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A

z integrált Éves Jelentés a MOL-csoport
2014-es teljesítményének az összegzése. A MOL-csoport számára az integ
rált jelentéstétel az értékteremtő
folyamatok gazdasági, társadalmi és
környezeti szempontjainak egy átfogó jelentésen belül
való közzétételét jelenti. A MOL-csoport elkötelezett az
átláthatóság iránt és úgy véli, az integrált éves jelentés
a leghatékonyabb módszer arra, hogy teljesítményéről
teljes képet nyújtson az érintett feleknek valamint az
érdekelt részvényeseknek.
A jelentésben a pénzügyi információkat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint
tesszük közzé.
A fenntarthatósági jelentés megfelel a Globális
Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI) fenntarthatósági jelentések készítésére vonatkozó G4-es útmutatója (és annak olaj- és gázipari szektorspecifikus
kiegészítésnek) átfogó követelményeinek. A jelentés
körének és tartalmának meghatározása az IPIECA
olaj- és gázipari önkéntes iránymutatás fenntarthatósági jelentéstételének és a MOL-csoport lényegességi
elemzésének a figyelembevételével történt. A lénye-

gességi elemzésben az olaj- és gáziparágban releváns
fenntarthatósági témák annak alapján kerülnek rangsorolásra és csoportosításra, hogy azok mennyire
lehetnek fontosak a külső és belső érintettek számára.
Az ENSZ Global Compact alapján ez a jelentés a MOLcsoport Előrehaladási Jelentésének minősül.
Ez az Éves Jelentés a MOL-csoport teljesítményét
mutatja be a 2014. január 1. és 2014. december 31.
közötti időszakban. Korábbi időszakokra vonatkozó
adatokat az összehasonlíthatóság céljából mutatunk be. A jelentés tartalma elektronikus formátumban is hozzáférhető egy tematikus honlapon
(www.molgroup.info/annualreport2014).
A jelentés angol és magyar nyelven készült el. Bármilyen jellegű eltérés esetén az angol verzió tekintendő
mérvadónak.
A MOL-csoporttal kapcsolatos további információk és általános ismertetések: üzleti szegmensek és
piacok áttekintése, szabályozott tőzsdei bejelentések,
társaságirányítási információk és politikák, fenntarthatósági esettanulmányok, politikák és adatok a MOLcsoport hivatalos honlapján (www.molgroup.info)
érhetők el.
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Rólunk

A

több mint 100 éves iparági múlttal
rendelkező MOL-csoport az Upstream
és a Downstream üzletágban működő
nemzetközi, integrált olaj- és gázipari
vállalat, mely 27.500 fős nemzetközi és
dinamikus munkaerejével három földrész közel 40
országában van jelen.
Korábban elsősorban a Downstream üzletág állt
tevékenységünk középpontjában, ugyanakkor az
upstream szegmensben is kiemelkedő növekedési
lehetőséget látunk, melyeket alkalmazottaink kiváló
szakértelmét kihasználva igyekszünk kiaknázni.
A kelet-közép-európai piacon vezető pozíciót töltünk
be, ám hogy ambicíózus törekvéseinket megvalósítsuk és új piacokat hódítsunk meg, üzleti folyamatainkat átalakítjuk.
Elkötelezetten dolgozunk azért, hogy szektorunkban
a befektetők, iparágunkban partnereink, a munkaerőpiacon pedig a legkiemelkedőbb tehetségek első
számú választása legyünk.
Komoly ambícióink és lehetőségünk van a növekedésre, melyet a mérethatékonyság, a profes�szionalizmus és a szaktudás, valamint innovatív
megoldások és a legjobb munkamódszerek egyesítésével valósítunk meg.

Integrált olaj- és
gázipari vállalat

40

országban, három
kontinensen
dinamikus
munkaerÔ

27.500
ember

több, mint

100
éves iparági
tapasztalat
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Rólunk

Nemzetközi elismeréseink

Legfontosabb

díjaink

KILÁTÁSOK
2014 kihívásokkal teli esztendő volt, de erős és
rugalmas integrált üzleti modellünknek köszönhetően még a felére csökkent olajárak mellett is
kiváló eredményeket értünk el. A jövőt illetően
az Upstream és a Downstream üzletág között
megteremtett megfelelő egyensúly lehetővé
teszi majd, hogy a MOL az alacsonyabb olajárak
mellett is fenntartsa, vagy akár növelje eredményességét. Az alacsony olajárak azonban nemcsak
kihívást, hanem egyben lehetőséget is jelentenek,
ugyanis egyre inkább integrált üzleti modellünk
jóvoltából előnyt kovácsolhatunk a piaci változásokból, pénzügyi stabilitásunknak köszönhetően pedig új, vonzó inorganikus növekedési
lehetőségeket ragadhatunk meg. Az Upstream
üzletágban az elkövetkező években növeljük a
termelést, a jelenlegi szinten tartjuk vagy javítjuk
a készletpótlás termeléshez viszonyított arányát,
miközben szigorú ellenőrzés alatt tartjuk költségeinket. A Downstream üzletág számára az alacsony
olajár előnyös, de a szektort formáló hosszú távú
strukturális trendeket figyelembe véve nem
hagyatkozhatunk pusztán a kedvező ciklikus feltételekre eredményességünk növelésében. Éppen
ezért a Next Downstream Program további hatékonyságjavító célkitűzéseket fogalmaz meg, míg
a petrolkémiai értéklánc és a kiskereskedelmi
hálózat bővítése ugyancsak hozzájárul az eredményesség fenntartható növeléséhez. Végül pedig
minden növekedést és eredményességnövelést
célzó célkitűzésünk alapjául az a stabil pénzügyi
háttér szolgál, amely továbbra is a vállalat első
számú prioritása marad, miközben megteremtjük
a jövőbeli növekedés alapjait 2015-re és az azt
követő időszakra.

CSOPORT:

2USD
milliárd

tisztított EBITDA
elérése 2015-ben
UPSTREAM:
mintegy

10%

termelésnövekedés
2015-ben
DOWNSTREAM:
további félmilliárd USD
növekedés 2017-ig, amely

0,9USD
milliárd

normalizált cash flow
elérését jelenti
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Képzés és Fejlesztési Kiválóság Díj
Ázsia Munkáltatói Márka Intézet
A legjobb vezetőképző program közép- és
felső vezetőknek

ERE Toborzási Kiválóság Díj
ERE.net
Legjobb Egyetemi Toborzási Program

Leadership 500 Díj
HR.com
A vezetőképzés kiválóságáért

Az Istenhegyi úti töltőállomásunk, a világ első
zéró széndioxid-kibocsátású, napenergiával
működő fenntartható töltőállomása az
Energy Globe nemzeti díját kapta.
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1.

1.
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A legjobb társaságirányítás
Horvátországban
Brit pénzügyi lap

Díj "A töltőállomásokon nyújtott
szolgáltatások minőségéért"
Heraklea ügynökség

Via Bona Díj a " Jó
munkáltató" kategóriában

Jó Gyakorlat Díj - 2. helyezett
Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség a Szlovák Nemzeti
Munkaügyi Főfelügyelőség együttműködésével

A MOL és a Pannon Egyetem által kifejlesztett
és szabadalmaztatott gumibitumen elnyerte a
nemzeti „Környezetbarát Termék" védjegyet.
Környezetbarát Termék Nonprofit Kft

A MOL Szlovénia “A” osztályú
minősítést kapott a Bisnode Group
pénzügyi elemzésében.

Az egyik legjobb szlovák márka
Forbes Magazin

díj

díj

díj

díj

díj

díj

díj

díj

3.
díj

A MOL Új Európa Alapítványa a Magyar
Adományozói Fórum Társadalmi
Befektetések Díját kapta

2014 – Aranyindex a „Szakértői
támogatás és segítségnyújtás
a hallgatói projektek
megszervezésében“ kategóriában

Elismerés az üzleti szektor hozzájárulásáért Az INA hivatalosan is megkapta elismerését
az önkéntesség fejlesztéséhez / Eszék
a Munkáltatói Partner Bizonyítvánnyal a
Önkéntes Központ, az Önkéntesség
kiváló emberi erőforrás menedzsmentért (a
Fejlesztése Tanács támogatásával
4. egymást követő évben)       
Munkáltatói Partner Bizonyítvány

Karbon-megtakarítás
Különdíj - KÖVET Egyesület
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Az Elnök-Vezérigazgató és a Vezérigazgató levele

AZ ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ
ÉS A VEZÉRIGAZGATÓ LEVELE

B

üszkén kijelenthetjük, hogy a MOL-csoport a
geopolitikai feszültségek és az olajárak drasztikus csökkenése jellemezte kihívásokkal teli
külső környezeti feltételek ellenére is stabil
pénzügyi és működési eredményeket ért el
2014-ben. Ezek az eredmények híven tükrözik az érdemeit
immár egyértelműen bizonyított integrált üzleti modellünk
erejét és külső körülményekkel szembeni rugalmasságát.
Visszatekintve megállapíthatjuk, hogy az év második
felében tapasztalt drasztikus olajáresés ellenére is erős
eredményeket tudtunk felmutatni. Gyakorlatilag szinten
tartottuk a tisztított EBITDA-t (mindössze 1%-ot csökkent), megőriztük erős készpénztermelő képességünket
és növeltük beruházásainkat, miközben eladósodottsági
mutatóink alacsony szinten maradtak. Emellett a szokásos
osztalékfizetési gyakorlat folytatása iránt is elkötelezettek
maradtunk.

JELENTŐS MÉRFÖLDKÖVEK AZ UPSTREAM
ÜZLETÁGBAN
Büszkén mondhatjuk, hogy az Upstream üzletág jelentős
mérföldköveket ért el az elmúlt év során. Az olajárak drasztikus esése ellenére is erős EBITDA eredményt értünk el, az
elmúlt években csökkenő termelésünket növekedési pályára
állítottuk, így meghaladtuk a 2014-re előirányzott termelési
célt. Ezzel egy időben 100%-ot meghaladó szerves készletpótlási arányt értünk el, eszközértékesítéseink és vásárlásaink eredményeként tovább optimalizáltuk nemzetközi
kutatás-termelési portfóliónkat, továbbá megvetettük a
lábunkat a technológiai know-how központnak számító
Északi-tengeren. Végül pedig az év folyamán kialakítottuk
új nemzetközi Upstream felső vezetői csapatunkat és mélyreható szervezeti változásokat valósítottunk meg, melyek
megteremtik az üzletág jövőbeli növekedésének alapját.

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK A DOWNSTREAM
ÜZLETÁGBAN
Downstream üzletágunk minden korábbi várakozásunkat
felülmúlva kiemelkedő eredményt ért el 2014-ben, főként

az év második felében. Jelentős mértékben nőtt az EBITDA;
az eredményhez minden divíziónk – a finomítás, a kiskereskedelem és a petrolkémia egyaránt – növekvő mértékben
járult hozzá. A 2011-ben indított Új Downstream Program
elnevezésű átfogó hatékonyságjavító kezdeményezés
2014-ben a kitűzött célokat elérve sikeresen lezárult. Bár
a javuló makrogazdasági környezet egyértelműen előnyös
volt számunkra, a Downstream üzletág kiemelkedő 2014.
évi eredményei elsősorban a folyamatos belső munkának
köszönhetőek, és ékesen bizonyítják, hogy a folyamatos
megújulásnak és innovációnak köszönhetően mostanra
egy még inkább versenyképes szereplővé váltunk a Down
stream szegmensben.

KIHÍVÁSOKKAL TELI KÖRNYEZET 2015-BEN
Bár az alacsony olajárak és a zavaros geopolitikai helyzet
együttese kihívásokat támaszt az iparág számára, mi erősen
bizakodva tekintünk a jövőbe. A MOL-csoportnál jelentős
változások zajlanak; a sok izgalmas új projekt végrehajtása
során is megőrizzük stabil pénzügyi helyzetünket, és megteremtjük a megfelelő egyensúlyt az Upstream és a Down
stream üzletág között. Mindez megfelelő alapot teremt a
Csoport hosszú távú sikerességéhez.

JELENTŐS MÉRTÉKŰ NÖVEKEDÉS
Az Upstream üzletágban az elkövetkező években is tovább
szándékozzuk növelni a kitermelést a már meglévő portfóliónkra támaszkodva. A célunk az, hogy jelentős növekedést érjünk el a nemzetközi egységeinknél, miközben az
összes egységünkre kiterjedően fegyelmezett költséggazdálkodást folytatunk. Bár az alacsony olajár kihívást jelent,
úgy gondoljuk, hogy ebből is profitálni tudunk, hiszen stabil
pénzügyi helyzetünknek köszönhetően új inorganikus növekedési lehetőségeket kereshetünk.
Végezetül pedig a globális vezetői csapatunk eredményeinkre gyakorolt pozitív hatását látva, elkötelezettek vagyunk
újabb magasan képzett nemzetközi szakemberek felvétele
mellett, akik hozzájárulhatnak az üzletág eredményességének hosszú távú fenntartásához.

TOVÁBBI HATÉKONYSÁGJAVÍTÁS
A Downstream üzletágban elért eredményekre mindnyájan nagyon büszkék vagyunk, de semmiképpen sem
fogjuk minden hitünket a makrogazdasági környezet javulásába vetni és pusztán a ciklikus fellendülésre támaszkodni. Folytatni fogjuk a strukturális átalakításokat, hogy
a Downstream üzletágat még erősebb alapokra helyezzük,
és megszilárdítsuk pozíciónkat Európa egyik legsikeresebb
integrált vállalataként. A Next Downstream Program elindítása is ékesen bizonyítja a további fejlődés iránti eltökéltségünket. Ennek keretében a további hatékonyságjavítás
mellett a főbb növekedési projektekből is profitálunk, és
elvetjük a jövőbeli növekedés magjait. Az értéklánc bővítése a petrolkémiai szegmensben megerősíti a pozíciónkat
Európa petrolkémiai gyártói között, miközben a kiskereskedelmi hálózatunk folyamatos bővítésével bebiztosítjuk
vezető szerepünket a régióban. Bízunk abban, hogy ezek
a kezdeményezések az elkövetkező években az eredményesség fenntartható növekedésében, rendkívül erős cash
flow termelésben és magasabb nyereségben mutatkoznak
majd meg.

ERŐS PÉNZÜGYI POZÍCIÓ
A MOL-csoport minden múltbéli eredménye és jövőbeli
törekvése stabil pénzügyi alapokra épül, melyek megőrzése
továbbra is első számú prioritásunk marad. Ez az oka annak,
hogy az Igazgatóság az előrehaladás és a teljesítmény szoros
nyomon követése mellett olyan sok időt fordít a vezetőség
beruházási javaslatainak kiértékelésére és megvitatására is.
Minden eddiginél eltökéltebben törekszünk szilárd pénzügyi
helyzetünk megőrzésére, miközben egyre integráltabb üzleti
modellünknek köszönhetően előnyt kovácsolunk a piaci változásokból, olyan eredményeket és értéket teremtve, melyet
részvényeseink joggal várnak el tőlünk.

Hernádi Zsolt

Molnár József

Chairman and CEO, MOL Group

Group Chief Executive Officer, MOL Group

A MOL-csoport hosszú távon csak akkor lehet sikeres, ha
a környezeti és a társadalmi kérdéseket is beépítjük mindennapi működésünkbe. Ebben az évben az eddigi legalacsonyabb sérülési rátát értük el, energiahatékonyság-javító
programunk keretében pedig éves szinten több mint
300.000 tonnával csökkentettük a szén-dioxid-kibocsátásunkat a 2011-es bázisértékhez képest. Bár ezek az eredmények bizakodásra adnak okot, a jövőben is kiemelt figyelmet
fordítunk a környezeti és a társadalmi problémák kezelésére,
miközben arra törekszünk, hogy fenntarthatósági teljesítményünk a legjobb 20%-ban legyen az olaj- és gázipari vállalatok
között. Tekintettel a piac átláthatóság iránti igényére a nempénzügyi teljesítményünket ismertető beszámolók továbbra
is a vezető külső kezdeményezések – például az ENSZ Global
Compact – alapelvei szerint készülnek a kijelölt igazgatósági
és vezetőségi tagok felügyelete alatt.

KÜLDETÉSBEN A POZITÍV VÁLTOZÁSÉRT
Rendkívüli kiváltságnak érezzük, hogy e kivételes szervezet
vezetői lehetünk. A fantasztikus, megújult vezetői csapat
irányítása alatt a csaknem 30.000 tehetséges, elkötelezetten
dolgozó munkatársunk kiváló eredményeket ért el az év
során: nemcsak a Csoport célkitűzéseit teljesítették, hanem
a részvényesek és az érdekelt felek számára is értéket teremtettek. Éppen ezért az új év elébe is nagy bizakodással tekintünk, azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy jó úton járunk.
Őszintén hisszük, hogy a MOL-csoport működésének minden
helyszínén pozitív változást hoz az emberek életébe, ezért
feltett szándékunk, hogy aktívan, értékteremtő módon
vegyünk részt azon helyi közösségek, régiók és országok
életében, ahol egységeink működnek.
Szeretnénk köszönetet mondani minden munkatársunknak
elkötelezett, kemény munkájáért, továbbá partnereinknek,
ügyfeleinknek és szállítóinknak az év során tanúsított gyümölcsöző együttműködésért.
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Upstream

Kovács Tamás MTI

...lehetôség és
elkötelezettség
a növekedésre
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Downstream

…elkötelezve
a hatékonyság további
növelése mellett
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Midstream

…a földgázszállítás stabil
megtérülést biztosít

13

HR

Középpontban
a tehetségek
…vonzó munkáltató
a legkiemelkedôbb
tehetségek számára
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Fenntarthatóság

…elkötelezve
a hosszú távon
fenntartható
és felelôsségteljes
mûködés mellett
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Interjú

Michelisz Norbert
– Ambíciótól hajtva
a legjobbak között
tréningeztem magam. A nagybátyám szenvedélyes
autóversenyző volt és ő volt az, aki 7 éves koromban
megépítette az első versenyautómat. Így kezdődött a
motorsport iránti rajongásom és azóta sem lehet elmozdítani a kormány mögül! Mindig is szerettem volna
nemzetközi szinten is megmérettetni magam és nagyon
boldog vagyok, hogy a MOL-csoport osztozik ebben az
törekvésemben. Én is és a vállalat is keményen küzdünk
azért, hogy a legjobbak között tartsanak számon.

Az idén kezdi a negyedik szezonját WTCCben a MOL-csoport támogatásával. Hogyan
értékeli az együttműködést?
A MOL-csoport a tehetségek támogatója. Elkötelezetten támogatja a legnagyobb tehetségeket életcéljuk elérésében, legyen az sport, a művészetek vagy
az üzleti élet, az olaj- és gázipar területén. A sportban
a tehetség csupán előszobája annak, hogy valaki a
legjobb legyen, a kitartás és a megszűnni nem akaró
ambíció elengedhetetlen a sikerekhez. Az autó-motor
sportban is maximális teljesítményt kell nyújtani és
ezért a társaság a technikai sportok támogatását
kiemelten fontosnak tartja. A MOL-csoport emellett
más szálakkal is kötődik a motorsporthoz, hiszen a
túraautó-világbajnokság hivatalos üzemanyag beszállítója a csoport tagvállalata, a Panta Distribuzione
S.p.A. Az a sportág, amelyben versenyzek rendkívüli
erőfeszítést, kitartást, fegyelmet és elkötelezettséget
igényel, ezek azok a tulajdonságok, amelyeket az üzleti
életben is nagyra becsülnek.

Hogyan járul hozzá a MOL-csoport ahhoz,
hogy még jobb eredményeket érjen el?
A MOL-csoport lételeme szintén a verseny, ahogy
nekem is. Folyamatosan fejlesztem magam annak
érdekében, hogy egyre jobb eredményeket érjek el.
Egy olyan céggel együttműködésben elérni a céljaimat, amely ugyanazokat az értékeket vallja, mint én,
rendkívül felemelő érzés. A MOL-csoport támogatásának köszönhetően sikerült elérni a magyar autósport történetének eddigi legjelentősebb sikerét.

Szenvedélye a gyorsaság és a teljesítmény
iránt kulcsfontosságú a karrierjében.
Honnan ered ez a rajongás és hogyan inspirálja további sikerekre?
A sportkarrierem nem a szokásos módon indult. Tinédzserként mielőtt a valódi versenysporttal megismerkedtem, számítógépes autó szimulátorokkal

Milyen várakozásokkal tekint az előttünk
álló szezonra?
Az idei év különösen jelentős, hiszen a tavalyi sikerek
után minden eddiginél nagyobb lendülettel küzdök
majd azért, hogy megvalósuljon, amit kitűztem
magam elé és 2015-ben is a legjobbak között legyek.
Pontosan tudom, hogy mit akarok elérni!

Pontosan
tudom,
hogy mit
akarok
elérni!
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