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Publikálásra került a MOL-csoport 2017-os negyedik negyedéves jelentése és a 2018-es 
kitekintés  

 
A MOL Nyrt. a mai napon az alábbi dokumentumokat publikálta: 
 

 Prezentáció a 2017. IV. negyedéves valamint éves eredményekről, 

 Pénzügyi és működési adatok, 

 Frissített Befektetői prezentáció, 

 Kutatás-termelési jelentés 2018, 

 2017 IV. negyedéves eredmények sajtóközlemény 

Az időszak főbb eseményei: 
 

 A szabad cash flow 2017-ben kimagasló 1,41 Mrd dolláros szintet ért el, ami elsősorban annak 

köszönhető, hogy az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA a felfelé módosított 2,3 

Mrd dolláros célt is bőven meghaladó 2,45 Mrd dollárt ért el míg az organikus CAPEX 1,04 Mrd 

dollárt tett ki. 2017 negyedik negyedévében az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 

574 millió dollár lett. 

 A Downstream szegmens újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja 1,18 milliárd dollár 

lett a finomítói környezet és a NxDPS program pozitív hatásainak köszönhetően.   

 Fogyasztói Szolgáltatások szegmens EBITDA-ja újabb rekordszintet, 358 millió dollárt ért el, 

fenntartva a kétszámjegyű növekedést, mely a folyamatosan emelkedő üzemanyag- és nem 

üzemanyag típusú bevételeknek köszönhető. 

 Az Upstream szegmens több mint duplájára, 14 dollár/hordóra növelte a szabad cash flow 

termelését az emelkedő szénhidrogénáraknak, a fenntartható hatékonyságnövekedésnek 

valamint szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetően. 

 2018-as célok: 2,2 Mrd dollár körüli újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA; 1,1-1,3 Mrd 

dollár organikus CAPEX, mely magába foglal 300 millió dollárt stratégiai projektekre; Upstream 

kitermelés 110 ezer hordó/nap kőolaj egyenérték; a Downstream szegmensben már 

jelentkeznek a DS2022 program korai eredményei. 

 

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató így értékelte az eredményeket: „Örömmel mondhatom, hogy 2017-
et újra erős pénzügyi eredményekkel zártuk. Idén már látható volt az előrehaladás a vállalatcsoport 
átalakításában, amelyet a MOL 2030-as stratégiában határoztunk meg. Könnyedén hoztuk a tavalyi év 
során megemelt éves célkitűzéseink szerinti eredményeket, amelyhez minden üzletág hozzájárult. Az 
Upstream szinte megduplázta a szabad cash flow termelését, a Downstream üzletág pedig még tovább 
növelte EBITDA hozzájárulását, miközben a fogyasztói szolgáltatások továbbra is kétszámjegyű 
növekedést produkált. Ami a vállalatcsoport stratégiai átalakulását illeti, a vegyipari (poliol) 
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projektünkben jelentős előrehaladást értünk el, és új, innovatív, mobilitási szolgáltatást is indítottunk. 
2018-at erőteljes lendülettel kezdtük, de még jelentős befektetési döntések előtt állunk. Célunk, hogy 
idén mintegy 2.2 milliárd dolláros EBITDA-t érjünk el, amellyel fedezhetjük az átalakítási projektjeink 
finanszírozását, miközben növeljük a részvényeseinknek fizetendő osztalékot.” 
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