
      Budapest, 2020. február 21. 
 

 

Publikálásra került a MOL-csoport 2019-es negyedik negyedéves jelentése és a 2020-as 

kitekintés  

 

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

• Prezentáció a 2019. IV. negyedéves valamint éves eredményekről, 

• Pénzügyi és működési adatok, 

• 2019. IV. negyedéves eredmények sajtóközlemény, 

• Frissített Befektetői prezentáció, 

• Videóüzenet a 2019. IV. negyedéves eredményekről 

Az időszak főbb eseményei: 

 Az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 598 millió dollárt ért el a negyedik negyedévében, 

ez 13%-al elmarad az előző évi értéktől. A 2019. évi EBITDA így 2,44 milliárd dollár lett, amely 

meghaladja a felfelé módosított EBITDA célkitűzésünket. Az egyszerűsített szabad pénzáram annak 

ellenére pozitív maradt (0,4 milliárd dollár), hogy stratégiai projektjeink kapcsán beruházási 

költségeink növekedtek. 

 Az Upstream szegmens 2019-ben változatlan 111 ezer kőolaj hordó-egyenérték termelést, 1,05 

milliárd dollár EBITDA-t és közel 700 millió dollár egyszerűsített cashflow-t ért el. 

 A Downstream üzletág 2019. évi újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-ja 866 millió dollárt tett 

ki, köszönhetően a gyengébb finomító és petrolkémiai árréseknek. 

 A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens negyedik negyedéves EBITDA-ja a az előző évhez képest 30%-

ot növekedett helyi pénznemben, (24% növekedés dollárban) így az éves EBITDA újabb kétszámjegyű 

növekedéssel 471 millió dollárt tett ki. 

 2020-as 2,5 Mrd dollár körüli újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA a külső környezettel 

kapcsolatos középtávú várakozásaink alapján, mely magába foglalja az azerbajdzsáni ACG mezők hat 

hónapos hozzájárulását. Organikus CAPEX várakozásunk 1,9-2,1 milliárd dollár, ami tartalmaz 0,7-0,8 

milliárd dollárt, amelyet a transzformációs projektekre költünk. Az Upstream szegmensben 120 ezer 

kőolaj hordó-egyenérték termelés, a Downstream szegmensben a stratégiai projektek folytatása, 

Fogyasztói Szolgáltatások üzletágban újabb rekordév a várakozásunk. 

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta:  

„Erős eredményt értünk el 2019-ben, ami a gyengébb külső környezet ellenére is kicsivel meghaladta a 

megemelt EBITDA célkitűzést. 

Jelentős mérföldköveket értünk el 2030-as stratégiai transzformációs projektjeinkkel: szerződést kötöttünk 

Azerbajdzsánban egy jelentős upstream részesedés vásárlásról, a poliol projektnél elértük az 50%-os 

készültséget, míg a Fogyasztói Szolgáltatások ismét rekordot döntött.  
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Szilárd alapjainkra építve, a növekvő globális bizonytalanság ellenére optimistán tekintünk a 2020-as évre. Új 

eszközeink segítségével várakozásaink szerint az EBITDA 2,5 milliárd dollárra nő, középtávon 60 dollár/hordós 

Brent kőolajárral számolva és még konzervatívabb petrolkémiai környezetet feltételezve. Ez ismét elég 

cashflowt fog biztosítani nekünk, hogy fedezze stratégiai beruházásainkat.” 

 

További információ, kapcsolat: 
Tel:  +36 1 464 1395  
Email:  investorrelations@mol.hu 
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