
a 2015-ös év működési 
áttekintése

Külső környezet 

2014. év 2015. év vált. %

csoportszintű finomítói árrés 
(Usd/hordó)

3,4 6,1 79

komplex finomítói árrés 
(mol+slovnaft) (Usd/hordó)

4,6 7,3 58

brent (Usd/hordó) 98,9 52,4 -47

Ural (Usd/hordó) 98,0 51,9  -47

brent Ural spread (Usd/
hordó)

1,35 1,39 2

crack spread – ólmozatlan 
benzin (Usd/hordó) 

11,3 15,9 40

crack spread – gázolaj (Usd/
hordó)

15,9 14,7 -7

crack spread – vegyipari 
benzin (Usd/hordó) 

-8,1 -3,8 53

crack spread – fűtőolaj  
3,5 (Usd/hordó) a

-15,9 -12,1 24

integrált petrolkémiai árrés 
(eUr/t)

359 680 89

Kedvező változások a downstream környezetben

A downstream környezet pozitív meglepetést okozott 2015-
ben, mind finomítói, mind a petrolkémiai árrés jóval az iparági 
ciklus átlagos szintje fölé emelkedett. A finomítók profitáltak a 
zsugorodó olajárak saját felhasználás költségeit és veszteségeit 
csökkentő hatásán keresztül. Ezzel összefüggően javult a fekete 
termékek árrése, míg a benzin árrésének tágulását az amerikai 
és ázsiai piacok által vezérelt globális benzinkereslet kiemel-
kedő növekedése támogatta. 

Az olajárral párhuzamosan zsugorodó vegyipari benzin árak 
pozitívan befolyásolták az integrált petrolkémiai árrést, mely 
eddig nem látott magasságokba emelkedett. Emellett a rendel-
kezésre álló termék-kínálat is limitált volt, összhangban azzal, 
hogy az európai kapacitások 19%-a nem üzemelt a második 
negyedévében tervezett és nem tervezett termelésleállás miatt. 
Az Európára nehezedő import nyomás szintén csökkent az év 
folyamán, egyrészt a dollár euróval szembeni 20%-os erősödése 
miatt, másrészt az autó- és csomagoló ipar által generált keres-
letnövekedés szintén kedvezően hatott.

regionális kereslet

A kelet-közép-európai országokban a keresletet nagymértékben 
befolyásolta a folyamatosan alacsony végfelhasználói ár, amit 

az olajár-változás okozott. A piac mérete éves szinten 5%-kal 
nőtt, jóval az elmúlt három év átlaga fölött. Magyarországon és 
Szlovákiában a kereslet jelentősen növekedett, míg Horvátor-
szágban stagnált 2014-hez képest. A benzin kereslet pozitívan 
alakult összhangban az egyéni fogyasztás növekedésével, míg a 
dízel kereslet növekedése ennél is meghatározóbb volt.

a régiós motor 
üzemanyag kereslet 

változása 
2015 év / 2014 év %

telJes Piac

benzin dízel
motor 
üzeM-

anyagok

Magyarország 3 8 7

szlovákia 1 8 6

Horvátország -2 3 1

egyéb 2 6 5

KKE 10 ország 2 6 5

éves teljesítmény

A MOL-csoport Downstream üzletág a javuló külső környezet 
mellett a belső hatékonyságnövelési program megvalósításából 
is profitált, így a Downstream újrabeszerzési árakkal becsült 
„tiszta” EBITDA kiemelkedő mértékben, 125%-kal nőtt éves 
összehasonlításban és 462 Mrd forintot tett ki. 

ÚJrabeszerzési árakkal 
becsült ‘tiszta’ ebitda – 

downstream3,4 

2014. év 2015. év vált. %

Mol-csoport 206,3 461,5 124

    ebből Petrolkémia 37,2 160,3 331

    ebből kiskereskedelem 47,4 1,8 30

mol eredmény ina hozzá-
járulás nélkül

235,4 454,7 93

ina -29,1 6,8 n.a.

ÚJrabeszerzési árakkal 
becsült ‘tiszta’ üzleti ered-

mény – downstream3,4

2014. év 2015. év vált. %

Mol-csoport 95,2 350,2 268

mol eredmény ina 
hozzájárulás nélkül

147,3 363,9 147

ina -52 -13,6 -74

3,4 A megjegyzeseket es specialis teteleket az 1. es 2. szamu melleklet tartalmazza.

berUHázások és befekte-
tések tíPUs szerinti bon-

tásban (mrd ft)
2014. év 2015. év

vált. 
%

összesen 186,9 180,3 -4

stratégiai projektek 115,2 88,0 -24

normalizált beruházások és 
befektetések

71,7 92,3 29 

 
A Downstream üzletág beruházásai 2015-ben 180 Mrd forintra 
rúgtak, mely majdnem fele stratégiai projeketre került elköl-
tésre. Ide tartoznak a kiskereskedelmi hálózat-bővítése és az 
organikus petrolkémiai fejlesztések is. Figyelembe véve a szeg-

mens rekord magas „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült 
EBITDA termelését a teljes CAPEX kiadáshoz képest, a szeg-
mens összesen 282 Mrd forint, vagy dollárban kifejezve több, 
mint 1 Mrd dollár egyszerűsített cash flowt (a tiszta” újrabeszer-
zési árakkal becsült EBITDA és a teljes CAPEX különbsége) 
termelt 2015-ben, így a Downstream lett az eredménynövekedés 
meghatározója.

2015-ben a Downstream üzletág „tiszta” újrabeszerzési árakkal 
becsült EBITDA-ja és működési eredménye egyaránt jelentősen 
növekedett az előző év azonos időszakához képest, előbbi 462 
Mrd forintot ért el, míg utóbbi 350 Mrd forint volt. A kimagasló 
eredmény hátterében az alábbi tényezők állnak:

(+)  Az összességében kedvezőbb külső környezetben nagy-
mértékben megugrott mind a csoportszintű finomítói 
árrés (3,4 dollár/hordóról 6,1 dollár/hordóra), mind az 
integrált petrolkémiai árrés (359 EUR/t-ról 680 EUR/t-ra);

(+)  Emelkedett az értékesített mennyiség, a finomításban, a 
petrolkémiában és a kiskereskedelemben egyaránt;

(+)  A Next Downstream Program eredményének hatására 
javult a finomítói termékkihozatal és csökkent a nem 
tervezett leállás elsősorban a MOL Petrolkémia esetében;

(+)  A forint 20%-ot gyengült a dollárral szemben;

külső kőolaJ- és Petrol-
kémiai termék-értékesí-
tés termékenként (kt)

2014. év 2015. év
vált. 

%

Kőolajtermékek 16.724 17.234 3

   Motorbenzin 3.614 3.826 6

   gázolaj 9.133 9.402 3

   fűtőolaj 554 470 -15

   bitumen 629 553 -12

 Ebből Lakossági szolg. 
szegmens értékesítés

3.513 3.916 11

   Motorbenzin 1.073 1.157 8

   gáz- és tüzelőolajok 2.347 2.661 13

Petrolkémiai termék- 
értékesítés

1.126 1.298 15

   olefin termékek 184 198 8

   Polimer termékek 942 1.088 15

   butadién termékek 0 12 0

Teljes kőolaj- és petrolké-
miai termék értékesítés

17.850 18.532 4

A kedvező piaci körülmények ellenére a MOL továbbra is erős 
versenyhelyzetben van főbb motor üzemanyag piacain, így 
éves szinten csökkent mind a magyar, a szlovák és a horvát 
piaci részesedés. Ugyanakkor az egyéb piacokon az értékesített 
volumen jelentősebb mértében nőtt. A kedvező piaci környe-
zettel összhangban javult a petrolkémiai értékesítés.

Nagymértékű javulás a kiskereskedelemben

A kiskereskedelem eredménye 30%-kal javult az újrabeszerzési 
árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t alapul véve és 62 Mrd Ft-ot 
ért el. 

telJes kiskereskedelmi 
értékesítés (kt)

2014. év 2015. év vált. %

Magyarország 864 934 8

szlovákia 452 536 19

Horvátország 1.077 1.075 0

románia 501 586 17

cseh köztársaság 147 359 144

egyéb 472 426 -10

összesen 3.513 3.916 11

 
  Magyarországon növekedett (+8%) az értékesített mennyiség 

az előző évhez képest az alacsony üzemanyag áraknak 
köszönhető magasabb kereslet hatására.

  Szlovákiában az értékesített mennyiség 19%-kal növekedett 
az előző évhez képest, amely részben a nagyobb keresletnek, 
részben a hálózat inorganikus bővítésének köszönhető.

  A horvátországi értékesítés éves szinten stagnált.
  Jelentős növekedés volt tapasztalható Romániában (17%-kal) 

és Csehországban (144%-kal), elsősorban a hálózat inorga-
nikus bővítésének az eredményeképpen.
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