan
nemzetközi szabványokon és legjobb iparági gyakorlatokon
alapul. Az ERM figyelembe veszi a vállalati értékteremtés
bizonytalanságoknak való kitettségét, a célkitűzések megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőket és az azt fenyegető

a) A
 vállalatot érintő piaci és pénzügyi kockázatok többek
között az alábbiak:
i.	
Tömegáru-árkockázat: MOL-csoport mind a
beszerzési oldalon, mind az értékesítési oldalon
a nyersanyagárak árkockázatának van kitéve. A
kockázat az integrált üzleti modellből fakad, mivel a
Downstream üzletág több nyersanyagot dolgoz fel és
értékesít, mint a saját kőolajtermelés. Az Upstream
üzletág „hosszú” kőolaj pozícióval, míg a Downstream üzletág „hosszú” üzemanyag és petrolkémiai árrés pozícióval rendelkezik. Csoportszinten a
konszolidált tömegáru-árkockázatra a túlnyomórészt
„hosszú” finomítói és petrolkémiai árrés pozíció
jellemző (üzemanyagokat és petrolkémiai termékeket
adunk el a piacon, az általunk feldolgozott kőolaj
nagyobb mértékben piaci eredetű, kisebb mértékben
a saját termelés). A tömegáru-árkockázat cash flow
hatását nem célszerű teljes mértékben fedezni, mivel
az olajipari vállalatokba befektetők hajlandóak
vállalni az olajipar üzleti kockázatait. Amikor szükséges, a normál üzleti tevékenységtől eltérő kockázat
esetén, vagy az általános piaci árvolatilitás hatásának csökkentése céljából fedezeti ügyletek végrehajtását mérlegeljük.
ii.
Devizaárfolyam-kockázat (FX): Közgazdasági
szempontból a vállalat tevékenysége főleg USD-vezérelt. A Csoport teljes működési cash flow kitettsége nettó „hosszú” USD, EUR, RON, és nettó „rövid”
forint, HRK, RUB devizákban. A MOL-csoport árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően a
működési cash flow „hosszú” FX kitettségeit a finanszírozási cash flow „rövid” kitettségei csökkentik.

iii.

 itelkockázat: A MOL-csoport változatos ügyfélH
portfólió számára nyújt termékeket és szolgáltatásokat - mind az üzleti szegmens mind földrajzi
szempontból - többségében elfogadható hitelkockázat-profilú vevőknek. A hitelkockázat minimalizálása
céljából csoportszintű szabályzatok és eljárások (pl.
vevők értékelése, vevői limitek eldöntése, kockázat
mérsékelési technikák, biztonsági struktúrák, a
monitoring és felülvizsgálat) alapján állítjuk be az
ügyfelek hitelkezelési és a követelésbehajtási kereteit
és elveit, a késedelmes fizetésből vagy mulasztásból
származó hitelkockázat csökkentésére. A MOL-csoport folyamatosan figyelemmel kíséri ezeket a kockázatokat, támogatást nyújt az értékesítési stratégiával
és a kockázatviselési hajlandósággal összhangban.

b) Működési kockázatok lehetnek az alábbiak:
i.	
E szközbiztonság és berendezések meghibásodásának kockázata: A Downstream üzletág nagyfokú
eszköz koncentráltsága egy jelentős kockázati tényező.
Az esetleges negatív hatások mérséklése átfogó
EBK-programok és csoportszintű biztosítások meglétével történik.
ii.
Kőolajellátási kockázat: Downstream tevékenység
folyamatos működése a kőolajellátás folyamatosságán
alapszik. Annak érdekében, hogy a vállalat mérsékelje az esetleges ellátási zavarokból fakadó jelentős
kockázatot, a csővezetéken érkező kőolajszállítmányok mellett jelenleg az Adriai-tenger irányából
érkező változatos, rendszeres kőolajszállítmányokkal
diverzifikálja a Dowstream üzletág ellátását.
iii. C yber-kockázat: A közelmúltban megnövekedett cyber-kockázat megköveteli a MOL-csoport
alkalmazkodását, szerepvállalását és elszámoltathatóságát a hatékony gazdálkodás biztosítása érdekében. Világos jövőképet és stratégiát hoztunk létre
a számítógépes incidensek és fenyegetések kezelése érdekében (az emberek, folyamatok és technológiák védelmében), így a vállalat képes azonosítani,
felderíteni és kezelni a számítógépes fenyegetésekhez
kapcsolódó kockázatokat.
c) Stratégiai kockázatok lehetnek:
i.
Szabályozói kockázat: A MOL-csoportnak jelentős
kitettsége van sokféle törvény, rendelet, a környezetvédelmi és a kormányzati politika kapcsán, amelyek
jelentősen változhatnak az idő múlásával. A lehetséges kormányzati intézkedéseket befolyásolhatja
a fokozott gazdasági és néhány régióban a politikai
válság kockázata, így növekszik a szabályozói kockázatok hatása a működésünkre.
ii.
Országkockázat: A vállalat nemzetközi portfóliója szükségessé teszi az országkockázati kitettségek
megfelelő kezelését, ezért nyomon követjük a politikai
erőszak lehetőségét, a helyi előírásoknak való megfelelést, a különböző szankciókat, hogy fokozzuk a diverzifikációs hatást a befektetési portfólióra vonatkozóan.

iii.	
Reputációs kockázat: Az energia-iparág szereplői az
elmúlt évek extrém negatív eseményei miatt kiemelt
médiafigyelem mellett működnek. A MOL-csoport,
mint kiemelkedő piaci szereplő a régióban különös
figyelmet kap jelentős számú érdekelt féltől, folyamatosan törekszik arra, hogy betartsa a felelős kötelezettségeit.
Főbb kockázatkezelési eszközök
A kockázatértékelési tevékenység támogatja a stabil és hatékony működést azon kulcsfontosságú kockázatok azonosításával, amelyek veszélyeztetik a vállalati célok elérését és
különös figyelmet igényelnek a felsővezetés megerősített ellenőrzése által vagy a kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtása során. Az Enterprise Risk Management (ERM) egy
keretrendszer, amely üzletágakra és funkcionális szervezetekre
is vonatkozik, biztosítva a felmerülő kockázatok megjelenítését
kockázati térképeken.
A kockázati térkép grafikusan jeleníti meg a legjelentősebb
kockázatokat mátrix formában, a kockázatok valószínűsége
és hatásának értékelése alapján. A kockázati térképek integrálják a piaci és pénzügyi, működési és stratégiai kockázatokat,
amelyeket rendszeresen azonosítunk és újraértékelünk, a felsővezetés számára információt biztosítva a kockázatok aktuális
állapotára és a kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtására
vonatkozóan.
A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében
célzott pénzügyi kockázatkezelési eljárásaink vannak a rövid
távú, piaci kockázatok kezelésére. Rendszeres érzékenységvizsgálatokat és stresszteszteket végzünk a piaci és pénzügyi
kockázatokra. A tömegáru-árkockázat, FX és a kamatkockázat
mérését egy komplex modell alapján (Monte Carlo szimuláció)
végezzük, ha szükséges, fedezeti ügyletekkel kezeljük.
A működési kockázatok pénzügyi következményeinek áthá
rítása a biztosításmenedzsment feladata. A biztosítások kötése
egy fontos kockázatcsökkentő eszköz a leglényegesebb,
tevékenységünkből fakadó kockázati kitettségek és kötelezettségek kezelésében. A meghatározó biztosítástípusok a következők: vagyonkár, üzemszünet, felelősség és kútkockázat
(a legtöbb biztosítási program éves megújítású), valamint hitelkockázat. A biztosítások kötése csoportszintű közös program
keretében zajlik.
Szinergiák
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.
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A kritikus kockázatokról való információszolgáltatás mellett az
ERM szerepe kiterjed a felsővezetés és az Igazgatóság támogatására is az egyes projektek kockázati profilját figyelembe vevő,
megalapozott döntések meghozatalában. Ennek érdekében a
Csoportszintű Kockázatkezelés az ERM felhasználásával támogatja a tőkeallokációs döntéseket, véleményt nyújt a pénzügyi
flexibilitásról és részt vesz minden jelentősebb projekt, potenciális akvizíció vagy divesztíció értékelésében.

KÖZGYŰLÉS (RÉSZVÉNYESEK)

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó
értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett.
Választás

A MOL-csoport munkavállalóival szembeni elvárás, hogy
 bennfentes információ birtokában MOL vagy egyéb
vállalat részvényeit vagy egyéb pénzügyi eszközeit sem
közvetve, sem közvetlenül, saját vagy harmadik személy
javára ne szerezzék meg vagy idegenítsék el, a fenti pénzügyi eszközre szóló megbízást ne vonjanak vissza és ne
módosítsanak, ne adjanak erre irányuló utasítást vagy
megbízást, harmadik személyt erre ne bírjanak rá és
ne tanácsolják vagy fogadják el a fenti pénzügyi eszközökkel kapcsolatos döntéseket,
 ne adjanak ki bennfentes információt a MOL-csoporthoz
nem tartozó személyeknek, kivéve, ha erre írásos felhatalmazásuk van,
 még a MOL-csoport munkavállalóinak körén belül is
legyenek óvatosak a bennfentes információk megosztásával, információkat csak engedély birtokában és a
munkavégzéshez szükséges mértékben adjanak át,
 megvédjék a bennfentes információkat azok véletlenszerű nyilvánosságra kerülésétől.

Jelentés

IRÁNYÍTÁS
& MŰKÖDÉS

Választás

Jelentés

Felügyelet
Jelentés

Igazgatóság
(6 nem alkalmazott, 4 alkalmazásban álló tag)

Pénzügyi
és Kockázat
kezelési
Bizottság

Társaságirányítási és
Javadalmazási
Bizottság

Fenntartható
Fejlődés
Bizottság

Ellenőrzés

Felügyelő Bizottság
(9 tag, 3 fő képviseli
a munkavállalókat)

Audit Bizottság
(3 független FB tag)

Ügyvezető testület (EB)
(8 alkalmazásban álló tag)*

A döntéseket belső
bizottságok
és fórumok támogatják

MOL-csoport szervezetei

Független
könyvvizsgálók

Tőkeallokációs döntések támogatása

MOL-CSOPORT TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA

Döntéselőkészítés

Az ERM működési kockázatokat érintő információi (beleértve
az üzletfolytonosság menedzsmentet) jó iránymutatásul szolgálnak a biztosítások menedzseléséhez: rávilágítanak azon
területekre, ahol intézkedésekre van szükség a gyors helyreállítási műveletek végrehajtásához, illetve mindenképpen biztosítási fedezetet igényelnek.

7. A BENFENNTES KERESKEDELEM
TILALMA

Döntések
végrehajtása

2016-ban, a legjobb iparági gyakorlatoknak megfelelően, összpontosítva az alacsony valószínűségű, de magas potenciális
hatású kockázatokra, amelyek megszakíthatják az értékteremtési folyamatainkat, egy üzletfolytonossági programot hajtottunk végre. Azonosítottuk a kritikus üzleti folyamatainkat
és ezekhez magas szintű helyreállítási stratégiákat fejlesztettünk ki. Ezen kívül azonosítottuk a kritikus erőforrásokat és
dependenciákat, jelenleg cselekvési terveket készítünk annak
érdekében, hogy elviselhető határok közé szorítsuk a helyreállításhoz szükséges időt.

BELSŐ
ELLENŐRZÉS
& MEGFELELÉS
Jelentések/
előterjesztések

Belső
Audit

Compliance

Ellenőrzés
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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. 2007-től
Esztergom város díszpolgára, 2009 szeptemberétől
a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára. 2010 októberében megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést.
2016 márciusától Százhalombatta díszpolgára.

Dr. Csányi Sándor
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, 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 2016. április 15-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 Banki Tanulmányok Nemzetközi Intézetének. 2010 júliusa óta a Magyar Labdarúgó
Szövetség Elnöke. 2012 januárja óta a Kínai-Magyar
Üzleti Tanács társelnöke. 2015 márciusa óta az UEFA
Végrehajtó Bizottságának tagja. 2017 januárja óta a FIFA
Pénzügyi Bizottságának tagja.

Molnár József
MOL-csoport pozíciók:

 A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-jétől
 Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től
 Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak
2013. szeptember 5-től
 Az INA Felügyelő Bizottságának 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. 2001től 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.

Dr. Világi Oszkár
MOL-csoport pozíciók:

 Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-jétől
 A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat
vezérigazgatója
 Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától
 Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak
2014. május 30-tól
 A MOL Csoportszintű Innovatív Üzletág és Szolgáltatások
vezérigazgató-helyettese 2016. december 1-jétől
A Pozsonyi Commenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát
és egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990–1992 között képviselő a
Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1994-ben a Közép-európai
Alapítvány egyik megalapítója, jelenleg Igazgatótanácsának tagja.
1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott.
Számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átalakítási projektjeiben (US Steel, Orange Slovensko, a.s
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. A 2012-ben megalapított Szlovák-Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara elnöke, továbbá a Szlovák
Kereskedelmi és Ipari Kamara igazgatóságának elnöki is. A komáromi Selye János Egyetem Igazgatótanácsának tagjává 2010 novemberében nevezték ki. 2015-től tagja a Pozsonyi Comenius Egyetem
Igazgatótanácsának. Továbbá a Pozsonyi Comenius Egyetem Jogi
Karán létesült Alumni Klub Végrehajtó tanácsának elnöke 2016
decemberétől.
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Járai Zsigmond
MOL-csoport pozíciók:

 Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
 A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság
elnöke
1976-tól pénzügyi szakemberként tevékenykedik,
külföldi és magyar fejlesztési és kereskedelmi ban
kokban töltött be vezető tisztségeket. 1996-tól 1998-ig a
Budapesti Értéktőzsde elnöke. Pénzügyminiszter 1998 és
2000 között, majd a Magyar Nemzeti Bank elnöke 2001től 2007-ig. A CIG Életbiztosító Zrt. alapítója, 2007-től
2010-ig a Felügyelő Bizottság elnöke. 2010–2014 között
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottság elnöke.

Dr. Parragh László
MOL-csoport pozíciók:

 Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
 A Fenntartható Fejlődés Bizottság elnöke
2014. május 30-tól
 Tagja a Pénzügyi Kockázatkezelési
Bizottságnak
2014. február 20-tól
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 2014-ig a KAVOSZ Zrt. Felügyelőbizottságának, 2014-től az Igazgatóságának az elnöke. 2009
óta a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. igazgatóságának elnöke. 2003–2011 között a Gazdasági és Szociális Tanács, 2011-től a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi
Tanács elnöke. 2002–2010 között a MEHIB Zrt, EXIM
Bank Zrt, GYSEV Zrt. Igazgatóságainak volt tagja, 2014től a MEHIB és az EXIM felügyelőbizottságainak tagja.
2010–2011 között a MALÉV Igazgatóságának tagja.
2014-től az Államreform Bizottság tagja, 2015-2016-ban
az MKB felügyelőbizottságának elnöke. 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 és tagja a World
Chambers Federation General Councilnek.

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 LENNO
X (USA) mint stratégiai partner csatlakozását követően megválasztották az Igazgatóság elnökének. 2000
és 2004 között részt vett a nagy múltú cseh gépipari
vállalat átalakításában, az új ŠKODA HOLDING
elnök-vezérigazgatója lett. 2004. februártól 2011. szeptember közepéig a EZ a. s. elnök-vezérigazgatója. 2011.
szeptembertől 2013. októberig a EZ a. s. Felügyelő
Bizottságának elnöke. A MOL Igazgatóságában betöltött
tagsága mellett tagja a Prágai Tőzsde Felügyelő Bizottságának 2005 és 2015 között; 2007 és 2009 között a Cseh
Vasutak Felügyelő Bizottságának is tagja volt, valamint
2007 és 2011 között a Cseh Köztársaság Ipari és Közlekedési Szövetség alelnöke. 2010-től 2014. májusig a Vienna
Insurance Group Felügyelő Bizottságának tagja. Emellett számos alapítvány, oktatási és akadémiai intézmény
irányító-, vagy felügyelő testületének is tagja. A Cseh
Köztársaság állampolgára.

Dr. Anthony Radev
MOL-csoport pozíciók:

 Az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
 Tagja a Pénzügyi Kockázatkezelési
Bizottságnak 2014. május 30-tól
 Tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási
Bizottságnak 2014. május 30-tól
Dr. Anthony Radev 22 évig volt a McKinsey & Company
igazgatója. 1991-ben csatlakozott a vállalathoz Németországban, és egyike volt a kelet-európai iroda alapítóinak 1993-ban. Személyesen nyitotta meg a McKinsey
budapesti (1995), zágrábi (2003), szófiai (2005) és bukaresti (2008) irodáit, valamint irányította a McKinsey
Kelet-Európai Pénzügyi Intézeti Munkacsoportját. Dr.
Anthony Radev számos projektben vett részt a gazdaság
szinte minden ágazatában és a közszférában egyaránt,
különböző pénzintézetektől, a szolgáltató szektoron át,
több ipari vállalatig. Az MLSZ elnökségi tagja. Magyar,
német és bolgár állampolgár.
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Dr. Anwar Al-Kharusi
MOL-csoport pozíciók:

 Az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
 Tagja a Pénzügyi és Kockázatkezelési
Bizottságnak 2014. május 30-tól
 Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak
2014. május 30-tól
Dr. Anwar al-Kharusi az Ománi Szultanátus állampolgára, aki diplomáját a Londoni Egyetem Olajmérnöki Szakán (Imperial College) szerezte, majd fizikából
BS fokozatot szerzett a Bristoli Egyetemen (mindkettő
Anglia). Több mint 20 éves olaj- és gázipari tapasztalattal rendelkezik, vezetői beosztásokat töltött be olajmezőkön és olaj- és gázipari beruházásokon. Dolgozott
az Ománi Olajipari Fejlesztési Hatóságnál (1993–2000),
a Shell Nemzetközi Kutatás és Termelésnél Hollandiában (csoportvezető, 2000–2005), Knowledge Reservoir UK Limited vállalatnál (Közel-Keleti regionális
vezető, 2007–2009) és az Ománi Olajipari Társaságnál
(Nemzetközi Fúziók & Akvizíciók vezető – Upstream,
2009-től folyamatosan). Dr. Anwar al-Kharusi jelenleg
az Ománi Olaj- és Gázipari Minisztérium tanácsadója.

Prof. Martonyi János
MOL-csoport pozíciók:

 Az igazgatóság tagja 2014. július 1-től
 Tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási
Bizottságnak és a Fenntartható Fejlődés
Bizottságnak
Martonyi János professzor második külügyminiszteri megbízatását 2014-ben fejezte be. 1999 és 2009
között egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetem, a
Nemzetközi Magánjogi és Nemzetközi Kereskedelmi
Jogi Intézet vezetőjeként. 1994 és 1998 között vendégprofesszorként oktatott a Brugge-i és a Natolin-i Európa
Egyetemen, valamint a budapesti Közép-Európai Egyetemen. 1994-től 1998-ig, majd 2002-től 2009-ig ügyvéd,
a Baker & McKenzie nemzetközi ügyvédi cég irodavezető partnere Budapesten. Privatizálási kormánybiztos
1989-1990-ben; közigazgatási államtitkár a Nemzetközi
Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában 1990-1991,
majd külügyi államtitkár 1991-1994 és külügyminiszter
1998-2002 és 2010-2014 között.
Tagja az Európai Tudományos és Művészeti Akadémiának, nemzetközi választottbíró, a Befektetési Jogviták
Rendezésére létrehozott Állandó Választottbíróság
ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) tagja, számos cikket és esszét publikált a nemzetközi kereskedelmi jog, versenypolitika és
versenyjog, az európai integráció és nemzetközi politika
és kapcsolatok területén.

97

ÜGYVEZETŐ TESTÜLET

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. 2007-től
Esztergom város díszpolgára, 2009 szeptemberétől
a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára. 2010 októberében megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést.
2016 márciusától Százhalombatta díszpolgára.

Molnár József
MOL-csoport pozíciók:

 A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-jétől
 Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től
 Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak
2013. szeptember 5-től
 Az INA Felügyelő Bizottságának 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. 2001től 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.

Dr. Világi Oszkár
MOL-csoport pozíciók:

 Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-jétől
 A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat
vezérigazgatója
 Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától
 Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak
2014. május 30-tól
 A MOL Csoportszintű Innovatív Üzletág és Szolgáltatások
vezérigazgató-helyettese 2016. december 1-jétől
A Pozsonyi Commenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát és
egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990–1992 között képviselő a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1994-ben a Közép-európai Alapítvány egyik megalapítója, jelenleg Igazgatótanácsának tagja. 1996-tól
több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott. Számos
külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átalakítási projektjeiben (US Steel, Orange Slovensko, a.s 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. A 2012-ben megalapított Szlovák-Magyar Kereskedelmi és Ipari
Kamara elnöke, továbbá a Szlovák Kereskedelmi és Ipari Kamara
igazgatóságának elnöki is. A komáromi Selye János Egyetem Igazgatótanácsának tagjává 2010 novemberében nevezték ki. 2015-től
tagja a Pozsonyi Comenius Egyetem Igazgatótanácsának. Továbbá
a Pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karán létesült Alumni Klub
Végrehajtó tanácsának elnöke 2016 decemberétől.

Simola József
MOL-csoport pozíciók:

 Pénzügyi vezérigazgató helyettes
2011. május 1-jétől
 Tagja az INA Felügyelő és Audit Bizottságának
1991–1992 között a General Electric – Tungsram-nál
dolgozott SAP szakértőként, majd 1992–1994 között
az Arthur Andersen-nél könyvvizsgálói 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.
2006–2011 között a Társasági Támogatás Ügyvezető
Igazgatójaként dolgozott.
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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.
 2007. novembertől IES Mantova
Igazgatóságának elnöke
 2003-tól a 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. 2001től 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 mellett a
kőolaj és a kőolaj-finomításhoz szükséges alapanyagok
beszerzésével bővült. A TVK Igazgatóságának tagja
2011. május 1-től 2015. április 15-ig.

Dr. Berislav Gašo
MOL-csoport pozíciók:

Áldott Zoltán
MOL-csoport pozíciók:

 Kutatás és Termelés üzletág ügyvezető
igazgató

 INA d.d. Igazgatóságának Elnöke
2010. április 1-jétől.

Dr. Berislav Gašo 2010. januárban csatlakozott a
MOL-csoporthoz, ekkor nevezték ki az INA Társasági Szolgáltatások igazgatójának. 2012 szeptemberétől a MOL-csoport Pénzügy Kontrolling Számviteli és
Adózási igazgatójaként dolgozott. 2015 áprilisában
Dr. Gašót a MOL-csoport Kutatás – Termelés divízió
ügyvezető igazgatójává nevezték ki. 2016 decemberétől a
K&T ügyvezető igazgatója és a MOL-csoport Executive
Board tagja. Mielőtt csatlakozott a MOL-csoporthoz,
öt évet töltött a McKinsey&Company tanácsadó cégnél
az Olajipari Munkacsoport tagjaként, ahol távozásakor
már Junior Partner volt. Dr. Gašo gépészmérnöki és
MBA diplomával rendelkezik.

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 MOLcsoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2001 óta
a MOL EB tagja. 2004. szeptember és 2011. június között
a MOL Nyrt. Kutatás-termelés Divízió ügyvezető igazgatója volt.

Fasimon Sándor
MOL-csoport pozíciók:

 A MOL Magyarország ügyvezető igazgatója
2012. október 1-jétől
 Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja
2017. január 1-jétől
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-jétől a Kutatás-Termelés Divízió ügyvezető igazgatója és ettől az időponttól
az Ügyvezető Testület tagja. A Magyar Szénhidrogén
Készletező Szövetség Igazgatótanácsának tagja 2011.
június 1-től és a Magyar Ásványolaj Szövetség Elnöke
2014. december 9-től.
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Dr. Chikán Attila
MOL-csoport pozíciók:

Mosonyi György
MOL-csoport pozíciók:
• 
A MOL Nyrt. Felügyelő
Bizottságának tagja 2011. május
1-jétől és elnöke 2011. június 8-tól
• 
Az Igazgatóság Fenntartható
Fejlődés Bizottságának állandó
meghívottja
• 
A MOL Petrolkémia Zrt. Felügyelő
Bizottságának elnöke 2015.
szeptember 1-jétől
• 
A SLOVNAFT a.s. Felügyelő
Bizottságának elnöke
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 2016. októberig, Joint Venture Szövetség elnökségi
tagja 2016. februárig, a World Petroleum
Council Magyar Bizottságának elnöke
2015. januárig. 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, 2015.
április 15-ig a TVK Igazgatóságának
elnöke, valamint az INA d.d. Felügyelő
Bizottság alelnöke 2016. december 19-ig.

• 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 Corvinus Egyetemen
és jogelődjénél dolgozik. 1989-től 1998-ig a
BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék vezetője. 1998–1999-ben a magyar kormány
gazdasági minisztere. 2000 és 2002
között a miniszterelnök gazdasági tanácsadói testületének elnöke. 2000 és 2003
között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora. Ezt követően az
Egyetem Versenyképesség Kutató Intézetének igazgatója. A Magyar Tudományos
Akadémia tagja és a Svéd Tudományos
Akadémia külföldi tagja a Közép-Európai Egyetem Board-jának. Tiszteletbeli doktori címet kapott a Lappeenranta-i
Műszaki Egyetemtől (Finnország) és a
Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemtől.
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, béke-

Hegedűs Andrea
bíró 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
Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét
adományozta neki. 2001 óta elnöki főtanácsadó az OTP Bank Nyrt-ben. A Pick
Rt. igazgatósági tagja. A Csányi Alapítvány kuratóriumi igazgatósági tagja.

Slavomír Hatina

MOL-csoport pozíciók:
• 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 a Százhalombattai Finomítóban,
ahol kiemelt figyelmet fordít a termelés
területén folyamatos műszakban dolgozók
biztonságára. A szakszervezet munkáját
többek között pénzügyi alelnökként
támogatja.

K+F projektmenedzseri pozíciók betöltésével, 31 éves szakmai tapasztalatot szerzett. 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 2005 és 2011 között a TEMPO
Egészségpénztár Ellenőrző Bizottságának tagja és elnöke volt. Számos hazai
és nemzetközi műszaki- tudományos
közlemény szerzője és társszerzője. Tagja
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek és a
MOL-Bányász szakszervezetnek. Küldött
a TEMPO Egészségpénztár Küldöttközgyűlésében.

MOL-csoport pozíciók:

Juhász Attila

• A Felügyelő Bizottság tagja
2002. október 11-től

MOL-csoport pozíciók:

Ivan Mikloš

• A Felügyelő Bizottság
munkavállalói képviseletet ellátó
tagja 2007. október 12-től

MOL-csoport pozíciók:

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. 1995-től 2014. decemberig
a Slovintegra a.s. elnök-vezérigazgatója
volt. Jelenleg a BIATEC GROUP a.s. Igazgatóságának elnöke. Hatina úr szlovák
állampolgár.

1986-ban csatlakozott a Társasághoz.
A teljes időszak alatt a Kutatás-Termelés
Dívizió szervezetében töltött be különböző
pozíciókat. A MOL-Bányász Szakszervezet
Területi koordinátora és megalakulása
óta az Üzemi Tanács tagja volt. A jelenlegi
Üzemi Tanács munkájában megfigyelőként
vesz részt.

Dr. Puskás Sándor
MOL-csoport pozíciók:
• 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
mérnöki munkakört tölt be a MOL KT
Kutatás és fejlesztés MOL szervezetében, Algyőn. A kőolajtermelés területén, termelésmérnöki, termelésvezetői,
műszaki kutatás-fejlesztési mérnöki és

• A Felügyelő Bizottság tagja
2016. május 1-jétől
• Az Audit Bizottság póttagja
Ivan Mikloš korábbi szlovák miniszterelnök-helyettes, a Szlovák Köztársaság
korábbi pénzügyminisztere (2002-2006,
2010-2012), helyettes gazdasági minisztere (1998-2002) és privatizációs minisztere (1991-1992). Társalapítója és vezetője
a MESA10 think-tanknak (1992-1998).
2006 és 2010, valamint 2012-2016 között
szlovák parlamenti képviselő. 2014-ben
kinevezték ismét a MESA10 elnökének és
tagjává vált az Ukrán Nemzeti Reformok
Tanácsa és a VoxUkraine Nemzetközi
Tanácsadó Testületének. 2016 áprilisáig az ukrán pénzügyminiszter vezető
tanácsadója, valamint az ukrán gazdaságfejlesztési és kereskedelmi miniszter
tanácsadója is. 2016 áprilisától vezető
gazdasági tanácsadója az Ukrán miniszterelnöknek és társelnöke az Ukrán
Reform Stratégiai Tanácsadó Csoportjának. Társalapítója az ukrán gazdasági
stratégia think-tank központjának.
Ivan Mikloš a gazdasági reformok egyik
vezető alakja volt Szlovákiában. Jelentősen hozzájárult a Szlovák Köztársaság
belépéséhez az OECD-be, átfogó és haté-

kony adóreformot indított útjára, továbbá
irányította a szlovák kormány gazdasági
szerkezetátalakítási és pénzügyi konszolidációs programját. A második Dzurinda-kormány (2002-2006) az Ivan Mikloš
által támogatott súlyos megszorító intézkedéseinek és átfogó strukturális reformprogramjának (adó, szociális szektor,
nyugdíj, egészségügy, közpénzügyek,
munkaerőpiac) köszönhetően szerezte
magának erősen reformer hírnevét. Szlovákia ezen reformoknak köszönhetően
válhatott 2009-ben az Eurozóna tagjává.
2004-ben az Euromoney az Év Pénzügyminisztere díjjal tüntette ki, a Világbank „Doing Business” jelentése pedig a
top üzleti reformerek listáján szerepeltette. Ivan Mikloš írta a Book of reforms
(2005) és a Rewriting the rule (2001) című
könyveket, valamint szerzője több tucat
szakirodalmi és sajtóban megjelent tanulmánynak és cikknek is.

Dr. Szivek Norbert
MOL-csoport pozíciók:
• A Felügyelő Bizottság tagja
2015. április 29-től
Dr. Szivek Norbert jogi tanulmányait
Németországban kezdte, majd Magyarországon fejezte be. Pályafutása közigazgatási területen indult, ezt követően egy
piacvezető ingatlan-beruházásokkal
foglalkozó cégnél folytatta karrierjét, ahol
a születőben lévő energetikai üzletággal
foglalkozott. Később saját vagyonkezelő céget alapított. A Nemzeti Fejlesztési
Miniszter felkérésére 2015. február 16-tól
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
vezérigazgatója és Igazgatóságának tagja.
Számos kiemelt jelentőségű társaságnál
tölt be tisztséget. Tagja a Panrusgaz
Gázkereskedelmi Zrt. a Magyar Villamos
Művek Zrt. a Rába Nyrt. a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, a Magyar
Posta Zrt. valamint a Richter Gedeon
Nyrt. Igazgatóságának.
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A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A 2016. ÉVI
BESZÁMOLÓKRÓL ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY
FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATRÓL,
VALAMINT AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ELÉ
KERÜLŐ IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEKRE
VONATKOZÓ ÁLLÁSPONTJÁRÓL

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a törvényekben
előírt kötelezettségének megfelelően végezte feladatát. A bizottságok 5 alkalommal üléseztek az év folyamán, az azonos napirendi pontok az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság közös
ülésén kerültek megtárgyalásra. Az Igazgatóság rendszeresen beszámolt a Felügyelő Bizottságnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. A Felügyelő
Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepelt a Belső
Audit és az Audit Bizottság beszámolója és tájékoztatást kapott
a Csoportszintű Compliance és Etika szervezet és a Csoportszintű Biztonság szervezet működéséről. A Felügyelő Bizottság
az év során jelentős figyelmet szentelt az új hosszú távú vállalati stratégia elkészítésének áttekintésének, és elemzésének. A
Felügyelő Bizottság részt vett a Csoport és az egyes üzletágak új
stratégiai prioritásainak kidolgozásában, az ezekre vonatkozó
előterjesztések előkészítésében, áttekintésében, valamint a jóváhagyási folyamatban. Figyelemmel kísérte továbbá a makrogazdasági és iparági fejleményeket is. A Felügyelő Bizottság
áttekintette az éves rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, jelentését az Igazgatóság és a menedzsment beszámolója,
a könyvvizsgálók véleménye, valamint a tervezett, folyamatos évközi ellenőrzések alapján alakította ki és folyamatosan
támaszkodott az Audit Bizottság munkájára is. Az Igazgatóság
által hozott döntésekről és a Társaságot érintő kérdésekről a
Felügyelő Bizottság folyamatos tájékoztatást kapott.
A MOL 2016. év végi 7,2 milliárd USA dollár piaci kapitalizációjával a kelet-közép-európai régió egyik vezető vállalata.
A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2016.
évi beszámolója, melynek könyvvizsgálatát a Ernst & Young Kft
végezte el, megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról.
A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés, melyet az Audit
Bizottság jelentése is alátámasztott, a számviteli törvény előírásainak és az IFRS-nek megfelelően, valamint a Társaság számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi
adata analitikus nyilvántartással van alátámasztva. Az adófizetési kötelezettségek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.

A MOL-csoport konszolidációjába teljes körűen 127, részlegesen, equity módszert alkalmazva további 14 társaság került
bevonásra. Az elmúlt év során a tulajdonosi szerkezetet érintően néhány változás történt. 2016. év végére az előző év végéhez
képest a külföldi intézményi befektetők tulajdoni aránya jelentősen mértékben nőtt a közkézhányadon belül, míg a hazai
intézményi- és magánbefektetők tulajdoni hányada csökkent.
A Crescent Petroleum az év folyamán tovább csökkentette tulajdonosi részesedését. A MOL több opciós szerződése kapcsán
gyakorolta opciós jogát 2016-ban, melyek eredményeként 8,5
millió darab részvénnyel növelte sajátrészvényeinek számát.
Ezen felül a részvényesek a 2016. évi rendes közgyűlésen az
alaptőke 2%-át kitevő sajátrészvény bevonásáról határoztak.
A Társaságnak a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján 2016. december 31-én öt
5%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkező részvényese volt,
amelyek közül a legnagyobb részvényes, a Magyar Állam, a
részvények 25,2%-át birtokolta. 2016. december végére a vállalat
sajátrészvény állománya 7,7%-ra volt.
A MOL-csoport a dinamikusan változó külső környezet ellenére
2016-ban is jól teljesített. Az EBITDA 605 milliárd forintot ért
el 2016-ban, mely 12%-kal elmaradt az előző évitől, elsősorban a
csökkenő finomítói és petrolkémiai árrések következtében. Ezen
túlmenően a MOL az erős beruházási fegyelem eredményeképpen saját beruházásait jelentősen meghaladó működési cash
flowt termelt. A kiváló eredmények hűen tükrözik az alacsony
költségszintű, magas minőségű eszközök és az integrált üzleti
modell erősségét és külső környezettel szembeni ellenállóképességét, köszönhetően az Upstream és a Downstream üzletágak
megfelelő egyensúlyának.
Az Upstream üzletág pénzügyi eredménye csak kis mértékben
maradt el a 2015. évitől az olajár tovább folytatódó esése ellenére,
amely 2016 elején érte el mélypontját, emellett a realizált gázár
is csökkent. Az üzletág EBITDA-ja így összesen 675 milliárd
forintot tett ki. Az olajárcsökkenés negatív hatását szinte teljes
mértékben ellensúlyozni tudta az Új Upstream program végrehajtása, a növekvő termelés – ezen belül is kiemelendő a 2012 óta
legmagasabb szintet elérő kelet-közép-európai szárazföldi kiter-

Mosonyi György
a Felügyelő Bizottság elnöke
melés –, az alacsony működési költségek (a fajlagos kitermelési
költség további 13%-kal csökkent), valamint a nagyon szigorú
beruházási fegyelem.
A Downstream üzletág EBITDA-ja 2016-ban 408 milliárd
forintra csökkent, melynek több mint felét a petrolkémiai és
kiskereskedelmi tevékenység adta. Az eredményre negatív
hatással volt a petrolkémiai és finomítói árrések normalizálódása, de ezt részben ellensúlyozni tudta a kiskereskedelem
növekvő hozzájárulása, valamint a folytatódó hatékonyságjavító
intézkedések. A három éves Next Downstream Program sikeresen zárta a második évét is, jelentősen hozzájárulva az üzletág
eredményéhez.
Összességében külső környezettel szembeni ellenálló, integrált üzleti modelljének és magas színvonalú, alacsony költségszintű eszközállományának köszönhetően a MOL 2016 folyamán
is megőrizte erős pénzügyi pozícióját. 2016-ban, válaszként a
gyorsan változó külső környezet kihívásaira, amelyek óhatatlanul hatással lesznek a Társaságra is, A MOL kialakította új
jövőképét és jelentős stratégiai projektek elindításáról döntött
annak érdekében, hogy ismét élen járjon a régiós változások
levezénylésében. A MOL biztos abban, hogy a tavaly útjára
indított új hosszútávú stratégiája (MOL Group 2030 – Enter
Tomorrow) mentén továbbra is sikeresen tud majd működni
a kihívásokkal teli külső környezetben és ki tudja használni a
kínálkozó növekedési lehetőségeket is.

Mosonyi György
a Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Chikán Attila
az Audit Bizottság elnöke
A Felügyelő Bizottság a MOL Nyrt. 2016. évi auditált beszámolóját 2.981.608 millió Ft mérlegfőösszeggel és 254.396 millió Ft
adózás utáni eredménnyel, a MOL-csoport 2016. évi auditált
konszolidált beszámolóját 4.103.786 millió Ft mérlegfőösszeggel
és 251.655 millió Ft adózás utáni eredménnyel a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely
szerint 2017-ben a Társaság a 2016. december 31-ével zárult
üzleti évre vonatkozóan 58.006.955.625,-Ft osztalékot fizessen.
A javasolt összeg az előző évek osztalékra vonatkozó, fokozatosan növekvő kifizetési trendjének folytatását jelenti.
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi,
a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát,
azokat támogatja, és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.
Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a 2016. évi beszámolók
áttekintésében és támogatta a Felügyelő Bizottság jelentését.
Az Audit Bizottság részt vett a könyvvizsgáló-kiválasztási eljárásban, továbbá javaslatot tett a Felügyelő Bizottság részére a
könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozóan.
Budapest, 2017. március 22.
A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága nevében:

Dr. Chikán Attila
az Audit Bizottság elnöke
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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 2016-ban negyedéves bontásban.

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.
Jogelőd: Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt és tagvállalatai
A jelenleg érvényes alapszabályt a 2015. április 14-i évi rendes közgyűlésén fogadták el. Az aktuális alapszabály megtekinthető vagy igényelhető a társaságtól, valamint elektronikus formában letölthető a Társaság honlapjáról.
Alaptőke 2016. december 31-én: 102.428.103 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.

IDÕSZAK

BÉT FORGALOM (DB RÉSZVÉNY)

1. negyedév

7.805.787

16.590

2. negyedév

6.677.198

16.445

3. negyedév

5.150.675

16.970

4. negyedév

6.476.682

20.635

SAJÁTRÉSZVÉNY ÁLLOMÁNY
A 2016-os év folyamán az alábbi sajátrészvény tranzakciók történtek:
VÁLTOZÁS OKA

TULAJDONOSI SZERKEZET
2016.12.31.
RÉSZVÉNY
NÉVÉRTÉK (EZER FT)

2015.12.31.
RÉSZVÉNY
NÉVÉRTÉK (EZER FT)

%
26,9

23.395.798

22,4

Magyar Állam

25.857.957

25,2

25.857.957

24,7

CEZ MH B.V.

7.677.285

7,5

7.677.285

7,3

Oman Oil (Budapest) Limited

7.316.294

7,1

7.316.294

7,0

OTP Bank Nyrt.

5.011.887

4,9

5.010.826

4,8

OTP Alapkezelő

1.103.963

1,1

1.100.984

1,1

0

0,0

6.007.479

5,7

4.863.101

4,7

5.220.000

5,0

Crescent Petroleum

1.500.000

1,5

3.000.000

2,9

UniCredit Bank AG.

5.380.496

5,3

5.380.496

5,1

0

0,0

2.129.666

2,0

Credit Agricole
Hazai intézményi befektetők

5.422.629

5,3

5.892.303

5,6

Hazai magánszemély befektetők

2.818.599

2,8

4.999.317

4,8

MOL Nyrt. (saját részvények)
Összesen:

Sajátrészvények száma, 2015. december 31.

1.530.080

A Magnolia Ltd-vel kötött SWAP szerződés zárása

6.006.495

A Cégbíróság bejegyezte a MOL 2%-os alaptőkeleszállítását

%

27.562.313

ING Bank N.V.

"A" SOROZATÚ
TÖRZSRÉSZVÉNY (DB)

Részvényjuttatás a MOL Igazgatósági tagok részére

Külföldi befektetők

Magnolia Finance

BÉT ZÁRÓÁR (FT/RÉSZVÉNY)

7.914.159

7,7

1.530.659

1,5

102.428.683

100,0

104.519.064

100,0

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.

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 gyakorolta vételi opcióját és sajátrészvényt
vásárolt az Credit Agricole-tól
Az ING Bankkal kötött opciós szerződés elszámolása és új ügylet kötése
Sajátrészvények száma, 2016. december 31.

"C" SOROZATÚ
TÖRZSRÉSZVÉNY (DB)
578

-18.600
-2.090.381
2.129.666
356.899
7.914.159

578

A „B” SOROZATÚ RÉSZVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
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 pontja 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
pont 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.

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK KINEVEZÉSE ÉS ELMOZDÍTÁSA; AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA
Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meghatározott időre, de legfeljebb 5 évre. A közgyűlés az igazgatósági tagok választásáról egyszerű szótöbbséggel, míg az Igazgatóság bármely tagjának visszahívásáról a leadott szavazatok háromnegyedes többségével határoz. A közgyűlésen az Igazgatóság tagjainak megválasztására vagy visszahívására vonatkozó azon határozati javaslat
elfogadásához, amelyet az Igazgatóság nem támogat, a „B" sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges.
Az igazgatósági tagok megbízatása bármikor visszavonható, illetve az 5 év elteltével újra meghosszabbítható. Amennyiben bármely
részvényes az Igazgatóság egy vagy több tagjának a visszahívását kezdeményezi, úgy az a közgyűlés legfeljebb 1 igazgatósági tag
visszahívásáról határozhat érvényesen. Az 1 igazgatósági tag visszahívásáról döntő közgyűlést követő három hónapon belül további
igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor.
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Az Alapszabály módosításáról a közgyűlés a leadott szavazatok háromnegyedes többségével határoz. Az alapszabály bizonyos
rendelkezéseinek a módosításához a "B" sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges.

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁSRA ÉS -VISSZAVÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓ
JOGAI
Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján 2019. április 23-ig jogosult az alaptőkét egy vagy több részletben
legfeljebb 30.000.000.000 (harmincmilliárd) Ft-tal felemelni a Ptk. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon, és az azzal
kapcsolatos Alapszabály módosításról határozni. A Társaság 2016. április 14-én megtartott éves rendes közgyűlése 18 hónapra szóló
felhatalmazást adott az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére..

A TÁRSASÁG SZERVEZETÉBEN, ILLETVE A FELSŐ VEZETÉS ÖSSZETÉTELÉBEN BEKÖVETKEZETT
VÁLTOZÁSOK
A Társaság 2016. április 14-én megtartott Éves Rendes Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:
• Az Igazgatóságának tagjává újraválasztotta Dr. Világi Oszkár urat 2016. május 1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra.
• A Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta Mosonyi György urat 2016. május 1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra
• Az Felügyelő Bizottság független tagjai közül Dr. Szivek Norbert urat választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2016. április
14-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.
• A Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Ivan Mikloš urat 2016. május 1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra.
• Az Audit Bizottságának póttagjává választotta Ivan Mikloš urat 2016. május 1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra.
DR.SC. Žarko Primorac Úr 2016. április 30-i hatállyal lemondott Felügyelő Bizottsági tisztségéről.

Az Igazgatóság által elfogadott szervezeti és személyi változások
Az Igazgatóság kinevezte Dr. Berislav Gaso-t a MOL-csoport Kutatás és Termelés üzletágának ügyvezető igazgatójává (Executive
Vice President), amely kinevezéssel Dr. Berislav Gaso a MOL-csoport ügyvezető testületének (Executive Board) is a tagjává vált.
Dr. Gaso 2010 januárjában csatlakozott a MOL-csoporthoz, amikor a Társasági Szolgáltatások ügyvezető igazgatója valamint az
INA ügyvezető testületének tagja lett. 2012 szeptemberétől a MOL-csoport Kontrolling, Számvitel és Adó ügyvezető igazgatójává
lett kinevezve. 2015 szeptemberétől a MOL-csoport Kutatás és Termelés üzletágának irányításáért felelt, mint a divízió Chief Operating Officer-je (ügyvezető igazgatóhelyettese). Irányítása alatt a MOL-csoport Kutatás és Termelés üzletágának működési modellje
átalakult, így az üzletág képes értéket teremteni alacsony olajárkörnyezetben is.
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény értelmében Dr. Berislav Gaso a MOL Nyrt. vonatkozásában vezető állású személynek
minősül, és nem birtokol MOL által kibocsátott értékpapírt.
Az új stratégia részeként a társaság 2016. december 1-jén létrehozta az Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások szervezeti egységet,
amely az olaj- és gáziparhoz közvetlenül nem kapcsolódó üzleti tevékenységeket látja el. Az új szervezet lesz felelős azért, hogy a
MOL-csoport az ügyfelek első számú választása és a jövő piaci igényeinek legfőbb kiszolgálója legyen. Az új szervezet magában
foglalja majd a kiskereskedelmi üzletágat, ami jelenleg a Downstream szegmenshez tartozik.
Az Igazgatóság Dr. Világi Oszkárt nevezte ki a Fogyasztói Szolgáltatások szervezet ügyvezető igazgatójává. Világi úr számos
vezetői pozíciót töltött be a pénzügy és kereskedelem területén mielőtt 2006-ban a Slovnaft a.s. vezérigazgatója lett. 2009. áprilisától
a Slovnaft a.s. igazgatóságának elnöki pozícióját is betölti, 2010 óta a MOL-csoport ügyvezető testületének tagja. Egy évvel később
pedig a társaság Igazgatóságának tagjává választották.

A FELSŐ VEZETÉS MOL KIBOCSÁTÁSÚ ÉRTÉKPAPÍR TULAJDONA 2016. DECEMBER 31-ÉN

NÉV

TISZTSÉG

MOL RÉSZVÉNYEK
SZÁMA

Hernádi Zsolt

Elnök-vezérigazgató (C-CEO), az Igazgatóság elnöke

194.691

Dr. Csányi Sándor*

az Igazgatóság tagja, alelnöke

226.900

Molnár József

Vezérigazgató (GCEO), az Igazgatóság tagja

Járai Zsigmond

az Igazgatóság tagja

3.240

Dr. Anwar al-Kharusi

az Igazgatóság tagja

2.609

Dr. Martonyi János

az Igazgatóság tagja

2.405

Dr. Parragh László

az Igazgatóság tagja

5.470

Dr. Anthony Radev

az Igazgatóság tagja

2.609

Dr. Martin Roman

az Igazgatóság tagja

5.400

Dr. Világi Oszkár

az Igazgatóság tagja, Csoportszintű Innovatív Üzletág és Szolgáltatások vezérigazgató-helyettes, Slovnaft a.s. vezérigazgató

16.610

Mosonyi György

a Felügyelő Bizottság elnöke

39.588

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

Ivan Mikloš

a Felügyelő Bizottság tagja

0

Dr. Puskás Sándor

a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja

0

Dr. Szivek Norbert

a Felügyelő Bizottság tagja

Áldott Zoltán

Ügyvezető Igazgató, INA d.d. Igazgatóságának Elnöke

60.000

Fasimon Sándor

Ügyvezető Igazgató, MOL Magyarország

10.000

Dr. Berislav Gašo

Ügyvezető Igazgató Kutatás és Termelés Divízió

Horváth Ferenc

Ügyvezető Igazgató Termékelőállítás- és Kereskedelem Divízió

29.198

Simola József**

Pénzügyi-vezérigazgató- helyettes (GCFO)

16.310

15.400

0

0

* 	Dr. Csányi Sándor 11.900 MOL részvényt közvetlenül 215.000 MOL részvényt közvetetten a Sertorius Global Opportunities
Fund Pte. Ltd-n keresztül birtokol
** 	Simola József 2 darab 200.000 USA dollár névértékű 2019. szeptember 26-ai lejáratú MOL GROUP FINANCE dollár kötvényt is
birtokol.

TOVÁBBI TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓK
A MOL-csoport a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási ajánlásainak megfelelően a vállalat honlapján minden évben
közzéteszi Felelős Társaságirányítási Jelentését, amiben kitér az ajánlásoktól való esetleges eltérésekre, és ezek okaira is.
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Pénzügyi
jelentés
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PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS JEGYZETEK

KONSZOLIDÁLT
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK
Bevezetés

Általános információ
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 polimerek, olefinek és poliolefinek gyártásával, értékesítésével foglalkozik. 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 jegyzi a Társaság letéti jegyeit (DR), melyeket a Londoni Értéktőzsdén, valamint tőzsdén kívüli
kereskedelemben az Amerikai Egyesült Államokban is forgalmaznak.

A beszámoló elfogadása és megfelelőségi nyilatkozat
Az Igazgatóság a konszolidált éves beszámolót 2017. március 13-án fogadta el.
A konszolidált éves beszámoló azon Nemzetközi Számviteli Standardok (IFRS) szerint készült, melyek az
Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetésre és beiktatásra kerültek. Az IFRS-t a
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Bizottság (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Értelmező Bizottság (IFRS IC) által megfogalmazott standardok és értelmezések alkotják.
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FÜGGETLEN KÖNYV
VIZSGÁLÓI JELENTÉS
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság részvényesei részére

Vélemény
Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság és leányvállalatai (a „Csoport”)
mellékelt 2016. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak
a könyvvizsgálatát, amely konszolidált pénzügyi kimutatások a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az
összes eszköz 4.103.786 millió Ft, az időszak nyeresége 251.655
millió Ft nyereség -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásból, konszolidált
átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból, konszolidált saját
tőke változásaira vonatkozó kimutatásból, konszolidált cash
flow-k-ra vonatkozó kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások
megbízható és valós képet adnak a Csoport 2016. december
31-én fennálló konszolidált vagyoni helyzetéről valamint az
ezen időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó konszolidált
jövedelmi helyzetéről és konszolidált cash flow-iról a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal – ahogyan azokat az
EU befogadta – („EU IFRS-ek”) foglaltakkal összhangban.

A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal és Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal
összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgálónak a
konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való
felelőssége” szakasza tartalmazza.
A konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, a Nemzetközi Könyvvizsgálói Etikai
Standard Testület Könyvvizsgálói Etikai Kódexe (IESBA
Kódex) szerinti és a Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Csoporttól, és

ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk
egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdések
A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések,
amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek
voltak a tárgyidőszaki konszolidált pénzügyi kimutatások
általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket
a konszolidált pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett
könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó
véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt.
Teljesítettük „A könyvvizsgálónak a konszolidált pénzügyi
kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakaszban
leírt felelősségünket, beleértve az alább részletezett kérdésekkel
kapcsolatosakat is. Ennek megfelelően a könyvvizsgálatunk
magába foglalta a konszolidált pénzügyi kimutatásokban foglalt
lényeges hibás állításokra vonatkozó kockázatbecslésünk
alapján kialakított eljárásoknak a végrehajtását. A könyvvizsgálati eljárásaink eredményei – beleértve az alábbi kérdéseket
célzóan végrehajtott eljárásokat is – nyújtanak alapot a konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói véleményünkhöz.

Olaj és gázkészletek becslésének
folyamata
A Csoport kőolaj és földgáztartalékainak becslése jelentős
egyedi megítélés kérdése a becsült mennyiségek meghatározásához kapcsolódó jelentős technológiai bizonytalanság illetve a
bonyolult szerződéses feltételek miatt, melyek meghatározzák a
Csoport részesedését a bemutatandó készletekből.
A kőolaj és földgáztartalékok becslésének folyamatát kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdésnek tartjuk mivel a kőolaj
és földgáztartalékok a Csoport jövőbeli teljesítményének alap-

vető indikációi és ezek a becslések jelentős tételeket érintenek a
konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban és a konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban.
Audit eljárásaink során megértettük a kőolaj és földgáztartalékok meghatározásának folyamatát és teszteltük a folyamatba beépített kontrollok kialakítását. A Csoport technikai
szakembereinek hozzáértését és tárgyilagosságát értékeltük,
hogy megítélhessük, hogy megfelelően képzettek ahhoz, hogy a
kőolaj és földgáztartalékok becslését végrehajtsák. Interjút folytattunk a Csoport vezetésével és úgy terveztük meg és hajtottuk
végre az audit eljárásainkat, hogy megítélhessük, hogy a kőolaj
és földgáztartalékok becsléséhez alkalmazott módszertan a
korábbi években alkalmazott módszertannal konzisztens.
Adatok teszteléseit hajtottunk végre és kiválasztottuk azokat
az elemeket, melyek előző évhez képest jelentősen változtak.
A kiválasztott elemeknél teszteltük, hogy a változások megfelelő időszakban és a Csoport belső szabályzatának megfelelően
kerültek-e lekönyvelésre, valamint a tárgyévi tartalék mennyiségeket hozzáegyeztettük alátámasztó dokumentumokhoz,
mint például műszaki kiértékelések és a Készlet és Vagyonértékelő Biztosság döntéseinek jegyzőkönyvei. Analitikus eljárásokat végeztünk a kőolaj és gáztartalékok tárgyévi változásain
és megvizsgáltuk, hogy minden jelentős változás jóváhagyásra
került a Vagyonértékelő Biztosság által.
Ellenőriztük a Csoport kőolaj és földgáztartalékaival kapcsolatban a konszolidált kiegészítő mellékletben bemutatott jegyzeteinek helyességét.
A Csoport a kőolaj és földgáztartalékok becslésére vonatkozó
megjegyzéseit a konszolidált kiegészítő melléklet 9.g) Értékcsökkenés és értékvesztés című pontjában mutatja be.

Árbevételek elszámolása
Árbevétel elszámolására akkor kerül sor, amikor az érintett termékre vonatkozó kockázatok és hasznok átkerülnek a
vevőhöz.
Az árbevétel értékének meghatározása a vevő által elért diszkontok és különböző kedvezmények figyelembevételével
történik. A Csoport különböző piacain alkalmazott szerződések
számossága és sokszínűsége miatt úgy gondoljuk, hogy az év
során elért értékesítés alapján meghatározott diszkontok és
kedvezmények becslése bonyolult terület, ami miatt az árbevétel elszámolását kulcsfontosságú könyvvizsgálati területnek
tartjuk.
Auditeljárásaink során megítéltük, hogy a Csoport számviteli politikái az árbevétel elszámolására, beleértve a diszkontokra és egyéb
kedvezményekre vonatkozó számviteli politikákat is, megfelelőek-e illetve a releváns standardokkal összhangban vannak-e.
Teszteltük, hogy a Csoport megfelelő kontrollokat állított fel
illetve azokat hatékonyan működteti a diszkontok és kedvez-

mények kalkulációjával kapcsolatban valamint az árbevétel
elszámolásának időzítésével kapcsolatban. A fordulónap körüli
árbevétel tranzakciókat és a fordulónap után kiállított jóváíró
számlákat teszteltük, hogy megítéljük, hogy az árbevétel megfelelő időszakra került elszámolásra. Alapvető elemző eljárásokat
hajtottunk végre az árbevétel számlákon és ellenőriztük az
árbevétellel kapcsoltban a konszolidált kiegészítő mellékletben
bemutatott információk helyességét.
A Csoport árbevétellel kapcsolatos bemutatásait és az árbevétel
elszámolására vonatkozó számviteli politikáit a konszolidált
kiegészítő melléklet 3. pontjában mutatja be.

Eszköz értékvesztések
A kőolaj és gáz piaci árainak változása jelentős hatással lehet a
Csoport könyveiben szereplő eszközeinek – beleértve a tengeri
és szárazföldi kutatás-termelési, finomítói, töltőállomás hálózati és szolgáltatásokhoz kapcsolódó befektetett eszközöket,
valamint a goodwill-t – könyv szerinti értékére. Egy jelentős
és gyors csökkenés a piaci árakban gyorsan hatást gyakorol a
Csoport tevékenységére és pénzáramaira. A konszolidált pénzügyi kimutatások kapcsán elsődleges kockázatként értékeltük a
fent felsorolt eszközök könyv szerinti értékére gyakorolt hatást,
melyek közül többnél a jövőbeni pénzáramok támasztják alá a
könyv szerinti értéket.
Az eszközök értékvesztése összetett és megítélést kívánó
terület, mely jelentős hatással lehet az eszközök értékelésére,
ezért az eszközök értékvesztését kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdésnek tekintjük.
Megvizsgáltuk a vezetés által az említett eszközök értékelésére
használt módszertant, hogy eldöntsük annak számviteli sztenderdeknek való megfelelését és hogy az konzisztensen kerül-e
alkalmazásra. Megértettük az eszközök értékelésének a folyamatát, és teszteltük folyamatba épített belső ellenőrzési pontok
kialakítását. Azon eszközök esetében, amelyeknél a Csoport
nem azonosított értékvesztés elszámolására utaló tényezőt,
értékeltük a Csoport feltételezéseit, amelyeket az értékvesztésre
utaló tény vizsgálata során használt. Az értékelésünk során az
értékelési modell legfontosabb bemenő adatainak tekintetében
figyelembe vettük a jelenlegi iparági és a Csoport által alkalmazott várakozásokat.
Azon eszközök esetében, ahol készült értékvesztés kalkuláció,
külső adatokat használtunk, hogy megítéljük és alátámasszuk
a Csoport által az értékvesztés modellekben használt feltételezéseket, melyek közül a legfontosabbak a jövőbeni olajárak, szénhidrogén készletek mértéke és az alkalmazott diszkontráták.
A diszkontráták megítéléshez kapcsolódóan bevontuk a
munkába szakértőinket is.
Könyvvizsgálati eljárásokat végeztünk az értékvesztés számítások és érzékenység vizsgálatok matematikai összefüggéseinek, illetve az elszámolt értékvesztések teljeskörűségének
vonatkozásában.
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Értékeltük a Csoport által bemutatott közzétételeket az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelésének vonatkozásában.
Az immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz kapcsolódó
közzétételek a konszolidált kiegészítő melléklet 9-es pontjában
találhatóak.

Kereskedési tevékenység
A nem jóváhagyott kereskedési tevékenység (amely tartalmazza a leszállításos és elszámolásos ügyleteket termékekre és
hozzájuk kapcsolódó derivatívákra) magában hordozza a csalás
kockázatát árbevétel és nyereség elszámolás vonatkozásában,
mivel ösztönözheti a kereskedési pozíciók átértékelését, hogy
minimalizálható legyen a kereskedési veszteség, illetve növelhető vagy csökkenthető legyen annak nyeresége, vagy átvihető
legyen a nyereség egyik évről a másikra, amikor a bónusz célok
már elérésre kerültek, és így az egyéni bónuszok maximalizálhatóak lehetnek az egyes pénzügyi években. A nem jóváhagyott kereskedési tevékenység kockázatát a Csoport bevételeire
és nyereségére gyakorolt lehetséges jelentős hatásaival kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdésnek ítéltük meg.
Könyvvizsgálati eljárásaink során teszteltük az ügyletkötési
folyamatba a Csoport által beépített belső ellenőrzési pontok
kialakítását és működését, melyek a nem jóváhagyott kereskedési tevékenységet megakadályozzák. Eljárásaink során
kiválasztottunk harmadik feleket, akiknek egyenlegközlő leveleket küldtünk, hogy az év végén nyitott ügyletek egyenlegeit
megerősítsük.
Szakértőink bevonásával kiválasztott mintán keresztül teszteltük a derivatív ügyletek valós értékét a szerződések, és a
külső forrásokból származó piaci árak figyelembevételével.
Teszteltük az ügyletek és a konszolidált pénzügyi kimutatásokba könyvelt összegek teljeskörűségét, melyek során eljá
rásokat végeztünk könyveletlen kötelezettségek azonosítására,
illetve eljárásokat végeztünk az árbevételek, a beszerzések,
a vevői és szállítói tételek elszámolása kapcsán.
Értékeltük a kereskedési ügyletek eredményével és részleteivel
kapcsolatos közzétételek megfelelőségét, melyek a konszolidált
kiegészítő melléklet 20-as és 21-es pontjaiban kerültek bemu
tatásra.

Egyéb információk
Az egyéb információk a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. évi konszolidált
üzleti jelentéséből és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves Jelentésének Áttekintés, Vezetés Beszámolója és Elemzése, Társaságirányítás
(“Vállalatirányítási jelentés”), Kiegészítő és Fenntarthatósági Információk fejezeteiből és a Kormányzatok Felé Teljesített Kifizetésekről szóló jelentéséből állnak. A vezetés felelős

a konszolidált üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve
egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban
történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában a
konszolidált pénzügyi kimutatásokra adott véleményünk nem
vonatkozik az egyéb információkra.
A konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az
egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e a konszolidált
pénzügyi kimutatásoknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok
lényeges hibás állítást tartalmaznak.
A konszolidált üzleti jelentésen kívüli egyéb információk vonatkozásában, ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást
tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a
tekintetben nincs jelenteni valónk.
A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli
törvény alapján a mi felelősségünk továbbá a konszolidált üzleti
jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy a konszolidált üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb
más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.
A Vállalatirányítási jelentéssel kapcsolatban a számviteli
törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak a megítélése,
hogy abban megfelelően bemutatásra kerültek-e a Csoport belső
ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereinek főbb jellemzői
a konszolidált pénzügyi kimutatások készítésének összefüggésében valamint a számviteli törvény 95/A. § c), d), f, h, és i)
pontja szerinti információk. A Vállalatirányítási jelentés tekintetében nyilatkoznunk kell továbbá, hogy a Csoport rendelkezésre bocsátotta-e a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés a)-d)
és g) pontja szerint előírt információkat.
Véleményünk szerint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. évi konszolidált üzleti
jelentése összhangban van a MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. évi konszolidált pénzügyi kimutatásaival és a konszolidált üzleti jelentés a
számviteli törvény előírásaival összhangban készült. A konszolidált üzleti jelentés részét képező Vállalatirányítási jelentésben
megfelelően bemutatásra kerültek továbbá a Csoport belső
ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereinek főbb jellemzői
a konszolidált pénzügyi kimutatások készítésének összefüggésében valamint a számviteli törvény 95/A. § c), d), f, h, és i)
pontja szerinti információk.
Mivel egyéb más jogszabály a Csoport számára nem ír elő a
konszolidált üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban a konszolidált üzleti jelentésre
vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény
156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentieken túl a Csoportról és annak környezetéről a könyvvizsgálat során megszerzett ismereteink alapján jelentést kell
tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) a konszolidált üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás
közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs
jelenteni valónk.
A konszolidált üzleti jelentés részét képező Vállalatirányítási
jelentés tekintetében megerősítjük továbbá, hogy a Csoport
rendelkezésre bocsátotta a számviteli törvény 95/B. § (2)
bekezdés a)-d) és g) pontja szerint előírt információkat.

A vezetés és az irányítással megbízott
személyek felelőssége a konszolidált
pénzügyi kimutatásokért
A vezetés felelős a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítéséért és valós bemutatásáért az EU IFRS-ekkel 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 pénzügyi kimutatások elkészítése.
A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés
felelős azért, hogy felmérje a Csoportnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye
a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint
a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel
konszolidált pénzügyi kimutatásokban való alkalmazásáért, azt
az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni
a Csoportot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy
amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Csoport pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak a konszolidált
pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért
való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni
arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatások egésze nem
tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.
A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia
arra, hogy a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal és a
Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban
elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező
lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból
vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a
várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott konszolidált pénzügyi kimutatások
alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal és a Magyar
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést
alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:
 A zonosítjuk és felbecsüljük a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és
hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához
elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a
csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső
kontroll felülírását;
 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns
belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Csoport belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika
megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés
részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati
bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Csoport
vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amen�nyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben
fel kell hívnunk a figyelmet a konszolidált pénzügyi kimutatásokban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell
véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek
azonban okozhatják azt, hogy a Csoport nem tudja a vállalkozást folytatni.
 Értékeljük a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó
prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a konszolidált kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint
értékeljük azt is, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események
valós bemutatása.
 Elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a Csoport gazdasági egységei pénzügyi információira
vonatkozóan ahhoz, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokról véleményt fejezhessünk ki. Mi vagyunk a felelősek
a csoport-könyvvizsgálat irányításáért, felügyeletéért és
eredményéért. A könyvvizsgálói véleményünkért kizárólag
a miénk marad a felelősség.
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Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé –
egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és
ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve
a Csoport által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.
Ezen felül az irányítással megbízott személyek felé nyilatkozunk arról, hogy megfeleltünk a függetlenségünkre vonatkozó releváns etikai előírásoknak, és kommunikálunk feléjük
minden olyan kapcsolatot és egyéb ügyet, amely ésszerű
megfontolás mellett érintheti a függetlenségünket, valamint,
ahol releváns, a kapcsolódó óvintézkedéseket is.

Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált
kérdések közül meghatározzuk azokat, amelyek a legnagyobb jelentőséggel bírtak a jelen időszaki konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során, és amelyek ily módon
kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseknek minősülnek.
Ezeket a kérdéseket a könyvvizsgálói jelentésünkben is bemutatjuk, hacsak jogszabály nem tiltja kifejezetten adott kérdés
nyilvános bemutatását vagy – rendkívül ritka esetben – nem
döntünk úgy, hogy valamely ügyet nem lehet kommunikálni,
mert ésszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

Budapest, 2017. március 13.

Bartha Zsuzsanna
megbízásért felelős partner
Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165

Bartha Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005268
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A KONSZOLIDÁLT JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS
2016

2015
módosított

Magyarázatok

millió forint

millió forint

Nettó árbevétel

3

3.553.005

4.090.662

Egyéb működési bevétel

3

25.316

86.988

Összes működési bevétel

3

3.578.321

4.177.650

Anyagjellegű ráfordítások

A KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE
VONATKOZÓ KIMUTATÁS

Magyarázatok
Tárgyév nyeresége / vesztesége (-)

2016. dec. 31.

2015. dec. 31.
módosított

millió forint

millió forint

251.655

-329.402

Egyéb átfogó jövedelem

2.571.717

3.035.165

Személyi jellegű ráfordítások

240.260

266.814

Értékcsökkenés és értékvesztés

315.483

860.609

Külföldi tevékenységek beszámolási pénznemre történő átszámítása
miatti átváltási különbözet adóhatással együtt

8

-13.970

19.194

Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóhatással együtt

8

-5.161

-13.113

Értékesíthető pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással

8

3.690

3.881

Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással együtt

8

789

-3.136

Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből

8

7.849

5.667

-6.803

12.493

Egyébb működési kőltségek és ráfordítások

221.382

248.794

Saját termelésű készletek állmányváltozása

-33.771

40.365

Saját előállításű eszközök aktivált értéke

-44.655

-56.866

3.270.416

4.394.881

307.905

-217.231

49.502

89.811

Összes működési költség

4

Üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai

99.254

182.437

Pénzügyi műveletek nyeresége / vesztesége (-)

5

-49.752

-92.626

Részesedés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből

6

14.390

1.962

272.543

-307.895

20.888

21.507

251.655

-329.402

Anyavállalati részvényesek részesedésére jutó eredmény

263.497

-260.999

Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény

-11.842

Adózás előtti nyereség / veszteség (-)
Nyereségadó

7

Tárgyév nyeresége / vesztesége (-)
Ebből:

A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:

A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó
kimutatásban elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:

A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban nem elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:
Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi
nyeresége (+) / vesztesége (-)
A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó
kimutatásban nem elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:
Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem, adóhatással együtt
Tárgyévi összes átfogó jövedelem

8

839

1.248

839

1.248

-5.964

13.741

245.691

-315.661

Ebből:

250.466

(258.942)

-68.403

Anyavállalati részvényesek részesedése

250.466

-258.942

Nem irányító tulajdonosok részesedése

-4.775

-56.719

Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény

28

2.872

-2.925

Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó higított
eredmény

28

2.872

-2.925

121

ELSŐDLEGES KIMUTATÁSOK

A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS

Magyarázatok

2016. dec. 31.

2015. dec. 31.
módosított

2015. jan. 01.
módosított

millió forint

millió forint

millió forint

2.193.419

2.204.371

2.491.858

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Tárgyi eszközök

9

Immateriális javak

9

183.561

209.372

344.883

Befektetések társult és közös vállalkozásokban

6

257.090

230.188

209.156

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök
Halasztott adó eszközök
Egyéb befektetett eszközök

21

63.652

55.560

79.542

7

125.055

113.467

74.999

13

Összes befektetett eszköz

44.403

45.268

42.049

2.867.180

2.858.226

3.242.487

FORGÓESZKÖZÖK
Készletek

14

385.142

339.905

364.348

Vevő- és egyéb követelések

23

476.531

410.967

498.886

Értékpapírok

21

53.910

63.147

222.467

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi eszközök

21

26.829

27.959

22.960

Nyereségadó követelés

7

7.945

6.051

15.937

24

216.928

131.838

203.052

Egyéb forgóeszközök

15

66.239

76.790

71.885

Értékesítésre tartott eszközök

19

3.082

-

-

Összes forgóeszköz

1.236.606

1.056.657

1.399.535

Összes eszköz

4.103.786

3.914.883

4.642.022

79.260

79.241

79.229

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

SAJÁT TŐKE

25

Jegyzett tőke
Tartalékok

1.149.315

1.633.977

1.670.516

Anyavállalati részvényesek részesedésére jutó eredmény

263.497

-260.999

-

Anyavállalati részvényesek részesedése a saját tőkéből

1.492.072

1.452.219

1,749,745

309.554

364.349

445,993

1.801.626

1.816.568

2.195.738

436.922

461.681

455.038

Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény
Összes saját tőke

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Hosszú lejáratú hitelek

21

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek

21

6.160

6.069

5.364

Céltartalékok várható kötelezettségekre - hosszú távú

16

405.175

414.671

391.749

7

47.766

64.419

46.971

Halasztott adókötelezettségek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

17

Összes hosszú lejáratú kötelezettség

22.658

24.564

23.274

918.681

971.404

922.396

440.372

206.814

509.158

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Rövid lejáratú hitelek

21

Szállítók és egyéb kötelezettségek

21

493.389

432.680

524.810

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek

21

202.056

195.485

197.325

Céltartalék várható kötelezettségekre - rövid távú

16

32.423

52.261

44.694

2.615

15.258

5.542

Nyereségadó kötelezettség

212.624

224.413

242.359

Összes rövid lejáratú kötelezettség

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

18

1.383.479

1.126.911

1.523.888

Összes kötelezettség

2.302.160

2.098.315

2.446.284

Összes saját tőke és kötelezettség

4.103.786

3.914.883

4.642.022
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A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAIRA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

Nyitó egyenleg 2015. jan. 01.

Eredménytartalék

Tartalékok
összesen

Anyavállalati
részvényesek részesedésére jutó eredmény

Anyavállalati
részvényesekre jutó
saját tőke

Nem irányító
tulajdonosok részesedése

Jegyzett tőke

Tőketartalék

Valós érték
értékelési tartalék

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

79.229

-325.669

2.832

242.004

1.751.349

1.670.516

-

1.749.745

445.993

2.195.738

Átváltási tartalék

Összes saját tőke

-

549.535

-

-

-549.535

-

-

-

-

-

79.229

223.866

2.832

242.004

1.201.814

1.670.516

-

1.749.745

445.993

2.195.738

Tárgyév eredménye

-

-

-

-

-

-

-260.999

-260.999

-68.403

-329.402

Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem

-

-

-1.586

1.470

2.173

2.057

-

2.057

11.684

13.741

Tárgyévi összes átfogó jövedelem

-

-

-1.586

1.470

2.173

2.057

-260.999

-258.942

-56.719

-315.661

Tulajdonosoknak fizetett osztalék

-

-

-

-

-40.903

-40.903

-

-40.903

-

-40.903

Nem irányítő tulajdonosoknak fizetett osztalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-16.613

-16.613

12

-

-

-

148

148

-

160

-

160

-

-

-

-

2.159

2.159

-

2.159

-8.312

-6.153

Számviteli politika változás hatása
Módosított nyitó egyenleg 2015. jan. 01.

Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás
Tranzakció nem irányító tulajdonosokkal

-

-

-

2.298

-2.298

-

-

-

-

-

79.241

223.866

1.246

245.772

1.163.093

1.633.977

-260.999

1.452.219

364.349

1.816.568

Tárgyév eredménye

-

-

-

-

-

-

263.497

263.497

-11.842

251.655

Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem

-

-

2.761

-17.488

1.696

-13.031

-

-13.031

7.067

-5.964

Tárgyévi összes átfogó jövedelem

-

-

2.761

-17.488

1.696

-13.031

263.497

250.466

-4.775

245.691

Előző évi anyavállalati részvényesek részesedésére
jutó eredmény átvezetése

-

-

-

-

-260.999

-260.999

260.999

-

-

-

Tulajdonosoknak fizetett osztalék

-

-

-

-

-47.782

-47.782

-

-47.782

-

-47.782

Nem irányító tulajdonosoknak fizetett osztalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-2.533

-2.533

19

-

-

-

314

314

-

333

-

333

Saját részvények bevonása

-

-4.477

-

-

4.477

-

-

-

-

-

Leányvállalatok megszerzése / értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-4.834

-4.834

Nem irányító tulajdonosok részesedésének
megszerzése

-

-

-

-

-163.164

-163.164

-

-163.164

-42.653

-205.817

79.260

219.389

4.007

228.284

697.635

1.149.315

263.497

1.492.072

309.554

1.801.626

Átsorolás
Módosított záró egyenleg 2015. dec. 31.

Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás

Záró egyenleg 2016. dec.3 1.
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A KONSZOLIDÁLT CASH FLOW-RA VONATKOZÓ KIMUTATÁS
2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

272.543

-307.895

4

315.483

860.609

16

-27.272

5.251

659

-2.684

Magyarázatok
Adózás előtti eredmény

Az adózás előtti eredmény módosításai az üzemi tevékenységből
származó nettó pénzáramláshoz
Értékcsökkenés és értékvesztés
Céltartalékok növekedése / csökkenése (-)
Eszköz értékesítés és divesztíció nyeresége (-) / vesztesége
Kamatráfordítások és kamatbevételek (-) nettó eredménye

5

40.790

42.000

Egyéb pénzügyi ráfordítások és bevételek (-) nettó eredménye

5

8.963

50.626

Részesedés társult és közös vezetésű vállalatok eredményéből

6

-14.390

-1.962

13.908

-5.982

Egyéb pénzmozgással nem járó tételek
Fizetett nyereségadók

7

Üzleti tevékenység nettó pénzáramlása forgótőke változás nélkül

Működő tőke változása:

-63.415

-24.381

547.269

615,582

-27.884

-28.779

Készletek (növekedése) / csökkenése

14

-41.706

4.980

Vevő- és egyéb követelések (növekedése) / csökkenése

23

-47.040

82.737

78.389

-72.481

15, 18

-17.527

-44.015

519.385

586.803

2

-289.438

-370.002

4.623

3.462

Üzleti kombinációk megszerzésére fordított nettó pénzeszköz

10

-29.935

-59.247

Üzleti kombinációk eladásából származó nettó pénzeszköz

11

-3.562

-551

-423

195.344

Szállítók és egyéb kötelezettségek növekedése / (csökkenése)
Egyéb követelések és kötelezettségek (növekedése) / csökkenése
Üzleti tevékenység nettó pénzáramlása
Beruházások
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele

Egyéb pénzügyi eszközök növekedése / csökkenése
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek

5

3.962

9.098

Kapott osztalékok

5

7.805

8.643

-306.968

-213.253

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása
Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása
Hosszú lejáratú kötvények visszafizetése
Kölcsönök és hitelek felvétele

Tulajdonosoknak fizetett osztalékok
Nem irányító tulajdonosoknak fizetett osztalékok

-

-

-234.908

1.056.074

1.816.777

-1.088.709

-1.930.939

5

-61.255

-30.557

25

-47.802

-42.166

Kölcsönök és hitelek törlesztése
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások

233.348

-2.550

-16.613

Tranzakciók nem irányító tulajdonosokkal

-214.987

-6.282

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása

-125.881

-444.688

-1.446

-76

85.090

-71.214

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya az időszak elején

131.838

203,052

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya az időszak végén

216.928

131,838

Árfolyam átváltási külömbözetek pénzeszközökön és pénzeszköz
egyenértékeseken
Pénzeszközök növekedése / csökkenése (-)
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e) A számviteli politika lényeges elemei

KIEGÉSZÍTŐ
MELLÉKLET –
A SZÁMVITELI
POLITIKA
MEGHATÁROZÓ
ELEMEI ÉS EGYÉB
MAGYARÁZÓ
INFORMÁCIÓK

E szakasz ismerteti a konszolidált beszámoló elkészítészének alapjait és az alkalmazott számviteli politikákat. A területspecifikus számviteli politikák, kritikus becslések
és megítélések a vonatkozó magyarázatokban kerülnek részletezésre. A szakasz
összefoglalja továbbá az idei évtől alkalmazott új, valamint a jövőben alkalmazandó vagy hatályba lépő számviteli standardokat, módosításokat és értelmezéseket.

1. A számviteli politika meghatározó elemei és egyéb magyarázó információk

a) A beszámoló készítésének alapja

A konszolidált éves beszámoló a 2016. december 31-én kibocsátott és hatályos standardok és IFRS IC értelmezések szerint készült.
A konszolidált pénzügyi kimutatások a vállalkozás folytatásának és bekerülési értéken való értékelés elvével összhangban
készültek. 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.

b) Konszolidációs elvek
A 2016. december 31-el lezárult üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások a MOL Nyrt-re és annak leányvállalataira,
valamint a Csoport társult és közös vezetésű vállalkozásaira vonatkozó adatokat tartalmazzák. A MOL Nyrt. és annak leányvállalatai a továbbiakban együttesen „Csoport”-ként szerepelnek.
A Csoport akkor irányít egy befektetést, ha a befektetéséből származóan változó hozamoknak van kitéve, illetve azokkal kapcsolatban jogokkal rendelkezik, és a befektetés tárgyát képező gazdálkodó egységen lévő hatalma révén képes befolyásolni ezen hozamokat. Hatalom akkor áll fenn, ha a befektetőt meglévő jogai képessé teszik a befektetés tárgyát képező gazdálkodó egység lényeges
tevékenységeinek befolyásolására. Lényeges tevékenységek azok, melyek meghatározzák a befektetés tárgyát képező gazdálkodó
egység hozamait.
Ha a Csoportnak hosszú távú tőkeérdekeltsége van egy vállalkozásban, amely felett jelentős befolyást tud gyakorolni, akkor ezen
befektetések elszámolásakor a tőkemódszert alkalmazza a konszolidált pénzügyi kimutatásai elkészítése során.
Egy megállapodás közös ellenőrzés alatt áll, ha a lényeges tevékenységeivel kapcsolatos döntésekhez az ellenőrzésben részt vevő
felek egyhangú hozzájárulása szükséges.
Ha a Társaság egy megállapodással kapcsolatos eszközökre vonatkozó jogokkal és a kötelezettségekre vonatkozó kötelmekkel
rendelkezik, akkor a megállapodás közös tevékenységnek minősül. A Társaság konszolidált pénzügyi kimutatásaiban a közös tevékenység eszközeinek, forrásainak, bevételeinek és ráfordításainak rá eső része összevonásra kerül a konszolidált beszámoló megfelelő soraival.
Ha a Társaság a közös megállapodás nettó eszközeire vonatkozó jogokkal rendelkezik, akkor a megállapodás közös vállalkozásnak
minősül. A Csoport közös vállalkozásokban lévő érdekeltségei a tőkemódszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra.

Beszámolási pénznem

Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel az anyavállalat funkcionális, valamint a
Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint.
A pénzügyi kimutatások adatai millió forintban szerepelnek, a kerekítési szabályoknak megfelelően millió forintra kerekítve.
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 jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül
elszámolásra. A külföldi pénznemben kifejezett pénzügyi eszközök, illetve a külföldi érdekeltség megszerzésén keletkezett goodwill és valós értékelési különbözetek az időszaki záró árfolyamon kerülnek átváltásra.
A külföldi érdekeltségekkel kapcsolatos pénzügyi eszközökön keletkező árfolyam különbözetek az egyéb átfogó jövedelem kimutatásban 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, a jövedelemre vonatkozó kimutatás tételeinek esetében súlyozott éves átlagárfolyamon kerülnek átváltásra. Az átváltási különbözeteket az egyéb átfogó
jövedelem átváltási tartalék sora tartalmazza. A külföldi tevékenyésg kivezetése esetén a hozzá tartozó, az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt kumulatív különbözet az adott időszak jövedelemre vonatkozó kimutatásában kerül elszámolásra, kivéve azokat
a szintén kivezetett árfolyam-különbözeteket, amelyek előzőleg a külső tulajdonosokra jutottak.
Külföldi érdekeltség részleges értékesítése esetén, ha ez nem jár az ellenőrzési jog elvesztésével, a felhalmozott árfolyam különbözetek 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 árfolyam-különbözetek arányos része az eredményben kerül elszámolásra.

f) Kritikus számviteli feltételezések és becslések
A számviteli politika alkalmazása során használt kritikus feltételezések

A számviteli politika alkalmazása során a Társaság vezetése bizonyos feltételezésekkel élt, melyek jelentősen befolyásolhatják a
konszolidált éves beszámolóban szereplő összegeket (eltekintve a lentebb részletezett becslési bizonyltalanságoktól). Ezen feltételezések a megfelelő magyarázatokban részletesen kifejtésre kerülnek.
Bizonytalanságok a becslésekben

Az IFRS követelményeinek megfelelő konszolidált éves beszámoló készítése megköveteli becslések alkalmazását, melyek befolyásolják a konszolidált éves beszámolóban és a magyarázatokban szereplő összegeket. Ezen becslések a menedzsment jelenlegi
eseményekre vonatkozó legjobb ismeretein alapulnak, azonban a tényleges eredmények azoktól eltérhetnek. A becslési bizonytalanságok a megfelelő magyarázatokban részletesen kifejtésre kerülnek.

c) Kötelező érvényű változás a számviteli politikában
A MOL -csoport már 2016-tól alkalmazta azokat a standardokat, melyek 2016-tól vagy azt követően váltak kötelezően alkalmazandóvá. Az alkalmazott standardoknak nincs jelentős hatásuk Csoport beszámolójára:
• IAS 1 – Pénzügyi kimutatások prezentálása – Közzétételekre vonatkozó kezdeményezésből származó módosítások

d) Közzétett, de nem hatályos IFRS standardok
A közzétett, de nem még hatályos IFRS standardok megtalálhatók az 1. számú mellékletben.
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TÁRGYÉVI
EREDMÉNY

E szakasz ismerteti a Csoport 2016. december 31-én és 2015. december 31-én végződő
pénzügyi éveinek eredményét és teljesítményét. A közzétételek a jövedelemre vonatkozó kimutatás struktúráját követik, és információt nyújtanak a szegmensadatokról, összes
működési bevételről, összes működési kiadásról, pénzügyi eredményről, a társult és
közös vezetésű vállalkozásokról. Az adózással, a részvény alapú juttatásokkal, a társult
és közös vezetésű vállalkozásokkal kapcsolatos pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatások szintén itt kerülnek ismertetésre.

2. Szegmens információk
Számviteli politika

A Csoport üzleti szempontból három fő üzleti egységre osztható: Upstream (Kutatás–Termelés), Downstream (Feldolgozás és
Kereskedelem), és Gáz-Midstream.
A Csoport ezen üzleti egység bontás mentén készíti jelentéseit a menedzsment számára, amely felelős az üzleti erőforrások szegmensek részére való hozzárendeléséért, illetve a teljesítmények megítéléséért.

2016

Upstream

Downstream

Gáz
Midstream

millió forint

millió forint

millió forint

Központ
és egyéb

Szegmensek
közötti átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

Upstream

Downstream

Gáz
Midstream

Központ
és egyéb

Szegmensek
közötti átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Értékesítés Csoporton kívüli
vevőknek

206.713

3.738.399

100.572

44.978

-

4.090.662

Szegmensek közötti
értékesítés

201.326

11.237

3.070

160.841

-376.474

-

408.039

3.749.637

103.642

205.818

-376.474

4.090.662

Üzleti tevékenység
nyeresége / vesztesége (-)

-469.615

264.214

45.612

-67.450

10.008

-217.231

Pénzügyi műveletek
nyeresége / vesztesége (-)

-

-

-

-

-

-92.626

Részesedés a társult és közös
vezetésű vállalkozások
eredményéből

-

-

-

1.962

-

1.962

Adózás előtti nyereség /
veszteség (-)

-

-

-

-

-

-307.895

Nyereségadó

-

-

-

-

-

21.507

Tárgyév nyeresége /
vesztesége (-)

-

-

-

-

-

-329.402

Upstream

Downstream

Gáz
Midstream

Központ
és egyéb

Szegmensek
közötti átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

2015
módosított
Értékesítés nettó árbevétele

Értékesítés nettó árbevétele
összesen

Eredmények

2016
Egyéb szegmens információk

Értékesítés nettó árbevétele

113.247

151.252

7.696

18.676

-

290.871

Tárgyi eszközök beszerzése

96.122

147.221

5.752

11.684

-

260.779

Immateriális javak beszerzése

17.125

4.031

1.944

6.992

-

30.092

146.637

133.849

13.049

23.681

-1.733

315.483

14.815

14.462

84

6.062

-249

35.174

833

462

-

176

-

1.471

Upstream

Downstream

Gáz
Midstream

Központ
és egyéb

Szegmensek
közötti átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Beruházások:

191.910

129.643

5.718

24.763

-

352.034

Tárgyi eszközök beszerzése

105.883

125.437

4.882

20.186

-

256.388

86.027

4.206

836

4.577

-

95.646

710.571

111.245

14.015

29.912

-5.134

860.609

510.770

3.320

140

10.052

-3.802

520.480

1.427

3.145

-

75

-

4.647

Beruházások:

Értékesítés Csoporton kívüli
vevőknek

156.904

3.294.782

83.424

17.895

-

3.553.005

Szegmensek közötti
értékesítés

214.304

6.318

5.986

170.754

-397.362

-

Értékesítés nettó árbevétele
összesen

371.208

3.301.100

89.410

188.649

-397.362

3.553.005

Értékcsökkenés
és értékvesztés
Ebből: az eredmény terhére elszámolt értékvesztés

Eredmények
Üzleti tevékenység
nyeresége / vesztesége (-)

37.038

299.016

41.439

-62.529

-7.059

307.905

Pénzügyi műveletek
nyeresége / vesztesége (-)

-

-

-

-

-

-49.752

Részesedés a társult és közös
vezetésű vállalkozások
eredményéből

-

Adózás előtti nyereség /
veszteség (-)

-

Nyereségadó

-

-

-

-

-

20.888

Tárgyév nyeresége /
vesztesége (-)

-

-

-

-

-

251.655

-

-

-

-

14.390

-

-

-

14.390

272.543

Ebből: az eredmény
terhére elszámolt értékvesztés visszaírása

2015
módosított
Egyéb szegmens információk

Immateriális javak beszerzése
Értékcsökkenés és
értékvesztés
Ebből: az eredmény terhére elszámolt értékvesztés
Ebből: az eredmény
terhére elszámolt
értékvesztés visszaírása
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a) Árbevétel termék csoportonként

Az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő értékesítésekből származó eredményt tartalmazza.
Az Upstream szegmens kitermelt kőolajat, kondenzátumokat és PB-gázt ad át a Downstream szegmens, valamint földgázt a
Gáz-Midstream szegmens számára. A Központ és egyéb szegmens leányvállalatai karbantartási, biztosítási és egyéb szolgáltatást
nyújtanak az üzleti szegmenseknek. A belső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A szegmens eredmények az adott
divízióhoz tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.
A fenti táblában feltüntetett immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése és az immateriális javak és tárgyi eszközök mozgástáblákban szereplő növekmények közötti különbség emissziós jogok vásárlásából, mezőfelhagyási céltartalék aktiválásából és
térítés nélkül kapott eszközökből adódik.

Kőolaj és kőolajtermékek árbevétele
Vegyipari termékek árbevétele

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektetések társult és
közös vezetésű vállalkozásokban

(9-es magyarázat)
millió forint

(9-es magyarázat)
millió forint

(6-os magyarázat)
millió forint

Magyarország

78.589

761.431

16.993

Horvátország

48.215

660.466

-

2016

Szlovákia
Európai Unió egyéb része

2015
módosított

millió forint

millió forint

2.435.736

2.819.023

578.109

665.280

Földgáz és gáztermékek árbevétele

225.811

281.781

Szolgáltatások árbevétele

157.703

188.254

Egyéb termékek árbevétele

a) Eszközök földrajzi régiók szerinti megoszlása

2016

Összesen

155.646

136.324

3.553.005

4.090.662

2016

2015
módosított

b) Árbevétel földrajzi régiók szerinti megoszlása

millió forint

millió forint

Magyarország

960.933

1.104.296

404.814

470.374

6.316

461.874

2.412

20.754

200.795

40.049

Horvátország

Európa egyéb része

11.921

38.933

22.310

Szlovákia

343.990

372.707

A világ egyéb része

17.766

69.920

175.326

Csehország

320.540

346.500

183.561

2.193.419

257.090

Olaszország

281.488

393.908

Románia

226.355

219.137

Összesen

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektetések társult és
közös vezetésű vállalkozásokban

(9-es magyarázat)
millió forint

(9-es magyarázat)
millió forint

(6-os magyarázat)
millió forint

Magyarország

61.008

728.075

16.221

Horvátország

79.462

669.753

-

8.059

477.071

1.481

Európai Unió egyéb része

25.138

186.523

Európa egyéb része

13.928

A világ egyéb része

2015
módosított

Szlovákia

Összesen

Ausztria

213.124

277.980

Lengyelország

130.735

148.168

Szerbia

115.849

133.985

Németország

96.442

133.043

Svájc

82.856

69.328

Bosznia-Hercegovina

82.808

104.128

23.132

Szlovénia

74.508

77.568

35.787

19.954

Egyesült Királyság

49.222

56.674

21.777

107.162

169.400

Egyéb közép-kelet-európai országok

21.212

23.535

209.372

2.204.371

230.188

Európa egyéb része

84.845

68.792

A világ egyéb része

63.284

90.539

3.553.005

4.090.662

3.Összes működési bevétel
Számviteli politika

Nettó árbevétel
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 Csoport kurdisztáni működésének értékesítési tevékenységéből származó gazdasági hasznok beáramlásának valószínűségét felülvizsgálva a menedzsment úgy döntött, hogy az Irak kurdisztáni régióban történő értékesítések után
árbevétel csak az ellenérték tényleges befolyása esetén kerül megjelenítésre.
Értékesítést terhelő adók
A bevételek, költségek és az eszközök az értékesítést terhelő adók nélkül kerülnek kimutatásra (pl. fogyasztási adó), kivéve:
 amikor egy eszköz megvásárlását vagy egy szolgáltatást terhelő adó nem visszaigényelhető az adóhatóságtól (pl. a leányvállalat nem tárgya a forgalmi adónak). Ebben az esetben az adó a megszerzett eszköz vagy szolgáltatás bekerülési értékének
részeként kerül kimutatásra; illetve
 a követelések és kötelezettségek összegében kimutatott adók.
Az adóhatóságtól visszaigényelhető értékesítést terhelő adó a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban követelésként, míg az
adóhatóságnak fizetendő értékesítést terhelő adó kötelezettségként kerül kimutatásra.
Egyéb működési bevétel
Az egyéb működési bevétel elszámolása ugyanazon számviteli politika alapján történt, mint az árbevétel elszámolása.

Összesen

2016-ban nem volt a Csoportnak olyan meghatározó vevője, amelytől származó árbevétel meghaladta volna a teljes nettó árbevétel 10%-át
(2015-ben sem).
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c) Egyéb működési bevétel

Személyi jellegű ráfordítások
2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

Kapott bírságok, késedelmi kamatok, kártéritések

7.282

3.702

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének eredménye

3.387

2.150

868

1.544

Bányajáradék visszatérítés

-

35.227

Átváltási tartalék feloldása (mezőfelhagyásokkal kapcsolatban)

-

27.794

Nem fedezeti célú termékár ügyletek eredménye

-

2.072

Kapott támogatások

Egyéb

13.779

14.499

Összesen

25.316

86.988

A 35.227 millió forint bányajáradék visszatérítés az Európai Bizottság határozatának érvénytelenítését követően a Magyar
Kormány által visszatérített összeghez kapcsolódik. A visszatérített bányajáradék 2010-ben került megfizetésre a MOL által. Az
Európai Bizottság fellebbezett az Európai Unió Bíróságának ítélete ellen, de a 2015-ös jogerős ítéletet követően az összeg kimutatásra került egyéb bevételként.
Egyes upstream licenszek eladásra kerültek 2015-ben, a hozzájuk tartozó 27.794 millió forint átváltási tartalék feloldásra került a
tevékenység megszűnésekor.

4. Összes működési költség
Számviteli politika

Összes működési költség
Amennyiben külön standard nem szabályozza, a működési költségek adott időpontban vagy adott időszak alatt kerülnek elszámolásra. Ha egy adott tranzakció egy konkrét IFRS hatáskörében tartozik, akkor annak a standardnak megfelelően kerül számviteli
elszámolásra.

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

2.571.717

3.035.165

1.251.839

1.491.544

Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás

200.539

208.420

Eladott áruk beszerzési értéke

556.175

653.631

Anyagjellegű ráfordítások
Vásárolt kőolaj

Vásárolt biodízel komponens

68.391

64.154

233.048

296.230

Közüzemi költségek

72.747

99.672

Közvetített szolgáltatások

19.329

28.371

169.649

193.143

240.260

266.814

176.171

182.012

Nem szénhidrogén alapú alapanyagok

Egyéb nyersanyagok
Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
Társadalombiztosítási járulék

41.526

45.353

Egyéb személyi jellegű kifizetések

22.563

39.449

Értékcsökkenés és értékvesztés

315.483

860.609

Egyébb működési kőltségek és ráfordítások

221.382

248.794

Bányajáradékok

42.893

53.920

Stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj

21.716

21.971

Adók és hozzájárulások

20.505

17.482

Bérleti díjak
Egyéb

29.023

32.269

107.245

123.152

Saját termelésű készletek állományváltozása

-33.771

40.365

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

-44.655

-56.866

3.270.416

4.394.881

Összes működési költség

A csökkenő személy jellegű ráfordítások a hatékonyságnövelő programoknak és a megújított kollektív szerződéseknek köszönhető.
Az egyéb személy jellegű ráfordítások magukban foglalják a béren kívüli juttatásokat, a költségtérítéseket, illetve a végkielégítéseket.
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 részvény alapú juttatások 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 kizárólag a piaci feltételek kerülnek figyelembe vételre (amelyek az anyavállalat részvényeinek árfolyamához kötődnek).
A részvény elszámolású tranzakciók - a saját tőke egyidejű növekedésével együtt - azon időszak alatt kerülnek elszámolásra,
amelyben a teljesítménytől függő feltételek teljesülnek, egészen 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.
A még 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 mérleg fordulónapon (beleértve az elszámolás napját is) átértékelésre kerül,
a valós értékben bekövetkezett változás a tárgyévi eredménnyel szemben kerül elszámolásra.

Készpénzben elszámolt részvény alapú juttatások költsége / költségének
visszaforgatása ( – )
Részvényben elszámolt részvény alapú juttatások költsége
Részvény alapú juttatások költsége / költségének visszaforgatása ( – )

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

4.096

1.010

460

188

4.556

1.198

A részvény alapú juttatások, mely a díjazás fontos eleme, a menedzsment hosszú távú ösztönzését szolgálják. Ezen ösztönzők biztosítják a MOL-csoport felsővezetőinek érdekeltségét a részvényárfolyam növelésében, ezáltal biztosítva a részvényesek stratégiai
érdekeinek érvényesülését.
Az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer két elemből áll: részvény alapú opciós juttatásból és a részvény teljesítményen alapuló ösztönzőből.
Részvény alapú opciós juttatás a menedzsment részére

A részvényopció egy hipotetikus MOL részvényekre szóló vételi opció, mely egy múltbeli kötési árfolyammal rendelkezik, így az
elérhető nyereség az aktuális árfolyam és a kötési árfolyam különbözete. Az ösztönző jellemzői:
1. Évente induló, öt éves futamidejű, ahol a futamidő két év várakozási időszakra (a részvényopció még nem beváltható) és egy
három éves beváltási időszakra bontható. Amennyiben a részvényopció nem került lehívásra, a beváltási időszak utolsó
évének december 31-jén lejár.
2. A részvényopciós darabszámok besorolási kategóriánként kerülnek megállapításra.
3. Az opciós ösztönző kifizetését befolyásolja a felsővezető rövid távú teljesítményértékelése.
A részvényopció forint alapon kerül meghatározásra és helyi pénznemben kerül kifizetésre.
A kifizetés a beváltási periódusban a beváltás bejelentése alapján történik, mely az adott menedzseri kategóriában megállapított részvény darabszám és az árfolyam növekmény (induló ár és a beváltási ár különbözete) szorzataként kerül meghatározásra és kifizetésre.
A felsővezetői teljes kompenzációs csomag elemeként, a felsővezetők, akik hosszú távú ösztönzőre jogosultak, jogosultságot
szereznek egy egyösszegű éves kifizetésre, amennyiben a MOL Nyrt. Közgyűlése osztalékfizetés mellett dönt az adott évre vonatkozóan. A kifizetés mértéke megegyezik az egy MOL részvényre jutó osztalék és az adott vezetőnek juttatott részvényopciós darabszám szorzatával.
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2016
Súlyozott átlagos
átváltási ár

Átváltási opció
darabszáma

Súlyozott átlagos
átváltási ár

részvény

forint/részvény

részvény

forint/részvény

Év elején fennálló opciók

566.184

15.374

479.458

18.373

Év során juttatott opciók

162.848

13.141

213.973

12.209

Év során visszavett opciók

-55.345

14.232

-15.520

18.543

-198.214

16.359

-

-

-3.248

17.486

-111.727

22.839

Év végén fennálló opciók

472.225

14.280

566.184

15.374

Év végén lehívható opciók

201.683

16.594

259.574

17.808

Év során lehívott opciók
Év során lejárt opciók

2016

2015
módosított

Megszolgált részvények darabszáma

18.600

18.600

Részvényárfolyam a juttatás időpontjában (forint/részvény)

14.049

11.313

2015

Átváltási opció
darabszáma

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 részének ráfordításként történő elszámolásával. 2016-ban 2.509 millió forint költség került elszámolásra (2015-ben 780 millió forint). A részvény alapú opciós juttatással
kapcsolatban 2016. december 31-én 2.992 millió forint kötelezettség jelent meg (2015. december 31-én 885 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:

5.

Pénzügyi eredmény

Önkéntes változtatás a számviteli politikában
2016-ban a Csoport felülvizsgálta azokat a tranzakciókat, amelyeken árfolyam-különbözet keletkezik. Ennek eredményeképpen
a természetükben hasonló tranzakciókon keletkezett árfolyamnyereségek és –veszteségek havonta, külön aggregálva kerülnek
kimutatásra. Az egyes tranzakció csoportokon keletkezett árfolyamnyereségek és –veszteségek összesítve kerülnek bemutatásra a
jövedelemre vonatkozó kimutatásban a pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai között. Az előző időszaki adatok ennek megfelelően módosításra kerültek. 70.090 millió forint került átsorolásra.

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

Kamatbevétel

3.440

7.750

Osztalékbevétel

6.095

5.155

38.997

70.148

970

6.758

Pénzügyi műveletek eredménye

Árfolyamnyereség
2016

2015

Súlyozott átlagos átváltási ár (forint / részvény)

14.280

15.374

Pénzügyi műveletek bevételei

49.502

89.811

December 31-i részvényárfolyam (forint / részvény)

20.635

14.255

Kamatráfordítás

35.530

39.580

8.699

10.170

Árfolyamveszteség

39.369

114.031

Egyéb pénzügyi ráfordítások

15.656

18.656

Pénzügyi műveletek ráfordításai

99.254

182.437

Pénzügyi műveletek vesztesége

49.752

92.626

Múltbéli adatokon alapuló várható volatilitás

22,76%

24,91%

Várható osztalék hozam

3,03%

4,03%

Várható élettartam (év)

2,60

2,58

0,86%

1,78%

Kockázatmentes kamatláb

A részvény teljesítményen alapuló ösztönző rendszer

A részvény teljesítményen alapuló ösztönző egy hároméves futamidejű, készpénzalapú ösztönző program, amely az úgynevezett
összehasonlított részvényárfolyam modellen alapul. Az ösztönző jellemzői:
 A program évente indul, három éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után esedékes.
 A célkitűzés a MOL Nyrt. részvényárfolyamának növekedése összehasonlítva releváns és elismert regionális és iparág-specifikus részvénycsomag indexekkel (CETOP20 és Dow Jones Emerging Market Titans Oil&Gas 30 Index).
 Az értékelés alapja a MOL Nyrt. részvényárfolyamának éves (12 hónapos) teljesítménye összemérve az irányadó indexekkel
három éves időtávon.
 A MOL részvényárfolyam alul/felülteljesítéséhez meghatározott kifizetési ráták tartoznak.
 Az ösztönző mértékét befolyásolja a felsővezető rövid távú teljesítményértékelése.
A 2016-os évvel kapcsolatban részvény teljesítményen alapuló ösztönző alapján várható kifizetés 1.587 millió forint (2015-ben 230
millió forint). Kötelezettségek a részvény teljesítményen alapuló ösztönzővel kapcsolatban 1.808 millió forint 2016. december 31-én
(2015. december 31-én 1.194 millió forint volt) mely az egyéb hosszú lejáratú és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között került
kimutatásra.
Részvényösztönző rendszer az Igazgatóság tagjai részére

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 érvényben
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 MOL részvény juttatás időpontjában érvényes átlagos jegyzésára alapján kerül meghatározásra, ahol a juttatás időpontjának az év első tőzsdei kereskedési napját tekintjük. A részvény program tekintetében 2016-ban 460
millió forint (2015-ben 188 millió Ft) került elszámolásra ráfordításként, ugyanekkora összeggel növelve a saját tőke értékét.

Egyéb pénzügyi bevételek

Céltartalékok kamathatása

6. Társult és közös vezetésű vállalkozások
Számviteli politika

Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás
Társult vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások, ahol a Társaság jelentős befolyást gyakorol, és amely nem leányvállalat
vagy közös vezetésű vállalkozás. Egy megállapodás közös ellenőrzés alatt áll, ha a lényeges tevékenységeivel kapcsolatos döntésekhez az ellenőrzésben részt vevő felek egyhangú hozzájárulása szükséges. A közös megállapodásoknak két típusa van: a közös
tevékenységek és a közös vállalkozások. A megállapodás típusát az határozza meg, hogy normál üzletmenet mellett a megállapodás
felett közös ellenőrzést gyakorló feleknek milyen jogai és kötelezettségei származnak a megállapodásból. Közös megállapodásnak
minősülnek azok a közös vállalkozások, amelyekben a felek a közös megállapodás nettó eszközeire vonatkozó jogokkal rendelkeznek.
A Csoport társult, illetve közös vállalkozásokban lévő érdekeltségei a tőkemódszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra. A tőkemódszer alapján a társult vállalkozásokban meglévő befektetés 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.
A társult, illetve közös vállalkozásokban levő befektetések értékvesztésre utaló objektív bizonyítékok beazonosítása 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 azok visszafordításra kerülhetnek-e.
Jövedelemre vonatkozó kimutatás
A jövedelemre vonatkozó kimutatás a társult, illetve közös vállalkozás működéséből származó eredményeknek a Csoportra jutó
részét tartalmazza. A Csoport és a társult, illetve közös vállalkozás között történt tranzakciók nyeresége vagy vesztesége a vállalkozásokban lévő tulajdoni hányad mértékéig kerül kiszűrésre.
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Önkéntes változtatás a számviteli politikában
A Csoport döntése értelmében a társult és közös vállalkozásokban lévő nettó befektetésekre elszámolt tárgyidőszaki értékvesztés
a „Részesedés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből” soron kerül megjelenítésre, csökkentő tételként, a jövedelemre vonatkozó kimutatásban. A Csoport úgy véli, hogy a társult és közös vállalkozásokban lévő nettó befektetésekre vonatkozó
értékvesztés a tőkemódszer részét képezi, és mint ilyen, hatékonyabban szemlélteti a társult és közös vállalkozások Csoportra jutó
eredményét. Ezen változtatás nincs hatással a korábbi időszakokra.

Kötelező érvényű változás a számviteli politikában

Vállalat neve

Ország

Tevékenység

2016

JSR MOL Synthetic
Rubber Zrt.

Eredmény hozzájárulás

BaiTex Llc / MK Oil and
Gas B.V.

Befektetés nettó értéke

2016

2015
módosított

2016

2015
módosított

2016

2015
módosított

2016

2015

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Kutatás és kitermelés / Kutatás befektetés menedzsment

51%

37.200

38.431

8.696

Magyar
ország

Szintetikus gumi
gyártása

49%

Befektetett eszközök
1.727

-358

2.975

-213

30.565

12.735

23.132

13.183

Hollandia

Erőmű befektetés
menedzsment

50%

9.484

55

9.484

-

Rossi Biofuel Zrt.

Magyar
ország

Bio-üzemanyag
komponens
gyártása

25%

863

611

2.691

2.875

Dunai Vízmű Zrt.

Magyarország

Ural Group Limited
(Expl)

-

-

1.400

-

Gázkutatás

Svájc

Földgáz
kereskedelem

40%

Kutatás és kitermelés

28%

25%

316

244

1.074

762

10%

-

2.489

2.951

1.969

156.064

22.310

152.313

19.954

-

Rövid lejáratú kötelezettségek

Csoport tulajdoni hányada év végén

Eszközre jutó felértékelés

7.777

4.076

10.121

1.250

43.899

30.210

25.990

26.904

51%

51%

49%

49%

22.389

15.407

12.735

13.183

8.176

7.440

-

-

-

285

-

-

30.565

23.132

12.735

13.183

39.145

32.524

-

4

Üzemi eredmény

8.655

8.690

-663

-432

Tulajdonosokra jutó nettó eredmény

7.253

7.586

-731

-433

3.699

3.869

-358

-213

-874

-765

-

-

Befektetés könyv szerinti értéke

Csoportra jutó eredmény
Eszközre jutó felértékelés eredménye

-190

-6.785

19.262

17.087

Meroco a.s.

Szlovákia

Messer Slovnaft s.r.o

Szlovákia

Technológiai gáz
termelése

49%

59

53

720

719

DAC ARENA a.s.

Szlovákia

Létesítmény
menedzsment

23%

-

-

618

-

-

102

167

163

14.390

1.962

257.090

230.188

Összesen

19.458

34.212

Értékesítés nettó árbevétele

Bio-dízel
komponens
gyártása (FAME)

Egyéb társult
vállalkozások

31.892

3.749

Közös vezetésű vállalkozás jövedelmére vonatkozó kimutatás:

Kurd régió /
Irak

Kazahsztán

835

5.873

Aktivált finanszírozási költség

Befektetés társult vállalkozásokban

MET Holding AG. (MET)

3.398

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Csoportra jutó eszközérték

33%

54.151

Forgóeszközök

Nettó eszközérték

CM European Power
International B.V.

Pearl Petroleum Ltd.

JSR MOL Synthetic
Rubber Zrt.

Közös vezetésű vállalkozás pénzügyi helyzetére vonatkozó kimutatás:

Oroszország /
Hollandia

Víztermelés, ellátás

A Leodium Investment Kft., mely 100%-ban a MOL Nyrt. leányvállalata, 49%-os tulajdoni részesedéssel bír a JSR MOL Synthetic
Rubber Zrt.-ben. A társaság mint közös vezetésű vállalkozás kerül kimutatásra és tőkemódszerrel kerül konszolidálásra.
CM European Power International B.V. közös vállalkozásként került kimutatásra és tőkemódszerrel kerül konszolidálásra.
A tárgyidőszaki eredménye a CM European Power Slovakia s.r.o-ban való részesedésének értékesítése következtében – mint egyszeri
tranzakció – nőtt.

Befektetés közös vezetésű vállalkozásokban
BaiTex Llc /MK Oil and
Gas B.V.

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

CM European Power International B.V.

A következő, 2016-ban vagy később kezdődő üzleti évektől hatályos szabályozásokat alkalmazza a MOL-csoport 2016-ban,
melyeknek a MOL-csoport pénzügyi kimutatásaira nincs jelentős hatásuk.
– IFRS 11 – Közös szerveződések – Módosítás a közös tevékenységben szerzett részesedés elszámolásában
Tulajdoni
hányad

Felülvizsgálva a tulajdonosi- és vállalat irányítási struktúrára utaló tényeket és körülményeket, megállapítható, hogy közös kontroll
áll fenn az MK Oil and Gas B.V.-ben, így a vállalat lényeges üzleti tevékenysége szükségessé teszi a felek egyhangú hozzájárulását a
működési kontroll megosztására, valamint a cég nettó eszközértékéből történő részesedésre vonatkozóan.

A MOL-csoport Irak kurdisztáni régióban lévő tevékenységére kiható jelenlegi gazdasági helyzetet tekintve, a Csoportra jutó eredmény 2016-ban értékvesztésre került.
2016-ban a rendelkezésre álló tényeket és körülményeket tekintve a MOL-csoport felülvizsgálta az MK Oil and Gas B.V. és Ural
Group Ltd. konszolidációjának módszertanát, melynek eredményeképp a két entitás tőkemódszerrel kerül konszolidálásra.
A módosítás eredményeként összesen 40.219 millió forint került átsorolásra a „Befektetések társult és közös vállalkozások” mérlegsorra, és 3.810 millió forint veszteség a „Részesedés társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből” eredménysorra.
A Csoport teljes nettó eszközértékére nem volt hatással a módosítás.

Aktivált finanszírozási költség eredménye

-328

36

-

-

Készletkonszolidáció eredménye

-807

108

-

-

37

-273

-

-

1.727

2.975

-358

-213

Kamatkülönbözet
Csoportra jutó konszolidált eredmény

Baitex Llc / MK Oil and Gas B.V. esetén nincs külön bemutatandó jelentős tétel.
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. esetén a forgóeszközök főként a pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékeseket, míg a hosszú lejáratú
kötelezettségek hosszú lejáratú hitelt tartalmaznak.
Pearl Petroleum Company Limited

A MOL Csoportnak 10%-os részesedése van a Pearl Petroleum Company Limited-ben (továbbiakban Pearl), akin az Irak kurdisztáni
régióban 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 vállalatnak minősül és equity módszerrel kerül
konszolidálásra.
MET Holding AG. (MET)

A MOL-csoportnak 40%-os tulajdoni részesedése van a MET-csoportban a Ticinum Kft.-n keresztül (aki 100% leányvállalata a MOL
Nyrt-nek). A társaság társult vállalatnak minősül és equity módszerrel kerül konszolidálásra.
A MET-csoport jelenlegi termékköre között szerepel a földgáz, áram, olaj és olaj termékek, a kereskedelmi tevékenysége központjában
a nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és kapacitás értékesítés áll.
A Csoport, a MET-csoportban való 40%-os tulajdonosi részesedése alapján 2016-ban 622 millió forint osztalékot kapott (2015-ben 2,961
millió forint)

MK Oil and Gas B.V.

100%-ban tulajdonolt holding cégen keresztül (MH Oil and Gas B.V.), a MOL-csoportnak 51%-os tulajdoni részesedése van az MK Oil
and Gas B.V.-ben, aki a Baitex LLC kizárólagos tulajdonosa, ahol a Baitugan és Yerilkinksy blokkban végzett kitermelés koncessziós
megállapodáson keresztül történik.
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Ural Group Limited

Kritikus számviteli becslések és feltételezések

A MOL-csoport 27,5%-os részesedéssel rendelkezik az Ural Group Ltd-ben a MOL (FED) Kazakhstan B.V., holding cégen keresztül.
Az Ural Group Ltd. 100%-os tulajdonosa az Ural Oil and Gas LLP-nek, aki koncessziós jogokkal bír a Fedorovsky blokkban Kazahsztánban.
Felülvizsgálva a jelenlegi tulajdonosi- és irányítási struktúrára utaló tényeket és körülményeket, megállapítható, hogy a MOL-csoportnak jelentős befolyása van a lényeges üzleti tevékenységen keresztül az Ural Group Limited-ben, ezért a befektetés társult vállalkozás minősítést kapott.

Az adókedvezmények megjelenítése menedzsment becslést igényel.
A halasztott adókövetelések felhasználhatóságának értékelése szintén becslést igényel a várható megtérülési időszak és rendelkezésre álló adóköteles jövedelem tekintetében.

Pearl Petroleum

a) Tárgyévi adó ráfordítás elemzése
A konszolidált beszámolóban 2016. december 31-én, illetve 2015. december 31-én jelentett jövedelemadók összetétele a következő:

Ural Group Limited
(Expl)

MET Holding AG.

2016

2015

2016

2015

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

Tárgyévi társasági adó és iparági nyereségadó

-34.931

-19.731

Helyi iparűzési adó és innovációs járulék

-13.651

-14.568

Társult vállalkozás pénzügyi helyzetére vonatkozó kimutatás:

Halasztott adó

27.694

12.442

Befektetett eszközök

193.167

196.722

11.006

11.759

74.725

67.749

Halasztott adóban történt változás pénzügyi beszámoló módosítása miatt

-

350

Forgóeszközök

688.727

608.385

217.326

232.478

1.864

4.320

-20.888

-21.507

Hosszú lejáratú kötelezettségek

310

65.498

3.081

5.407

1.428

913

40.391

25.286

169.476

186.595

5.116

9.022

841.193

714.323

55.775

52.235

70.045

62.134

10%

10%

40%

40%

28%

28%

Csoportra jutó eszközérték

84.119

71.433

22.310

19.954

19.262

17.087

Eszközre jutó felértékelés

82.873

80.880

-

-

-

-

Rövid lejáratú kötelezettségek
Nettó eszközérték
Csoport tulajdoni hányada év végén

Értékvesztés
Befektetés könyv szerinti értéke

-10.928

-

-

-

-

-

156.064

152.313

22.310

19.954

19.262

17.087

Társult vállalkozás jövedelmére vonatkozó kimutatás:
Értékesítés nettó árbevétele

62.749

99.782

1.481.481

986.503

-

-

Üzemi eredmény

66.036

-52.394

16.626

8.411

-653

-19.764

109.282

29.505

6.223

4.922

-690

-20.909

10.928

2.951

2.489

1.969

-190

-5.750

-

-

-

-

-

-1.035

-10.928

-

-

-

-

-

0

2.951

2.489

1.969

-190

-6.785

Tulajdonosokra jutó nettó eredmény
Csoportra jutó eredmény
Eszközre jutó felértékelés eredménye
Értékvesztés
Csoportra jutó konszolidált eredmény

7. Adózás

Nyereségadó ráfordítás összesen

b) Fizetendő jövedelemadó
A Csoport által fizetendő jövedelemadót a csoportvállalatok egyedi beszámolóiban helyi szabályok szerint kimutatott adózás előtti
eredményei alapján kell megállapítani.
A MOL Nyrt., mint Magyarországon működő, energiaellátó tevékenységet folytató társaság 21%-os tényleges adókulccsal számolt
iparági nyereségadó megfizetésére kötelezett, a helyi szabályok szerint kimutatott adózás előtti eredménye alapján.
A helyi iparűzési adó a Magyarországon működő társaságok által a működési területük szerinti helyi önkormányzatnak fizetendő,
árbevétel alapú adó. Az adóalap számításánál az árbevételből levonható az anyagköltség, az eladott áruk beszerzési értéke illetve a
közvetített szolgáltatások értéke. Az adókulcs mértéke önkormányzatonként 1-2% között változó a helyi szabályozásoktól függően.
Norvégiában az olaj és gáziparban működő cégekre 25%-os (2015-ben 27%-os) társasági adó és 53%-os (2015-ben 51%-os) kiegészítő
hozzájárulás (ún. “erőforrás bérleti díj”) volt alkalmazandó 2016-ban. Mindkettő a kitermelési tevékenységből keletkező nettó működési eredményre fizetendő. Norvégiában az Upstream szegmensben tevékenykedő vállalatok számára a tárgyévben a kutatási tevékenységük után felmerülő veszteség visszaigényelhető.
Adókulcs változások

A halasztott adó számítása során figyelembe vett, 2017. január 1-től hatályos társasági adókulcsok az alábbiak:
• Magyarországon 9% (2016: 500 millió Ft-ot meghaladó adóalap esetén 19%, alatta 10%)
• Szlovákiában 21% (2016: 22%)
• Horvátországban 18% (2016: 20%)
A halasztott adó számításánál a beszámolási időszak végéig jogszabályba foglalt, vagy lényegileg jogszabályba foglalt adókulcsokat kell
figyelembe venni.

Számviteli politika

c) Halasztott adó követelések és kötelezettségek

A nyereségadó a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül bemutatásra, kivéve, ha olyan tételhez kapcsolódik, amely az egyéb
átfogó jövedelemben vagy közvetlenül a saját tőkében számoltak el, mivel ebben az esetben a kapcsolódó adót az egyéb átfogó jövedelemben vagy közvetlenül a saját tőkében kell megjeleníteni.
A folyó adófizetési kötelezettség a tárgyévi adózandó nyereség alapján kerül meghatározásra. Az adózandó nyereség eltér az adózás
előtti eredménytől az átmeneti különbözetek miatt, illetve az adóalapot nem képző nyereségek és veszteségek, és az olyan tételek
miatt, melyek más évek adózandó nyereségében kerülnek figyelembe vételre. A kötelezettség módszer szerint a céltartalék képzése
a halasztott adó teljes összegére megtörtént. Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor egy tétel éves beszámolóban
történő elszámolásában, illetve az adótörvény szerinti elszámolásában időbeli különbség adódik. A halasztott adó követelés és kötelezettség megállapítása a mérleg fordulónapjáig hatályban lévő vagy kihirdetett (amennyiben a kihirdetés egyenértékű a hatályba
lépéssel) adókulcs, illetve azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az időbeli
különbség miatti eltérés várhatóan megtérül.
A halasztott adókövetelések akkor kerülnek megjelenítésre, ha valószínű, hogy az eszközöket realizálni fogják a jövőben. A Csoport
minden mérleg fordulónapon számba veszi a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban el nem ismert halasztott adó követeléseket, valamint az elismert adó követelések könyv szerinti értékét. Nem kerül halasztott adókötelezettség elszámolásra a külföldi
leányvállalatok jövedelmének jövőbeni átutalásának tekintetében, ha a Csoport ellenőrizni tudja a jövedelem megfizetését, és valószínű, hogy ilyen jövedelem nem kerül megfizetésre a belátható jövőben, vagy ha nem keletkezik kötelezettség az átutaláson.
A halasztott adó követelések 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.

A konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szereplő halasztott adó egyenlege 2016. és 2015. december 31-én az alábbi
tételekből áll:

Céltartalékok
Előző évek elhatárolt vesztesége
IFRS-re való áttérés halasztott adóhatása

2016 dec. 31.

2015. dec. 31.
módosított

millió forint

millió forint

110.759

112.025

52.414

86.272

40.516

-

Tárgyi eszközök és immateriális javak

-77.349

-122.241

Csoporton belüli tranzakciók kiszűrése

-72.590

-53.607

Egyéb átmeneti különbözetek(1)

23.540

26.599

Nettó halasztott adóeszköz

77.289

49.048

Halasztott adóeszközök összesen

125.055

113.467

Halasztott adókötelezettségek összesen

-47.766

-64.419

Nettó halasztott adóeszköz

77.289

49.048

(1) Az egyéb átmeneti különbözeteken képzett halasztott adó tartalmazza a követelés leírásokat, készletértékelési különbözeteket, pénzügyi instrumentumok átértékelését és árfolyam különbözeteket.
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2016. december 31-én a 125.055 millió forint összegű teljes halasztott adókövetelés tartalmazza a negatív adóalapon keletkezett
halasztott adót 20.330 millió forint és 24.236 millió forint értékben a MOL Nyrt. és az INA Csoport tekintetében. További 16.889
millió forint a MOL Nyrt. céltartalékain keletkező (csoporton belüli tranzakciók kiszűrésével csökkentett) átmeneti különbözetekhez kapcsolódik. Az üzleti terv alapján a vezetőség úgy ítéli meg, hogy valószínűleg elegendő jövőbeni adóköteles nyereség fog
keletkezni, amellyel szemben realizálni lehet a megjelenített halasztott adóköveteléseket azelőtt, hogy bármely negatív adóalap az
adott ország vonatkozó szabályozása alatt lejárna. 2016. december 31-én kimutatott 47.766 millió forint összegű halasztott adókötelezettség magába foglalja az immateriális javakon és tárgyi eszközökön keletkezett átmeneti különbözetek halasztott adóhatását az
FGSZ Zrt.-nél (16.338 millió forint), MOL Petrolkémia Zrt.-nél (4.311 millió forint) és SLovnaf a.s.-nél (33.928 millió forint). Slovnaft
a.s. esetében a halasztott adókövetelések és halaszott adókötelezettségek nettó módon kerültek kimutatásra, csökkentve a halasztott
adókötelezettség értékét 20.276 millió forinttal, amely halasztott adókövetelés főként céltartalékokon és előző évek elhatárolt veszteségein keletkezett.
A halasztott adóeszközök és kötelezettségek nettó állományában bekövetkezett változások elemzése:

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

Nettó halasztott adóeszköz január 1-jén

49.048

28.028

Konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolt

27.694

12.792

437

491

Leányvállalatok akvizíciója

-293

10.886

Leányvállalatok értékesítése

-102

-

Árfolyam-különbözetek

505

-3.149

77.289

49.048

Közvetlenül a tőkében (egyéb átfogó jövedelemként) elszámolt

Nettó halasztott adóeszköz december 31-én

A fenti táblázat összehasonlításként szolgál a magyar társasági adó szerinti adóráfordítás és a tényleges konszolidált adóráfordítás
között. Mivel a Csoport tagjai több országban is működnek, így az adott országban alkalmazott tényleges adókulcs eltér a magyar
jogszabályok által előírt adókulcstól. Ennek eredménye az „Eltérő adókulcsok hatása” soron jelenik meg a fenti táblázatban.

e) Egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadó
Az egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadókat az alábbi táblázat tartalmazza:
2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

Nettó befektetés fedezeti ügyletek nyeresége

891

1.694

Értékesíthető pénzügyi eszközök átértékelése

-491

-970

Cash-flow fedezeti ügyleteként kezelt pénzügyi instrumentumok átértékelése

-8

143

Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége /
vesztesége (-)

45

-376

437

491

Összes egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadó

f) Fel nem vett halasztott adókövetelések
Az alábbi, a Csoport tagjainál keletkezett elhatárolt negatív adóalapból és egyéb átmeneti különbözetekből származó halasztott adó
eszközök nem kerültek elszámolásra, azok bizonytalan megtérülése miatt:

Felhalmozott negatív adóalap - korlátlan ideig felhasználható
Felhalmozott negatív adóalap - 5 éven belül felhasznáható

A jövedelemre vonatkozó kimutatásban megjelenített halasztott adóbevétel főként a MOL Nyrt által elszámolt egyenleget tartalmazza (többnyire céltartalékok és előző évek elhatárolt vesztesége kapcsán keletkezett 25.784 millió forint halasztott adóbevétel).

Felhalmozott negatív adóalap - 5 éven túl felhasználható
Egyéb átmeneti különbözetek

d) Adófizetési kötelezettség levezetése

Összesen

A számviteli nyereség alapján számított és a tényleges adófizetési kötelezettség közötti különbség számszerű levezetését az alábbi
táblázat mutatja be:
2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

272.543

-307.895

Csökkentve: Részesedés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből

-14.390

-1.962

Adózás és társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből való
részesedés előtti nyereség / veszteség (-)

258.153

-309.857

Aktuális adókulcs alapján számított adóráfordítás (-) / adóbevétel
(2016: 10%, 19%; 2015: 10%, 19%)

-49.049

30.986

61.471

-

Adózás előtti nyereség / veszteség (-) a konszolidált jövedelemre vonatkozó
kimutatásban

IFRS-re való áttérés halasztott adóhatása
Adókulcs változásának hatása halasztott adóban
Nem adózó bevételek
Adókedvezmények

-

6.095

463

6.026

2.775

Meg nem forduló eltérések (adó szerinti érték - IFRS szerinti érték)

-23.943

47.629

Halasztott adó követelésként el nem ismert veszteségek

-21.043

-124.225

Egyéb adóráfordítások (helyi iparűzési adó, különadók)

-9.125

-11.689

Eltérő adókulcsok hatása

-9.160

32.241

142

313

-350

-

-20.888

-21.507

8%

N.A.

Elhatárolt negatív adóalap
Adóellenőrzések hatása
Nyereségadó ráfordítás összesen
Effektív adókulcs

2015. dec. 31.
módosított

millió forint

millió forint

186.110

199.944

9.823

35.347

209.828

138.274

27.836

45.656

433.597

419.221

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

-25.580

46.988

11.610

-27.794

-

-

-13.970

19.194

-6.052

-14.807

-

-

8. Egyéb átfogó jövedelem elemei

Külföldi tevékenységek beszámolási pénznemre történő átszámítása miatti
átváltási különbözet adóhatással együtt
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán

18.048

2016 dec. 31.

Kivezetett mérlegtételek tartalékainak jövedelemre vonatkozó kimutatásban
történő elszámolása
Nyereségadó hatása

Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán
Kivezetett mérlegtételek tartalékainak jövedelemre vonatkozó kimutatásban
történő elszámolása
Nyereségadó hatása

891

1.694

-5.161

-13.113

4.181

4.851

-

-

-491

-970

3.690

3.881

Értékesíthető pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán
Kivezetett mérlegtételek tartalékainak jövedelemre vonatkozó kimutatásban
történő elszámolása
Nyereségadó hatása
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2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

-325

-6.693

Kivezetett mérlegtételek tartalékainak jövedelemre vonatkozó kimutatásban
történő elszámolása

-9.221

-21.046

Fedezett készletek bekerülési értékének módosítása

10.343

24.460

Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással együtt
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán

Nyereségadó hatása

-8

143

789

-3.136

Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi
nyeresége (+) /vesztesége (-)
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán
Kivezetett mérlegtételek tartalékainak jövedelemre vonatkozó kimutatásban
történő elszámolása
Nyereségadó hatása

Egyéb átfogó jövedelem eredményen keresztül történő elszámolása kivezetett
mérleg tételek miatt
Nyereségadó hatása

EszakaszismertetiaCsoportazonnem-pénzügyi eszközeit és felmerült kötelezettségeit,
amelyek a Csoport teljesítményéhez hozzájárulnak. Ugyancsak e szakasz tartalmazza a
jelentős, feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó kérdések közzétételeit, valamint a Csoport tárgyidőszaki akvizícióit és értékesítéseit.

9. Ingatlanok, gépek és berendezések és immateriális javak
a) Ingatlanok, gépek és berendezések
Számviteli politika

794

1.624

-

-

45

-376

839

1.248

7.849

5.667

-

-

Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán

NEM-PÉNZÜGYI
ESZKÖZÖK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEK

-

-

7.849

5.667

Az ingatlanok, gépek és berendezések a halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési (vagy az 1991.
október 1-jén megállapított könyv szerinti) értéken kerülnek kimutatásra.
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. A mezőfelhagyás és az eredeti állapot helyreállításának becsült költségei aktiválásra kerülnek az eszköz bekerülésekor, illetve, ha a mező elhagyásáról 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, kivéve a periodikus karbantartási költségek, amelyek 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 beruházásokra értékcsökkenés, csak az eszköz üzembe helyezését követően kerül
elszámolásra.

Ingatlanok

Műszaki gépek,
berendezések,
járművek

Egyéb gépek,
berendezések

Befejezetlen
beruházás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Bruttó érték

2.860.640

2.149.005

173.488

467.208

5.650.341

Halmozott értékcsökkenés és
értékvesztés

-1.481.444

-1.526.354

-139.444

-11.241

-3.158.483

Nettó érték

1.379.196

622.651

34.044

455.967

2.491.858

144.683

222.728

11.765

-111.164

268.012

90

Nyitó egyenleg 2015. január 1.

2015. évi változások
Növekedések és aktiválások
Leányvállalat vásárlása

33.412

27.410

5.337

575

Értékcsökkenési leírás

-163.405

-159.393

-9.221

Értékvesztés

-102.652

-169.010

-517

-83.007

-355.186

3.348

1.107

178

14

4.647

-1.358

-630

-103

-44

-2.135

-3

-54

-10

-67

Értékvesztés visszaírása
Értékesítések
Leányvállalat értékesítése

-332.019

Árfolyam-különbözetek

7.747

23.720

163

936

32.566

Átsorolások és egyéb mozgások

5.631

23.612

-471

34.511

63.283

1.300.600

570.119

36.359

297.293

2.204.371

3.079.941

2.324.814

169.969

382.334

5.957.058

Halmozott értékcsökkenés és
értékvesztés

-1.779.341

-1.754.695

-133.610

-85.041

-3.752.687

Nettó érték

1.300.600

570.119

36.359

297.293

2.204.371

Záró nettó érték
Záró egyenleg 2015. december 31.
Bruttó érték
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Hitelfelvételi költségek

Ingatlanok

Műszaki gépek,
berendezések
járművek

Egyéb gépek,
berendezések

Befejezetlen
beruházás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

122.742

173.707

10.669

-45.225

261.893

2016. évi változások
Növekedések és aktiválások

Számviteli politika
A hitelfelvételi költségek (beleértve a kamatokat, a finanszírozáshoz kapcsolódó egyéb költségeket, illetve a beruházás finanszírozásához felvett devizahiteleken keletkezett árfolyam-különbözetet), melyek az eszközök előállításához és beszerzéséhez közvetlenül
kapcsolódnak, aktiválásra kerülnek egészen az eszköz üzembe helyezésének vagy értékesítésének időpontjáig. Minden egyéb hitelfelvételi költség abban az időszakban kerül elszámolásra, melyben felmerül.

21.968

619

490

203

23.280

-151.762

-107.826

-10.119

-

-269.707

-5.253

-8.900

-188

-6.021

-20.362

966

323

32

3

1.324

-2.368

-1.614

-554

-1.033

-5.569

Leányvállalat értékesítése

-2.219

-9.068

-23

-1.899

-13.209

Állami támogatások

Árfolyam-különbözetek

-2.366

-3.471

509

-7.115

-12.443

Számviteli politika

Átsorolások és egyéb mozgások

25.358

164

-160

-1.521

23.841

1.307.666

614.053

37.015

234.685

2.193.419

Bruttó érték

3.226.680

2.350.377

174.155

314.202

6.065.414

Halmozott értékcsökkenés és
értékvesztés

-1.919.014

-1.736.324

-137.140

-79.517

-3.871.995

Nettó érték

1.307.666

614.053

37.015

234.685

2.193.419

Leányvállalat vásárlása
Értékcsökkenési leírás
Értékvesztés
Értékvesztés visszaírása
Értékesítések

Záró nettó érték
Záró egyenleg 2016. december 31.

A tárgyi eszközök bruttó értéke a minősített eszközök beruházása során felmerült hitelfelvételi költségeket is magában foglalja. A
bruttó érték növekedéseként 2016 során 818 millió forint (2015 módosított: 3.037 millió forint) hitelfelvételi költség került aktiválásra
a tárgyi eszközökre. Az átlagos (árfolyam-különbözetet is magában foglaló) finanszírozási ráta 2016-ban 1,9% (2015-ben módosított
2,5%) volt.

Az állami támogatások valós értéken kerülnek elszámolásra, ha megfelelően bizonyított, hogy a Társaság megkapja a támogatást,
és valamennyi kapcsolódó követelménynek megfelel. Az eszközhöz kapcsolódó állami támogatást halasztott bevételként kell kimutatni, és az eszköz élettartama alatt egyenlő részletekben kell az eredménnyel szemben feloldani.
A tárgyi eszközök 2016-ban 11.182 millió forint (2015-ben 12.477 millió forint) értékben tartalmaznak kormányzati támogatásokból
finanszírozott eszközöket. Az összeg nagy részét az FGSZ Zrt. egyes eszközei (melyeket részben a magyar-román és a magyarhorvát gázátadó megépítésére, valamint csomóponti átalakításokra megítélt európai uniós támogatásból finanszírozott), valamint a
Slovnaft a.s. azon eszközei teszik ki, melyeket a szlovák állam finanszírozott annak érdekében, hogy vészhelyzet esetén állami szerveket lássanak el.

Az összehasonlító időszak adatai módosításra kerültek, mivel az értékcsökkenési módszer megváltozott az Irak kurdisztáni régióban lévő eszközök tekintetében. Ennek következtében a tárgyi eszközök értéke 4.428 millió forinttal csökkent.
Eszköz vásárlások 2016-ban

Nyitó egyenleg január 1-jén

A Csoport 2016-ban nem hajtott végre jelentősebb eszköz vásárlást.

Tárgyévben kapott támogatások

Eszköz vásárlások 2015-ben

Északi-tengeri eszközök vásárlása a Ithaca Petroleum Limited-től
A Csoport 2015-ben bővítette portfólióját az Északi-tenger Norvégiához tartozó részén az Ithaca Petroleum Limited-től megvásárolt
Ithaca Petroleum Norge révén, amely 14 kutatási-termelési licensz részesedés megszerzését jelentette. Az ügylet eszközvásárlásként
került kimutatásra, mely során a tárgyi eszközök és immateriális javak 14.390 millió forint értékben növekedtek.
Lízingelt eszközök

Számviteli politika
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.
A pénzügyi lízing a lízing kezdetekor a lízingelt eszköz valós értékén vagy, amennyiben az alacsonyabb, a minimális lízingfizetések jelenértékén kerül aktiválásra. A pénzügyi lízing szerződés megkötésekor felmerült kezdeti költségek a lízingelt eszköz valós
értékét növelő vagy csökkentő tételként kerülnek elszámolásra. 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 a pénzügyi ráfordításokkal szemben kerülnek elszámolásra.
Az operatív lízing alapján történő lízingfizetések a jövedelemre vonatkozó kimutatásban ráfordításként, lineárisan a lízing időtartama során kerülnek elszámolásra.
A tárgyi eszközök tartalmazzák azon eszközöket, amelyeket pénzügyi lízing keretében vásárolt meg a Csoport:
2016 dec. 31.

2015. dec. 31.

millió forint

millió forint

7.174

7.334

Halmozott értékcsökkenés

-3.965

-3.612

Nettó érték

3.209

3.722

Bruttó érték

Elhatárolt támogatások feloldása
Árfolyam-különbözet
Záró egyenleg december 31-én (lásd 17. és 18. jegyzet)

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

12.477

11.957

173

1.617

-1.440

-1.074

-28

-23

11.182

12.477

b) Immateriális javak
Számviteli politika
Az immateriális javak bekerülési értéken kerülnek felvételre a könyvekben. Az üzleti kombináció során megszerzett immateriális
javak bekerülési értéke az akvizíció időpontjában érvényes valós érték.
A bekerülést követően az immateriális javak értéke – a goodwilltől eltekintve – az eredeti bekerülési érték felhalmozott amortizációval és felhalmozott értékvesztéssel csökkentett értéken kerülnek kimutatásra.
A saját előállítású immateriális javak, a fejlesztési költségek kivételével nem kerülnek aktiválásra.
A fejlesztési költségek aktiválásra kerülnek, amennyiben a bekerülési kritérium az IAS 38 értelmében teljesül. 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.
Kibocsátási kvóták
Az ingyenesen juttatott kvóták nem kerülnek megjelenítésre a mérlegben, míg a vásárolt kvóták kezdeti megjelenítése az immateriális eszközök között történik bekerülési értéken a kibocsátó egység könyveiben, majd negyedévente valós értékre kell átértékelni
eredménnyel szemben.
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Vagyoni értékű
jogok

Szellemi
termékek

Kutatási
költségek
aktivált értéke

Goodwill

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Bruttó érték

152.997

47.321

280.307

91.226

571.851

Halmozott értékcsökkenés és
értékvesztés

-91.724

-36.743

-45.663

-52.838

-226.968

Nettó érték

61.273

10.578

234.644

38.388

344.883

6.312

4.342

86.007

-

96.661

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:

Nyitó egyenleg 2015. január 1.

2015. évi változások
Növekedések és aktiválások
Leányvállalat vásárlása
Értékcsökkenési leírás
Leírások
Értékesítések

391

176

-

-

567

-9.437

-2.655

-665

-

-12.757

-14.402

-7

-149.622

-1.263

-165.294

-677

-

-

-

-677

2.307

-

-

-

2.307

494

-23

4.791

-38

5.224

3.907

-1.666

-63.783

-

-61.542

50.168

10.745

111.372

37.087

209.372

Bruttó érték

147.600

48.592

188.762

89.146

474.100

Halmozott értékcsökkenés és
értékvesztés

-97.432

-37.847

-77.390

-52.059

-264.728

Nettó érték

50.168

10.745

111.372

37.087

209.372

15.531

5.811

16.838

-

38.180

2.432

70

-4

4.282

6.780

Értékcsökkenési leírás

-8.055

-2.946

-1.072

-

-12.073

Leírások

-3.743

-31

-11.038

-

-14.812

Kvóta átértékelés
Árfolyam-különbözetek
Átsorolások és egyéb mozgások
Záró nettó érték
Záró egyenleg 2015. december 31.

2016. évi változások
Növekedések és aktiválások
Leányvállalat vásárlása

-

-

147

-

147

Értékesítések

-8.164

-7

-

-

-8.171

Kvóta átértékelés

-1.763

-

-

-

-1.763

-179

-

-2.580

-

-2.759

Értékvesztés visszaírása

Leányvállalat értékesítése
Árfolyam-különbözetek
Átsorolások és egyéb mozgások
Záró nettó érték

-1.240

47

1.435

-77

165

2.161

-1.309

-32.357

-

-31.505

47.148

12.380

82.741

41.292

183.561

151.222

54.770

179.477

92.713

478.182

-104.074

-42.390

-96.736

-51.421

-294.621

47.148

12.380

82.741

41.292

183.561

Záró egyenleg 2016. december 31.
Bruttó érték
Halmozott értékcsökkenés és
értékvesztés
Nettó érték

Az összehasonlító időszak adatai módosításra kerültek, mivel az értékcsökkenési módszer megváltozott az Irak kurdisztáni régióban lévő eszközök tekintetében. Ennek következtében az immateriális javak értéke 121 millió forinttal csökkent.

2016. dec. 31

2015. dec. 31.

millió forint

millió forint

Downstream

39.265

35.068

Horvát kiskereskedelni hálózat

15.302

15.247

7.915

7.969

Goodwill (nettó könyvszerinti érték)

Ausztriai nagykereskedelem és logisztika
Cseh kiskereskedelmi hálózat

6.789

6.830

Romániai kiskereskedelmi hálózat

4.500

4.545

Magyarországi és szlovén kiskereskedelmi hálózat

4.282

-

477

477

Központ és egyéb

2.027

2.019

Horvát olajmező szolgáltatások

2.027

2.019

41.292

37.087

MOL Petrolkémia

Goodwill összesen

Olaj- és gázkutatási és mezőfejlesztési költségek elszámolása

Számviteli politika
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. Abban az esetben, ha vannak bizonyított
készletek (’bizonyított készlet’ vagy ’kereskedelmi készlet’) és a mezőfejlesztés belső jóváhagyása megtörtént, 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 sikertelen 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 menedzsment szempontból annak megerősítésére, hogy a társaságnak továbbra
is szándékában áll a találatot termelésbe állítani vagy másként értéket kivonni belőle. Amennyiben ez a szándék már nem áll fenn,
a költségek leírásra kerülnek. Amikor a bizonyított kőolaj- vagy földgáz készletek meghatározásra kerülnek, és a mezőfejlesztésről
döntés születik, a vonatkozó költségek a tárgyi eszközök közé kerülnek átsorolásra.
Mezőfejlesztési költségek
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.

Kritikus számviteli becslések és feltételezések

A Successful Efforts módszer alkalmazása az ásványok 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.
Kutatási költségek aktivált értéke

Goodwill

Számviteli politika
Az üzletrész megszerzésének ellenértéke 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.
A bekerülést 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.

A feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközöket megtestesítő költségek aktivált értékének átsorolása a tárgyi eszközök közé, a
bizonyított kőolaj és földgáz készletek meghatározásának időpontjában történik.
A feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó költségek aktivált értékén felül, 2016-ban 4.202 millió forint (2015-ben 7.130 millió forint)
olyan kutatási költség merült fel, mely nem felelt meg az aktiválás követelményének. A Successful Effort módszerrel összhangban
ezek a költségek a különféle operatív költség sorokon kerültek elszámolásra a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatáson belül.
Az egyéb kutatási és fejlesztési költségek kevésbé jelentősek a szénhidrogén kutatási költségekhez viszonyítva. Egyéb kutatási és
fejlesztési költségként 2016-ban 1.132 millió forint (2015-ben 1.744 millió forint) merült fel.
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Meddő fúrások értékvesztése
2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

Omán

5.149

3.050

Magyarország

4.310

7.498

Norvégia

Sikertelen fúrások

1.311

2.248

Egyesült Királyság

162

-

Horvátország

106

4.213

Irak Kurdisztán régió

-

102.794

Kamerun

-

15.204

Pakisztán

-

8.325

Kazahsztán

-

5.836

Egyéb
Összesen

-

454

11.038

149.622

c) Értékcsökkenés
Számviteli politika
Eszközök értékcsökkenési leírása az üzembe helyezésüket követően kezdődik. Az immateriális javak és tárgyi eszközök minden
komponensének értékcsökkenés elszámolása lineáris módon történik, a hasznos élettartam alapján. A különféle eszközök általános
hasznos élettartama az alábbi kulcsok alapján alakul jellemzően:
 Szoftverek 3–5 év
 Épületek 10–50 év
 Finomítói berendezések 4–12 év
 Gáz és olaj szállító és tároló berendezések 7–50 év
 Töltőállomások és felszereléseik 5–30 év
 Egyéb gépek és berendezések (telekommunikációs és automatizálási berendezések) 3–10 év
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 a jövőre nézve 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 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.
Az immateriális javak élettartama véges vagy nem meghatározható. A véges élettartamú eszközök amortizációja lineáris
módszerrel történik az élettartamra vonatkozó legjobb becslés alapján.
A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek legalább évente felülvizsgálatra kerülnek az adott eszköz által nyújtott
tényleges gazdasági haszon alapján.

Kritikus számviteli becslések és feltételezések

A Csoport becsült kőolaj és földgáztartalékainak meghatározása jelentős becslések alkalmazását igényli mely becslések évente
felülvizsgálatra és frissítésre kerülnek. Számos tényező befolyásolja a Csoport kőolaj és földgáztartalék mennyiségének becslését
(pl: geológiai és mérnöki adatok, olajmezők teljesítménye, akvizíciós és divesztíciós tevékenység, új kutak fúrása, nyersanyagárak).
A MOL csoport bizonyított olajkészleteinek becslését az elfogadható bizonyossági szint mellett a szigorú szakmai és kereskedelmi
értékelésre alapozza figyelembe véve az iparági konvenciókat, gyakorlatot és hatósági követelményeket. A kőolaj és földgáz tartalékok adatai alapján kerülnek számításra a Csoport olaj és gáztermelő eszközeinek értékcsökkenés és értékvesztés adatai. A becslésben bekövetkezett változások hatásai a jövőre nézve csak a fennmaradó könyv szerinti érték leírását érinti a hasznos élettartam
figyelembe vételével. A kőolaj és földgáz mezők értékének változása szintén közvetlen hatással van használati érték kalkulációkra
melyek az eszközök realizálható értékét határozzák meg.

Kötelező érvényű változás a számviteli politikában

A következő, 2016-ban vagy később kezdődő üzleti évektől hatályos szabályozásokat alkalmazza a MOL-csoport 2016-ban:
– IAS 16 – Ingatlanok, gépek és berendezések és IAS 38 – Immateriális javak - Értékcsökkenés számítására elfogadott
módszerek tisztázása (árbevétel alapú elszámolás tilalma)

d) Eszközök értékvesztése
Számviteli politika
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 amen�nyiben ez nem lehetséges, jövedelemtermelő egységenként történik. A nem meghatározható élettartamú immateriális javakra
amortizáció nem kerül elszámolásra, azonban ezek esetében az értékvesztés vizsgálatára minden pénzügyi év végén sor kerül.
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.

Kritikus számviteli becslések és feltételezések

Befektetett eszközökön és goodwill-on elszámolt értékvesztés
Az értékvesztés számítása során meg kell becsülni a pénztermelő egységek megtérülő értékét. A használati érték általában a
várható, diszkontált jövőbeni cash-flow-k alapján kerül meghatározásra. A cash-flow-k meghatározása során a legjelentősebb
változók a diszkontráták értéke, maradványérték, vizsgált periódus hossza, illetve a feltételezések alkalmazása, amelyek alapján a
pénzbeáramlásokat és pénzkiáramlásokat megbecsüljük (nyersanyagárak, működési költségek, jövőbeni termélési adatok, globális
és regionális kereslet-kínálat a kőolaj, földgáz és finomított termékek iránt).
A tárgyi eszközök és a goodwill értékvesztésének meghatározása

2016-ban az alábbi jelentős értékvesztés elszámolások és visszaírások merültek fel:
Upstream eszközök értékvesztés tesztje
A MOL-csoport által elvégzett értékvesztés tesztek az alábbi feltételezések mentén készültek:
 Megtérülési érték számítása során az eszközök hosszú távú használatának feltételezése
 Diszkontráták: a megtérülési érték számítások figyelembe veszik a pénz időértékét, az eszköz-specifikus kockázatokat és
a megtérülési rátát, amely a piacon hasonló kockázatú, pénzáramlású és időtartamú befektetésért elvárható lenne. A ráta a
hasonló eszközökre vonatkozó piaci tranzakciók alapján vagy egy olyan tőzsdei cég súlyozott átlagos tőkeköltsége (WACC)
alapján kerül becslésre, amely a vizsgálat tárgyát képző eszközhöz hasonló eszközzel vagy eszközportfólióval rendelkezik,
hasonló potenciállal és kockázatokkal.
 A számítás során a hivatalos, 2016 - 2021 időszakra vonatkozó Upsream szegmens üzleti tervben szereplő az adózás előtti
WACC premissza került alkalmazásra (8%) növelve az adott ország ország-kockázati felárával. Ennek értelmében az értékvesztés számításhoz használt WACC értéke 2016-ban 8,5% és 17,9% között alakult.
 A modellekben használt olaj és gáz árakra vonatkozó feltételezések: körülbelül 60 USD/hordó 2017 és 2019 között, valamint
2020-tól növekvő árak (81 USD/hordó 2030-ra).

Értékvesztés és leírások
(sikertelen fúrások nélkül) – 2016*

Upstream

Downstream

Központ
és egyéb

Gáz Midstream

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Horvátország

1.461

537

5.749

84

7.831

Magyarország

1.183

5.440

-

-

6.623

-

5.982

-

-

5.982

Szlovákia

-

1.028

-

-

1.028

Szlovénia

-

888

-

-

888

Románia

329

-

-

-

329

Egyesült Királyság

239

-

-

-

239

Olaszország

Egyéb
Összesen

316

587

313

-

1.216

3.528

14.462

6.062

84

24.136

*Interszegmens hatással együtt
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Upstream

Downstream

Központ
és egyéb

Gáz Midstream

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

217.719

-

-

-

217.719

Horvátország

68.936

1.941

9.941

-

80.818

Irak Kurdisztán régió

28.296

-

-

-

28.296

Szíria

18.610

-

-

-

18.610

Kamerun

10.429

-

-

-

10.429

Értékvesztés és leírások (sikertelen
fúrások nélkül) - 2015 módosított*
Egyesült Királyság

Oroszország

7.730

-

-

-

7.730

Magyarország

3.977

674

33

140

4.824

Kazahsztán

1.413

-

-

-

1.413

-

285

-

-

285

Románia
Egyéb
Összesen

236

420

78

-

734

357.346

3.320

10.052

140

370.858

*Interszegmens hatással együtt

2016-ban és 2015-ben az Upstream szegmensben elszámolt értékvesztés főként a termelő mezőket, sérült eszközöket és beruházásokat érintette.
A Downstream szegmensben 2016-ban és 2015-ben értékvesztés főként értékesítésre tartott eszközökön (lásd 19. magyarázat), beruházásokon, megrongálódott eszközökön és töltőállomásokon került elszámolásra.
2016-ban és 2015-ben leginkább a Zagreb 1 platform miatt merült fel értékvesztés (lásd 19. magyarázat).
Goodwill értékvesztése

Számviteli politika
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.
A Csoport azon jövedelemtermelő egységek realizálható értéke alapján határozza meg a goodwill értékvesztésének szükségességét,
melyekhez a goodwill kapcsolódik.
A jövedelemtermelő egységek realizálható értéke a jövedelemtermelő egység becsült hátralévő hasznos élettartama alatt várható
jövőbeni pénzáramok figyelembevételével, nettó jelenérték kalkuláció alapján kerül meghatározásra. A nettó jelenérték kalkuláció
során alkalmazott főbb feltételezések a névleges pénzáramok, a diszkontráta, valamint a növekedési ütem időszaki várható változásaira vonatkoznak. A menedzsment olyan adózás előtti diszkontrátákat határoz meg, amelyek tükrözik a pénz időértékére vonatkozó jelenlegi piaci értékeléseket és a jövedelemtermelő egységekre jellemző kockázatokat.
Downstream
Az adózás előtti súlyozott átlagos tőkeköltség ráták (WACC), melyek használatával az előrejelzett pénzáramok diszkontálásra
kerültek és amelyek tükrözik a Downstream szegmensre és a különböző országokra jellemző kockázatokat, 7,7% és 11,7% között
mozogtak.
A növekedési ráták az iparági növekedési előrejelzések alapján kerülnek meghatározásra. A Csoport az előjelzett pénzáramokat a
kiskereskedelmi szegmens legújabb, menedzsment által a 2018-2020-as évre jóváhagyott pénzügyi költségvetései alapján készíti el
és az ezt követő évek pénzáramait egy becsült, 1 és 3,5 % közötti növekedési ráta alapján vetíti ki.
Központ és egyéb szegmens
A horvátországi olajmező szolgáltatásokhoz kapcsolódó goodwill értékvesztésének számítása során az Upstream szegmensnél
alkalmazott feltételezések kerültek alkalmazásra.
A 2016. év végén elvégzett értékvesztés vizsgálatok eredményeképpen nem került goodwill leírásra vagy értékvesztésre. A vezetőség úgy véli, hogy a legfőbb feltételezésekben esetlegesen bekövetkezhető változás nem eredményezné azt, hogy a pénztermelő
egységek könyv szerinti értéke – melyekre goodwill lett allokálva - jelentősen meghaladná a megtérülési értéküket.

10. Üzleti kombinációk és tranzakciók kisebbségi tulajdonosokkal
Számviteli politika

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
vételével. Az üzleti kombinációk vonatkozásában a külső tulajdonosok részesedése a Csoport döntése értelmében vagy valós
értéken, vagy a megszerzett társaság nettó eszközeinek valós értékéből a külső tulajdonosokra jutó összeg értékében kerül meghatározásra. 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 egyenlegek és tranzakciók, köztük az 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 kerülnek bemutatásra.
Az akvizíciót követően a külső tulajdonosok részesedése az eredetileg felvett érték, módosítva a megszerzett társaság tőkéjében
bekövetkező változások külső tulajdonosokra jutó összegével.
A Csoport leányvállalatokban meglevő részesedésének olyan változásai, amelyek nem eredményezik a kontroll elvesztését, tőke
tranzakcióként kerülnek elszámolásra.

a) ENI Slovenia d.o.o. és ENI Hungária Zrt. felvásárlása
2016. június 30-án a MOL-csoport lezárta az ENI Slovenia akvizícióját. Az akvizíció eredményeként a MOL-csoport kiskereskedelmi hálózata 17 töltőállomással bővült, a tranzakcióval várhatóan a Csoport meg fogja szilárdítani piaci pozícióját Szlovéniában a
három legnagyobb kiskereskedelmi piaci szereplő egyikeként. Az újonnan vásárolt töltőállomások a Csoport jelenleg 40 állomásból
álló hálózatát egészítették ki és a felvásárlás egyúttal lehetőséget nyújtott a kiskereskedelmi piacon való megjelenésre Ljubljanában.
2016. augusztus 1-jén a MOL Nyrt. lett az ENI Hungária Zrt. kizárólagos tulajdonosa, amely nagykereskedelmi tevékenysége
mellett 173 töltőállomással rendelkezik Magyarországon. A felvásárlás eredményeként a MOL-csoport magyarországi kiskereskedelmi hálózata több, mint 500 töltőállomást ölel fel. Ezáltal a Csoport piaci pozícióját erősíteni tudja a piaci részesedés növelésén és a
várható szinergia hatásokon keresztül annak érdekében, hogy a közép-kelet-európai régió vezető üzemanyag értékesítője legyen.
Az akvizíciók kapcsán az üzleti kombinációk számviteli elszámolása még nem zárult le 2016. december 31-én, így az átvett eszközök
és kötelezettségek értékelése még nem véglegesített.

Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetések
Halasztott adóeszközök
Forgó eszközök

Könyv szerinti érték

Előzetes valós érték
módosítás

Előzetes
akvizíciókori
valós érték

millió forint

millió forint

millió forint

23.418

2.321

25.739

303

293

596

22.885

1.772

24.657

192

-

192

38

256

294

11.026

-231

10.795

Készletek

2.696

-

2.696

Vevő és egyéb követelések

3.981

-231

3.750

Egyéb forgóeszközök

515

-

515

3.834

-

3.834

Hosszú lejáratú kötelezettségek

-277

-963

-1.240

Céltartalékok

-277

-752

-1.029

Pénzeszközök

Halasztott adókötelezettségek

-

-211

-211

-7.928

-

-7.928

Szállítók

-5.192

-

-5.192

Adó és hozzájárulások

-1.677

-

-1.677

Rövid lejáratú kötelezettségek

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Nettó eszközérték

-1.059

-

-1.059

26.239

1.127

27.366
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Könyv szerinti érték

Előzetes valós érték
módosítás

Előzetes
akvizíciókori
valós érték

millió forint

millió forint

millió forint

Akvizíciókor keletkezett, nem végleges goodwill
Összes ellenérték (részesedés megszerzésekor
érvényes árfolyamon)

31.595

Csökkentve: megszerzett nettó eszközök valós értéke

12. Jelentős nem irányító tulajdonosok
INA-Industrija nafte d.d.

A MOL-csoport 49%-os részesedéssel rendelkezik az INA-Industrija nafte d.d.-ben (továbbiakban INA d. d.). Mivel a részvényesi
szerződés biztosítja a MOL-csoport irányítási jogát az INA d.d. felett, így teljeskörűen kerül konszolidálásra 51% nem ellenőrző
részesedés kimutatása mellett.
Külső tulajdonosokra jutó tőkerészesedés aránya:

-27.366

Akvizíciókor keletkezett, nem végleges goodwill

4.229

Nettó pénzkiáramlás leányvállalat megszerzésekor

Név
INA-Industrija nafte d.d.

Fizetett ellenérték (kifizetéskor érvényes árfolyamon)

31.057

Csökkentve: megszerzett pénzeszközök egyenlege

-3.834

Nettó pénzkiáramlás

27.223

Nem irányító tulajdonosok részesedése
Nem irányító tulajdonosok részesedéséhez kapcsolódó veszteség

A megszerzett vállalatok az akvizíció és a mérleg fordulónap közötti időszakban a következő nettó árbevétellel és időszaki adózás
utáni nyereséggel / veszteséggel (-) járultak hozzá a Csoport tárgyévi konszolidált eredményéhez:

Megvásárolt leányvállalatok
ENI Slovenia doo és ENI Hungária Zrt.

Nettó
árbevétel

Tárgyév nyeresége /
vesztesége (-)

millió forint

millió forint

29.759

-1.464

Az akvizíciós költségek nem voltak jelentősek.

12.682

Eredménytartalékban kimutatott különbözet

-12.732

2016. október 28-án a MOL-csoport eladta a Matjushkinskaya Vertical LLC-ben lévő részesedését. Az Orosz Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat jóváhagyását követően a tranzakció teljesítésére 2016. novemberében került sor.
2016. január 27-én a Csoport értékesítette az IES Csoporthoz tartozó Greengas S.r.l.-ben meglévő 49%-os részesedését.

Befektetett eszközök
Forgó eszközök
Eszközök összesen
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek összesen
Ellenőrzést nem biztosító részesedések
Értékesített nettó eszközök

Eladási ár

Matjushkinskaya
Vertical LLC

Greengas S.r.l.

millió forint

millió forint

19.002

177

288

7.360

19.290

7.537

-3.007

-

-786

-2.086

-3.793

-2.086

-

2.780

15.497

2.671

443

1.684

Halmozott átváltási tartalék kivezetése

-11.820

-348

Értékesítésen keletkező veszteség

-3.234

-639

443

1.684

317.205

-11.653

-57.926

Összes működési bevétel

651.794

780.249

Összes működési költség

-664.611

-934.922

-6.687

-17.171

-19.504

-171.844

-7.453

33.619

Tárgyév nyeresége vesztesége

-26.957

-138.225

Összes átfogó jövedelem

-22.886

-113.763

-11.653

-57.926

-

-3.147

Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény
Nem irányító tulajdonosoknak fizetett osztalék

Összefoglaló pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás

11. Értékesítések

302.951

2015

A MOL-csoport megvásárolta a ČEZ-csoporttól annak 50%-os részesedését a CM European Power Slovakia s.r.o.-ban (CMEPS).
Ennek eredményeként a Slovnaft a.s. lett a CMEPS kizárólagos tulajdonosa 2016. november 30-án.

Ellenőrzést nem biztosító részesedések könyv szerinti értéke

2015
millió forint

millió forint

Adózás előtti veszteség

-25.414

2016
millió forint

2016

Nyereségadó bevétel / ráfordítás (-)

Ellenőrzést nem biztosító részesedések tulajdonosainak fizetett ellenérték

51%

millió forint

Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás

b) Leányvállalatokban lévő részesedés változása – ellenőrzésben bekövetkező változás nélkül

millió forint

51%

Az INA Csoport összevont pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak. Az adatok a Csoporton belüli tranzakciók kiszűrésének
hatásait nem tartalmazzák.

Pénzügyi műveletek vesztesége

Leányvállalatokban lévő részesedés változása - ellenőrzésben bekövetkező változás nélkül

Nem irányító tulajdonosokra
jutó részesedés aránya
2016. dec. 31.
2015. dec. 31.

Forgóeszközök
Befektetett eszközök

2016

2015

millió forint

millió forint

187.498

173.484

869.404

920.541

1.056.902

1.094.025

Rövid lejáratú kötelezettségek

-248.526

-243.479

Hosszú lejáratú kötelezettségek

-213.398

-227.573

-461.924

-471.052

Összes saját tőke

594.978

622.973

Anyavállalati részvényesek részesedésére jutó eredmény

292.027

305.768

Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény

302.951

317.205

Összes eszköz

Összes kötelezettség

2016

2015

millió forint

millió forint

95.437

81.735

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása

-66.663

-61.364

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása

-23.809

-26.571

4.965

-6.200

Összefoglaló cash-flow adatok
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás

Pénzeszközök növekedése / (csökkenése)

Értékesítés nettó pénzáramlásának elemzése
Eladási ár
Értékesítés kapcsán kivezetett pénzeszközök
Nettó pénzáramlás

Az értékesítések eredménye az egyéb működési költségek között kerül kimutatásra.

-8

-5.697

435

-4.013
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15. Egyéb forgóeszközök

Magnolia Finance Ltd.

2016. március 21-én a MOL-csoport visszvásárolta a Magnolia Ltd. által kibocsátott kötvényeket. A Csoport a tranzakció eredményeképp megszerezte a Magnoliában lévő nem irányító részesedését. A visszavásárlás ellenértéke, valamint a nem irányító részesedés könyv szerinti értékének különbözete a tőkében került elszámolásra a visszavásárolt saját részvények értékének részeként.
Nem irányító tulajdonosokra
jutó részesedés aránya
Név

2016. dec. 31

Magnolia Finance Limited

2016. dec. 31.

0%

100%

2016

2015

millió forint

millió forint

31.757

42.249

Kupon és osztalékfizetés

-1.896

-10.492

-29.861

-

0

31.757

2016. dec. 31.

2015. dec. 31.
módosított

Nem irányító tulajdonosok részesedésének megvásárlása
Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény záró egyenlege

13. Egyéb befektetett eszközök
millió forint

millió forint

Kötelezően tartandó készletek

38.467

37.645

Beruházásokra adott előlegek

2.879

2.154

Bányajáradék előleg

1.502

2.248

Hosszú távú bérletre fizetett előleg

640

599

Immateriális javakra fizetett előleg

912

1.910

-

556

Üzleti kombinációk vásárlására adott előleg
Egyéb
Összesen

3

156

44.403

45.268

Az összehasonlító időszak adata módosításra került a IES S.p.A által jelentett kötelezően tartandó készlet Egyéb befektetett
eszközök közé való átsorolása miatt 9.113 millió forint értékben.

14. Készletek

Számviteli politika
A lassan mozgó és elavult készletek leírását követően a készletek - beleértve a befejezetlen termelést is - a bekerülési érték és a nettó
realizálható érték közül az alacsonyabbikon vannak kimutatva. A nettó realizálható érték megegyezik a szokásos üzletmenet során
becsült eladási árral, csökkentve a befejezés becsült költségeivel és az értékesítés következtében felmerülő költségekkel. 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.
2016. dec. 31.

Félkész és késztermékek

2015. dec. 31. módosított

Bekerülési érték

Nettó realizálható
érték

Bekerülési érték

Nettó realizálható
érték

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

220.298

212.685

190.289

179.453

Egyéb alapanyagok

75.219

53.781

76.434

55.398

Vásárolt kőolaj

93.469

86.426

69.941

63.095

Egyéb áruk

33.737

32.250

43.956

41.959

-

-

-

-

422.723

385.142

380.620

339.905

Vásárolt földgáz
Összesen

2016-ban 6.027 millió forint értékvesztés került elszámolásra (2015-ben 14.830 millió forint), főként az alapanyagokkal és az árukészlettel kapcsolatban.
Az év során 3.344 millió forint értékvesztés került elszámolásra vezetékben lévő készletekre Irak kurdisztáni régióban.
Bázisidőszak módosításra került az IES S.p.A által jelentett 9.113 millió forint kötelezően tartandó készletek Egyéb befektetett
eszközök közé sorolásának hatásával.

2015. dec. 31.
módosított

millió forint

millió forint

Előre fizetett és visszaigényelhető adók (kivéve jövedelemadók)

40.103

52.573

Adott előlegek

12.332

13.784

Előre fizetett költségek

7.554

7.171

Egyéb(1)

6.250

3.262

66.239

76.790

Összesen

Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény nyitó egyenlege

2016. dec. 31.

(1) Az Egyéb sor bevétel elhatárolásokat tartalmaz.

16. Céltartalékok
Számviteli politika

Céltartalékot kell megjeleníteni, ha egy múltbeli esemény következtében meglévő (jogi vagy vélelmezett) kötelme áll fenn, melynek
rendezése valószínűsíthető a jövőben, és a kötelem összegére megbízható becslés készíthető. A céltartalékként megjelenített összeg
a meglévő kötelem rendezéséhez szükséges ráfordításra vonatkozó legjobb becslés kell legyen. A hosszú lejáratú kötelmek estében
jelenértékre kell diszkontálni az összeget. Ebben az esetben a céltartalék könyv szerinti értéke időszakonként növekszik, hogy
tükrözze a diszkont lebontását az idő múlásával. Ezt a növekedést a kamatráfordítások között kell megjeleníteni. A céltartalékként
kimutatott összeget minden mérlegfordulónapkor szükséges megvizsgálni és az aktuális legjobb becslés szerint módosítani kell.
Ha a kötelem fennállásának valószínűsége csekély vagy nem lehet az összegére vonatkozóan megbízható becslést adni, akkor
megfelelő közzététel mellett céltartalékot képzése nem szükséges.
Szervezet átalakításra képzett céltartalék
A Csoport munkavállalói, a munkáltató részéről történő felmondás esetén, a vonatkozó magyar törvényeknek megfelelően, valamint a MOL és az alkalmazottak közötti Kollektív Szerződés értelmében végkielégítésre jogosultak. A konszolidált éves beszámolóban az ilyen jellegű céltartalék akkor kerül megjelenítésre, ha a szervezet-átalakítási program meghatározásra és kihirdetésre
került, és a végrehajtás feltételei teljesültek.
Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék
A jelen és jövőbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi kiadások, felmerüléskor jellegüknek megfelelően költségként kerülnek
elszámolásra vagy aktiválandók. Környezetvédelmi költségek miatti kötelezettség akkor kerül felvételre, ha a környezetvédelmi
kárfelmérés vagy kármentesítés valószínű és a céltartalék mértékének megállapítása a felmerülő költségekre vonatkozó legjobb
becslés alapján történik. A hosszú lejáratú kötelezettségek esetében az elszámolt összeg a várható jövőbeli költségek jelenértéke.
Mezőfelhagyási kötelezettségre képzett céltartalék
A Csoport a kőolaj- és földgáztermelő mezőkön a termelés felhagyását követően jelentkező jövőbeni költségeinek jelenértékére
céltartalékot képez. A kötelezettség felmerülésekor kell megképzeni a teljes céltartalékot a mezőfelhagyási és helyreállítási költségek jelenértékének megfelelő mértékben. Ezzel egyidőben a kapcsolódó eszköz értékét is meg kell növelni a céltartalékkal
megegyező értékben. 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 értékcsökkenés kerül elszámolásra (Downstream esetében lineárisan, Upstream esetében a termelés arányában). Bármely, a
várható költségek jelenértékében bekövetkező változás, a céltartalék és a megfelelő tárgyi eszköz értékének egyidejű módosításaként jelenik meg.
Nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék
A rendszerek által biztosított juttatások költsége a Csoport által meghatározott juttatási rendszere szerint, rendszerenként külön
kerül meghatározásra, a kivetített jóváírási egység módszerrel, aktuáriusi értékelés alapján. Az aktuáriusi nyereségek és veszteségek egyéb átfogó jövedelemként azonnal elszámolásra kerülnek. A rendszer bevezetése vagy a rendszerben történő változás
következtében keletkező múltbeli szolgálat költsége azonnal elszámolásra kerül ráfordításként.
A nettó kamatráfordítás megállapításának alapja a nettó meghatározott jövőbeni juttatás, mely a pénzügyi eredmény részeként
kerül kimutatásra. A program eszközeinek hozama és a kamatbevétele (mely a nettó kamatráfordítás része) közötti különbség az
egyéb átfogó jövedelemben kerül elszámolásra.
Kibocsátási kvóták
A Csoport céltartalékot jelenít meg a becsült CO2-kibocsátásra, ha a tényleges kibocsátás meghaladja az ingyenesen juttatott
kvóták mértékét. Ha a tényleges kibocsátás meghaladja a kapott kibocsátási egységet, a hiányra aktuális piaci áron vagy megkötött
forward áron céltartalékot kell képezni.

Önkéntes változtatás a számviteli politikában

A Csoport döntése értelmében a térítésmentesen kapott kvóták szegmensek közötti allokációja megváltozott. A döntés alapján
ingyenesen juttatott kvóták csak az Upstream és Downstream szegmensben jeleníthetők meg. Ezen módosítás nincs kihatással a
csoportszintű eredményre, kizárólag szegmensek közötti átsorolást jelent 1.354 millió forint értékben előző évre vonatkozóan.
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Kritikus számviteli becslések és feltételezések
Becslés szükséges egy jogi ügy kimenetelének, kötelezettség felmerülésének valószínűségére és számszerűsítésére vonatkozóan. A
becslésben rejlő bizonytalanság miatt a tényleges kifizetések eltérhetnek az eredetileg megbecsült összegtől.
A környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek köre, számszerűsítése és időbeli felmerülése
A Csoport céltartalékot mutat ki a jövőbeni leszerelési kötelezettségekre az olaj és gáz kitermelő létesítmények, csővezetékek
kapcsán hasznos élettartamuk végeztével. Ezen leszerelési események a jövőben fognak bekövetkezni, így a pontos követelmény,
aminek a bontáskor meg kell felelni, még bizonytalan. A leszerléshez használt technológiák és költségek folyamatosan változnak,
ahogy a politikai, környezetvédelmi, bizontsági és közösségi elvárások is. A vonatkozó jogszabályok értelmezése mellett a vezetőség
a korábbi tapasztalatait felhasználva becsüli meg a környezetvédelmi és mezőfelhagyási céltartalékok értékét.
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
hosszú távú jellege miatt a becslések jelentős bizonytalanságot hordoznak.
Bizonyos peres ügyek kimenetele
A Csoport tagjai több peres ügyben, hatósági és polgári eljárásban érintettek, melyek a rendes üzletmenet során fordulnak elő. A
céltartalékok akkor kerülnek megjelenítésre, amikor valószínűvé válik, hogy a múltbeli esemény következtében meglévő kötelem
teljesítéséhez gazdasági hasznok kiáramlására lesz szükség, és a várható pénzkiáramlás megbízhatóan becsülhető.
A kötelezettségek időbeli megjelenítése és számszerűsítése becslést követel meg a körülmények és tényelek figyelembe vételével,
melyek változhatnak. Mivel a pénzkiáramlások a jövőben történnek meg, ezért a céltartalékok és kötelezettségek értékét rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani a megváltozott körülményeknek megfelelően.

állomány 23.676 millió forint értékben tartalmaz az INA Csoport akvizíciója során felvett olyan függő kötelezettségeket, melyek az
INA meglévő környezetvédelmi kötelezettségein alapulnak, illetve további 15.712 millió forint környezetvédelmi függő kötelezettséget az IES akvizíciója kapcsán (lásd 26. magyarázat).
Létszámleépítési céltartalék

Folyamatos hatékonyság növelő projektek részeként a MOL Nyrt., a Slovnaft a.s., az INA d.d., az IES S.p.A és egyéb Csoport tagok
a munkaerő további optimalizálásáról döntöttek. Mivel a menedzsment elkötelezett a változások mellett és az 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 nettó jelenértékének felelnek meg. A mantovai
tevékenység átalakítása kapcsán az IES 9.145 millió forint értékű létszámleépítési céltartalékot képzett 2013-ban, amely 2016.
december 31-re 579 millió forintra csökkent. 2015-ben az INA létszámleépítési programjára 9.804 millió céltartalékot képzett, amely
2016. december 31-re 793 millió forintra csökkent. A létszámleépítésre képzett céltartalék záró egyenlege 2016. év végén 2.938 millió
forint (2015. év végén 16.063 millió forint) volt.
Mezőfelhagyási kötelezettségre képzett céltartalék

2016. december 31-én a termelés befejezését követő becsült mező- és kútfelhagyási költségekkel kapcsolatosan megképzett céltartalék összege 274.471 millió forint volt. Ennek a költségnek körülbelül 6%-a várhatóan 2017 és 2021 között merül fel, a fennmaradó
94% pedig a 2022 és 2068 közötti időszakban fog felmerülni. 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 standard alapján a megképzett céltartalék feltételeknek
megfelelő része a vonatkozó mezők értékére került aktiválásra.

Környezetvédelem

Létszám
leépítés

Hosszú
távú munkavállalói
juttatások

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

77.005

14.172

23.184

263.821

24.610

33.651

436.443

-35

-54

-72

-

122

943

904

Képzés és korábbi becslések felülvizsgálata

4.440

10.315

1.520

6.004

2.927

17.141

42.347

Kamathatás

2.018

-

676

7.487

30

-

10.211

-234

-155

134

3.028

-34

2.428

5.167

-4.503

-8.215

-3.776

-2.926

-2.461

-6.259

-28.140

78.691

16.063

21.666

277.414

25.194

47.904

466.932

46

-

9

-3.007

-

222

-2.730

A hosszú távú munkavállalói juttatási kötelezettség nettó jelenértéke
az év elején

2.251

1.550

397

4.902

2.518

-650

10.968

Leányvállalat bevonásának / eladásának (-) hatása

Egyenleg 2015. január 1.
(módosított)
Leányvállalat bevonása / eladása (-)

Árfolyam-különbözet
Felhasználás
Egyenleg 2015. december 31.
(módosított)
Leányvállalat bevonása / eladása (-)
Képzés és korábbi becslések
felülvizsgálata
Kamathatás
Árfolyam-különbözet
Felhasználás
Egyenleg 2016. december 31.
Rövid lejáratú rész 2015. dec. 31.
Hosszú lejáratú rész 2015. dec. 31.
Rövid lejáratú rész 2016. dec. 31.
Hosszú lejáratú rész 2016. dec. 31.

Nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék
Mező
felhagyás

Peres
ügyek

Egyéb

Összesen

1.771

-

444

6.484

-

-

8.699

666

29

2

-11.157

-95

586

-9.969

-4.432

-14.704

-2.571

-165

-2.120

-12.310

-36.302

78.993

2.938

19.947

274.471

25.497

35.752

437.598

6.164

9.980

2.506

633

14.695

18.283

52.261

72.527

6.083

19.160

276.781

10.499

29.621

414.671

4.888

1.135

2.720

398

17.233

6.049

32.423

74.105

1.803

17.227

274.073

8.264

29.703

405.175

Környezetvédelmi céltrartalék

2016. december 31-én 78.993 millió forint céltartalék szerepel a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a múltban keletkezett,
elsősorban a talaj- és talajvíz szennyeződésekkel, veszélyes hulladékokkal (pl. savgyanta) kapcsolatos magyarországi, horvátországi, szlovákiai és olaszországi kötelezettségekre. A céltartalék meghatározásának alapjául a MOL belső, környezetvédelmi szakértő csoportja által készített felmérés szolgált. Az érték becslése a jelenleg ismert technológiák és mai árak alapján, kockázatokkal
súlyozott cash flow meghatározásával történt, becsült kockázatmentes kamatlábbal diszkontálva. A 2016. december 31-i céltartalék

2016. december 31-én a Csoport 19.947 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 MOL Petrolkémia Zrt. és a Slovnaft munkavállalói azonban a szolgálati idő függvényében, a
nyugdíjazáskori fizetésük alapján legfeljebb 2, illetve 7 havi juttatásban részesülnek nyugdíjazáskor. Az említett juttatásokon kívül
Magyarországon a nyugdíjba vonuló munkavállalók jogosultak a Munka Törvénykönyve alapján meghatározott felmentési időre
járó távolléti díjnak megfelelő juttatásra. A felmentési idő a munkában töltött időtől függően 1-3 hónap hosszúságú lehet. Külön
kezelésű alap egyik esetben sem került kialakításra. A céltartalék mértékének meghatározása a kivetített jóváírási egység módszerének használatával, 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 diszkontráta és a bérszínvonal emelkedése között hozzávetőleg 2%-os különbség van.
2016

2015

millió forint

millió forint

21.666

23.184

9

-72

496

-666

1.910

3.800

444

676

Céltartalék felhasználás

-2.571

-3.776

Aktuáriusi nyereség (-) / veszteség nettó hatása

-2.009

-1.614

Múltbeli szolgálat elszámolt költsége
Tárgyévre jutó szolgálat költsége
Kamathatás

melyből:
Nyugdíjazási juttatás (lásd 8. magyarázat)
Törzsgárda juttatás
Árfolyamkülönbözet
A hosszú távú munkavállalói juttatási kötelezettség nettó jelenértéke
az év végén

-794

-1.624

-1.215

10

2

134

19.947

21.666
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Az alábbi táblázat foglalja össze a tárgyévi juttatások nettó költségeinek elemeit, amelyek a jövedelemre vonatkozó kimutatásban a
nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalékra vonatkozóan személyi jellegű ráfordításként kerültek kimutatásra.

Tárgyévre jutó szolgálat költségei
Aktuáriusi nyereség (-) / veszteség nettó hatása
Múltbeli szolgálat elszámolt költsége
Év végi egyenleg

2016

2015

millió forint

millió forint

1.910

3.800

-1.215

10

496

-666

1.191

3.144

A következő táblázat bemutatja a nyugdíjjuttatások számításakor használt főbb pénzügyi és aktuáriusi változókat, becsléseket.
2016

2015

Diszkontráta %

1.7 - 3.0

2.0 - 3.7

Átlagos bérnövekedés %

0.0 - 2.0

0.0 - 2.0

Halálozási ráta (férfiak)

0.05 - 3.57

0.05 - 3.57

Halálozási ráta (nők)

0.02 - 1.53

0.02 - 1.53

Az aktuáriusi nyereségek (-) / veszteségek a következő tételekből álltak:
Nyugdíjazási juttatás

A szállítói kötelezettségek nem kamatozó jellegűek és általában 30 napon belül kerülnek rendezésre.

Fizetendő adók és hozzájárulások (kivéve nyereségadók)
Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek

2016

2015

2016

2015

millió forint

millió forint

millió forint

-867

-849

-605

-520

Pénzügyi feltételezések változásából eredő aktuáriusi
nyereség (-) / veszteség

786

86

-345

-60

Tapasztalati módosításokból eredő aktuáriusi nyereség (-)
/ veszteség

-713

-861

-265

590

Aktuáriusi nyereség (-) / veszteség összesen

-794

-1.624

-1.215

10

Peres ügyek és egyéb céltartalékok

A peres ügyek és egyéb céltartalékok a kibocsátási kvótákra, jogi követelésekre és egyéb jövőbeni pénzügyi kötelezettségekre
képzett céltartalékok összegét tartalmazzák.
2016. december 31-én a peres ügyek becsült költségére képzett céltartalék 25.497 millió forint (2015-ben 25.194 millió forint) volt.
A Csoport kibocsátási kvótákra képzett céltartaléka 2016. december 31-én 4.329 millió forint (2015. december 31-én 7.001 millió
forint) volt. A MOL-csoport 2016-ban 4.293.688 kibocsátási kvótát kapott a magyar, horvát és szlovák hatóságoktól (2015-ben
4.427.304-et). A kibocsátási kvótákból 2016-ban összesen 6.374.298 tonna került felhasználásra (2015-ben 6.380.111 tonna).

17. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

millió forint

millió forint

141.919

150.180

35.723

33.003

Fizetendő vámok

9.867

10.463

7.607

8.897

Egyéb halasztott bevételek

4.806

4.985

Stratégiai készletezésért fizetendő díjak

3.794

4.243

Alapügyletek negatív valós érték értékelési különbözete

3.299

9.991

Kapott stratégiai kapacitás lekötési díj

1.466

-

629

669

Kapott és elhatárolt állami támogatások (lásd 9. magyarázat)
Egyéb
Összesen

3.514

1.982

212.624

224.413

19. Értékesítésre tartott eszközök és kötelezettségek
Számviteli politika

Egy befektetett eszköz vagy elidegenítési csoport akkor minősül értékesítésre tartottnak, ha annak könyv szerinti értéke elsődlegesen egy értékesítési ügylet, nem pedig a folyamatos használat során térül meg. Ez akkor valósul meg, ha az értékesítés nagyon
valószínű, valamint az eszköz vagy elidegenítési csoport annak jelenlegi állapotában azonnal értékesíthető. A menedzsmentnek
elkötelezettnek kell lennie az értékesítés mellett és annak várhatóan a minősítéstől számított egy éven belül meg kell felelnie a befejezett értékesítés feltételeinek, valamint az értékesítési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseknek azt kell jelezniük, hogy
nem valószínű a terv jelentős változtatása vagy a terv visszavonása.
Az értékesítésre tartottá minősítést megelőzően közvetlenül értékvesztés teszt végrehajtása szükséges. Az értékesítésre tartottá
minősített befektetett eszközt vagy elidegenítési csoportot annak könyv szerinti értéke és az értékesítési költségekkel csökkentett
valós értéke közül az alacsonyabbon kell értékelni. Ha egy tárgyi eszköz vagy immateriális jószág értékesítésre tartóttá minősítésre
kerül, értékcsökkenés és amortizáció nem számolható el.
2016-ban megkezdődött a Zagráb 1 platform divesztíciója, melynek eredményeképp a 282 millió forint értékű eszköz értékesítésre tartottá került besorolásra. A besorolás előtt közvetlenül értékvesztés teszt került végrehajtásra, melynek eredményeképp a
Csoport 5.937 millió értékvesztést számolt el. Az eszközök a Központi és egyéb szegmens jelentésadatait képezik.
2016-ban a Csoport elkötelezte magát az IES S.p.A kiskereskedelmi hálózat eszközeinek értékesítése mellett, valamint aktívan
keresi az érkesítési lehetőségeket, melynek eredményeképp 5.982 millió forint értékvesztés elszámolása után 2.800 millió fortint
értékben sorolt át eszközöket az ertékesítésre tarott kategóriába. Az eszközök a Downstream szegmens jelentésadatait képezik.
A mendezsment várakozásai szerint a következő tizenkét hónapban mindkét értékesítési tranzakció bekövetkezik.

2015. dec. 31.
módosított

millió forint

millió forint

10.553

11.808

Tárgyi eszközök kiváltásáért kapott elhatárolt kompenzáció

4.319

4.902

Eszközök

Kapott és elhatárolt egyéb támogatások

3.301

3.642

Állam felé fennálló kötelezettség eladott lakásokkal kapcsolatban

1.592

2016. dec. 31.

2015. dec. 31.

millió forint

millió forint

Tárgyi eszközök

3.082

-

1.832

Értékesítésre tartott eszközök és kötelezettségek

3.082

-

-

-

Értékesítésre tartott eszközök és kötelezettségek

Munkavállalói lakásértékesítések halasztott bevétele

1.292

1.321

Kötelezettségek

Egyéb

1.601

1.059

Értékesítésre tartott kötelezettségek

22.658

24.564

Összesen

2015. dec. 31.
módosított

Vevőktől kapott előlegek

2016. dec. 31.
Kapott és elhatárolt költségvetési támogatások (lásd 9. magyarázat)

2016. dec. 31.

A fizetendő adók és hozzájárulások főként bányajáradékból, társadalombiztosítási járulékból, általános forgalmi adóból és jövedéki
adóból állnak.

Törzsgárda juttatás

millió forint

Demográfiai feltételezések változásából eredő aktuáriusi
nyereség (-) / veszteség

18. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

2015. december 31-én nem voltak értékesítésre tartott eszközök vagy kötelezettségek.
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PÉNZÜGYI
INSTRUMENTUMOK,
TŐKE ÉS PÉNZÜGYI
KOCKÁZATKEZELÉS

E szakasz ismerteti a Csoport tőkestruktúrájának menedzselésére és a pénzügyi kockázatok kezelésére vonatkozó politikákat
és eljárásokat, valamint bemutatja azon
pénzügyi instrumentumokat is, melyek segítségével a Csoport megvalósítja ezen politikákat. Ugyancsak e szakasz tartalmazza
a fedezeti elszámolásra vonatkozó politikákat, illetve a pénzügyi instrumentumokra vonatkozó közzétéleket.

A követő értékelés az adott pénzügyi instrumentum besorolásán alapszik. A Csoport pénzügyi eszközei a kezdeti értékeléskor
kerülnek besorolásra azok jellegének és céljának megfelelően.
Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi eszközök
Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi eszközök kategóriájába a kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök (beleértve
a származékos ügyleteket, kivéve amelyek hatékony fedezeti instrumentumnak minősülnek), illetve a kezdeti megjelenítéskor az
eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök tartoznak.
Az eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi eszközök valós értéken kerülnek megjelenítésre a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban, míg a kapcsolódó bevételek vagy ráfordítások a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerülnek elszámolásra.
Adott kölcsönök és követelések
Az adott kölcsönök és követelések olyan fix vagy meghatározható kifizetéssel rendelkező nem származékos pénzügyi eszközök,
amelyek nem jegyzettek egy aktív piacon. A kezdeti értékelést követően az adott kölcsönök és követelések az effektív kamatláb
módszer alapján meghatározott, esetleges értékvesztéssel csökkentett amortizált bekerülési értéken kerülnek értékelésre.
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok
Az értékesíthető pénzügyi eszközök azok a nem származékos pénzügyi eszközök, melyeket a Csoport bekerüléskor értékesíthetőnek minősített, vagy nem tartoznak a fenti három pénzügyi eszköz kategória egyikébe sem. Az értékesíthető pénzügyi eszközök
a megszerzést követően valós értéken kerülnek értékelésre, a nem realizált nyereség és veszteség közvetlenül az egyéb átfogó jövedelem valós érték értékelési tartalékba történő elszámolásával.

és folyamatosan értékelésre kerülnek annak megállapítása érdekében, hogy azok folyamatosa hatékonyak voltak azon pénzügyi
beszámolási időszakok alatt, amelyekre vonatkozóan a fedezeti ügyleteket megjelölésre kerültek.
A fedezeti elszámolás szigorú követelményeinek megfelelő fedezeti ügyletek elszámolása az alábbiak szerint történik:
Valós érték fedezeti ügyletek
A valós érték fedezeti ügyletek egy, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban kimutatott eszköz, vagy kötelezettség, vagy egy
meg nem jelenített 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 így mind a fedezett tétel, mind a fedezeti ügylet 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.
A Csoport akkor szünteti meg a valós érték fedezeti elszámolást, ha a fedezeti instrumentum lejár, eladásra kerül, megszűnik vagy lehívásra kerül, 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 kitettségek fedezése, amelyek egy, a pénügyi helyzetre
vonatkozó kimutatásban szereplő eszköznek vagy kötelezettségnekl, vagy egy nagy valószínűséggel előre jelzett ügylettel kapcsolatos bizonyos kockázatnak tulajdoníthatók és amelyek érinthetik az eredményt. A fedezeti ügylet nyereségének vagy veszteségének
hatékony része közvetlenül az egyéb átfogó jövedelemben, míg a nem hatékony része az eredménnyel szemben kerül elszámolásra.
Az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt összegeket akkor kell a jövedelemre vonatkozó kimutatásba átvezetni, amikor a fedezett
tranzakció az eredményre hatást gyakorol. Ha a fedezett ügylet egy nem pénzügyi eszköz vagy kötelezettség megszerzésének költsége, a saját tőkében elszámolt összeget a nem pénzügyi eszköz vagy kötelezettség bekerülési értékében kell figyelembe venni.
Ha az előre jelzett ügylet várhatóan már nem fog bekövetkezni, a korábban 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 érdekeltségekbe történt 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.

Valós értéken történő értékelés

Pénzügyi eszközök értékvesztése

Az instrumentumok valós értékének meghatározása a mérleg fordulónapján érvényes, tranzakciós költségek levonása nélküli jegyzett piaci árak alapján 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.

A Csoport a pénzügyi eszközökre, illetve azok csoportjaira vonatkozóan minden mérlegfordulónapon értékvesztés-vizsgálatot
végez. 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
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 az értékvesztés pillanatában aktuális effektív kamatlábával diszkontált nettó jelenértékének különbözetével. Az értékvesztés összege a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra.
Amennyiben egy későbbi időszakban az értékvesztés összege csökken, és a csökkenés az értékvesztés elszámolását követő
időszakban bekövetkezett eseményből származik, a korábban elszámolt értékvesztés visszaírandó. A jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolt értékvesztés visszaírását olyan mértékig lehet elszámolni, hogy az eszköz könyv szerinti értéke ne haladja meg
az eszköz visszaírás időpontjára vonatkozó amortizált bekerülési értékét.
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok
Ha egy értékesíthető eszköz esetében értékvesztés 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 a jövedelemre vonatkozó kimutatásba kerül átvezetésre. Értékesíthető pénzügyi eszköznek minősített tőkeinstrumentumok esetében, az értékvesztés visszaírása nem a jövedelem helyzetre vonatkozó
kimutatásban kerül elszámolásra, hanem az egyéb átfogó jövedelemben. A hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokra vonatkozó
értékvesztés visszaírása abban az esetben kerül a jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolásra, ha az instrumentum valós
értékének növekedése egyértelműen az értékvesztés eredményben történő elszámolását követő időszak eseményéből fakad.

Számviteli politika
Bekerülési érték

A pénzügyi instrumentumok bekerüléskor valós értéken kerülnek kimutatásra (az eredménnyel szemben valós értéken nem értékelt eszközök és kötelezettségek eseténen beleértve a tranzakciós költségeket is).
Követő értékelés

A pénzügyi instrumentumok kivezetése

A pénzügyi instrumentumok kivezetése akkor történik meg, amikor a Csoport már nem rendelkezik a pénzügyi instrumentumban
foglalt jogokkal, amely rendszerint az instrumentum eladásával, vagy az instrumentumból származó valamennyi pénzáramlás
független, harmadik fél részére történő átadásával megvalósul. Abban az esetben, ha a Csoport nem adja át és nem is tartja meg a
pénzügyi eszközhöz kapcsolódó összes kockázatot és hozamot, de megtartja az eszköz feletti ellenőrzést, a visszatartott hozamot
eszközként, míg a megtartott kockázatból eredő lehetséges pénzkiáramlásokat kötelezettségként kell állományba venni.
Fedezeti ügyletek

A fedezeti elszámolás szempontjából az ügyletek a következő kategóriákba sorolhatók:
 valós érték fedezeti ügyletek;
 cash flow fedezeti ügyletek; vagy
 külföldi érdekeltségekbe történt nettó befektetések fedezeti ügyletek.
A fedezeti ügylet megkötésekor a Csoport formálisan megjelöli és dokumentálja a fedezeti kapcsolatot, amelyre a Csoport a fedezeti
elszámolást alkalmazni kívánja, az ügylet megkötésének kockázatkezelési céljaival és stratégiájával együttesen. 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 hatékonyak
(80-125%) lesznek a fedezett kockázatnak tulajdonítható valósérték- vagy cashflow-változásokat ellentételező hatások elérésében,
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Kritikus számviteli becslések és feltételezések
A pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása során a menedzsment becsléseket alkalmaz a valós értékre jelentős hatást
gyakorló tényezők jövőbeli alakulásával kapcsolatban (beleértve többek között a hozamgörbéket, árfolyamokat, a kockázatmentes
kamatlábakat, illetve az átváltási opcióhoz kapcsolódóan a MOL részvények árfolyamának volatilitását és az elvárt osztalékhozamot).
A kölcsönök és követelések megtérülésének értékeléséhez, valamint a kapcsolódó céltartalékok szükségességének megítéléséhez a
mendezsment mérlegelése szükséges. A mérlegeléskor figyelembe vett tényezők között szerepel a másik fél hitelminősítése, a jövőben
várható fizetések összege és időzítése, illetve bármilyen más lehetséges tevékenység, amely csökkenti a nem fizetés kockázatát.

20. Pénzügyi kockázatkezelési politika
A MOL-csoporton belül a pénzügyi kockázatkezelési feladatok központosítottak, ezért a pénzügyi kockázati tényezők Csoport
szinten kerülnek meghatározásra és mérésre egy Kockáztatott Érték (Value-at-Risk, VaR) megközelítésre alapuló modell használatával. A felső vezetés részére negyedéves pénzügyi kockázati jelentés készül.
A kockázatkezelés általános megközelítése szerint az üzleti tevékenységet, mint egy megfelelően kiegyensúlyozott portfoliót kezeli.
A MOL kizárólag a következő esetekben lép fel aktívan az árukitettség kezelése érdekében:
 Csoport szintű célok – pénzügyi mutatók és cálok, valamint 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 tőkeáttétel szintjétől függően. A két különböző esetben a kockázatkezelés
az alábbiakra fókuszál:
 Magas tőkeáttétel mellett a kockázatkezelés elsődleges célja a banki kovenánsok megsértése valószínűségének csökkentése,
mivel a kovenánsok esetleges megsértése akadályozhatja a Csoport tevékenységének zavartalan finanszírozását.
 Alacsony tőkeáttétel esetén a kockázatkezelés fókusza a részvényesi érték megóvása, a pénzköltési fegyelem erősítése, a
kockázat alapú projekt kiválasztás segítségével.
A Csoport jelenlegi tőkeáttétele alacsony. 2016 december 31-én a Nettó adósság / EBITDA mutató 0,97 (2015-ben 0,74), míg a Nettó
eladósodottság 25,2% (2015-ben 20,7%).
A MOL-csoport csak az ISDA (International Swaps and Derivatives Association), illetve a magyar jog hatálya alá tartozó Magyar
Piaci Kereskedelmi Keretszerződés szerint köt származékos ügyletet. A MOL Commodity Trading Kft. azért jött létre, hogy a kőolaj
és olajtermék fedezeti ügyleteket a MOL-csoport igényeinek megfelelően központilag kezelje, optimalizálja a MOL-csoport széndioxid-kvóta pozícióját, illetve hogy menedzselje a Csoport árambeszerzését. A piaci- és hitelkockázat kontrollja érdekében kockázati limitek (Kockáztatott Érték (VaR) limit, partner limit, potenciális kitettség limit) kerültek megállapításra. A limiteknek való
megfelelés napi szinten ellenőrzésre kerül.

a) Főbb kitettségek
A Csoportszintű Kockázatkezelés azonosítja a főbb kockázati tényezőket és méri a Csoport működési eredményére vonatkozó hatásukat. A MOL Csoport főbb kitettségeket alulról építkező (bottom-up) modellezés segítségével kíséri figyelemmel. Ennek megfelelően a gázolaj crack spread, a kőolaj ára és a benzin crack spread járul hozzá leginkább a cash flow volatilitásához. Az árfolyamok,
az egyéb finomítói és vegyipari termékek árának cash flow volatilitásra gyakorolt hatása is jelentős.
Termékár kockázat kezelése

A MOL-csoport, mint integrált olaj- és gázipari vállalat, mind eladóként, mind vásárlóként termékár kockázatnak van kitéve.
A főbb termékár kockázat abból származik, hogy a Csoport integrált üzleti modelljében a Downstream szegmens több kőolajat
használ fel, mint a saját termelésű kőolaj mennyisége. Az Upstream szegmensben „hosszú” kőolaj pozícióval, míg a Downstream
szegmensben „hosszú” finomítói és vegyipari árrés pozícióval rendelkezik a Csoport. A termékár kockázat nincs teljes mértékben
fedezve, hiszen az olajipari vállaltok részvényeibe befektetők általában hajlandóak vállalni az olajipari üzletmenetből származó
kockázatokat. Amennyiben szükséges, a Csoport lefedezi a normális üzletmenettől eltérő és a szokásos piaci árváltozásokat meghaladó termékár kockázatokat.
2016-ban a Csoport rövid lejáratú és középtávú termékár csere és opciós ügyleteket kötött. A tranzakciók elsősorban készletekhez
kapcsolódó fedezeti ügyletek voltak, amelyeket a Csoport a finomító normál üzletmenettől való eltérése (pl.: karbantartás/leállás)
időszakában felmerülő ármozgások fedezése céljából, a kedvező határidős görbe struktúrából származó előnyök kihasználása érdekében, kőolajbeszerzéshez, valamint egyéb kereskedelmi lehetőségek kiaknázásához kapcsolódóan kötött.
Árfolyamkockázat kezelése

Az üzleti működés jellemzően USD vezérelt. A Csoport működési cash flow-ját gazdasági szempontból összességében nettó
„hosszú” USD, EUR, RON és nettó „rövid” HUF, HRK, RUB kitettség jellemzi. A MOL jelenlegi árfolyamkockázat-kezelési politikája szerint a működési cash flow ’hosszú’ deviza kitettségét mérsékli a finanszírozási cash flow ’rövid’ kitettsége.
Alacsony tőkeáttétel mellett a Csoport azon közgazdasági árfolyamkockázat-kezelési alapelvet alkalmazza, mely szerint az adósságállomány deviza-összetétele a Csoport nettó működési cash flow pozícióját tükrözi (’természetes fedezés’). A Csoport árfolyamkitettségének kezelésére származékos deviza ügyleteket is alkalmaz.

A Csoport döntése szerint EUR/USD deviza határidős ügylettel fedezi az egyik kibocsátott kötvénye (Eurobond 2) tekintetében
a cash flow-k árfolyamkockázat miatt fellépő változásának kockázatát, valamint az USD-ben denominált külföldi érdekeltségben
lévő nettó befektetések árfolyamkockázatát.
A Csoport hosszú lejáratú adósságának bizonyos elemei fedezeti instrumentumként kerültek megjelölésre EUR-ban és USD-ben
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.
A Csoport határidős ügyleteket is kijelölt (357 millió forint névértékben), amelyek az USD-ben denominált külföldi érdekeltségben
lévő nettó befektetések fedezeti ügyleteként szolgálnak.
A Csoport 2016 márciusában megszüntette a lejárat nélküli átváltoztatható Magnolia kötvényeket (610 millió euró). A Csoport
kibocsátott egy 7 év futamidejű, 750 millió euró névértékű kötvényt, amely tovább emelve, 71%-ra növelte az euróban denominált
adósságállomány arányát. Figyelembe véve az euró és dollárfinanszírozás költsége közötti növekvő különbséget, valamint a refinanszírozási kockázatot, amelyet a MOL fut, a dollár alapú finanszírozás részarányának növelése nem szándékolt.
A Csoport két hosszú távú (2017-ben és 2023-ban lejáró) nemzetközi földgázszállítási szerződéssel rendelkezik, melyek esetében
az elszámolás SDR alapon történik. A szerződésben foglalt SDR alapú árkalkuláció 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.
Az INA d.d. olyan hosszú távú földgáz és kőolaj szállítási és tárolási szerződéseket kötött, melyek beágyazott derivatívákat tartalmaznak. Ezek a beágyazott származékos ügyletek az alapul szolgáló szerződésektől elkülönítésre kerültek és valós érték fedezeti
ügyletként kerültek kimutatásra.
Kamatlábkockázat kezelése

A MOL-Csoport, mint energiaipari cég, kamatlábkockázatból adódó kitettsége limitált. A fix és változó kamatozású adósság
arányát a Csoportszintű Kockázatkezelés felügyeli és rendszeresen jelenti az Igazgatóság számára.
A Csoport a változó kamatozású hitelekből eredő kamatkockázat cash flow-ra gyakorolt hatásának fedezésére kamat swap ügyleteket köt.
Hitelkockázat

A Csoport termékeit és szolgáltatásait egy olyan üzleti és földrajzi szempontból is diverzifikált vevőportfóliónak értékesíti, amelyet
megfelelő hitelkockázati profillal rendelkező vevők széles köre alkot.
Az érvényben lévő Csoportszintű politika és eljárások célja megteremteni a vevői hitelkezelés és a Csoport követelésbehajtásának keretrendszerét és alapelveit, hogy minimalizálni tudja a vevők késedelmes vagy nem fizetéséből származó hitelkockázatot,
ezen felül célja a kockázatok folyamatos nyomon követése, illetve pénzügyi segítségnyújtás biztosítása az értékesítési folyamatok
számára a Csoport értékesítési stratégiájának és kockázatviselési képességének megfelelően.
A Csoport alaposan kiértékeli és rendszeresen ellenőrzi a halasztott fizetési határidővel rendelkező vevők hitelképességét, valamint hitelkockázat mérséklő eszközöket alkalmaz. A tisztán vevői hitelkockázat fedezésekor a leginkább preferált biztosítékfajták
a hitelbiztosítások, a bankgaranciák, az akkreditívek, a készpénz letét és a zálogjogok. A Csoportszintű politika elvárja, hogy adott
esetben a vevői hitelkockázat fedezésére értékpapír fedezet álljon rendelkezésre.
Az egyedi hitellimitek a vevők külső és belső értékelése, valamint a vevők által nyújtott biztosítékok alapján kerülnek megállapításra. A már meglévő és lehetséges vevőkről az információk ismert és megbízható hitelminősítőktől kerülnek beszerzésre. A vevők
belső értékelése a beszerzett információk (demográfiai, pénzügyi és külső információk) alapján történik. A vevői hitellimitek felülvizsgálatára évente legalább egyszer sor kerül.
A vevői hitelkockázat kezelését, beleértve a hitel kitettségek folyamatos figyelemmel kísérését, a hitel korlátok túllépésének és lejáratának, illetve a lejárt követeléseknek és garanciáknak a nyomon követését, összetett szoftveres támogatás (SAP, CRM és Endur)
segíti. Amennyiben ilyen eset következik be, a Csoport a szállításokat azonnal leállítja. Az újraindításáról szóló döntést mind az
üzleti, mind a pénzügyi oldalon kizárólag a kijelölt vezető hozhatja meg. A szükséges döntések szintjéről a Csoport belső szabályzata rendelkezik.
Likviditási kockázat

A Csoport célja, hogy a likviditási kockázatot megfelelően kezelje, így a felmerülő likviditási igényt bankbetétekből, egyéb készpénz
egyenértékesekből és megfelelő mennyiségű rendelkezésre tartott lehívható hitelkeretből biztosítsa. Emellett a napi működés során
a Csoport számos csoporton belüli cash-pool segítségével optimalizálja a többlet likviditást és a fellépő likviditási igényt.
A jelenlegi bankhitel keretek kellő mértékű likviditást és pénzügyi rugalmasságot biztosítanak a Csopot számára.
2016
Lehívható, fel nem használt, rendelkezésre tartott hitelkeretek
Hosszú lejáratú lehívható hitelkeret (vállalatfinanszírozási célra)
Rövid lejáratú lehívható hitelkeret
Összes lehívható hitelkeret

millió forint

911.616
109.146
1.020.762
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Pénzügyi kötelezettségek lejárat
szerinti megoszlása, szerződéses nem diszkontált kifizetések alapján
2016

21. Pénzügyi instrumentumok levezetése

1 hónapon
belül
esedékes

1 és 12 hónap
között
esedékes

1 és 5 év között
esedékes

5 éven túl
esedékes

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Kölcsönök

92.409

382.751

250.536

248.065

973.761

Eladott „A” részvények eladási és vételi opcióval

70.652

91.089

-

-

161.741

342.968

157.705

255

9

500.937

1.700

3.409

8.095

1.294

14.498

507.729

634.954

258.886

249.368

1.650.937

60

-

-

-

60

19.405

16.366

329

3.048

39.148

1 hónapon
belül
esedékes

1 és 12 hónap
között
esedékes

1 és 5 év között
esedékes

5 éven túl
esedékes

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

123.945

93.946

492.026

11.730

721.647

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Szállítói- és egyéb tartozások
Egyéb pénzügyi kötelezettségek
Nem derivatív pénzügyi instrumentumok
Pénzügyi garanciákból eredő teljes kitettség
Derivatívák
Pénzügyi kötelezettségek lejárat szerinti
megoszlása, szerződéses nem diszkontált
kifizetések alapján
2015 restated
Kölcsönök
Eladott „A” részvények eladási és vételi opcióval
Szállítói- és egyéb tartozások

-

166.351

-

-

166.351

164.957

2.672

9

501.799

1.318

2.410

5.195

-

8.923

Nem derivatív pénzügyi instrumentumok

459.424

427.664

499.893

11.739

1.398.720

91

-

-

-

91

885

14.564

14.773

-

30.222

Pénzügyi garanciákból eredő teljes kitettség
Derivatívák

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a Csoport Kockázatkezelési Vezetése érzékenységi vizsgálatot készít. A Pénzügyi Kockázatkezelési Modellnek megfelelően a főbb érzékenységi mutatók a következők:
„Tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült* üzleti tevékenység nyereségére
/ veszteségére (-) gyakorolt hatás

2016

2015
módosított

milliárd forint

milliárd forint

Upstream

+39,8 / -39,3

+31,2 / -30,4

Downstream

-20,7 / +20,7

-26,0 / +26,0

+0,9 / -0,9

+1,2 / -1,2

Gáz Midstream

Egyéb befektetett pénzügyi
eszközök

Downstream

millió forint

millió forint

millió forint

Tőkeinstrumentumok

-

-

-

31.857

31.857

Adott kölcsönök

-

-

5.312

-

5.312

Betétek

-

-

304

-

304

-

-

26.177

2

26.179

-

-

31.793

31.859

63.652

Vevő- és egyéb követelések

-

-

476.531

-

476.531

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

-

-

216.928

-

216.928

1.543

-

-

52.367

53.910

9.762

3.481

-

-

13.243

Adott kölcsönök

-

-

2.146

-

2.146

Betétek

-

-

6.871

-

6.871

Deviza származékos
ügyletek

8

-

-

-

8

Egyéb származékos
ügyletek

1

-

-

-

1

Egyéb

-

-

4.560

-

4.560

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen

11.314

3.481

707.036

52.367

774.198

Pénzügyi eszközök összesen

11.314

3.481

738.829

84.226

837.850

-

-

436.922

-

436.922

-

3.048

-

-

3.048

Termékár ügyletek

Egyéb rövid lejáratú
pénzügyi eszközök

Kölcsönök (Hosszú lejáratú hitelek)
Egyéb hosszú lejáratú
pénzügyi kötelezettségek

Deviza származékos
ügyletek

-

-

3.112

-

3.112

Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen

-

3.048

440.034

N/A.

443.082

+1,9 / -1,9

+2,5 / -2,5

+12,5 / -12,5

+17,8 / -17,8

Szállítói- és egyéb tartozások

-

-

493.389

-

493.389

Kölcsönök (Rövid lejáratú hitelek)

-

-

440.372

-

440.372

+1,3 / -1,3

+1,5 / -1,5

-

-

160.907

-

160.907

13.927

5.867

-

-

19.794

Deviza származékos
ügyletek

524

11.068

-

-

11.592

Egyéb származékos
ügyletek

4.714

-

-

-

4.714

Eladott „A” részvények
eladási és vételi opcióval

+1,6 / -1,6

+1,0 / -1,0

+23,6 / -23,6

+26,2 / -26,2

+32,9 / -32,9

+31,7 / -31,7

Termékár ügyletek
Egyéb rövid lejáratú
pénzügyi kötelezettségek

Integrált vegyipari árrés (+/- 100 EUR/t változás)
Downstream

millió forint

Egyéb

Finomítói árrés (+/- 1 USD/bbl változás)
Downstream

millió forint

Befeketett pénzügyi eszközök összesen

Árfolyam (+/- 15 HUF/EUR változás; fix crack spreadek / vegyipari árrés esetén)
Upstream

Könyv
szerinti
érték
összesen

Pénzügyi eszközök

Árfolyam (+/- 15 HUF/USD változás; fix crack spreadek)

Downstream

Értékesíthető instrumentumok
FVTOCI

Pénzügyi kötelezettségek

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

Upstream

Kölcsönök
és követelések amortizált
bek. értéken
amortizált
bek. ért.

2016
Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értéke

b) Érzékenység vizsgálat

Gáz Midstream

Fedezeti
elszámolásba bevont
derivatívák
fedezeti
elsz.

Egyéb

334.161

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

Eredmén�nyel szemben valós
értéken
FVTPL

+30,4 / -30,4

+31,3 / -31,3

-

-

5.049

-

5.049

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen

19.165

16.935

1.099.717

N/A.

1.135.817

Pénzügyi kötelezettségek
összesen

19.165

19.983

1.539.751

N/A.

1.578.899

Egyéb
*Az újrabeszerzési árakkal becsült üzleti tevékenység nyereségét / veszteségét (-) és ezen eredménykategória számítási metódusát az IFRS nem szabályozza.
A „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-) üzleti tevékenység nyereségéből / veszteségéből (-) történő levezetését,
valamint a vonatkozó definíciókat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

* FVTPL: eredménnyel szemben valósan értékelt; fedezeti elsz.: fedezeti elszámolás alatt; FVTOCI: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valósan értékelt
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Eredmén�nyel szemben valós
értéken
FVTPL

Fedezeti
elszámolásba bevont
derivatívák
fedezeti
elsz.

Kölcsönök
és követelések amortizált
bek. értéken
amortizált
bek. ért.

Értékesíthető instrumentumok
FVTOCI

Könyv
szerinti
érték
összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Tőkeinstrumentumok

-

-

-

28.103

28.103

Adott kölcsönök

-

-

11.540

-

11.540

2015
Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értéke
Pénzügyi eszközök
Egyéb befektetett pénzügyi
eszközök

-

-

15.917

-

15.917

Befeketett pénzügyi eszközök összesen

-

-

27.457

28.103

55.560

Vevő- és egyéb követelések

-

-

410.967

-

410.967

Egyéb

Pénzeszközök és pénzeszköz
egyenértékesek

-

Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

131.838

-

131.838

62.205

-

-

942

63.147

14.367

10.800

-

-

25.167

-

-

1.336

-

1.336

Deviza származékos
ügyletek

334

-

-

-

334

Egyéb származékos
ügyletek

92

-

-

92

Termékár ügyletek
Adott kölcsönök
Egyéb rövid lejáratú
pénzügyi eszközök

-

Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentumok valós értéke, a kibocsátott kötvényeket kivéve, megközelíti a könyv szerinti értéküket. A kibocsátott kötvények valós értéke 2016 év végén 651.676 millió forint, míg könyv szerinti értéke
626.648 millió forint volt (2015 év végén a valós érték 413.147 millió forint, míg a könyv szerinti érték 388.644 millió forint volt).
Értékvesztés kizárólag a vevőkövetelések esetén került elszámolásra. A többi pénzügyi instrumentum elenyésző hitelkockázatot
hordoz magában.
A fedezeti elszámolásba bevont fedezeti instrumentumok könyv szerinti értékét az alábbi táblázat foglalja össze.
Fedezeti instrumentumok
könyv szerinti értéke

Valós érték fedezeti ügyletek

Cash flow fedezeti ügyletek

Külföldi érdekeltségbe történt
nettó befektetés fedezete

Termékár ügyletek

5.743

2.636

Termékár ügyletek

182

809

Kötelezett
ségek

Deviza származékos ügyletek

Kötelezett
ségek

Kölcsönök

Termékár ügyletek

Deviza származékos ügyletek

*

2016
2. szint

76.998

10.800

545.171

942

633.911

1. szint

Pénzügyi eszközök összesen

76.998

10.800

572.628

29.045

689.471

Nem módosított
aktív piacokon
jegyzett árak
millió forint

Elérhető
és figyelemmel
kísérhető piaci
adatokon alapuló
értékelési eljárások
millió forint

Tőkeinstrumentumok

25.909

Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

Valós érték hierarchia
-

461.681

Deviza származékos
ügyletek

7

3.212

-

-

3.219

Egyéb

-

-

2.850

-

2.850

Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen

7

3.212

464.531

N/A.

467.750

Szállítói- és egyéb tartozások

-

-

432.680

-

432.680

Kölcsönök (Rövid lejáratú hitelek)

-

-

206.814

-

206.814

-

-

164.526

-

164.526

11.186

4.052

-

-

15.238

6.736

-

-

6.736

Egyéb hosszú lejáratú
pénzügyi kötelezettségek

Eladott „A” részvények
eladási és vételi opcióval
Termékár ügyletek
Egyéb rövid lejáratú
pénzügyi kötelezettségek

Deviza származékos
ügyletek
Egyéb származékos
ügyletek

5.029

-

-

5.029

-

-

3.956

-

3.956

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen

16.215

10.788

807.976

N/A.

834.979

Pénzügyi kötelezettségek összesen

16.222

14.000

1.272.507

N/A.

1.302.729

Egyéb

* FVTPL: eredménnyel szemben valósan értékelt; fedezeti elsz.: fedezeti elszámolás alatt; FVTOCI: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valósan értékelt

3.212

124

1.416

518.400

299.403

11.065

6.723

22. Valós érték hierarchia

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen

461.681

3.048

*EUR/USD deviza számazékos ügyletek az egyik kibocsátott kötvény cash flow fedezeti programjában is meg vannak jelölve mint fedezeti instrumentumok.
További részletek a 20 a) magyarázatban találhatóak.

1.030

-

13

Eszközök

-

-

9.991

3

Kötelezett
ségek

1.030

Kölcsönök (Hosszú lejáratú hitelek)

3.299

Termékár ügyletek
Deviza származékos ügyletek

-

Pénzügyi kötelezettségek

2015
millió forint

Eszközök

-

Egyéb

2016
millió forint

2015
2. szint

millió forint

Nem módosított
aktív piacokon
jegyzett árak
millió forint

Elérhető
és figyelemmel
kísérhető piaci
adatokon alapuló
értékelési eljárások
millió forint

5.948

31.857

21.835

6.268

28.103

53.910

2

53.912

-

63.147

63.147

-

13.243

13.243

-

25.167

25.167

1. szint
Valós érték
összesen

Valós érték
összesen
millió forint

Pénzügyi eszközök

Termékár ügyletek
Deviza származékos ügyletek

-

8

8

-

334

334

Egyéb származékos ügyletek

-

1

1

-

92

92

Pénzügyi eszközök összesen

79.819

19.202

99.021

21.835

95.008

116.843

Termékár ügyletek

-

19.794

19.794

-

15.238

15.238

Deviza származékos ügyletek

-

14.640

14.640

-

9.955

9.955

Egyéb származékos ügyletek

-

4.714

4.714

-

5.029

5.029

Pénzügyi kötelezettségek
összesen

-

39.148

39.148

-

30.222

30.222

Pénzügyi kötelezettségek

Ez a tábla csak azokat a pénzügyi instrumentumokat tartalmazza, amelyek valós értéken értékeltek. Azok a tőkeinstrumentumokba történő befektetések,
amelyek nem jegyzettek aktív piacokon, valamint amelyek valós értéke nem határozható meg megbízhatóan bekerülési értéken vannak nyilvántartva és ezáltal nem szerepelnem a valós érték hierarchia táblában.

A Csoport 2016-ban és 2015-ben sem rendelkezett olyan instrumentummal, amely a 3. szintű kategóriába lett volna besorolva.
(3. szint: nem elérhető és figyelemmel nem kísérhető piaci adatokon alapuló értékelési eljárások)

A Csoport nem rendelkezik lejáratig tartott pénzügyi instrumentumokkal, illetve olyan instrumentumokkal, amelyeket a kezdeti
megjelenítéskor az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek jelölt, azon célból kifolyólag, hogy az értékelési vagy megjelenítési következetlenségeket csökkentse.
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23. Vevő és egyéb követelések
Számviteli politika

A vevő és egyéb követelések a vállalat általános üzletmenete során áru értékesítésből és szolgáltatás nyújtásból származó követeléseket és olyan egyéb követeléseket tartalmaznak, mint a margining követelések. A vevő és egyéb követelések bekerüléskor tranzakciós költségekkel csökkentett valós értéken kerülnek kimutatásra. A vevő és egyéb követelések a követő értékelés folyamán a kétes
követelésekre képzett céltartalékkal csökkentett amortizált bekerülési értéken kerülnek értékelésre. 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 minősül.
Amennyiben az áruszállításból eredő követelések pénzügyi rendezésére várhatóan a szokásos üzletmenet során, tehát egy éven belül
sor kerül, azok a forgóeszközök között kerülnek kimutatásra, míg ellenkező esetben befektetett eszközként kerülnek megjelenítésre.

2016. dec. 31.

2015. dec. 31.
módosított

millió forint

millió forint

Vevőkövetelések

417.133

378.749

Egyéb követelések

59.398

32.218

476.531

410.967

2016. dec. 31.

2015. dec. 31.
módosított

Összesen

millió forint

millió forint

Vevőkövetelések

464.139

424.367

Kétes követelésekre képzett értékvesztés

-47.006

-45.618

Összesen

417.133

Rövid lejáratú bankbetétek
Látraszóló betétek
Készpénz állomány
Összesen

2016. dec. 31.

2015. dec. 31.
módosított

millió forint

millió forint

111.505

57.240

98.190

69.175

7.233

5.423

216.928

131.838

25. Tőkekezelés
A Csoport tőkekezelésének legfőbb célja a kedvező hitelbesorolás megtartása és a megfelelő pénzügyi mutatók biztosítása annak
érdekében, hogy minél jobban támogassa az üzletmenetet és maximalizálja a Csoport részvényesi értékét.
A Csoport a mindenkori gazdasági körülményeknek megfelelően alakítja ki tőkeszerkezetét, melyet szükség esetén változtat.
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.
A Csoport a nettó eladósodottsági mutató alkalmazásával követi figyelemmel a tőkeszerkezet alakulását, amely a nettó adósság és a
saját tőke, valamint a nettó adósság hányadosa.

a) Kölcsönök
Számviteli politika
Valamennyi hitel és kölcsön valós érétken kerül felvételre, mely a kapott ellenérték kibocsátási költségekkel csökkentet értéke.
A kezdeti megjelenítést követően a kamatozó hitelek és kölcsönök az effektív kamatláb módszerével számított amortizált bekerülési
értéken kerülnek értékelésre.

378.749

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

242.660

9.601

Rövid lejáratú hitelek

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

45.618

38.667

Tárgyévi növekedés

11.453

13.696

Tárgyévi csökkenés (visszaírás)

-9.999

-8.077

-433

791

367

541

47.006

45.618

Kétes vevőkövetelésekre képzett értékvesztés változása
Nyitó egyenleg január 1-jén

Értékvesztés kivezetése
Árfolyam-különbözet
Záró egyenleg december 31-én

2016. dec. 31.

2015. dec. 31. módosított

Eurobond 2 | 5,875%, 750 millió EUR, lejárat: 2017
Eurobond 3 | 2,625%, 750 millió EUR, lejárat: 2023

4.362

-

USD bond | 6,250 %, 500 millió USD, lejárat: 2019

2.425

2.364

181.172

189.180

619

460

9.134

5.209

440.372

206.814

Eurobond 2 | 5,875%, 750 millió EUR, lejárat: 2017

-

234.110

Eurobond 3 | 2,625%, 750 millió EUR, lejárat: 2023

230.632

-

USD bond | 6,250 %, 500 millió USD, lejárat: 2019

146.569

142.569

57.676

70.682

Bankhitelek
Pénzügyi lízing kötelezettség
Egyéb
Rövid lejáratú hitelek összesen
Hosszú lejáratú hitelek

Bruttó könyv
szerinti érték

Nettó könyv
szerinti érték

Bruttó könyv
szerinti érték

Nettó könyv
szerinti érték

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

380.729

380.280

333.393

333.215

83.410

36.853

90.974

45.534

Hosszú lejáratú hitelek összesen

436.922

461.681

24.366

23.609

26.993

23.920

Bruttó hitelállomány (rövid- és hosszú lejáratú) összesen

877.294

668.495

216.928

131.838

Vevőkövetelések lejárat szerinti megoszlása
Nem esedékes vevőkövetelések
Késedelmes vevőkövetelések
90 napon belül
91–180 nap között
180 napon túli
Összesen:

4.328

1.779

5.451

2.418

54.716

11.465

58.530

19.196

464.139

417.133

424.367

378.749

24. Pénzeszközök és pénz-egyenértékesek
Számviteli politika

A pénzeszközök a készpénzt és bankbetéteket foglalják magukban. A pénz egyenértékesek olyan rövid távú magas likviditású
befektetési formák, amelyek minimális értékváltozási kockázatot hordoznak, és azonnal pénzeszközökre konvertálhatók.

Önkéntes változtatás a számviteli politikában

Bankhitelek
Pénzügyi lízing kötelezettség
Egyéb

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
Rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Nettó hitelállomány
Saját tőke
Tőke és nettó hitelállomány
Eladósodottsági mutató (%)
EBITDA
Nettó hitelállomány / EBITDA

1.970

2.645

75

11.675

53.910

63.147

606.456

473.510

1.801.626

1.816.568

2.408.082

2.290.078

25.2%

20.7%

623.388

643.378

0.97

0.74

A Csoport döntése értelmében a „minimális értékváltozási kockázat” fogalom nem korlátozódik három hónapos időszakra. E döntés
nincs kihatással a korábbi időszakok egyenlegére.
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Önkéntes változtatás a számviteli politikában

A Csoport bruttó adósságát pénznemenkénti bontásban az alábbi táblázat foglalja össze.
Bruttó hitelállomány devizanemenként

2016

2015
módosított

HUF million

HUF million

EUR

623.187

392.521

USD

231.973

253.462

HUF

16.229

16.567

HRK

5.905

5.884

-

61

877.294

668.495

Egyéb
Összesen

Az alábbi táblázat mutatja be az év végén fennálló kibocsátott kötvényeket.
Kibocsátott
összeg
(eredeti pénznem, millió)

Kupon

Eurobond 2

EUR

750

5,875

FIX

ÉVES

2010.04.20

2017.04.20

MOL Nyrt.

Eurobond 3

EUR

750

2,625

FIX

ÉVES

2016.04.28

2023.04.28

MOL Nyrt.

USD bond

USD

500

6,25

FIX

FÉLÉVES

2012.09.26

2019.09.26

MOL Group
Finance SA

Típus

Kamatfizetés
gyakorisága

Forgalomba hozatal
napja

Pénznem

Lejárat
dátuma

Kibocsátó

A teljes jövőbeli minimális pénzügyi lízing fizetések és a pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek jelenértékének levezetését az
alábbi táblázat mutatja be:
2016. dec. 31.

2015. dec. 31. módosított

Minimális
lízingfizetések

Pénzügyi
lízingből eredő kötele
zettségek
jelenértéke

Minimális
lízingfizetések

Pénzügyi
lízingből eredő kötele
zettségek
jelenértéke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

1 éven belül esedékes

723

625

728

588

2-5 éven belül esedékes

990

646

1.476

1.044

5 éven túl esedékes

1.629

1.318

1.880

1.473

Összesen

3.342

2.589

4.084

3.105

-753

N/A

-979

N/A

2.589

2.589

3.105

3.105

Pénzügyi lízingek

Jövőbeni finanszírozási költségek
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek jelenértéke

b) Saját tőke
Számviteli politika
A konszolidált éves beszámolóban szereplő tartalékok értéke nem azonos a tulajdonosoknak osztalékként 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 valós érték értékelési tartalék a hatékony cash-flow fedezeti ügyletek és az értékesíthető pénzügyi instrumentumok valós értékének halmozott nettó változását tartalmazza.
Az összetett instrumentumok tőkerésze és a visszavásárlási árak különbözete
Az összetett instrumentumok tőkerésze tartalmazza az instrumentum kibocsátásából származó bevétel kötelezettség részen felüli
értékét. A kötelezettség rész az instrumentumhoz kapcsolódó jövőbeni kifizetések jelenértékeként kerül meghatározásra. Az összetett instrumentumok tőkerésze akkor kerül kimutatásra, amikor azok szerződéses feltételei a Csoport számára kötelezővé válnak.
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.

A Csoport felülvizsgálta a visszavásárolt saját részvényekre vonatkozó számviteli politikáját annak érdekében, hogy következetesen megkülönböztesse a visszavásárolt saját részvény ügyletek tőketartalék és eredménytartalék hatását. A saját részvény visszavásárlási és viszonteladási ügyletek a tőketartalék helyett az eredménytartalékra hatnak. A tőketartalékból 549.535 millió forint
összeg került átvezetésre az eredménytartalékba.
Jegyzett tőke

2016-ban tőkeleszállítás történt, amely miatt változott a kibocsátott részvények száma. 2016. december 31-én az összes kibocsátott
részvény darabszám 102.428 millió, ami 102.428.103 „A” sorozatú, egy darab „B” sorozatú és 578 darab „C” sorozatú részvényt foglal
magában. A kibocsátott jegyzett tőke összege 2016. december 31-én 79.260 millió forint, míg 2015. év végén 79.241 millió forint volt.
Az „A” sorozatú törzsrészvények 1.000 forint névérétkűek, 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 névérétkű, 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 Alapszabály 17.D Cikkelyének felhatalmazása alapján 2019. 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 milliárd forintot.
A törzsrészvény, a saját és a kibocsátható részvények darabszámának változásai:

Összes kibocsátott részvény
darabszáma

Visszavásárolt
saját részvény
darabszáma

Visszavásárlási
kötelezettséggel rendelkező részvények
darabszáma

104.518.485

-2.842.147

-22.448.142

79.228.196

134.519.063

Igazgatóság tagjainak juttatott
részvények

-

12.067

-

12.067

-

Unicredit Bank A.G.-vel kötött új
részvény adás-vételi szerződés

-

1.300.000

-1.300.000

-

-

104.518.485

-1.530.080

-23.748.142

79.240.263

134.519.063

Magnolia Finance Limited-től
részvény visszavásárlás

-

-6.006.495

6.007.479

984

-

Igazgatóság tagjainak juttatott
részvények

-

18.600

-

18.600

-

-2.090.381

2.090.381

-

-

-2.090.381

CA CIB részvény opciós szerződés elszámolása

-

-2.129.666

2.129.666

-

-

ING Bank N.V. részvény opciós
szerződés elszámolása

-

-356.899

356.899

-

-

102.428.104

-7.914.159

-15.254.098

79.259.847

132.428.682

„A” és „B” sorozatú részvények
2015 Január 01.

2015. december 31.

Tőkeleszállítás

2016. december 31.

Kintlévő
részvények
darabszáma

Kibocsátható
maximális
részvény
darabszám

* 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.
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A MOL 2006-ban 6.007.479 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényt értékesített a Magnolia Finance Limited („Magnolia”), Jersey-ben
bejegyzett társaság részére. A Magnolia 610 millió euró értékű, lejárat nélküli, átváltható értékpapírt értékesített, amelyek 2011 és 2016 között
„A” sorozatú MOL törzsrészvényre voltak átválthatóak. A MOL a saját részvények értékesítésével egyidejűleg megállapodott egy swap szerződés aláírásában a Magnolia-val, amely értelmében a MOL-t vételi jog illeti meg az összes vagy egyes MOL törzsrészvényekre vonatkozóan. A MOL és a Magnolia között megkötött swap megállapodás értelmében a vételi jog lehívásra került, amely 2016. február 4-én került
bejelentésre. A 6.006.495 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényre vonatkozó fizikai elszámolásra 2016. március 21-én került sor. A részvények részvényenkénti vételára 45,9905 euró volt. Egyidejűleg, a Magnolia visszahívta a kibocsátott lejárat nélküli, átvátlható értékpapírjait.
Annak ellenére, hogy a MOL nem rendelkezik közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel vagy kontrollal a Magnolia-ban, az IFRS
szerinti beszámolójában konszolidálja a Magnolia-t az „IFRS 10 – Konszolidált pénzügyi beszámoló” standarddal összhangban.
Osztalék

A tulajdonosok által 2016 áprilisában megtartott Éves Általános Közgyűlésen meghozott döntés értelmében a 2015-ös év üzleti eredményéből 55.000 millió forintnyi osztalék kifizetésére került sor, amely 567 forint részvényenkénti osztalékot jelent. Az osztalékfizetésre
jogilag rendelkezésre álló tartalékok teljes összege a Társaság egyedi beszámolója alapján 2016. december 31-én 1.170.422 millió forint,
2015. december 31-én 1.256.239 millió forint volt.
Saját részvényekre vonatkozó put és call opciós tranzakciók

A MOL és egyes pénzintézetek között 2016. december 31-én 10.243.597 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényre („Részvény”) vonatkozó
opciós szerződés áll fenn. A MOL amerikai típusú vételi opciókkal, míg a pénzintézetek európai típusú eladási opciókkal rendelkeznek
az „A” sorozatú MOL törzsrészvényekre vonatkozóan. Mind a vételi, mind az eladási opciók lejárata azonos: a szerződés megkötésétől
számított egy évre szólnak.
MOL törzsrészvények
darabszáma

Kötési árfolyam
részvényenként

Lejárat

ING Bank N.V.

4.863.101

EUR 60.22309

2017. nov. 24

UniCredit Bank AG

5.380.496

EUR 42.2198

2017. jan. 10

Pénzintézet

A MOL és az Unicredit Bank AG („Unicredit”) között 2016. január 19-én létrejött 5.380.496 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényre vonatkozó opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok 1.721.416 darab részvény vonatkozásában fizikai és 3.659.080
darab részvény vonatkozásában pénzbeli teljesítéssel elszámolásra kerültek 2017. január 12-én. Egyúttal a MOL és az Unicredit új
opciós szerződéseket kötött 3.659.080 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényre vonatkozóan. Az opciók lejárata 2017. november
14., további egy év hosszabítási lehetőséggel, maximum két alkalommal. A tranzakciók 2017. évi tranzakcióknak számítanak, így
nincsenek kihatással a 2016-os pénügyi adatokra.
Részvényswap megállapodás az OTP-vel

Miután 2009. április 16-án a MOL és az OTP Bank Nyrt. („OTP”) az 5.010.501 darab MOL részvényre vonatkozó értékpapír kölcsönügyletet megszüntette, 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 megállapodás további
teljesítési rendelkezéseket tartalmaz a relatív részvényárfolyamok bizonyos változása esetén nettó módon pénzben vagy nettó
módon részvényben történő további elszámolásra vonatkozóan. 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.

EGYÉB PÉNZÜGYI
INFORMÁCIÓK

E szakasz ismerteti az egyéb pénzügyi információkat, amelyeket vagy a vonatkozó
számviteli standardok tesznek kötelezővé
vagy a vezetőség tekint a részvényesek számára lényeges információnak.

26. Mérlegen kívüli kötelezettségek
Számviteli politika
A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban, hacsak nem üzleti kombinációk során
szerezte a Csoport. A magyarázatokban kerülnek bemutatásra, kivéve, ha a gazdasági hasznot megtestesítő források kiáramlásának esélye minimális. A mérlegen kívüli követelések nem szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban, azonban amen�nyiben gazdasági hasznok beáramlása valószínűsíthető, a magyarázatokban kimutatásra kerülnek.

a) Adott garanciák
A MOL csoporton kívüli felek részére vállalt garanciák összege 103 millió forint 2016. december 31.-én és 91 millió forint volt 2015.
december 31.-én.

b) Szerződéses és beruházási kötelezettségek
A szerződéses és beruházási kötelezettségek értéke 2016. december 31-én 83.368 millió forint, amelyből 49.142 millió forint társult
vállalkozásokhoz, 19.280 pedig magyar tevékenységhez tartozik. További jelentős rész kapcsolódik új petrolkémiai üzemek beruházásaihoz Szlovákiábban (11.475 millió forint) és Magyarországon (2.417 millió forint).

c) Operatív lízing
Operatív lízing kötelezettségek
1 éven belül esedékes kötelezettségek
2-5 éven belül esedékes kötelezettségek
5 éven túl esedékes kötelezettségek
Összesen

2016. dec. 31.

2015. dec. 31.

millió forint

millió forint

6.384

5.605

84.079

84.211

752

2.964

91.215

92.780

A 2016. december 31-én fennálló operatív lízing ügyletek értékéből 72.248 millió forint összegű kötelezettség egy tengeri olajfuró platformhoz kapcsolódik az Északi-tengeren. A fennmaradó egyenlegből 11.270 millió forint a szlovákiai, 3.793 millió forint a
horvátországi, 2.340 millió forint pedig a magyarországi tevékenységhez köthető.

d) Hatósági eljárások, peres ügyek
Általánosságban

A lentiek szerint felsorolt peres ügyek egyike sem gyakorolt hatást a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokra, kivéve ahol
ez kiemelésre került. A MOL Csoport tagjai szokásos működésük során több peres ügyben is érintetté váltak. Jelenleg nincs folyamatban olyan további peres ügy, melynek kimenetele jelentős negatív hatással lehet a Csoport pénzügyi helyzetére, eszközeire,
eredményére vagy üzleti tevékenységére.
Azon perek pertárgyértéke, melyekben a MOL-csoport tagjai alperesként vesznek részt, 37.693 millió forint. Erre tekintettel 25.497
millió forint összegű céltartalék képzésére került sor.
CREDITOR perek (MOL Nyrt.)

CREDITOR GAMA s.r.o. kártérítési keresetet nyújtott be MOL Nyrt-vel szemben a SLOVNAFT a.s. részvények megszerzésével
kapcsolatban, melyben arra kérte a bíróságot, hogy kötelezze a MOL-t nagyjából 380 millió szlovák korona (12,6 millió EUR) és
annak 2007. november 28-tól számított évi 14,75%-os késedelmi kamatai megfizetésére. A keresetet a bíróság első fokon elutasította.
A felperes fellebbezett az ítélet ellen.
CREDITOR BETA s.r.o. 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 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 per az összegszerűség tekintetében tovább
folytatódik, a jogalap vonatkozásában hozott közbenső ítélet ellen a MOL fellebbezést nyújtott be.
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Paraffin kartell jogsértés (MOL Nyrt.)

Az Európai Bizottság az európai paraffin gyártók és kereskedők feltételezett kartell tevékenysége miatt 2005 áprilisában vizsgálatot indított. Az ügyben hozott döntés 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. Több korábban paraffinviaszt vásárló vállalkozás kártérítési igényt jelentett be egy
angol (2010), valamint egy holland (2012) bíróság előtt. A kartellben részt vevő vállalkozások úgy döntöttek, hogy peren kívüli
egyezségi ajánlatot tesznek. A MOL 2013-ban a kártérítési összeget megfizette. Az angol eljárás lezárult. A holland eljárás jelenleg is
folyamatban van.
ICSID választottbírósági eljárás (MOL Nyrt. kontra Horvát Köztársaság)

Választottbírósági eljárást indító kérelmét a MOL 2013. november 26-án nyújtotta be a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjához ("ICSID") a Horvát Köztársaság Kormányával szemben. A kereset benyújtását elsősorban az INA-Industrija
Nafte, d.d.-nek a gáz üzletágban elszenvedett hatalmas veszteségei indokolták, melyeket a horvát kormány 2009-es szerződésekkel
kapcsolatos szerződésszegő magatartása okozott.
UNCITRAL választottbírósági eljárás (Horvát Köztársaság kontra MOL Nyrt.)

A Horvát Köztársaság Kormánya 2014. január 17-én választottbírósági eljárást kezdeményezett a MOL ellen azt állítva, hogy az
megvesztegette Horvátország volt miniszterelnökét, Ivo Sanadert, hogy a MOL az INA felett irányítási jogot szerezzen a Részvényesi megállapodás és más az INA működésével kapcsolatos szerződések megkötése útján. A horvát kormány azt kéri a választottbírósági tanácstól, hogy kötelező érvényű döntésével minősítse érvénytelennek a Részvényesi megállapodás első módosítását
(FASHA) és a Gáz keretszerződést (GMA), valamint kötelezze a MOL-t a magatartásával okozott károk megtérítésére. Válaszában a
MOL tagadta a kormány állításait és kérte a felperes összes kérésének elutasítását.
2016. december 27-én a MOL tájékoztatta a tőkepiacokat a 2016 december 24-én kézhez kapott UNCITRAL választottbírósági
ítéletről, amely a Horvát Köztársaság által 2014 januárjában indított ügyben született. A választottbíróság a következő döntést
hozta: „A Horvát Köztársaság felperes és MOL Nyrt. alperes között folyó választottbírósági ügyben – az alább kifejtett indokok
alapján és elutasítva minden, ezekkel ellentétes beadványt és állítást – a Választottbíróság a következő KIJELENTÉSEKET és
MEGÁLLAPÍTÁSOKAT teszi, és az alábbi VÉGZÉSEKET, MEGHAGYÁSOKAT és DÖNTÉSEKET hozza: A Választottbíróság
Horvátországnak a vesztegetésre, a társaságirányításra, valamint a 2003-as Részvényesi Megállapodás állítólagos megszegésére
vonatkozó valamennyi kérelmét elutasítja”.
A vesztegetés kapcsán a választottbíróság a követezőket állapította meg: „Horvátország által a vesztegetés körében előadott valamennyi bizonyíték és beadvány lehető leggondosabb mérlegelése alapján, és a vesztegetésről a felek által a lehető legaprólékosabban, egyszersmind a lehető legátfogóbban tett perbeli előadásokra figyelemmel a Választottbíróság arra az egyértelmű
következtetésre jutott, hogy Horvátország nem tudta bebizonyítani, hogy a MOL valóban megvesztegette Dr. Sanadert. Ennek
megfelelően elutasításra került Horvátország azon kérelme, hogy az állítólagos vesztegetésre tekintettel a Választottbíróság állapítsa meg a FASHA és a GMA érvénytelenségét.” Bár a nemzetközi választottbírósági döntések jogerősek, kötelező erejűek és
végrehajthatóak a felekkel való közlés pillanatától, Horvátország megtámadta az ítéletet a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróságon
egy úgynevezett érvénytelenítési (setting-aside) eljárás keretében.
Hungarian Horizon Energy Ltd – MOL választottbírósági eljárás

A HHE indított választbírósági eljárást UNCITRAL szabályok alapján a MOL ellen a londoni székhelyű választottbíróság előtt,
a Joint Operating Agreement (és más kapcsolódó megállapodások) megsértése miatt. A különböző pénzügyi követelések teljes
összege meghaladja a 42 millió USD-t. A tárgyalás a július 24-i hétre van kitűzve. Végső döntés nem várható 2017 végénél, 2018
elejénél előbb.

határozatokat hozott, amelyekben ismét megfosztotta az INA-t szénhidrogén-kutatási koncesszióitól a „Száva”, „Dráva”, illetve az
„Északnyugat-Horvátország” feltárási területeken, ugyanazon érvelés alapján. Az INA pert indított a „Száva”, „Dráva”, és „Északnyugat-Horvátország” feltárási területeket érintő új minisztériumi határozatokkal szemben, továbbá kérelmezte ideiglenes intézkedések végrehajtását is. 2015 áprilisában a Közigazgatási Bíróság határozatot hozott, amelyben elutasította az INA ideiglenes
intézkedésre irányuló kérelmét. Az INA a döntés ellen fellebbezett, de 2015 júniusában a Fellebbviteli Közigazgatási Bíróság elutasította az INA ezen fellebbezését.
2016 novemberében a Közigazgatási Bíróság döntést hozott és ebben elutasította az INA igényét a „Dráva” feltárási területre vonatkozó ügyben. Az INA a döntés ellen 2016 decemberében nyújtott be fellebbezést. A „Száva” és „Északnyugat-Horvátország” feltárási területekkel kapcsolatban a Közigazgatási Bíróság mindez idáig nem bírálta el az INA keresetét.

e) Környezetvédelmi kötelezettségek
A Csoport tevékenységéhez kapcsolódóan környezetkárosításból vagy szennyezésből fakadó kötelezettségek, valamint az ezekhez
kapcsolódó helyreállítás miatt felmerülő ráfordítások keletkezhetnek. A Csoportot a tevékenységével kapcsolatosan korábban
felmerült 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
2016. december 31-ével becsült költségeire 65.726 millió forint céltartalékot képzett (lásd 16. magyarázat). 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.
Ezen túlmenően, a Csoport egyes telephelyei szennyezettségének felszámolása jelenleg nem becsülhető mértékű költséggel járhat
vagy a jogszabályi követelmények nem egyértelműen nevesítik a feladatokat. A legjelentősebb 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 MOL Petrolkémia Zrt.-nél 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 MOL Petrolkémia Zrt.-t és a MOL-t kötelezni ezek közös elvégzésére. A teljes kötelezettség összege jelenleg
nem számszerűsíthető, de várhatóan nem haladja meg a 4 milliárd forintot.
Továbbá, a kőolaj és földgáz kutatás és termelés során a Csoport magyar jogelődje által 1976 (a környezet védelméről és a veszélyes hulladékokról szóló szabályozás hatályba lépésének időpontja) előtt alkalmazott technológiák következtében felmerülhet az
ezen tevékenység során keletkezett fúrási iszap eltávolításának kötelezettsége azokban az esetekben, ahol a kutak mélysége meghaladja az 1800 méter. A keletkezett szennyező anyag kezelése az akkor érvényben lévő környezetvédelmi szabályoknak megfelelően történt, azonban a jogszabályi előírásokban azóta bekövetkezett változások következtében további áthelyezési és helyreállítási
kötelezettségek merülhetnek fel. Ezen kötelezettség fennállása, következésképpen a kapcsolódó költségek alakulása függ a nagy
számosságú helyszínen hátrahagyott fúrási iszap kiterjedésétől, mennyiségétől és összetételétől. A kötelezettség összege jelenleg
nem számszerűsíthető, de várhatóan nem haladja meg a 4-6 milliárd forintot.
További függő kötelezettségek merülhetnek fel a közelmúltban üzleti kombinációk során megszerzett Mantovai 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. Csoportszinten a pénzügyi
helyzetre vonatkozó kimutatásban környezetvédelmi céltartalékként megjelenített kötelezettség összesített értéke 2016. december
31-én 40,1 milliárd forint (2015. december 31-én 38,4 milliárd forint) volt.

CEOC - MOL választottbírósági eljárás

A MOL-hoz 2015. május 7-én három választottbírósági kereset érkezett a CEOC Ltd-től három mezőfejlesztési megállapodással
(„Field Re-development Framework Agreement”) kapcsolatban. A CEOC részletes keresetlevelét (Statement of Claim) 2015.
november végén nyújtotta be, melyben ~47m USD-t követelt, majd ezt az összeget 2016-ban ~58 millió USD-re emelte. A Felek 2016
július végéig benyújtották nyilatkozataikat. A jogvitára a magyar jog az irányadó, a választottbírósági eljárás UNCITRAL szabályok alapján, Bécsben folyik. A bíróság 2016 október 24-31. között tartott meghallgatást az ügyben. A Felek meghallgatás utáni
összefoglaló nyilatkozataikat 2017. március 3-ig nyújtották be. Végső döntés 2017 második negyedévében várható.
SALBATRING ENERGIJA, Međunarodna trgovina, d.o.o (INA Csoport)
A SALBATRING ENERGIJA, Međunarodna trgovina, d.o.o. („SALBATRING”) cég választottbírósági eljárást kezdeményezett.
Az INA 2015. június 20-án kapta kézhez a Salbatring teljes keresetlevelét, amelyben a Salbatring 27,950,385 USD és kamatai, valamint költségei megfizetését követeli. A választottbírósági eljárás jelenleg is folyamatban van; az első meghallgatást 2017 októberére
ütemezték.

f) Függő követelés
A 2016. december 23-án kihirdetett ítélet értelmében a MOL Nyrt. mint alperes győztesként került ki a horvát állammal szembeni
döntőbírósági tárgyaláson. A bíróság elrendelte, hogy a horvát állam mint vesztes fél viselje a választott bírósági költségeket, a
MOL jogi, hivatali és minden egyéb költségével együtt. A teljes összeg a horvát államot terheli. Horvátország az ítélet kihirdetését
követően benyújtotta fellebbezési kérelmét a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróságon.

Koncessziók (INA Csoport)

2011. július 29-én a Gazdasági Munkaügyi és Vállalkozási Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) három határozatot hozott,
amelyekkel megfosztotta az INA szénhidrogén-kutatási koncesszióitól a „Száva”, „Dráva” és „Északnyugat-Horvátország” feltárási területeken. 2011. augusztus 29-én az INA három keresetet nyújtott be a Minisztérium döntései ellen a bírósághoz. A Közigazgatási Bíróság érvénytelenítette a Minisztérium határozatait. A Minisztérium 2014. november 10.-én, és 2015. február 20-án új

177

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

27. A konszolidált cash flow kimutatással kapcsolatos információk

28. Egy részvényre jutó eredmény

A látraszóló folyószámlahitelek a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek résztételeként szerepelnek abban az esetben, ahol a
rövid lejáratú hitelek szerves részét képezik a vállalkozás pénzgazdálkodási gyakorlatának.

Az egy részvényre jutó hozam kiszámítása a törzsrészvények után kiosztható hozam, valamint az időszak során rendelkezésre álló törzsrészvények súlyozott átlagának hányadosaként, a visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett állományának figyelembe vételével történik.
Az egy részvényre jutó hígított eredmény hasonlóan kerül kiszámításra, mint az egy részvényre jutó eredmény, a számításnál azonban
figyelembe veszik az összes hígításra alkalmas forgalomban lévő részvényt a következőképpen:
 a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az adott időszakban figyelembe vehető átváltoztatható részvények
osztalékával és hozamával, módosítva az átváltoztatható részvények 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.
2016-ban, ahogy 2015-ben, az egy részvényre jutó higított eredmény megegyezik az egy részvényre jutó eredménnyel, mivel nincs hígító
hatás az eredményen.

Számviteli politika

Számviteli politika

2016

2015
módosítot

millió forint

millió forint

216.928

131.838

-

-

216.928

131.838

2016

2015
módosított

Eredmény

millió forint

millió forint

Fizetett ellenérték

31.057

-50.194

Megszerzett pénzeszközök

-3.835

3.122

27.222

-47.072

2016

2015
módosított

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

2.152

-

Anyavállalati részvényesek részesedésére jutó eredmény

263.497

-260.999

-1.896

-7.576

261.601

-268.575

Kamatfizetés a Magnolia által kibocsátott értékpapírok tuljdonosai részére (+)

-

-

Átváltási opció valós értéke

-

-

261.601

-268.575

2016

2015
módosított

91.083.241

91.813.076

-

-

91.083.241

91.813.076

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összetétele December 31-én
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek a pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatás szerint
Megszűnő tevékenységhez hozzárendelhető pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összesen

Leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások mint üzleti kombinációk
megszerzésére fordított nettó pénzáramlás elemzése

Leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások mint üzleti kombinációk
megszerzésével kapcsolatos nettó pénzáramlás

Leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások mint üzleti kombinációk
értékesítésével kapcsolatos nettó pénzáramlás elemzése
Fizetett ellenérték

Egy részvényre
jutó nyereség

millió forint

Forgalomban lévő részvények darabszámának
súlyzott átlaga

Egy részvényre jutó eredmény 2015

-268.575

91.813.076

-2.925

Egy részvényre jutó hígított eredmény 2015

-268.575

91.813.076

-2.925

Egy részvényre jutó eredmény 2016

261.601

91.083.241

2.872

Egy részvényre jutó hígított eredmény 2016

261.601

91.083.241

2.872

Átadott pénzeszközök

-5.715

-

Kamatfizetés a Magnolia által kibocsátott értékpapírok tuljdonosai részére (-)

Leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások értékesítésével apcsolatos nettó
pénzáramlás (pénzkiáramlás)

-3.563

-

Törzsrészvényesek tulajdonosainak kiosztható eredmény az egy részvényre jutó
eredményhez

Leányvállalatok, mint eszköz akvizíciók megszerzésére fordított nettó pénzáramlás

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

Fizetett ellenérték

-

-30.244

Összesen

-

-30.244

Közös vezetésű és társult vállalkozásokkal kapcsolatos nettó pénzáramlás elemzése
Akvizícióval és tőkeemeléssel kapcsolatosan fizetett ellenérték
Értékesítéssel és tőkecsökkentéssel kapcsolatos kapott ellenérték
Összesen

Egyéb pénzmozgással nem járó tételek elemzése

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

-3.599

-14.084

887

734

-2.712

-13.350

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

Készletek leírása (nettó)

6.027

14.830

Vevőkövetelések leírása (nettó)

2.587

10.078

Átváltási tartalék felszabadítása
Egyéb ki nem emelt tételek
Összesen

46

-27.794

5.249

-3.095

13.909

-5.981

Törzsrészvényesek tulajdonosainak kiosztható eredmény az egy részvényre jutó
hígított eredményhez

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

millió forint
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29. Tranzakciók kapcsolt felekkel

e) Juttatások a kulcspozícióban lévő felső- és középvezetés részére

a) Társult és közös vezetésű vállalkozásokkal folytatott üzleti tranzakciók
2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

4.465

8.545

Szállító és egyéb kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben

12.871

14.042

Értékesítés nettó árbevétele kapcsolt vállalkozások felé

26.144

24.506

Vevő és egyéb követelések kapcsolt vállalkozásoktól

A csoport 2016-ban és 2015-ben egyaránt vásárolt, illetve értékesített különböző termékeket és szolgáltatásokat kapcsolt és közös
vezetésű vállalkozásoktól, illetve kapcsolt és közös vezetésű vállalkozások részére a rendes üzletmenet keretein belül. Valamennyi
tranzakció piaci viszonyok mellett került lebonyolításra.
Az Ural Group Limitedhez, mint a Fedorovskyfield társult vállalkozásához köthető szerződéses és beruházási kötelezettségek értéke 49.142 millió forint.
Az INA d.d. egy 2015. november 1-től 2017. április 1-ig érvényes, rugalmas gáz értékesítési szerződést (földgázvásárlási kötelezettség, Take or Pay (TOP) szerződés) kötött a MET International A.G.-vel, amely a Csoport társult vállalkozása. 2016. december 31-én a
jövőbeni kötelezettségek ÁFA nélküli értéke a szerződés lejáratáig megközelítőleg 30.3 millió horvát kuna (1.246 millió forint) volt.

b) Juttatások az Igazgatóság számára

A bemutatott összegek azon vezetők juttatásait tartalmazzák, akik a MOL-csoport szempontjából vezető tisztségviselőnek
minősülnek.
2016

2015

millió forint

millió forint

Bérek és egyéb bér típusú kifizetések

853

864

Egyéb rövid távú juttatások

687

866

Részvény alapú kifizetések

896

187

2.436

1.917

Összesen

f) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére nyújtott kölcsönök
Sem az Igazgatóság, sem a Felügyelő Bizottság tagjai részére nem került sor kölcsön nyújtására.

30. Beszámolási időszak utáni események
2017. január 31-én a MOL-csoport megvásárolta az OT Industries Vagyonkezelő Zrt. (OVK) 51%-os tulajdoni részesedését 45 millió
forintért. Az OVK hat 100%-ban tulajdonolt leányvállalattal rendelkezik. A 2016-os pénzügyi évre vonatkozóan nem áll rendelkezésre árbevétel vagy eredmény adat. A tranzakció 2017-ben fejeződött be és nincs hatással a 2016. évi beszámolóra. Az üzleti kombináció kezdeti elszámolása még nem zárult le a pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyásának időpontjáig.

Az Igazgatóság díjazása 2016 és 2015 során rendre 130 millió, illetve 125 millió forint volt. Emellett, az Igazgatóság külföldi tagjai egy
hosszútávú ösztönzési rendszerben vesznek részt, melynek részletei bemutatásra kerülnek a magyarázatok között.
Az Igazgatósági tagok az ösztönző programon túlmenően az alábbiakban részletezett nettó juttatásban részesülnek:
 Külső és belső Igazgatósági tagok
25.000 EUR/év
 Bizottsági elnökök
31.250 EUR/év
Abban az esetben, ha az Igazgatóság elnöki tisztségére nem külső igazgatósági tagot választanak, a juttatás mértéke az külső igazgatósági tagot illeti meg. A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakhelyű igazgatósági tagok minden igazgatósági ülés
után (maximum 15 alkalommal) Magyarországra utazásuk esetén 1.500 EUR juttatásban részesülnek.

c) Az Igazgatóság, az Ügyvezető testület és a Felsővezetés által birtokolt részvények
darabszáma
2016
Részvények száma

2015
Részvények száma

Igazgatóság

260.334

243.894

Ügyvezető testület (az Igazgatóság tagjait kivéve)

115.508

119.508

10.843

11.843

386.685

375.245

Felsővezetés (az Igazgatóság és a tagjait kivéve)
Total

d) A kulcspozícióban lévő vezetőkkel való tranzakciók és egyéb kapcsolt felek
2016 októberében a MOL egy darab 1.000 euró névértékű DAC ARÉNA a.s. részvényt vásárolt az E.H.C.S a.s.-től, amely a
MOL-csoport egy kulcspozícióban lévő vezetője által irányított vállalat. A MOL-csoport a részvényvásárlást követően, 2016 novemberében egy 2 millió eurós tőkeemelés keretében 22.5%-ra növelte részesedését a DAC ARÉNA a.s.-ben.
2016-ban a kulcspozícióban lévő vezetők által irányított vállalatok 1.841 millió forint értékben vásároltak üzemanyagot a MOL-csoporttól. A MOL-csoport 56 millió forint értékben vásárolt PR, média és egyéb szolgáltatásokat olyan vállalatoktól, melyek kulcspozícióban lévő vezetők irányítása alatt állnak.
A MOL Csoport 250 millió forint értékben nyújt szponzorációt olyan sportszervezeteknek, melyek kulcspozícióban lévő vezetők
irányítása alatt állnak.
A kulcspozícóban lévő vezetők irányítása alatt lévő vállalatok 215 ezer darab részvényt birtokolnak.
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31. Mellékletek

a) I. számú melléklet: Közzétett, de még nem hatályos Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok
A pénzügyi beszámoló elfogadásának időpontjában, az alábbi standardokat és értelmezéseket már kibocsátották, viszont még nem
léptek hatályba.
Az előzetes felmérések alapján a Csoport úgy ítéli meg, hogy a következő standardok alkalmazása nem lesz jelentős hatással a
konszolidált eredményre és pénzügyi helyzetre:
 IFRS 2 Részvényalapú kifizetés - A részvényalapú kifizetések besorolására és mérésére vonatkozó pontosítás miatti módosítás (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá).
 IFRS 4 Biztosítási szerződések - IFRS 4 és IFRS 9 standardok közötti összhang miatti módosítás (2018. január 1. vagy
azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
 IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások - Módosítás egy befektető és annak társult- vagy közös vállalkozásaiban az
eszközök értékesítésével vagy vagyoni hozzájárulással kapcsolatban (hatályosság kezdeti dátuma nincs meghatározva, ezt a
módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
 IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások - Módosítás a konszolidációs kivételek alkalmazásával kapcsolatban (2017.
január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
 IFRS 12 Más gazdálkodó szervezetekben lévő érdekeltségek közzététele – Módosítás a konszolidációs kivételek alkalmazásával kapcsolatban (2017. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
 IFRS 14 Hatósági árszabályozásból eredő elhatárolások (2016. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos egy
gazdálkodó egység első IFRS szerinti éves beszámolójára vonatkozóan, ez a standard nem kerül jóváhagyásra az EU-ban)
 IAS 7 Cash flow kimutatások – A közzétételi kezdeményezésből eredő módosítás (2017. január 1. vagy azután kezdődő
üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
 IAS 12 Nyereségadók – Módosítások a nem realizált veszteség halasztott adó eszközként való megjelenítésére vonatkozóan
(2017. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
 IAS 28 Társult vállalkozásokban lévő befektetések – Módosítás egy befektető és annak társult vállalkozásaiban az
eszközök értékesítésével vagy vagyoni hozzájárulással kapcsolatban (hatályosság kezdeti dátuma nincs meghatározva, ezt a
módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
 IAS 28 Társult vállalkozásokban lévő befektetések – Módosítás a konszolidációs kivételek alkalmazásával kapcsolatban
(2017. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
 IFRS-ek éves javításai, 2014–2016 (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos)
A Csoport jelenleg vizsgálja a következő standardok lehetséges hatásait a Csoport konszolidált eredményére és pénzügyi helyzetére:
IFRS 9 Pénzügyi eszközök: Besorolás és értékelés

Az IFRS 9 lefedi a pénzügyi instrumentumok besorolási, értékelési és kivezetési szabályozását, új értékvesztési és új fedezeti elszámolás modellt vezet be. Az IFRS 9 kiváltja az IAS 39 Pénzügyi Instrumentumok: Besorolás és értékelés standardot, valamint az
IFRS 9 valamennyi korábbi változatát. 2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos.
IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek

Az IFRS 15 egy új, öt lépésből álló modellt határoz meg a vevőkkel kötött szerződésekből keletkező árbevételekre vonatkozóan.
Az IFRS 15 alapján árbevétel olyan értékben mutatható ki, amely tükrözi a gazdálkodó egység által elvárt azon ellenértéket, melyre
az általa a vevőnek átadott áruk, vagy nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként jogosult lenne. Az IFRS 15 kiváltja az IAS 18 Bevételek és IAS 11 Beruházási szerződések standardokat. 2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos.
IFRS 16 Lízingek

A lízingbe vevő esetében az új standard bevezet egy elszámolási modellt és lízingeszközök, valamint kötelezettségek megjelenítését
követeli meg minden lízing esetén. Kivételt képeznek a kevesebb, mint egy éves lízingszerződések és az alacsony értékű szerződések. Így a lízingbe vevő tekintetében megszűnik a pénzügyi és operatív lízingszerződés közötti különbség. A lízingbe adó az IAS
17 Lízingek standarhoz hasonlóan a szerződéseket továbbra is a pénzügyi vagy operatív kategóriákba kell, hogy besorolja. Az IFRS
16 Lízingek kiváltja az IAS 17 Lízingek, IFRIC 4, SIC-15 és SIC-27 standardokat. 2019. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években
hatályos, ezt a standardot az EU még nem hagyta jóvá.

b) II. számú melléklet: Leányvállalatok
Tulajdoni hányad

Ország (Bejegyzés /
Tevékenység helye)

Tevékenységi kör

2016

2015

Horvátország

Integrált olaj- és gázipari társaság

49%

49%

Adriagas S.r.l.

Olaszország

Gázvezeték projekt társaság

49%

49%

CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zrt.

Magyarország

Geotermikus energiatermelés

100%

100%

Magyarország

Geotermikus energiatermelés

100%

100%

CROPLIN, d.o.o.

Horvátország

Földgáz kereskedelem

49%

49%

Csanád Szénhidrogén
Koncessziós Kft.2

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

100%

-

EMSZ Első Magyar Szén
hidrogén Koncessziós Kft.

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

Hawasina GmbH6

Svájc / Omán

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

-

100%

INA Naftaplin International
Exploration and Production Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

49%

49%

Kalegran B.V.

Hollandia

Kutatások finanszírozása

100%

100%

Ciprus / Irak

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

KMSZ Koncessziós Kft.

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

Ménrót Kft.

Magyarország

Kutatás menedzsment

100%

100%

Társaság
Intergrált leányvállalatok
INA-Industrija nafte d.d.
Upstream

CEGE Geothermikus
Koncessziós Kft.

Kalegran Ltd.

Magyarország

Kutatás menedzsment

100%

100%

MH Oil and Gas BV.

Karpinvest Kft.

Hollandia

Kutatás menedzsment

100%

100%

MNS Oil and Gas B.V.

Hollandia

Kutatások finanszírozása

100%

100%

MOL ENERGY UK Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

MOLGROWEST (I) Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

Egyesült Királyság

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

MOL OPERATIONS UK Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

MOL UK FACILITIES Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

MOL Cameroon B.V.

Hollandia

Kutatások finanszírozása

100%

100%

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

Hollandia / Szíria /
Kazahsztán

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, termelése

100%

100%

MOL (FED) Kazakhstan B. V.

Hollandia

Kutatások finanszírozása

100%

100%

MOL (FED) Kazakhstan B.V.
Rep. Office

Kazahsztán

Kutatások finanszírozása

100%

100%

MOLGROWEST (II) Ltd.

MOL (FED) Kazakhstan B.V. BO
MOL (MV) Russia B.V.
MOL Matjushkinskaya B.V.

Kazahsztán

Kutatás menedzsment

100%

100%

Hollandia

Kutatások finanszírozása

100%

100%

Hollandia

Kutatások finanszírozása

100%

100%
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Ország (Bejegyzés /
Tevékenység helye)

Társaság

Tulajdoni hányad
Tevékenységi kör

Oroszország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

MOL Nordsjön B.V.

Hollandia

MOL Norge AS

Matjushkinskaya
Vertical LLC7

2016

2015

Társaság

Tevékenységi kör

MOL Germany GmbH

Németország

Kőolaj termékek kereskedelme

-

100%

Kutatások finanszírozása

100%

100%

MOL-LUB Russ LLC

Norvégia

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása

100%

100%

MOL Retail Holding Kft.

MOL Pakistan Oil and Gas Co. B.V.

Hollandia / Pakisztán

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

MOL-RUSS Ooo.

Oroszország

Management szolgáltatások

100%

100%

MOL West Oman B. V.

Hollandia

Kutatások finanszírozása

100%

100%

Panfora Oil and Gas S.r.l.

Románia

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

Platounko Investments Ltd.

Ciprus

Kutatások finanszírozása

100%

100%

Tápió Szénhidrogén
Koncessziós Kft.2

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

-

Theatola Ltd.

Ciprus

Kutatás menedzsment

100%

100%

Greentrade Ltd.

Ciprus

Kutatás menedzsment

100%

100%

USI Ltd.

Ciprus

Kutatás menedzsment

100%

Magyarország

Földgáz szállítás

100%

Kenőanyagok gyártása és kereskedelme

100%

100%

Kenőanyagok gyártása és kereskedelme

100%

100%

Magyarország

Ingatlankezelés

100%

100%

Magyarország

Ingatlankezelés

100%

100%

MOL Romania PP s.r.l.

Románia

Üzem- és kenőanyag kis- és nagy
kereskedelem

100%

100%

MOL Romania Downstream
Investment B.V.

Hollandia

Befektetés menedzsment

100%

100%

MOL Retail Comert s.r.l.

Románia

Kiskereskedelem

100%

100%

MOL Serbia d.o.o.

Szerbia

Üzem- és kenőanyag kiskereskedelem

100%

100%

MOL Slovenia Downstream
Investment B.V.

Hollandia

Befektetés menedzsment

100%

100%

100%

MOL naftna družba,
trgovsko podjetje d.o.o.2

Szlovénia

Kiskereskedelem

100%

-

100%

MOL Slovenia d.o.o.

Szlovénia

Üzem- és kenőanyag kiskereskedelem

100%

100%

Magyarország

Befektetés menedzsment

100%

-

Magyarország

Energia termelés

100%

-

Magyarország

Befektetés menedzsment

100%

-

Magyarország

Nagy- és kiskereskedelem

100%

-

Moltrans Kft.

Magyarország

Szállítási szolgáltatások

100%

100%

MOLTRADE-Mineralimpex Zrt.

Magyarország

Energetikai termékek importálása,
exportálása

100%

100%

Hollandia

Befektetés menedzsment

100%

100%

MOL Čerpací stanice s.r.o.3

Csehország

Kiskereskedelem

-

100%

Pap Oil s.r.o. 3

Csehország

Kiskereskedelem

-

100%

MOL Česká republika
s.r.o.

Csehország

Nagy- és kiskereskedelem

100%

100%

Csehország

Kiskereskedelem

-

100%

Magyarország

Gőz-és forró víz szolgáltatása

-

100%

Energopetrol d.d.

Bosznia és Hercegovina

Holdina d.o.o.

Bosznia és Hercegovina

Kiskereskedelem

33%

50%

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

IES S.p.A.

Olaszország

Kőolaj termékek feldolgozása és
értékesítése

100%

100%

Greengas S.r.l. 7

Olaszország

Hidrogén erőmű üzemeltetése

-

49%

Nelsa S.r.l.

Olaszország

Kőolaj termékek kereskedelme

74%

74%

IES Power & Gas S.r.l.

Olaszország

Energia szolgáltatás

70%

70%

Panta Distribuzione S.r.l.

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%

INA Kosovo d.o.o.

Koszovó

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

INA Maloprodajni servisi d.o.o.

Horvátország

Kereskedelmi ügynöki tevékenység külföldi
és belföldi piacokon

49%

49%

INA Maziva Ltd.

Horvátország

Kenőanyagok gyártása és kereskedelme

49%

49%

INA Slovenija d.o.o. (volt:
Interina d.o.o. Ljubljana)

Szlovénia

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

Leodium Investment Kft.

Magyarország

Pénzügyi szolgáltatások

100%

100%

MOL Austria GmbH

Ausztria

Kenőanyagok és kőolajszármazékok nagykereskedelme

100%

100%

Ausztria

Kőolaj termékek kereskedelme

100%

100%

Roth Heizöle GmbH
MOL Commodity Trading Kft.
MCT Slovakia s.r.o.
MOL E-mobilitás Kft.

MOL Kiskereskedelmi
Ingatlan Kft.

MOL Solar Investment Kft.

Dunai Gőzfejlesztő Kft. 5

2

MOL E-Üzemanyag Keres
kedelmi és Szolgáltató Kft.2

Magyarország

Pénzügyi szolgáltatások

100%

100%

Szlovákia

Pénzügyi szolgáltatások

100%

100%

Magyarország

Befektetés menedzsment

100%

-

Magyarország

Elektronikus közelekedési megoldások

100%

2015
100%

Magyarország

Downstream

MOL-LUB Kft.

2016
100%

Oroszország

Gas-Midstream
FGSZ Földgázszállító Zrt.

Tulajdoni hányad

Ország (Bejegyzés /
Tevékenység helye)

-

2

MOL Solar Operator Kft.2
MOL South-East Europe
Holding Kft.2
MOL Kiskereskedelem Zrt.2

MOL CZ Downstream
Investment B.V.

MOL Retail Česká s.r.o. 3
MOL Ukraine LLC

Ukrajna

Nagy- és kiskereskedelem

100%

100%

MULTIPONT Program Zrt.

Magyarország

Reklámügynöki tevékenység

100%

83%

Petrol d.d.

Horvátország

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

SLOVNAFT a.s.

Szlovákia

Kőolaj és vegyipari termékek feldolgozása
és értékesítése

99%

99%

CM European Power
Slovakia s.r.o.

Szlovákia

Termikus erőművek üzemeltetése

99%

50%

Slovnaft Polska S.A.

99%

99%

-

99%

99%

99%

Lengyelország

Nagy- és kiskereskedelem

4

Szlovákia

Kiskereskedelem

Slovnaft Trans a.s.

Szlovákia

Szállítási szolgáltatások

SWS s.r.o.

Szlovákia

Szállítást támogató szolgáltatások

51%

51%

VÚRUP a.s.

Szlovákia

Kutatás, fejlesztés

99%

99%

Slovnaft Retail s.r.o.
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Ország (Bejegyzés /
Tevékenység helye)

Társaság
Zväz pre skladovanie zásob a.s.

Tulajdoni hányad
Tevékenységi kör

2016

2015

Tulajdoni hányad

Társaság

Ország (Bejegyzés /
Tevékenység helye)

Tevékenységi kör

Petrolszolg Kft.

Magyarország

Javítási, karbantartási munkák

2016

2015

100%

100%

Szlovákia

Nagy- és kiskereskedelem, raktározás

99%

99%

PLAVI TIM d.o.o.

Horvátország

IT szolgáltatások

49%

49%

Terméktároló Zrt.

Magyarország

Kőolaj termékek tárolása

74%

74%

Slovnaft Montáže a opravy a.s.

Szlovákia

Javítási, karbantartási munkák

99%

99%

Tifon d.o.o.

Horvátország

Üzem- és kenőanyag kiskereskedelem

100%

100%

STSI integrirani tehnički servisi
d.o.o.

Horvátország

Javítási, karbantartási munkák

49%

49%

MOL Petrolkémia Zrt.

Magyarország

Vegyipari termelés és kereskedelem

100%

100%

Ticinum Kft.

Magyarország

Vagyonkezelés

100%

100%

Tisza-WTP Kft.1

Magyarország

Vízszolgáltatás nyújtás

0%

0%

TVK-Erőmű Kft.

Magyarország

Áramtermelés és kereskedelem

100%

100%

Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

Horvátország

Számviteli szolgáltatások

49%

49%

TVK Ingatlankezelő Kft.

Magyarország

Ingatlankezelés

100%

100%

Központ és egyéb
Crosco Naftni Servisi d.o.o.

Horvátország

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

CorteCros d.o.o.7

Horvátország

Korrózió-védő termékek gyártása

49%

49%

-

29%

Crosco B.V.

Hollandia

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Nordic Shipping Ltd.

Marshall-szigetek

Tengeri fúró- és termelő platformok
működtetése

49%

49%

Crosco International d.o.o.
(Slovenia)

Szlovénia

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Crosco International d.o.o.
(Tuzla)

Bosznia és Hercegovina

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Crosco International Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Crosco S.A. DE C.V

Mexikó

Javítási, karbantartási munkák

49%

49%

Rotary Zrt.

Magyarország

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Sea Horse Shipping Inc.

Marshall-szigetek

Tengeri fúró- és termelő platformok
működtetése

49%

49%

100%

100%

49%

49%

Geoinform Kft.

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása

Hostin d.o.o.

Horvátország

Idegenforgalom

Magnolia Finance Ltd.

Jersey

Pénzügyi szolgáltatások

MOL Aréna Kft.2

Magyarország

Befektetés menedzsment

1

0%

0%

100%

-

MOL Cyprus Co. Ltd.

Ciprus

Biztosítási tevékenységek végzése

100%

100%

MOL Group Finance S.A.

Luxemburg

Pénzügyi szolgáltatások

100%

100%

MOL Group International
Services BV

Hollandia

Pénzügyi és számviteli szolgáltatások

100%

100%

MOL Investment Kft.

Magyarország

Pénzügyi szolgáltatások

100%

100%

MOL Magyarország
Szolgáltató Központ

Magyarország

Üzleti szolgáltatás

100%

26%

MOL Csoportszintű
Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Magyarország

Számviteli szolgáltatások

100%

26%

MOL Magyarország HR
Szolgáltató Kft.

Magyarország

HR tevékenység

100%

26%

MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.

Magyarország

IT szolgáltatások

100%

26%

MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Magyarország

Számviteli szolgáltatások

100%

26%

MOL Magyarország Társasági Szolgáltató Kft.

Magyarország

Társasági szolgáltatások

100%

26%

MOL Reinsurance Co. Ltd.

Íroszág

Biztosítási tevékenységek végzése

100%

100%

MOL Vagyonkezelő Kft.

Magyarország

Befektetés menedzsment

100%

100%

1) Az „IFRS 10 – Konszolidált Pénzügyi Kimutatások” standard alapján konszolidálva; 2) 2016-tól teljeskörűen konszolidálva;
3) 2016-ban beolvadt az MOL Česká republika s.r.o. cégbe; 4) 2016-ban beolvadt az Slovnaft a.s. cégbe; 5) 2016-ban beolvadt a Ménrót Kft. cégbe;
6) 2016-ban végelszámolva; 7) 2016-ban értékesítve

c) 3. számú melléklet: Tiszta újrabeszerzési árakkal becsült üzleti eredmény
Az újrabeszerzési árakkal becsült üzleti tevékenység nyereségét / veszteségét (-) (Clean CCS EBIT) és ezen eredménykategória
számítási metódusát az IFRS nem szabályozza.A tiszta újrabeszerzési árakkal becsült üzleti eredmény az egyik leginkább figyelt
jövedelmezőségi mutatószám az olaj- és gáziparban. Ez mutatja meg legjobban egy finomítási művelet mögöttes teljesítményét,
mivel kiszűri a nem ismétlődő speciális tételeket, a készlettartásból származó nyereséget és veszteséget, valamint a nyersanyagok
és saját termelésű készletek értékvesztését, illetve a szállítási fedezeti ügyleteket.
Készletezési nyereség/veszteség

A készletezési nyereség és veszteség kiszűrésével kapott üzemi eredmény tükrözi a vizsgált időszak tényleges beszerzési költségeit,
ebből adódóan pontosabban ábrázolja a mögötess termelési és értékesítési eredményeket, illetve ennek köszönhetően az eredmény
az adott iparágban működő más társaságok eredményével összehasonlíthatóvá válik.
Nyersanyagok és saját termelésű készletek értékvesztése

A készletek a bekerülési és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbikon vannak kimutatva.
A készletek költségét csökkenteni kell – vagyis értékvesztést kell elszámolni az időszak záró készletértékére – amennyiben a bekerülési érték jelentősen meghaladja az értékesítési költséggel csökkentett várható eladási árat.
A késztermékek esetében értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, amennyiben a készletek időszak végi értéke meghaladja a
termék értékesítési költséggel csökkentett jövőbeni várható eladási árát. Nyersanyagok és félkész termékek esetében, amelyek a
további termelés során felhasználásra kerülnek, meg kell vizsgálni, hogy a termelésben való felhasználásukat követően az előállított késztermék eladási árából megtérül-e az értékük. Amennyiben azok értéke nem realizálható teljes mértékben, akkor értékvesztés elszámolására kerül sor a megtérülés szintjéig.
Szállítási fedezeti ügyletek

A szállítási fedezeti ügyletekkel a nyersolaj áraknak való kitettség fedezve van a tényleges (havi átlagos) szállítási árak megváltoztatásával.
Mivel az újrabeszerzési árakkal becsült módszer alapja az időszaki átlagos nyersolaj árakon alapszik, az újrabeszerzési árakkal
becsült hatás a szállítási fedezeti ügyletek hatásának eredményével együttesen felesleges duplikációhoz vezetett, ebből kifolyólag a
szállítási fedezeti ügyletek jövedelemre vonatkozó kimutatásra kifejtett hatását meg kell szüntetni.
Nem ismétlődő speciális tételek

Az egyszeri tételek egyedülálló, jelentős (több, mint 10 millió euró jövedelemhatással bíró), nem ismétlődő gazdasági események,
amelyek nem képezik részét a szegmens alapvető tevékenységének, ebből kifolyólag nem tükrözik az időszak tényleges teljesítményét.
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Tiszta újrabeszerzési árakkal becsült üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)
levezetése
Üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)
Készletezési nyereség / veszteség
Alapanyagok és saját termelésű készletek értékvesztése

– ebből alapanyagokat érintő
– ebből saját termelésű készleteket érintő
Szállítási fedezeti ügylet
Újrabeszerzési árakkal becsült üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)
Fedezeti módosítások
Egyszeri tételek
Tiszta újrabeszerzési árakkal becsült üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)

2016

2015
módosított

millió forint

millió forint

307.905

-217.231

-26.362

78.738

-6.356

1.338

-633

-723

-5.722

2.061

3.217

-7.562

278.404

-144.717

4.957

4.295

22.968

480.814

306.329

340.393

2016

2015

millió forint

millió forint

330.873

263.584

Értékvesztés INA Csoportban

-

-109.470

Értékvesztés Egyesült Királyságban

-

-218.168

Egyéb értékvesztés

-

-20.122

MOL Nyrt. bányajáradék visszatérítés

-

35.227

Akri-Bijell blokk felhagyás

-

-130.603

Kamerun felhagyás

-

-17.306

Matjushkinskaya Vertical értékesítés

-3.234

-

Kalegran készlet értékvesztés

-3.344

-

Upstream egyszeri tételek összesen

-6.578

-460.442

-

-9.203

-5.982

-

Egyszeri tételek
Speciális tételek nélküli üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)
Upstream

Downstream
INA létszám leépítési programjára képzett céltartalék
IES értékvesztés (Értékesítésre tartott eszközzé minősítés IFRS 5)
HCK (HydroCracker) értékvesztés
Downstream egyszeri tételek összesen

-4.471

-

-10.453

-9.203

Központ és egyéb
Akri-Bijell blokk felhagyás

-

-1.538

Értékvesztés INA Csoportban

-5.937

-9.632

Központ és egyéb egyszeri tételek összesen

-5.937

-11.170

Egyszeri tételek üzleti tevékenység nyereségére / veszteségére (-) gyakorolt
hatása

-22.968

-480.815

Üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)

307.905

-217.231
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ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI
ADATOK (IFRS)
EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-VEL VÉGZŐDŐ ÉVRE
2012
millió forint
Árbevétel és egyéb működési bevétel
Összes működési költség

2012
millió USD*

2013
millió forint

2013
millió USD*

2014
millió forint

2015
MÓD.
millió forint

2014
millió USD**

2015
MÓD.
millió USD**

2016
millió forint

2016
millió USD**

5.536.986

24.565

5.476.113

24.480

4.893.205

21.082

4.177.650

14.951

3.578.321

12.714

5.331.691

23.654

5.494.741

24.563

4.853.125

20.859

4.394.881

15.689

3.270.416

11.615

Üzleti tevékenység eredménye

205.295

911

-18.628

-83

40.080

222,6

-217.231

-738

307.905

1099

Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből

151.484

672

21.442

96

4.078

47

-260.999

-903

263.497

941

MÉRLEG A DECEMBER 31-VEL VÉGZŐDŐ ÉVRE
2012
millió forint
Befektetett eszközök

3.170.278

2012
millió USD***

2013
millió forint

14.352

2.802.642

2013
millió USD***
12.993

2014
MÓD.
millió forint
3.242.487

2014
MÓD.
millió USD***
12.513

2015
MÓD.
millió forint
2.858.226

2015
MÓD.
millió USD***

2016
millió forint

9.972

2.867.180

2016
millió USD***
9.763

Forgóeszközök

1.595.929

7.225

1.838.246

8.522

1.399.535

5.401

1.056.657

3.686

1.236.606

4.210

Összes eszköz

4.766.207

21.576

4.640.888

21.515

4.642.022

17.914

3.914.883

13.658

4.103.786

13.973

1.699.116

7.692

1.687.739

7.824

1.749.745

6.752

1.452.219

5.067

1.492.072

5.081

547.205

2.477

473.517

2.195

445.993

1.721

364.349

1.271

309.554

1.053

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke
Külső tulajdonosok részesedése
Hosszú lejáratú kötelezettségek

1.146.314

5.189

1.078.925

5.002

.922.396

3.560

971.404

3.389

918.681

3.128

Rövid lejáratú kötelezettségek

1.373.572

6.218

1.400.707

6.494

1.523.888

5.881

1.126.911

3.931

1.383.479

4.711

4.766.207

21.576

4.640.888

21.515

4.642.022

17.914

3.914.883

13.658

4.103.786

13.973

Összes saját tőke és kötelezettségek

CASH-FLOW A DECEMBER 31-VEL VÉGZŐDŐ ÉVRE
2012
millió forint

2012
millió USD*

2013
millió forint

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás

454.033

2.014

614.685

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása

-298.509

-1324

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása

-148.992

-661

6.532

29

Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése

2013
millió USD*

2014
MÓD.
millió forint

2014
MÓD.
millió USD**
1.863

2015
MÓD.
millió forint

2.748

434.528

586.803

-124.994

-559

-558.459

-2400

-239.251

-1.070

-257.036

-1.146

250.440

1.120

-380.967

-1.572

-71.214

2015
MÓD.
millió USD**

2016
millió forint

2016
millió USD**

2.088

519.385

1.843

-213.253

-781

-306.968

-1 086

-444.688

-1.565

-125.881

-439

-259

85.090

312

* Éves átlag HUF/USD árfolyammal átváltva: 2012-ben 225,4; 2013-ban 223,7.
** 2014, 2015, 2016 minden hónapja adott havi átlagos MNB devizaárfolyamon került átváltásra
** Év végei HUF/USD árfolyammal váltva:
2012
220,9
2013
215,7
2014
259,1
2015
286,6
2016
293,7
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UPSTREAM

BIZONYÍTOTT KÉSZLET

Az alábbi táblázatok kiegészítő információkat tartalmaznak a Csoport upstream tevékenységéről. A mellékletek nem auditáltak.

BRUTTÓ SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEK ALAKULÁSA (SPE SZERINT)*
BIZONYÍTOTT KÉSZLET

KŐOLAJ ÉS KONDENZÁTUM

FÖLDGÁZ
MILLIÓ M3

MMBOE

KOMBINÁLT
MILLIÓ HORDÓ MILLIÓ BOE

KT

Magyarország

KŐOLAJ ÉS KONDENZÁTUM

FÖLDGÁZ
MILLIÓ M

3

MMBOE

KOMBINÁLT
MILLIÓ HORDÓ MILLIÓ BOE

KT

Oroszország
Oroszországi készlet 2012. december 31-én

0,0

0,0

13.971,9

98,7

98,7

Oroszországi készlet 2013. december 31-én

0,0

0,0

11.390,4

80,0

80,0

Oroszországi készlet 2014. december 31-én

0,0

0,0

6.466,5

45,5

45,5

Oroszországi készlet 2015. december 31-én

0,0

0,0

6.153,1

43,2

43,2

Készletátértékelés

0,0

0,0

62,6

0,4

0,4

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Termelés

0,0

0,0

-363,4

-2,6

-2,6

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

-389,3

-2,9

-2,9

0,0

0,0

5.463,0

38,2

38,2

Pakisztáni készlet 2012. december 31-én

843,3

5,6

111,7

0,9

6,5

Pakisztáni készlet 2013. december 31-én

647,9

4,4

281,0

2,1

6,5

Pakisztáni készlet 2014. december 31-én

390,1

2,6

180,7

1,4

4,0

Pakisztáni készlet 2015. december 31-én

292,7

2,0

96,9

0,7

2,8

356,3

2,5

99,3

0,7

3,4

Magyarországi készlet 2012. december 31-én

9.562,4

47,8

4.326,4

32,9

80,7

Oroszországi készlet 2016. december 31-én

Magyarországi készlet 2013. december 31-én

8.306,7

43,5

3.930,3

29,7

73,2

Pakisztán

Magyarországi készlet 2014. december 31-én

8.268,5

43,3

3.781,9

28,6

71,9

7.688,6

41,8

3.268,6

25,1

67,0

594,4

3,7

214,9

1,6

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1.682,4

-9,9

-847,8

-6,4

-16,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.600,6

35,6

2.635,6

20,4

56,3

Horvátországi készlet 2012. december 31-én

14.385,2

93,6

10.042,4

74,8

168,4

Pakisztáni készlet 2016. december 31-én

Horvátországi készlet 2013. december 31-én

12.774,9

83,2

10.163,1

75,7

158,9

Kazahsztán

Horvátországi készlet 2014. december 31-én

11.841,7

77,2

9.721,9

72,3

149,5

Kazahsztáni készlet 2012. december 31-én

2.301,5

13,5

1.232,6

9,8

23,4

Horvátországi készlet 2015. december 31-én

10.233,5

67,5

9.199,9

68,5

136,0

Kazahsztáni készlet 2013. december 31-én

2.301,5

13,5

1.232,6

9,8

23,4

Készletátértékelés

2,5

0,1

-53,3

-0,4

-0,3

Kazahsztáni készlet 2014. december 31-én

4.962,0

29,2

1.973,1

15,7

44,9

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kazahsztáni készlet 2015. december 31-én

4.962,0

29,2

1.973,1

15,7

44,9

-1.213,2

-7,6

-676,7

-5,1

-12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.022,8

60,0

8.470,0

63,0

123,0

Magyarországi készlet 2015. december 31-én
Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy értékesítés
Magyarországi készlet 2016. december 31-én
Horvátország

Termelés
Készletvásárlás vagy értékesítés
Horvátországi készlet 2016. december 31-én

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy értékesítés

U.K. (North Sea)

28,5

0,2

75,8

0,6

0,8

-254,4

-1,8

-125,5

-0,9

-2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

423,1

2,9

146,5

1,1

4,2

Készletátértékelés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Termelés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.962,0

29,2

1.973,1

15,7

44,9

27,2

Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet 2014. december 31-én

113,3

0,7

1.920,7

15,5

16,2

Kazahsztáni készlet 2016. december 31-én

Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet 2015. december 31-én

82,4

0,5

1.951,2

14,1

14,6

Szíria, Egyiptom és Angola

16,8

0,1

61,9

0,4

0,8

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2012. december 31-én

2.750,1

16,2

1.348,5

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2013. december 31-én

2.750,1

16,2

1.290,8

10,6

26,8

-88,0

-0,5

-342,2

-2,5

-3,2

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2014. december 31-én

2.750,1

16,2

1.123,3

9,3

25,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2015. december 31-én

2.750,1

16,2

1.053,0

8,8

25,0

11,2

0,1

1.670,8

12,0

12,1

0,0

0,0

188,3

1,4

1,4

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KRI-beli készlet 2012. december 31-én

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Termelés

0,0

0,0

-151,5

-1,1

-1,1

KRI-beli készlet 2013. december 31-én

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KRI-beli készlet 2014. december 31-én

0,0

0,0

1.791,4

12,0

12,0

KRI-beli készlet 2015. december 31-én

0,0

0,0

1.617,8

10,8

10,8

Készletátértékelés

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Termelés

0,0

0,0

-198,4

-1,3

-1,3

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.421,4

9,5

9,5

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy értékesítés
Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet 2016. december 31-én
KRI**

KRI-beli készlet 2016. december 31-én

Készletátértékelés

Készletvásárlás vagy értékesítés
Szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2016. december 31-én

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.750,1

16,2

1.089,9

9,1

25,3
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KŐOLAJ ÉS KONDENZÁTUM

FÖLDGÁZ
MILLIÓ M

3

MMBOE

KOMBINÁLT
MILLIÓ HORDÓ MILLIÓ BOE

KT

MOL-csoport összesen

BIZONYÍTOTT ÉS VALÓSZÍNŰ KÉSZLETEK

KŐOLAJ ÉS KONDENZÁTUM

FÖLDGÁZ
MILLIÓ M

3

MMBOE

KT

MILLIÓ HORDÓ

KOMBINÁLT
MILLIÓ BOE

U.K. (North Sea)

MOL-csoport készlet 2012. december 31-én

29.842,4

176,7

31.033,5

228,2

404,9

Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet 2014. december 31-én

188,9

1,1

3.602,5

29,3

30,4

MOL-csoport készlet 2013. december 31-én

26.781,0

160,8

28.288,2

207,9

368,7

Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet 2015. december 31-én

179,6

1,1

3.409,9

24,6

25,7

MOL-csoport készlet 2014. december 31-én

28.325,5

169,2

26.959,6

200,4

369,5

Készletátértékelés

-41,3

-0,2

93,7

0,7

0,7

MOL-csoport készlet 2015. december 31-én

26.009,2

157,2

25.313,7

187,0

344,3

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

970,0

6,4

575,7

4,3

11,3

-88,0

-0,5

-342,2

-2,5

-3,2

28,5

0,2

75,8

0,6

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-3.238,0

-19,9

-2.705,5

-19,9

-40,0

50,3

0,3

3.161,4

22,8

23,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy értékesítés

Termelés
Készletvásárlás vagy értékesítés
Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet 2016. december 31-én
KRI

0,0

0,0

-389,3

-2,9

-2,9

23.769,7

143,9

22.870,4

169,1

313,5

KRI-beli készlet 2012. december 31-én
KRI-beli készlet 2013. december 31-én

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

INA készlet 2012. december 31-én

17.135,2

109,8

11.390,9

85,8

195,6

KRI-beli készlet 2014. december 31-én

0,0

0,0

2.298,6

15,4

15,4

KRI-beli készlet 2015. december 31-én

0,0

0,0

2.125,0

14,2

14,2

0,0

0,0

13,0

0,1

0,1

MOL-csoport készlet 2016. december 31-én
INA

INA készlet 2013. december 31-én

15.524,9

99,4

11.453,9

86,2

185,6

INA készlet 2014. december 31-én

14.591,7

93,4

10.845,2

81,7

175,1

INA készlet 2015. december 31-én

12.983,6

83,7

10.252,9

77,3

161,0

2,5

0,1

135,0

1,0

1,1

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1.213,2

-7,6

-828,1

-6,2

-13,8

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

INA készlet 2016. december 31-én

11.772,8

76,1

9.559,8

72,1

148,3

* 	Az adatok 100%-ban tartalmazzák az MMBF készleteit. Ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity alapon konszolidált, Irak
Kurdisztáni Régiójában lévő Pearl projekt MOL-ra jutó hányadával kapcsolatos információkat.
** KRI - Irak Kurdisztáni Régiója

BRUTTÓ SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEK ALAKULÁSA (SPE SZERINT)*
BIZONYÍTOTT ÉS VALÓSZÍNŰ KÉSZLETEK

KŐOLAJ ÉS KONDENZÁTUM

FÖLDGÁZ
MILLIÓ M3

MMBOE

KT

MILLIÓ HORDÓ

Magyarországi készlet 2012. december 31-én

20.714,7

99,7

7.774,3

KOMBINÁLT
MILLIÓ BOE

Magyarország

**

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Termelés

0,0

0,0

-198,4

-1,3

-1,3

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.939,6

13,0

13,0

Oroszországi készlet 2012. december 31-én

0,0

0,0

24.776,6

176,2

176,2

Oroszországi készlet 2013. december 31-én

0,0

0,0

18.398,9

129,9

129,9

KRI-beli készlet 2016. december 31-én
Oroszország

Oroszországi készlet 2014. december 31-én

0,0

0,0

10.371,6

74,5

74,5

Oroszországi készlet 2015. december 31-én

0,0

0,0

10.006,4

71,9

71,9

Készletátértékelés

0,0

0,0

-12,3

-0,1

-0,1

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Termelés

0,0

0,0

-363,4

-2,6

-2,6

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

-2.516,4

-19,4

-19,4

0,0

0,0

7.114,3

49,8

49,8

Oroszországi készlet 2016. december 31-én
59,4

159,0

Pakisztán

Magyarországi készlet 2013. december 31-én

16.804,4

82,2

7.696,1

58,1

140,3

Pakisztáni készlet 2012. december 31-én

1.189,1

7,9

123,7

1,0

8,9

Magyarországi készlet 2014. december 31-én

14.261,4

75,2

6.388,1

48,3

123,5

Pakisztáni készlet 2013. december 31-én

1.909,9

13,1

613,3

4,6

17,7

Magyarországi készlet 2015. december 31-én

13.546,2

74,2

5.554,5

42,8

116,9

Pakisztáni készlet 2014. december 31-én

1.455,7

10,0

451,5

3,4

13,4

-29,2

-0,2

68,4

0,5

0,3

Pakisztáni készlet 2015. december 31-én

1.222,2

8,4

365,3

2,7

11,1

-34,6

-0,2

3,5

0,0

0,1

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy értékesítés
Magyarországi készlet 2016. december 31-én

558,7

3,7

82,9

0,6

4,4

-1.682,4

-9,9

-847,8

-6,4

-16,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.393,3

67,8

4.858,0

37,5

105,2

Horvátországi készlet 2012. december 31-én

19.545,8

127,7

12.621,4

93,9

221,6

Horvátországi készlet 2013. december 31-én

17.666,1

115,6

12.447,8

92,5

208,1

Horvátországi készlet 2014. december 31-én

15.258,1

99,5

12.846,5

95,4

194,9

Horvátországi készlet 2015. december 31-én

12.264,7

81,2

12.163,7

90,3

171,5

-163,3

-0,8

-242,8

-1,8

-2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1.213,2

-7,6

-676,7

-5,1

-12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.888,1

72,8

11.244,3

83,5

156,3

Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy értékesítés
Horvátországi készlet 2016. december 31-én

Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy értékesítés

56,6

0,4

112,1

0,8

1,3

-254,4

-1,8

-125,5

-0,9

-2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

989,8

6,7

355,4

2,7

9,8

Kazahsztáni készlet 2012. december 31-én

3.667,4

21,6

1.900,8

15,1

36,7

Kazahsztáni készlet 2013. december 31-én

3.667,4

21,6

1.900,8

15,1

36,7

Kazahsztáni készlet 2014. december 31-én

6.670,6

39,3

2.651,7

21,1

60,4

Kazahsztáni készlet 2015. december 31-én

6.670,6

39,3

2.651,7

21,1

60,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Pakisztáni készlet 2016. december 31-én

Horvátország

Készletátértékelés

Készletátértékelés

Kazahsztán

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Termelés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Készletvásárlás vagy értékesítés
Kazahsztáni készlet 2016. december 31-én

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.670,6

39,3

2.651,7

21,1

60,4
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FÖLDGÁZ
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3
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KT

KOMBINÁLT
MILLIÓ BOE

MILLIÓ HORDÓ

Szíria, Egyiptom és Angola

NAPI SZÉNHIDROGÉN TERMELÉS TERMÉKENKÉNT
(EZER BOEPD)

2012

2014
MÓD.

2013

2015
MÓD.

2016

Kőolaj

37,4

31,6

29,7

35,2

40,9

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2012. december 31-én

4.357,9

25,7

2.337,2

19,0

44,6

Földgáz

66,7

57,8

54,9

56,9

55,6

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2013. december 31-én

4.357,9

25,7

2.118,3

17,3

43,0

Kondenzátum

9,0

7,6

8,1

7,1

7,5

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2014. december 31-én

4.357,9

25,7

2.042,6

16,8

42,5

Teljeskörűen konszolidált vállalatok átlagos napi szénhidrogén-termelése

113,0

97,0

92,7

99,1

104,1

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2015. december 31-én

4.357,9

25,7

1.976,0

16,3

42,0

Kőolaj

5,5

6,6

4,8

4,8

5,8

Készletátértékelés

0,0

0,0

108,5

0,8

0,8

Földgáz

-

-

-

-

-

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kondenzátum

-

-

-

-

2,3

Termelés

0,0

0,0

-151,5

-1,1

-1,1

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.357,9

25,7

1.933,0

16,0

41,6

MOL-csoport készlet 2012. december 31-én

49.475,0

282,5

49.534,0

364,6

647,0

MOL-csoport készlet 2013. december 31-én

44.405,7

258,1

43.175,1

317,6

575,7

MOL-csoport készlet 2014. december 31-én

42.192,6

250,7

40.653,1

304,3

554,9

MOL-csoport készlet 2015. december 31-én

38.241,2

229,7

38.252,6

284,0

513,7

-268,4

-1,4

31,9

0,3

-0,6

615,3

4,1

195,0

1,5

5,7

-3.238,0

-19,9

-2.705,5

-19,9

-40,0

0,0

0,0

-2.516,4

-19,4

-19,4

35.350,1

212,5

33.257,6

246,4

459,4

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2016. december 31-én
MOL-csoport összesen

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés
Készletvásárlás vagy értékesítés
MOL-csoport készlet 2016. december 31-én
INA
INA készlet 2012. december 31-én

23.903,7

153,3

14.958,6

112,9

266,2

INA készlet 2013. december 31-én

22.024,0

141,2

14.566,0

109,8

251,1

INA készlet 2014. december 31-én

19.616,0

125,1

14.889,2

112,2

237,4

INA készlet 2015. december 31-én

16.622,6

106,9

14.139,7

106,6

213,5

-163,3

-0,8

-134,3

-1,0

-1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1.213,2

-7,6

-828,1

-6,2

-13,8

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

INA készlet 2016. december 31-én

15.246,0

98,5

13.177,3

99,5

197,9

Készletátértékelés
Új felfedezés, feltárás
Termelés

2012

2014
MÓD.

2013

2015
MÓD.

2016

46,2

43,2

41,6

41,0

44,4

Horvátország

42,1

37,2

35,2

37,6

36,3

Egyesült Királyság (Északi-tenger)

2015
MÓD.

2016

Társult és közös vezetésű vállaltok szénhidrogén termelésének fajlagos költsége

N.A.

N.A.

5,5

2,4

1,9

7,3

8,3

7,8

7,3

6,3

Csoportszintű szénhidrogén-termelés fajlagos költsége

6,6

* A termelési költségek nem tartalmazzák az értékcsökkenést.

FELMERÜLT KÖLTSÉGEK (MFT)*
KONSZOLIDÁLT VÁLLALATOK
NYE***

KKE**

FÁK****

EGYÉB*****

ÖSSZESEN

TÁRSULT
VÁLLALATOK

ÖSZESEN

2015. december 31-én végződő évre
Készlet megszerzése

0

33.160

0

33.160

Bizonyított készlet

0

11.044

Nem bizonyított készlet

0

22.115

0

0

0

0

15.472

5.851

2.367

2.230

751
90

11.841
1.264

2.264
1.356

Mezőfejlesztés

44.259

52.536

Összes felmerült költség

59.731

Készlet megszerzése
Bizonyított készlet

Kutatási tevékenység
Geológiai és geofizikai mérések

Nem bizonyított készlet
Kutatási tevékenység

1,3

4,9

8,0

Geológiai és geofizikai mérések

1,9

1,3

Kútfúrás

Pakisztán

5,6

5,8

6,6

6,8

7,5

Irak Kurdisztáni Régiója

0,5

0,2

1,9

3,6

3,6

Szíria

3,1

-

-

-

-

Egyiptom

1,9

1,9

2,0

2,1

2,1

Angola

1,5

1,1

1,2

1,2

1,1

113,0

97,0

92,7

99,1

104,1

5,5

6,6

4,8

4,8

5,8

-

-

-

-

2,3

* A Peral Petroleum termelését 2016-tól jeletjük.

2014
MÓD.

7,6

2,9

Átlagos napi szénhidrogén-termelés társult vállalatokban

2013

8,0

-

Csoportszintű átlagos napi szénhidrogén-termelés

2012

N.A.

7,6

Irak Kurdisztáni Régiója (Pearl Petroleum)*

8,1
112,2

N.A.

-

Oroszország (Baitex)

4,8
103,9

Teljeskörűen konszolidált vállalatok szénhidrogén-termelésének fajlagos költsége

12,1

Teljeskörűen konszolidált vállalatok átlagos napi szénhidrogén-termelése

4,8
97,5

0

-

33.160

11.044

-

11.044

22.115

-

22.115

54.370

76.444

-

76.444

3.119

7.807

-

7.807

414

47.000

61.518

-

61.518

247

4.251

7.118

-

7.118

1.272

11.990

110.056

-

110.056

91.546

2.023

66.360

219.660

-

219.660

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

2016. december 31-én végződő évre

Magyarország

Oroszország

6,6
103,7

FAJLAGOS TERMELÉSI KÖLTSÉGEK* (USD/BOE)

Bérleti díjak, egyéb

SZÉNHIDROGÉN TERMELÉS

5,5
118,5

KÖLTSÉGEK

Kútfúrás

* 	Az adatok 100%-ban tartalmazzák az MMBF készleteit. Ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity alapon konszolidált,
Irak kurdisztáni régiójában lévő Pearl projekt MOL-ra jutó hányadával kapcsolatos információkat.
** KRI - Irak Kurdisztáni Régiója

NAPI SZÉNHIDROGÉN TERMELÉS ORSZÁGONKÉNT
(EZER BOEPD)

Társult és közös vezetésű vállalatok átlagos napi szénhidrogén-termelése
Csoportszintű átlagos napi szénhidrogén-termelés

5,5

6,6

4,8

4,8

8,1

118,5

103,7

97,5

103,9

112,2

Bérleti díjak, egyéb
Mezőfejlesztés
Összes felmerült költség

0

0

0

0

0

-

0

7.113

5.438

120

10.106

22.777

-

22.777

229

2.903

3

1.117

4.251

-

4.251

5.523

1.273

0

7.065

13.861

-

13.861

1.362

1.262

117

1.924

4.665

-

4.665

42.893

46.083

234

6.986

96.195

-

96.195

50.006

51.521

353

17.092

118.972

-

118.972

*	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. Ezen kiegészítő olajés gázipari információk nem tartalmazzák az equity alapon konszolidált, Irak Kurdisztáni Régiójában lévő Pearl projekt MOL-ra jutó hányadával
kapcsolatos információkat.
**
KKE: Magyarország, Horvátország
***
NYE: Egyesült Királyság, Norvégia
****
FÁK: Oroszország, Kazahsztán
***** 	Egyéb: Irak Kurdisztáni Régiója, Szíria, Omán, Pakisztán,
Egyiptom, Angola
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EREDMÉNY (MFT)*

ORSZÁGOK

NYE***

FÁK****

EGYÉB*****

ÖSSZESEN

TÁRSULT
VÁLLALATOK

ÖSZESEN

2015. december 31-én végződő évre
Bevételek

264.096

20.820

2.616

38.821

326.353

-

326.353

162

20.820

2.616

38.821

62.419

-

62.419

0

263.934

-

263.934

Értékesítés
Belső átadások

263.934

Termelési költségek

-44.522

-13.347

-2.799

-18.248

-78.914

-

-78.914

-2.820

-2.230

-90

-3.119

-8.259

-

-8.259

-237.155

-270.921

-19.163

-183.168

-710.407

-

-710.407

Egyéb eredményre ható tételek

17.501

-17.425

-3.158

-17.074

-20.156

-

-20.156

Adózás előtti eredmény

-2.900

-283.103

-22.594

-182.788

-491.384

-

-491.384

Társasági adó ráfordítás

-31.801

-3.751

651

666

-34.234

-

-34.234

-34.700

-286.854

-21.943

-182.121

-525.618

-

-525.618

Kutatási költségek
Értékcsökkenés, értékvesztés

Termelési tevékenység eredménye
2016. december 31-én végződő évre
Bevételek
Értékesítés

221.991

30.276

1.540

40.806

294.613

-

294.613

1.365

30.276

1.540

40.806

73.987

-

73.987

0

220.626

-

220.626

Belső átadások

220.626

Termelési költségek

-43.097

-17.196

-1.801

-11.127

-73.220

-

-73.220

-548

-2.903

-3

-1.117

-4.570

-

-4.570

Értékcsökkenés, értékvesztés

-110.710)

-15.530

-2.251

-18.673

-147.164

-

-147.164

Egyéb eredményre ható tételek

-11.551

27.459

-5.387

-28.874

-18.352

-

-18.352

Adózás előtti eredmény

56.087

22.106

-7.902

-18.985

51.306

-

51.306

Társasági adó ráfordítás

-42.551

4.013

-6

-2.199

-40.743

-

-40.743

Termelési tevékenység eredménye

13.536

26.119

-7.907,4924

-21.184

10.563

-

10.563

Kutatási költségek

*	Az év során kőolaj- és földgázvagyon megszerzésére, kutatásra és mezőfejlesztésre fordított összeg, függetlenül attól, hogy aktiválásra kerül vagy költségként kerül elszámolásra. Ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity alapon konszolidált, Irak Kurdisztáni Régiójában
lévő Pearl projekt MOL-ra jutó hányadával kapcsolatos információkat."
**
KKE: Magyarország, Horvátország
*** NYE: Egyesült Királyság, Norvégia
**** FÁK: Oroszország, Kazahsztán
***** Egyéb: Irak Kurdisztáni Régiója, Szíria, Omán, Pakisztán, Egyiptom, Angola

Tesztelt kutak

ebből kutató/lehatároló

EGYÉB****

ÖSSZESEN

6

11

66

8

91

ebből kutató/lehatároló

3

1

1

6

11

olaj- és földgáztermelő

0

0

0

3

3

olajtermelő

1

0

0

0

1

földgáztermelő

1

0

0

0

1

meddő kút

1

1

0

3

5

felfüggesztetett

0

0

1

0

1

ebből termelő kutak

3

10

65

2

80

kőolajtermelő

2

9

65

0

76

földgáztermelő

1

0

0

2

3

*
**
***
****

meddő kút

0

1

0

0

1

besajtoló

0

0

0

0

0

KKE: Magyarország, Horvátország
NYE: Egyesült Királyság
FÁK: Oroszország, Kazahsztán
Egyéb: Irak Kurdisztáni Régiója, Szíria, Omán, Pakisztán, Egyiptom, Angola

DOWNSTREAM
FINOMÍTÁS ÉS KERESKEDELEM
A CSOPORT FINOMÍTÓINAK ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSA
(EZER TONNA)*

2012

2013

Dunai Finomító

8.080

Pozsonyi Finomító
Mantovai Finomító
INA finomítók
MOL-csoport teljes

2014

2015

2016

8.107

8.413

7.925

7.981

6.309

6.828

6.146

6.905

6.761

2.431

2.445

337

1.176

1.082

3.832

3.587

3.159

3.543

3.851

20.652 / 20.237 *

20.507

17.541

19.039

19.229

KKE*

NYE**

FÁK***

EGYÉB****

KÜLSŐ KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK (KT)

ÖSSZESEN

2012

2015. december 31-én végződő évre
Tesztelt kutak

FÁK***

*2012-ben változás történt a számítási módszertanban

KUTATÁSI ÉS TERMELÉSI KUTAK
ORSZÁGOK

NYE**

2016. december 31-én végződő évre

KONSZOLIDÁLT VÁLLALATOK
KKE**

KKE*

14

4

62

21

101

8

0

1

7

16

LPG
Vegyipari benzin

2013
598

2014
606

2015
476

2016
492

521

46

46

0

14

67

4.036

3.987

3.614

3.826

3.816

olaj- és földgáztermelő

0

0

0

2

2

Motorbenzin

olajtermelő

0

0

0

0

0

Gázolaj

9.065

9.363

9.133

9.402

9.724

Tüzelő olaj

852

780

721

702

645

földgáztermelő

0

0

0

0

0

meddő kút

7

0

1

4

12

Kerozin

348

419

384

396

438

Fűtő olaj

332

677

554

470

508

felfüggesztetett

1

0

0

1

2

ebből termelő kutak

6

4

61

14

85

Bitumen

1.015

1.026

629

553

541

Egyéb termékek

1.489

1.188

1.216

1.380

1.552

17.781

18.092

16.725

17.234

17.811

kőolajtermelő

1

2

59

13

75

földgáztermelő

2

0

0

0

2

meddő kút

2

0

1

1

4

ebből Lakossági szolg. szegmens értékesítés

3.375

3.480

3.513

3.856

4.246

4

Petrolkémiai alapanyag átadás

1.986

1.994

1.991

2.285

1.994

besajtoló

1

2

1

0

Összesen
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KŐOLAJ TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK (KT) *
2012

A CSOPORT TERMÉKKIHOZATALA TERMÉKENKÉNT 2016-BAN
2013

2014

2015

2016

Magyarországi termék-értékesítés

3.840

3.908

3.937

3.972

4.036

Gáz- és tüzelőolajok

2.325

2.393

2.417

2.381

2.448

983

954

927

921

958

Motorbenzinek

(EZER TONNA)*
LPG
Vegyipari benzin

853

3.641

1.407

8.340

115

Kenőanyagok

46

15

16

18

27

Kerozin

382

442

442

507

488

Fűtőolaj

1.515

1.501

1.515

1.586

1.695

Bitumen
Egyéb termék

976

1.016

1.068

1.096

368

356

365

374

Kenőanyagok

21

8

9

10

10

Bitumenek

20

15

30

28

20

109

134

104

115

195

Horvátországi termék-értékesítés

Egyéb termékek

1.715

1.796

1.666

1.687

1.724

Gáz- és tüzelőolajok

1.068

1.133

1.090

1.110

1.135

424

470

405

397

391

Motorbenzinek
Kenőanyagok

9

10

9

0

0

71

80

65

58

59

143

103

97

122

139

Export értékesítés

10.113

10.294

9.133

9.528

Gáz- és tüzelőolajok

5.552

5.641

5.332

5.557

Motorbenzinek

2.237

2.194

1.926

2.143

2.092

40

27

28

29

34

837

840

408

328

347

1.447

1.592

1.439

1.471

1.674

17.183

17.499

16.251

16.773

17.290

Bitumenek
Egyéb termékek

Kenőanyagok (bázisolaj nélkül
Bitumenek
Egyéb termékek
Összes termék-értékesítés

Saját felhasználás és veszteség

Saját termelésű kőolaj

655

INA FINÓMÍTÓK
0

599

527

0

0

506

1.300

641

276

1.860

712

609

439

1.793

KISKERESKEDELMI KŐOLAJTERMÉK-ÉRTÉKESÍTÉS
KISKERESKEDELMI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS (KT)*

2012

2013

2014

2015 MÓD.

2016

1.073

1.143

1.237

9.835

Gáz- és tüzelőolaj

2.186

2.289

2.347

2.615

2.909

5.688

Egyéb termék

90

86

93

98

100

3.375

3.480

3.513

3.856

4.246

MOL-CSOPORT
ÖSSZESEN
1.254

5.926

5.738

2.530

14.194

102

2

84

188

Vásárolt és értékesített termékek

746

1.105

Kondenzátum
Egyéb alapanyag

398

488

1.099

Import kőolaj

Teljes feldolgozott mennyiség

112

323

Motorbenzin

A CSOPORT FINOMÍTÓINAK KŐOLAJ FELDOLGOZÁSI ADATAI ALAPANYAGONKÉNT 2016-BAN
POZSONYI
FINOMÍTÓ

93

6

LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

Összesen
* A vállalat saját töltőállomásain értékesített mennyiség

KŐOLAJTERMÉK-ÉRTÉKESÍTÉS (BENZIN ÉS GÁZOLAJ) (KT)
2012

DUNAI
FINOMÍTÓ

193

* 2012-ben változás történt a számítási módszertanban

* PB és gáztermékek nélkül

(EZER TONNA)*

1.460

1.520

0

141

393

484

64

2.976

4

126

972

211

1.109

9

91

Gáz- és tüzelőolajok

190
408

3.060

13

87

Motorbenzinek

87
987

Gázolaj és tüzelőolaj

17

Bitumenek

Egyéb termékek

MOL-CSOPORT
ÖSSZESEN

INA FINÓMÍTÓK

Motorbenzin

Fűtőolajok

Szlovákiai termék-értékesítés

POZSONYI
FINOMÍTÓ

DUNAI FINOMÍTÓ

1.299

1 020

639

3.593

7.981

6.760

3.851

19.229

1.262

54

464

1.564

2013

2014

2015 MÓD.

2016

Magyarország

753

776

846

917

1 043

Szlovákia

415

413

444

526

610

Horvátország

964

941

1.044

1.045

1 028

Románia

464

498

492

571

643

51

134

145

350

455

Csehország
Egyéb
Összesen

638

632

449

349

367

3.285

3.394

3.420

3.758

4.146
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TÖLTŐÁLLOMÁSOK
A MOL-CSOPORT TÖLTŐÁLLOMÁSAINAK
SZÁMA*

2012
MÓD.

2013
MÓD.

2014
MÓD.

2015
MÓD.

2016

Magyarország

360

366

364

364

479

Horvátország

439

435

434

431

430

Olaszország

215

138

129

107

83

Szlovákia

209

212

214

253

252

Románia

135

147

159

202

206

Bosznia-Hercegovina

110

104

102

100

101

59

75

57

0

0

*

Ausztria*
Szerbia

34

38

42

47

53

149

149

192

316

306

37

38

40

40

56

1

1

1

1

1

1.748

1.703

1.734

1.861

1.967

Csehország
Szlovénia
Egyéb
Összesen

* módszervaltás miatt Olaszország és Ausztria módosításra került

PETROLKÉMIA
PETROLKÉMIAI TERMELÉS (KT)
2012
Etilén

2013
623

2014
684

2015
656

2016
737

678

Propilén

321

348

327

378

347

Egyéb termékek

534

623

555

615

671

1.478

1.655

1.538

1.730

1.696

Összes olefin
Butadién

16

52

Raffinate

23

80

Összes BDEU termelés
LDPE

164

158

39

132

151

177

193

HDPE

322

351

349

390

323

PP

447

472

443

534

500

Összes polimer
Összesen

933

981

943

1.101

1.016

2.411

2.636

2.480

2.870

2.844

PETROLKÉMIAI ÉRTÉKESÍTÉS RÉGIÓNKÉNT (KT)
2012
Magyarország
Szlovákia
Egyéb piacok
Összesen

2013
451

2014
444

2015

2016

390

428

403

65

60

75

109

106

714

798

661

761

735

1.230

1.302

1.126

1.298

1.245
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KONSZOLIDÁLT
FENNTARTHATÓSÁGI
TELJESÍTMÉNYADATOK (GRI)
Az alábbiakban hivatkozott mutatók meghatározása megtalálhatóak honlapunkon

MUTATÓ

FEJEZET

MÉRTÉKEGYSÉG

2014 MOLCSOPORT

2015 MOLCSOPORT

2016 MOLCSOPORT

GRI
STANDARD
KÓD

SDG
KAPCSOLÓDÁS(1)

Éghajlatváltozás
Üvegházhatású gázok
Szén-dioxid (CO2)

1.2

millió t

5,79

6,11

5,98

305-1

SDG 13

Szén-dioxid kibocsátás a
tulajdoni hányad arányában
(CO2)2)

1.2

millió t

5,16

5,68

5,97

305-1

SDG 13

MUTATÓ

t

5.368

6.146

7.077

305-7

SDG 13

t

4.715

5.175

5.718

305-7

SDG 13

Illékony szerves vegyületek
(VOC)

2.1

t

5.251

7.950

4.695

305-7

SDG 13

Szén-monoxid (CO)

2.1

t

2.275

2.309

1.559

305-7

SDG 13

Szilárd részecskék (PM)

2.1

t

367

353

274

305-7

SDG 13

Teljes vízkivétel

2.2

ezer m3

Összes vízkibocsátás

2.2

ezer m

Összes alifás szénhidrogének
(TPH)

Víz
94.130

84.657

85.175

303-1

SDG 6

3

103.795

94.002

92.233

306-1

SDG 14

2.2

t

95

38

61

306-1

SDG 14

Kémiai Oxigén Igény (KOI)

2.2

t

1.647

1.514

1.739

306-1

SDG 14

Biológiai Oxigén Igény (BOI)

2.2

t

471

307

344

306-1

SDG 14

2.2

t

873

765

835

306-1

SDG 14

Veszélyes hulladék

2.3

t

80.866

92.720

139.032

306-2

SDG 12

Nem veszélyes hulladék

2.3

t

170.970

183.686

113.894

306-2

SDG 12

5,12

5,61

5,27

305-1

SDG 13

Lebegő anyagtartalom (SS)

690

354

1.471

305-1

SDG 13

Hulladék

Közvetlen módon kibocsátott
üvegházhatású gázok összesen

1.2

CO2 egy.ért.
millió t-ban

5,81

6,15

6,07

305-1

SDG 13

Közvetett módon kibocsátott
üvegházhatású gázok

1.2

CO2 egy.ért.
millió t-ban

1,24

Teljes ÜHG kibocsátás Kutatás,
Termelés (közvetett + közvetlen)

1.2

CO2 egy.ért.
millió t-ban

0,92

305-1,
305-2

SDG 13

SDG
KAPCSOLÓDÁS(1)

2.1

t

0,68

GRI
STANDARD
KÓD

2.1

millió t

0,71

2016 MOLCSOPORT

Kén-dioxid (SO2)

1.2

SDG 13

2015 MOLCSOPORT

Nitrogén-oxidok (NOX)

1.2

305-2

2014 MOLCSOPORT

Levegő

Szén-dioxid (CO2) ETS szerint

1,33

MÉRTÉKEGYSÉG

Környezet

Metán (CH4)

1,27

FEJEZET

Ártalmatlanított/lerakott

2.3

t

102.413

94.197

107.501

306-2

SDG 12

Újrafelhasznált/újrahasznosított

2.3

t

149.423

182.461

145.424

306-2

SDG 12

Újrahasznosítási arány

2.3

%

59,3

66,0

61,4

5

6

11

SDG 12

Elfolyások

(3)

Teljes ÜHG kibocsátás Finomítás (közvetett + közvetlen)

1.2

CO2 egy.ért.
millió t-ban

5,56

4,65

4,52

305-1,
305-2

SDG 13

Elfolyások száma (>1m3)

2.3

Elfolyások száma (>hordó)

Értékesített termékhez,
üzleti utakhoz és nyersolaj ellátás-hoz kapcsolódó
közvetett üvegházhatású gáz
mennyisége

1.2

Fáklyázásból származó CO2
kibocsátás (Kutatás-Termelés
üzletág)

1.2

CO2 egy.ért.
millió t-ban

55,70

58,03

59,14

305-2

SDG 13

Elfolyások mennyisége
(CH tartalom, >1m3)

41
2.3

Elfolyások mennyisége
(CH tartalom, >hordó)
CO2 egy.ért.
millió t-ban

0,07

0,06

0,11

305-7

SDG 13

m3

194

17

637,1

SDG 12
306-3

657,9

m3

SDG 12

SDG 12
SDG 12

Egyéb környezeti mutatók
EBK jellegű bírságok

Energiafogyasztás

306-3

2.5

millió Ft

18

21

12

307-1

SDG 12

EBK beruházások

millió Ft

12.550

15.518

16.627

0,00

SDG 12

Földgáz

1.2

GJ

21.024.637

17.917.957

22.970.085

302-1

SDG 12

EBK működési költségek

millió Ft

12.477

14.159

14.901

0,00

SDG 12

Egyéb szénhidrogén (üzemanyag, stb.)

1.2

GJ

59.089.080

67.374.322

60.582.484

302-1

SDG 12

Hulladékhoz kapcsolódó
kiadások (működési költségek)

millió Ft

2.371

2.048

2.193

0,00

SDG 12

Elsődleges energiaforrásokból származó összes energiafogyasztás

1.2

GJ

80.113.717

85.292.279

83.552.569

302-1

SDG 12

Kibocsátásokhoz kapcsolódó
kiadások (működési költségek)

millió Ft

1.030

1.270

1.581

0,00

SDG 12

Villamosenergia

1.2

GJ

9.084.171

9.562.509

9.781.690

302-1

SDG 12

millió Ft

1.919

2.057

1.670

0,00

SDG 12

1.2

GJ

8.168.338

8.322.541

8.410.555

302-1

SDG 12

Kármentesítéshez kapcsolódó
költségek (beruházás, működési költségek)

Összes közvetett energiafogyasztás

1.2

GJ

17.252.509

17.885.050

18.192.245

302-1

SDG 12

millió Ft

296

454

311

0,00

SDG 12

Teljes energiafogyasztás Kutatás, Termelés (közvetett és
közvetlen)

Megelőzéshez és környezetvédelmi menedzsmenthez
kapcsolódó kiadások (működési költségek)

1.2

GJ

7.826.090

8.579.143

7.669.124

302-1

SDG 7

%

66

66

67

Teljes energiafogyasztás Finomítás (közvetett és közvetlen)

1.2

GJ

59.017.293

62.246.256

59.815.587

302-1

SDG 7

Összes energiafogyasztás

1.2

GJ

97.366.226

103.177.328

99.713.661

Egyéb közvetett energia
(gőz, fűtés, stb.)

SDG 7

ISO 14001 tanúsítások a bevétel
arányában

"n.a.” jelzi, ha az adat nem elérhető.					
Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra.					
(1)	A Fenntartható Fejlődési Célok (SDG), amelyeket az ENSZ indított útjára 2015-ben fontos kapcsolódási pontot képeznek a MOL-csoport FF teljesítménye
és a nemzeti illetve nemzetek feletti fenntartható fejlődés törekvések között.					
(2) ÜHG kibocsátás a tulajdoni hányad arányában. Nem tartalmazza a Kutatás-Termelés vegyesvállalatokat (INA tengeri kitermelés, Egyiptom, Angola,
Egyesült Királyság tengeri kitermelés, KRI). Beletartozik viszont a Slovnaft Hőerőmű.					
(3) Közúti balesetekből eredő elfolyások nélkül 2014. évtől.					
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MUTATÓ

FEJEZET

MÉRTÉKEGYSÉG

2014 MOLCSOPORT

2015 MOLCSOPORT

2016 MOLCSOPORT

GRI
STANDARD
KÓD

SDG
KAPCSOLÓDÁS

MUTATÓ

FEJEZET

MÉRTÉKEGYSÉG

2014 MOLCSOPORT

2015 MOLCSOPORT

2016 MOLCSOPORT

GRI
STANDARD
KÓD

SDG
KAPCSOLÓDÁS

Egészség és biztonság

Képzések

Biztonsági mutatók

Egy főre jutó éves képzési órák
száma

4.3

óra

24,0

34

28

404-1

SDG 4

Egy főre jutó átlagos képzési költség

4.3

ezer Ft

76,0

114

97

404-1

SDG 4

Összes képzési költség

4.3

millió Ft

2.088,6

2.970

2.418

Pénzbeli adomány

5.2

millió Ft

3.004,5

1.898

1.571

203-1

SDG 1

Természetbeni (termék és szolgáltatás) adomány

5.2

millió Ft

95,8

34

31

203-1

SDG 1

Vállalati önkéntesség

5.2

óra

6291

6.085

7.265

203-1

SDG 1

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek (LTI)

3.1

darab

66

79

70

403-2

SDG 3

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek (LTI) alvállalkozók
esetében

3.1

darab

39

21

21

403-2

SDG 3

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) MOL-csoportos munkavállalók
esetében

3.1

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF)
alvállalkozók esetében (1)

3.1

Összes jelentésköteles sérülés
gyakorisága (TRIR) - MOL-csoportos munkavállalók és alvállalkozók
esetében(2)

3.1

1,50

1,44

1,34

403-2

SDG 3

Az összes jelentésköteles foglalkozási megbetegedés gyakorisága
(TROIF)

3.1

0,0

0,00

0,00

403-2

SDG 3

Kiesett munkanapok (LDR)

3.1

%

0,20

0,16

0,09

403-2

SDG 3

Hiányzási ráta (AR)

3.1

%

2,8

3,17

4,09

403-2

SDG 3

Halálos balesetek száma MOL-csoportos munkavállalók esetében

3.1

0

1

0

403-2

SDG 3

Halálos balesetek száma alvállalkozók esetében - telephelyen belül

3.1

1

4

0

403-2

SDG 3

SDG 4

Közösségek
Társadalmi mutatók

1,02

0,92

1,77

0,41

1,67

0,42

403-2

403-2

SDG 3

SDG 3

“n.a.” = az adat nem elérhető					
Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra.					
(1) 	Az érték először 2013-ra vonatkozóan közölve. A MOL-csoport saját karbantartó cégeinek teljesítménye a saját munkavállalók sérülései között jelenik
meg. Részben ez az oka annak, hogy az alvállalkozókra vonatkozó mutató lényegesen alacsonyabb.					
(2) Az alvállalkozókba beleértendők "a nem saját üzemeltetésű töltőállomások" személyzete is. 					
(3) Beleértve a topmenedzseri és közepvezetői (általános és első szintű menedzseri) szerepeket					

MUTATÓ

FEJEZET

MÉRTÉKEGYSÉG

2014 MOLCSOPORT

2015 MOLCSOPORT

2016 MOLCSOPORT

GRI
STANDARD
KÓD

SDG
KAPCSOLÓDÁS

Gazdasági fenntarthatóság
Gazdasági adatok(1)
Bevételek

milliárd Ft

4.929

4.268

3.628

201-1

SDG 8

Állami pénzügyi támogatások

milliárd Ft

1.2

1.5

1.7

201-4

SDG 8

Működési költségek

milliárd Ft

4.095

3.195

2.648

201-1

SDG 8

Vállalatnál képződő érték

milliárd Ft

834

1.073

980

201-1

SDG 8

Halálos balesetek száma alvállalkozók esetében - telephelyen kívül

3.1

4

1

2

403-2

SDG 3

Munkavállalói bérek és juttatások

milliárd Ft

260

267

240

201-1

SDG 8

Halálos balesetek száma harmadik fél esetében

3.1

2

3

21

403-2

SDG 3

Tőkebefektetőknek kifizetések

milliárd Ft

175

211

125

201-1

SDG 8

Folyamatbiztonsági események
száma (Tier1+Tier2)

Állam felé történő kifizetések

milliárd Ft

161

107

115

201-1

SDG 8

3.3

33

41

24

NA

SDG 3

Visszatartott nyereség

milliárd Ft

238

488

499

201-1

SDG 8

Kutatás - Feljesztés kiadások

millió Ft

1.592

2.904

3.679

SDG 9

Megújulókra fordított Kutatás-Fejleszés célú kiadás Downstream üzletágban (millió Ft)

millió Ft

268

232

329

SDG 7

darab

Humán tőke
Munkavállalók
Teljes munkaerő

4.2

fő

27.499

25.959

24.986

102-8

SDG 8

Részmunkaidős munkavállalók
száma

4.2

fő

282

380

409

102-8

SDG 8

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma

4.2

fő

27.217

25.579

24.577

102-8

SDG 8

A vállalatot elhagyók létszáma

4.2

fő

2.383

3.229

3.100

102-8

SDG 8

A vállalathoz belépő új munkavállalók száma

4.2

fő

1.764

3.142

3.009

401-1

SDG 8

Fluktuáció

4.2

%

8,7

12,4

12,4

401-1

SDG 8

Munkavállalók aránya, akik számára elérhető az érdekvédelmi képviseleti tagság

4.4

%

94,4

94,9

96,1

304-1

Kollektív szerződés hatálya alá
besorolható munkavállalók aránya

4.4

%

88,7

91,5

89,0

Női munkavállalók aránya

4.2

%

21,4

22,0

Nők aránya a nem menedzseri pozíciókban

4.2

%

21,5

Nők aránya a menedzseri pozíciókban(3)

4.2

%

19,4

Ügyfélelégedettség(2)
Üzemanyag nagykereskedelmi vevőelégedettség

6.6

4,32

4,48

4,32

Üzemanyagkártyás vevőelégedettség

6.6

4,25

4,43

4,35

102-43
102-44

Etika
Etikai bejelentések száma

6.2

darab

88

90

93

102-17

SDG 10

Etikai vizsgálatok száma

6.2

darab

61

58

63

102-17

SDG 10

Etikai vétségek száma

6.2

darab

16

27

24

102-17

SDG 10

SDG 8

Társasági biztonság által elvégzett
vizsgálatok száma

6.2

darab

877

1.241

1.222

205-3

SDG 10

304-1

SDG 8

Társasági biztonság által feltárt
vétségek száma

6.2

darab

427

562

578

205-3

SDG 10

24,3

405-1

SDG 5

21,9

24,3

405-1

SDG 5

23,8

24,2

405-1

SDG 5

Esélyegyenlőség

(3)

„n.a.” = az adat nem elérhető					
Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra					
(1) Az adatok a GRI ajánlás alapján kerültek kiszámításra, további részletek a MOL honlapján 					
(2) 	Az ügyfélelégedettség-mérés módszertana üzletáganként eltérő. Az itt közölt adat az üzemanyag nagykereskedelmi ügyfelek körében (kisebb számú ügyfélkörnek egyszerre nagyobb mennyiségek értékesítése) és az üzemanyagkártyás ügyfelek körében (nagyobb számú ügyfélkörnek, egyszerre kisebb mennyiségek értékesítése) végzett mérések egyszerű átlaga. A 2016-os átlag a magyar és a horvát felmérési eredményeket foglalja magába. További részletek a MOL honlapján
találhatók.
(3)	A 2015-ben megkezdett és 2016-ben lezárt vizsgálatok további 2 mulasztást azonosítottak,
így összesen 27-re emelkedett a 2015. évi mulasztások száma. 2016 végén még
13 vizsgálat volt folyamatban.					
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MEGJEGYZÉSEK A
FENNTARTHATÓSÁGI
JELENTÉSHEZ
1 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
Általános cél: Az éghajlatváltozással kapcsolatos lehetőségek és kockázatok kezelése.

EREDMÉNYEK:
 Az energiahatékonyság projektek eredményeként, elsősorban a Next Downstream Program keretében éves összehasonlításban
127 százalékkal több CO2-kibocsátás megtakarítást sikerült elérni. 2016-ban ezzel összesen 111 ezer tonna CO2 megtakarítást
értünk el.
 Éves szinten összesen 350 ezer tonna CO2-kibocsátás megtakarítást értünk el az INA EOR projekt keretében.
 Négyszeres növekedést értünk el az innovatív MOL gumibitumen értékesítés területén
 2016-ban 152 százalékkal növekedett a korszerű bioüzemanyagok kutatására fordított keret

KIHÍVÁSOK:
 2017 várhatóan a klímavédelem éve lesz az EU jogalkotásban: a párizsi kötelezettségvállalások teljesítése érdekében az európai
döntéshozók már a 2020 utáni időszak energia- és klímavédelmi szabályozási kereteinek meghatározásán dolgoznak.
 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiahordozók arányának növelése a hagyományos fosszilis termékek mellett.
Az éghajlatváltozás olyan folyamat, mely érdemi módon befolyásolja a MOL-csoport üzleti környezetét. Ez hosszabb távon felkészülést és körültekintő kezelést igénylő kockázatokat, de egyben új lehetőségeket is teremt. Az új MOL-csoport 2030 stratégia már
számol a jövőben várható piaci folyamatokkal, így többek között a fosszilis üzemanyagok iránti keresletet hosszabb távon meghatározó, az éghajlatváltozással kapcsolatos problémákra érzékenyebb fogyasztói magatartás változásaival.

KOCKÁZATOK
Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok kezelése a MOL-csoport általános kockázatkezelési folyamatának szerves része.
A kockázatokat egységes módszertan alapján mérjük fel, ún. hőtérképeken súlyosság és valószínűség szerint kategorizáljuk a
különböző szervezeti szintek mentén. Az Igazgatóság rendszeresen áttekinti a kockázatkezelési- és kontroll intézkedéseket, valamint meghatározza a kockázatok mérséklésére irányuló intézkedéseket. Az Igazgatóság Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottsága
(FRC) rendszeresen egyezteti a kockázatokat, a MOL általános kockázati kitettségével, többek között az éghajlatváltozási kockázatok kezelésével kapcsolatos intézkedéseket.
Az alábbiakat tekintjük a MOL-csoport tekintetében legjelentősebb éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatot hordozó területeknek a 2030-ig tartó időszakban: európai kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) felülvizsgálata, bioüzemanyagok növekvő
száma különös tekintettel a korszerű hulladékalapú üzemanyagokra, alternatív üzemanyag infrastruktúra, üzemanyagok minősége, járműhatékonyság és e-mobilitás. Az egyes területek pénzügyi hatása becslés szerint éves szinten 1,4-42,4 Mrd Ft között
mozog. Az ETS felülvizsgálat hatása az elfogadott forgatókönyv függvényében ennél jelentősebb is lehet.

LEHETŐSÉGEK
A vonatkozó EU rendeleteket tartalmazó éghajlatváltozási csomag (Clean Energy Package) hosszabb távon jelentős hatással lehet
a fosszilis tüzelőanyagok és energia iránti kereslet alakulására. A kötelezettségek megfogalmazása mellett ez egyben új üzleti lehetőségeket kínál a „tiszta üzemanyagok és energia” terén. Hosszabb távon a fogyasztói preferenciák várhatóan a környezetbarátabb
termékek felé mozdul el és ez az egész iparágra hatással lesz. Az új MOL-csoport 2030 stratégia már számol ezekkel a lehetséges
forgatókönyvekkel és főbb vonalaiban meghatározza a vállalatcsoport számára azt az utat, melyen haladva a kockázatok hosszabb
távon üzleti lehetőséggé válnak.
A következő fejezet tárgyalja a jövőbeni termékportfólió és az energiahatékonyabb működés megteremtéséhez szükséges intézkedéseket.

1.1 HOSSZÚ TÁVÚ TERMÉKPORTFÓLIÓ
Kapcsolódó célkitűzés:„Az alacsony szén-dioxid kibocsátású termékek és szolgáltatások arányának maximalizálása.”

A MOL-csoport folyamatosan vizsgálja a portfólióbővítésre alkalmas beruházási és befektetési lehetőségeket. Az új MOL-csoport
stratégia előtérbe helyezi a K+F kultúra és szervezet fejlesztését és a kapcsolódó tevékenységeket. A projektek egy része a folyamatba már korábban bevont munkatársak által képviselt innovációs lehetőségekre építenek, így többek között az évente négy alkalommal megrendezett, különböző témakörökre fókuszált Downstream K+F „Innovation Café” szakmai rendezvénysorozatra, a
környezeti előnyökkel járó projektek megvalósítását támogató Zöld Alapra, valamint a magyarországi KTD Kútfej innovációs platformra.
Jelen fejezetnek nem célja, hogy teljes és átfogó képet adjon a MOL üzletfejlesztési tevékenységeiről, kizárólag a termékportfólió
környezeti teljesítményének rövid- és hosszú távú fejlődése szempontjából lényeges fejlesztéseket tárgyalja.
2016-ban a MOL-csoport folytatta az ÜHG lábnyom csökkentésére alkalmas technológiák fejlesztésére és hasznosítására irányuló
erőfeszítéseit. Számos downstream projekt foglalkozik a hulladékalapú nyersanyagok, többek között használt olajok és zsírok, autóabroncsok, mezőgazdasági- és erdőgazdálkodási hulladékok intelligens és értékteremtő hasznosításával.
Fejlesztések a finomítás területén
Kémiailag stabilizált gumibitumen gyártása

2016 mérföldkőnek bizonyult a MOL-csoport által gyártott rendkívül innovatív kémiailag stabilizált gumibitumen történetében:
az előállított és értékesített termékvolumen meghaladta az előző három év teljes mennyiségét. A növekvő piaci elterjedés további
biztos jele, hogy számos forgalmasabb útszakaszt már ezzel a kiváló minőségű termékkel újítottak fel. A 2016. évi gumibitumen
gyártás során újrafelhasznált hulladékabroncs mennyiség 100.000 gumiabroncsnak felelt meg. A MOL-csoport a nemzetközi
figyelem középpontjába került, amikor ezzel az innovatív termékkel 2016-ban elnyerte a manchesteri székhelyű ICHemE (Institution of Chemical Engineers) által jegyzett rangos „Az év innovatív terméke” nemzetközi díjat.
Hulladékalapú üzemanyaggyártás

Gazdasági okokból, valamint az üvegházhatású gáz-kibocsátások csökkentésével kapcsolatos követelmények miatt egyre nagyobb
figyelmet kapnak a hulladék alapú üzemanyagok. A hagyományos dízel üzemanyagokba kevert hulladékalapú biodízel aránya
- különösen 2012 óta -, jelentős mértékben növekedett és az előrejelzések szerint további növekedés várható. A használt sütőolaj
felhasználásával gyártott biodízel a fosszilis dízelhez képest 83 százalékkal csökkenti az ÜHG-kibocsátást, azaz a kibocsátások
csökkentésének reális alternatívája lehet a közlekedési ágazatban.
A MOL-csoport olyan finomítói technológiát fejlesztett ki, mely lehetővé teszi a megújuló hulladékalapú nyersanyagok nagyobb
volumenű közvetlen felhasználását. A Dunai Finomítóban már folyamatban van az ehhez szükséges alapanyag előállítására
irányuló hulladékfeldolgozási technológia megvalósítása. A projekt célja, hogy a gázolaj hidrogénező üzem hagyományos és állati
eredetű zsírhulladékok keverékéből állítson elő dízel alapanyagot.
A MOL-csoport hulladékhasznosítási erőfeszítéseinek részeként 2016-ban a Dunai Finomító egyik üzemében olyan működési
modellt alakított ki, mely támogatja a használt erős igénybevételre készült kenőanyagok (például használt motorolajok) átalakítását,
értékes üzemanyagként és vegyipari termékként való újrahasznosítását.
Korszerű megújuló üzemanyagok előállítása

A használt zsírok és olajok mellett a MOL-csoport vizsgálja a korszerű bioüzemanyagok cellulóz-alapú alapanyagokból, elsősorban
mezőgazdasági- és erdőgazdálkodási hulladékokból való előállításának lehetőségeit.
A cellulóz-alapú biomassza a hagyományos üzemanyag kiváltására, fosszilis üzemanyagba keverésre alkalmas minőség eléréséhez
jóval összetettebb vegyi átalakítást igényel, mint a használt zsír és olaj. 2016-ban számos rendkívül ígéretes termokémiai- és biokémiai átalakítási technikát vizsgáltunk a bioüzemanyag-gyártás fontosabb technológiai- és kereskedelmi paramétereinek alaposabb
megismerése érdekében. Folyamatban van a MOL-csoport megújuló üzemanyag stratégia aktualizálása, melynek célja a legígéretesebb alapanyag-, technológiai- és termékmegoldások azonosítása az EU megújulóenergia-irányelv jövőbeni követelményeinek
figyelembevétele mellett.
A MOL-csoport egy rendkívül erős, cellulóz-alapú alapanyagok átalakítási technológiáival foglalkozó nemzetközi kutatás-fejlesztési konzorcium tagjaként már két innovációs projekten is dolgozik. Az egyik projekt feladata egy olyan optimalizált cellulóz-alapú
biomassza-gázosítási technológia kidolgozása, mely az előállított bio-alapú szintézisgáz különböző hasznosítási lehetőségeinek értékelését is magában foglalja. Egy másik új projektkezdeményezés célja, hogy cellulóz-alapú biomassza cseppfolyósításával és hatékony termékkorszerűsítéssel javítsa a meglévő finomítási technológiák üzemanyagelőállítási folyamatáramait.
A korszerű megújuló üzemanyag kezdeményezés részeként kiegészítettük a MOL-csoport főbb piacain elérhető biomasszatípusokra
és volumenekre elkészített 2015. évi felmérést a legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló alapanyagok részletes térképeivel.
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CO2-konverzió és -hasznosítás

A MOL-csoport 2015-ben megkezdte a vállalatcsoport szén-dioxid-lábnyomának csökkentésére alkalmas CO2 konverziós technológiák vizsgálatát, valamint 2016-ban folytatta a további CO2 hasznosítási lehetőségek keresését. A technológia lehetőségek felkutatására irányuló átfogó erőfeszítések eredményeként számos olyan technológiai megoldást azonosítottunk, melyek alkalmazásával
a szén-dioxid értékes vegyipari termékek alapanyaga lehet. Néhány technológiai megoldást, többek között a metanol és karbamid
gyártás lehetőségeit alaposabban is vizsgáltunk. Sajnos ezek a technológiai folyamatok gazdasági szempontból nem bizonyultak
megvalósítható megoldásnak, így folytatjuk a jövedelmezőbb alternatívák keresését. A MOL-csoport változatlanul kiemelt területként kezeli a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését szolgáló technológiák vizsgálatát és folytatja egyes lehetőségek részletes elemzését.

A MOL Nyrt. és a Slovnaft a.s. 2016-ban 450 millió liter biokomponenst vásárolt, és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően
ezeket benzin- és gázolajtermékeinek előállítása során hasznosította.
A MOL-csoport kizárólag fenntartható forrásból származó hagyományos és hulladékalapú bioüzemanyagokat használ. Ezek minősített megújuló forrásokból és hulladékalapú nyersanyagokból, többek között a MOL-csoport töltőállomás hálózatán keresztül
begyűjtött használt sütőolajból készülnek.
A 2016-ban vásárolt biokomponensek megfelelnek az EU megújulóenergia-irányelvében (RED) foglalt követelményeknek.
A MOL-csoport vállalatok (MOL Nyrt., Slovnaft a.s. és INA d.d.) forgalmazóként teljesítik az európai ISSC tanúsítási rendszer-alapú követelményeket. Az ISSC tanúsítvány lefedi a bioalapú alapanyagok és megújuló energiaforrások teljes ellátási láncát,
ezzel biztosítva a szigorú ökológiai és társadalmi fenntarthatósági előírások alkalmazását, az üvegházhatású gázkibocsátás csökkenését és az ellátási lánc mentén történő nyomon követhetőség megvalósulását.

A MOL-csoport által előállított különböző polietilén- és polipropilén típusok az élet minden területén alkalmazott műanyag
termékek alapanyagai. A MOL-csoport továbbra is elkötelezett a hozzáadott értékkel rendelkező, biztonságos és fenntartható, a
közvetlen- és végfelhasználói igényeknek megfelelő polimer megoldások iránt.

1.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS ÜHG KIBOCSÁTÁS
Üvegházhatású gázkibocsátás

Fejlesztések a petrolkémia területén
Ftalátmentes polipropilén termékportfólió

2016-ban a MOL-csoport folytatta a polipropilén portfólió katalizátor rendszereinek ftalátmentes megoldással való kiváltását célzó
projekt kidolgozását. E projekt megvalósítása azért vált szükségessé, mert felmerült, hogy a katalizátorban keletkező ftalát-származékok nyomokban még a műanyag késztermékben is megtalálhatóak. Az elmúlt években tett erőfeszítéseket követően a
TATREN polipropilén termékeket mostantól az új katalizátor technológiával állítjuk elő. Emellett a projekt folytatta a fennmaradó
TIPPLEN terméktípusok gyártása során használt katalizátorrendszer kiváltását (ezeket a másodlagos polipropilén portfólión belül
még mindig ftalát-alapú katalizátorokkal állítjuk elő).
Illékony szerves vegyületek (VOC) mennyiségének csökkentése

A csökkentett mennyiségű illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó polipropilén típusok iránti növekvő, elsősorban autóipari
utastéri felhasználásra irányuló kereslet kielégítése érdekében a MOL-csoport egyik technológiai beszállítójával új együttműködést
alakított ki. Az első vizsgálatok során az új katalizátor rendszerek segítségével sikerült jelentős mértékben csökkenteni a VOC-tartalmat. A további üzemi kísérletek sikeres befejezését követően, tervek szerint már 2017-ben megjelennek a piacon új és továbbfejlesztett termékeink.
Műanyagtermékek súlyának csökkentése az energiamegtakarítás és a termelt műanyaghulladék mennyiségének
mérséklése jegyében

Ígéretes megoldást dolgoztunk ki a műanyagok ökológiai lábnyomának csökkentésére: olyan polimereket fejlesztünk ki, melyek
segítségével a műanyaggyártók csökkentett anyagfelhasználás mellett azonos teljesítményű végterméket tudnak előállítani. Ennek
köszönhetően csökken a termékek súlya, a szállítás energiafelhasználása és végül a műanyaghulladék mennyisége. 2016-ban a
MOL-csoport számos projektet indított a kedvezőbb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező polipropilén terméktípusok kifejlesztésére, jelentős mértékben csökkentve a cső- és csomagolóanyagok falvastagságát. A projektek kezdeti eredményei bíztatóak,
így 2017-ben legalább egy új termék piacra kerül.

Kapcsolódó stratégiai célkitűzés:
„Az energiahatékonysági kezdeményezések megvalósításával a Downstream üzletágban 2020-ra 200 ezer tonna
CO2-egyenértékkel csökkentjük a közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátást”
„Az Upstream üzletágban 2020-ra 200 ezer tonna CO2-egyenértékkel csökkentjük a fáklyázásból és lefúvatásból
származó ÜHG-kibocsátást”

A MOL-csoport teljes közvetlen CO2-kibocsátása 2016-ban 5,98 millió tonnát tett ki szén-dioxid-egyenértéken számolva. Ez 2015höz képest (6,1 millió tonna szén-dioxid-egyenértéken számolva) 2 százalékkal kevesebb, a 2012-es évben mért értéknél (6,3 millió
tonna) 5 százalékkal kevesebb. Az ÜHG-kibocsátás legjelentősebb összetevője a szén-dioxid (CO2), a kapcsolódó kibocsátási értéket
az alábbi táblázat mutatja be országonkénti bontásban.

CO2-kibocsátás országonként [t]
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Geotermikus fejlesztések
A MOL-csoport elkötelezett a geotermikus energia, mint megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások iránt és
folyamatosan keresi a további megújuló energiaforrásokban, többek között a napenergia-termelésben rejlő lehetőségeket. A geotermikus energia egyértelmű lehetőséget teremt a MOL-csoporton belül felhalmozott szaktudás és technológiai ismeretek kiaknázására. Emellett a közép-kelet-európai régióban jellemzően rendkívül kedvezőek ezen energiaforrás geológiai adottságai.
2014 első félévében, a jászberényi geotermikus kutatásra kiírt koncessziós tender megnyerését és a koncessziós szerződés aláírását
követően, (a MOL Nyrt. 100 %-os tulajdonában lévő) CEGE Kft. megkezdte a kutatási program végrehajtását. A hivatalos kétéves
kutatási időszak 2015. márciusában vette kezdetét.
2016-ban egy rövid, és egy hosszú kútvizsgálat tervei készültek el, folyamatban van a koncessziós időszak hosszabbítási kérelmének kidolgozása.

2016-ban számos tényező befolyásolta a kibocsátási trendek alakulását, az alábbiak szerint:
• Az energiahatékonysági programok és kezdeményezések további megtakarításokat hoznak (ezt részletesebben az Energiahatékonyság fejezet tárgyalja).
• A horvátországi EOR (fokozott kinyerési tevékenység) projekt további jelentős CO2-kibocsátás megtakarításokat biztosít (az
évről évre jelentkező változás 2015-höz képest alacsonyabb).
• 2016-ban megkezdődött az első MOL-csoport Zöld Alap által finanszírozott projekt megvalósítása (LED világítás kialakítása
a MOL Pakisztán központi irodaépületében és egyik telephelyén). A projekt 2017-ben fejeződik be. A MOL-csoport 2016-ban a
Fenntartható Fejlődés 2020 akcióterv keretében hozta létre a Zöld Alapot, melynek célja a kiemelkedő környezeti előnyökkel
járó beruházások támogatása.

Bioüzemanyag beszerzés
A MOL-csoport nem foglalkozik bioüzemanyagok előállításával, de két vállalata (a MOL Nyrt. és a Slovnaft) rendelkezik kisebbségi részesedéssel biodízel gyártásban érdekelt vegyesvállalatokban. Ezek a vállalatok a MOL-csoporttól függetlenül működnek és
pénzügyi befektetésnek tekintendők.
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Scope 3 ÜHG kibocsátások forrásai (t CO2) [GRI Szabvány 305-3]

ÜHG-kibocsátás változások 2015–2016
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A MOL-csoport ÜHG-kibocsátásának legnagyobb része a petrolkémiai és finomítói tevékenységből származik. 2010-től kezdődően
folyamatosan figyelemmel kísérjük a finomítás üzletág ÜHG teljesítményét a CONCAWE-Solomon CO2-intenzitás mutató (CWT –
Complexity Weighted Tonnes) segítségével. Hasonló módon, a petrolkémiai üzletágnál a HVC (magas értékű vegyipari termékek)
mutatót alkalmazzuk. Ezek a mutatók termelési vonatkozásúak, ugyanakkor figyelembe veszik a létesítmények komplexitását is.
A kutatás-termelési üzletágnál az egységes IOGP mutató (kg CO2/toe) segítségével kísérjük figyelemmel a teljesítmények alakulását.
Az alábbiakban bemutatott eredmények a szén-dioxidintenzitás kismértékű csökkenését jelzik 2012-höz képest (1 %) a finomítási,
1,06 százalékos csökkenést jeleznek a petrolkémiai ágazatnál (ezek az eltérések elsősorban a nagyleállásokra és a horvátországi
működést érintő 2014-től hatályos kalkulációs/módszertani változásokra vezethetőek vissza).
A finomítók és petrolkémiai üzemek CO2-kibocsátás intenzitása (termeléssel súlyozott átlag alapján)
[GRI Szabvány 305-2]
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CO2-kibocsátás intenzitás változása finomítónként (t CO2 /kt of CWT) és petrolkémiai üzemenként (t CO2 /t HVC)
[GRI Szabvány 305-2]
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2016-ban a Scope 3 kibocsátás megnövekedett az előző évhez viszonyítva, mely ez alapvetően a megnövekedett értékesített termékvolumenből fakad. A beszállító-oldali ÜHG-kibocsátás növekedés a nagyobb volumenű kőolajfeldolgozás eredménye.
Ugyan a teljes MOL-csoport kibocsátásnak csak csekély részét teszi ki, az üzleti célú utazásokkal kapcsolatos CO2-kibocsátás figyelemmel kísérése és jelentése is megoldott. 2016-ban ezek az üzleti utazással kapcsolatos kibocsátások (2.335 tonna CO2-egyenérték)
csökkentek 2015-höz képest (2.508 tonna CO2-egyenérték).
Gáz szivárgás/veszteség (fáklyázás és lefúvatás)
Fáklyázásnak nevezzük a szénhidrogének technológiai vagy biztonsági okból szükséges, ellenőrzött körülmények között történő
elégetését. Az Upstream területen lefáklyázott gáz jellemzően ún. „kísérőgáz” (APG), míg a Downstream szegmensben a finomítás
során keletkező gázhalmazállapotú szénhidrogének egy részét fáklyázzák le biztonsági okokból. Az olaj- és gázszivárgást anyagveszteségnek tekintjük, ami alacsony működési hatékonyságról árulkodik. A lefúvatás a gáz égetés nélküli kibocsátása. Ez a kutatás-termelés területén abban az esetben szükséges, ha a kísérőgáz fő összetevője a szén-dioxid (CO2).
A lefáklyázás mind környezetvédelmi, mind működéshatékonysági szempontból rendkívül fontos. Ennek fontosságát nyomatékosítandó, a MOL-csoport 2015-ben csatlakozott a Világbank által indított „Zero Routine Flaring Initiative” (az általános, nem biztonsági munkafolyamatként végzett fáklyázás teljes elhagyása) kezdeményezéshez.
A MOL-csoport működése során elfáklyázott gáz mennyiségét az alábbi táblázatokban mutatjuk be:
Fáklyázás az Upstreamben 2016-ben (ahol a MOL-csoport operátor) [GRI OG6]
FÁKLYÁZÁS AZ UPSTREAMBEN (US)
2016-BAN

MOL US

INA US

MOL
PAKISZTÁN

OROSZORSZÁG

ÖSSZESEN

Elfáklyázott szénhidrogén
mennyisége (t)

15.839

7.993

7.375

908

32.115

CO2 (t)

24.847

47.347

21.689

18.149

112.032

A kutatás-termelés területén növekedett a fáklyázás volumene. A horvátországi upstream működés területén megnövekedett lefáklyázott mennyiség a nagyleállás eredménye, míg Magyarországon a lejelentett elfáklyázott volumen felülvizsgálata is hozzájárult
ehhez. A BaiTex esetében a jelentős növekedés az új projektekre vezethető vissza.
Fáklyázás a Downstreamben 2016-ben [GRI OG6]

Egyéb közvetett (Scope 3) ÜHG kibocsátások
A MOL-csoport Scope 3 kibocsátásként számolja el az értéklánc mentén megjelenő, de a vállalat tevékenységeihez közvetlenül nem
kapcsolódó ÜHG-kibocsátásokat. Az ilyen jellegű kibocsátások jellemzően a finomítói termékek vagy földgáz fogyasztók, vagy a
MOL-csoport számára szolgáltatásokat nyújtó beszállítók általi felhasználásából erednek. A MOL-csoport beszámol a Scope 3 kibocsátásokról is, hogy kontextusba helyezze a saját közvetlen kibocsátást és átlátható módon mutassa be a vállalatcsoport lábnyomát.

FÁKLYÁZÁS A DOWNSTREAMBEN
2016-BAN

MOL

SLOVNAFT (FINOMÍTÁS + PETROLKÉMIA)

INA
(RIJEKA+SISAK
FINOMÍTÓK)

MOL PETROLKÉMIA

ÖSSZESEN

Elfáklyázott szénhidrogén mennyisége (t)

12.928

14.699

29.489

13.874

70.990

CO2 (t)

25.349

38.550

94.758

43.373

202.030

Minden downstream tevékenységet az EU területén végzünk, ahol a fáklyázást kizárólag leálllási- és indítási feladatok ellátása
során, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően vészhelyzetben végzünk. A MOL-csoport downstream területén összességében növekedett az elfáklyázott gáz mennyisége. Ez a telephelyeken felmerült időigényesebb karbantartási tevékenységek és
konkrét technikai problémák miatt szükségessé vált további fáklyázások eredménye. Ezzel párhuzamosan, a megbízhatóbban
működő telephelyek jelentős csökkenésről számolhattak be.
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Energiahatékonyság
A MOL-csoport rendkívül energia-intenzív iparágban végzi tevékenységeit. 2016-ban az energiahatékonyság változatlanul kulcs�szerepet kapott a pénzügyi eredmények és az ellenállóképesség javítása, valamint a külső (elsősorban jogszabályi) nyomásra adott
megfelelő válaszok azonosítása terén. Számos energiahatékonysági intézkedésnek része volt az ÜHG-kibocsátások csökkentése,
melyek figyelemmel kísérése és jelentése továbbra is előtérben van.
2016-ban az egyszeri energiahatékonysági projektek becslés szerint mintegy 111.000 tonna szén-dioxid csökkenést, azaz 2015-höz
képest 127 százalékos növekedést, valamint éves szinten 339 millió Ft pénzügyi megtakarítást eredményeztek.
2011 óta éves szinten mintegy 555.000 tonna CO2-kibocsátás- és 15 milliárd Ft költségcsökkentést értünk el az Upstream és Downstream energiafelhasználás mérséklésére irányuló csoportszintű kezdeményezés eredményeként.
A hatékonyságnövelési eredmények többsége a Next Downstream programhoz (NxDSP), a Downstream divízió csoportszintű stratégiai keretprogramjához kapcsolódott a 2016-ban megvalósult projektek közül.
A MOL Magyarországnál elvégzett finomítói hőcserélő tisztítás és módosítás 8.720 tonna szén-dioxid csökkenést eredményezett.
Ugyanakkor, a projekt deklarált célja volt a hidrokrakkoló üzemben alkalmazott technológiai fűtőberendezés üzemanyag felhasználásának csökkentése, mely éves összehasonlításban egyszeri negatív hatást gyakorolt a szén-dioxid csökkenésre a Dunai Finomítóban. 2016-ban ez a nagyobb mennyiségű energiaigényes, magas kéntartalmú alternatív kőolaj feldolgozására vezethető vissza.
Ennek ellenére – különösen az INA esetében –, a csoportszintű energiahatékonysági kezdeményezések enyhítették ezek negatív
hatásait, és növelték a CO2-kibocsátás csökkenés mértékét. Az INA vállalatnál az NxDSP keretében megvalósuló finomítói fejlesztési projektek eredményeként 2016-ban 60 ezer tonna CO2-kibocsátás csökkenést értünk el, többek között a kondenzátumok
begyűjtésével (ioncserélt víztermelés és párolgás csökkentése, gőzveszteség csökkentése a gőzcsapdák javításával), a gőzhálózat
karbantartásával, valamint az elfáklyázott mennyiség csökkentésével.
A MOL Petrolkémia vállalatnál az energiatermelés területén és az olefin üzemeknél értük el a legjelentősebb CO2-csökkenést (5.500
és 5.000 tonna kibocsátás megtakarítás). Az egy intézkedésből eredő legjelentősebb csökkenés a TVK Erőmű metán frakcionáló
egységénél valósult meg, ahol 4.280 tonnával csökkent a CO2-kibocsátás és 4,8 millió GJ energiamegtakarítást értek el.
A Slovnaftnál 2015-ben bejelentett projektek esetében, az LDPE4 próbaüzem és a késedelmes üzemindítás miatt, nem csökkent a
szén-dioxid kibocsátás, mivel az új egység 2016-ban még nem váltotta ki a régi, kevésbé hatékony technológiával működő LDPE2
és LDPE3 üzemeket. A MOL Petrolkémia új butadién kinyerő üzeme 2015. októberétől üzemszerűen működik. Az üzem hidrogén
fűtőgázt állít elő, mellyel kiváltható az olefin üzemek, vagy a TVK Erőmű földgáz felhasználása. 2016-ban a Butadién üzem nagyságrendileg 19,6 ezer tonna CO2-csökkenést ért el.
A kutatás-termelési tevékenységek kevesebb, mint 10 százalékot tesznek ki a teljes csoportszintű energiafelhasználásból. Ezzel
szemben a Downstream - ezen belül elsősorban a finomítói és petrolkémia tevékenységek -, a csoportszintű energiafelhasználásnak
több mint 90 százalékát teszik ki (beleértve a közvetlen és közvetett energiaforrásokat is).
A legfontosabb üzleti tevékenységek mellett számos fejlesztést végzünk más területeken is, pl. töltőállomás hálózatunknál, irodaépületeinkben és raktárainkban.
Minden szakmai területnek vannak a kitűzött célok megvalósítását elősegítő projektjei, többek között az alábbiak:
• Két, magyarországi tevékenységek során használt vasúti mozdony motorjának felújításával 2016-ban mindkét jármű esetében
30 százalékos gázolaj- és több mint 90 százalékos kenőanyag megtakarítást értünk el. 2017-ben további öt mozdony felújítására kerül sor.
• Az eszközkarbantartás mintegy 5-10 százalékos energiamegtakarítást eredményezett az érintett magyarországi telephelyeken, ahol elvégezték a fűtőrendszerek és kazánok cseréjét, vagy ezek hőszigetelésének javítását.
• 2016-ban 285 töltőállomás tért át a LED-es térvilágításra, ennek eredményként összességében 2.100 tonna CO2-csökkenést
értek el, a hatályos energiahatékonysági normák már minden Fresh Corner vonatkozású felújítás esetén teljesülnek (2016-ban
58 Magyarországon, 6 Szerbiában).
• A MOL Magyarország két további elektromos töltőt helyezett el budapesti alacsony szén-dioxid-kibocsátású töltőállomásán
(Istenhegyi út), ahol mostantól egyszerre akár négy elektromos autó is tölthető. Az ehhez szükséges villamosenergia egy részét
a töltőállomás védőtetején elhelyezett integrált napelemek és a kútoszlopok fölött álló szolárfa biztosítják. A további elektromos
töltők országos telepítése a következő évek feladata lesz, ezzel tovább csökkentjük a vevők közvetett energiafelhasználását.

2 KÖRNYEZET
Általános cél: Ökológiai lábnyom csökkentése

EREDMÉNYEK:
 A MOL LDAR program folyamatosan bővült az elmúlt évek során és már nem korlátozódik a Downstream telephelyekre,
magában foglalja a logisztika és az Upstream magyarországi telephelyeit is.
 Már minden kiemelt fontosságú kutatási és termelési telephely rendelkezik biodiverzitási akciótervvel.

KIHÍVÁSOK:
 A magasabb kéntartalmú kőolaj alkalmazása és a magasabb termelési volumen következtében emelkedett a légszennyező
anyag (SO2 és NOx) kibocsátás mennyisége.
 Az 1 m 3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó elfolyások volumene jelentős mértékben növekedett a horvátországi és szlovákiai finomítókban bekövetkezett két rendkívüli esemény miatt.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
Kapcsolódó stratégiai célkitűzés: „2020-ra 15 százalékkal csökkentjük NOX- és SO2-kibocsátásunkat ”

A MOL-csoport számos olaj- és gáztechnológiát és berendezést működtet, és általában az egész iparágat a légszennyezés egyik
jelentős forrásának tekintik. A MOL-csoport folyamatosan figyelemmel kíséri ezen kibocsátások alakulását, különböző programok
keretében csökkenti az illékony szerves vegyület (VOC), azaz SO2-, NOx-, CO- és PM (szilárd részecske) kibocsátásokat.
A MOL-csoport folytatja 2010-ben indított LDAR (szivárgás-felderítési és javítási) programját, az ilyen jellegű kibocsátások hatékonyabb figyelemmel kísérésére és jelentésére szolgáló programmal párhuzamosan. Az LDAR programot minden évben további
egységekre terjesztik ki. Ez indokolja a VOC-kibocsátások 2012-2016 közötti időszakban megfigyelhető növekedését.
Ugyanakkor a program eredményeként az elmúlt évek során VOC-kibocsátásunk jelentős mértékben csökkent (az egyes telephelyek szintjén), és 2016-ban is folytattuk az e terület továbbfejlesztésére irányuló erőfeszítéseket. A 2015-2016 közötti időszakban
megfigyelhető jelentős csökkenés a két horvátországi finomítóban üzembe helyezett új gőzvisszanyerő egységekre, valamint a
magyarországi termelőüzemeket érintő kalkulációs/módszertani változásokra vezethetőek vissza.
A szlovákiai finomítóban 1998 óta működő LDAR program segítségével az indulás óta 60 százalékkal csökkentettük VOC-kibocsátásunkat. 2016-ban öt termelőüzem felmérését végeztük el, mely több mint 48.000 adatpontnak felel meg. A magyarországi finomítónál kilenc termelőüzemet mértünk fel a nagyleállás előtt, majd négy üzemet ezt követően. Az adatok csupán e négy egység
tekintetében is 50 tonna VOC-kibocsátás csökkenésről tanúskodnak.
Folytattuk a kiskereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos VOC-kibocsátások csökkentésére irányuló erőfeszítéseinket. Jelenleg a
teljes magyarországi hálózatot és a horvátországi hálózat felét II. típusú gőzvisszanyerő egységek fedik le.
Teljes légszennyezőanyag-kibocsátás (kivéve ÜHG) komponensek szerint (t) [GRI Szabvány 305-7]
ÉV

2012

2013

2014

2015

2016

VÁLTOZÁS
2012-2016 (%)

SO2 (Kén-dioxid)

7.878

5.776

5.368

6.146

7.077

(10)

NOx (Nitrogén-oxidok)

6.839

6.057

4.715

5.175

5.718

(16)

VOC (Illékony szerves vegyületek)

4.501

5.643

5.251

7.950

4.695

4

CO (Szén-monoxid)

2.889

4.248

2.275

2.309

1.560

(46)

460

552

367

353

274

(40)

PM (Particulate Matter)

A termelési egységeknél végrehajtott folyamatos beruházások nyomán a 2012-es évhez képest, 2016-ban 10 százalékkal sikerült
csökkenteni SO2- és 16 százalékkal NOx-kibocsátásainkat. Az éves összehasonlításban 15 százalékkal magasabb SOx-kibocsátások
részben a szlovákiai és horvátországi finomítók magasabb termelési volumenére, valamint az oroszországi kutatás-termelési tevékenységekre vezethetőek vissza. Ehhez többek között hozzájárult a kutatás-termelés magyarországi tevékenységei során használt
gyengébb minőségű fűtőgáz, valamint a szlovákiai létesítményben alkalmazott magasabb kéntartalmú kőolaj.
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VÍZGAZDÁLKODÁS
Kapcsolódó célkitűzés: „A vízgazdálkodási módszerek javítása a vízhiányos területeken.”

A MOL-csoport számos különböző vízforrást használ működése során: felszíni és felszín alatti és tengervizet, vezetékes vízhálózatból vett vizet, valamint a termelés során keletkező, vagy más szervezettől származó szennyvizet. A vízfelhasználás hatékonyságának javításával nem csak az ökológiai lábnyom, hanem számos esetben a működési költség is csökken.
2016-ban a MOL-csoport teljes vízfelhasználása 85,175 millió m 3 volt, mely 12 százalékos csökkenést jelent 2012-höz képest (96,72
millió m 3), de csekély mértékben növekedett a 2015-ös évhez viszonyítva (1 %). Ez a tendencia az aktuális piaci keresletnek megfelelően módosított termelőkapacitásokra, valamint az elmúlt 5 év során megvalósított számos víztakarékossági kezdeményezésre
vezethető vissza.

2016-ban a jelentősebb termelési telephelyeken megkezdtük a vízfelhasználás hatékonyság figyelését.

Fajlagos vízkivétel - termelési telephely típusok
8.00
Fajlagos vízkivétel[m3/t]

2016-ban a NOx-kibocsátás valamivel magasabb volt 2015-höz képest (11%), de 16 százalékkal alacsonyabb volt, mint 2012-ben. Ez a
közép-horvátországi kutatás-termelési régióban alkalmazott gázkompresszorok éves összehasonlításban megnövekedett számára
vezethető vissza.
A CO- és PM-kibocsátások az előző évekkel összehasonlításban változatlanul csökkenő tendenciát mutatnak, a 2012. évi adatokhoz
képest 60 százalékkal csökkent a PM, 54 százalékkal csökkent a CO-kibocsátás.
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A teljes vízfelhasználás mértéke forrásonként (ezer m3) [GRI Szabvány 303-1]
ÉV

2012

Közüzemi szolgáltatótól, vízműtől átvett víz

2013

2014

2015

2016

VÁLTOZÁS
2012-2016
(%)

2.839

2.682

2.177

12.295

14.913

425

Felszíni vízkivétel

44.155

50.218

46.929

39.231

38.045

(14)

Felszín alatti vízkivétel

13.887

11.869

10.755

10.971

9.932

(28)

16

-

188

158

41,2

158

Gyűjtött, tárolt és felhasznált esővíz
Más szervezetektől átvett szennyvíz

2.274

-

91

209

929

(59)

Teljes édesvíz-kivétel

63.173

64.769

60.140

62.866

63.860

1

Tengervíz kivétel

33.589

29.749

33.990

21.790

21.315

(37)

Teljes vízkivétel

96.762

94.518

94.130

84.655

85.175

(12)

A vezetékes vízhálózatból kivett vízmennyiség, az egyéb vízgazdálkodási- és felszíni vízkivételi mutatók tekintetében a 2012-2014
közötti időszakban és az elmúlt két évben megfigyelhető mennyiségi eltérések oka a horvátországi finomítók ezen vízforrásokat
érintő megnövekedett vízfelhasználásában keresendő, valamint annak köszönhető, hogy harmadik féltől vásároltunk villamosenergiát és így kevesebb nem ivóvíz minőségű vizet használtunk fel hűtővízként (37%).
Teljes édesvíz-kivétel országonként (millió m3) [GRI Standard 303-1]

Teljes vízkivétel országonként [millió m3]

2016-ban folytattuk a MOL-csoport vízfelhasználással kapcsolatos céljait támogató kezdeményezések megvalósítását:
• A szlovákiai műszaki létesítménynél egy második termelőüzemet is bekapcsoltunk a víz-recirkulációs rendszerbe, így
0,6 millió m3-rel csökkent a telephely éves ivóvíz felhasználása.
• 2016-ban az egyik horvátországi finomító hűtőtornyának felújításával 0,5 millió m3-rel csökkent a finomító ivóvíz felhasználása.
• A jelentős CO2-kibocsátás csökkenéssel párhuzamosan, az elmúlt évek során a horvátországi kutatás-termelési létesítményeknél
megvalósított EOR (fokozott olajkinyerési eljárás) projekt a vízfelhasználás csökkenését is eredményezte. Így ivóvíz helyett már
az EOR projekt által termelt rétegvizet használjuk a rétegnyomás fenntartására, valamint a kútmunkálatok során.
Vízkibocsátás
A vízkibocsátás volumene ingadozott 2012-höz és 2015-höz képest.
A folyamatban lévő fejlesztési projektek nyomán 2012-höz képest 15 százalékkal csökkent, de 2015-höz viszonyítva 61 százalékkal
nőtt a TPH (összes alifás szénhidrogének) volumene. A növekedés két tényezőre vezethető vissza: a szlovákiai és horvátországi
működés során néhány folyamatbiztonsági esemény következett be, de egyben javult a horvátországi létesítmények adatszolgáltatási lefedettsége is.
2015-höz képest 12, illetve 15 százalékkal nőtt a BOI- és KOI-kibocsátás, de a 2012-es adatsorhoz viszonyítva a kémiai oxigénigény
(KOI) nagyságrendileg változatlan, míg a biokémiai oxigénigény (BOI) 18 százalékkal csökkent. Ezeket az éves szinten növekedést
jelző trendeket a fentebb már említett szlovákiai és horvátországi működést érintő folyamatbiztonsági események indokolják, míg
az SS (lebegő szilárd részecskék) növekedés a magyarországi kutatás-termelés létesítményeiben végzett kemence felújítás során
keletkezett magasabb TSS tartalmú szennyvíz miatt következett be.
Kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége (t) [GRI Szabvány 306-1]
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A jövőben is folytatjuk a kibocsátott víz minőségének és az adatszolgáltatási lefedettség javítását.
A horvátországi tengeri létesítménynél bekövetkezett két súlyosabb esemény (lásd az Elfolyások fejezetben) ellenére a Konstrena
község környékén található partszakaszokon végzett mérések alapján a tengervíz minőség kiváló. A Primorsko-Goranska Megyei
Közegészségügyi Intézet a létesítményünk közvetlen közelében folyamatosan vizsgálja a tengeri- és kikötői üledékek minőségét és
elismerően nyilatkozott az eseményeket követően alkalmazott tisztítási tevékenységek hatékonyságáról.
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Rétegvíz termelés
Kutatás-termelési létesítményeink jelentős mennyiségű termelt vizet kezelnek. 2016-ban több mint 10 millió m 3 vizet termeltünk ki
(9,96 millió m 3 az EU-országokban, 0,16 millió m 3 az EU-n kívüli országokban). A hatások minimalizálása érdekében a MOL-csoport lehetőség szerint törekszik a kitermelt víz visszasajtolására.
2015-höz képest az EU országokban termelt víz mennyisége alig változott (csekély mértékben csökkent), az EU-n kívüli országok
esetében csökkent az Ománban és Irak Kurdisztán Régiójában csökkenő termelési volumenek miatt.
Az EU-országokat érintő tevékenységeink keretében termelt vizet visszasajtoljuk, a kapcsolódó fejlesztési projektek megvalósítása
folyamatos.
Pakisztánban, a Makori-Nyugat mezőn 2016-ban folytattuk a napi 3000 bpd kapacitású víz visszasajtoló rendszer teljes kapacitáson
való üzemeltetését. Ezzel 43 százalékkal csökkent a párologtató tavakba kerülő víz mennyisége.
A kutatás-termelési tevékenységek során termelt víz mennyisége - 2016 (m3) [GRI OG5]
EU MŰKÖDÉSI TERÜLETEK
A kitermelt rétegvíz mennyisége
A visszasajtolt rétegvíz mennyisége
Párologtató tavakban elhelyezett rétegvíz
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A visszasajtolt rétegvíz aránya meghaladhatja a 100 százalékot, mivel ez magában foglalja a teljes visszasajtolt mennyiséget. A kutatás-termelési telephelyeken a termelt vizet a rétegnyomás fenntartása érdekében sajtolják vissza, de további vizet is besajtolhatnak a
nyomás fokozására.
Vízhiányos területek
A vízhiány azt jelenti, hogy nincs elégséges mennyiségű, vagy megfelelő minőségű (biztonságosan felhasználható) víz. A MOL-csoport a vízkészletek szűkösségét rendkívül fontos kérdésnek tekinti, ennek megfelelően intézkedéseket tett és tesz a tevékenysége
során felhasznált víz mennyiségének csökkentése érdekében. Tevékenységeinknek csupán elenyésző részét végezzük vízhiányos
területen.
Annak ellenére, hogy európai kutatás-termelési létesítményeink nem vízhiányos területeken helyezkednek el, elkötelezettek
vagyunk, és folyamatosan erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy csökkentsük vízigényünket (lásd a fentiekben bemutatott, vízfelhasználás-csökkentési adatokat és projekteket) és a vízszennyezést.
Lépéseket tettünk a külső tanulmányok (például a World Resource Institute által jegyzett hidrogeológiai térképek) szerint potenciálisan vízhiányos területeken folytatott tevékenységeink helyzetének részletesebb felmérésére (például Pakisztánban és Irak
Kurdisztán Régiójában).
Ennek keretében részletes hidrológiai tanulmány készült a pakisztáni Teri vízgyűjtő medencéről (Pakisztán) a rendelkezésre álló
vízforrások és tevékenységeink lehetséges hatásainak felmérésére. A tanulmány megállapítja, hogy a helyi körülményeket figyelembe véve működésünk nem zavarja vízegyensúlyt és a vízforrások alkalmasak a MOL Pakisztán működési területén elhelyezkedő hat falu vízigényeinek kielégítésére. A műszaki létesítményeknél egyáltalán nem használunk vizet a feldolgozás során. Vizet
kizárólag ivóvízként és háztartási célokra használunk. Ivóvízként elsősorban palackozott vizet használunk csapvíz helyett. Szeizmikus és fúrási tevékenységek esetén vizet használunk a fúráshoz, valamint ivóvízként és háztartási célokra.
Ugyanakkor elővigyázatosságból már tettünk a vízforrások védelmére irányuló lépéseket. Többek között megfigyelőkutakon
keresztül időszakosan vizsgáljuk a felszín alatti vizek minőségét, folytatjuk a 2014-ben kidolgozott vízforrások megóvását célzó
akcióterv végrehajtását, valamint a kezelt használt víz kertészeti célú felhasználását.
A 2014 végére elkészült tanulmány tárgyalta az egyre jelentősebb vízhiány kérdését, valamint az egymással ütköző ipari- és helyi
közösségi igények közötti egyensúly megteremtésének lehetőségeit az Irak kurdisztáni területén folytatott tevékenységek tekintetében. Vízgazdálkodási lábnyomának sikeres felmérését követően a Kalegran B.V. vállalta, hogy kezeli a vízhiányból fakadó kihívásokat és újszerű megoldásokat vezet be a fenntartható vízgazdálkodás megteremtése érdekében. Mivel a MOL-csoport 2015-ben
felfüggesztette tevékenységeit az Akri-Bijeel blokkban, 2014 óta újabb intézkedésekre nem került sor.
Kutatás-termelés nem hagyományos módszerekkel
A nem hagyományos kutatási technikák (pl. hidraulikus rétegrepesztés) forradalmasították az energiaipart, de egyben számos
környezeti- és közösségi kérdést vetettek fel. Ezen aggályok közé tartozik, hogy a repesztéshez nagy mennyiségű vizet használnak

fel, amelyet csak jelentős környezeti költség mellett lehet a repesztés helyszínére juttatni. Egy másik jellemző aggály a potenciálisan
rákkeltő vegyszerek használatával és környezetbe kerülésével kapcsolatos, valamint azzal, hogy a repesztés helyszínén szennyeződhetnek a felszín alatti vizek. A harmadik, és egyben talán legfontosabb aggály abban áll, hogy a hidraulikus repesztési folyamat
kisebb földlökéseket okozhat.
A MOL-csoport ugyan közvetlenül nem végez nem-hagyományos kutatási tevékenységeket, de felismerve a probléma fontosságát,
környezetvédelmi normákat fogalmazott meg a hagyományos szénhidrogén mezőkön végzett korlátozott EOR tevékenységek
felelős végzésére.
A fenti követelmények felölelik az érdekelt felek aggodalmait, a víz és föld használatát és védelmét, a kutak integritását, a vegyszerek alkalmazását és más előre látható kockázatokat, amelyek kifejezetten erre vonatkozó kockázatértékelésekből fakadnak.
A MOL-csoport és leányvállalata, az INA sikeresen végeztek fokozott kinyerési munkálatokat néhány korábban kialakított kútnál,
melynek keretében a tevékenység teljes életciklusa mentén - a szerződéskötéstől kezdve a kút elhagyásig - sikerrel kezelték az
összes felmerülő kockázatot.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, ELFOLYÁSOK, TALAJ ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK
VÉDELME ÉS KÚTHELYREÁLLÍTÁS
Hulladékgazdálkodás
A MOL-csoport egy vertikálisan integrált olaj- és gázipari vállalat, így működése során rendkívül sokféle hulladék keletkezik. A
vállalat napi működése során szilárd és cseppfolyós hulladékokat is termel (beleértve az olajos iszapot, a vegyszerhulladékokat,
a használt katalizátorokat stb.). A keletkezett hulladék mennyisége 2016-ban 55 százalékkal növekedett a 2012-ben keletkezett
mennyiséghez képest. Ezt a változást az alábbi projektek indokolják:
• Számos létesítési- és bontási projekt zajlik minden magyarországi, horvátországi és szlovákiai termelési telephelyen. Ezeken
a projekteken 79,8 ezer tonna hulladék (34 százaléka veszélyes, 66 százaléka nem veszélyes hulladék) keletkezett, mely a
MOL-csoportnál keletkezett éves hulladékmennyiség harmadát tette ki.
• A korábbi évekhez képest 2016-ban jelentős mértékben nőtt a veszélyes hulladék mennyisége Irak Kurdisztán Régiójában a
helyi létesítmény lezárásával kapcsolatos tevékenységek, valamint Horvátországban a termékvezetékből való jogosulatlan
vételezés nyomán keletkezett jelentős mennyiségű elfolyás miatt.
2016-ban a hulladékhasznosítás ráta 2015-höz képest csökkent, de 2012-höz viszonyítva 15 százalékkal javult.
A MOL-csoportban képződött és kezelt hulladék mennyisége (t) [GRI Szabvány 306-2]
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Számos kezdeményezés hatással volt a MOL-csoport hulladéktermelési és újrahasznosítási adataira, többek között az alábbiak:
• A magyarországi kutatás-termelés területén a bontási projektekből származó zúzott betontörmeléket már nem hulladékként
kezeljük, hanem felhasználásával kármentő tárolódobozokat gyártunk, vagy útjavításra használjuk.2016-ban a szlovákiai
működés területén újrahasznosított használt katalizátorok aránya elérte a 99 százalékot.
• A horvátországi létesítményeknél több mint 12 tonna elavult villamos- és elektronikai berendezést selejteztünk le.
• A magyarországi, szlovákiai és horvátországi kiskereskedelmi hálózaton belül számos szelektív hulladékgyűjtésre és újrahasznosításra ösztönző tevékenységet folytattunk.
• 2016-ban öt országra terjesztettük ki a használt háztartási sütőolaj begyűjtési kampányt. A program által lefedett országok
között megtaláljuk Szlovákiát, Magyarországot, Romániát, Horvátországot és Szerbiát, így ebben összesen 473 töltőállomás
vesz részt. Ennek eredményeként 2016-ban összesen 246 tonna sütőolajat gyűjtöttünk be, ami 7,5 százalékos növekedést jelent
2015-höz képest (229 tonna).
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• A fáradt olajat és göngyölegeket visszagyűjtjük és saját hulladékfeldolgozó létesítményeinkben dolgozzuk fel, ez jelentősen
hozzájárul a gőztermeléshez és a bitumengyártás alapanyagaként használt fluxusolaj előállításához. 2015-höz képest 19 százalékkal kevesebb használt kenőanyagot gyűjtöttünk be a magyarországi piaci viszonyok és a szlovákiai jogszabályi változások
miatt.
Visszagyűjtött kenőanyag és csomagolás mennyisége (t)
2015
Visszagyűjtött és kezelt kenőanyag

11.345

Visszagyűjtött kenőanyagcsomagolás
Összesen

VÁLTOZÁS
2015-2016 (%)

2016
9.201

(19)

465

1.149

147

11.810

10.350

(12)

2015-től kezdődően központilag gyűjtjük a tevékenységeinkkel kapcsolatos exportált/importált veszélyes hulladékokat és
jelentjük ezek mennyiségét. Néhány hulladék anyagáram tekintetében nem állnak rendelkezésre helyben a megfelelő hulladékkezelő létesítmények, így ezeket a korlátozott mennyiségben keletkező speciális hulladékokat (például finomítói katalizátorok/
tartályiszap) Németországba vagy Ausztriába exportáljuk feldolgozásra. A megfelelő feldolgozás érdekében exportált veszélyes
hulladék teljes mennyisége elérte az 5.625 tonnát (ez 43 százalékos növekedést jelenet a 2015-ben exportált 3930 tonna veszélyes
hulladékhoz képest).
A MOL-csoport környezetvédelmi normái határozzák meg a fúróiszapok kezelésével kapcsolatos előírásokat, beleértve az iszap
kiválasztásával, a hulladék minimalizálásával, újrahasznosításával és a felelős ártalmatlanítással kapcsolatos követelményeket is.
Az alábbiakban ismertetjük az ezekkel kapcsolatos adatokat. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok újrahasznosítási rátája igen
magas az európai működés tekintetében, ahol jóval fejlettebb az ehhez szükséges szolgáltatási infrastruktúra.

döntöttünk, hogy egy átmeneti időszak biztosításával támogatjuk az új jelentéskészítési mutatókra való átállást. A teljesítménytáblázatban már megjelennek a köbméterben és hordóban megadott értékek, az alábbi adatsorokat erre az évre még köbméterben
adjuk közre ezeket.
2016-ban összesen 11 (1 m 3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó) elfolyás történt, MOL-csoport szinten az elfolyt
szénhidrogén teljes mennyisége 637,1 m 3 volt, ami éves összehasonlításban jelentős növekedést jelent (2015-ben összesen 6 elfolyás
történt, az elfolyt szénhidrogén mennyisége 16,9 m 3 volt).
Ez nem tartalmazza a pakisztáni működéssel kapcsolatban regisztrált harmadik feleket érintő közlekedési baleseteket. Az előző
évhez képest csökkent a kiömlések száma (2015-ben 9, 2016-ban 7 kiömlés történt), de a szénhidrogén volumen csekély mértékben
nőtt (2015-ben 184 m 3 , 2016-ban 202 m 3 volt).
A MOL-csoport finomítóiban négy nagyobb kiömlés következett be, ezek teljes mennyisége 544,9 m 3 volt. A két szlovákiai kiömlést
korrózió (2 m 3), illetve működési meghibásodás (86 m 3) okozta. Horvátországban is regisztráltunk két kiömlést (18,7 és 431 m 3). Az
első kiömlés az egyik csatornarendszer korábbi szennyeződésére vezethető vissza, ennek nyomán több mint húsz kezdeményezést
indítottunk az ehhez hasonló kiömlések megelőzése érdekében. A másik kiömlést egy régi, másodlagos védelemmel nem rendelkező tárolótartály föld alatti szivárgása okozta.
A logisztikai telepek tekintetében egyetlen nagyobb kiömlést regisztráltunk Magyarországon (50 m 3), Horvátországban egy 24
m 3-es kiömlés következett be. Az előbbit egy peremtömítés mechanikai hibája, utóbbit üzemzavar okozta.
A kutatás-termelés területén négy nagyobb kiömlést regisztráltunk. Ezek közül kettő Horvátországban következett be korrózió
miatt (3 és 5,2 m 3), Magyarországon egy csőtörés (4 m 3), illetve egy üzemzavar (1 m 3) miatt bekövetkezett kiömlést regisztráltunk.
Egy 5 m3-es, egy felszín alatti berendezés meghibásodása (csőtörés a lefejtés során) miatt bekövetkezett környezeti elfolyást regisztráltunk az egyik magyarországi töltőállomáson.
A MOL-csoport 2016-ban nem üzemeltetett egyetlen tengeri létesítményt sem. A MOL-csoport kizárólag nem üzemeltetői partner
minőségben, vegyesvállalatokon keresztül vett részt offshore kutatási- vagy termelési tevékenységekben. A MOL-csoport ennek
ellenére mindent megtesz a tengeri ökoszisztéma védelme érdekében a tengerpart közelében működő telephelyeken (például a
horvátországi Rijekai Finomítónál, vagy az Északi-tenger angliai és norvégiai szakaszán).

Kutatás és Termelésből származó veszélyes és nem veszélyes hulladék (t) [GRI OG7]
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Kutatás és Termelés során lerakott és hasznosításra került hulladék (t) [GRI OG7]
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A MOL-csoport talaj és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos tevékenységeinek fő célja az emberi egészség és a környezet
védelme, a szennyező anyagok kiömlésének megelőzése, a helyreállíthatóság biztosítása és a kötelezettségek kezelése. A MOL-csoport teljes mértékben elkötelezett a kockázat-alapú megközelítés iránt, melynek lényege, hogy a kármentesítő- és/vagy kockázatcsökkentő tevékenység szükségességét egy olyan telephely-specifikus kockázatértékelés alapján kell meghatározni, mely
figyelembe veszi a terület jövőbeni használatát, a szennyező anyagok jellegét, kiterjedését és kockázati potenciálját. Széles körben
elfogadott, hogy erőforrás-hatékonyság szempontjából ez a megközelítés tekinthető a legjobb megoldásnak a talajt és felszín alatti
vizeket érő hatások kezelése tekintetében.
A környezeti károk felszámolására irányuló munkálatokat a vonatkozó hatályos előírásokkal és szabályozásokkal összhangban, a
helyi hatóságokkal és közösségekkel együttműködésben végezzük. A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalékot a
korábbi tevékenységekből eredő környezeti károk becsült helyreállítási költségei, elsősorban a talaj- és felszín alatti vizek szennyezettsége és a veszélyes hulladék ártalmatlanítási költségei alapján képezzük Magyarországon, Horvátországban, Szlovákiában és
Olaszországban.
MOL-csoport talaj és felszín alatti vizek védelmét érintő tevékenységek - 2016
TEVÉKENYSÉGEK

TELEPHELYEK SZÁMA

Környezetvédelmi átvilágítás (kockázatok feltérképezése)

144

Telephely felmérése (előzetes vagy részletes)

124

Kármentesítési beavatkozás tervezése
Kármentesítési műszaki beavatkozás
Monitoring

6
45
151

Elfolyások
A MOL-csoport tisztában van az elfolyások környezetre és közösségekre gyakorolt hatásával, így az elfolyások megelőzésére
irányuló intézkedések prioritást élveznek a műszaki létesítmények tervezése és üzemeltetése során. Minden telephelyen rendszeresen karbantartást és ellenőrzéseket végzünk és rendelkezésre állnak a rendszeresen aktualizált vészhelyzeti tervek. Az elfolyás
észlelését követően azonnal megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szennyezett területeken maradéktalanul helyreállítsuk az eredeti állapotot.
2016-ban stratégiai célkitűzésként fogalmaztuk meg, hogy az 1 hordót meghaladó elfolyások számát 2020-ra 30 százalékkal csökkentsük. A helyi jelentéskészítési rendszerekben még regisztrálnak köbméterben megadott adatokat. Ennek megfelelően úgy

Aktív kármentesítés esetén jellemzően a „szivattyúzás-és-kezelés” módszert alkalmazzuk a szennyezett felszín alatti vizek tisztítása során, míg a szennyezett talajt helyben (in-situ), kitermelve (ex-situ) és biológiai remediációs technológiákkal kezeljük. 2016ban 20.889 tonna veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezett a kármentesítés során. Tavaly az összes keletkezett hulladék 5
százalékát hasznosítottuk újra elsősorban Olaszországban, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Irakban. 2016-ban a
talaj- és felszín alatti vizek védelmét szolgáló tevékenységekre fordított összeg 1.669,9 millió Ft (5,9 millió dollár) volt, ami a tervezett költségek 63 százalékát tette ki.
Magyarországon 2016-ban a tiszaújvárosi telephelyen a helyi közösségek és hatóságok közreműködésével befejeztük a „Nyaklánc”
projekt vizsgálati, tervezési és engedélyeztetési fázisát. A kármentesítési projekt egyik legfontosabb feladata a korábbi tevékenysé-
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gekből eredő, egy 70 kútból álló hidraulikai rendszeren keresztül a felszín alatti vizeket érintő szennyeződés megszüntetése volt.
Az új védrendszer 2017-ben kezdi meg működését.
Az INA vállalatnál 2016-ban egy új program keretében egy projektet indítottak a kármentesítési tevékenységek összehangolásának
és koordinációjának fejlesztésére, a kármentesítés stratégia kidolgozására.
2016-ban a szlovákiai telephelyen befejeződött a “Kis-Duna” projekt engedélyeztetési fázisa, melynek célja a szivárgásjelzési rendszer monitoring eszközeinek fejlesztése.
Az olaszországi telephely talaj és felszín alatti vizek védelmét szolgáló tevékenységei közül megemlítendő a mantovai telephely
„szivattyúzás-és-kezelés” rendszere, valamint a Bellei Energy telephelyén megvalósult monitoring megoldás. 2016-ban a kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek éves irányítási költsége 63,5 millió Ft volt.
A nemzetközi kutatás-termelés telephelyein a MOL-csoport sikeresen valósította meg a helyreállítási projekteket. 2016-ban Irakban
befejeződött a szennyvíz és víztározók, törmelék- és fúrási hulladéktárolók helyreállítása, Ománban két mező kármentesítése
zárult le.
A nemzetközi terjeszkedés területén rendkívül fontos, hogy tisztában legyünk a talaj és felszín alatti vizek állapotával kapcsolatos
potenciális kötelezettségekkel. 2016-ban befejeződött az ENI Hungaria Kft. és az ENI Slovenija d.o.o. akvizíciója. E tranzakciók
eredményeként a magyarországi kiskereskedelmi hálózat már 450, a szlovéniai hálózat 57 töltőállomást foglal magában. A töltőállomások környezetvédelmi értékelése megtörtént.

BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG

3 BIZTONSÁG- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
Általános cél: EBK kiválóság biztosítása működésünk során.

EREDMÉNYEK:
 Az EBK kultúra fejlesztését célzó EBK vezetőképző programon több mint 600 vezető vett részt.
 A MOL magyarországi működési területén kísérleti jelleggel lebonyolítottunk egy ‘megcsúszásos és botlásos’ balesetek
megelőzésére szolgáló programot, mely a jövőben „Nem tudatos magatartásminták” néven folytatódik.
 A Slovnaftnál új oktatási központot hoztunk létre a saját dolgozók, tűzoltók és vállalkozók rendszeres képzéseinek biztosítására, melyek segítségével hatékonyabban tudnak reagálni az előre nem látható, veszélyes és vészhelyzetekre.
 A csoportszintű működés minden területén megjelent az a követelmény, hogy a vállalkozók rendelkezzenek SCC tanúsítvánnyal.

KIHÍVÁSOK:
 Több harmadik személyt érintő halálos kimenetelű közlekedési baleset, valamint két kivitelezői halálos baleset következett
be a nemzetközi kutatás-termelés területén (Pakisztán).
 A személyi sérülések leggyakoribb okának minősülő megcsúszások és botlások megelőzése.

Kapcsolódó célkitűzés: „Biodiverzitási Akciótervek végrehajtása tevékenységünk minden kritikus helyszínén.”

MUNKAVÁLLALÓK VÉDELME

A MOL-csoport tisztában van e hatásokkal és azzal, hogy a természetes környezet és helyi közösségek védelme érdekében biztonságosan és felelősségteljesen kell végeznie tevékenységeit. Ennek megfelelően szigorú előírások alkalmazásával csökkentjük a működésünk által potenciálisan érintett kritikus, biológiai szempontból sokszínű vagy védelem alatt álló élőhelyek kitettségét. Minden
új nagyobb projektre és jelenlegi működést érintő jelentősebb bővítésére biodiverzitással kapcsolatos tanulmányt készítünk (a
környezeti- és társadalmi hatásvizsgálat részeként).
Egy 2014-ben készült csoportszintű tanulmány szerint a MOL-csoport biodiverzitási kockázatokkal szembeni kitettsége nem
számottevő. A felmérést összesen 162 telephelyen végezték el. A felmérés szerint csak 8 (hat kutatás-termelési és két
Downstream) helyszín tekinthető biodiverzitás szempontjából kritikus területnek, és 35 kutatás-termelési telephely működik
Natura 2000 (európai természetvédelmi területként nyilvántartott) területen vagy annak közelében. Két kutatás-termelési helyszín található vízhiányos területen (lásd a vízzel kapcsolatos fejezetben), egy található vízvédelem alá eső területen. 2015-ben
megkezdtük és 2016-ban folytattuk a biodiverzitási akciótervek kidolgozását és aktualizálását a Natura 2000 területek szempontjából kritikus, vagy azok közelében található kutatás-termelési helyszínekre. Ezzel egyidejűleg kommunikációs és oktatási
kampányt indítottunk saját dolgozóink részére, például a horvátországi kutatás-termelés létesítményeknél.
Fenti tevékenységek mellett 2016-ban szintén kiemelt szerepet kapott a külső biodiverzitás szakértők és helyi közösségek bevonásával végzett biodiverzitás megőrzésére irányuló munka:
• Magyarországon folytattuk a környezeti tudatosság elmélyítésére irányuló projekteket az Őrségi Nemzeti Parkkal, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal, a Kiskunsági Nemzeti Parkkal és a Körös-Maros Nemzeti Parkkal együttműködésben. Ennek keretében számos ismertetőt nyomtattunk és helyi rendezvényeken vettünk részt.
• Horvátországban a védelem alatt álló területek (Lastovo, Karlobag-grad, Jablanac, Učka és Ston) közvetlen közelében található
öt töltőállomáson a biológiai sokféleség fontosságát bemutató kiadványt nyomtattunk és osztottunk ki vevőinknek.
• Szlovákiában folytattuk az SOS Szlovák Madártani Egyesülettel kialakított együttműködést. Az ornitológusok több mint
tíz éve tanulmányozzák a finomító környezetében található madárvilágot. Ezeket az erőfeszítéseket egészíti ki a szlovákiai
munkatársak mostanra rendszeressé vált éves önkéntességi tevékenysége, melynek keretében segítenek a telephely közelében
található madársziget gondozásában.

Munkabiztonság

EBK MEGFELELÉS
2016-ban a MOL-csoport 35 esetben összesen 11,9 millió Ft (42.300 ezer dollár) EBK jellegű (egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi) bírságot fizetett. Ezek közül a legjelentősebb tétel (2,2 mFt) a Matyuskinszkaja Vertical vállalatra kísérőgáz égetés miatt
kiszabott bírság volt. Az egyéb bírságok kisebb költséget jelentettek, ezek többnyire a víz- és a levegő védelmére vonatkozó előírásokat érintő problémákhoz kapcsolódtak, pl. a telephelyeken nem állt rendelkezésre a megfelelő dokumentáció

Kapcsolódó célkitűzés: „Nulla balesetet célzó programok bevezetése.”

A MOL-csoport célja, hogy biztonsági teljesítményével 2020-ig bekerüljön az olaj- és gázipari vállalatok legjobb 25%-ába. Munkavállalóink és vállalkozóink körében az összes jelentésköteles sérülések száma 2016-ban a mindenkori legalacsonyabb szintet érte
el mind a munkaidőkieséssel járó (korábbi 100 helyett 90), mind a munkaidő-kieséssel nem járó (korábbi 39 helyett 31) balesetek
tekintetében (az elsősegélynyújtást igénylő esetek nélkül). A MOL-csoport 2014-től alkalmazza a TRIR mutatót (összes jelentésköteles baleseti rátát) előrejelző teljesítménymutatóként a személyi biztonság terén mind a saját, mind a szerződéses munkatársak vonatkozásában, ezzel összesítve az orvosi ellátást igénylő munkahelyi sérüléseket. A mutató a tavalyi évhez képest
csekély mértékben javult MOL-csoport szinten (1,44 helyett 1,34) a saját és szerződéses állomány tekintetében (összevont mutató).
A Downstream a CONCAWE 2015 iparági átlag felett, míg az Upstream az IOGP 2015 iparági átlag alatt teljesített annak ellenére,
hogy 2016-ban Csoport szinten 5 százalékkal csökkent a saját és szerződéses állomány által ledolgozott munkaórák száma.

MOL-csoport TRIR iparági összehasonlításban*
3,5

MOL-csoport LTIF (saját munkatársak)
iparági összehasonlításban**
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* A 2016. évi benchmark megegyezik a 2015. évi benchmarkkal, mivel nem álltak rendelkezésre újabb adatok a jelentés készítése során
** A 2016. évi IOGP benchmark megegyezik a 2015. évivel, mivel még nem álltak rendelkezésre újabb adatok a jelentés készítése során
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Közlekedésbiztonság

LTIF (egymillió munkaórára jutó munkaidő kieséses balesetek száma) országok szerint, a MOL-csoport saját
munkavállalóira nézve, 2015 és 2016-ban
ORSZÁGOK

MAGYARORSZÁG

SZLOVÁKIA

HORVÁTORSZÁG

MÁS EU-S
ORSZÁGOK

NEMZETKÖZI KUTATÁS
ÉS TERMELÉS

2015

0,94

0,33

2,2

1,24

0,0

2016

1,75

0,18

1,64

3,17

0,62

Ezzel egyidejűleg sajnálattal kell beszámolnunk arról, hogy két vállalkozó által foglalkoztatott munkavállaló szenvedett halálos
kimenetelű balesetet. 2016-ban az egyik vállalkozói halálos kimenetelű munkabaleset veszélyes anyagok (HAZMAT) közúti szállítása, a másik haláleset csővezeték létesítése során következett be.
2016 márciusában súlyos baleset következett be a MOL-csoport pakisztáni működési területén, amikor tizenöt magánszemély
(falusi lakos) vesztette életét a finomító közelében történt közúti balesetben felborult tartálygépjármű miatt bekövetkezett gázrobbanás miatt. A vizsgálat megállapításai alapján megkezdtük a veszélyes anyagok közúti szállítási folyamatának érdemi átalakítását és fejlesztését a MOL-csoport Logisztika szakértőinek bevonásával. Ennek eredményeként változnak e kritikus fontosságú
tevékenység beszerzési folyamatai, műszaki- és EBK előírásai és egyéb követelményei. Ennek nyomán a helyi leányvállalat (MOL
Pakisztán) teljes beszállító irányítási rendszerének rendkívül alapos átvilágítására is sor került.
2016-ban a (munkaidő-kieséssel járó és munkaidő-kieséssel nem járó) személyi sérüléseket továbbra is főként (az ugyanazon
magasságban bekövetkező) megcsúszások és botlások okozzák (21,8%), ezt követik a vágások, szúrások és horzsolások (17,5%), majd
a külső behatások (9,9%), a zaj-, vegyi anyag-, biológiai terhelések, rezgések és sugárzások (8,1%), végül az egyéb kitettségek (7,1%).
Munkabiztonsági programok
2016-ban számos projektet valósítottunk meg, többek között a zuhanásvédelmi, LOTO (kizárási- és kitáblázási), a STOP kártya és
JSA (munkabiztonság-elemzési) programot, valamint a 2015-ben indított LMRA (munkavégzést közvetlenül megelőző kockázatértékelés) programot, melynek célja a MOL-csoport Életvédelmi (LSR) szabályainak való folyamatos megfelelés biztosítása, általános foglalkozás-egészségügyi és biztonsági teljesítményünk további javítása iránti vezetői elkötelezettség megerősítése. 2016-ban
minden üzleti területen folytattuk az egyes projektelemek fejlesztését a rendszerek fizikai megvalósításán keresztül.
2016-ban az INA vállalatnál teljes körűen megvalósultak a LOTO (energia kiszakaszolási), JSA (munkabiztonság-elemzési) és a
STOP kártya projektek, amit a regisztrált STOP kártyák számának növekedése is jelez. Ezzel az INA d.d. a MOL-csoporton belül a
legjobb teljesítményt nyújtó STOP kártyarendszert hozta létre.
Az INA és a Slovnaft vállalatoknál a munkaengedélyezési (MeFTIR) rendszer is kiemelt foglalkozás-egészségügyi és biztonsági terület. Ez mindkét vállalatnál projektek keretében valósult meg, így az INA és Slovnaft esetében elektronikus munkaengedélyezési rendszer megvalósítási kísérleti projektként, míg az INA-csoportnál egy egységes és összehangolt munkaengedélyezési
rendszer létrejöttével. Az elektronikus munkaengedélyezési rendszer megvalósítási projekt célja, hogy a papíralapú engedélyek
fokozatos kiváltásával egy transzparens és egyszerűen használható elektronikus munkaengedélyezési folyamatot hozzon létre,
javítsa a biztonságos munkaellenőrzés hatékonyságát és így az általános biztonsági teljesítményt.
A MOL-csoport négy működése által érintett országban folytatta EBK vezetői elkötelezettség programjának megvalósítását,
először egy anonim felmérés keretében vizsgáltuk a vezetők és az üzemi (fizikai munkát végző) munkavállalók munkabiztonsági kultúráját. 2015-ben ezt követték a MOL-csoport TOP150, majd 2016-ban a TOP600+ vezetők számára biztosított, az EBK
kultúra és irányítás fejlesztésére és elmélyítésére szolgáló EBK vezetői elkötelezettség képzések. A program a következő három éves
időszakban is folytatódik, a csoportvezetők és műszakvezetők szintjén is megvalósul.
A MOL-csoport működési területén elért fontosabb eredmények az alábbiak voltak:
A Slovnaft megszerezte a foglalkozás-egészségügyi és biztonsági, tűzvédelmi- és környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés terén elért kiemelkedő eredmények elismeréseként elnyerhető „Biztonságos Vállalat” tanúsítványt. A tanúsítvány megszerzésének előfeltétele a teljes körű foglalkozás-egészségügyi és biztonsági ellátás, a kiemelkedő színvonalú munkavégzési kultúra,
tűzvédelem és szociális ellátás, valamint az alacsony baleseti gyakoriság. Ezzel egyidejűleg a Slovnaft munkavállalói és vállalkozó
körében útjára indította „EBK - A hatodik érzék” kampányt, melynek célja annak tudatosítása, hogy az EBK-tudatos szemléletmód
a napi munkavégzés és napi tevékenységek része. A Slovnaft Finomítónál egy új EBK oktatási központ kezdte meg működését.
A MOL Magyarország finomítási és petrolkémiai üzletágainál megkezdődött a Biztonságtudatossági program második fázisának
megvalósítása az öt kijelölt fókuszterületen (vezetői elkötelezettség, EBK célkitűzések és eredmények, folyamatbiztonság irányítás,
biztonságos munkakörnyezet és vállalkozói biztonság), valamint minden területre akciótervet dolgoztak ki.

Miközben 2016-ban csökkent a nem veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező közlekedési balesetek száma (korábbi 59
helyett 50), az előző évhez képest emelkedett a MOL-csoport működésével kapcsolatos veszélyes anyag szállítások során bekövetkező közlekedési balesetek száma (korábbi 51 helyett 64) a saját és szerződéses tevékenységek tekintetében, bár megjegyzendő, hogy
a levezetett kilométerek száma közel 15 százalékkal növekedett. A MOL-csoport saját munkavállalói körében nem történt halálos
kimenetelű baleset, de egy vállalkozói és 21 harmadik felet érintő haláleset következett be (veszélyes anyagok) közúti szállítása
során. A fenti eseményeknek megfelelően a RAR (egyéb) mutató 0,58, míg a RAR (veszélyes anyag) mutató 0,67 értéket vett fel, mely
mindkét tevékenység tekintetében csekély mértékű javulást jelent.
A MOL-csoport 2016-ban folytatta a saját és vállalkozói állományban foglalkoztatott munkavállalók számára kidolgozott átfogó
közlekedésbiztonsági programját. A program két főbb területre fókuszált: 1) a közúti szállításra és 2) a személygépkocsikra. A
könnyű- és nehéz haszongépjárművekre kidolgozott közúti szállítási program a veszélyes anyagok szállítására, a program keretében készült Tehergépjármű-vezetői biztonsággal kapcsolatos alapismeretek (TDSF) c. kiadvány a biztonságos tehergépjármű
vezetésre koncentrál.
A halálos kimenetelű balesetektől eltekintve, a MOL Pakisztán vállalatnál ismét emelkedett a veszélyes anyagok közúti szállítása
során bekövetkezett balesetek száma (a korábbi 9 helyett 16), ezek közül egy esetben telephelyen kívüli vállalkozói halálos baleset
következett be.
Sajnos a MOLTrans Kft. működési területén 2016. júliusában súlyos, egy harmadik fél életét követelő közlekedési baleset következett be, amikor egy (három utast szállító) szlovák rendszámú személygépkocsi áttért a menetiránnyal ellentétes sávba és az ott
haladó tartálygépjárművel frontálisan ütközött.
Az INA-nál 2011-ben megvalósult Biztonságos vezetési program részeként folytatódtak a képzések, 2016-ban az Interina Slovenia és
a Plavi tim is csatlakozott a programhoz. A Biztonságos vezetés programnak köszönhetően 2016-ban az INA töltőállomásokon 0,69re, azaz több mint 23 százalékkal csökkent az egyéb közúti balesetek aránya (RAR ’egyéb’), míg a veszélyes anyagok kategóriában ez
1,3-ról 0,39-re csökkent.
A MOL Pakistan számos új intézkedést vezetett be a közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében:
• Tartálygépkocsik szigorú ellenőrzése a módosított ellenőrzőlista alapján,
• Logisztikai Irányítási Rendszer (LMS) megvalósítása,
• Havi gyakoriságú EBK/utókövetési egyeztetés a szénhidrogén szállítást végző fuvarozókkal,
• Rendszeres EBK oktatás a saját és vállalkozói állományban foglalkoztatott gépjárművezetők és segédeik részére,
• Külön logisztikai részleget hoztak létre a logisztikai feladatok kezelésére,
• EBK alapismereteket bemutató videó a veszélyes anyagokat szállító gépjárművezetők részére három nyelven,
• A termelési- és fúrási telephelyeken az összes MOL és vállalkozói gépjárműre kiterjedő flottakezelési felülvizsgálatot végeztünk
Beszállítói biztonság- és egészségvédelem
Kapcsolódó célkitűzés:
• „ A vállalkozói EBK irányítási program továbbfejlesztése.”
• „ Átfogó beszállítói kockázatértékelés és előminősítés bevezetése minden leányvállalatnál a kulcsfontosságú
beszállítók legalább 80 százalékánál.”

Az iparág jellegéből adódóan az ellátási lánc egyik legjelentősebb kihívása a vállalkozók által végzett beruházások és karbantartási
tevékenységek EBK (egészség-, biztonság- és környezetvédelmi) kockázatainak kezelése. Ennek megfelelően a MOL-csoport ugyanazon előírásokat alkalmazza a saját és a vállalkozók által végzett tevékenységekre.
2016-ban 23 munkaidő-kieséssel járó sérülést és 17 munkaidő-kieséssel nem járó sérülést regisztráltunk a vállalkozói oldalon,
melyek csekély mértékű növekedést jelentenek az előző évhez képest.
A vállalkozói EBK teljesítmény javítására szolgáló kulcsfontosságú eszközök közé tartoznak az előminősítő auditok, a szerződések részletes EBK mellékletei, a nagyobb léptékű komplex projektekre előírt kötelező napi 24 órás fővállalkozói EBK koordinációs felügyelet, az EBK tervek, a kritikus tevékenységekre vonatkozó munkabiztonsági elemzések (JSA), az Életvédelmi szabályok
szigorú érvényesítése, a rendszeres helyszíni szemlék, valamint az EBK teljesítmény utóértékelése. A kockázatok teljes értéklánc
mentén történő minimalizálása érdekében legfeljebb két alvállalkozói szint megengedett.
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Az EBK szempontokat már a beszállítók kiválasztása során érvényesítjük. 2016-ban az alábbi intézkedéseket tettük:
• Egy új, átfogó és integrált beszállítói irányítási rendszer megvalósítása (ennek része a pénzügyi, jogi, etikai és EBK előszűrés,
valamint a kezdeti kockázatértékelés).
• Az ajánlatok műszaki értékelése során, a magas utóértékelési pontszámmal és releváns EBK tanúsítványokkal rendelkező
cégek további pontokat kaphatnak (max. 5%).
• 2017-től MOL-csoport kizárólag SCC/VCA (vállalkozói biztonsági) tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozókkal köt szerződést
magas EBK kockázatú tevékenységek végzésére az európai szárazföldi működés területén. Az SCC egy kivitelezői tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokra és kihívásokra fókuszált munkabiztonsági keretrendszer, mely többek között a munkavállalók tanúsítására is kiterjed. 2016-ban több száz beszállító kezdte meg a tanúsítási eljárást, felmérésünk és becsléseink alapján
2017 elejére a potenciálisan magas kockázatú tevékenységet végző beszállítók 44 százaléka megszerzi ezt a tanúsítványt.
• 2016-ban összesen 243 magas EBK kockázatú tevékenységre vonatkozó szerződést kötöttünk (összesen 139,5 milliárd HUF
- 448 millió euró értékben), 392 vállalat előminősítését végeztük el annak ellenőrzésére, hogy teljesítik-e a projektek által
támasztott műszaki és EBK követelményeket. 35 esetben a beszállítók ezeket nem tudták teljesíteni. Az EBK előminősítés
minden magas EBK kockázatú tevékenység esetén kötelező, közepes kockázatú tevékenységre vonatkozó szerződés esetén
választható.
Beszállítói előminősítési auditok száma jelentős régiónként 2016-ban [GRI szabvány 414-1, GRI Szabvány 308-1]
BESZÁLLÍTÓI
ELŐMINŐSÍTÉSI
AUDITOK SZÁMA

MAGYARORSZÁG

SZLOVÁKIA

HORVÁTORSZÁG

NEMZETKÖZI KUTATÁS
ÉS TERMELÉS (OROSZORSZÁG, PAKISZTÁN)

EGYÉB
ORSZÁGOK

ÖSSZESEN

2016

200

31

56

55

50

392

2016-ban elvégeztük a MOL foglalkozás-egészségügyi irányítási rendszer felülvizsgálatát, hogy az üzleti igények és a kockázatfelmérés eredményei alapján elvégezzük az egészségügyi programok finomhangolását. Rendszeresen elvégezzük a MOL üzemi
személyzet biológiai vizsgálatait, hogy ezzel a vonatkozó jogszabályilag előírt határértékek 50 százaléka alá csökkentsük foglalkozási kitettséget, eltérés esetén belső vizsgálatot folytatunk és akciótervben rögzítjük az ellenőrzési intézkedéseket.
Kvalitatív ipari higiéniás kockázatfelmérést végeztünk a MOL Pakisztán két nagyobb műszaki létesítményénél. A kijelölt területeken mintát vettünk a környezeti levegőben található szénhidrogének (BTEX) azonosítására, valamint zaj- és rezgésvizsgálatokat
végeztünk. A nagyobb telephelyeken és a kirendeltségen kijelöltük az elsősegélynyújtó csapatokat.
Munkahelyi egészségfejlesztés
Helyi egészségfejlesztési programokat szerveztünk a munkavállalók egészségének fejlesztése és közérzetének javítása érdekében.
Néhány alkalmazott legjobb gyakorlatot az alábbiakban mutatunk be.
Az INA az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) által meghirdetett „Egészséges munkahelyet minden életkorban!” kampány hivatalos partnere lett. Ezzel Horvátországban az INA az első vállalatok között csatlakozott
egy köz- és magánszféra elismert szervezeteit tömörítő hálózathoz, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet és másokat is arra ösztönözzön, hogy foglalkozzanak a munkaképes állomány öregedésének kérdéseivel.
A Slovnaft munkavállalói az orvosi alapellátás mellett magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, így
többek között szájhigiénés vizsgálatok, C-vitaminos kezelések, székletvizsgálatok, streptococcus baktériumvizsgálatok és CRP
vérvizsgálatok állnak rendelkezésükre. A munkavállaló egyedi igényeivel összhangban bővíthetőek a Slovnaft munkavállalók
körében leggyakrabban előforduló betegségek alapján összeállított prevenciós programok. Ezek többek között az anyagcserezavarok, a szív- és érrendszeri, valamint a mozgásszervi megbetegedések.
A Slovnaft 2016. szeptember 7-én mintegy 700 munkavállaló részvételével tartotta meg az Egészség Napját, ahol elfogyaszthattak
egy egészséges reggelit, diagnosztikai és prevenciós vizsgálatokon, különböző egészségvédelmi kérdésekkel foglalkozó előadásokon és beszélgetéseken vehettek részt. A MOL Česká republika vállalatnál is hasonló rendezvényre, az Egészség Hetére került
sor. Ezen a MOL csehországi központjának több mint 200 munkatársa vett részt, ahol többek között az árvaházban élő gyermekek
részére gyűjtöttek adományokat.
2016-ban a MOL Magyarország lebonyolította a STEP egészségfejlesztési program második fázisát. Több mint 7000 munkavállaló
vett részt összesen mintegy 14.500 alkalommal különböző munkahelyi egészségfejlesztési programokon az év során, elsősorban
orvosi vizsgálatok, mozgás-orientált tevékenységek és védőoltás kampányok keretében. Emellett egy mellrákmegelőzési előadásokat és egészségügyi szűréseket is magában foglaló rákmegelőzési kampány is indult. Részben az egészségmegőrzési- és egészségfejlesztési programok eredményeként, 2016-ban a MOL Magyarország vállalatnál a távollétek aránya nem haladta meg 2,5
százalékot.
A MOL Pakisztán a központi kirendeltségen, valamint a kondenzátum- és gázfeldolgozó létesítményekben dolgozó munkavállalók
részére indított prevenciós egészségügyi programot. Az egyedi tervek mellett egy ajánlásokat megfogalmazó általános összefoglaló
jelentés is készült a vezetés számára, mely átfogó képet ad a MOL Pakisztán állományának egészségi állapotáról.
Oroszországban a BaiTex partneri együttműködés keretében teszi lehetővé munkavállalói számára a helyi sportkomplexumok
használatát. 2016 augusztusában a munkavállalók lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek az Összorosz Atlétikai Nap égisze
alatt szervezett sporteseményeken.

A projekt megvalósítása során számos intézkedést tettünk az EBK események kockázatának minimalizálása érdekében:
• A MOL-csoport belső szabályzata minden fővállalkozó számára előírja a napi 24 órás EBK koordinációs felügyelet biztosítását
a munkavégzés időtartama alatt (magas kockázattal járó komplex projektek esetén).
• Minden telephelyen tevékenységet végző vállalkozó köteles évente elvégezni az EBK bevezető alaptanfolyamot és letenni a
megfelelő vizsgát.
• Csoport szinten összesen 13.708 helyszíni szemlét bonyolítottunk le a vállalkozói EBK teljesítmények ellenőrzése keretében.
Az 1.844 audit keretében azonosított nemmegfelelőségek alapján megtettük a szükséges helyesbítő intézkedéseket és indokolt
esetben kötbért állapítottunk meg. 50 dolgozót tiltottunk ki különböző telephelyekről és 378 írásbeli figyelmeztetést adtunk
ki. Egy esetben ez a szerződés felmondásával járt. Összesen 29,5 millió forint (104.954 dollár) kötbért állapítottunk meg az
EBK szabályok megsértése miatt. Az „Életvédelmi szabályok” programnak köszönhetően jelentős mértékben csökkent the
a nemmegfelelőségek száma. A leggyakrabban előforduló nemmegfelelőség az egyéni védőeszközök (EVE) használatának
hiánya.
A kapacitásépítés jegyében kulcsfontosságú beszállítóink részére (az alaptevékenységeink által érintett országokban összesen 15
jelentősebb) rendszeres beszállítói fórumot tartunk, mely keretében tájékoztatást kapnak az aktuális kérdésekre vonatkozóan,
felkészítjük őket a közelgő eseményekre, így többek között a finomítói nagyleállásokra. A tudásmegosztás elősegítése érdekében
EBK hírlevelet készítünk, valamint számos oktatási anyagot, sablont és egyéb dokumentumot teszünk közzé honlapunkon (www.
mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont).

3.1 FOLYAMATBIZTONSÁG ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

Folyamatbiztonsági irányítási rendszer

Munkahelyi egészségvédelem

Kapcsolódó célkitűzések: „Technológiai biztonság erősítése, benchmark pozíció javítása.”

Kapcsolódó célkitűzés: „Egészséges munkahelyek megteremtését célzó programok megvalósítása.”

A folyamatbiztonság irányítás (PSM) elsődleges célja egy olyan hatékony irányítási rendszer kialakítása és működtetése, mely
biztosítja a veszélyes technológia üzemeltetésével kapcsolatos folyamatbiztonsági események megelőzését, valamint az emberek,
eszközök és környezet védelmét ezek következményeivel szemben. A MOL-csoport 2006-ban kezdte meg a folyamatbiztonság
irányítási rendszer megvalósítását. A PSM-szemlélet meghonosításával a MOL-csoport arra törekszik, hogy folyamatosan csökkentse a folyamatbiztonsági események számát és azok súlyosságát, valamint teljesítménye alapján bekerüljön a CONCAWE és az
IOGP benchmark felső 25 százalékába.
2016-ban összesen 24 TIER 1-2 szintű folyamatbiztonsági eseményt (PSE) regisztráltunk a MOL-csoporton belül, ami 2015-höz
viszonyítva jelentős csökkenést jelent. Ugyanakkor, a TIER 1 események száma valamivel magasabb volt. A 2016-ban bekövetkezett
TIER 1 események a pénzügyi következmények tekintetében súlyosak voltak, de szerencsére halálos kimenetelű folyamatbiztonsági esemény nem következett be. A TIER 1 folyamatbiztonsági események bekövetkezéséből fakadó pénzügyi veszteség (közvetlen
költség) mintegy 2,5 milliárd Ft-ot (8,8 millió dollárt) tett ki.

A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban sem regisztráltunk foglalkozási megbetegedést a MOL-csoporton belül. Az egészséges
munkahely megteremtése kritikus fontosságú a MOL-csoport sikere szempontjából. Számos helyi program megvalósításával biztosítjuk a munkavállalók egészségének megőrzését, megfelelő orvosi ellátását és kezelését, kezeljük a kialakult stresszt, munkavállalóink körében népszerűsítjük az egészséges életmódot, a munka és magánélet közötti egyensúly fontosságát.
A munkavállalók foglalkozás-egészségügyi kockázatokkal szembeni védelmét a nemzeti jogszabályok, a MOL-csoport belső
szabályzatainak, megfelelő gyakorlatokra vonatkozó előírásainak betartásával, megfelelő felkészültségű üzemeltető személyzet
alkalmazásával biztosítjuk. A MOL legjobb gyakorlatokat alkalmaz a helyi működés során, és ezeket folyamatosan fejleszti.
Horvátországban 2013-ban indították útjára a HEALTH-INA projektet, melynek keretében összehangolták a különböző munkahelyi egészségvédelmi- és egészségfejlesztési tevékenységeket. Emellett a ROTARY Fúrási Zrt. M-EBK területe elsősegélynyújtókat
jelölt ki, valamint minden munkahelyen defibrillátor áll rendelkezésre. Az elsősegélynyújtók minősítését egy hivatalosan akkreditált testület végzi.

229

MEGJEGYZÉSEK A FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSHEZ

Az egyéb TIER 1 besorolású folyamatbiztonsági események között személyi sérüléssel és enyhébb következményekkel, néhány
napos munkaidő-kieséssel járó események szerepelnek.

4 HUMÁN TŐKE

A TIER 1-2* Folyamatbiztonsági események (PSE) száma a MOL-csoport vállalataiban 2016-ban [GRI Szabvány 414-1]

Általános cél: A munkavállaló élmény fokozása a további szakmai kompetenciák és a szervezeti teljesítmények
fejlesztésével, a vállalati kultúra erősítésével a MOL-csoport 2030 Enter Tomorrow stratégiájával összhangban.

2016 FOLYAMATBIZTONSÁGI
ESEMÉNYEK (PSE)

MOL-CSOPORT

MOL

SLOVNAFT

INA

IES

NEMZETKÖZI
KUTATÁS ÉS
TERMELÉS

PSE TIER 1

10

3

1

6

0

0

PSE TIER 2

14

5

3

4

0

2

PSE TIER 1+2

24

8

4

10

0

2

*Megjegyzés: A TIER 1 besorolású események következményeiket tekintve súlyosabbak a TIER 2 eseményeknél. A besorolás alapja a 2010-es API RP 754
szabvány

A MOL-csoport TIER 1-2 folyamatbiztonsági események alakulását az alábbi ábra szemlélteti:

MOL-csoport TIER 1-2 folyamatbiztonsági
események trendje
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2016-ban a MOL-csoport 2030 üzleti stratégia szerves részeként jelent meg a MOL-csoport 2030 HR stratégia, mely a munkavállalói élmény fokozása iránti elkötelezettség egyik alappillére. A globális- és regionális kihívások alapján - mint amilyen az agilisabb
munkaerő-állomány, az álláskeresők által vezérelt piac és a fizikai munkát végző dolgozók megtartása -, hat stratégiai célkitűzést
azonosítottunk. A MOL-csoport hosszú távú célja, hogy megszólítsa, fejlessze és megtartsa a működése szempontjából fontos
munkaköri profilokat a minél korábbi elköteleződést, személyre szabott fejlődést, jobb munkavállalói élményt, valamint az innovatív kultúra kialakítását célzó folyamatokon keresztül.

EREDMÉNYEK:
 A MOL-csoport 2016-ban „Intensity” moduláris vezetőképző programjával elnyerte a HR.com „Leghatékonyabb tantermi
oktatás” vezetésfejlesztési kiválóság díját, valamint a HRO Today által meghirdetett „HR technológiai innováció” pályázaton
első helyezést ért el a Growww program újszerű technológiai megoldásaival.
 A szakmai kompetenciák kialakítása a kutatási-termelési területen a program kiterjesztésével, a downstream területén a
program indításával folytatódott; a menedzseri karrierút alternatívájaként szolgáló szakmai karrierút közel 2.000 szakember számára teszi lehetővé a szakmai kompetenciák strukturált és hatékony fejlesztését.
 A két legnagyobb regionális vállalatnál (MOL Magyarország és INA) elindult a munkavállalói jóléti platform, melynek célja
a munka és magánélet közötti egyensúly és az elköteleződési szint javítása a legtöbb munkavállaló számára elérhető juttatások kommunikációján keresztül.
 A Growww program női résztvevőinek 50 százalékos aránya jóval meghaladja a MOL-csoporton belüli és az iparági átlagot,
ezzel is visszaigazolva a MOL-csoport Esélyegyenlőség és Sokszínűség (E&S) keretprogram megfogalmazott céljait.
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A felsővezetés és a MOL-csoport vezérigazgató folyamatbiztonság irányítás iránti elkötelezettségét egyértelműen jelzi, hogy személyesen is részt vettek a Slovnaft logisztikai telepén, valamint az INA vállalatnál folytatott helyszíni PSM szemléken.
2016-ban megtartottuk a harmadik „Legjobb PSM gyakorlatok” workshopot, ahol a legjobb belső és nemzetközi gyakorlati megoldásokkal ismerkedhettek meg a résztvevők. A bekövetkezett folyamatbiztonsági események alapján megfogalmazott tanulságokat
bemutató előadásoknak volt a legnagyobb sikere.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük és mérjük a PSM rendszer megvalósítás hatékonyságát és szintjét. A megvalósítási szint mérésére használjuk (az éves auditterv alapján ütemezett) PSM keresztfelülvizsgálatokat, melyek keretében elvégezzük a megvalósított PSM elemek értékelését az előre kidolgozott audit kérdőívek mentén. 2016-ban 19 PSM keresztfelülvizsgálatot végeztünk annak
ellenőrzésére, hogy milyen szinten valósult meg a PSM az egyes üzletágaknál és telephelyeken. A PSM megvalósítás átfogó értékelése egyértelműen jelzi a folyamatos fejlődést, a vezetés és munkavállalók elkötelezettségét és tudatosságát.
2016-ban egy külső cég (AON Risk Solutions) két objektív felmérést készített a megvalósult folyamatbiztonsági eljárásokra és
műszaki megoldásokra vonatkozóan. Az egyik felmérés a Slovnaft Termelés szervezetre készült (Pozsony, Szlovákia). A felmérés
eredményeként a szervezetet 'Standard’ kategóriába sorolták a világ más pontjain működő hasonló műszaki létesítményekkel való
összehasonlításban. A másik felmérést a Sisaki Finomítóra végezték el (Horvátország), de a végső jelentés még nem készült el.
A PSM vonatkozású programok helyi megvalósítása elsősorban az újonnan létrehozott eszközintegritási programot helyezi az
előtérbe, melynek célja az eszközök megfelelő műszaki állapotának és a berendezések megbízhatóságának biztosítása, a technológiai folyamatok biztonságos, súlyosabb folyamatbiztonsági események nélküli működtetése.
Vészhelyzetek kezelése
A vész- és válsághelyzeti felkészültség üzleti szempontból is rendkívül fontos az olaj- és gáziparban, a vészhelyzeti reagálási képességek fejlesztése és szinten tartása kritikus fontosságú feladatot jelent.
2016-ban két súlyos tűzeset (azaz TIER 1 besorolású folyamatbiztonsági esemény) következett be a MOL-csoportnál, ahol vészhelyzet-elhárítási eljárások alkalmazása vált szükségessé: egy a MOL Petrolkémia, egy a SlovnaftTermelés területén. A vészhelyzeti
reagálás értékelése mindkét esetben igazolta, hogy vállalataink a műszaki- és emberi erőforrások, valamint a szükséges szakmai
háttér tekintetében megfelelően felkészültek az ilyen események hatékony kezelésére. 2016-ban nem következett be olyan esemény,
mely szükségessé tette volna a válságkezelési eljárások alkalmazását.

 Az álláskeresők által vezérelt piac a toborzástól a megtartásig bezárólag új kihívásokat jelent a munkavállalói életciklus
tekintetében.
 A kelet-közép-európai régióban egyre nagyobb kihívást jelent a fizikai munkát végző munkavállalók megszólítása és
megtartása.
 Az egyre fokozottabb ütemű változás, az iparágon belüli visszaesés és a piac volatilitása kedvezőtlen hatással van a rendelkezésre álló tehetségekre is.

4.1 MUNKAVÁLLALÓK BEVONZÁSA
Kapcsolódó célkitűzések:
• “A munkáltatói márkaépítési megközelítéssel megszólítjuk a szakembereket, hogy a MOL-csoport legyen a
munkavállalók elsődleges választása”
• „ A tehetségek szélesebb körének megszólítása, bevonása az olaj- és gázipar jövőjének alakításába a humán
tőke fejlesztési programok kiterjesztésével”

Globálisan, de az olaj- és gáziparon belül is teljesen új kihívásokkal szembesül a humán erőforrás terület a szakmai pályafutásuk
közepén lévő szakemberek korlátozott munkaerőpiaci rendelkezésre állása, a nyugdíjba vonuló szakemberek magam száma és az
Y generáció által támasztott újszerű elvárások miatt. A munkáltatónak egyre több munkavállaló számára kell a hagyományostól
eltérő foglalkoztatási feltételeket kínálnia; az iparág átalakulása folytán a leginnovatívabb tehetségeket kell megszólítanunk,
miközben folyamatosan szűkül a felvételre alkalmas szakemberek köre.
A MOL-csoport már új globális képzési konstrukciók fejlesztésén dolgozik. Egy kevésbé formalizált és intézményesített oktatási
rendszer keretein belül nehezebb megtalálni a már meglévő, vagy teljesen új üzlet területekhez, így többek között a megerősített
Petrolkémia üzletágnál szükséges profilokat.
2016-ban a MOL-csoport elindította az új TALEO toborzási platformot, hogy ezzel is gyorsabbá, könnyebben kezelhetővé és hatékonyabbá tegye a külső és belső pályázók számára a kilenc ország 17 vállalatánál alkalmazott munkaerő-felvételi folyamatot.
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Tehetségek vonzása
A MOL-csoport tehetségkutatási stratégia két alappillére a középiskolákkal és felsőoktatási intézményekkel kialakított kapcsolat.
A középiskolai koncepció célja, hogy partnerséget alakítsunk ki a szakközépiskolákkal és gimnáziumokkal, népszerűsítsük a
természettudományokat, valamint a tanulókkal megismertessük az olaj- és gázipar által kínált sokrétű lehetőségeket.
A természettudományi ismeretek tanulók körében való népszerűsítése és az egyetemi utánpótlás biztosítása érdekében a MOL-csoport folytatta a sikeres Junior Freshhh online iskolai versenyprogramot. 2016-ban már 1566 csapat regisztrált az online szimulációs
versenyre (ez 30 százalékkal több mint 2015-ben), mely az online játék folyamatos fejlesztésének, valamint a következetes munkáltatói márkaépítésnek az eredménye.
A frissdiplomások megszólítására létrehozott strukturált megközelítés megfelelő fókuszának fenntartása érdekében a MOL-csoport útjára indította a sikeres és kölcsönös előnyökkel járó partnerség elvein nyugvó egyetemi keretprogramot, valamint folytatta
díjnyertes tehetségkutató programjainak megvalósítását. Míg sikerrel folytatódott a Junior Freshhh és Freshhh nemzetközi diákverseny, valamint a Growww frissdiplomás toborzási- és fejlesztési program, útjára indítottuk a Női Mérnökök programot, hogy
az Esélyegyenlőség és Sokszínűség keretprogrammal összhangban megszólítsuk a természettudományi-, technológiai-, mérnöki és
matematikai tanulmányokat folytató női hallgatókat is.
Freshhh: innovatív online nemzetközi diákverseny egyetemi hallgatók, a MOL-csoport potenciális jövőbeni munkavállalói
számára. A legtehetségesebb hallgatók bekerülhetnek a MOL-csoport Growww szakmai gyakornoki programjának szelekciós
szakaszába. Az első alkalommal 2007-ben meghirdetett diákversenyen közel 30.000 hallgató vett részt; erre 2016-ban hét és félszer
többen jelentkeztek, mint a program indulásakor. 2016-ban rekordszámú, 53 országból összesen 2300 három fős csapat regisztrált a
vetélkedőre.
2016-ban 11 ország 25 vállalatához 163 Growww résztvevő csatlakozott. A Growww program női résztvevőinek 50 százalékos
aránya jóval meghaladja a MOL-csoporton belüli és az iparági átlagot. 2007 óta több mint 1900 frissdiplomás csatlakozott a
MOL-csoporthoz a Growww programon keresztül 73 százalékos megtartási rátával (a Slovnaftnál 69 százalékra emelkedett a
hosszú távú megtartási mutató) és 34 százalékos előléptetési aránnyal. Jelenleg a korábbi évek Growww program résztvevőinek 21
százaléka dolgozik a HQ szervezetnél.
Miközben évről évre csökken a természettudományi-, technológiai-, mérnöki és matematikai tanulmányokat folytató hallgatók
száma, a MOL célja, hogy megtalálja azt a fiatalok megszólítására és ilyen irányú tanulmányok folytatása felé terelésére legalkalmasabb csatornát, mely a Esélyegyenlőség és Sokszínűség keretprogrammal összhangban biztosítja a megfelelően diverzifikált
szakmai utánpótlást a vállalat számára és hatékonyan támogatja a munkáltatói márkaépítési erőfeszítéseket. A FEMMe program
elsősorban a vállalat működése által érintett országok egyetemein tanulmányokat folytató női hallgatókat szólítja meg. A 69 pályázóból három hallgató kapott 1,6 m Ft-os ösztöndíjat, valamint lehetőséget arra, hogy 2017-ben egy nemzetközi olaj- és gázipari
konferencián és szakmai gyakorlaton vegyenek részt, tanulmányaik befejezését követően pedig lehetőségük legyen a MOL-csoportnál munkát kapni.
Munkáltatói márkaépítés
Az Enter Tomorrow 2030 stratégia azon céljával összhangban, hogy a MOL-csoport legyen a munkavállalók elsődleges választása,
valamint annak érdekében, hogy a MOL-csoport a legmagasabb színvonalat képviselő munkáltatóként jelenjen meg a nemzetközi
piacon, 2016-ban új munkáltatói márkaépítési keretprogramot hoztunk létre a vállalat potenciális munkavállalóinak megszólítására. A vállalatcsoport különböző területein dolgozó munkavállalókkal közösen kidolgozott „Vallalati arcok” kampány keretében
rövid történeteken keresztül mutatjuk be, hogy kollégáink miért a MOL-csoportot választották munkáltatójuknak. A lehető legtöbb
diák elérése és a vállalati értékek hatékony kommunikációja érdekében a MOL-csoport jelentős forrásokat fordít közösségi média
stratégiájára és jelenlétére, valamint arra, hogy vonzó munkáltatóként jelenjen meg a globális piacon..
Kékgalléros munkaerő vonzása
A fizikai munkát végző munkavállalókkal kapcsolatos kihívások azonnali lépéseket tesznek szükségessé, a három regionális vállalatnál (MOL, INA és Slovnaft) meg kell oldani a megfelelő számú és felkészültségű munkavállaló toborzását és felvételét a helyi
igényekkel és piaci adottságokkal összhangban. Ennek megfelelően, a „Kék galléros” 2020 stratégia keretében 2016-ban kiemelt
figyelmet fordítottunk a szakközépiskolai kapcsolatok fejlesztésére.
A vállalati szintű kezdeményezések mellett számos rendkívül sikeresnek bizonyult helyi legjobb gyakorlatot is alkalmazunk a
fiatal tehetségek megszólítására.
• Az INA továbbra is az eSTUDENT, AIESEC Croatia és BEST diákszövetségekkel folytatott együttműködésre helyezi a hangsúlyt. 2016-ban az INA ötödik alkalommal nyerte el olaj- és gázipari kategóriában a Legvonzóbb Vállalat címét és továbbra is
az öt legvonzóbb munkáltatók egyikének számít.

• 2016-ban a MOL Romania partnerségi megállapodást kötött a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel közgazdaságtani tanulmányokat folytató hallgatók szakmai gyakorlatának támogatásáról, valamint ehhez hasonló együttműködést kezdeményezett a Bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetem bevonásával.
• A MOL Serbia az AIESEC diákszervezettel alakított ki stratégiai együttműködést.
• A Slovnaft egy három hónapos belső „A munkatársak a munkatársakért” programot indított az új, gépkezelői munkakört
betöltő munkavállalók részére. Ennek keretében 2016 második felében 38 belső tréner tartott betanítást több mint 40 új gépkezelő részére a „Generációváltozás” program keretében.
• Az INA új stratégiát dolgozott ki a fizikai munkát végző munkavállalók horvátországi utánpótlására és ezt 2017-ben valósítja meg.

4.2 MUNKAVÁLLALÓK MEGTARTÁSA ÉS ÖSZTÖNZÉSE
Kapcsolódó célkitűzés:
• „ A MOL-csoport teljesítmény alapú javadalmazási kultúrájának erősítése a kiemelkedő üzleti eredmények
elérésére ösztönző versenyképes javadalmazási megoldások alkalmazásán keresztül.”
• „ A teljesítmény- és karrier menedzsment területet is magában foglaló integrált Éves Humán Ciklus strukturált
megközelítést biztosít a fejlesztéshez és utánpótlás tervezéshez.”

2016-ban kedvezőtlenül alakult a külső piaci környezet az olaj- és gáziparban, különösen a kutatás-termelés területén. Éves szinten
közel 4 százalékkal csökkent a MOL-csoport munkavállalóinak teljes létszáma az elsősorban a Kutatás-Termelés nemzetközi vállalatait érintő működés optimalizálás, valamint az INA-csoportnál folytatódó létszámcsökkentési program nyomán. Az INA-csoport
ezzel párhuzamosan átalakította töltőállomás-üzemeltetési modelljét, ennek keretében érintett munkavállalóit kiszervezte az erre
kijelölt kiskereskedelmi vállalatokhoz és létszámleépítést hajtott végre az olajipari szolgáltatásokat nyújtó cégeknél. A konszolidáció körébe bevont vállalatok összetételét érintő 2016. évi változások is hatással voltak a csoportszintű állomány alakulására.
Versenyképes javadalmazás
A MOL-csoport olyan javadalmazási konstrukciókat alkalmaz, melyek erősítik az érdemeken alapuló kultúrát és arra ösztönzik
a munkavállalókat, hogy a folyamatosan javuló teljesítményen keresztül kiemelkedő eredményeket érjenek el. A MOL- csoport
a hasonló üzleti profillal rendelkező vállalatok mentén egységesíti és konszolidálja a javadalmazási rendszert, a helyi vállalatok
benchmark adatainak és piaci pozíciójának megfelelő javadalmazási stratégiák alkalmazásával.
A MOL-csoport javadalmazási stratégiájának alapja a főbb javadalmazási elemek - így többek között a MOL-csoport javadalmazási
stratégiájának alapjául szolgáló éves alapbér, a rövid- és hosszú távú ösztönzők és juttatások -, strukturálására szolgáló nemzetközi
Teljes Javadalmazás megközelítés.
A vállalati minimálbér és a helyi minimálbér aránya a jelentősebb (100-nál több munkavállalót foglalkoztató)
működési helyszíneken (%) [GRI Szabvány 202-1]
ORSZÁG (FŐ VÁLLALAT)

2016

Ausztria (Roth Heizöle GmbH)

110%

Bosznia-Hercegovina (Energopetrol d.d.)

100%

Cseh Köztársaság (MOL Česká republika, s.r.o.)

245%

Horvátország (INA d.d.)

115%

Magyarország (MOL Nyrt.)

139%

Olaszország (IES S.p.A.)**

132%

*

Pakisztán (MOL Pakistan Ltd.)

345%

Románia (MOL Romania PP s.r.l.)

146%

Oroszország (BaiTex LLC)

217%

Szlovákia (Slovnaft a.s.)

162%

* Az iparági (kereskedelmi) kollektív szerződes alapján, az ausztriai béradatok nélkül kalkulált ráta.
** Az iparági (olaj) kollektív szerződes alapján, az olasz béradatok nélkül kalkulált ráta.

A MOL-csoport szigorú elvek érvényesítésével biztosítja a munkavállalók egyenlő, nemtől, kortól és nemzetiségtől független javadalmazását. Az átlátható javadalmazási irányelvek megjelennek a csoportszintű és a helyi szabályzatokban. A társasági szintű
szabályokat a regionális vállalatok kollektív szerződései (KSZ) is rögzítik.
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Rövid- és hosszú távú ösztönzők

Operatív területen dolgozó munkavállalókra vonatkozó stratégia

A MOL-csoport javadalmazási rendszere rövid- és hosszú távú ösztönzők és juttatások együttesén alapul. A MOL rövid távú
ösztönzési rendszer célja, hogy a stratégiai fontosságú csoportokat a hosszú távú vállalati stratégia keretein belül meghatározott
főbb éves üzleti prioritások megvalósítására irányuló, igazi kihívást jelentő pénzügyi-, működési- és egyéni teljesítménycélok teljesítésére ösztönözze.
A hosszú távú ösztönzési rendszer célja a fenntartható értékteremtés ösztönzése és jutalmazása, valamint a MOL-csoport felsővezetése és a részvényesek stratégiai érdekeinek teljes körű összehangolása. A hosszú távú ösztönzési rendszer két alkotóeleme a részvényopciós és a teljesítmény-alapú részvényprogram

A MOL-csoport komoly kihívásokkal szembesül az operatív területen dolgozó munkavállalók ösztönzése, megszólítása és megtartása terén a kelet-közép-európai régió munkaerőpiaci változásai és demográfiai problémái következtében. A fizikai munkát végző
munkavállalók képviselik a teljes állomány jelentős részét és rendkívül fontos szerepet játszanak a MOL-csoport fenntartható
működésének biztosítása, valamint a stratégia megvalósítása terén. Ennek megfelelően a MOL-csoport a fizikai állomány utánpótlására alkalmas hosszú távú stratégia kidolgozásán dolgozik.
2016-ban az alapvető csoportszintű javadalmazási irányelvek aktualizálását követően azonosítottuk a legfontosabb intézkedési
területeket, 2017-ben kerül sor a célorientált megközelítés megvalósítására és bevezetésére. Például az egyik ilyen fókuszterület,
hogy a fizikai állományú dolgozó fizetése tükrözze a magasabb szintű felkészültséget és szakképzettséget, egyben támogatva a
fizikai állományú munkavállalók karrierútját. A kompetencia-alapú javadalmazási rendszert az INA-nál a Rijekai Finomítóban, a
Slovnaftnál három üzletágnál (Termelés, Logisztika, Energia- és Hőtermelés és CMEPS) vezettük be, ezzel több mint 1000 munkavállaló számára biztosítva az átlátható karrierutat és képzési rendszert.
További célunk egy hatékonyabb ösztönzést biztosító, de egyszerűbb mozgóbér rendszer kialakítása. Folyamatban van a bérsávok
és besorolások, javadalmazási csomag elemek felülvizsgálata, melynek célja a külső versenyképesség javítása.
A MOL-csoport külön figyelmet fordít arra, hogy fizikai munkát végző munkavállalói számára integráltabb munkavállalói élményt
nyújtson a munkavállalói jólétet szolgáló programok megerősítésével, és az alapbért kiegészítő további juttatások részletesebb
megismertetésével.
A MOL-csoporton belül telephelyek közötti munkaerő mobilitás támogatásával is vonzóbbá tesszük a munkavégzést. Ebben a
tekintetben a MOL érdemben hozzájárul a bérleti díjak, a munkásszállás- és munkába járás költségeinek fedezéséhez.

Munkavállalói jólét és jutalmak
A MOL-csoportnak meggyőződése, hogy a munkavállalók jólétét támogató befektetések hozzájárulnak a munkavállalói elkötelezettség
elmélyítéséhez, teljes potenciáljuk eléréséhez, a produktív és innovatív munkavégzéshez. A nagyobb MOL-csoport vállalatok (például a
MOL Magyarország és az INA) számos, a munkavállalók egészségének megőrzését, tudatos pénzügyi tervezését, munkakörnyezetének
fejlesztését, valamint az érintett közösségeket és a minden életszakaszra kiterjedő munkáltatói gondoskodást támogató kezdeményezést
hívtak életre. Ezek a versenyképes juttatások és jóléti programok a munkavállalók teljes javadalmazásának alapvető elemei.
Az olaj- és gáziparban a juttatások egyik alapvető eleme a biztosítás, így a MOL-csoport is különös figyelmet fordít a tevékenységeiket
különböző munkakörülmények között végző munkavállalók egészségének védelemére és biztonságára. A MOL-csoport személybiztosítást köt minden munkavállalójára csoportos élet- és balesetbiztosítás, üzleti utasbiztosítás, külföldi kiküldetések utas- és egészségbiztosítása formájában.
A munkavállalók hosszú távú pénzügyi biztonsága érdekében a MOL-csoport arról is gondoskodik, hogy munkavállalói társadalombiztosítási- és nyugdíjellátásban is részesüljenek. Ezek általában állami felügyelet alatt működnek, de részben magánpénztárakon keresztül
is igénybe vehetőek. A munkavállalók maguk választhatnak önkéntes nyugdíjpénztárt, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lehetővé
teszik, hogy a vállalat által biztosított béren kívüli juttatásokat részben, vagy teljes egészében erre fordítsák.
Pénzbeli jutalmak a kiugró és eredmények elérésének elismerésére
Egyre több vállalat külön jutalmazási keretet és projektprémium keretprogramot hoz létre a munkavállalók által nyújtott kiemelkedő teljesítmény anyagi elismerésére.
Helyi juttatások

A MOL-csoport rendkívül vonzó juttatási konstrukciókat biztosít minden területen, ezzel biztosítva a munkáltatói ajánlat versenyképességét a helyi piaci viszonyok között és a javadalmazási elemek megfelelő összetételét. A regionális vállalatoknál (például a
MOL Nyrt.-nél) olyan rugalmas juttatási konstrukciók állnak rendelkezésre, ahol a munkavállalók saját igényeiknek megfelelően állíthatják össze az igényelt juttatásokat. A juttatási alapelemek meghatározása során a helyi jogszabályokban foglaltakat, az
adózási környezetet és a helyi piacok versenyképességét veszi figyelembe a vállalat az általános csoportszintű konzisztencia biztosítása érdekében.

Éves Humán Ciklus (APC)
Az Éves Humán Ciklus (APC) keretrendszer a folyamatok, módszertani megoldások és eszközök folyamatosan fejlődő egésze, mely segítségével, az egyéni- és csoportcélok, valamint a MOL-csoport közép- és hosszú távú stratégiai céljainak összehangolásával azonosíthatóak,
mérhetőek és fejleszthetőek a munkavállalói teljesítmények.
A 2016-ban folytatott célirányos tevékenységek eredményeként javult az általános szervezeti teljesítmény. Az APC fejlesztés egyik kézzelfogható eredménye, hogy a rövid távú ösztönzők már közvetlenül kapcsolódnak az általános üzlet teljesítményhez és minden munkavállaló hatással van ennek alakulására.
Az előre meghatározott és standardizált teljesítményértékelési folyamatban részt vevő munkavállalók aránya (%)
(%) [GRI Szabvány 404-3]
MUNKAVÁLLALÓI BESOROLÁS

2012

2013

2014

2015

2016

Felsővezetők

100%

100%

100%

100%

100%

Középvezetők

100%

100%

100%

100%

100%

Közvetlen vezetők

85%

100%

100%

100%

100%

Szakértők

64%

64%

70%

72%

73%

Munkavállalók (HAY 18 és ez alatt)

41%

42%

51%

54%

55%

Rugalmas munkavégzési lehetőségek

A MOL-csoporton belül (így a Slovnaft, MOL Energy UK, MOL HQ, valamint egyes kísérleti jelleggel a MOL Magyarország, INA
és a MOL Romania) vállalatnál rugalmas munkavégzési lehetőség áll rendelkezésre, ahol erre a munkaköri feladatok és az üzleti
konstrukció alapján lehetőség nyílik. E programok célja a munkavállalók kreativitásának és produktivitásának kihasználása, a
sokszínűség elősegítése, valamint a munka és magánélet közötti fenntartható egyensúly megteremtése. Ennek két alapvető formája
a FlexiPlace (rugalmas munkahely) és a FlexiTime (rugalmas munkaidő).

2016-ban 5 további vállalatnál került bevezetésre a Munkavállalói Teljesítmény Menedzsment Rendszer (MTMR) (ez mintegy 1.600
főt érint).
A Karrier Menedzsment Rendszer (CMS) és Fejlesztés folyamatai lehetővé teszik az azonosított tehetségek fejlesztését és megtartását. A kalibrációs megbeszélések (PRM) keretében tekintik át a beazonosított tehetségeket, végzik el a vonatkozó fejlesztési- és
karriertervek egyeztetését és utókövetését.

Helyi hivatalos elismerések

A MOL-csoporton belül számos hivatalos elismerési program keretében jutalmazzuk a legjobb teljesítményt nyújtó munkatársakat
és értékeljük a nagykövetek erőfeszítéseit (például az INA-nál az „Díjazd Munkatársad”; a Slovnaftnál az „Év Munkavállalója” és
„Legjobb Munkavállaló” díjak).
Életpálya díjak és törzsgárda jutalmak: A MOL-csoport ezzel ismeri el a munkavállalói lojalitást. A MOL-csoport regionális vállalatainál és az INA-csoporton belül a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a vállalatnál töltött idejük alatt az eredmények eléréséhez
jelentős mértékben hozzájáruló munkatársak kapják ezeket a díjakat.

A MOL-csoport CMS (karrier menedzsment rendszer) és Fejlesztés folyamataiban résztvevők száma [GRI Szabvány 404-3]
APC FOLYAMAT
CMS & Fejlesztés

RÉSZTVEVŐK SZÁMA (ÉVENTE)
2012
1.535

2013
2.000

2014
2.100

2015
2.100

2016
2.100
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Munkavállalói elkötelezettség

Napjainkban a munkavállalói kompetenciák fejlesztésének alapdilemmája, hogy a jelenlegi üzleti környezetre jellemző gyors változások miatt nem áll rendelkezésre a megfelelő fejlesztéshez szükséges idő. A különböző üzleti elvárásokból következően számos
olyan munkavállalói profilt kell megszólítanunk, ahol az új igényekkel összhangban a fejlesztési tervek is módosulnak.

Kapcsolódó célkitűzések: „2020-ra 55 százalékra növeljük a munkavállalói elkötelezettség szintjét”

A 2015-ös felmérés eredményei alapján 2 százalékponttal csökkent a munkavállalói elkötelezettség. Ez többek között annak tudható
be, hogy a felméréssel egyidejűleg zajlott a rendkívül bizonytalan piaci viszonyok hatására indított szervezeti átalakítás. Ennek
ellenére különösen magas volt a részvételi arány (80%), minden második munkavállaló fogalmazta meg véleményét.
Munkavállalói Elkötelezettség Felmérés eredményei (%)
MUNKAVÁLLALÓI ELKÖTELEZETTSÉG FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

2010

2012/13

2015

Lefedettség

90

96

85

Válaszadási ráta

64

62

80

Munkavállalói elkötelezettség szintje

70

47*

45

* 2012-ben szolgáltatóváltás miatt változott az elkötelezettség felmérés módszertana. Ennek eredményeként a táblázatban szereplő elkötelezettségi adatok a
2010-2012 időszakra vonatkozóan nem tükrözik az elkötelezettség alakulását, mivel változott a számítás módszertana. A 2010. évi eredményekhez viszonyítva 2 százalékpontos csökkenés figyelhető meg.

A felmérés eredményei alapján akciótervek készültek az elkötelezettségi szint javítására. Csoportszinten 2016 végén e tevékenységek 64 százaléka még folyamatban volt, vagy már befejeződött. A 2012-2013-as felméréshez viszonyítva a tevékenységek száma
csökkent, ezzel biztosítva, hogy a legfontosabb területekre helyezzük a hangsúlyt. Erre konkrét példa az INA gyakorlatából, hogy
az egyik legfontosabb területen, a változáskezelés területén a „Pozitív változások irányítása” fejlesztési program keretében növelték
meg a releváns célcsoporton belüli specifikus kompetenciák számát és ezt a résztvevők rendkívül pozitívan értékelték.

4.3 A HUMAN TŐKE FEJLESZTÉSE
„A vezetői és szakmai kompetenciák fejlesztése és egy globális vezetői kompetencia keretprogram kialakítása”
A MOL-csoport képzés-fejlesztési adatai [GRI Szabvány 404-1]

2015

2015 végén indult útjára a LEAD belső vezetőképzési program második hulláma a regionális szinten elismert Cotrugli School of
Business (Horvátország) és a nemzetközileg elismert Thunderbird Global School of Management (USA) intézménnyel együttműködésben. Az oktatás tematikáját az új stratégiai célkitűzésekhez igazítottuk, lerövidítettük, nagyobb hangsúly kap a problémamegoldás-orientált tanulás, az egyéni és csoportos konzultáció. A 2016 decemberében befejeződött program 55 résztvevője olyan
innovatív projekteket mutatott be az Executive Boardnak, melyek kivétel nélkül támogatják a MOL-csoport 2030 Enter Tomorrow
stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását.
A MOL-csoport „Intensity” moduláris vezetőképzési programja is rendkívül sikeresnek bizonyult az első két év tapasztalatai
alapján. 2016-ban 650 fő vett részt az „Intensity” stratégia, esélyegyenlőség és diverzitás témakörökkel kiegészült kurzusain (40
százalékkal több mint 2015-ben). 2016-ban elkészült a tanfolyamválasztó platform frissített változata, mely gyorsabb és hatékonyabb lett, és egyedülálló felhasználói élményt nyújt. A program keretében tartott kurzusokkal kapcsolatos általános elégedettség
szintje elérte a 86 százalékot, ami éves szinten 3 százalékos javulást jelent.
Emellett a leányvállalatoknál és üzleti egységeknél az alábbi vezetőképzési programok valósulnak meg:
• 2016 végén indult a NEXT Downstream termelési vezetőképző program, melynek célja a megfelelő utánpótlás biztosítása a
termelés területén. Az INA, MOL és Slovnaft színeiben induló 15 résztvevő csatlakozott a 18 hónapos programhoz.
• A MOL Magyarország 30 vezetői- és 30 szakértői aspiráns részvételével indította útjára JUMP vezetői- és szakértői tehetségprogramját.
• A Slovnaftnál 2016-ban tizenkét potenciális vezető részvételével indult SMART program keretében négy résztvevő már a
program első évében megkapta első vezetői megbízását.
Szakmai képességfejlesztés
Kapcsolódó célkitűzés: „A Szakmai karrierút (TCL) fenntartása az Upstream területén a szakmai pályafutás aktuális
állomásának megfelelő javadalmazás biztosításával; a Downstream TCL megvalósítása”

MOL-CSOPORT KÉPZÉSI ADATOK
2014

Vezetői kompetenciák fejlesztése

2016

Átlagos egy főre eső tréningóra (óra)

24

34

28

Átlagos egy főre eső tréning költség (ezer Ft)

76

114

97

Átlagos egy főre eső képzési óraszám (óra)

Miután a Kutatás-Termelés üzletágnál elkészült a Szakmai karrierút minden kritikus olajipari-szakmai munkakörre, a program
megvalósítását azzal folytattuk, hogy ezt 2016-ban bevezettük a Downstream üzletágnál is a kritikus munkakörök betöltéséhez
szükséges fenntartható belső kapacitások és tudástranszfer kialakítása érdekében.

Felsővezetők (HAY 24 és felette)

52

53

57

Középvezetők (HAY 21 - 23)

53

77

83

Közvetlen vezetők (HAY 18 - 20)

52

69

81

Kutatás-termelés

650

750

850

1.100

1.165

Szakértők (HAY 14 - 17)

38

61

42

Downstream

500

750

950

950

1.846

Egyéb munkavállalók (HAY 13 és alatta)

21

19

25

EBK
Összesen

Átlagos egy főre eső képézsi költségek (Ft)
Felsővezetők (HAY 24 és felette)

1.107

1.433

2.111

Középvezetők (HAY 21 - 23)

854

1.426

1.818

Közvetlen vezetők (HAY 18 - 20)

368

483

569

Szakértők (HAY 14 - 17)

200

161

152

61

42

34

Egyéb munkavállalók (HAY 13 és alatta)

2012

Képzési és fejlesztési célok
2016-ban a tanulási- és fejlesztési tevékenységek legfontosabb célkitűzései között szerepelt a vezetőképzési program folytatása
egy személyre szabott megközelítés mentén és a 2030 stratégiával összhangban, az alapkompetenciák megerősítése és a szakmai
kompetenciák kialakításának nyomon követése annak érdekében, hogy a működés során továbbra is rendelkezésre álljon a megfelelő felkészültségű munkaerő.
A képzés és fejlesztés javítja a vállalat megítélését, segít a munkavállalók megszólításában és megtartásában, valamint támogatja a
MOL-csoport 2030 stratégia végső céljának megvalósítását, hogy a munkavállalók elsődleges választása legyen. A Munkavállalói
elkötelezettség főbb elemeit vizsgáló kutatás eredményei alapján a szakmai fejlődés is hozzájárul a munkavállalói motiváció fenntartásához, a vállalattal szembeni lojalitás kialakulásához.

2013

2014

2015

2016

30

30

300

300

300

1.180

1.530

2.100

2.350

3.311

Kutatás-Termelés HR munkacsoport
A Szakmai karrierút sikeres 2015. évi indítását követően 2016 júliusában megjelent a „Kutatás-Termelés szakmai kompetencia és
karrierfejlesztési keretprogram” csoportszintű gyakorlat, majd 2016 december 31-ig minden kutatás-termelési működés által érintett országban kiadtuk az ennek megfelelő helyi változatokat is.
Az üzleti követelmények alapján három új támogatási munkakörcsaládot dolgoztuk ki és 30 kritikus fontosságú olajipari-szakmai
munkakört azonosítottunk a kutatás-termelés területén. Ezek a munkakörök már megjelentek a 2016-2017 közötti toborzási
tervekben is az Upstream Szakmai Karrierút Program és a szakmai kompetencia tevékenységek részeként.
Az Kutatás-Termelés értéklánc mentén azonosított kritikus hiányterületek hatékony kezelése érdekében lebonyolítottuk a szükséges képzéseket, így többek között az IHRDC Atlantica rezervoármérnöki-, fúrásmérnöki- és projektirányítói tréningjeit.
Összesen 30 Kutatás-Termelés munkavállaló vett részt a 10 napos multidiszciplináris szimulációs-tantermi oktatási workshopon,
250 Kutatás-Termelés munkavállaló nyert felvételt az IHRDC IPIMS eLearning platformján elvégezhető önképzésre az azonosított kritikus hiányterületekkel összhangban. A Csoportszintű Kutatás-Termelés 91 munkatársa vett részt a Pearson-féle üzlet angol
nyelvoktatáson.
A generációk közötti ismeretátadás népszerűsítése érdekében kiterjesztettük a Upstream Mentoring programot. A mentorálási
tréningek keretében öt upstream ország összesen 57 mentora 129 mentoráltat támogatott.
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Downstream üzletág-specifikus programok
A Downstream Szakmai karrierút projekt egyik elsődleges célja az volt, hogy a munakvállalóinkra és munkakultúrára fókuszáló
„People” stratégiai pillérrel összhangban erősítse és fejlessze a szakmai képességeket az üzletágon belül. 2016-ban hét munkakörcsaláddal egyetemben elkészültek a szakmai diszciplínák, kidolgoztuk a szakmai karrierutat, a kompetenciamodellt, és a szakmai
tantervet. Meghatároztuk a diszciplínákat és a munkakörcsaládokat is és létrehoztuk a diszciplínák és munkakörcsaládok struktúráját. A projekt sikeresen indult december 5-én. Több mint 50 témakörfelelős több mint 30 workshopot tartott. 1.000 Downstream
olajipari-műszaki szakembert rendeltünk hozzá a különböző munkakörcsaládokhoz.
2016-ban a MOL DS kultúra felmérésével indult a Kultúra 2030 program, melynek célja a célkultúra meghatározása a hiányterületek és az ezek hatékony kezeléséhez szükséges kezdeményezések azonosításán keresztül. A kultúra-felmérés keretében 41 munkatársat kérdeztünk meg személyesen és workshopokat tartottunk a kulcsfontosságú érintettekkel a Downstream üzletágon belül és
az érintett támogató funkcióknál. Az online felmérés 14 ország 14.000 munkavállalójára terjedt ki, 65 százalékos válaszadási arán�nyal. Azonosítottuk a legfontosabb fejlesztendő területeket, a szükséges változások megvalósítását 2017-ben kezdjük meg.
2016-ban 52 műszaki szakértő vett részt három ország 6 finomítóját és petrolkémiai üzemét érintő, ötödik alkalommal meghirdetett Downstream Termelés rotációs programban. A munkavállalók időszakos rotációjának célja, hogy Csoport szinten is meg
tudják osztani meg egymással finomítási folyamatokkal kapcsolatos szakmai ismereteiket és tapasztalataikat, valamint erősítsék a
MOL-csoport Downstream Termelés helyszínei közötti együttműködést.
A 2015 szeptemberében meghirdetett ötödik generációs PIMS Akadémia akkreditált posztgraduális programon 1 görög, 2 szlovák,
2 magyar, 2 román és 5 ománi résztvevővel vette kezdetét. Szeptemberben kilenc diák írta alá MOL-csoporttal a munkaszerződését,
és megkezdte egy éves szakmai gyakorlatát a HQ, MOL Flagship, Slovnaft és INA optimalizációs szervezeteinél.
A MOL-csoport Kiskereskedelem jövőképével összhangban arra törekszik, hogy főbb piacain vezető márkává váljon, valamint
a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó stratégiában foglaltak szerint a „vevők első számú választása legyen”. Ennek megfelelően a
MOL-csoport kidolgozta a HOST komplex vevőszolgálati programot, melynek célja, hogy fenntartható versenyelőnyt alakítson ki a
töltőállomási kiszolgálás szintjén a kiválasztott beszállítóval, az Imparta céggel együttműködésben. 2016-ban elkészült a teljes körű
koncepció és oktatási anyag a megvalósítási folyamat mentén.
A Slovnaft Flagship szervezetnél négy fókuszterületen indult el a „Generációváltás 2016–2021” program. Ennek célja az új belépők
és a tapasztalt munkatársak közötti hatékony ismeretátadás biztosítása. Az EDUCATION 75+ az újonnan felvett operátorok
számára biztosítja a megfelelő képzést. A „4+1” koncepció lényege, hogy négy nap munkavégzést 1 napos oktatás követ. Ezzel párhuzamosan a RE-PAS a potenciális munkavállalónak tekinthető munkanélküliek átképzési tanfolyama, míg a VSoCH 20+ a Slovnaft
programja, mely a petrolkémiai kezelői feladatokkal kapcsolatos lehetőségeket ismerteti a diákokkal.

A munkavállalói érdekképviseleti testületek szervesen illeszkednek a MOL Magyarország vállalati működésébe. Rendszeres
egyeztetésekre és konzultációkra kerül sor, ahol nem csak a jelentősebb változásokat, hanem a napi üzletvitellel és stratégiai célkitűzésekkel kapcsolatos kérdésekre is kitérnek. A gyakori egyeztetéseknek köszönhetően nyílt és élő együttműködést tudunk fenntartani a szakszervezetekkel és az üzemi tanácsokkal.
A horvát munkaügyi törvényekkel összhangban aktualizált szabályok alapján a szakszervezetek összesen 92 munkavédelmi
megbízott megválasztását kezdeményezték és bonyolították le az INA-csoport vállalatoknál.
2011-ben jött létre az INA Üzemi Tanács. 2016-ban minden 20 főnél többet foglalkoztató vállalati üzemi tanácsot hozott létre,
összesen 61 taggal.
Az INA Üzemi Tanáccsal és szakszervezetekkel kialakított együttműködésnek, a HR képviselőivel és a szociális partnerekkel a
munkavállaló béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban folytatott rendszeres egyeztetéseknek köszönhetően folyamatosan javul a
társadalmi párbeszéd. 2016-ban 22 egyeztetést folytattunk a szociális partnerekkel, további 60 megbeszélésre került sor a szakszervezetekkel olyan témákban mint a kollektív szerződéses tárgyalások, az INA Üzemi Tanács munkakörülményeinek szabályozására
vonatkozó megállapodás, a védett munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos szociális feltételekre vonatkozó külön megállapodások. A
Munka törvénykönyvében foglalt kötelezettségekkel összhangban 123 egyeztetést folytattunk az Üzemi Tanáccsal/Szakszervezetekkel.
A Slovnaftnál rendszeres havi megbeszéléseket folytattunk a felsővezetőkkel, valamint további 23 egyeztetésre is sor került konkrét
kérdések tisztázására.
Esélyegyenlőség és sokszínűség
Az Esélyegyenlőség és Sokszínűség a MOL-csoport általános humán tőke platformjának fontos pillére, amivel fenntartjuk nemzetközi növekedésünk erejét. A MOL-csoport Esélyegyenlőség és Sokszínűség jövőképe, hogy a befogadó és a sokszínűséget előtérbe
helyező munkakultúra előmozdításával versenyelőnyre teszünk szert.
Az üzletágak erős támogatását élvezve, a MOL-csoport elkötelezett a sokszínűség kultúrájának meghonosítása iránt és egy olyan
munkakörnyezet megteremtésére törekszik, amely a különböző hátterű, tapasztalatú és elképzelésű munkavállalóknak lehetőséget
ad, hogy korlátozásoktól mentesen, egymással együttműködésben érjenek el eredményeket. A MOL-csoport egyenlő esélyeket biztosít
minden munkavállalónak és jelentkezőnek a faji, bőrszínbeli, vallási, nemi, nemzeti hovatartozásbeli különbségektől függetlenül.
A MOL-csoport Esélyegyenlőség és Sokszínűség (E&S) stratégiájának 3 kulcsterülete: a nemzetközi munkakörnyezet kialakítása, a
fiatal tehetségek megtartása és a generációk közötti tudástranszfer.
Részmunkaidős foglalkoztatás a MOL-csoporton belül

4.4 TISZTESSÉGES FOGLALKOZTATOTTSÁG IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG

2012
Részmunkaidőben dolgozó munkavállalók (fő)

Kapcsolódó célkitűzés: „A felelős munkáltatói gyakorlatok biztosítása a sokszínű és elkötelezett munkaerőért.”

A részmunkaidőben dolgozók aránya a teljes
munkaerőn belül (%)

Munkavállalói kapcsolatok

2013

2014

2015

2016

293

263

282

380

409

0,99%

0,91%

1,03%

1,46%

1,63%

A MOL-csoport támogatja az gyülekezés szabadságának és a kollektív tárgyalásokhoz való jogok biztosítását, elkötelezett a társadalmi párbeszéd folyamatos javítása iránt. Az Európai Üzemi Tanács (EÜT) súlyozott átlag-alapú számításai szerint 2016-ban az
érdekképviselettel rendelkező munkavállalók (a csoport összlétszámának 96 százaléka) több mint fele tagja volt valamely szakszervezetnek, ahol és amennyiben erre lehetőségük van.

2016-ban minden releváns fenntartható fejlődés tevékenység megvalósult. 2016-ban a Growww programban résztvevő nők aránya
elérte az 50 százalékot, míg a megtartási ráta (a szakmai pályafutásukat a MOL-csoportnál folytató Growww program résztvevők
aránya) nem változott. A Growww program keretében biztosított személyre szabott mentorálás, a KT HR munkaprogram, a Belső
Akadémia előadásai, valamint az ezeket kiegészítő helyi ismeretátadási kezdeményezések biztosították a megfelelő tudástranszfert.

Érdekképviseletek és kollektív szerződések (%) [GRI Szabvány 102-41]

Amint azt a röviden bemutatott tehetségkutató programok célkitűzései is jelzik, a MOL célja, hogy biztosítsa a megfelelően diverzifikált szakmai utánpótlást az üzlet számára és hatékonyan támogassa a munkáltatói márkaépítési erőfeszítéseket. A FEMMe női
mérnök program célja a női egyetemi hallgatók megszólítása, elsősorban a vállalat működése által érintett országokban. Ezt részletesebben a fenti 4.1 fejezet tárgyalja.

2012

2013

2014

2015

2016

Munkavállalók aránya, akik számára elérhető
az érdekvédelmi képviseleti tagság

95

96

94

95

96

Kollektív Szerződés hatálya alá besorolható
munkavállalók

92

90

89

92

89

A fenti elkötelezettséget támasztja alá az Új Európa Program, amelyet 2015-ben újítottunk meg a 2016–2020 közötti időszakra. Ez a
megállapodás 2006 óta van érvényben az EÜT és a MOL-csoport között, és a MOL-csoport fenntartható és felelős működésének fő
irányait foglalja keretrendszerbe.
A program hat területre fókuszál (társadalmi párbeszéd, tehetségkutatás és menedzsment, kompetencia-fejlesztés, javadalmazás
és elismerés, sokszínűség és esélyegyenlőség, egészségvédelem és -fejlesztés, munkahelyi- és folyamatbiztonság), és ezekhez rendel
2016–2020 között megvalósítandó tevékenységeket, amelyek a munkavállalók javát szolgálják. Az EÜT a munkavállalók csoportszintű érdekképviseletét biztosítja, tagjai között minden nagyobb leányvállalat képviselteti magát.

A nők MOL-csoporton belüli szakmai előmenetelének további támogatása, valamint a megkezdett párbeszéd és tudástranszfer
folyamat folytatása érdekében elindult a Csoportszintű női vezetői hálózat „Lean-In” platformja, ahol a különböző országokban
dolgozó kollégák oszthatják meg egymással a legjobb gyakorlatokat, szakmai ismereteiket és tapasztalataikat.
Csoportszinten a nők aránya a felsővezetés (7%) és az alkalmazottak (24%) körében egyaránt 2 százalékkal csökkent 2015-höz
képest, míg a nők aránya a középvezetői pozíciókban 3 százalékkal javult 25%-ra. Pozitív tendenciákat kiemelve, a MOL-csoport
leányvállalatainál a női regionális vezérigazgatók száma változatlanul 8. A Slovnaft Flagship felsővezetésben a nők aránya 29
százalék. A MOL Romania vállalatnál az Ország Koordinációs Team női tagjainak aránya elérte a 60 százalékot, a MOL Szlovénia
vállalat középvezetésében a nők aránya 50 százalékand a szülési/szülői szabadságról visszatérő munkavállalók aránya 100%.
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Magyarországon a MOL Nyrt és az ott tevékenykedő képviseleti szervek 2015-ben aláírták a harmadik Esélyegyenlőségi tervet a
2015-17 időszakra vonatkozóan. 2016-ban a MOL Nyrt. kiemelt figyelmet fordított a munkavállaló szülőkre. Elkészült az „kisgyermekes szülői tájékoztató csomag”, mely a szülői szabadságon lévő munkavállalóknak jogi támogatást nyújt, valamint összefoglalja
a szükséges eljárásokat és juttatásokat.
Az INA megkapta a „Mamforce Company” bizonyítványt. Ez azt tanúsítja, hogy a rugalmas munkaidővel, kisgyermekes szülők
munkafeltételeivel, a nemek egyenlőségével kapcsolatos feltételek munkavállalói felmérése alapján az INA elkötelezett a „családbarát” HR megoldások iránt.
A MOL-csoport folyamatosan nyomon követi a megváltozott munkaképességű munkavállalóink számát, hogy jobb munkakörülményeket tudjunk biztosítani számukra. Mivel a csökkent munkaképesség jogszabályi meghatározása országonként eltérő, saját
definíciót alkalmazunk. 2016-ban a MOL-csoport 370 megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott, ez a teljes
munkavállalói állomány 1,5 százaléka. A MOL Magyarország (beleértve a MOL Petrolkémia, Petrolszolg, MOL-LUB és MSC vállalatokat) 2016-ban 21 megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott, mely 20,3 millió Ft rehabilitációs járulékfizetési
megtakarítást eredményezett.

5 KÖZÖSSÉGEK
Általános cél: Bizalom és hitelesség erősítése az érintett feleink körében.

EREDMÉNYEK:
 2 016-ban a MOL-csoport EBITDA eredményének 0,26 százalékát, azaz 1,6 milliárd Ft-ot fordított a társadalmi befektetésnek minősülő projektek támogatására (az adóalap csökkentésére szolgáló, leírható mecenatúra tevékenységek nélkül).
 E
 lkészült és már működik a MOL-csoport vállalati önkéntességi keretprogramja

A MOL-csoport álláspontja szerint a helyi felvetések meghallgatása és kezelése teszi lehetővé, hogy konstruktív módon oldjuk meg a
felmerült problémákat, ezzel mérsékelve a konfliktusok eszkalálódását. A MOL-csoport minden, a helyi közösségek által megfogalmazott panaszt fontosnak tekint. A belső és külső érdekelt felektől érkező panaszok megfelelő fogadására és kezelésére kialakítottunk egy
online panaszkezelési rendszert, melyen keresztül bárki etikai bejelentést tehet.
A helyi panaszok egyik leggyakoribb oka a helyi közösségek környezetvédelemmel kapcsolatos bejelentéseiben fogalmazódik meg.
2016-ban egységeink 19 környezetvédelmi kérdéseket felvető bejelentést kaptak.
Európán kívüli telephelyek
A nemzetközi upstream működés területén alapvető fontosságú az iparági szereplőkkel, helyi közösségekkel, önkormányzatokkal
és partnerekkel ápolt kapcsolatok minősége a MOL-csoport küldetésének, céljainak teljesülése szempontjából. Külön munkakört
hoztunk létre a közösségi kapcsolatok kezelésére: az ezzel a feladattal megbízott munkatársak biztosítják a MOL-csoport és a helyi
közösségek közötti folyamatos információáramlást. Ezt a feladatkört a MOL-csoport helyi munkatársai töltik be, akik az üzleti
tevékenységekkel kapcsolatban biztosítják az elsődleges kapcsolattartást a helyi közösségekkel. Feladataik közé tartozik a társadalmi befektetési tevékenységekkel kapcsolatos igények felmérése, a helyi közösségek által javasolt kezdeményezések priorizálása,
nem megfeledkezve a központi, társasági célkitűzések érvényesítéséről.
A MOL-csoport mind Pakisztánban, mind Irak Kurdisztán Régiójában rendelkezik saját panaszkezelési eljárással.
A mintegy 40 pakisztáni telephely tekintetében a CCMR (közösségi panaszkezelési nyilvántartás) rendszerben kezeljük a célközösségen belül felmerülő panaszokat és bejelentéseket. A telephelyeket lefedő nyilvántartás tartalmazza a panaszok nyilvántartásba
vett adatait és a MOL Pakisztán által tett panaszkezelési intézkedéseket.
A jelentős operációk során kezelt környezetvédelmi panaszok száma [GRI Szabvány 103-2]

KIHÍVÁSOK:
 H
 elyi vezetés, telephelyi vezetők és projektirányítók szociális készségeinek, érintettek kezelésével kapcsolatos ismereteinek
fejlesztése,
 P
 rojektek gazdasági-társadalmi hatásainak mérése,
 É
 rintett felek hatékony kezelése a 2030-ig megvalósítandó stratégiával kapcsolatos projektek vonatkozásában.

5.1 KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK
Kapcsolódó célkitűzések:

• „Csoportszintű társadalmi szerepvállalási terv kidolgozása és fejlesztése.”
• „Minden országnak legyen évente aktualizált társadalmi szerepvállalási terve, amely révén az aktív szerepvállalás legfőbb
szempontjai megvalósíthatók.”
Közösségi szerepvállalás

HIVATALOS KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI
PANASZOK BEJELENTÉSÉNEK SZÁMA 2016-BAN

A KEZELT (VAGY MEGVIZSGÁLT) PANASZOK
SZÁMA A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAK ALATT

A MEGOLDOTT
PANASZOK SZÁMA
A JELENTÉSTÉTELI
IDŐSZAK ALATT

A HELYREÁLLÍTÁSSAL
MEGOLDOTT
PANASZOK SZÁMA
A JELENTÉSTÉTELI
IDŐSZAK ALATT

MOL Upstream (Magyarország)

0

0

0

0

MOL Dunai Finomító

3

3

2

1

MOL Petrolkémia

0

0

0

0

Slovnaft Finomító

8

8

7

0

INA Upstream (Horvátország)

0

0

0

0

INA Rijekai Finomító

6

6

6

6

INA Sisaki Finomító

2

2

2

2

MOL Pakisztán

0

0

0

0

Oroszország

0

0

0

0

Kurdisztán

0

0

0

0

A MOL-csoport minden tagvállalata kiemelt figyelmet fordít a tágabb értelemben vett társadalmi és környezeti kérdésekre és saját
helyi kötelezettségeire. A MOL-csoport társasági adományozás célja, hogy a működési területünk közelében élő közösségek elvárásaival összhangban végezzük tevékenységeinket. A MOL-csoport társadalmi szerepvállalási szabályzatában foglaltakkal összhangban
minden évben feltérképezzük és elemezzük a közösség kulcsfontosságú érintettjeit, az általuk felvetett, a vállalatot vagy annak üzleti
céljait potenciálisan érintő problémákat és aggályokat.

Európai telephelyek

A MOL-csoport és tagvállalatai számos különböző módon konzultálnak a helyi közösségekkel. Ezek leggyakoribb formája a telephely-szintű kapcsolattartás, a közmeghallgatás és a közös intézkedés. Az általános működéssel kapcsolatos aggodalmak az üzemeltetési technológiákkal, például a környezeti hatásokkal, többek között zajjal, kibocsátással, vagy emisszióval járó szeizmikus
mérésekkel, beruházási projektekkel kapcsolatban merülnek fel. Természetesen rendszeres egyeztetést folytatunk a hatóságokkal és
hivatalos szervekkel, a földtulajdonosokkal és a választott képviselőkkel a szabályozási környezetet és működési engedélyeket érintő
kérdésekben. A véleményformálókkal és az érdekérvényesítő csoportok képviselőivel folytatott egyeztetések és párbeszéd során
érkező reakciókat, észrevételeket és felvetéseket értékes információforrásként kezeljük a tevékenységek tervezése során. Emellett
egyedi megoldásokat is alkalmazunk a szemlélet- és gondolkodásmód formálására: például helyi munkaerő és szakértők foglalkoztatásával, helyi beszállítók szerződtetésével, a helyi ellátási lánc fejlesztésére irányuló kezdeményezéseken keresztül elérhető kivitelezői
kapacitások helyi beszerzési irányelveknek megfelelő igénybevételével.

A MOL Petrolkémia Tiszapalkonyán közmeghallgatáson vett részt a felszín alatti vízszennyeződés felszámolását célzó környezetvédelmi beruházás kapcsán.

A közép-kelet-európai régióban az önkormányzatokkal és kormányzati szervekkel kialakított kapcsolatainkra támaszkodunk. A
MOL-csoport legfontosabb európai működési területei akár 50 éves múltra tekintenek vissza. A létesítmények környezetében élő
közösségekkel kialakított kapcsolat a napi működés szerves része.

A Slovnaft a finomító meglévő egységeinek nagyleállásával egyidőben tervezi üzembe helyezni az új LDPE4 üzemet, ezzel időszakosan növelve a termelés negatív mellékhatásait (zaj, fáklyázás és szaghatások), így még fontosabb lesz a bejelentések hatékony
kezelése. A potenciálisan érintett területek időben történő (SMS) értesítése kiemelt prioritású feladat.
Az INA Upstream aktív szerepet vállalt a helyi önkormányzatok és városok Stratégiai környezeti hatásvizsgálatának (EAI) kidolgozásában. A helyi közösségek részvételét rendszeres nyilvános egyeztetések keretében biztosítjuk.
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5.2 TÁRSADALMI CÉLÚ BEFEKTETÉSEK

2016-ban a MOL-csoport EBITDA eredményének 0,26 százalékát fordította társadalmi befektetésnek minősülő projektek megvalósítására.

A MOL Pakisztán 1,4 millió Ft-tal (5000 dollárral) támogatta a TAL blokknál az ingyenes orvosi ellátás/időszakos szemészeti
ellátás (ún. Eye Camp) kialakítását. A TAL blokk környezetében élő szegény és marginalizált közösségek tagjai rendkívül rossz
egészségi állapotban vannak a rendkívül súlyos szegénység miatt. Az orvosi vizsgálat nem megengedhető luxusnak számít a helyi
lakosok körében. Az egészségügyi létesítményekhez való hozzáférés esélyeit jelentős mértékben rontja a nők erősen korlátozott
mozgásszabadsága, amit csak tovább súlyosbítanak a területen élő afgán menekültekkel kapcsolatos problémák. A támogatás elsősorban a helyi közösség tagjait leginkább sújtó egészségügyi és szemészeti problémák kezelésére alkalmas létesítmények és szolgáltatások elérhető tételére irányul. Az időszakos szemészeti ellátás rendkívül sikeresnek bizonyult, egyértelműen szükség lesz
további egészségügyi ellátási helyek kialakítására.

Adományok, természetbeni juttatások és önkéntes munka a MOL-csoporton belül [GRI Szabvány 203-2]

Sport

Kapcsolódó célkitűzések: „Mérhető célokkal rendelkező helyi társadalmi beruházási terveket is tartalmazó, átfogó,
hatékony társadalmi befektetés koordinációs rendszer kidolgozása minden MOL-csoport működése által érintett
országban.”

VÁLLALATI
ADOMÁNYOK A FŐBB
ORSZÁGOKBAN ÉS
RÉGIÓKBAN*

MÉRTÉKEGYSÉG

MAGYARORSZÁG

ROMÁNIA

Pénzbeli adomány**

Millió Ft

611,9

392,9

139,4

128,6

Természetbeni
adomány (termékek
és szolgáltatások)

Millió Ft

14,8

0,0

1,9

14,4

Forrás-bevonás

Millió Ft

6.275,4

-

-

-

SZLOVÁKIA

HORVÁTORSZÁG

CSEHORSZÁG
16,1

NEMZETKÖZI
UPSTREAM

OLASZORSZÁG
3,3

-

ÖSSZESEN

279,3

1.571,5

0,0

31,1

-

6.275,4

* Beleértve a jóváhagyott társasági adományozási tervvel rendelkező vállalatokat
** Az önkéntességi akciók értéke nélkül

A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos célkitűzések megvalósításával kívánjuk fejleszteni a szociális és környezeti feltételeket, előmozdítani a közösségek hosszú távú gazdasági-társadalmi fejlődését - szemben a közösségi beruházások egyszerű finanszírozásával.
A MOL-csoport társadalmi befektetéseinek prioritást élvező területei:
• Oktatás: A MOL törekszik arra, hogy a hátrányos helyzetben lévő területeken is mindenki számára hozzáférhető legyen az
alap- és középfokú oktatás. A MOL-csoport kiemelt feladatként kezeli a fiatal tehetségek következő generációjának támogatását. A helyi humán tőke fejlesztésére irányuló befektetések hasznot hoznak mind az üzletre, mind a társadalomra nézve.
• Egészségügy: Célunk az életminőség javítása és a társadalmi innováció lehetőségeinek megteremtése. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy az adott helyi közösség sajátos szükségleteivel összhangban megkönnyítjük az egészségügyi szolgáltatásokhoz
és ivóvízhez való hozzáférést, népszerűsítjük a sporttevékenységeket és egészséges életmódot.
• Környezetvédelem: a társasági saját normákat dolgoz ki és projekteket valósít meg a hagyományos élőhelyek védelmére,
ennek fontosságának tudatosítására.
A MOL-csoport előnyben részesíti az olyan diverzifikált kezdeményezéseket és projekteket, melyek csak a kezdeti szakaszban
igényelnek támogatást és idővel önfenntartóvá válnak, valamint alapvetően globális problémákra keresik a megfelelő választ.
A MOL-csoport társadalmi célú befektetéseinek 27 százalékát fordítja az oktatásra és a fiatalokra, 9 százalékát környezetvédelemre,
8 százalékát egészségfejlesztésre, 8 százalékát szociális és gazdasági fejlesztésekre.
A társasági adományozás 84-16 százalékos arányban oszlik meg az európai és az Európán kívüli területek között.
Európán kívüli telephelyek
A MOL-csoport a helyi sajátosságoknak megfelelő formában támogatja a helyi közösség. Az oktatás támogatása, a helyi közösségek
gazdasági fellendülésének elősegítése, az egészségfejlesztési programok a MOL-csoport társadalmi befektetés stratégiájának alapelemei. A Nemzetközi Upstream társasági adományozási keretének 31 százalékát fordította az oktatásra és a fiatal generációra, míg
a gazdasági fejlődésre és a szociális feladatokra ennek 8 százalékát fordították az érintett vállalatok. A keret 2 százalékát fordították
egészségfejlesztési programokra.
Oktatás

A MOL Pakisztán már egy évtizede támogatja a TAL blokk területén a különböző sportolási lehetőségeket. A krikett és a labdarúgás a legnépszerűbb és legismertebb sporttevékenységek. A MOL Pakisztán 1,4 millió Ft-tal (5.000 dollárral) támogatta a
mozgássérültek számára rendezett krikett kupa megrendezését.
A BaiTex 422.000 Ft-tal (100.000 rubellel) támogatta különböző sportfelszerelések vásárlását és javítását a Buguruszláni Önkormányzat kezelésében működő sajátos nevelési igényű fiatalok oktatási- és testnevelési intézetén keresztül.
Szociális támogatás

A MOL-csoport oroszországi leányvállalata, a BaiTex Szamara és a Szevernojei Járás általános fejlődésének és fenntartható növekedésének elkötelezett támogatója. 2016-ban 12,66 millió Ft-tal (3 millió rubellel) támogatták a régió társadalmi-, gazdasági-, sportés kulturális programjainak finanszírozására, a gyermekek és fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtésére, az egészséges
életmód népszerűsítésére létrehozott Szamarai Régió Társadalmi Fejlődés Jótékonysági Alapját (Szodejsztvije).
A BaiTex 842.000 Ft-tal (199.800 rubellel) támogatta a Buguruszláni Integrált Társadalombiztosítási Központ adminisztratív
épületének felújítását, valamint az önkormányzat kezelésében működő Független Iskolai Előkészítő Intézet (óvoda) fejlesztését. A
vállalat a rehabilitációs termek felújításával támogatta a Kiskorúak Társadalmi Beilleszkedését Támogató Központ („Aistenok”)
működését, valamint 422.000 Ft (100.000 rubel) értékben nyújtott pénzbeli támogatást a Fogyatékkal Élők Orenburgi Egyesületének különböző tevékenységeihez.
Európai telephelyek
A MOL-csoport folyamatosan elemzi és követi a vevői magatartásminták alakulását és programjainak társadalmi elismertségét a
különböző társasági adományozási programok felmérésével, hogy jobban megismerje a működése által érintett országok (Magyarország, Szlovákia, Horvátország és Románia) társadalmi elvárásait és igényeit. Csoportszinten több mint 8.000 érdekelt fél vett
részt a felmérésben.
Az érdekeltek 84,5 százaléka támogatta, hogy ezeket a támogatásokat különböző egészségügyi területeken hasznosítsák. A listán
második helyen szerepel a környezetvédelem (82,7%), míg az oktatás a harmadik helyen végzett (79,5%).
A MOL-csoport társasági adományozási keretét az üzleti ráfordításokkal és a közvélemény elvárásaival összhangban határozzuk
meg. Belső nyilvántartásaink szerint a támogatások 26 százaléka az oktatásra és a fiatalokra fókuszál, 11 százaléka az egészségfejlesztés területén hasznosul.
A MOL-csoport társasági adományozása az üzleti érdekekhez is kapcsolódik, így többek között a nemzetközi kutatás-termelés
fentebb már említett Európán kívüli projektjeihez, melyek a teljes társadalmi fejlődésre elkülönített keret 40 százalékát teszik ki.
A hasonló egyéb kezdeményezések között megemlítendő a fontosabb érdekelt felekkel és szakmai szervezetekkel kialakított együttműködés. Az adatok nem tartalmazzák a társasági adóalap-csökkentéssel kapcsolatos tételeket.
A MOL-csoport tagvállalatai által eszközölt közép-európai társadalmi befektetései elsősorban alapítványokon keresztül valósulnak meg, melyek különböző célokat támogatnak, így többek között a fiatal tehetségeket (a sport és művészetek terén), krónikus
betegségben szenvedő gyermekek egészségügyi ellátását és speciális kezelését. Oktatásal és egészségügy fejlesztésével kapcsolatos
projektjeinketkülönböző mértékben kezelik külső szervezetek (Magyarország: 53,3%, Szlovákia: 43,1%, Szlovákia: 100%). Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, Horvátországban és Olaszországban a „Zöldövezet” programok keretében támogatjuk a
helyi környezetvédelmi kezdeményezéseket. 2016-ban a Cseh Köztársaságban is útjára indítottuk ezt a projektet.

A MOL-csoport nyolc kurd hallgató magyarországi egyetemi tanulmányait támogatja ösztöndíjjal négy éven keresztül, mely fedezi
a relokáció, a mérnöki tanulmányi előkészítő, az intenzív angol nyelvoktatás, valamint a MOL telephelyi látogatások költségeit.
Egészségügy

A MOL Pakisztán 2,8 millió Ft (10.000 dollár) támogatást nyújtott a Karaki kerületi bíróságnak és kamarai tanácsnak, hogy
mosdóval ellátott átmeneti szállást alakítsanak ki a bírósági eljárásban résztvevő polgároknak, mivel a környéken nem található
ilyen jellegű létesítmény.
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Önkéntesség

Helyi beszállítók száma és aránya* [GRI Szabvány 204-1]
2014

A munkatársak által végzett vállalati önkéntes tevékenység*
MAGYARORSZÁG

Vállalati önkéntesség (óra)

ROMÁNIA

0

Helyi beszállítók száma

SZLOVÁKIA

0

873

HORVÁTORSZÁG

6.304

CSEHORSZÁG

88

NEMZETKÖZI
UPSTREAM
0

OLASZORSZÁG

0

ÖSSZESEN

7.265

*A 100 munkavállalót meghaladó vállalatokat körében.
2016-ban Csoport szinten is kidolgoztuk a MOL-csoport vállalati önkéntességi keretprogramját. Ez az új önkéntességi megközelítés
lehetővé teszi az új ötletek megvalósítását és növeli munkatársaink motivációját. Rövid távon a MOL-csoport először a „hagyományos önkéntességet” helyezi előtérbe, majd fokozatosan áttér a „kompetenciaalapú önkéntesség” megvalósítására.
A keretprogram az októberben útjára indított „Meséld el a saját történeted!” pályázattal indult. A hét országból érkezett több mint
50 pályamű bemutatta, hogy a munkavállalók szabadidejükben milyen önkéntességi programokban vettek részt. A 2017 január
közepén indított második fázisban a munkavállalók lehetőséget kaptak arra, hogy a helyi közösségek igényeinek megfelelő vállalati
önkéntességi ötleteket fogalmazzanak meg, valamint javaslatot tegyenek arra, hogy melyik civil szervezet bevonásával valósítanák
meg ezeket elképzeléseiket.

Magyarország

2016

20.695

18.274

24.643

16.415

14.383

11.930

Szlovákia

1.864

1.950

10.850

Horvátország

1.081

1.086

1.179

Pakisztán

606

513

472

Oroszország

357

242

183

Egyéb

372

100

29

Helyi beszállítók aránya:
A) szám szerint B) szerződött összeg szerint

A
89%

B
72%

Magyarország

92%

Szlovákia

80%

A
88%

B
64%

A
88%

B
65%

77%

91%

64%

92%

57%

65%

78%

44%

86%

63%

Horvátország

83%

93%

85%

78%

85%

82%

Pakisztán

68%

79%

74%

79%

65%

52%

100%

100%

98%

98%

100%

100%

58%

44%

51%

65%

100%

100%

Oroszország
Egyéb

A Slovnaftnál a „Föld Napja 2016” mérföldkőnek bizonyult a belső önkéntességi kezdeményezések tekintetében, amikor megalapították a Slovnaft Önkéntesek Klubját. A kezdeményezéshez csatlakozó mintegy 60 munkavállaló rendszeres tájékoztatást kap és
tevőleges szerepet vállalhat az új önkéntességi kezdeményezések megvalósításában. A Slovnaft 2016-ban két önkéntességi programot szervezett: „Mi városunk” program (ennek keretében 80 önkéntes vett részt a városi környezet ápolásában, a bicikliutak
környékének takarításában, a helyi óvoda játszóterének felújításában és a dunai partszakasz tisztításában); „Madársziget” (szeptemberben több mint 60 munkatárs támogatta az SOS Szlovák Madártani Egyesület szakembereinek munkáját, melynek keretében
megtisztították a sziget területét és a madarak számára fészekrakó helyeket készítettek elő).
2016-ban az INA Önkéntesek Klubja 771 tag részvételével 42 kezdeményezést szervezett. Elsősorban az ökológiai és humanitárius
segítségnyújtásra, gyermek- és ifjúságvédelemre irányuló projekteket valósítottak meg. A Klubnak taglétszáma éves viszonylatban
27,13 százalékkal nőtt, jelenleg 988 tagja van. Az INA Önkéntesek Klubja az Eszéki Önkéntességi Központ elismerésében részesült az „üzleti szektor önkéntességen alapuló kezdeményezések fejlesztésének népszerűsítése terén” a szlavóniai és baranjai körzetekben 2012-ben, 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban elért eredményeiért.

2015

*Helyben regisztrált beszállítók; a megnövekedett beszállítók száma Szlovákiában az SMAO-val (karbantartó egyedi beszállító) kiterjesztett riportálási
körnek köszönhető.

A helyi ellátási lánc fenntartása jelentős előnyt jelent a társadalomra és helyi gazdaságra nézve, mivel így a helyi tulajdonban lévő
kisvállalkozások is megjelenhetnek a vállalkozói állományban. A MOL-csoport és a helyi illetőségű vállalkozások között létrejött
szerződések értéke 2016-ban 15,3 milliárd Ft (51 millió euró) volt a nemzetközi kutatás-termelési működés által érintett országokban
(Pakisztán, Omán, Oroszország).
Beszállító menedzsment

5.3. HELYI BESZÁLLÍTÓK ÉS MUNKAERŐ

2016-ban folytattuk a Beszállító Minősítési Rendszer (BMR) megvalósítását. Ennek megvalósításával létrejön egy csoportszintű
integrált rendszer, mely kezeli az összes beszállítókkal kapcsolatos információt, az előszűréstől az utóértékelési fázisig. A BMR
kezeli a beszállítók alapvető jogi-, etikai-, pénzügyi adatait és EBK folyamatait, támogatja az előszűrési folyamatot támogató automatikus kockázatfelmérést.

Helyi beszállítók

Helyi foglalkoztatás

A helyi lakosok foglalkoztatása, valamint a helyi vállalkozók lehetőség szerinti alkalmazása jótékony hatással van a helyi gazdaságra, mivel az így megtermelt jövedelmek növelik a működésünk által érintett területeken élő emberek vásárlóerejét.
A MOL-csoport felismerte, hogy a helyi beszállítókkal való együttműködés számos előnnyel jár, és kiváló lehetőséget teremt a helyi
közösségekkel való pozitív kapcsolat kialakítására. Ezért törekszünk arra, hogy lehetőség szerint helyi beszállítókkal szerződjünk,
ha ez üzletileg is előnyös - figyelembe véve a helyi önkormányzati elvárásokat is.
Azon országokban, ahol nemzetközi kutatás-termelési tevékenységet folytatunk, különösen fontos a helyi beszerzés, mivel telephelyeink nagyon gyakran alacsony jövedelmű közösségek által lakott területeken helyezkednek el. A helyi vállalkozások és munkavállalók foglalkoztatásával ezért a MOL-csoport tovább erősíti az összes érdekelt féllel, többek között a helyi önkormányzatokkal és
közösségekkel ápolt kapcsolatát.
Azokban az országokban, ahol a MOL-csoport kizárólag kutatási tevékenységet végez, korlátozottak lehetnek a helyi beszállítók
foglalkoztatási lehetőségei a speciális szakismereti és technológiai követelmények miatt. Azonban ahol a MOL-csoport termelési
tevékenység is végez, már magasabb lehet a helyi beszállítók aránya, különösen Oroszországban, ahol a helyi vállalkozások részvételi aránya megközelíti a 100 százalékot.

A Kutatás-termelés (KTD) közel-keleti és afrikai régióban (MOL Pakisztán, Kalegran, MOL Oman), volt Szovjetunió utódállamaiban (orosz irányított vállalatok: MOL Russ, Baitex) és Északi-tenger menti országokban (MOL Norge, MOL Energy UK) működő
nemzetközi vállalatai tekintetében a MOL a helyi szabályozási előírásokban és termelésmegosztási szerződésekben foglalt (vonatkozó) követelmények mentén biztosítja a helyi foglalkoztatást és az külföldi munkavállalói kvóták teljesülését. Ennek megfelelően,
a KTD nemzetközi irányított vállalatainál foglalkoztatott munkavállalók többsége helyi munkavállaló. A MOL arra törekszik, hogy
helyi műszaki és irodai állományt hozzon létre, valamint biztosítsa az külföldi munkavállalók tudástranszferét (pl. mentorálás,
konzultációk, belső képzések, stb.). 2016-ban Oroszországban a Matyuskinszkaja Vertical eladása nyomán a helyi vezetők száma
csökkent.
Helyi vezetők a jelentősebb nemzetközi kutatás-termelési helyszíneken [GRI Szabvány 202-2]
ORSZÁG
Oroszország
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Összesen
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Közvetett gazdasági hatások
Integrált olaj- és gázipari vállalatként a MOL-csoportnak jelentős közvetett hatása van az energiaellátáson keresztül a tevékenysége
által érintett országok gazdaságára. Emellett jelentős pozitív hatásunk lehet a fogadó ország társadalmára, az infrastruktúrához és
az energiához való jobb hozzáférés biztosításán keresztül. Az infrastruktúrához és energiához való hozzáférés fejlesztése közvetlenül kapcsolódhat a működéshez, de szerződéses alapon vagy egyéb kötelezettségvállalás keretében is történhet.
A MOL-csoport oroszországi leányvállalata, a BaiTex Szamara és a Szevernojei Járás általános fejlődésének és fenntartható növekedésének elkötelezett támogatója. A Szevernojei Járás 6,3 millió Ft (1,5 milllió rubel) támogatást kapott részben a villamos energiarendszerek karbantartására, részben az oktatási infrastruktúra fejlesztésére.
A MOL-csoport gazdaságra gyakorolt közvetett hatásaira jellemző korábbi példák közül megemlítendő a MOL Pakisztán által
nem önkéntes alapon nyújtott pénzügyi támogatás, melyből megépülhetett az új Khushal Garh-híd, mely biztonságosabb és hatékonyabb kapcsolatot biztosít a két legnagyobb pakisztáni tartomány, Kiber Paktunkva és Pandzsáb között. A MOL Pakisztán
támogatja a biztonságos ivóvizet biztosító, a helyi közösség mezőgazdasági tevékenységeit támogató helyi vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztését is. Emellett ingyenes szemészeti és orvosi ellátást is biztosítanak a helyi közösség tagjai számára.

6 ETIKA ÉS FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS
Általános cél: A felelős működés és a hosszú távú gazdasági fejlődés biztosítása.

EREDMÉNYEK:
 2016-ban befejeződött a MOL Etikai Menedzsment Rendszer független külső auditja. Az eredmények alapján erős intézmények, kiemelkedő rendszerkialakítás és a meghatározott folyamatoknak megfelelő működés jellemzi ezt a területet.
 Elkészült az első csoportszintű emberi jogi kockázatfelmérés és sérülékeny csoportok azonosítása.
 Elkészült az Etikai és Üzleti Magatartási Kódex frissített változata.
 A MOL-csoporton belül (a MOL Nyrt.-nél, 48 MOL-csoport vállalatnál és 16 INA d.d. által konszolidált vállalatnál) összesen
11.970 óra etikai oktatást és eLearning tanfolyamot bonyolítottak le sikeresen.
 2016-ban a pakisztáni Upstream tevékenységünk során a személyes védelmet biztosító magánvállalkozók és fegyveres erők
100%-át emberi jogi oktatásban részesítettük
 2016-ban folytatódott „Ismerd meg ügyfeled” kutatás, melynek célja az általános vevői elégedettség, minőségérzet és vevőhűség különböző aspektusainak alaposabb megismerése.

KIHÍVÁSOK:
 Az emberi jogokkal kapcsolatos kockázatfelmérést integrálni kell az üzleti folyamatokba, különös tekintettel a nemzetközi működésre.
 Az etikus vállalati kultúra továbbfejlesztése és olyan intézményi rendszer létrehozása, mely biztosítja a panaszok hatékony és
teljeskörű kivizsgálását, és az érintettek számára tényleges jogorvoslatot biztosít.
A MOL-csoport működésének egyik legfontosabb eleme az etikus magatartás iránti elkötelezettség. A versenypiac kihívásainak
hosszú távon csak úgy tudunk sikeresen megfelelni, ha egyéni és vállalati szinten is elfogadjuk a morális felelősségvállalás követelményeit. Tisztában vagyunk azzal, hogy az etika a felelős vállalatirányítás központi eleme, mely a vállalati stratégia és működés szerves
része kell, hogy legyen. Fenntarthatósági stratégiánk ezt a megközelítést tükrözi, összekapcsolva az etikai és felelős vállalatirányítással kapcsolatos kérdéseket.

6.1 ETIKA ÉS TISZTESSÉGES PIACI MAGATARTÁS
Kapcsolódó célkitűzés: „Az etikai menedzsment rendszer pilléreinek (etikai kódex, e-learning, vezetői prezentáció,
üzleti partneri etikai kódex) megvalósítása minden vállalatnál, és 100%-os lefedettség elérése.”

A MOL-csoport elkötelezett a jóhiszemű, jogszabályi keretek között zajló működés, a vonatkozó törvényi előírások és szabályok
betartása mellett. A jogszabályi megfelelést alapkövetelménynek tekintjük, ugyanakkor etikai keretrendszerünk - az érintettek
elvárásaival összhangban -, túlmutat a jogszabályi előírások támasztotta követelményeken.
A tisztességes és átlátható piaci magatartás erősítése, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, a korrupció elleni küzdelem,
etikai értékeink megőrzése és fejlesztése érdekében átfogó etika menedzsment rendszert és megfelelőségi (compliance) programot

működtetünk. Ennek alapja az Etikai Kódex (EK) mely többek között foglalkozik az emberi jogokkal, az átláthatóság és tisztességesség különböző témaköreivel, a korrupcióellenes magatartással, a magánszféra védelmével, a helyi közösségi kapcsolatokkal, az
EBK, valamint a tisztességes piaci magatartás kérdéseivel. Az Etikai Kódex 13 nyelven érhető el (angol, bosnyák, horvát, lengyel,
magyar, német, olasz, orosz, román, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nyelven). A MOL-csoport vállalatok minden munkavállalója
megkapja az Etikai Kódexet és aláírja az átvételét. Erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az etikai értékeket és elvárásokat
a teljes ellátási lánc mentén integráljuk. Az Üzleti Partneri Etikai Kódex az ellátási lánc szempontjából legfontosabb etikai értékekre
helyezi a hangsúlyt, - többek között tárgyalja az emberi jogokkal, korrupcióellenes és a tisztességes piaci magatartással kapcsolatos
kérdéseket - és a beszállítói szerződések 91 százalékának részét képezi. A MOL-csoport kisebbségi tulajdonában (<51%) lévő közös
vállalatok 74 százaléka vezette be az Etikai Kódex helyi változatát (kivéve az alkalmazottak nélkül működő vállalatokat, valamint
azon vállalatokat, ahol a MOL-csoport korlátozott befolyással rendelkezik, részesedése nem éri el a 15 százalékot).
Az etikai menedzsment rendszer keretein belül a MOL-csoport különös hangsúlyt fektet az Etikai Kódexben foglalt normák és
értékek tudatosítására, többek között etikai oktatások biztosításával.
• Az IES S.p.A., a MOL Energy UK, a MOL Česká republika munkavállalói, valamint a MOL Nyrt., Slovnaft a.s., a MOL Petrolkémia Zrt., a MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. és a MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft. új munkavállalói végezték el sikerrel az Etikai Kódexben foglalt témaköröket bemutató etikai eLearning és tantermi tanfolyamokat.
• Az etikai tudatosság kiskereskedelmi hálózaton belüli növelése érdekében a töltőállomás üzemeltető partnerek és a töltőállomás kezelők célcsoportra szabott tréningen vettek részt Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Romániában.
• Személyre és célcsoportra szabott oktatási etikai, megfelelési anyagokat készítettünk a Beszerzés munkatársai számára, valamint emberi jogok témakörben, kísérleti oktatásokat tartottunk a MOL-LUB Kft.-nél, valamint az Éves Fenntartható Fejlődés
workshop keretében a MOL, a Slovnaft és az INA Flagship vállalatok érintett munkavállalói számára.
• Becslések szerint az eLearning és tantermi tanfolyamokra, egyéb etikai- és töltőállomási tréningekre fordított idő összesen
11.970 órát tett ki.
2011 óta az etikai kockázatértékelés az etika menedzsment rendszer egyik fő pillére. A 2016-os adatok alapján a MOL-csoport tekintetében a legmagasabb etikai kockázatot az EBK és vagyonvédelmi (biztonsági) szabályok megszegése, a korrupció (beleértve:
üzleti partnereknek adott ajándékok, összeférhetetlenség), a zaklatás és megfélemlítés, a vállalati eszközök magáncélú használata, az információbiztonsági szabályok és a személyes adatok védelméhez fűződő jogok megsértése jelenti. Downstream-specifikus
kockázatként azonosítottuk a partnerekkel bonyolított ügyleteket potenciálisan érintő kereskedelmi korlátozások kezelését. A helyi
közösségekkel kapcsolatos esetleges vitás ügyeket Upstream-specifikus kockázatként azonosítottuk. Külső benchmark adatok
alapján a MOL-csoport működése által érintett országok közül (a korrupció és az emberi jogok szempontjából) Kazahsztán, Irak,
Pakisztán, Oroszország és Ukrajna a legkockázatosabbak. A kockázatok csökkentése érdekében számos kezdeményezést valósítottunk meg:
• Az etikai megfelelési kérdőív integrálása a beszállítói előminősítési rendszerbe.
• A MOL-csoport vállalatoknál biztosított biztonsági képzés, mely foglalkozik a csalás, összeférhetetlenség, a belső biztonsági
szabályok betartásának kérdéseivel,
• Emberi jogi képzés a pakisztáni biztonsági személyzet számára,
• Elkészült a kiskereskedelmi üzemanyagveszteség-kockázatfelmérési mátrix, a Biztonság Csalás Elleni Csoportja (AFT) befejezte a csalások azonosítását célzó kísérleti projektet.
Egy független fél által lefolytatott audit keretében értékeltük a MOL-csoport etika menedzsment rendszerét. Ennek keretében
vizsgáltuk az általános működést és többek között az Etikai Kódex tartalmi vonatkozásait, az etikai kockázatértékelés módszertanát, az Etikai Tanács és a helyi etikai megbízotti hálózat szervezeti felépítését és belső szabályozási struktúráit (Csoport szinten
az iparági benchmark adatok alapján), illetve megfelelőségi felülvizsgálatokat végeztek a Kódex bevezetésére és a kötelező képzésekre vonatkozóan az anyavállalatot és két magyarországi és két külföldi leányvállalatot tartalmazó minta alapján. Az audit megállapításai szerint a MOL-csoport erős intézményekkel rendelkezik, és rendkívül jól teljesít a folyamatok kialakítása tekintetében.
Számos hiányosságot is azonosított azonban, egyrészt a közösségi médiával kapcsolatban, továbbá hiányoznak az ágazat-specifikus
kérdések kezelésére tett kísérletek, a kockázatalapú korrupcióellenes átvilágítások, az emberi jogok érvényesülését akadályozó
hatások mérséklésére szolgáló előre meghatározott tervek, valamint a vezetőknek és a vállalkozóknak szóló, konkrét problémaköröket tárgyaló személyre szabott etikai megfelelés és etikus döntéshozatali képzések.
A külső benchmark vizsgálatok és réselemzések eredményeit és az audit megállapításait a lehető legteljesebb mértékben figyelembe
vettük az Etikai Kódex felülvizsgálata során, és az új Etikai és Üzleti Magatartási Kódexet 2016 végén véglegesítettük. 2017-ben
kezdjük meg az új Kódex kiadását, a működést ezt követően fejlesztjük tovább az ajánlások figyelembevételével.
A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tevékenysége magában foglalja visszaélés bejelentő rendszer (‘SpeakUp!’) működtetését, belső vizsgálatok lefolytatását, kockázat elemzések és munkavállalói oktatások készítését. Ezen túlmenően a Csoportszintű Compliance és Etika a versenyjogi, személyes adatvédelmi jogi és nemzetközi kereskedelmi korlátozásoknak való megfelelés,
valamint a bennfentes kereskedelem megelőzése érdekében felülvizsgálja a belső folyamatokat és kockázati tényezőket, auditokat
folytat, ajánlásokat tesz és konzultációt biztosít.
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6.2 ETIKAI ÜGYEK

Az etikai panaszok/bejelentések témakörei - 2016

A Csoportszintű Etikai Megbízott (A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tagja) koordinálja az Etikai Tanácshoz a „Speak
Up!” közérdekű bejelentési rendszeren keresztül érkező bejelentések és panaszok, etikai vonatkozású kérdések kezelését és vizsgálatát, a bejelentők védelmét, valamint biztosítja az általános döntéshozatali támogatást.
A szabálytalanságokat különböző mechanizmusok segítségével azonosítjuk és a szubszidiaritás elvének alkalmazásával vizsgáljuk
ki a MOL-csoporton belül. Az Etikai Tanács abban az esetben vizsgálja a bejelentést, ha a bejelentő azt az Etikai Tanácsnak címezte
(vagy azt az érintett szervezet továbbítja kivizsgálásra), így az Etikai Tanács statisztikáiban nem jelenik meg valamennyi – jellemzően csekély súlyú vagy triviális – etikai, megfelelőségi vagy biztonsági belső vizsgálat. Az etikai ügyekkel kapcsolatos adatokat a
jelentés külön fejezete tárgyalja. A Biztonság által kezelt ügyeket jelen fejezet végén ismertetjük.
A panaszokat és etikai bejelentéseket bizalmasan kezeljük, a weben nyilvánosan hozzáférhető bejelentési csatorna áll rendelkezésre
angol és magyar nyelven, a névtelen bejelentéseket is fogadjuk. Ezen kívül az Etikai Tanács egy napi 24 órában elérhető üzenetrögzítős telefonszámot is fenntart.
Az elmúlt öt évben nőtt a ‘Speak Up!’ csatornán keresztül érkező bejelentések és az etikai vizsgálatok száma. A 2015-ben érkezett
90 etikai vonatkozású panaszhoz/bejelentéshez képest 2016-ban a MOL-csoport és az INA-csoport Etikai Tanácsai több (összesen
93) bejelentést kaptak. Ez a stratégiánkkal összhangban lévő növekedés egyértelműen jelzi az etikai tudatosság belső és külső érintettek körében megfigyelhető javulását. Két okra vezethető vissza, hogy csökkent a külső (nem MOL-csoport vállalat által foglalkoztatott) érintettektől érkező etikai bejelentések aránya (2015-ben az összes bejelentés 53 százaléka, 2016-ban 30 százaléka volt külső
bejelentés.): kevesebb névtelen bejelentés érkezett (ezeket korábban statisztikailag külső bejelentésként kezeltük), illetve a frissített
‘Speak Up!’ honlap jóval pontosabb információkkal szolgál a megfelelési- és etika kérdések tekintetében, így a vevői elégedettséget
érintő, kisebb horderejű kiskereskedelmi kérdések közvetlenül a vevőszolgálathoz kerülhetnek.
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*A 2015-ben indított, és 2016-ban lezárt etikai vizsgálatok további 2 szabálytalanságot azonosítottak, így a 2015. évi vétségek száma összesen 27.
** 2016 végén 13 vizsgálat volt folyamatban.

A külső bejelentések elsősorban vevőktől (37%), beszállítóktól, beszállítók által foglalkoztatott alvállalkozóktól és munkavállalóktól
(22%), harmadik felektől, állampolgároktól (11%), valamint korábbi töltőállomási partnerektől és munkavállalóktól (11%) érkeztek.
Egy kilépett munkavállaló és egy részvényes is tett bejelentést/panaszt (8%). Mivel a bejelentő nem köteles kitérni minden részletre,
a külső bejelentések 11 százalékánál nem adtak meg MOL-csoporttal való kapcsolatot.
Az etikai bejelentések 11 országból érkeztek. A legtöbb bejelentés a MOL-csoport működése szempontjából kiemelt jelentőségű
országokból, Magyarországról (38%) és Horvátországból (11%), illetve Pakisztánból (22%) érkezett. Ez utóbbi (Pakisztánnal kapcsolatos) adat valószínűleg a gyengébb joguralommal, és a lehetőség szerinti alternatív igazságszolgáltatás keresésének tendenciájával
van összefüggésben.
Az alábbi táblázat tartalmazza az etikai panaszok leggyakoribb témaköreit.

Az etikai bejelentések tekintetében 63 esetben volt indokolt etikai vizsgálat lefolytatása, és 24 esetben állapítottunk meg etikai
vétséget (2016 végén a folyamatban lévő vizsgálatok száma: 12 a MOL; 1 az INA Etikai Tanácsánál).
Az etikai vétség hat esetben a munkaszerződés, egy esetben a beszállítói szerződés felmondását, nyolc esetben írásbeli, két esetben
szóbeli figyelmeztetést vont maga után. Három esetben az Etikai Tanács az üzleti folyamatok javítására és fejlesztésére vonatkozó
ajánlásokat fogalmazott meg, egy esetben elrendelte az ügyfél kárának megtérítését. A MOL nevével visszaélő csalók által adott
hamis állásajánlatokkal kapcsolatos három esetben rendőrségi feljelentést tettünk Egy lopási kényszerben szenvedő, munkatársainak csekélyebb anyagi károkat okozó munkavállalónak terápiás kezelésen kell részt vennie. Megvesztegetés vagy korrupció nem
került megállapításra, de egy esetben összeférhetetlenségre derült fény, és fegyelmi eljárásra volt szükség.
2016-ban az érintettek 7 esetben keresték meg az Etikai Tanácsot etikai kérdésekkel, melyekre minden esetben kielégítő választ
kaptak. Az Etikai Tanács minden évben beszámol az etikai vonatkozású ügyekről az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottsága és a Felügyelő Bizottság felé, valamint anonimizált formában közzéteszi az interneten a vizsgálat által igazolt etikai vétségeket
az etikai normák tudatosítása érdekében. A honlapunkon további információk találhatóak a különböző etikai vétségekről (www.
molgroup.info/en/sustainability/ethics-and-governance/ethics-and-compliance/ethics-cases) – csak angolul.
Biztonsági jelentések alapján 2016-ban a MOL-csoport Biztonság összesen 1.222 biztonsági vizsgálat alapján 578 visszaélést azonosított (47,3%). A visszaélések 70,3 százalékát töltőállomásokon követték el, 28 százaléka a vállalati eszközökkel való visszaélés, a
biztonsági szabályok megsértése, vagy a MOL-csoport vállalatainál elkövetett csalás, 1 százaléka összeférhetetlenség, 0,7 százaléka
üzleti partnerekkel kapcsolatos biztonsági kockázat volt. A feltárt összeférhetetlenségekről a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők
tájékoztatást kaptak, és ennek ismeretében határozták meg az egyes érintettekre vonatkozó következményeket. A MOL-csoport
töltőállomás hálózatán belül több esetben szabtunk ki kötbért egyes üzemeltetőkre, üzemeltetési szerződéseket és töltőállomás
kezelői munkaszerződéseket bontottunk fel. A MOL-csoport vállalatok sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén megtettük a
szükséges büntetőfeljelentést az elkövetők ellen.

6.3 KORRUPCIÓELLENESSÉG
A MOL-csoport a korrupció minden formáját elítéli és megelőzéssel, felderítéssel és vizsgálatokkal küzd a korrupció ellen.
2015 végén a Csoportszintű Biztonság keretében létrejött a Csalás Elleni Csoport (AFT). 2016-ban az elsődleges feladat az AFT
fejlesztése és a csalás elleni szabályozás és az ehhez kapcsolódó képzési terv kidolgozása volt. Jelenleg zajlik a szabályzat és a
képzési terv felülvizsgálata, a végleges tervet 2017-ben adjuk ki. A szabályzat az Egyesült Királyság vesztegetés elleni törvénye és az
Amerikai Egyesült Államok külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló törvényének megfelelően került kialakításra.
A Csalás Elleni Csoport 2016. évi operatív feladatait tekintve kiemelt feladat volt az összes üzleti- és funkcionális terület átfogó
kockázatértékelésének megkezdése. Első lépésben elkészült a kiskereskedelmi üzletág üzemanyagveszteségeinek felméréséhez
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szükséges kockázatértékelési módszertan (a töltőállomásokra). Az év során elkészült a módszertan, és első körben Magyarországon
valósult meg a kísérleti bevezetése. A magyarországi kísérleti bevezetés eredményeinek kiértékelését követően Horvátországban,
Szlovákiában és Romániában is sor került az üzemanyagveszteség-kockázatértékelés kísérleti megvalósítására.
2016-ban az összeférhetetlenségi vizsgálatok részeként adatbányászati megoldásokat is bevezettünk kísérleti jelleggel.
A MOL-csoport szigorú szabályozások mentén működteti az összeférhetetlenségek szűrésére szolgáló folyamatait. Minden munkavállalónak ki kell töltenie az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a Csoportszintű Biztonság végzi az időszakos vizsgálatokat.
A csalás elleni (belső vizsgálatokkal és összeférhetetlenséggel kapcsolatos ismereteket tárgyaló) tréningen való részvétel kötelező
minden munkavállaló és új munkatárs részére. A 2014–2015 közötti időszakban indított képzéseket frissítést követően kétévenként
bonyolítjuk le a továbbiakban.
A MOL-csoport a szponzorációs tevékenységeit szigorú etikai normák alapján végzi. Nem támogatunk vallási szervezeteket,
politikai célokat és pártokat, az emberi jogokat, a közjót, a közerkölcsöt sértő vagy hátrányos megkülönböztetést alkalmazó
szervezeteket és rendezvényeket. További információk: www.molgroup.info/en/about-mol-group/sponsorship/corporate-giving-principles – csak angolul.

6.4 EMBERI JOGOK
A MOL-csoport elkötelezett az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása iránt, amint az megjelenik az Etikai Kódexünkben, és
megvalósul az ellátási lánc mentén is a kötelező érvényű követelményként megjelenő Üzleti Partneri Etikai Kódex révén. Emellett
a MOL-csoport kellő körültekintést biztosító folyamatokat is vállal, és kezeli az emberi jogokat érintő problémákat. 2016-ban folytattuk az üzleti szféra és az emberi jogok kapcsolatára vonatkozó ENSZ irányelv („Ruggie keretrendszer”) bevezetését.
2016-ban az IES S.p.A., MOL Energy UK, Slovnaft Česká republika munkatársai, valamint a MOL Nyrt., a Slovnaft a.s., a MOL
Petrolkémia Zrt., MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. és MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft. új munkavállalói sikerrel végezték el a belső vállalati hálózaton keresztül hozzáférhető, egyebek mellett emberi jogi témákat tárgyaló eLearning
tanfolyamokat. Az éves Fenntartható Fejlődési Workshop magában foglalt egy rendkívül részletes előadást és elemzést az üzleti
szféra és az emberi jogok kapcsolatáról.
2015-től kezdődően a kockázatfelmérés során külső viszonyítási alapként figyelembe vesszük a Human Rights Watch és a Freedom
House ország értékeléseit. Ezek alapján a MOL-csoport működése és a nem irányított érdekeltségek tekintetében az emberi jogok
érvényesülése szempontjából legkockázatosabbnak ítélt országok: Kamerun, Irak, Kazahsztán, Omán, Pakisztán, Oroszország
és Ukrajna. Összességében 19 ország 51 leányvállalatánál végeztünk emberi jogokkal kapcsolatos belső kockázatértékelést a helyi
menedzserek megítélése alapján. 2016-ban emberi jogi szempontból sérülékeny csoportként azonosítottuk a dolgozókat, az üzleti
partnerek/vállalkozók munkásait, és a helyi közösségeket, míg különösen sérülékeny csoportként többek között a nők és a kisebbségek csoportjait. További információkat a honlapunkon talál (www.molgroup.info/en/sustainability/ethics-and-governance/ethics-and-compliance/human-rights) – csak angolul.
2016-ban elkészült a jóváhagyott Emberi Jogi Átvilágítási Programterv, mely magában foglalja a kapcsolódó folyamatok megvalósítására kidolgozott ötéves akciótervet is.
2016-ban a belső és külső érintettek számos konkrét emberi jogi kérdést és aggodalmat fogalmaztak meg, többek között a személyes
adatok kezelésével, a hátrányos megkülönböztetéssel és az ellenséges munkakörnyezettel kapcsolatban. A helyi közösségtől érkező
panaszok a nem szabványos műveletek (például az üzemleállás és -újraindítás) során tapasztalt zaj- és szagkibocsátással, fáklyázással kapcsolatban merültek fel. Az érintett leányvállalatok elkezdték a panaszok kezelését és a megfelelő javítóintézkedések
megtételét.
Az emberi jogok ellátási láncon belüli védelmének biztosítása érdekében folyamatosan törekszünk Felelős Ellátási Lánc Menedzsment rendszerünk fejlesztésére, illetve etikai értékeink és normáink egyre bővülő körben történő érvényesítésére, az emberi
jogokkal kapcsolatos ismereteink átadására, előminősítések, auditokat és átvilágítások végzésére. Az Üzleti Partneri Etikai Kódex,
mely az ellátási lánc szempontjából legfontosabb etikai értékeket - többek között az emberi jogokat - emeli ki, a beszállítói szerződések 91 százalékának részét képezi. Az etikai és az emberi jogokkal kapcsolatos tudatosság kiskereskedelmi hálózaton belüli növelése érdekében a töltőállomás üzemeltető partnerek és a töltőállomás kezelők célcsoportra szabott tréningen vettek részt a Cseh
Köztársaságban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában.
Bevezettük a kockázatalapú beszállítói előminősítési rendszert, valamint ennek részeként a hagyományos magatartási szabályokkal és belső szabályozással kapcsolatos kérdéseket is tartalmazó etika megfelelési kérdőívet. Ezáltal a tisztességes foglalkoztatási gyakorlattal és egyéb emberi jogokkal kapcsolatos adatokat is beszerzünk.
2016-ban a pakisztáni kutatás-termelés területén a biztonsági- és fegyveres őrzési feladatokat ellátó személyzet minden tagja emberi
jogi, ezen belül személyi készségfejlesztő tréningen vett részt.
A MOL-csoport nem folytat őslakos populációt érintő tevékenységet. A MOL által alkalmazott működési rend mindazonáltal biztosítja a törzsi lakosság és őslakos népcsoportok jogainak megfelelő védelmét. Ennek szellemében csak szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulás birtokában kezdjük meg őslakos populáció áttelepítését amennyiben a működés érint ilyen területet.
Eddig azonban egyetlen nemzetközi működési területen sem fordult elő áttelepítés.

6.5 ÁTLÁTHATÓSÁG
A MOL-csoport legfontosabb fenntarthatósággal kapcsolatos éves beszámolója az integrált Éves Jelentés. Számos egyéb kommunikációs lehetőséget és csatornát is használunk annak érdekében, hogy fenntarthatósági teljesítményünkkel kapcsolatban megfelelő
tájékoztatást adjunk a belső és külső érdekelt feleknek. Több mint két éve, a negyedéves gyorsjelentés tárgyalja a kulcs fenntarthatósági teljesítménymutatókat és tevékenységeket a kulcsfontosságú pénzügyi mutatók mellett. Az EU átláthatóságról szóló irányelvben
foglaltakkal összhangban 2016-ban csökkentettük a teljes körű írásos negyedéves jelentések számát és áttértünk a féléves jelentések készítésére. A negyedéves beszámolás helyett a befektetők fenntarthatósági kérdéseket is tárgyaló vezetői tájékoztatót kapnak.
A MOL-csoport weboldalán (www.molgroup.info/en/sustainability – csak angolul) találhatóak további részletek a jelentésben
tárgyalt témakörökkel kapcsolatban, melyeket itt egy szélesebb, de nem feltétlenül szakértői közönség számára megfelelő formában
mutatunk be.
A MOL-csoport nagyobb leányvállalatai eltérő formában adják közre fenntarthatósági adataikat:
• Az INA-csoport saját integrált pénzügyi- és nem pénzügyi éves jelentést készít és saját fenntartható fejlődési weboldala van.
• A MOL Termelés kétévenként készíti el fenntarthatósági jelentését a három (Dunai, Tiszai, Zalai) finomítókra. 2015-ben a
2013-2014 közötti időszakra vonatkozó adatokat publikáltuk. A következő, 2015-2016 közötti időszakra vonatkozó jelentést
2017-ben tesszük közzé.
• A MOL Logisztika minden éven elkészíti környezeti jelentéseit.
• A Slovnaft az éves jelentés részeként publikálja legfontosabb fenntarthatósági teljesítmény mutatóit, és szintén saját fenntartható fejlődési és EBK weboldalt működtet.
• Az IES honlapján teszi közzé fenntarthatósági eredményeit.
A helyi jelentések weboldalunkon keresztül elérhetőek (www.molgroup.info/en/sustainability/report-and-data/local-reporting – csak angolul).
Számos érdekelt feleket tömörítő csoporttal folytatunk egyeztetéseket a fenntarthatósági teljesítményekkel és ezek jelentésével
kapcsolatban. A 2016. évi egyéb kezdeményezések közül az alábbiakat érdemes kiemelni:
• A MOL általános gyakorlatának megfelelően az Európai Üzemi Tanács (EÜT) ügyvezető testülete az első változat kidolgozásiés véleményezési fázisában is értékelte a MOL-csoport éves jelentésében és honlapján megjelenő munkavállalókkal kapcsolatos
információkat.
• 2016-ban a Slovnaft elindította a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló SMS-alapú információs platformot. A rendszer az
LDPE4 üzem létesítésével, a további üzemek tervezet leállásaival kapcsolatos információkat továbbít.
• 2016 októberében az INA vállalta az ENSZ Globális Megállapodás Horvátország és a Horvátországi Munkáltatók Szövetsége
által szervezett Önkéntességi Workshop házigazdai feladatainak ellátását, ahol az ENSZ Globális Megállapodás Horvátország
tagjai oszthatták meg egymással legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalataikat.
• A MOL Magyarország a Tiszai Finomítóban rendezett EBK Napok keretében tartott a fenntarthatósági keretrendszer bemutatására szolgáló fórumot az anya- és tagvállalatok fenntarthatósági szakértőinek bevonásával.
Azon országokban, ahol a MOL-csoport kizárólag kutatás-termelési tevékenységet végez, jellemzően az energiaipar termeli a nemzeti
jövedelem jelentős részét (a rendszerhasználati díjakon és termelésmegosztási szerződéseken keresztül). Ennek megfelelően a MOL-csoport rendkívül fontosnak tartja a nyersanyag-kitermelő iparágak pénzügyi átláthatóságára irányuló jogszabályi előírások betartását, az
ezzel kapcsolatos kezdeményezések megvalósítását. 2016-ban a MOL-csoport támogatta a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára
irányuló EITI kezdeményezés alapelveinek és pénzügyi beszámolási követelményeinek megvalósítását. A MOL-csoport 2013-tól nemzetközi szinten is támogatja az EITI tevékenységét és együttműködik az EITI szervezettel azokban az országokban, melyek csatlakoztak a
kezdeményezéshez. A MOL-csoport az alábbi, EITI-vel együttműködő országokban van jelen üzemeltetett és nem üzemeltetett eszközeivel és létesítményeivel: Kamerun, Norvégia és Kazahsztán. Az új európai átláthatósági előírások 2016-os hatályba lépésével párhuzamosan a MOL-csoport 2017-ben közzéteszi a kormányok részére teljesített kifizetésekkel kapcsolatos jelentését.

6.6 ÜGYFELEK
A MOL-csoport 10 országban mintegy 30.000 nagykereskedelmi és 10 millió kiskereskedelmi vevője van.
A lassuló keresletnövekedés és a termelési költségek folyamatos emelkedése mellett kritikus fontosságú a vevők kiszolgálásának
optimalizálása és az általuk támasztott követelmények minél alaposabb megismerése. Ennek megfelelően a termékvonal menedzsment bevezette az optimalizált termékáramokat és termékek legrövidebb piacra jutásához szükséges ütemezést és útvonalat
Ügyfélelégedettség
Minden termékvonalhoz egy vagy több vevőkör tartozik, attól függően, hogy az adott terméket nagykereskedelmi, vagy kiskereskedelmi vevők felé értékesítik. A nagykereskedelmi területen belül megkülönböztetjük a nagykereskedelmi üzemanyag vevőket
(kevesen, de jelentős mennyiségben vásárolnak) és az üzemanyagkártyás vevőket (sokan, de kisebb mennyiségben vásárolnak).
A vevői elégedettség elemzésére jelenleg nem egyetlen átfogó módszertant alkalmazunk, mivel a különböző piacokon különböző
vevőink vannak, valamint a többmárkás stratégia lehetővé teszi a decentralizált vevőkezelés alkalmazását.
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Kereskedelem

A MOL-csoport 2002 óta végez ügyfélelégedettségi felméréseket nagykereskedelmi vevőire a társasággal szemben támasztott vevői
elvárások alaposabb megismerése végett. A felmérés terjedelmét a MOL-csoport kereskedelmi- és üzleti stratégiája határozza meg,
a főbb piacokra fókuszálva. A kenőanyag termékcsoport eredményei megjelennek a MOL és a Slovnaft konszolidált nagykereskedelmi elégedettségi mutatóiban. Ezeken a piacokon a felméréseket független piackutató cégek végzik. A törzsvásárlói szegmensek
és az elégedettségi mátrix alapján számszerűsítjük a fejlesztési terveket és valósítjuk meg a vállalat minőségi célkitűzéseit. A tevékenységeket negyedévente auditáljuk és módosítjuk az éves kérdőíves adatgyűjtés eredmény alapján.
Kereskedelmi ügyfélelégedettségi teljesítmény [GRI Szabvány 102-43]
ORSZÁG

ÜGYELEK TÍPUSA

IDŐPONT
2012

2013

2014

2015

COMMENT

2016

Üzemanyag*
nagykereskedés

4,37

4,27

4,33

4,44

4,38

Üzemanyagkártyás

4,33

4,29

4,34

4,39

4,30

Üzemanyag*
nagykereskedés

4,30

4,20

4,30

4,40

-

Üzemanyagkártyás

3,90

4,10

4,30

4,30

-

Üzemanyag*
nagykereskedés

4,02

4,15

4,00

4,30

4,26

Üzemanyagkártyás

4,05

4,26

4,20

4,49

4,40

Üzemanyag
nagykereskedés

4,24

4,49

4,65

4,76

**

-

-

4,16

4,53

**

Magyarország

Szlovákia

Horvátország

Románia
Üzemanyagkártyás

Kétévente eltérő módszertan
alapján történik az elemzés
(fókuszcsoportokkal páros
években és telefonos interjúkkal
páratlan években). A 2016-os
eredmények előzetes számítás
alapján készültek, fenntartjuk a
változás jogát.
2016-ra vonatkozóan nem készült
elégedettségi felmérés.

A 2014-es adatok nem összehasonlíthatók a többi évvel, mivel
ekkor eltérő módszertan alapján készült a felmérés egy külső
vállalat által.
**
Az optimális válaszarány
elérése érdekében a második
negyedévben lesznek elérhetők
a 2016-os felmérés eredményei.

*Beleértve: üzemanyag, kenőanyag, bitumen, LPG, fűtőolaj

A nagykereskedelmi vevőkapcsolatok kezelésével és a felmérés módszertani kérdéseivel kapcsolatos további részleteket honlapunkon talál: www.molgroup.info/en/fenntarthatóság/etika-and-governance/felelősség-in-piac-folyamat – csak angolul.
Kiskereskedelem

2016-ban folytattuk a 2015-ben megkezdett „Ismerd meg ügyfeled” kutatási projekt munkálatait. A több (kvalitatív, TGI elemzési és
kvantitatív) szakaszból álló kutatási projektet öt országban (a Cseh Köztársaságban, Horvátországban, Magyarországon, Szlovákiában és Romániában) valósítottuk meg.
2016-ban, a kutatás legutóbbi fázisában Magyarországon 1.200 fő, a 18-59 közötti korosztályt képviselő résztvevővel dolgoztunk.
A nem-, életkor-, régió- és településméret alapján összeállított reprezentatív mintában a gépjárművezetők és a jogosítvánnyal nem
rendelkezők is képviseltették magukat. A kutatás rendkívül értékes adatokkal szolgált a MOL töltőállomásokat felkereső, az üzemanyag értékesítések 60, a nem üzemanyag-jellegű értékesítések 90 százalékát lefedő két stratégiai fontosságú vevőszegmensre
vonatkozóan. A kutatás visszaigazolta új vevőközpontú programjaink működési hatékonyságát (HOST program, új üzemanyag
stratégia, Fresh Corner bevezetés).
A MOL-csoport éves gyakorisággal elemzi a vevői reklamációkat az egy millió tranzakcióra jutó reklamációk száma alapján. 2012
óta általános növekedési tendencia figyelhető meg a reklamációk számában. Ez annak tudható be, hogy a vevők egyre jobban tisztában vannak azzal, hogy milyen színvonalú szolgáltatásra tarthatnak igényt, növekedik a környezetvédelmi és társadalmi kérdésekben tájékozott vevők száma, és a jelentős mennyiségben értékesített promóciós termékekkel kapcsolatos garanciális- és jótállási
kötelezettségeket érintő problémák száma is növekszik.
A Kiskereskedelem elsődleges kommunikációs csatornái a töltőállomások, ahol rendszeresen szervezünk promóciós kampányokat
vevőink számára. Napi 24 órában elérhető telefonos ügyfélszolgálatot működtetünk, támogatjuk a banki tranzakciókkal, üzemanyagkártyás értékesítéssel kapcsolatos problémák kezelését.

A MOL leányvállalatai is folyamatosan keresik a vevőkkel folytatott kommunikáció fejlesztésének, igényeik pontosabb megismerésének lehetőségeit. Például a MOL Ausztria útjára indította „Egy nap az úton” projektjét, melynek keretében az irodai dolgozók egy
teljes napon keresztül követhetik a vállalat tehergépjármű vezetőinek tevékenységeit, közelebbről is megismerhetik feladataikat,
illetve a Slovnaft kifejlesztette a „Staffino” mobiltelefonos alkalmazást, melyen keresztül a vevők azonnali visszajelzést küldhetnek
töltőállomási szolgáltatásokkal (például ételek és a kiszolgáló személyzettel) való elégedettségükre vonatkozóan. A 2016-ban beérkezett 3.777 vevői értékelés szerint a leggyakoribb problémák a berendezésekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatosak.
Az INA a Kereskedelem üzletágnál bevezette a telefonos ügyfélszolgálatot a fűtőolaj rendelésfelvételi folyamat hatékonyságának
javítása érdekében. Az INA vevők online megrendelőlapon is leadhatják megrendeléseiket az INA honlapján keresztül és a kiszállítás pontos dátumáról SMS-ben kapnak visszaigazolást.
Petrolkémia

A MOL-csoport rendszeresen (évente) végez vevői elégedettségi kutatást egy 550-600 vevőt tartalmazó minta alapján, melyet a
MOL-csoport fontosabb belföldi (magyarországi és szlovákiai) és európai polimer partnereiből állítanak össze. Az elemzés célkitűzései között szerepel a partnerek elégedettségi szintjének figyelemmel kísérése, a vállalat erősségeinek azonosítása, a fejlesztendő
területek meghatározása, valamint a teljesítmény trendek nyomon követése.
2016 őszén egy 579 vevőt tartalmazó mintával és ebből 456 sikeres interjúval végeztük el az elégedettség kutatást. A tavalyi évhez
hasonlóan a MOL jól teljesített a vevői kapcsolattartás (az értékesítési szakértők rendelkezésre állása és felkészültsége) és a határidők betartása terén. A vevők elsősorban a termékminőség miatt választják a MOL-csoportot, a válaszadók 71 százaléka tartja a
MOL-t versenytársainál megbízhatóbbnak. A jobb és ügyfél-orientáltabb szolgáltatások nyújtása érdekében tovább fejlesztjük az
árak közzétételének folyamatát is.
Kenőanyagok

Több mint 40 országban értékesítünk kenőanyag- és autóápolási termékeket. A vevőkezelési csoport célja, hogy teljes körű szakmai
támogatást nyújtsunk partnereinknek a rendelések feldolgozása, a termékszállítások szervezése során. Munkaidőben elérhető telefonos ügyfélszolgálatot működtetünk.
Létrehoztuk a kenőanyagtámogatási ügyfélszolgálatot (az ún. kenéstechnikai szakértői csoportot) belföldi- és nemzetközi vevőink
részére. E tevékenység célja, hogy hatékony szakmai támogatást nyújtsunk gépjármű- és ipari kenőanyag termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Rendszeresen szervezünk tréningeket vevőink részére, de emellett igény szerint speciális helyi oktatásokat is tartunk forgalmazóink részére.
Felelősségteljes hirdetések
A félrevezető hirdetések elkerülése érdekében körültekintően ellenőrizzük a közvetítendő üzeneteket. Ezt leggyakrabban a fókuszcsoportokra koncentrált kutatások elvégzésével valósítjuk meg, melyek keretében a résztvevők megfogalmazhatják az egyes üzenetekkel, megjelenítési formákkal kapcsolatos véleményüket és benyomásaikat. E módszer alkalmazásával szerzünk folyamatos
visszajelzést a közvetítendő üzenetek érthetőségére és egyértelmű megfogalmazására vonatkozóan a hirdetési tevékenység korai és
középső szakaszában.
Emellett a Jogi szervezet csoport szinten és a MOL-csoport működése által érintett adott országban helyileg is ellenőrzi a kommunikációs anyagokat, mielőtt azok nyilvánosságra kerülnek. A folyamat célja a felelős reklámtevékenység biztosítása.
Termékbiztonság
A MOL-csoport a REACH (vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) rendelet keretében folyamatosan
vizsgálja a vevők által használt, emberi egészségre vagy a környezetre potenciálisan ártalmas (rákkeltő, mutagén és reprotoxikus, ún.
CMR; a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező, ún. PBT; valamint az erősen perzisztens és erősen bioakkumulatív, ún. vPvB besorolású) anyagokat. A REACH megfelelőségi nyilatkozatok és az érintett anyagok biztonsági adatlapjai megtalálhatóak honlapunkon:
• MOL Magyarország: www.mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/polimer-termekek/tanusitvanyok
• Slovnaft: www.slovnaft.sk/en/products/material-safety-data-sheets – csak angolul
• INA: www.ina.hr/customers/products-and-services/safe-management-of-product/safety-datasheets-10027/10027 – csak angolul
Emellett 2016-ban elkészült két INA által gyártott anyag (könnyű és nehéz vákuumgázolaj) regisztrációs dokumentációja is,
melyet sikeresen benyújtottunk a REACH előírások érvényesítését felügyelő Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) felé. Ezeken
keresztül tájékoztatjuk vevőinket a termékről és azok emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásairól.
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Ügyfélbiztonság

7.3 A JELENTÉS HATÓKÖRE

A Kiskereskedelem folyamatosan indít a vevők és a környezet biztonságának fejlesztését szolgáló programokat. Például a kijelölt
autópálya melletti töltőállomásokon defibrillátorokat telepítettek, gépjárművezetők részére gépjármű állapotellenőrzést szerveztek.
A 2017-ben megvalósítandó tervek között szerepel egy új fogyasztói biztonság-tudatosság program megvalósítása is.
A MOL Magyarország tíz töltőállomáson orvosi vizsgálatot szervezett vevői részére. Ezek között szerepelt a szemvizsgálat, a testtömeg (BMI) index, a vércukor- és vérnyomás ellenőrzés, valamint a csontsűrűség mérés.

A MOL a fenntarthatósági információkat az „ellenőrzési megközelítés” alapján konszolidálja. A felhasznált fenntarthatósági adatok
szinte kivétel nélkül a vállalat irányítása alatt végzett tevékenységekre vonatkoznak, beleértve azokat is, ahol a MOL vagy valamelyik leányvállalata látja el az üzemeltetői feladatokat.
Az EBK adatokat kizárólag potenciálisan jelentős egészségvédelmi-, biztonságtechnikai- és/vagy környezetvédelmi hatással járó
tevékenységekre vonatkozóan gyűjtöttük. A 2015. évi adatokhoz viszonyítva nem változott jelentős mértékben a 2016. évi jelentésben tárgyalt vállalatok köre. A teljes bevétel arányában 93,1 százalékos az EBK adatlefedettség. A MOL-csoport erre a célra
kialakított (Enablon platformon működő) jelentéskészítési rendszere, a MARK EBK gyűjti az EBK szempontból releváns portfólión
belüli vállalatok környezetvédelmi-, biztonsági- and energiaadatait.
Az emberi erőforrásokkal (HR) kapcsolatos adatokat, többek között a fenntarthatósági jelentés szempontjából releváns adatok gyűjtését a MOL-csoport SAP vállalatirányítási rendszerén keresztül végezzük. A HR adatgyűjtés - a pénzügyileg konszolidált FGSZ
vállalattal együtt -, teljes egészében lefedi a létszám-, árbevételi- és képzési adatokat. Az egyéb fenntarthatósági adatokat a 100 főnél
nagyobb állománnyal rendelkező leányvállalatokra gyűjtjük. Ennek megfelelően ezen információk tekintetében az adatlefedettség
szintje alacsonyabb (2016-ban az árbevétel arányában 84,4 százalék volt).
A társadalmi befektetések adatait a társasági adományozási tervvel lefedett tevékenységekre, valamint az ilyen tervvel rendelkező
leányvállalatokra vonatkozóan gyűjtjük. Ezeket a terveket a társadalmi felelősségvállalási szabályzatunkban foglaltaknak megfelelő rendszerszemléletű érdekelt fél besorolás alapján szegmentált üzleti- és helyi közösségi érdekek mentén dolgozzuk ki. A gyűjtött adatok között megtalálható szinte kivétel nélkül az összes mecenatúra tevékenység, bár ezek működésünknek 91,5 százalékát
fedik le, mivel nem minden gazdálkodó egység végez ilyen jellegű tevékenységet.
Az etikai vonatkozású adatok ölelik fel a legszélesebb területet a fenntartható fejlődés fókuszterületek tekintetében, mivel az etikai
jelentéskészítés követelmények vonatkoznak az összes legalább egy főt foglalkoztató konszolidált vállalatra. 2016-ban a teljes
bevétel arányában 99,4 százalékos a lefedettség. Az INA adatai magukban foglalják az összes leányvállalati adatsort is, melyet az
INA csoportszintű konszolidált adatként továbbít a Csoportszintű Megfelelés és Etika szervezet felé.
Az ellátási lánc a lényegességi elemzés szempontjából kevésbé lényegesnek minősül, mivel a MOL legjelentősebb potenciális
hatással járó tevékenységeit a vállalat fentiekben ismertetett működési határain belül végzi. Ennélfogva a MOL-csoport beszállítóinak teljesítménye kizárólag az alábbi mutatókban jelenik meg:
• Közvetett (Scope 2) és egyéb közvetett (Scope 3) ÜHG kibocsátások
• Vállalkozói biztonsági események, beleértve a halálos kimenetelű baleseteket
• Helyi beszállítókkal kapcsolatos kiadások

7 A FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSRŐL
7.1 JELENTÉSTÉTELI MEGKÖZELÍTÉSÜNK
A MOL-csoport 2008 óta készít integrált jelentést pénzügyi-, társaságirányítási-, környezeti- és társadalmi teljesítményéről.
2013-tól kezdődően a fenntarthatósági teljesítményadatok is megjelennek a negyedéves vezetői beszámolóban. Az EU átláthatóságról szóló irányelvben foglaltakkal összhangban 2016-tól már nem negyedéves, hanem féléves beszámolókat készítünk, mivel az
irányelv a nyilvánosan működő társaságok tekintetében megszüntette a negyedéves jelentéskészítési kötelezettséget. Fokozatosan
bővítjük a „hármas eredménykimutatási” megközelítés által lefedett társaságirányítási területek körét, olyan intézkedések megvalósításával, melyek tovább javítják a pénzügyi és nem pénzügyi irányítási területek közötti integráció hatékonyságát. A „Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez” fejezetben tárgyalt irányítási megközelítések keretében mutatjuk be ezeket a stratégiai
tevékenységeket.
A jelentés üzleti működést és teljesítményt bemutató fejezete tárgyalja a MOL-csoport fenntarthatósági eredményeit és kihívásait,
teljesítményadatait és a tendenciákat. A 2016. évi fenntarthatósági teljesítményről készült részletes beszámolót külön tárgyaljuk a
„Fenntarthatósági teljesítmény” és „Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez” fejezetekben.
Az Éves Jelentés elsődleges célközönsége a részvényesek, a befektetők és a fenntarthatósági elemzők csoportja. A fejezeteket az
információs igények és olvashatósági szempontok alapján építettük fel. A MOL-csoport szabályzatait, irányítási megközelítéseit,
az érdeklődési körének megfelelő egyéb fenntarthatósági témakörökkel kapcsolatos további információkat weboldalunkon találja
meg: www.molgroup.info/en/sustainability. – csak angolul.
Az EY ellenőrizte az ebben a jelentésben közreadott fenntarthatósági teljesítménnyel kapcsolatos adatokat (az alábbi Auditok fejezet
tartalmazza az ezzel kapcsolatos további részleteket).
Ez a jelentés a GRI szabvány teljeskörű verziójának megfeleltetve lett elkészítve. A MOL-csoport már a 2016-ban kiadott új Globális
Jelentéskészítési Kezdeményezés (GRI) iránymutatásai szerint készíti jelentéseit, annak ellenére, hogy ez csak 2018-tól lesz kötelező
(a GRI a legszélesebb körben alkalmazott globális fenntarthatósági jelentéskészítési iránymutatás). Az Éves Jelentés GRI megfe
lelési szintje „átfogó”, azaz a jelentés minden lényeges szempontból tárgyalja a releváns mutatókat (lásd még: lényegességi elemzés).
A GRI tárgymutató megtalálható honlapunkon: www.annualreport2016.mol.hu/en/gri-index-hu
Emellett használjuk a GRI „Olaj- és gázipari adatközlés” ágazat-specifikus irányelveit, valamint az IPIECA-API „Útmutató az
önkéntes olaj- és gázipari fenntarthatósági jelentéskészítéshez” protokollban foglaltakat a jelentés tartalmi vonatkozásainak meghatározása és az ebben megjelenő mutatók kiválasztása során. Végül, de nem utolsó sorban, a MOL-csoport ezt a beszámolót használja
a a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információk közzétételére vonatkozó 2014/95/EU irányelvben foglalt jogilag kötelező érvényű követelmények teljesítésére. Egyben a tárgymutató nyújt iránymutatást a fenti irányelvek és iránymutatások megvalósítására vonatkozóan.

7.2 LÉNYEGESSÉG
A lényegességi elemzés megállapításai alapján határozzuk meg a jelentéskészítés lényeges témaköreinek prioritásait, de nem
zárunk ki egyetlen releváns témakört sem. A lényegesnek és stratégiai jelentőségűnek ítélt témaköröket részletesebben tárgyaljuk,
míg a további témaköröket áttekintő jelleggel, egy lényegességi mátrixban mutatjuk be. A lényegességi elemzés során alkalmazott eljárást e jelentés elején mutatjuk be részletesebben. Megítélésünk szerint a leglényegesebb témakörök az alábbiak: ÜHG-kibocsátások és energiahatékonyság, folyamatbiztonság és vészhelyzetek kezelése, etika, átláthatóság és vállalatirányítás, valamint
a munkahelyi biztonság és egészségvédelem. 2016-ban elkészítettük a MOL-csoport új integrált Enter Tomorrow 2030 stratégiáját,
így már körvonalazódik a Jövőbeni (energiahatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású) termékportfólió, a folyamatosan változó
világban a kiemelkedő eredmények eléréséhez szükséges innovatív, új üzleti lehetőségeket teremtő megközelítésmód. Ennek megfelelően a vevők fontosabb szerepet kapnak a vállalati stratégiában és a fenntarthatósági tevékenység tekintetében. Ebben a jelentésben már tárgyalunk néhány vevőkkel kapcsolatos témakört, mivel ők alkotják az elsődleges érdekelt felek csoportját.
2016-ben a kevésbé lényeges témakörök között szerepelnek a beszállítók, az emberi jogok és a biodiverzitás. A GRI jelentéskészítés
szempontjából ezek a témakörök nem minősülnek lényegesnek, így ezeknél csak a mutatók egy részét tárgyaljuk.

7. 4 VEGYESVÁLLALATI BESZÁMOLÁS
Az irányított vegyesvállalatok a jelentés adatszolgáltatási körébe tartoznak.
A nem MOL-csoport irányítása alatt működő vegyesvállalatoknál nem készül jelentés a fenntarthatósági adatokról tulajdoni
hányad szerinti bontásban. A kivételek közé tartoznak az ÜHG-kibocsátások és az EBK bírságok, ahol a teljesítménytáblázatokban
ismertetjük a vegyesvállalatok hatását is a MOL-csoport tulajdoni hányadának arányában.
A fenntarthatósági fejezet a nem irányított vegyesvállalatok teljesítményadatait, ezekre vonatkozó számszerűsített információkat
nem tartalmazza, mivel a MOL-csoport ezekben operatív irányítási feladatokat nem lát el (kivéve a pénzügyileg konszolidált társaságok létszámadatait). Mindazonáltal a MOL-csoport kijelenti, hogy a jelentés e társaságok 2016. évi fenntarthatósági teljesítményével kapcsolatban minden lényeges információt tartalmaz.
Midstream vegyesvállalatok és nem irányított vállalatok:
• Magyarország (FGSZ): a földgázszállító vállalat teljesen konszolidált, de az Európai Unió vonatkozó tevékenységleválasztási
rendeletéivel összhangban nem MOL által irányított leányvállalatként működik. Az alábbi táblázat tartalmazza az FGSZ főbb
fenntarthatósági teljesítményadatait.
Az FGSZ Zrt. kiválasztott teljesítménymutatói 2014–2016
INDIKÁTOR
Teljes közvetlen ÜHG (Scope 1) kibocsátás
Teljes vízfelhasználás
Elfolyások száma (>1m )
3

EGYSÉG
millió t

2016

106.198

107.632

135.481

9.013

12.097

8.724

db

0

0

0

1

0

0

2,9

3,7

0

768

760

746

28

348

0

Munkaidő kieséssel járó sérülések gyakorisága (LTIF) munkavállalók

Mecenatúra

2015

m3

Halálesetek száma – saját munkavállalók

Teljes munkaerő-állomány

2014

fő
millió Ft
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Downstream vegyesvállalatok és nem irányított vállalatok:
• Magyarország (JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.): A JSR vállalattal alapított vegyesvállalaton keresztül Tiszaújvárosban
megkezdtük egy (60 kt/év kapacitású) szintetikus gumi gyártóüzem építését. A projekt korai szakaszában a biztonságos kivitelezés a legfontosabb fenntarthatósági feladat. Kulcs teljesítményjelzőként a munkaidő-kieséssel járó sérülés (LTI) nélküli
működést határozták meg. Minden munkahelyen a meglévő létesítményekre vonatkozó EBK szabályokat alkalmazzák, rendszeresen egyeztetik az EBK teljesítményt. A fenti erőfeszítések eredményeként 2016-ban egyetlen személyi sérülés sem következett be a projekt keretében a több mint 140 ezer ledolgozott óra alatt.
• Szlovákia (hőerőmű): az erőmű üzemeltetője (CMEPS) továbbra is a 2014-ben indított hulladékhasznosítási fejlesztésekre
fókuszál, mely érinti a hulladék anyagáramból származó nemesfémek és a kénmentesítésből származó melléktermékek előállítása során keletkező gipsz visszanyerhetőségét is. A Slovnaft 2016 decemberében felvásárolta a CMEPS vállalatot, mely 2017től bekerül a konszolidált vállalatok körébe.
• Ausztria (Danuoil): A Danuoil a Heizöle Roth (50%) és a Genol (50%) által alapított vegyesvállalat. A MOL Austria/Roth vállalatnak nincs irányítási kötelezettsége, a munkáltatói feladatokat a Genol látja el. A MOL Ausztria Csoportszintű LOG EBK
irányítási rendszert implementálták a DANUOIL vállalatnál, a MOL Ausztria EBK vezetője felügyeli a támogatási- és tanácsadási szolgáltatásokat, így többek között az üzemeltető személyzet számára biztosított éves EBK oktatásokat, a SEVESO helyszíni ellenőrzések, valamint az egyéb jogszabályi megfelelési követelmények teljes körű támogatását. A Danuoil 2012 óta
egyetlen munkaidő-kieséssel járó sérülést sem regisztrált.
Upstream vegyesvállalatok és nem irányított vállalatok:
• Európa (Egyesült Királyság): Az EBK teljesítményt vezetői megbeszélések keretében egyeztetjük a vegyesvállalati partnerekkel. A felmerült problémákat, eseményeket és tanulságokat a szükséges kármentési/elhárítási intézkedésekkel együtt
tárgyaljuk. A MOL-csoport vezetését nem tájékoztatták 2016-ban bekövetkezett jelentős rendkívüli eseményről.
• Európa (Norvégia): Folyamatban lévő „farm in/out” egyeztetések. Az EBK szervezet elvégezte a felméréseket és biztosította a
szükséges adatokat. A MOL-csoport vezetését nem tájékoztatták 2016-ban bekövetkezett jelentős rendkívüli eseményről.
• Volt Szovjetunió utódállamai (Kazahsztán): A partnerekkel tárgyalásokat folytatunk a teljes körű EBBK támogatás mellett
történő korábbi termelésbe állításának lehetőségeiről. A MOL-csoport vezetését nem tájékoztatták 2016-ban bekövetkezett
jelentős rendkívüli eseményről.
Közel-keleti vegyesvállalatok és nem irányított vállalatok:
• KRI (Shaikan mező): Irak Kurdisztán Régiójában a Gulf Keystone (GKP) üzemelteti a Shaikan mezőt. A partner rendszeresen
megküldi az EBK teljesítményre vonatkozó adatokat. A MOL-csoport vezetése tájékoztatást kapott a 2016-ban bekövetkezett
egy harmadik felet érintő halálos balesetről.
• Pakisztánban a MOL-nak két nem irányított blokkban vannak érdekeltségei (Karak, Ghuri). A MOL operatív csapatok (fúrás,
projekt, stb.) a projekt szankcionálási és engedélyezési eljárás keretében vizsgálták a partnerek által vállalt projektek EBK
aspektusait. A MOL-csoport vezetését nem tájékoztatták 2016-ban bekövetkezett jelentős rendkívüli eseményről.

7.5 MEGJEGYZÉSEK A FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSHEZ
A jelen beszámolóban bemutatott fenntarthatósági teljesítménymutatók lehetőség szerint méréseken és számításokon alapulnak,
ám szükség szerint a rendelkezésre álló legjobb becsléseket is felhasználjuk. A fenntarthatósági adatokat a helyi jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük és dolgozzuk fel. Az összesítéseket a vonatkozó társasági irányelvekben és szabályzatokban foglaltak
szerint végezzük. A MOL-csoport 2016-ban frissítette EBK jelentéskészítési kézikönyvét, melynek adaptált változata a helyi
szabályzatokban is megjelenik. Az adatgyűjtés szükség szerint a regionális divíziókon és helyi üzleteken keresztül valósul meg. Az
adatok teljességét és helyességét csoportszinten felügyeljük egy erre a célra kialakított fenntarthatóság-ellenőrzési folyamat keretében, ahol a fenntarthatósági teljesítményadatok többségét korlátozott terjedelemben, míg két mutatót (munkaidő-kieséssel járó
sérülések gyakorisága (LTIF) és az kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) hatálya alá tartozó CO2 kibocsátás) az elvárható bizonyosság szabályainak megfelelő terjedelemben vizsgálunk.

Megjegyzések a humán tőke adatokkal kapcsolatban:

• Az öt vállalatot magában foglaló MOL Szolgáltató Központ (MSC) 2015-től a pénzügyileg konszolidált vállalatok körébe
tartozik és a vonatkozó HR mutatók szintjén 2016-ban is vállalkozóként jelenik meg. A 2017. évi jelentésben az MSC konszolidált HR számadatai fognak megjelenni.
Megjegyzések a kivezetett Upstream tevékenységekkel kapcsolatban::

• A nemzetközi upstream operációkból a jelentési év során kivezetett telephelyek fenntartható fejlődés teljesítményét nem
tartalmazza a jelentés.
Újraközölt adatok:
• A 2015-ben indított és 2016-ban lezárt etikai vizsgálatok további 2 vétséget azonosítottak, így a 2015. évi vétségek száma
összesen 27 volt.
• A munkaidő-kieséssel járó sérülések gyakorisága (LTIF) és az összes jelentésköteles baleseti ráta (TRIR) tekintetében a
2016-os ’saját személyzet’ biztonsági mutató kizárólag a MOL-csoport munkavállalóit foglalja magában. A korábbi években a
mutatókban megjelent a szerződéses töltőállomási személyzet is. A 2014–2015. évi adatsorokat ennek megfelelően újrakalkuláltuk.
• Az Upstream Fenntarthatósági Összefoglaló konkrét ÜHG kibocsátási adatait 2015-re újrakalkuláltuk az intenzitás számítások nevezőjében található termelési volumen számítási hibája miatt. A módosítás eredményeként a specifikus ÜHG kibocsátások csökkentek.

7.6 AUDITOK
A MOL-csoport FF (fenntartható fejlődés) és EBK (egészségvédelmi-, biztonságtechnikai- és környezetvédelmi) gyakorlatai a folyamatos fejlődésre helyezik a hangsúlyt. Ennek megfelelően számos belső és külső felmérést végzünk a belső szabályzatok megfelelőségének felülvizsgálata, a fejlesztendő területek azonosítása, a tudatosság elmélyítése, különösen az érdekelt felek FF-vonatkozású
elvárásainak megismerése érdekében.
Háromféle auditot végzünk:
• EBK megfelelési audit (belső): az év során hat auditot végzünk az EBK vonatkozású folyamatok megfelelőségének ellenőrzésére csoportszintű és helyi EBK szakértők bevonásával
• Fenntartható fejlődési auditok (belső): 2016-ban kilenc leányvállalati auditot végeztünk belső szakértők bevonásával a napi
működése szempontjából releváns FF területekkel kapcsolatos csoport- és leányvállalati szintű tudatosság elmélyítésére.
A fenntarthatósági teljesítmény mutatókat és a jelentéskészítési gyakorlatokat szintén vizsgáltuk.
• Külső megfelelőségi felülvizsgálat: a Nemzetközi Könyvvizsgálói Szövetség (IFAC) által jegyzett ISAE3000 szabvány előírásaival összhangban tervezzük meg és bonyolítjuk a minőségbiztosítási folyamatokat. Az EY korlátozott terjedelmű ellenőrzés
keretében vizsgálja az összes adatot, és az elvárható bizonyosság (reasonable assurance) szabályainak megfelelő terjedelemben vizsgálja a széndioxid kereskedelem (ETS) hatálya alá tartozó CO2-kibocsátást és a munkaidő-kieséssel járó sérülések
gyakoriságát. 2014 óta az AA1000AS szabvány szerint is auditáljuk a fenntarthatósági teljesítményt a lényegesség elvének
határozottabb érvényesítése érdekében. 2016-ban, a versenytársak fenntarthatósági rendszereinek benchmark-alapú vizsgálatát követően az Igazgatóság úgy döntött, hogy a legjobb iparági gyakorlattal összhangban nem változtat ezen a folyamaton.
2016-ban az EY auditok keretében összesen 30 problémát azonosítottunk és 24 helyesbítő tevékenységet kezdeményeztünk.
A megállapítások száma 2013 óta folyamatosan csökken, míg a szükséges helyesbítő intézkedések száma évről évre változik.
Ez a folyamat rendkívül hasznos az adatgyűjtési folyamat és a MOL-csoporton belül jelentéskészítési fegyelem fejlesztése
szempontjából.

Környezeti adatokkal kapcsolatos megjegyzések::

• A MOL-csoport a szennyvizet a felszíni vizekbe vagy a települési csatornarendszerbe bocsátja, a telephely adottságaitól
függően és a helyi szabályokkal összhangban kezeli (ez általában mechanikai és/vagy biológiai kezelés, de szükség esetén
kémiai kezelést is jelent). A MOL-csoport megítélése szerint a befogadó közeg és a kezelési módszer szerinti alábontás nem
lényeges, így nem jelennek meg a jelentésben.
• A hulladékkezelési kategóriák meghatározása az Európai Unió által előírt módszertan alapján történik, az információkat a
beszállítóktól kapjuk.
• A kommunális hulladék nem jelenik meg a MOL-csoport hulladékadatai között, mivel a hulladékgyűjtők jogszabályban előírt
feladata, hogy beszámoljanak az összegyűjtött, elszállított és visszanyert hulladék mennyiségéről.
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8 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI
JELENTÉS (FENNTARTHATÓSÁG)
FÜGGETLEN TANÚSÍTÓ LEVÉL A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT.
VEZETŐSÉGE RÉSZÉRE
Felelősségi körök
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. („MOL-csoport” vagy „MOL”) 2016-os Fenntartható Fejlődés Jelentésében (a továbbiakban:
„Jelentés”) foglalt információk összegyűjtése és helyes megjelenítése a MOL vezetőségének a felelőssége. A MOL vezetősége felel
továbbá a Jelentés összeállításáért és az ezzel kapcsolatos belső kontrollok fenntartásáért, hogy a Jelentés mentes legyen minden
lényeges hibától, legyen az csalás vagy mulasztás következménye.
A mi felelősségünk, a MOL vezetőségével kötött szerződésünk értelmében, olyan eljárások elvégzése volt, hogy korlátozott bizonyosságot szerezzünk a Jelentésben szereplő, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos teljesítménymutatók („kiválasztott teljesítménymutatók”) megalapozottságáról , emellett kellő bizonyosságot szerezzünk az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere alá tartozó
széndioxid-kibocsátás (a továbbiakban: ETS alá tartozó CO2-kibocsátás), valamint az egymillió munkaórára vetített, munkaidő-kiesést okozó sérülések száma (Lost Time Injury Frequency – a továbbiakban: LTIF) indikátorok megalapozottságáról. A vizsgálat
végrehajtása kapcsán a mi felelősségünk a MOL felé áll fenn, és egyetlen más jogi vagy természetes személy felé sem vállalunk
semmilyen felelősséget. Bármely harmadik fél, aki a Jelentésre támaszkodik, ezt teljes mértékben a saját felelősségére teszi.
Munkánkat úgy terveztük meg, hogy az eljárásaink összhangban legyenek a felülvizsgált ISAE 3000 nemzetközi sztenderd („Múltbeli időszakra vonatkozó pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások”)
követelményeivel, illetve teljesítsék az AA1000AS (2008) nemzetközi sztenderd követelményeit az 1-es típusú bizonyosságot nyújtó
szolgáltatások esetében. Vizsgálatunk során értékeltük, hogy a MOL a Jelentésében alkalmazta-e az AA1000AS (2008) nemzetközi
sztenderd érintetti bevonás, a lényegesség és a társadalmi fogékonyság alapelveit.
Ugyancsak értékeltük, hogy a Jelentés megfelel-e a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (Global Reporting Initiative – GRI) Sztenderdek „átfogó” megfelelési szintjének.

Összefoglaló az elvégzett feladatokról
Az elvégzett feladatok a szakmai megítélésünkön alapultak és a következő lépéseket tartalmazták:
1. Interjúkat végeztünk a MOL kiválasztott felső-, és középvezetőivel, hogy megértsük a MOL jelenlegi, fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos tevékenységeit, illetve a tárgyévben (2016. január 1. és december 31. között) történt előrelépéseket.
2. Áttekintettünk kiválasztott, a MOL fenntartható fejlődéssel összefüggő teljesítményéhez kapcsolódó dokumentumokat, hogy
megértsük a MOL-on belüli előrelépéseket és hogy teszteljük a témakörök lefedettségét a Jelentésben.
3. Áttekintettük a MOL-nak a Jelentésben bemutatandó lényeges területeket beazonosító folyamatát.
4. Megvizsgáltuk a MOL érintettek bevonását célzó folyamatát a MOL csoportszintű és kiválasztott telephelyi, az érintetti bevonásért felelős vezetőkkel lefolytatott interjúkon keresztül.
5. Megvizsgáltuk a kiválasztott adatok összesítését csoportszinten:
• Interjúkat készítettünk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos adatok gyűjtéséért, összegzéséért és ellenőrzéséért csoportszinten felelős munkavállalóival.
• Elvégeztük a riportkészítési folyamat végigkövetését mintákon keresztül annak érdekében, hogy értékeljük a kalkulációk és
feltételezések pontosságát, illetve a MOL belső ellenőrzési folyamatainak hatékonyságát.
• Az ETS alá tartozó CO2-kibocsátás, valamint az LTIF indikátorok esetében további teszteléseket végeztünk el (külső szakértők által készített tanúsító jelentések áttekintése, adatok alátámasztó dokumentumokhoz való egyeztetése mind a Csoport-,
mind a telephelyi szinten), hogy kellő bizonyosságot szerezzünk ezen indikátorokról.

6. Helyszíni vizsgálatokat végeztünk a MOL négy telephelyén (Slovnaft Finomító, MOL Ceska, Petrolszolg, Algyő / MOL Upstream), hogy teszteljük a MOL riportálási folyamatainak alkalmazását, illetve a forrásdokumentáció vizsgálatával teszteltük
mintavételben kiválasztott teljesítménymutatók vonatkozásában a riportált adatok pontosságát és teljességét. A helyszíni vizsgálataink az alábbi, a Jelentésben szereplő teljesítménymutatókra terjedt ki: energiafogyasztás (földgáz, egyéb szénhidrogén,
villamosenergia, egyéb közvetett energia), levegő (szén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-oxidok, szilárd részecskék, közvetlen
ÜHG-kibocsátás különböző forrásokból), víz (összes vízkivitel különböző forrásokból, összes vízkibocsátás), hulladék (veszélyes
és nem veszélyes hulladék, ártalmatlanított/lerakott hulladék, újrahasznált/hasznosított hulladék, vizes alapú fúrási iszap és
hulladékok), elfolyások (elfolyások száma és volumene), EBK jellegű bírságok (bírságok száma és értéke), egészség és biztonság
(halálos balesetek, munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek és azok gyakorisága, ledolgozott munkaórák, korlátozott munkaképességet okozó esetek, orvosi beavatkozást igénylő esetek, elsősegély-nyújtási esetek), folyamatbiztonság (Tier 1 és Tier 2 folyamatbiztonsági események száma), munkavállalók (teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók száma, a vállalatot
elhagyók létszáma, fluktuáció, egy főre jutó éves képzési órák száma), pénzbeli adományok.
7. Áttekintettük a Jelentés szöveges tartalmát és a kiválasztott teljesítménymutatók bemutatásának módját, hogy értékeljük az
alábbiakat:
• A Jelentésben bemutatott lényeges kérdések köre összhangban áll-e a MOL lényegesség megállapítási folyamatának eredményével, és hogy a Jelentésben leírt lényegesség megállapítási folyamat összhangban áll-e az általunk tapasztalt folyamattal.
• A Jelentésben bemutatott kiválasztott teljesítménymutatók értéke összhangban állnak-e a munkánk során megszerzett információkkal.
• A Jelentés megfelel-e a GRI Sztenderdek „átfogó” megfelelési szintjének.
• A Jelentésben kockázati alapon kiválasztott 25 szöveges állítás bizonyítékkal alátámasztott-e.

Vizsgálatunk korlátozásai
Az ETS alá tartozó CO2-kibocsátás és az LTIF teljesítménymutatók kivételével – amik vonatkozásában kellő bizonyosságot szerző
eljárásokat folytattunk – olyan vizsgálatokat folytattunk, amelyek korlátozott bizonyosságot adtak a kiválasztott teljesítménymutatók vonatkozásában. A korlátozott bizonyosságot nyújtó eljárások kevésbé kiterjedtek, valamint természetükben és időzítésükben
is különböznek a kellő bizonyosságot nyújtó eljárásoktól. Ennek eredményeként eljárásaink terjedelme a korlátozott bizonyosság
esetén jelentősen alacsonyabb volt, mint ahogy az egy kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás esetén elvárható.
Vizsgálatunk hatókörébe kizárólag a Jelentésben megjelenő, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó teljesítménymutatók tartoztak.
Vizsgálatunk hatókörébe kizárólag a jelentési időszak, azaz a 2016-os év teljesítménymutatói tartoztak.
A Jelentésben megjelenített szöveges állítások és kinyilatkoztatások alátámasztottsága – a kiválasztott 25 szöveges állítás vizsgálatát kivéve – nem képezte vizsgálatunk tárgyát.
Helyszíni vizsgálataink során nem vizsgáltuk teljes körűen a telephelyek által jelentett összes fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
adatot. Vizsgálatunk fókusza az adatjelentési folyamat, illetve az adatforrások mintavételes alapú vizsgálata volt.
Vizsgálatunk során nem adtunk bizonyosságot a MOL által tett, a jövőre vonatkozó kijelentésekkel kapcsolatban.
A MOL vezetőségének felelőssége mindennemű csalás, hiba vagy jogszabályokkal és egyéb rendelkezésekkel kapcsolatos nem
megfelelés feltárása és megakadályozása. A vizsgálatunk nem képezheti alapját bárminemű, lényeges hiba, csalás, vagy nem megfelelés nyilvánosságra hozatalának.

Következtetéseink
Vizsgálatunk alapján az alábbi következtetésekre jutottunk.
Érintetti bevonás
A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos megközelítésének kialakítása során a MOL bevonta-e az érintetteket?
• Nem azonosítottunk olyan kulcsfontosságú érintetti csoportot, amelyet a MOL kihagyott volna az egyeztetési folyamatból.
• Nem azonosítottunk olyan körülményt, ami miatt arra a következtetésre jutnánk, hogy a MOL nem alkalmazta az érintetti
bevonás alapelvét a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos megközelítése során.
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Lényegesség
Kiegyensúlyozottan mutatja-e be a MOL a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos teljesítményéről a lényeges kérdéseket?
• Nem azonosítottunk olyan, a MOL fenntartható fejlődéssel kapcsolatos teljesítményét érintő lényeges témát, amely a Jelentésből kihagyásra került volna.
• Nem azonosítottunk olyan körülményt, ami miatt arra a következtetésre jutnánk, hogy a MOL vezetése nem alkalmazta a
lényegesség alapelvét a Jelentésben bemutatandó lényeges kérdések vonatkozásában.
Társadalmi fogékonyság
Válaszolt a MOL az érintettek által felvetett kérdésekre?
• Nem azonosítottunk olyan körülményt, ami miatt arra a következtetésre jutnánk, hogy a MOL nem alkalmazta a társadalmi
fogékonyság alapelvét, amikor a Jelentésbe kerülő kérdéseket meghatározta.
Teljeskörűség, pontosság és konzisztencia
Mennyire teljes körűek és pontosak a Jelentésben szereplő kiválasztott teljesítménymutatók?
• Véleményünk szerint a Jelentés minden lényeges szempontból valósan mutatja be a MOL ETS alá tartozó CO2-kibocsátás és az
LTIF teljesítménymutatókat a 2016. évre vonatkozóan. Nincs tudomásunk olyan hibáról, ami lényegesen befolyásolná a Jelentésben bemutatott fenti teljesítménymutatókat.
• A Jelentésben bemutatott kivételeken kívül nincs tudomásunk olyan lényeges irányított leányvállalatról, vagy közös vezetésű
vállalkozásról (ahogyan a MOL definiálta), amely kihagyásra került volna a csoportszintű adatokból a fenti témák vonatkozásában.
• Nem azonosítottunk olyan körülményt, ami miatt arra a következtetésre jutnánk, hogy a kiválasztott teljesítménymutatók
nem lettek megfelelően összegezve Csoport-szinten.
• Nem azonosítottunk olyan hibát, ami lényeges módon hatással lenne a Jelentésben bemutatott fenntartható fejlődési teljesítménymutatókra.
Rendelkezik a MOL olyan folyamatokkal, amelyek biztosítják azt, hogy következetesen gyűjtse és bemutassa a különböző telephelyek adatait?
• Nem azonosítottunk olyan következetlenséget a vizsgált telephelyeken a telephelyi adatgyűjtési folyamatban, amely lényegesen befolyásolná a Jelentésben bemutatott adatokat.

• A helyszíni vizsgálatok mellett a Csoport-szintű vizsgálat során is tapasztaltunk az LTIF indikátor jelentési folyamatainak
megértésével kapcsolatos problémákat, amik hibás jelentett értékekhez vezettek. Noha az eredetileg kapott értékek és a vizsgálat során begyűjtött alátámasztó háttérdokumentumok adatai között nem volt materiális az eltérés, a mintánkban téves
számadatot szolgáltató szervezeti egységek aránya számottevő. Ezért javasoljuk, hogy a Csoport tisztázza és segítse telephelyi
szinten az elvárt követelmények megértését.
• Noha a MOL a 2014-es év során az LBG módszertan alapján bevezetett egy útmutatót a társadalmi beruházások jelentésével
kapcsolatosan, a 2016-os évre vonatkozóan még mindig több esetben azonosítottunk olyan hibát, amely az útmutató helytelen
alkalmazásából fakad – az adatok összesítésével, a tételek kategorizálásával, illetve az alkalmazandó árfolyamokkal összefüggésben. Ezért arra biztatjuk a MOL-t, hogy alaposabban ellenőrizze a jelentett adatokat Csoport-szinten, illetve nyújtson
képzést az útmutató alkalmazásáért felelős munkatársaknak.
• A tárgyévben eladott vagy a kitermeléssel felhagyó nemzetközi Upstream szervezetek (Matyuskinszkaja Vertical) fenntartható fejlődéssel kapcsolatos teljesítményének jelentése adathiány miatt nem történt meg. Bár erről a MOL nyilatkozik a Jelentésben, javasoljuk, hogy a MOL a jövőben törekedjen arra, hogy ilyen esetekben biztosítsa az adatgyűjtést arra az időszakra
vonatkozóan, amikor az érintett vállalat a MOL vezetése és irányítása alatt állt.

Függetlenségünk és szakértelmünk
Jelen munka kivételével 2016. évben nem nyújtottunk egyéb olyan szolgáltatást a MOL-nak, ami a MOL fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos jelentéstételi megközelítésére irányult volna.
Lépéseket tettünk annak érdekében, hogy összhangban legyünk az alkalmazandó függetlenségi és szakmai megfelelőségi szabályoknak, ahogy ezt a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Accountants – IFAC) etikai kódexe és az
ISQC1 kimondja. 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 Kft.
Budapest 2017. március 31.

Jelentés
Teljesíti a Jelentés a GRI Sztenderdek „átfogó” megfelelési szintjének kritériumait?
• Nem azonosítottunk olyan tényt, ami miatt arra a következtetésre jutnánk, hogy a MOL vezetősége által megállapított GRI
Sztenderdek „átfogó” megfelelési szint ne adna valós képet a MOL Jelentéséről.
Mennyire megbízhatóak a kijelentések és szöveges állítások a Jelentésben?
• Nem jutott tudomásunkra hibás állítás a munka során kiválasztott 25 kijelentésben és szöveges állításban.

Megállapításaink és lehetséges fejlesztési területek
Megállapításainkat és a jelentési folyamathoz kapcsolódó lehetséges fejlesztési területeket a MOL vezetősége számára készítendő
külön jelentésben foglaljuk össze. A kiemelt megállapításokat a lentiekben mutatjuk be. Ezen megállapításaink nem befolyásolják
a jelen tanúsító levélben a Jelentéssel kapcsolatban levont következtetéseinket.
• A 2015-ös év folyamán a MOL bevezetett egy új adatgyűjtési és jelentési rendszert (MARK HSE), 2016 volt az első olyan év,
amikor a Jelentés egészségvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi (EBK) adatai teljes mértékben ezen alapultak
(a többi adat, pl. a HR-rel és kommunikáció-val kapcsolatos adatok másik rendszerekből jöttek, és néhány EBK adat esetében
az adatgyűjtés és jelentés manuálisan történt). Noha a vizsgálatunk alapján a váltás nyomán megfigyelhető egy általános
javulás az adatok minőségében, továbbra is szükségét látjuk telephelyi szinten a további felvilágosításnak a definíciók terén,
a jobb megértés és egységes tudásszint növelése érdekében. Ezért javasoljuk, hogy a MOL folytassa a rendszer megismertetésével kapcsolatos tevékenységét minden üzletágban, emellett pontosítsák az útmutatókat, hogy az adatgyűjtési és jelentési
követelmények egyértelműbbé váljanak.
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EURÓPAI ÜZEMI TANÁCS FELÜLVIZSGÁLAT
A MOL-csoport Európai Üzemi Tanácsa (EÜT) felkérést kapott az Éves Jelentés 2016 „Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez” fejezetének, valamint a társaság honlapján található fenntarthatósági információk véleményezésére.
Az EÜT a véleményezést három lépésben végezte el:
• A tanácsnak lehetősége nyílt a fejezet felépítésének és tervezett tartalmának véleményezésére a jelentéskészítés kezdeti fázisában.
• Az EÜT-nek az előkészítés során lehetősége volt a „Humán tőke” és a „Munkavállalói kapcsolatok” fejezetek áttekintésére
és arra, hogy megfogalmazza véleményét a tartalom teljeskörűségére és kiegyensúlyozottságára vonatkozóan. Javaslataikat
tartalmazzák az érintett fejezetek.
• A véleményezés utolsó fázisában az EÜT rendelkezésére bocsátották a jelentés teljes szövegét és az EÜT tagjai ezt kerekasztal-megbeszélés keretében egyeztették a társaság HR és FF vezetőkkel.
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.
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OLAJIPARI ÉS
GÁZIPARI KIFEJEZÉSEK
FOGALOMTÁRA
Átlagos realizált szénhidrogén ár
A szénhidrogén értékesítésből származó hordónkénti
bevétel
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.
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 készletek (Proved reserves – SPE 1P)
A bizonyított készletek olyan szénhidrogén mennyiségek,
melyekről nagy biztossággal állítható (általában 90% feletti
valószínűséggel), hogy kitermelhető az aktuális gazdasági
és politikai környezetben, az elérhető technológiával.
Bizonyított és feltételezett készletek (Proved +
probable reserves – SPE 2P)
Tartalmazza a bizonyított készleteket és a feltételezett készleteket (olyan ismert felhalmozódások, amelyek 50%-os
valószínűséggel kitermelhetők).
boe (hordó kőolaj-egyenérték)
A földgáz hőmennyiségi alapon (a gáz fűtőértékének figyelembe vételével) kőolajra történő átszámítása után kapott
egyenértéke (1 boe általában kb. 160-170 normál m 3 gázzal
egyenlő).
boepd
Hordó kőolaj-egyenérték per nap
Brent típusú kőolaj
Az Északi-tengerben kitermelt könnyű, kis kéntartalmú
olaj, melynek sűrűsége 833 kg/m3. Ez a minőség az, amelyet
a kőolaj-kereskedelemben alapnak tekintenek, más minő-

ségek kereskedelmében az árat erre vonatkozóan adják
meg, és a minőségtől, illetve a szállítási feltételektől függően
kedvezményt vagy felárat alkalmaznak. Amerikában,
a Brent minőséghez hasonlóan, az ún. WTI minőség az
irányadó kereskedelmi szempontból.
Brent-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.
Bruttó termelés
A szénhidrogénmezőkből származó összes kőolaj és földgáz
mennyisége a bányajáradék levonása előtt.
Butadién (1,3-butadién)
Négy szén- és hat hidrogénatomból álló szerves vegyület.
Főként kőolajban található szénhidrogéneket felhasználó etiléngyártás során keletkező, úgynevezett C4 frakciókból állítják elő krakkolással és desztillációval. Színtelen,
gyúlékony és mérgező gáz. Könnyen polimerizálódik. A
korszerű műgumi gyártás fontos alapanyaga, de előállítanak belőle kloroprént és ABS műanyagot is.
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.
Downstream
Feldolgozás és Kereskedelem, Kiskereskedelem és Petrolkémia

Finomítói komplexitás
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.

propilén, butadién), illetve ezek egyszerű származékai, valamint a
legegyszerűbb aromás vegyület a benzol. A felsorolt monomerek
elsődleges forrásai az olefinművek.

Fokozott olajkinyerési eljárás (EOR)
A növelt hatékonyságú, fejlett olajtermelési módszerek összefoglaló megnevezése. A magyar bányatörvény szerint bányajáradéktól
mentesnek minősülő művelési mód.

Nettó termelés
A szénhidrogénmezőkből származó összes kőolaj és földgáz
mennyisége a bányajáradék levonása után.

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading)
Felszíni Termelő-tároló egység
HDPE
Magas sűrűségű polietilén
Készlet
Az aktuális ipari kőolaj- és földgázvagyonnak az a részmennyisége,
amely gazdaságosan kitermelhető a vonatkozási időpontban érvényes gazdasági, működési és szabályozási feltételek mellett.
Kondenzátumok
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.
LDPE
Alacsony sűrűségű polietilén
LPG (Liquified Propane Gas)
Cseppfolyósított propán (gáz)
Mezőfejlesztés
A szénhidrogén készletek kitermeléséhez szükséges felszíni és
földalatti eszközök telepítésének folyamata.
MMboe
Millió hordó kőolaj-egyenérték
mboepd
Millió hordó kőolaj-egyenérték per nap

Egységnyi termelési költség
Magába foglalja a kőolaj és földgáz kitermelésének, gyűjtésének és előkészítésének költségeit egy hordóra vetítve.

MCM
Millió köbméter

Finomítói árrés
A nemzetközi termékjegyzésár és a kőolaj tényleges beszerzési ára közötti különbség. Másképpen: Meghatározott
nyersolaj, illetve finomítói költségekkel rendelkező (teoretikus, vagy tényleges) finomító egységnyi haszna.

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,

NCI (Nelson komplexitás index)
Nelson komplexitás index, amit Wilbur Nelson fejlesztett ki 1960ban. A finomító komplexitását – kiépítettségét – jelző mérőszám,
ami a konverziós kapacitásokat hasonlítja a lepárló kapacitásokhoz.

Olefin
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.
Polimer
Komplex, végtelen sok ismétlődő egységből álló szerves és szervetlen makromolekulák.
Polipropilén (PP)
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.
ppm
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.
Propilén
Három szén- és hat hidrogénatomból álló, telítetlen szénhidrogén.
A petrolkémia fontos vegyülete, a polipropilének alapanyaga.
SCM (Supply Chain Management)
Az ellátási lánc menedzsment, mely koordinálja a kőolaj-, más finomítói alapanyag- és késztermék-beszerzési tevékenységeket, 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.
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SPE-alapú készletértékelés
A Society of Petroleum Engineers, azaz az Olajmérnökök Társasága által alkalmazott módszer.
Szállítóvezeték
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
MOL 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.
Tranzit
A szállítóvezeték-hálózaton végzett földgázszállítás, amely az
Európai Gazdasági Térség legalább egy tagállamának határát
átlépi, és kezdő- vagy végpontja az Európai Gazdasági Térség határain kívül van.
Upstream
Kutatás–termelés szegmens
Ural Blend
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
ADR (American Depositary Receipt)
A letétkezelő által letétben tartott részvényekről kiállított letéti
igazolások, amelyek külföldön kerültek forgalombahozatalra.
Anyavállalati részvényesek részesedése az
eredményből
Adózás utáni eredmény csökkentve a külső tulajdonosok eredményből való részesedésének összegével
Átlagos lekötött tőkearányos megtérülés (ROACE)
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
CAPEX
Beruházások és befektetések
EBITDA
Üzleti eredmény és az értékcsökkenés összege
EPS
Egy részvényre eső hozam. Csoport nettó eredménye / a visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett
átlagos részvény darabszám
Eladósodottság
A nettó hitel és a nettó hitel plusz összes saját tőke hányadosa
IFRS
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek, korábban
Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS)
Piaci Kapitalizáció
A társaság tőkepiaci értéke, az alaptőkét alkotó részvények darabszáma (a sajátrészvényeket nem számítva) szorozva a részvények
aktuális piaci árával
Nettó hitelállomány
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része + rövid lejáratú hitelek +
hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része – értékpapírok – pénzeszközök
Pénzügyi kovenáns
Specifikus eredménykimutatás, mérleg, valamint cash-flowbeli tételek hányadosa. (pl.: Net Debt/EBITDA, EBITDA/Összes
Kamatráfordítás). A pénzügyi kovenánsokat elsősorban hitelszerződésekben alkalmazzák, a finanszírozók hitelkockázatának limitálása érdekében.
Részvényesi hozam
A részvények árfolyamváltozásának és a fizetett osztalékból adódó
összes hozam

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás
Üzleti tevékenység eredménye módosítva a pénzmozgással nem
járó tételekkel, a nettó forgótőke-változásból eredő pénzárammal és
a fizetett társasági adó összegével.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
APC:
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.
BOI (Biológiai Oxigén Igény mg/l)
A BOI értékből a szennyvízben jelenlévő biodegradálható szerves
anyag és annak mikrobiális lebontásához szükséges oxigén
mennyiségére lehet következtetni.
CO2-intenzitás – CWT
2010-től kezdődően folyamatosan figyelemmel kísérjük a finomítás
üzletág ÜHG teljesítményét a CONCAWE-Solomon CO2-intenzitás mutató (CWT – Complexity Weighted Tonnes) segítségével.
Ez a termelési vonatkozású mutató figyelembe veszi a létesítmények komplexitását. A különböző pontforrások különböző kibocsátási faktorral rendelkeznek és a metodólógia ezeket veszi alapul.
Mértékegysége az egy kilotonna előállított termékre jutó egy tonna
CO2-kibocsátás (t CO2/kt).
CO2-intenzitás – HVC
A petrolkémiai üzletágnál a HVC (magas értékű vegyipari
termékek) mutatót alkalmazzuk az ÜHG kibocsátás intenzitásának
megállapítására. Így a mutató nemzetközi szinten is összehasonlíthatóvá teszi a MOL Petrolkémia teljesítményét. Mértékegysége az
egy kilotonna előállított termékre jutó egy tonna CO2-kibocsátás
(t CO2/kt).
EBK
Egészségvédelem-, Biztonságtechnika és Környezetvédelem

Sajáttőke-arányos megtérülés (ROE)
A társaság részvénytőkéjére eső megtérülést mutatja meg; a nettó
eredmény osztva a társaság saját tőkéjével.

Elfolyások:
Az 1 m3-nél nagyobb, nem szándékos, kontrollálatlan veszélyes
anyag külső környezetbe (talajvíz, felszíni víz vagy talaj) történő
elfolyása.

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA
2013 második negyedévétől a tisztított, újrabeszerzési árakkal
becsült költségek módszerével számított eredmény az EBITDA-t
és üzleti eredményt tisztítja meg a készlettartás hatásától (az aktuális piaci árakat figyelembe véve a kőolaj és egyéb alapanyagok
esetében), a készleten elszámolt értékvesztéstől, a vevő- és szállítóállomány pénzügyi eredményétől; illetve módosítja az EBITDA-t
/ üzleti eredményt a fedezeti ügyletek eredményével. A bázisidőszak tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült eredményei az új
metodika szerint átdolgozásra kerültek.

Üzletvitel és emberi jogok
Ez a terület a vállalat üzletszerű tevékenységének hatását vizsgálja az általános emberi jogokra nézve és iránymutatást fogalmaz
meg azok kezelésére. 2011-ben a John Ruggie professzor (Harvard
Kennedy School of Government) vezette ENSZ bizottság nemzetközi iránymutatást fogalmazott meg, hogy a vállalatok és az
államok hogyan vizsgálják és irányítsák emberi jogi hatásaikat.
Az ún. „Az üzleti szféra és az emberi jogok közötti kapcsolat vezérelvei” a „Védelem, tisztelet, jogorvoslat’ elnevezésű keretrendszer
végrehajtásáról” (UN Guiding Principles on Business and Human

Rights) iránymutatást és a GRI vonatkozó áltatlános és ágazati
indikátorát követi a MOL-csoport is, hogy meghatározza a legfőbb
cselekvési területeit.
ETS (Emission Trading Scheme)
Az Európai Unió piaci eszközökön alapuló kereskedelmi rendszere,
melynek célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátások költség
hatékony csökkentése.
Európai Üzemi Tanács
Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit
képviselik. Ezeken keresztül tájékoztatja a vezetőség a munkavállalókat, és konzultál velük transznacionális szinten a gazdálkodásban bekövetkezett változásokról és bármely jelentős döntésről,
amely hatással lehet rájuk.
Az Európai Üzemi Tanácsok létrehozására a 94/45/EK irányelv
teremtette meg a jogalapot az Európai Unióban és az Európai
Gazdasági Térség más országaiban (Izland, Liechtenstein és
Norvégia) legalább 1000 alkalmazottat, és egyidejűleg két tagállamban egyenként legalább 150 főt foglalkoztató vállalkozások
és vállalkozáscsoportok számára. Forrás: www.ec.europa.eu/
social/BlobServlet?docId=6647&langId=hu
FF (Fenntartható fejlődés)
„Olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek kielégítését
anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációkat saját szükségleteik
kielégítésében.” (Forrás: ENSZ/ Brundtland-jelentés, 1987)
Forrás bevonás (társdalmi befektetések témakör)
A vállalkozás által a helyi közösség részére juttatott társadalmi
befektetés eredményeképpen a vállalkozás munkavállalója, partnere, vagy egyéb harmadik fél által adott támogatást kiegészítő
összeg, vagy befektetett munkaóra ellenértéke.
GRI (Global Reporting Initiative)
Olyan, az érintettek bevonását szorgalmazó folyamat és független
intézmény, amelynek küldetése egy nemzetközi szinten használható útmutató kidolgozása és elterjesztése a fenntarthatósági jelentésekre vonatkozóan. A jelenleg negyedik generációs szabvány
a legtöbbet használt nem pénzügyi jelentéstételi útmutató a világon.
Growww program:
A 2007-ben útjára indított Growww frissdiplomás toborzási- és
fejlesztési program egyedülálló lehetőséget nyújt a frissdiplomások
számára abban, hogy szakmai karrierjüket egy globális vállalatnál kezdjék meg, hasznos tapasztalatra tegyenek szert különböző tréningeken, szakmai feladatokon keresztül, az olaj- és gázipar
különböző területeit legjobban ismerő szakemberek és vezetők által
nyújtott mentori támogatással, interkulturális munkakörnyezetben.
HAY:
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.
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Kármentesítés
A szennyező hatások megelőzése, minimalizálása, kármentesítése vagy enyhítése szennyezett talaj vagy víz esetében, illetve ezen
területek eredeti állapotának helyreállítása.
KOI (Kémiai Oxigén Igény mg/l)
A vízben levő anyagok, elsősorban a szerves anyagok redukáló
képessége, amelyet az oxigénfogyasztás mérésével állapítanak meg.
Az elfogyasztott oxigént a víz térfogategységre vonatkoztatják.
Közúti balesetek aránya (RAR)
Közúton bekövetkezett balesetek száma, 1 millió levezetett km-re
vonatkoztatva.
Lebegő szilárdanyag tartalom
A vízben nem oldódó részecskék tömege.
Lényegesség-vizsgálat
A lényegességvizsgálat a vállalat számára a fenntarthatóság stratégiai szempontból legfontosabb területeket hivatott kiemelni,
amelyek fejlesztésére a legtöbb erőforrást, és amelyek átláthatóságára a legtöbb figyelmet kell a vállalatnak fordítania. A lényegességvizsgálat a GRI jelentéstételi szabvány fontos alappillére.
London Benchmarking Group adomány mérési
módszertan
A London Benchmarking Group módszertana egy nemzetközileg
elismert eljárás a társaság társadalmi befektetésenek mérésére.
A világon több mint 300 vállalat használja az LBG módszert az
érték és az elért eredmények és ezek hozzájárulásának mérésére,
kezelésére és a beszámolásra.
LTIF (baleseti frekvencia)
Egymillió ledolgozott órára jutó, munkaidőkieséssel járó munkabalesetek (LTI) száma.
Munkaidőben végzett önkéntes munka
A munkavállaló fizetett munkaidejében történő, közérdekből vagy
jótékony célokhoz kapcsolódóan, ellenszolgáltatás nélkül végzett
munka.
Munkavállalói Elkötelezettség Felmérés
A munkavállalói elkötelezettség a MOL-csoportban az egészséges és produktív munkahely stratégiai eleme, a humán tőke és
üzleti stratégia egyik kiemelt prioritása. Kétévenként készítjük
el a 'Kerekasztal felmérés' néven ismert munkavállalói elkötelezettség felmérést a legtöbb MOL-csoport vállalatnál. 2012 óta az
Aon Hewitt-féle „Say, Stay, Strive” modellt alkalmazzuk. Az elkötelezettséget az egyes munkavállalók hat elkötelezettségi kérdésre
adott válaszának átlaga alapján határozzuk meg az Aon Hewittféle hatpontos válaszadási skála mentén: Ha a munkavállaló átlagpontszáma eléri vagy meghaladja a 4,5 pontot, "elkötelezettnek"
tekintjük. Az elkötelezettségi pontszám az elkötelezett munkavállalók arányát jelzi.

Pénzbeli adomány
Ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli juttatás, amely szorosan
összefügg a vállalat társadalmi szerep- és felelősség vállalásával,
valamint hozzájárul a vállalat társadalmi megítélésének pozitív
megerősítéséhez.
PM (Particulate Matter)
Szilárd Részecske. Égés vagy más technológiai eljárás során keletkezett, a levegőben található szálló por. A legveszélyesebbek a 10
μm-nél finomabb frakciók (PM10).
Társadalmi befektetések
A vállalatok részéről adott önkéntes hozzájárulás a működésük
helye szerinti közösségek és a szélesebb értelemben vett társadalom
részére azzal a céllal, hogy valamilyen előnyhöz juttassa a külső
érintetteket, tipikusan tudás, ismeretek vagy erőforrások átadása
révén.

• S
 cope 2 kibocsátások (közvetett kibocsátások) – ide
tartoznak az elhasznált áram fejlesztése, a hűtés, a fűtés, vagy
a gőzfejlesztés során létrejövő ÜHG-kibocsátások, amelyeket
a MOL-csoport szolgáltatóktól vásárol.
• Scope 3 kibocsátások (közvetett kibocsátások) – olyan
ÜHG-kibocsátások, amelyek olyan forrásokból származnak,
amelyek nem a MOL-csoport tulajdonába tartoznak, vagy
amelyeket nem a vállalat üzemeltet, mégis a vállalat tevékenységéhez kapcsolódnak. Ilyenek például az eladott
termékekből (üzemanyag, stb), az üzleti utazások, vagy
kiszállítások során keletkezett kibocsátások.
VOC (Volatile Organic Compounds)
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.
VRU
Gőzvisszanyerő rendszer – egy viszonylag egyszerű rendszer, mely
lehetővé teszi az egyébként a légkörbe kerülő gázok összegyűjtését
és elvezetését
EBK indikátorok
Az EBK típusú teljesítményjelzők pontos definíciójáért kérjük látogasson el a MOL Fenntartható Fejlődés honlapjára.
www.molgroup.info/en/sustainability

Műszaki szakmai karrierút
Az emberi erőforrásmenedzsment területén a szakmai karrierút
egy olyan rendszer, amelyben egyértelműen körvonalazódnak a
szakmai tudásszintek és tapasztalati követelmények, és így átláthatóbbak az előrelépés, előléptetés feltételei. 2015-ben a MOL-csoport
kulcsfontosságú kutatás-termelési szakterületek teljes diplomás
szakértői állományára kiterjedően bevezette a Szakmai Karrierutat
(Technical Career Ladder, TCL) és összesen 940 olajipari-műszaki
szakembert (Petro-technical professional, PTP) rendelt hozzá
a 7 TCL szinthez 14 munkakörcsalád mentén.
Természetbeni juttatás:
Ellenszolgáltatás nélkül nyújtott nem-pénzbeli juttatás, amely
szorosan összefügg a vállalat társadalmi szerep- és felelősség vállalásával, valamint hozzájárul a vállalat társadalmi megítélésének
pozitív megerősítéséhez.
TPH (Total Petroleum Hydrocarbons)
Összes alifás szénhidrogének. A felszíni víz vagy talaj szerves olajszármazékokkal való szennyezettségét kifejező paraméter.
TRIR (Teljes Riportálandó Baleseti Ráta)
Egymillió ledolgozott órára jutó munkaidő kieséssel járó, ápolást
igénylő és munkavégzést korlátozó balesetek száma.
ÜHG (üvegházhatású gázok)
Olyan gázok, amelyek az infravörös sugárzás egy részét elnyelik, és
ezzel hozzájárulnak a Föld körüli szigetelő takaró kialakulásához
(CO2 , CH4, N2O, HFC, PFC, SF6).
A közvetlen és közvetett ÜHG kibocsátások adatait a MOL-csoport a nemzetközi szabványok (pl. GHG-protocol) által elismert
formában ún. „scope”-ok alapján gyűjti és jelenti:
• Scope 1 kibocsátások (közvetlen kibocsátások) – a
MOL-csoport tulajdonát képező és általa üzemeltetett forrásokból származó ÜHG kibocsátások. Ide tartoznak pl. a
telephelyen elégetett fosszilis üzemanyagok, vagy a saját
üzemeltetésű gépjárművek által elhasznált üzemanyagok.
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ELÉRHETŐSÉG
A társaság székhelye
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
Részvénykönyv vezetése
KELER Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi u. 70-72.
Telefon: 06 1 483-6251, 06 1 483-6289
Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 09.00–15.00 óráig
Részvények kereskedelméről információ kérhető
Budapesti Értéktőzsde
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Telefon: 06 1 429-6857
Fax: 06 1 429-6899
E-mail: info@bse.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

Befektetői kapcsolatok vezető
Réthy Róbert
E-mail: rrethy@mol.hu
Elemzői és részvényesi kapcsolatok
Pandi Zoltán
E-mail: zpandi@mol.hu
Mikkel Skougaard
E-mail: mskougaard@mol.hu
Tamási Dorottya
E-mail: dtamasi@mol.hu
Kisrészvényesi és letétkezelői kapcsolatok
Fogarasi Zoltán
E-mail: zfogarasi@mol.hu
Fenntartható fejlődés
Jancsár Gergely
E-mail: sd@mol.hu

IMPRESSZUM
Felelős kiadó: MOL-csoport Társasági Kommunikáció, Befektetői
Kapcsolatok, Fenntartható Fejlődés
Szerkesztő: MOL-csoport Befektetői Kapcsolatok
Dizájn és Kiadó: MOL-csoport Társasági Kommunikáció,
Hamu és Gyémánt Kiadó

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
A társaság közleményeit közzé teszi:
• a MOL honlapján: www.molgroup.info/hu/, közvetlen link:
www.molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/szabalyozott-informaciok
• a Budapesti Értéktőzsdei honlapján: www.bet.hu/ és
• a Varsói Értéktőzsde honlapján.
Befektetői kapcsolatok
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: 06 1 464-1395
Fax: 06 1 464-1335
E-mail: investorrelations@mol.hu
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TÉMA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A HONLAPUNKON

OLDALSZÁM

molgroup.info Kattintás: Letöltő központ

Befektetői prezentáció
Kiemelt üzleti adatok

1, 6

molgroup.info Kattintás: Szabályozott információk

Szabályozott információk
Tulajdonosi struktúra

molgroup.info Kattintás: A MOL-csoportól

1

molgroup.info Kattintás: A MOL-csoportól

molgroup.info Kattintás: Pénzügyi jelentések

Kutatási és termelési riport

molgroup.info Kattintás: Letöltő központ

Üzleti és stratégiai prezentációk

molgroup.info Kattintás: Letöltő központ

PÉNZÜGYI ÉS MŰKÖDÉSI TELJESÍTMÉNYÜNK
molgroup.info Kattintás: Letöltő központ

Negyedéves jelentések

molgroup.info Kattintás: Letöltő központ

Pénzügyi és működési adatok (excel fájl)

molgroup.info Kattintás: Letöltő központ

Pénzügyi jelentések prezentációk

molgroup.info Kattintás: Letöltő központ

Pénzügyi
jelentések és
prezentációk

Éves jelentés

Bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos
irányelvek

molgroup.info Kattintás: Társaságirányítás
molgroup.info Kattintás: Társaságirányítás

Felügyelő Bizottság

102

molgroup.info Kattintás: Társaságirányítás

Függetlenségi kritériumok a MOL
Igazgatóság tagjaira vonatkozóan

79

molgroup.info Kattintás: Társaságirányítás

Igazgatóság

92

molgroup.info Kattintás: Társaságirányítás

Igazgatóság bizottságainak összetétele

80

molgroup.info Kattintás: Társaságirányítás

Juttatások - az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai részére

molgroup.info Kattintás: Társaságirányítás

Nyilatkozat a Varsói Értéktőzsde társaságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról

molgroup.info Kattintás: Társaságirányítás

molgroup.info Kattintás: Társaságirányítás

Beszállítói menedzsment

245

molgroup.info/en/sustainability Kattintás: Health and Safety

„Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde által közzétett
Felelős Vállalatirányítási
Ajánlások alapján”

molgroup.info/en/sustainability Kattintás: HSE Policy and Strategy

Társaságirányítási irányelvek

Egészségvédelem

228

molgroup.info/en/sustainability Kattintás: Health and Safety

Ügyvezető Testület

Éghajlatváltozás

210
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