
      Budapest, 2021. február 19. 
 
 

Publikálásra került a MOL-csoport 2020. negyedik negyedéves jelentése és a 2021-es kitekintés  

 

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

• Prezentáció a 2020. IV. negyedéves, valamint éves eredményekről, 

• Pénzügyi és működési adatok, 

• 2020. IV. negyedéves eredmények sajtóközlemény, 

• Videóüzenet a 2020. IV. negyedéves eredményekről 

Az időszak főbb eseményei: 

 Az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 464 millió dollárt ért el 2020 negyedik 

negyedévében, ami 23%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. Így az éves EBIDTA 

2,05 milliárd dollárt tett ki, mely 16%-kal alacsonyabb az elmúlt évi értéknél, de meghaladta utolsó, 

COVID után frissített célkitűzést (1,9 milliárd dollár). 

 Az organikus CAPEX 1,41 milliárd dollárt tett ki, így az egyszerűsített szabad pénzáram 0,6 milliárd 

dollárt ért el 2020-ban, ez meghaladja az előző évi szintet, és valamivel magasabb a COVID előtti 

várakozásainknál. 

 Az Upstream szegmens szénhidrogén termelése 8%-kal nőtt 2020-ban, elérve a napi 120 ezer hordót. 

A szegmens EBITDA-ja azonban 34%-kal volt alacsonyabb az előző évhez képest, elsősorban az 

alacsony gáz- és olajárak miatt. 

 A Downstream szegmens újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja 15%-kal 740 millió dollárra 

esett vissza 2020-ban, elsősorban a nyomott finomítói árrések következtében. 

 A Fogyasztói Szolgáltatások 23%-kal növelte EBITDA hozzájárulását a vállalatcsoport eredményéhez, 

és 2020 utolsó negyedévében 128 millió dollárt ért el. Az üzletág 2020-ban 510 millió dolláros 

EBITDA-jával rekord eredményt produkált, és 8%-kal jobban teljesített mint 2019-ben. 

 2021-es iránymutatás: a makrogazdasági környezet várható javulásának köszönhetően 2,3 milliárd 

dollár körüli EBITDA, és 1,7-1,9 milliárd dollár közötti organikus CAPEX, mely újabb pozitív szabad 

pénzáramot eredményező évet hozhat. 

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta:  
„Több mint 2 milliárd dollár EBITDA-t termeltünk 2020-ban, és bár az eredményünk alacsonyabb volt 2019-
hez képest, a válságra adott gyors reakciónknak köszönhetően még nagyobb szabad pénzáramot 
generáltunk, mint amit a COVID előtti célkitűzésünkben meghatároztunk. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy 
minden üzletágunk hozzájárult a pénzáram növeléséhez, még ebben a jelentős bizonytalanságokkal teli évben 
is. 
2020 soha nem látott kihívásokat hozott. Nagyon büszke vagyok minden kollégámra, mivel működésünk a 
legnagyobb válság közepette is zavartalanul folyt, minden ügyfelünk és partnerünk megbízható társként 
támaszkodhatott ránk, stratégiai beruházásainkat pedig a járványügyi korlátozások ellenére is ugyan 
lassabban, de folytathattuk. Jövőképünket még ilyen súlyos nyomás alatt sem tévesztjük szem elől, és 2021-
ben megduplázzuk erőfeszítéseinket az üzleti transzformáció előrehaladása érdekében. 

https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2020/mol_group_q4_2020_flash_report.pdf
https://molgroup.info/hu/show/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2020/mol_group_fr_tables_2012_2020q4.xlsx
https://molgroup.info/hu/media-kozpont/sajtokozlemenyek/a-mol-csoport-2020-as-penzugyi-eredmenyei-a-kihivasokkal-teli-evben-is-erosen-teljesitett-a-vallalat
https://youtu.be/eRkhN6d0ZDI


Arra számítunk, hogy 2021-ben részben normalizálódhat a makrogazdasági helyzet, ezért is emeljük 2,3 
milliárd dollárra az éves EBITDA célkitűzésünket. A beruházásainknak szintén fel kell zárkózniuk, így az 
organikus CAPEX-ünk 1,7-1,9 milliárd dollár körül lesz, amit teljes mértékben a működésünkből fogunk tudni 
finanszírozni, így ismét szabad pénzáramot termelhetünk majd.” 

 

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