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TVK –
a közép-kelet-európai régió
polietilén- és polipropilén
piacának vezetô szállítója
A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (TVK), a MOL-csoport tagjaként Magyarország és a
térség meghatározó petrolkémiai vállalata, amely nemcsak a hazai, hanem számos nyugat- és kelet-európai közepes és kis méretû mûanyagfeldolgozó vállalatot lát el alapanyaggal. Termékeivel több mint negyven országban van jelen.
Etiléntermelôként legfontosabb beszállítója a szintén Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében tevékenykedô másik nagy vegyipari vállalatnak, a BorsodChem Rt.nek. A MOL-csoport másik leányvállalata, a MOLTRADE Mineralimpex Rt. a TVK
legjelentôsebb alapanyag-beszállítója.

Legfontosabb pénzügyi adatok 2002-2003

IFRS, konszolidált, auditált

2002

2003

2002

2003

(millió Ft)

(millió Ft)

(ezer euró)

(ezer euró)

135 124

150 284

572 802

573 100

443

4 195

1 878

15 997

Amortizáció

8 111

7 798

34 383

29 737

Nettó eredmény

1 819

5 295

7 711

20 192

20 132

53 081

85 341

211 341

Értékesítés árbevétele
Kamat és adózás, rendkívüli tételek és
kisebbségi részesedés elôtti eredmény (EBIT)

Beruházások
Mérlegfôösszeg

134 274

182 081

569 199

694 356

Saját tôke

97 112

102 361

411 666

390 348

Jegyzett tôke

24 510

24 501

103 900

93 433

75

218

0,32

0,83

ROE – Saját tôke arányos megtérülés (%)

1,87

5,17

1,87

5,17

ROA – Eszközarányos megtérülés (%)

1,35

2,91

1,35

2,91

Fô mutatószámok
EPS - Egy részvényre esô jövedelem
(Ft/db; euró/db)

TVK-részvény záróára a Budapesti Értéktôzsdén (forintban, illetve euróban)
• Legmagasabb

4 800

4 550

20,35

17,35

• Legalacsonyabb

2 800

3 940

11,87

15,02

• December 31-én

3 940

3 955

16,70

15,08

95 485

95 849

404,77

365,52

Kapitalizáció
(december 31-i záróár alapján, millió)
Egyéb adatok

2002

Átlaglétszám (fô)

2 205

2 091

24 423 843

24 423 843

24 234 843

24 234 843

189 000

189 000

10

7

Részvények száma (db)
• Törzsrészvények
• Dolgozói részvények
Konszolidációba bevont társaságok száma

2003

Megjegyzés: 2002. december 31-én az MNB Deviza EUR/HUF középárfolyam: 235,90, 2003. december 31-én az MNB
Deviza EUR/HUF középárfolyam: 262,23

• • • 2 • • •

TVK - a közép-kelet-európai régió polietilénés polipropilén piacának vezetô szállítója

Fô tevékenységei

Fô célkitûzése

Olefingyártás (etilén-, propilén- és
olefingyártási melléktermékek elôállítása
és nagykereskedelme).
Polimergyártás (kis-, közepes- és
nagysûrûségû polietilén /LDPE, MDPE,
HDPE/, illetve polipropilén /PP kopolimer és homopolimer/ gyártása és nagykereskedelme).

Célunk, hogy növeljük a részvényesi
értéket a versenyképesség folyamatos
fokozásával a hatékony mûködés, a piaci
lehetôségek kihasználása és a piaci pozíciók további erôsítése révén. Célunk az
eredményesség növelése dinamikus
fejlesztési stratégia követésével és a
belsô hatékonysági tartalékok folyamatos feltárásával.

Jövôkép
A TVK a petrolkémia területén töltsön be
vezetô szerepet egy olyan partneri rendszerben, amely a kölcsönös elônyökön
alapulva biztosítja domináns pozícióját
Közép-Európában a társaságnál megvalósuló fejlesztések, illetve egyéb
lehetôségek útján, egyidejûleg erôsítve a
TVK független beszállítói szerepét az
Európai Unió integrált piacán.
Küldetés
Vevôinknek a minôséget és a megbízhatóságot jelentse a TVK név.
Munkatársaink legyenek büszkék arra,
hogy méltó környezetben zajló dinamikus fejlôdés részesei. A Társaság
értékét folyamatosan növeljük, részvényeseink bizalmát élvezzük.

EBITDA

200,000

Egy részvényre jutó nyereség (EPS)

20,000
16,000

100,000

50,000

12,000

Ft/db

millió Ft

150,000
millió Ft

A küldetés teljesítését lehetôvé tevô
alapértékeink:
• a jól képzett, kreatív és motivált
munkatársak,
• a biztonság, az egészség és a természeti környezet iránti felelôsségteljes elkötelezettség,
• a kölcsönös elônyökön alapuló,
tartós, üzleti kapcsolatok,
• a társaság mûködését átható minôségtudat.
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Elnöki levél
Tisztelt Részvényeseink!
A TVK-csoport a 2003. év folyamán a
2002. évi eredményeknél magasabb teljesítményt ért el annak ellenére, hogy a
külsô környezet kedvezôtlen, és az európai gazdaságokban stagnálás tapasztalható. Az eredmények növekedéséhez
hozzájárult a TVK-csoport alapanyagellátására és termékértékesítésére pozitívan ható árfolyamhatások mellett a
belsô folyamatok hatékonyságának
javulása, a stabil, jó minôségû alapanyagellátás és az abból eredô jobb termékkihozatalok, a polimer értékesítés üzleti
folyamatában sikeresen végrehajtott
hatékonyságjavító projekt, valamint a
szigorú költséggazdálkodás.
A tervezettnek megfelelôen halad a
Petrolkémiai Fejlesztési Projekt mûszaki
megvalósítása. Az 55 milliárd Ft értékû
beruházás mellett, részben a mûködôtôke-elemekkel való hatékony gazdálkodással, sikeresen biztosítottuk a
fejlesztésekhez szükséges pénzügyi forrásokat. A stratégiai fejlesztések területén 2004. évi feladatunk az ütemtervszerû és költségkereten belüli megvalósítás, a finanszírozási feltételek terv
szerinti biztosítása, valamint az új gyárak
átadása beüzemelésre. A sikeres projektzárás nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy lehetôségünk nyíljon a petrolkémiai
piacon a régióbeli vezetô pozíció megtartására és a közép-európai polimerfelhasználás növekedésének kiaknázására,
biztos alapot teremtve ezzel jövôbeni
mûködésünkhöz.
Nagyon fontosnak tartom megemlíteni,
hogy a költséghatékonysági projektek
eredményeképpen befolyásolható költségeinket a 2002. évi szinten tartottuk
úgy, hogy a kétévente esedékes nagyjavításra is sor került.
Az üzleti eredmény javítása érdekében –
a TVK 1999. év végén meghirdetett
stratégiájának megfelelôen – tovább folytatódott a profiltisztítás, amely lehetôvé
teszi az alaptevékenységre, az olefin- és
poliolefingyártásra történô koncent-

rálást, és ezzel az erôforrások átcsoportosítását a nagyobb hozzáadott értéket
termelô alaptevékenységre. Az elmúlt
négy évben a társaság szigorú következetességgel hajtotta végre a mûanyagfeldolgozó, különbözô szolgáltató
és egyéb nem alaptevékenységet végzô
érdekeltségek értékesítését. A folyamat
eredményeként a TVK 30 leányvállalattól
vált meg, és a jövôben is sor kerülhet
bizonyos tevékenységek kiszervezésére.
A korábbi évtizedek környezetszennyezései miatt végzendô kármentesítésre
jelentôs összeget fordítunk minden
évben, amelyet a mai nehéz gazdasági
körülmények között is folytatunk.
2003 a jubileum éve volt, a TVK
alapításának ötvenedik évfordulóját
ünnepelhettük. Ez a nem mindennapi
alkalom lehetôséget adott arra, hogy
értékeljük a mögöttünk álló fél évszázadot, és végiggondoljuk a következô
évek, évtizedek elôttünk álló céljait és
feladatait is. Büszkék vagyunk az elôttünk járók teljesítményére, és azért dolgozunk, hogy a múltból hozott értékeket
– a kiváló szaktudást, a munka szeretetét és a jövô zálogát jelentô innovációs
képességet – megôrizzük, és átörökítsük majd az utánunk következôkre is.
Nem feledkeztünk meg arról sem, hogy
az együttmûködés, a folyamatosan növekedô egyéni- és csapatteljesítmények
mögött emberek állnak, ezért odafigyeltünk munkatársaink ösztönzésére és
fejlesztésére is. Az eddig is széleskörû
juttatási rendszerünket tovább bôvítettük, és 2003-ban jelentôs összeget fordítottunk oktatási és képzési programokra
is, melynek köszönhetôen munkatársaink tovább gyarapíthatták tudásukat. A
már mûködô teljesítménybér mellett
2004-ben bevezetjük a teljesítménymenedzselési rendszert is, amely az
egyéni teljesítmények fokozását és elismerését hivatott elôsegíteni.
Ha a jövôrôl szólunk, meg kell említenünk
azt is, hogy a MOL-csoport tagjaként a
TVK aktívan és sikeresen vesz részt abban
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a munkában, amely a csoporton belüli
szinergiák kiaknázására irányul. Az üzleti
területek – a termelés és annak alapanyagellátása, valamint a termékértékesítés –
MOL-csoporton belüli szakmai integrációja
a 2003. év során megvalósult. Ez az
együttmûködés számos elônyt biztosít a
TVK számára, mint például a stabil alapanyag-ellátás és melléktermék-elhelyezés,
vagy a kereskedelmi csatornák optimális
mûködtetése. Ezek jó alapot szolgáltatnak
a termelés és az értékesítés, valamint a létszámgazdálkodás hatékonyságának további javításához a következô idôszakban.
A stratégiai beruházás eredményeképpen társaságunk hasonló petrolkémiai
profilú, európai vezetô cégek gazdaságos termelési méretét és versenyképességét közelíti majd. A TVK
megerôsítheti a már elért petrolkémiai
vezetô pozícióját a közép-európai
régióban. A MOL-csoport Vegyipari
divíziójába tartozó szlovák Slovnaft
petrolkémiai kapacitásaival és értékesítésével együtt pedig megkérdôjelezhetetlenül vezetô szerepet tölt be a
régió piacán. Pozícióink megerôsítéséért
a következô idôszakban a csoporton
belüli együttmûködési feltételek fino-

mítását, valamint a további szinergiák
feltárását és kihasználását tûzzük ki célul
a hatékonyság, és végsô soron a
részvényesi érték növelése érdekében.
A MOL-csoport tagjaként 2004-ben
egyik legfontosabb feladatunk társaságunk tevékenységeinek további összehangolása, a belsô hatékonyság növelése, amely biztosítja a csoport számára
az organikus növekedés lehetôségét.
Az Igazgatóság az elkövetkezendô évben mindent megtesz azért, hogy stratégiai céljait elérje, és ezáltal biztosítsa a
maximális részvényesi értéket.
Végezetül a társaság vezetésének
köszönöm a TVK sikereihez való eredményes hozzájárulást, munkatársainknak
áldozatos munkájukat és elkötelezettségüket, üzleti partnereinknek pedig lojalitásukat.

2004. április 07.

Mosonyi György
az Igazgatóság elnöke
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Mosonyi György
az Igazgatóság elnöke

Kiemelt stratégiai célok
A társaság hatékonyságának és eredményességének növelése. A régióbeli vezetô
petrolkémiai pozíció megôrzése a regionális polimerfelhasználás növekedésének kiaknázásával.

Profiltisztítás
A TVK az 1999. év végén meghirdetett
stratégiájának megfelelôen alapvetô
célkitûzés volt a profiltisztítás, az alaptevékenységre, az olefin- és poliolefingyártásra való koncentrálás. Ennek keretében az elmúlt négy évben szigorú
következetességgel hajtottuk végre a
mûanyagfeldolgozó, a különbözô szolgáltató és az egyéb nem alaptevékenységet
végzô érdekeltségek értékesítését. Ez a
stratégia lehetôvé teszi az erôforrások
átcsoportosítását a nagyobb hozzáadott
értéket termelô alaptevékenységre. A
folyamat eredményeként 1999-óta 30 leányvállalattól vált meg a TVK. Ezzel a
stratégiával összhangban a jövôben sor
kerülhet bizonyos tevékenységek kiszervezésére.
A TVK, mint a MOL-csoport tagja
A MOL-csoport tagjaként a TVK aktívan
és sikeresen vesz részt abban a munkában, amelyet a három vállalat a szinergiák kiaknázása érdekében folytat.
A MOL, a TVK és a Slovnaft Igazgatóságainak döntése értelmében az üzleti területeknek – ezen belül a termelést és
annak alapanyag-ellátását, valamint a termékértékesítést értve – a MOL-csoporton belüli integrációja 2003. év végére
megvalósult. Ez az integráció számos
elônyt biztosít a TVK számára, mint például a stabil alapanyag-ellátás és melléktermék-elhelyezés, vagy a polimer kereskedelmi csatornák optimális mûködtetése. Terveink szerint a funkcionális területek integrációját 2004. elsô félévében végezzük el. Ez biztosítja a termelés
és az értékesítés, valamint a létszámgazdálkodás hatékonyságának további javulását a következô idôszakban.
A 2004. január 1-jén felállított integrált
Vegyipari divíziót irányító vezetés feladata a TVK és a Slovnaft vegyipari termelé-

si és kereskedelmi tevékenységének
összehangolása. Az összehangolt
mûködés célja az ellátás optimalizálása,
jobb termék-portfólió kialakítása, amelylyel a társaságoknál jelentôs mértékû hatékonyságjavulás érhetô el. A két társaság megôrzi független jogi személyiségét.
A fenti döntésnek megfelelôen a társaság döntött a szervezeti felépítés módosításáról. A szervezetkorszerûsítés alapelve a termelés és értékesítés hatékonyságának javítása, valamint az Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem, Minôségügy (EBKM)
területek kiemelt kezelése volt. A módosított szervezeti ábrát a 68. oldalon
mutatjuk be.
Petrolkémiai Fejlesztési Projekt
A TVK 430 millió euró (közel 110 milliárd
Ft) értékû Petrolkémiai Fejlesztési Projektjének – amelyet világviszonylatban is
rekordidô alatt kíván megvalósítani –
helyszíni kivitelezése valamennyi alprojekt területén intenzíven folyt az Igazgatóság által jóváhagyott ütemtervnek
megfelelôen. Ezt jelzi a megnövekedett
kivitelezôi létszám is, amely 1700-2100
fô között változott.
A stratégiai beruházási programcsomagot a társaság Igazgatósága 2002. március 26-án hagyta jóvá. A fejlesztési projekt keretében 2005-ig három jelentôs
termelôkapacitás-bôvítést valósít meg a
TVK. Az etiléntermelô kapacitás egy új olefingyár létesítésével jelentôsen megnô, a
nagysûrûségû polietilén kapacitás kétszeresére nô, valamint korszerûsödik a
polipropiléngyártó kapacitásunk is, ez utóbbi projekt 2002-ben sikeresen le is zárult.
A TVK Petrolkémiai Fejlesztési Projektje,
amely összhangban áll a csoporton
belüli fejlesztésekkel, megfelelô választ
ad a petrolkémiai verseny kihívásaira.
Középpontba helyezi a marketing- és ér-
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A projekt finanszírozására a társaság
150 millió euró Hermes hitelt vett fel 10
éves futamidôre, valamint egy 130 millió
euró szindikált hitelt 5 éves futamidôre.
A fennmaradó 150 millió euró összeget
saját forrásból fedezi a TVK. A projekt
megvalósításának összköltségébôl 2003.

december 31-ig 237 millió euró már kifizetésre került.
Méretét és hatását tekintve a fejlesztés
jelentôsége a Tiszai Vegyi Kombinát alapításához hasonlítható, így nem csupán a
társaság életében, hanem a hazai ipartörténetben is mérföldkônek tekinthetô.
A beruházás eredményeképpen a társaság eléri azt a méretgazdaságosságot,
amelynek birtokában megôrizheti vezetô
pozícióját a közép-európai régióban, és
erôsítheti piaci jelenlétét az Európai
Unióban.

A TVK gyárai és a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt (PFP)
Üzem

Kapacitás (kt/év)

Indulás

Beruházási költség

éve

(millió euró)

PFP után

370

370

Linde

1975

-

-

250

Linde

2004

238

Olefin-1*
Olefin-2*
Etilén összesen

Technológia

PFP elôtt

370

620

LDPE-1

55

55

ICI

1970

-

LDPE-2

65

65

BASF

1991

-

120

120

LDPE összesen
HDPE

200

210

Phillips

1986

-

-

200

Mitsui

2004

129

-

PE-4 (HDPE-2)
HDPE összesen

200

410

PE összesen

320

530

PP-2**

50

-

Sumitomo

1983

PP-3

100

100

Himont

1989

-

PP-4

140

180

Himont

1999

13

PP összesen

290

280

Polimerek összesen

610

810

-

-

-

2004

Kiszolgáló létesítmények
Beruházási költség összesen

50
430

* Etilénre vonatkoztatott kapacitáskihasználás
** A gyár 2002-ben leállításra került.
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Petrolkémiai Fejlesztési Projekt
beruházási költsége
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tékesítési szempontokat, modern termékportfóliót eredményez (a TVK új
HDPE technológiája alkalmas lesz korszerû csôtípusú termékek elôállítására
is), valamint idôben megelôzi más társaságok regionális fejlesztéseit.
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Kiemelt stratégiai célok

A Petrolkémiai Fejlesztési
Projekt 2003. évi eseményei
A projekt terveztetése és a kapcsolódó
áruk és szolgáltatások beszerzése a
befejezés stádiumába került. Minden
projekt területén intenzíven folyt a kivitelezés, az utolsó negyedévben az átlagos kivitelezôi létszám meghaladta az
1800 fôt. Az egyes alprojektek eseményeit az alábbiakban foglaljuk össze.
Olefin-2 projekt A kiviteli tervezés
gyakorlatilag befejezôdött, az árubeszerzés folyamatban van, elérte a 88%-os
értéket. Megvalósítottuk az építészeti
munkákat, a föld alatti vezetékek fektetését, és az acélszerkezetek telepítésével is a befejezés elôtt állunk. A bontókemencéket szerkezetkészre szereltük, megkezdtük a kapcsolódó csôszerelési munkákat. Júniusban megkezdtük
a projekt kritikus tevékenységének
számító, föld feletti csôvezetékek elôgyártását, októberben pedig a helyszíni
csôszerelést. Befejeztük az Olefin-2/PE-4
közös hûtôtorony építészeti tevékenységét, elkezdtük a gépészeti szerelést.
Megkezdtük a folyamatirányító rendszer
telepítését, amelynek megtartottuk a
gyártómûvi tesztjét. Befejeztük a villamos alállomás telepítését, megkezdtük a
tesztelését. Megkezdtük a terepi villamos és mûszeres szerelési munkákat.
Polietilén-4 projekt A kiviteli tervezés
befejezôdött. A fôvállalkozó leszállította a

szállítási terjedelmébe tartozó összes
berendezést. Az extruder épület kivételével befejeztünk minden egyéb építészeti munkát. A készülékek és az acélszerkezetek
több
mint
90%-át
letelepítettük. Végéhez ért a villamos
alállomás telepítése, megkezdtük a
terepi villamos szerelést. Szeptember
elején megkezdtük a csôelôregyártást,
november végén pedig a csôszerelést. A
logisztika területén felépítettük a raktárépületet, valamint a granulátumtároló
silóparkot, megkezdtük a csomagolósor
telepítésének elôkészítését.
Kiszolgáló Létesítmények Projekt
A csomagba tartozó hat alprojekt tervezését befejeztük. Az áruszállítás a
kivitelezéssel összhangban zajlott.
Befejeztük az út- és közmûhálózat
bôvítését. Befejeztük az „Üzemközi termék- és szolgáltató vezetékek” alprojekt
keretén belül az új csôhidak építését és
az acélszerkezetek szerelését, valamint
megkezdtük a helyszíni csôszerelést.
Folytattuk az új etiléntároló rendszer
építését. Az év végére a tartály építésével, a technológiai berendezések alapozásával és a kapcsolódó csôhidak építésével meghaladtuk az 50%-os készültséget. Az etiléntároló és az Olefin-2
/PE-4 üzemek villamosenergia-ellátásának kiépítésével a befejezés stádiumába
jutottunk. Szennyvíztisztító rendszerünk
korszerûsítésének munkáival az év
végére meghaladtuk a 90%-os készültséget.
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50 év története
A TVK története 50 évvel ezelôtt – 1953.
január 15-én – a Tiszavidéki Vegyi Kombinát alapító okiratának kiadásával kezdôdött.
A vállalat elsô üzeme a földgázfogadó
állomás volt, amely 1959. október 21-én
kezdte meg mûködését.
A Lakkfesték- és Mûgyantagyár 1961ben kezdte meg a termelést. A TVK tulajdoni részét 1994 augusztusában teljes
egészében értékesítette az Akzo Nobel
Coatings International B.V. részére.
1965. november 29-én ünnepélyes külsôségek között avatták fel a Tiszai Vegyi
Kombinátot, amely ekkor három alapvetô
gyárból – ammóniagyár, mûtrágyagyár,
lakkfesték- és mûgyantagyár – állt.
A Mûanyaggyárban a termelés 1966.
szeptember végén polietilén feldolgozással kezdôdött.
Az elsô kissûrûségû polietiléngyárat
(LDPE-1) 1970-ben helyezték üzembe.
1970-ben kezdôdött az Olefingyár beruházása, amely a kalusi Klórvinilgyár és az
Olefingyár közötti etilént szállító távvezeték megépítését is magában foglalta.
1974. október 25-én elkészült a 336 km
hosszú etilént szállító csôvezeték magyar és szovjet szakasza. A folyamatos
termelés 1975. február 1-jén indult meg
az Olefingyárban. Két nappal késôbb az
etilénszállítás is megkezdôdött Kalusba.
A PP-1 gyárban 1978. szeptember 30-án
kezdôdött meg a termelés. 1983. október
25-én kezdte meg a termelését a PP-2
gyár, amelynek éves kapacitása 40 ezer
tonna.
1984. április 4-én megkezdôdött a polietiléngyár (HDPE) beruházása, majd
1986. augusztus 21-én üzembe helyezték az új létesítményt.
Az 1989. február 24-i elsô termék megjelenését, azaz a sikeres próbaüzemet
követôen a PP-3 üzemet ünnepélyesen
1989. április 26-án adták át.

A TVK folyamatos bôvülésének újabb
állomása az évi 60 ezer tonna kapacitású, kissûrûségû Polietiléngyár (LDPE-2)
volt, amely 1991. július 3-án kezdte meg
a termelést.
A Tiszai Vegyi Kombinát 1992. január
elsején egyszemélyes állami tulajdonú
részvénytársasággá alakult 24 milliárd
forint törzstôkével.
A MOL és a TVK 10 éves alapanyagellátási szerzôdést kötött 1994. március
16-án. Több évre szóló etilénszállítási
szerzôdés aláírására került sor a TVK és
a BorsodChem Rt. között 1994. április
15-én.
A minôségbiztosítás újabb állomásaként
1995 márciusában a TVK Igazgatósága
határozatot hozott a Környezetvédelmi
Irányítási Rendszer (KIR) bevezetésérôl.
A KIR oklevelet 1998. február 26-án
adták át.
1992. július 23-án a TVK Igazgatósága
döntést hozott az ammóniatermelés
megszüntetésérôl, majd 1995. június 20án jóváhagyta a mûtrágyagyártás befejezését.
Az 1996. évi privatizáció során, a TVK
munkatársai számára 2,4 milliárd forint
értékû részvénycsomag állt rendelkezésre a dolgozói részvényjegyzés során.
A TVK nagyméretû termelôvállalati
kategóriában Nemzeti Minôségi Díjat
kapott 1998. november 13-án.
2000. június 29-én került sor a PP-4
üzem avatására, amelynek megvalósításával a TVK polipropilén gyártó
kapacitása megduplázódott, így a keletközép-európai régió polipropilénigényének 40%-át fedezte.
A 2002. március 26-i igazgatósági döntés
nyomán kapott zöld utat a Petrolkémiai
Fejlesztési Projekt. A mintegy 110 milliárd
forintos beruházás keretében egy új
olefin- és polietiléngyár épül. Az Olefin-2
gyár alapkövének ünnepélyes letételére
2002. szeptember 25-én került sor.
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Társasági áttekintés
2003-as évben a kedvezôtlen piaci körülmények ellenére, és a problémamentesen
lezajlott, három hetes, tervezett nagyjavítás mellett is sikerült növelni a Társaság
árbevételét. A TVK vertikálisan integrált termelési struktúrában, különbözô szénhidrogének felhasználásával mûanyagipari alapanyagot állít elô. A termelési folyamat
két fô szakasza a monomergyártás és a polimerizáció.

A petrolkémiai vertikum
Monomergyártás

Polimerizáció

Vásárolt etilén

Értékesített etilén

Vásárolt
vegyipari
benzin

Etilén

Olefingyár
Vásárolt
gázolaj

Propilén

Vásárolt
propilén

LDPE-gyárak

LDPE

HDPE-gyár

HDPE

PP-gyárak

PP

BT, C4, C8, C9 frakciók,
kvencsolaj, hidrogén

nek, amelynek döntôen saját elôállítású
alapanyagot ad. Ez a mennyiség 2003ban 84 kt-t tett ki. A TVK kis mennyiségben (37 kt) ukrán importból is szerzett be
etilént, hogy a BorsodChem Rt.-vel
szemben fennálló szerzôdésben vállalt
kötelezettségének eleget tudjon tenni.
A polipropiléngyártó kapacitások minél
teljesebb monomerellátása végett
növekvô mértékben szükséges külsô
forrásokból történô propilénbeszerzés.
A polimergyárak termeléséhez szükséges monomerek biztosításához 2003ban a TVK 89 kt propilént szerzett be
döntôen a MOL-csoporthoz tartozó forrásokból.
Polimer Üzletág

Olefin Üzletág
2003-ban az üzletág árbevételét 8%-kal
sikerült növelni, a termeléskiesést és a
kapacitáskihasználás csökkenését okozó,
tervezett nagyjavítási munkálatok mellett.

Az Olefin Üzletág árbevétele
és az értékesített mennyiségek
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A TVK Linde-technológiával épült olefingyára 1975-ben kezdte meg mûködését.

100

0

0
1999

2000

2001

2002

2003

Árbevétel
Értékesített mennyiségek

Az Olefin Üzletág
kapacitás-kihasználtsága

Az alapanyag ellátást a MOL-csoport biztosítja. Ugyanakkor a melléktermékként
keletkezô izobutilén, benzol- és motorbenzin-frakció döntô hányadát a MOLcsoport használja fel MTBE- és benzolgyártáshoz, valamint motorbenzin-keverô
komponensként. A kvencsolajat a TVK
ipartelepén található Tiszai Columbian
Koromgyártó Kft. (CTK) hasznosítja az
iparikorom-gyártás alapanyagaként.
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Az elôállított etilén nagy részét, a
propilént pedig teljes egészében a társaság polimerüzemei használják fel.
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A TVK, mint egyetlen hazai etiléntermelô,
stratégiai beszállítója a BorsodChem Rt.-

2003-ban a korlátozott monomerellátás
és az elvégzett nagyjavítások miatt az
elôzô évhez viszonyítva minden termékszegmensben alacsonyabb termelési
volument, ezáltal alacsonyabb effektív
kapacitáskihasználást értünk el. A 2003.
évi összesített polimertermelés 568 kt
volt. Sikerült szinten tartani a társaság
különbözô termelôegységeinek korábbi
idôszakokra is jellemzô, rendkívül magas, 90% feletti kapacitáskihasználtságát. Emellett kis mértékben, 6%-kal
javult az üzletág értékesítési árbevétele,
melynek 73%-a az export piacokon realizálódott. Az egyes termékekre vetített
belföldi piaci részesedés is nôtt.
Kissûrûségû polietilén (LDPE)
termékcsoport A TVK 1970-ben az
olefingyár által elôállított etilénre épülô,
ICI-technológiával mûködô polietiléngyár
(LDPE-1) létesítésével integrált termelést valósított meg. A kissûrûségû polietiléngyártó kapacitás és termékválaszték a BASF-technológiájú LDPE-2 üzem
építésével jelentôsen bôvült 1991-ben.
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Társasági áttekintés

MONTELL (ma Basell) technológiájú polipropilén üzem állítja elô a TVK TIPPLEN
márkanevû polipropiléntermékeit, amelyek között a homopolimerek, a heterofázisos kopolimerek és a random kopolimerek egyaránt megtalálhatóak. A
termékek felhasználási területe rendkívül
széles:
• fröccstermékek,
• csövek és profilok,
• öntött és fújt fólia,
• biaxiálisan orientált fólia,
• raffia és monofilamentek,
• szálak
elôállítására alkalmas típusok találhatóak
meg a termékpalettán.
A PP-termékcsoport árbevétele 1,3%-kal
nôtt. 2003-ban 66%-ról 69%-ra sikerült
növelni a belföldi piaci részesedést.

Nagysûrûségû polietilén (HDPE)
termékcsoport A nagysûrûségû polietilént elôállító, PHILLIPS-technológiát
alkalmazó HDPE-üzem 1986-ban épült. A
HDPE-alapanyagok alkalmazása sokrétû.
Ennek megfelelôen a TIPELIN márkanéven forgalmazott termékek között
megtalálhatóak
• a fóliák,
• a különbözô méretû, fúvott üreges testek,
• a hasított szálak,
• a gáz- és vízvezetékek
elôállítására szolgáló polietiléntípusok.
Az HDPE-termékcsoport árbevétele
2,4%-kal csökkent, 2003-ban 43%-ra
csökkent a belföldi piaci részesedés.

A Polimer Üzletág
árbevétele
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A TIPOLEN márkanevû kissûrûségû polietilének felhasználási területei a következôk:
• fóliák,
• fúvott üreges testek,
• fröccstermékek.
Az LDPE-termékcsoport árbevétele 3,3%kal nôtt. 2003-ban 60%-ról 62%-ra sikerült növelni a belföldi piaci részesedést.
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2003-ban a TVK folytatta az alaptevékenységre fókuszáló stratégiáját. Ebben az
évben a TVK értékesítette az Inno-Comp
Kft.-ben fennálló 69%-os tulajdoni részét; a
külföldi kereskedelmi tevékenységet folytató leányvállalatok közül pedig a TVK
100%-os tulajdonába került a TVKMOLChem S.a.r.l. A meghirdetett stratégiával összhangban a jövôben sor kerülhet
bizonyos tevékenységek kiszervezésére.

Polipropilén (PP) termékcsoport Az
1983-ban üzembe helyezett SUMITOMO
és az 1989 óta üzemelô HIMONT (ma
Basell) technológiájú polipropilén gyárak
mellett 2000 tavaszától a legmodernebb
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Telephely

Milánó
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Frankfurt am Main

Párizs

Wiener Neustadt

Tiszaújváros
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200 000 GBP
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100%
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Alapítás éve

A TVK részesedése
Tulajdonostárs

Pénzügyi információk a 2003. évrôl (millió Ft)
TVK Italia
S.r.l.Saját tôke
Értékesítés árbevétele
Nettó eredmény

TVK UK
Ltd.

TVK Inter-Chemol
GmbH

TVK-France
S.a.r.l.

TVK-Austria
GmbH.

TVK Ingatlankezelô Kft.

85
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80
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3.303
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20
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HDPE-termékcsoport
PP-termékcsoport

2002

2003

Társasági értékek
A TVK kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem iránti elkötelezettséget, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtését, a minôségügyi szemléletet, a
munkatársai iránti elkötelezettséget és a társadalmi felelôsségvállalást.
Környezetvédelem
iránti elkötelezettség
Az ISO 14001:1996 szabvány szerint már
hat éve mûködtetett Környezetközpontú
Irányítási Rendszer (KIR) újratanúsítást
követô 2. felügyeleti auditja 2003. március 10-12-én zajlott le. Az auditot végzô
TÜV Rheinland InterCert Kft. a tanúsítvány érvényességét meghosszabbította.
2003-ban a veszélyes hulladékok kezelése a jogszabályi elôírások és hatósági
kötelezések betartásával történt. A termékdíj-törvény és a csomagolási hulladékokról szóló kormányrendelet elôírásainak teljesítése érdekében ún.
koordináló szervezethez csatlakoztunk

(ÖKO-Pannon Kht.), amely 2003 második
negyedévétôl átvállalta a társaság hulladékhasznosítási és termékdíjfizetési
kötelezettségét. A jogszabályi elôírásnak
megfelelôen megszereztük meglévô légszennyezô pontforrásaink új engedélyét.
Társaságunk részt vett az ENSZ Ipari
Fejlesztési Szervezete által támogatott
„Tisza folyó integrált környezetmenedzsmentje és szennyezéscsökkentése” projekt megvalósításában, amelynek lezárásaként tanúsítvánnyal értékelték a TVK
jelentôs hozzájárulását a Tisza baleseti
szennyezôdésének megelôzéséhez.
2003-ban megvalósult jelentôsebb környezetvédelmi fejlesztések Az Olefin tartálypark felújítása és
az LDPE-1 üzem tartályainak átalakítása
során vákuumfigyelô rendszert építettünk
be, melynek segítségével megelôzhetô a
tárolt anyag kikerülése a környezetbe.
Az Olefin-1 üzemben a petrolkoksz-elôkészítô területet kármentôvel és olajálló
bevonattal láttuk el, amely tovább csökkentette a tevékenység potenciális környezetszennyezô hatását. Az Olefin-1
üzem benzinhidrogénezô rendszerének a
szivattyúinál kettôs zárású tömszelencéket alakítottunk ki, melyek megakadályozzák, hogy a környezetet szennyezô
anyagok kerüljenek a szabadba.
Jogi és egyéb követelmények 2003ban két esetben túlléptük a levegôtisztaság-védelmi és egy esetben a vízminôség-védelmi határértékeket.
Minden más esetben megfeleltünk az
összes vonatkozó jogszabályi elôírásnak
és hatósági határozatnak. A TVK-val
szemben hivatalos, környezetvédelmi jellegû, hatósági elmarasztalás nem történt
és jelenleg sincs folyamatban.
A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósításához megszereztük a PP-4 kapacitás bôvítésére, az új PE-4 és az új
Olefin-2 üzemekre vonatkozó egységes
környezethasználati engedélyt.
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Társasági értékek

Környezetrehabilitáció
• 2003-ban is folytattuk az 1992-ben
feltárt talajszennyezések hatósági kötelezés szerinti kármentesítését. A kármentesítési, környezetrehabilitációs
tevékenység az elôírásoknak megfelelôen, jogkövetô módon történik.
• Az Üzemanyagtöltô, a TiszaTextil Kft.
és a Geo-Tipptex Kft. területein korábban sikeresen befejezett kármentesítés után a jogszabályi elôírásnak megfelelôen folyt az utóellenôrzés.
Az utóellenôrzésekrôl készített 2003.
évi jelentéseket a hatóság elfogadta.
• Az AKZO-NOBEL Rt., a vésztározó,
az Olefin tartálypark és a töltô-lefejtô
területén a kármentesítési tevékenység tervszerûen folyt. 2003-ban záródokumentációt nyújtottunk be az
AKZO-NOBEL Rt. területén végzett

kármentesítés befejezésérôl, ezügyben
a hatósági állásfoglalás még nem
született meg.
• Elkezdtük az új vízlágyító alatti terület
mentesítését az ammónium- és nitrátszennyezéstôl.
• Tovább folytattuk a 2002-ben külsô
szakértô céggel megkezdett állapotfelmérést a kármentesítés alatt álló
területeken a szennyezôdés mértékének és kiterjedésének pontosítása,
valamint a további kármentesítési
technológia meghatározása érdekében. A 2003. év végén elkészült jelentés eredményeinek és további vizsgálatokra vonatkozó javaslatainak
feldolgozása után pontosíthatóvá válnak az elvégzendô környezetrehabilitációs feladatok és azok költségvonzatai.

Környezetvédelmi ráfordítások társasági szinten 1999-2003
(millió Ft)
1999

2000

2001

2002

Környezetvédelmi beruházások

157

246

304

147

12

Szennyezett vizek kezelése

242

286

218

231

235

Veszélyes hulladékok kezelése

210

148

158

115

74

Szennyezett területek kármentesítése

217

206

246

314

556

826

886

926

807

877

ÖSSZESEN

Munka- és egészségvédelem
Az egészséggel és a biztonsággal kapcsolatos társasági politika céljainak megvalósítása érdekében több jelentôs eredményt értünk el 2003-ban:
• A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR)
színvonalas mûködtetésének köszönhetôen sikeresen lezárult a rendszer
OHSAS 18001:1999 szabvány szerinti
auditálása. Az auditot a TÜV Rheinland
InterCert Kft. hajtotta végre.
• A baleseti helyzet további javítása és a
balesetkivizsgálás színvonalának növelése érdekében a Munkavédelmi Bizottság és a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatást ellátó társaság is bekapcsolódott a kivizsgálásokba.
• Legfontosabb eredményeink: a személyi
védelem rákkeltô hatások elleni kiegé-

2003

szítése, a szélsôséges hôhatásoknak
kitett munkavállalók védô itallal történô
ellátásának korszerûsítése, a képernyôs
munkahelyek ergonómiájának további
javítása, valamint a kockázatelemzésen
alapuló balesetkivizsgálási módszerek
rendszeresítése.
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• Annak érdekében, hogy biztosítsuk a
stratégiai beruházás folyamatos felügyeletét és a kivitelezési munkák
biztonságtechnikailag is megfelelôek
legyenek, EBK oktatásban részesítettük a kivitelezésen dolgozókat. Szabályoztuk a munkafolyamatokat és kontrolláltuk a kivitelezôi tevékenységet.
• A szemléletformálás javítására további
kommunikációs eszközök kerültek bevezetésre, pl. munkavédelmi adatbázist hoztunk létre az intraneten.
A TVK kiemelt ügyként kezeli a biztonságos munkakörnyezet megteremtését,
ennek köszönhetôen a baleseti helyzet a
többéves trendnek megfelelôen tovább
javult. A munkabalesetek száma 17-re
csökkent, súlyos baleset nem történt. Az
elôzô évekhez képest a balesetek
gyakorisága is kedvezôbben alakult.
A TVK fokozott figyelmet fordít arra is,
hogy munkavállalói számára folyamatosan javítsa a munkaegészségügyi
környezetet. Nagy hangsúlyt fektet a
preventív tevékenységre, folyamatos
orvosi alkalmassági vizsgálatokat tart,
illetve különbözô szûrôprogramokat
szervez.
Mindezek eredményeként az egymillió
munkaórára vetített, foglalkozási megbetegedések száma (OIFR) 2003-ban
nullára csökkent.
A TVK üzemeiben tartott nagyjavítások idôtartama alatt lehetôség nyílt az üzemek
komplex mûszaki felügyeleti felülvizsgálatára. A feltárt problémák megoldásra kerültek.
A tûzmegelôzési tevékenység sikerének
tekinthetô, hogy 2003. évben a TVK
területén mindössze három tûzeset

történt, az anyagi kár nem volt jelentôs
és személyi sérülés nem történt. A tûzesetek során a tûz lokalizálására, elhárítására tett intézkedések, beavatkozások hatásosnak bizonyultak, igazolva a
technológiai személyzet rendkívüli esetekre való felkészültségét, amely a rendszeres gyakorlatokon szerzett tapasztalaton alapul.
Önkéntes tûzoltó versenycsapataink az
országos tûzoltóversenyen is igazolták
magas felkészültségi szintjüket, miután 9
elsô, 5 második, és 4 harmadik helyezést értek el, elhódítva a legjobb
önkéntes tûzoltócsapat címet.
Minôségügyi szemlélet
A minôség nem csak a termékek minôségét és a vevôi igényeknek való megfelelést jelenti a TVK számára, hanem a
minôségszemlélet a vállalati stratégia
egyik legfontosabb alapértéke.
Az ISO 9001:2000 szabvány szerinti
Minôségirányítási Rendszer mûködtetése során kiemelt hangsúlyt kapott a
kitûzött minôségügyi célok teljesítése,
valamint a mûködtetés tapasztalatai
alapján megfogalmazott és napról-napra,
lépésrôl-lépésre megvalósított fejlesztések bevezetése. 2003 júniusában sikerrel zárult a TÜV Rheinland InterCert
Kft. felügyeleti auditja.
Vevôink elégedettségét folyamatosan
mérjük, melynek keretében 2003 ôszén
400 belföldi és 300 külföldi partner megkérdezésére került sor. A kapott információk elemzését követôen intézkedéseket hoztunk a folyamatok fejlesztésére. Az elôzô évekhez képest
nagyobb hangsúlyt kapott a beszállítóinkkal, vállalkozóinkkal kapcsolatos
értékelési folyamataink tökélesítése.
Kidolgoztunk egy módszert a belsô vevôi
elégedettség mérésére, ennek bevezetése megtörtént, alkalmazását fokozatosan kiterjesztjük.
Akkreditált laboratóriumaink mûködtetése
során jelentôs feladat volt a Biztonságtechnikai Mûszaki Vizsgáló Laboratórium MSZ EN ISO/IEC 17025:2001
szabvány szerinti megújító auditja,
valamint a Központi Laboratórium esetében az akkreditált státus mûszaki
területének kiterjesztése.
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A belsô rendszer auditok keretében
folyamatosan ellenôrzésre került a minôségirányítási rendszer és az akkreditált
laboratóriumok szabvány szerinti mûködése és fejlesztése. Intézkedéseket hoztunk a feltárt eltérések javításának és a
rendszer fejlesztésének érdekében.
1996-tól alkalmazzuk az EFQM-modell
szerinti önértékelést. Minôségügyi tevékenységünk kiemelkedô eredménye volt
az 1998. évi Nemzeti Minôségi Díj,
valamint a 2001. évi Európai Minôség Díj
pályázaton a „Kiválóságáért elismert”
minôsítés elnyerése. 2003-ban az önértékelés folytatásaként elindult az
EFQM-projekt, melynek feladata az
EFQM-modell kritériumrendszerét alapul
véve a tudatos és egységes adatgyûjtés.
Munkatársak iránti
elkötelezettség
Humán erôforrás (HR) stratégiánk, célkitûzéseink és új HR programjaink szervesen
illeszkednek a társaság stratégiai céljaihoz.
Folyamatosan erôsítettük a HR szervezet belsô tanácsadói szerepkörét. A
partnerségi rendszer bevezetése elôsegítette, hogy a humán erôforrás szervezet munkatársai partnerei és kapcsolattartói legyenek egy-egy funkcionális
szervezetnek, mintegy közvetítô, segítô
szerepet játszva a menedzsment és a
munkavállalók között.
A konszolidált átlaglétszám 2.126 fôrôl
2.015 fôre csökkent, a TVK Rt. 2003.
december 31-ei záró létszáma 1.873 fô
volt. Az elôzô évhez hasonlóan – a folyamatok elemzése és a vállalatközi, iparági
benchmarking alapján – határoztuk meg
a társaság hatékony mûködéséhez szükséges feltételeket. 2003-ban megkezdte
mûködését a TVK és a DBM Magyarország karriertanácsadó cég által közösen
mûködtetett elhelyezkedés-támogató
iroda, amely a csoportos létszámleépítés
során távozó munkatársak mielôbbi
elhelyezkedéséhez nyújt segítséget.

való sikeres alkalmazkodás záloga továbbra is a szervezeti egységek, csoportok és
elsôsorban az egyének teljesítménye.
Ezért 2003-ban bevezettük a teljesítménybér-rendszert, mely megteremtette a tudatosan tervezett, közös gondolkodás alapjait
a vezetôk és munkatársak között. A szervezet hatékonyságának fokozása érdekében csoportszintû és egyéni képzéseket
valósítunk meg. Személyzetfejlesztési
programjainkon több mint ezer fô vett részt,
amelyre jelentôs összeget fordítottunk.
Kiemelt fejlesztési támogatást nyújtottunk
szakképzési hozzájárulásként négy egyetem és öt szakközépiskola részére.
Bérpolitikai intézkedéseinket, a prognosztizált inflációt figyelembe vevô alapbéremelésen túl, a munkakör-értékeléshez
kapcsolódó, eseti bérrendezések – figyelemmel a munkaerôpiac jövedelemszint
felmérésekre – és a rendkívüli teljesítmények elismerése határozta meg. A végrehajtott bérintézkedések hatására a Társaság munkavállalóinak éves bruttó
átlagbére 2.739.864,- Ft/fô – havi
228.322,- Ft/fô – összegben realizálódott,
mely az elôzô évhez képest 6,7%-os
növekedést jelent. A Választható Béren
Kívüli juttatások (‘cafeteria’) éves kerete
munkavállalónként 315 ezer Ft/év volt.
A TVK számára kiemelten fontos a
munkavállalók munkaegészségügyi állapota. Felelôsségvállalása a kötelezôen
elôírt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokon túl a biológiai monitoring rendszer és a vállalati elsôsegélynyújtó
ellátás mûködtetésére is kiterjed.

A 2003-as év egyik legfontosabb feladata a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt
humán erôforrás állományának és az új
gyárak üzemindító személyzetének a biztosítása volt, valamint a felkészülés a
beruházás utáni állapot stabilizálására.
A gyorsan változó gazdasági környezethez
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Társaságunknál a munkatársak véleményének figyelembe vételét a jól mûködô
érdekképviseleti rendszer is támogatja.
A TVK-nál mûködô érdekvédelmi szervezetek szabályozott keretek között tevékenykednek, a munkáltatóval való
együttmûködés alapjául pedig a 2001.
évben négy évre megkötött Kollektív
Szerzôdés irányelvei, illetve a Munka
Törvénykönyvének szabályai szolgálnak.

hajózó Végh Sándor hôlégballon pilóta,
hatszoros magyar bajnok sikereihez.
Fontosnak tartjuk, hogy a tömegsportrendezvények megvalósítására is áldozzunk, ennek keretében kiemelt társasági
rendezvényünk a családi Juniális és az
Ôszi Sportnap, ahol évrôl-évre több
ezren vesznek részt, valamint a szponzorált tiszaújvárosi TVK Triatlon Nagyhét
és Világkupa, amely több tízezres tömeget mozgat meg.

Társadalmi szerepvállalás
A TVK hagyományosan elkötelezett a
fiatal nemzedék nevelése iránt, kiemelt
figyelmet fordít az egészséges életmód
kialakításának elôsegítésére, a természeti és társadalmi környezetünkkel
szembeni felelôsségvállalásra, a tudományos és mûvészeti tevékenységekre.
Ezeket az értékeket büszkén képviseli
társaságunk, és igyekszünk megosztani
erôforrásainkat azokkal, akik professzionális munkával, nagy szakértelemmel,
kivételes egyéni, illetve csapatteljesítményekre képesek.
Örömmel járultunk hozzá mûkorcsolyázó
Európa-bajnokunknak, Sebestyén Júliának és a TVSE világbajnokságot nyert
kajakos hölgyeinek eredményeihez,
valamint a TVK-Balloon Team néven

A TVK hosszú évek óta támogatja az
idén 180 éves jubileumát ünneplô
Miskolci Nemzeti Színházat. A Miskolci
Nemzetközi Operafesztivál és a Tiszadobi Zongorafesztivál megvalósításához
is hozzájárultunk, melyek Magyarországon egyedülálló, értékteremtô szakmaisággal és országon túlmutató
hírértékkel rendelkeznek.
A TVK – megfelelô színvonalú szakember-igényének biztosítása érdekében –
szoros és sokrétû kapcsolatot tart fenn
felsôfokú és középfokú oktatási intézményekkel, és jelentôsen támogatja
eredményes oktatói munkájukat és
kutatási tevékenységüket.
A TVK és Tiszaújváros önkormányzata
által közösen létrehozott „Tiszaújváros
Jövôjéért” Alapítvány támogatta a város
életét és hírét meghatározó, kiemelkedô
programokat és személyiségeket.
„A TVK Rt. a Dél-borsodi régió fejlesztéséért” Alapítvány a térség felzárkóztatásának segítését tûzte ki célul, alapvetôen szociális, oktatási és egészségügyi területeken.
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gazdasági és pénzügyi folyamatairól
A kedvezôtlen külsô környezet, az európai gazdaságokban tapasztalható gazdasági stagnálás ellenére a TVK-csoport
a 2002. évi eredményeknél magasabb teljesítményt ért el a 2003. év folyamán. Az eredmények növekedéséhez hozzájárult a TVK-csoport alapanyag-ellátására és termékértékesítésére pozitívan ható árfolyam-hatások mellett a belsô
folyamatok hatékonyságának javulása, a stabil, jó minôségû alapanyag-ellátás és az abból eredô jobb termékkihozatalok,
a polimerértékesítés üzleti folyamatában sikeresen végrehajtott hatékonyságjavító projekt, valamint a befolyásolható
költségek kezelésére irányuló, szigorú költséggazdálkodás.
Mûködési környezet
2003-ban a vegyipari benzin átlagos jegyzési ára 252 USD/t, a vegyipari gázolaj jegyzési ára pedig 265 USD/t volt. Ez
a vegyipari benzin vonatkozásában 22%-kal, gázolaj esetében 24%-kal haladta meg a 2002. évi átlagos jegyzésárakat.
2003. év során az elsô negyedévi magas pirolízis alapanyagár a második negyedévben jelentôsen csökkent, majd a
második félévben az átlagos jegyzésárak ismét emelkedtek.
Polimerek fôpiaci
áralakulása

Vegyipari alapanyagok
fôpiaci áralakulása

700

600

600

500

500
EUR/t

EUR/t

700

400
300

400
300

200

200

100

100

0

0
2002.

III.

V.

VII.

IX.

2003.

III.

V.

VII.

IX.

XI.

2002. II. IV. VI. VIII. X. XII. 2003. II. IV. VI. VIII. X. XII.

etilén Nwe contract

PP kopolimer fdnwe alsó

propilén Nwe contract

LDPE GP fdnwe alsó
vegyipari benzin fob Med

HDPE fúvási fdnwe alsó

gázolaj cif Med

PP homopolimer rafia fdnwe alsó

kôolaj brent, fob Rott

A TVK által gyártott polimer termékek európai piacon
jegyzett árai (ICIS’ fd nwe low spot, EUR/t) a 2002.
novemberi mélypont után 2003 elsô negyedévében
növekedésnek indultak. A második negyedév során a
polimerek jegyzésára jelentôsen visszaesett, és ez a
trend folytatódott a harmadik negyedév során is. Az
év utolsó negyedévében a polipropilén termékek
jegyzésára tovább csökkent, míg a polietilének tekintetében áremelkedés történt. Éves viszonylatban az
LDPE 2%-kal, a HDPE fúvási típus 6%-kal csökkent,
míg a PP homopolimer raffia típus 3%-kal növekedett
a 2002. év átlagos jegyzésáraihoz képest.

Az alapanyagok jegyzésárainak 22-24%-os emelkedése, valamint a polietilén késztermékek jegyzésárainak 2-6%-os
csökkenése, és a polipropilén termékek jegyzésárainak 3%-os emelkedése azt eredményezte, hogy az integrált
petrolkémiai margin a 2002. évhez viszonyítva 7%-kal csökkent.
2003-ban a forint az euróhoz képest 4,4%-kal gyengült, azonban a dollár euróval szembeni gyengülése miatt az
USD/HUF árfolyam 13%-kal csökkent. Az EUR/USD keresztárfolyam 1,13 volt, amely 0,2 értékkel haladta meg a 2002.
évi keresztárfolyamot. Az elôzô évhez hasonlított árfolyamváltozás hatása költség és árbevétel oldalon egyaránt üzemi
eredménynövelô tételként jelent meg.
Értékesítés árbevétele, mûködési költségek, üzemi eredmény
Értékesítés árbevétele
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2003. évben a TVK Rt. értékesítési árbevétele 133.646 millió Ft volt, míg a csoportszintû konszolidált árbevétel 150.284 millió Ft-ot tett ki, amely 2,6%-kal, illetve 11,2%kal magasabb a 2002. év árbevételénél. A csoportszintû árbevétel növekedésében az
játszott szerepet, hogy a kereskedelmi leányvállalatok a Slovnaft által elôállított LDPE
és PP termékeket is értékesítik. A csoportszintû árbevétel 89%-át az anyavállalat
árbevétele tette ki. 2002 elsô féléve során a konszolidációból kikerült a Plastico S.A.,
a TVK ReMat Kft., a Flexofol Kft., és az Ecocenter Kft. 2003 augusztusában a TVK
MOL-Chem S.a.r.l. másik 50%-os tulajdonrészét is megvásárolta a TVK, így a
leányvállalat teljeskörûen szerepel a pénzügyi kimutatásokban. 2003. október 1-jén
pedig az InnoComp Kft.-ben lévô többségi részesedésünk került értékesítésre, viszont a konszolidált körbôl való kivezetésükig kimutatott eredményük még szerepel az
idôszaki eredményben.

A TVK-csoport árbevételének 54%-át realizálta export értékesítésbôl. Az exporton belül a korábbi évekhez hasonlóan a
legjelentôsebb Németország (26%), Olaszország (19%), Lengyelország (15%), az Egyesült Királyság (5%), Franciaország
(3%), valamint Ausztria (3%) részesedése.
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Az összes mûködési bevétel 151.678 millió Ft-ot ért el, amely a bázis idôszakhoz képest 11%-kal magasabb. Ezen belül
az egyéb mûködési bevétel 1.394 millió Ft-ot tett ki, ami 23,7%-os növekedést mutat az elôzô év hasonló idôszakához
képest. A növekedésbôl a TVK Rt. egyéb bevételeinek a növekedése a meghatározó.
TVK Rt. költségei
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Az összes mûködési költség 147.483 millió Ft volt, amely 9%-os növekedést
mutat. A növekedésben a legnagyobb szerepet az összes mûködési költség
85%-át adó, anyagjellegû ráfordítások értékének 13%-os növekedése játszotta. Az anyagjellegû ráfordítások 125.009 millió Ft-os értékéhez az anyagköltség 76%-kal, az igénybevett anyagjellegû szolgáltatások 6%-kal, az ELÁBÉ
18%-kal, valamint a közvetített szolgáltatások járultak hozzá.
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40000
20000
0
1999

2000

2001

2002

2003

Anyag jellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenés
Egyéb mûködési költségek*

Az ELÁBÉ jelentôs, 13 milliárd Ft-os (143%-os) növekedését részben a
vásárolt kátrány értékesítésének növekedése, részben pedig a TVK
kereskedelmi vállalatain keresztül értékesített, Slovnaft által elôállított, polimer
árualap megjelenése váltotta ki.

* 2001. évtôl egyéb mûködési költség, amely magában
foglalja a nem anyagjellegû ráfordítások, valamint az
egyéb szolgáltatások értékét is.

A személyi jellegû ráfordítások 8%-os növekedés után 10.263 millió Ft-ot tettek ki. A változás oka az anyavállalatnál
végbement kiszervezések és létszám-hatékonysági intézkedések hatására megnövekedett végkielégítések, korengedményes nyugdíjak és azok közterheinek megjelenése.
Az értékcsökkenési leírás 313 millió Ft-tal (4%-kal) csökkent, amelybôl az anyavállalati hatás 226 millió Ft. Csoport szinten az értékcsökkenési leírás 7.798 millió Ft-ot ért el.
Az egyéb mûködési költségek 8.573 millió Ft-ról 4.656 millió Ft-ra csökkentek, amelybôl a TVK Rt. költségei 3.440 millió Fttal csökkentek.
A saját termelésû készletek állományváltozása –1.192 millió Ft volt. A saját elôállítású eszközök aktivált értéke 1.435
millió Ft volt, amelynek elôzô évhez viszonyított növekedése döntôen abból ered, hogy a stratégiai projekt végrehajtására kialakított projekt-szervezetek közvetlen mûködési költségei átvezetésre kerültek a beruházások állományába.
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A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye
(EBIT) 4.195 millió Ft-ot ért el 2003. évben,
szemben az egy évvel korábbi 443 millió Ft-tal.
A 3.752 millió Ft-os eredménynövekedésen
belül a TVK Rt. üzemi eredménye 3.053 millió
Ft-tal magasabb, mint az egy évvel korábbi
idôszakban. A csoport éves eredményéhez a
leányvállalatok 979 millió Ft-tal járultak hozzá.
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2003-ban a konszolidált EBITDA 40%-kal
nôtt, és 11.993 millió Ft-ot ért el. A növekedés hátterében döntôen a konszolidált
üzemi eredmény 3.752 millió Ft-os emelkedése állt.

Pénzügyi mûveletek eredménye
A nettó pénzügyi eredmény 30 millió Ft veszteség lett. A pénzügyi bevételek 62%-kal csökkentek és 1.163 millió Ftot tettek ki. A kamat és kamatjellegû bevételek 61%-kal csökkenve 1.047 millió Ft-ot értek el. A pénzügyi bevételek
csökkenésébôl a TVK Rt. 1.947 millió Ft-ot képvisel. A pénzügyi ráfordítások 29%-kal, 928 millió Ft-ról 1.193 millió
Ft-ra növekedtek. A kamatráfordítások ugyan 586 millió Ft-tal csökkentek a hitelek ütemezett törlesztése és az
elôtörlesztés következtében lecsökkent hitelállomány miatt, ugyanakkor a deviza hitelek és egyéb devizás eszközök
után 558 millió Ft árfolyamveszteség keletkezett.
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Adózás
2003. évben a TVK-csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés elôtti eredménye 4.165 millió Ft volt.
Rendkívüli tételek nem merültek fel az év során. 2003 második negyedéve során a TVK Rt.-nél lezárult az 1998-19992000. évek APEH revíziója, a 2003. évben meghozott vizsgálatot lezáró határozatában az adóhatóság nem kifogásolta
a 2000. évre beállított 100%-os adókedvezményt. Az APEH revízió miatt a vizsgált évek társaságiadó-fizetési
kötelezettsége és adóvisszaigénylése egyenlegeként 1.054 millió Ft adó-visszaigénylést mutattunk ki. A csoport idei
kimutatásaiban a leányvállalatok egyedi eredménye után társaságiadó-fizetési kötelezettség jelenik meg. 2003. év után
a társaságnak 89,73%-os adókedvezménye van a 2002. évben 3 milliárd Ft-ot meghaladó, termékelôállítást szolgáló
beruházás üzembe helyezése alapján.
Nettó eredmény
Nettó eredmény
(az osztalékot nem tartalmazza)

A konszolidált nettó eredmény 1.819 millió Ft-ról 5.295 millió Ft-ra nôtt. A 3.476 millió
Ft-os emelkedésbôl a TVK Rt. nettó eredményének növekedése 3.074 millió Ft volt.
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A konszolidált mérlegben kimutatott eszköz- és forrásérték 182,1 milliárd Ft, az elôzô
évhez viszonyítva 47,8 milliárd Ft-tal növekedett. Ebbôl a TVK Rt. eszköz- és forrás
értéke 175,9 milliárd Ft, a TVK-csoport többi tagjának együttes hatása 6,2 milliárd Ft volt.
A mérlegfôösszeg 36%-os növekedése a forgóeszközök kis mértékû (4,3%) és a
befektetett eszközök erôteljes (62,4%) növekedése mellett következett be.
A befektetett eszközök 45.210 millió forint értékben növekedtek.

A tárgyi eszközök nettó értéke 46.441 millió forinttal nôtt, amelynek hátterében a TVK Rt.-nél megjelenô Petrolkémiai
Fejlesztési Projekthez kapcsolódó, beruházási ráfordítások állnak.
A forgóeszközök értéke 60.231 millió Ft-ról 62.828 millió Ft-ra változott.
Pénzügyi helyzet alakulása
A rövid lejáratú hitelek 5.756 millió Ft-tal (60,5%-kal) csökkentek, és 3.762 millió Ft-ot értek el. A TVK Rt. rövid lejáratú
hitele 7.685 millió Ft-tal csökkent, míg a csoport tagjai 1.929 millió Ft-tal növelték a hitelek állományát.
A szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 74,6%-kal, 12.430 millió Ft-tal nôttek, amelybôl a TVK Rt.-nél
bekövetkezett változások hatása 10.759 millió Ft.
A hosszú lejáratú hitelek állománya 36.520 millió Ft-tal nôtt, és 42.566 millió Ft-ot tett ki az idôszak végén, a beruházások finanszírozásának következményeként.
Jegyzett tôke, tôketartalék és eredménytartalék alakulása
A jegyzett tôke változása a dolgozói részvények megváltásából (9 millió Ft) ered. Az eredménytartalék növekedése tartalmazza az anyavállalat és a konszolidációba bevont vállalatok nettó eredményét (1.819 millió Ft).
Cash flow
A TVK-csoport 2003. évi cash flow kimutatása a pénzeszközök 4.007 millió Ft-os csökkenését mutatja, szemben a
2002. évi 15.380 millió Ft összegû csökkenéssel. A 2003. évi pénzeszközállomány csökkenésének meghatározó
tényezôje a stratégiai beruházások növekedése volt.
Az üzleti tevékenységbôl származó cash flow 21.136 millió Ft volt a vizsgált idôszakban. Az elôzô év hasonló idôszakához viszonyítva az EBITDA 3.439 millió Ft-tal növekedett, amelybôl 3.752 millió Ft az üzemi eredmény növekedésével, 313 millió Ft az értékcsökkenés csökkenésével magyarázható. A forgótôke változásai (készlet, vevôállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) 9.288 millió Ft-tal növelték a pénzáramot, amelynek
meghatározó tényezôje a szállítóállomány 10.747 millió Ft-os emelkedése volt. Ezen túlmenôen a 2002. december 31.
és 2003. december 31. között eltelt idôszakban a pénzáramot az egyéb kötelezettségek 2.605 millió Ft-os emelkedése
és a készletek 1.588 millió Ft-os csökkenése növelte, az egyéb követelések állományának 2.429 millió Ft összegû,
valamint a vevôállomány 3.223 millió Ft összegû emelkedése csökkentette.
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A befektetési tevékenység 53.433 millió Ft-tal mérsékelte a pénzeszközök állományát. Ez a befektetésként megjelenô
összeg 35.452 millió Ft-tal több, mint egy évvel korábban. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt elôkészítésével összefüggésben a beruházások értéke 53.081 millió Ft volt, 32.949 millió Ft-os növekményt mutatva az elôzô év hasonló idôszakához képest. Az adott hitelek, a hosszú lejáratú bankbetétek és követelések változásai a 2003. év során 676 millió Fttal növelték, a bázis idôszakban 2.848 millió Ft-tal csökkentették a befektetési cash flowt, amely mögött mindkét
idôszakban döntôen a beruházási elôleg-elszámolások állnak. A kamatok és egyéb pénzügyi bevételek a tárgyidôszakban 1.107 millió Ft-tal, a bázisidôszakban 2.642 millió Ft-tal járultak hozzá a befektetési cash flow növekedéséhez. A
TVK-csoport rövid lejáratú értékpapírjainak állománycsökkenése az elmúlt év azonos idôszakában 1.784 millió Ft-tal
növelte, a tárgyidôszak során viszont 2.594 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. 2003-ban a TVK Erômû Kft.-nél
történt törzstôke-emelés miatt 275 millió Ft-tal, míg 2002-ben a pénzügyi befektetések miatt 450 millió Ft-tal csökkent
a pénzeszközállomány.
A finanszírozási tevékenységbôl származó pénzeszközök a vizsgált idôszakban 28.290 millió Ft-tal növelték a
pénzeszközöket. Ennek fô összetevôi a szindikált hitel teljes összegének kifizetése 8.003 millió Ft értékben, valamint a
Petrolkémiai Fejlesztési Projekthez kapcsolódó, hosszú lejáratú hitel 35.093 millió Ft összegû lehívása.
Kockázatkezelés
A társaság által használt legfontosabb alapanyagok, valamint a TVK által elôállított olefin- és polimertermékek árai ezen
termékek világpiaci áraihoz kötöttek. Az értékesítés bevételét jelentôsen befolyásolja a forint intervenciós sávon belüli
helyzete, azaz az EUR/HUF árfolyam, míg a vásárlások elsôsorban az USD árfolyamához kötötten alakulnak. A TVK korlátozott mértékben kötött forward ügyleteket, viszont nem kötött opciókat, és egyéb derivatív ügyletet az árfolyamkockázat csökkentése érdekében. A társaság hosszú lejáratú hitele euróban lett meghatározva az árfolyamkockázat
csökkentése érdekében.
2003. december 31-én a társaságnak 1,5 millió euró összegû, nyitott határidôs devizapozíciója állt fenn.
A likviditási kockázatok azon lehetôségekbôl fakadnak, hogy a társaság ügyfelei nem mindig képesek teljesíteni a TVKval szemben fennálló kötelezettségeiket a normál kereskedelmi feltételek szerint. A hitelezési kockázat a partner
késedelmi kockázatából adódik. Ezen kockázatok mérséklése érdekében a társaság egy új szerzôdés aláírása elôtt minden esetben gondosan megvizsgálja a leendô vevô kondícióit és felméri a fizetési folytonosság teljesülésének feltételeit.
Vevôköveteléseinek nagy részét a társaság biztosítja nemfizetés esetére.
Beruházások

A TVK Rt. beruházási ráfordítások
alakulása elôleg nélkül
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A TVK-csoportnál a 2003. évben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen
55.351 millió Ft-ot ért el, amely közel háromszorosa a bázisidôszaki értéknek. A
növekedést döntôen a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása eredményezte, a
projekt költsége az összes ráfordítások 94%-át tette ki. Ebben az évben az Olefin-2 gyár
építésének költsége 32 milliárd Ft-ot, a PE-4 gyár létesítésének költsége 12 milliárd Ft-ot
ért el, míg a Kiszolgáló létesítmények költsége 5 milliárd Ft volt. A projekt finanszírozási
és mûködései költségei 3 milliárd Ft-ot értek el. A projekt megvalósításának összköltsége 430 millió euró, melybôl 2003. december 31-ig 237 millió euró már kifizetésre
került.
A szintentartó beruházások és felújítások értéke összesen 3.022 millió Ft volt. Ennek
keretében 1.575 millió Ft értékben termelô és termelést támogató beruházások,
valamint 1.356 millió Ft értékben a mûködés fenntartásához szükséges felújítási munkák
valósultak meg. Ezen belül a biztonságtechnikai, környezetvédelmi, infrastrukturális
beruházások értéke 600 millió Ft, az egyéb beruházások 756 millió Ft, a pénzügyi befektetések értéke pedig 295 millió Ft volt.
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Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok szerint készített
konszolidált pénzügyi kimutatások a
2003. december 31-ével végzôdô évre
a független könyvizsgálói jelentéssel együtt
TVK CSOPORT

Olvasó Árpád
Vezérigazgató
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Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. részvényeseinek:
Elvégeztük a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. és leányvállalatai (a "TVK Csoport") 2003. december 31-i konszolidált mérlegének és
az ezen idôpontra végzôdô évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásának, a saját tôke változásának és cash-flow kimutatásának, valamint a vonatkozó jegyzeteknek a vizsgálatát, melyek a 2.-50. oldalakon kerültek bemutatásra. A pénzügyi kimutatások elkészítése az ügyvezetés felelôssége. A mi feladatunk a pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.
A TVK Csoport 2002. december 31-re vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait más könyvvizsgáló auditálta, aki arról 2003.
április 1-én korlátozás nélküli független könyvvizsgálói véleményt bocsátott ki.
A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Irányelvek alapján hajtottuk végre. A fenti irányelvek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellô bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatások nem
tartalmaznak jelentôs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a konszolidált pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az
ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a konszolidált pénzügyi kimutatások által kialakított összképnek az értékelését.
Meggyôzôdésünk, hogy munkánk megfelelô alapot nyújt véleményünk megadásához.
Véleményünk szerint a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. és leányvállalatai 2003. évi konszolidált pénzügyi kimutatásai a Nemzetközi
Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban készültek és a TVK Csoport 2003. december 31-én fennálló pénzügyi
helyzetérôl és az ezen idôpontra végzôdô évben folytatott tevékenységének eredményérôl és cash-flow-járól hû és valós
képet adnak.
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítô melléklet 27.4-es pontjára, amelyben a TVK Rt.
környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége, valamint a független szakértôk által végzett környezetvédelmi állapotfelmérések során azonosított jelenlegi és esetleges jövôbeni kötelezettségei kerültek bemutatásra.

(az eredeti angol nyelvû változat került aláírásra)

Ernst & Young Kft.
Budapest, Magyarország
2004. április 7.
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TVK Csoport
Konszolidált mérlegek
2003. és 2002. december 31.
ESZKÖZÖK

Jegyzetek

2003.12.31.

2003.12.31.

millió forint

millió forint

Befektetett eszközök
Immateriális javak

4

4.157

3.802

Tárgyi eszközök

5

112.368

65.927

Pénzügyi befektetések

6

308

944

Egyéb befektetett eszközök

7

2.420

3.370

119.253

74.043

Összes befektetett eszköz
Forgóeszközök
Készletek

8

6.856

9.136

Vevôkövetelések, nettó

9

25.527

22.178

Rövid lejáratú befektetések

10

9.488

5.648

Egyéb forgóeszközök

11

6.299

4.628

Pénzeszközök és pénzegyenértékesek

12

14.658

18.641

62.828

60.231

182.081

134.274

24.501

24.510

Összes forgóeszköz
ÖSSZES ESZKÖZ
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TÔKE
Saját tôke
Jegyzett tôke

14

0

30

Tôketartalék

15.022

15.022

Eredménytartalék

57.543

55.731

5.295

1.819

102.361

97.112

39

334

Cash flow fedezeti tartalék

Mérleg szerinti eredmény
Összes saját tôke
Külsô tulajdonosok részesedése
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része

15

42.566

6.046

Céltartalékok várható kötelezettségekre

16

3.038

2.773

Halasztott adó kötelezettségek

24

269

587

343

0

46.216

9.406

16.652

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Összes hosszú lejáratú kötelezettség
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók és egyéb kötelezettségek

17

29.082

Céltartalékok várható kötelezettségekre

16

621

1.252

Rövid lejáratú hitelek

18

3.762

1.809

Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része

18

Összes rövid lejáratú kötelezettség
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG ÉS SAJÁT TÔKE

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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7.709

33.465

27.422

182.081
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TVK Csoport
Konszolidált eredménykimutatások
2003. és 2002.
Jegyzet

2003.12.31.

2002.12.31.

millió forint

millió forint

Árbevétel

19

150.284

135.124

Egyéb mûködési bevétel

20

1.394

1.127

151.678

136.251

-125.009

-110.880

-10.263

-9.478

-7.798

-8.111

-4.656

-8.573

Saját termelésû készletek állományváltozása

-1.192

248

Aktivált saját teljesítmények értéke

1.435

986

-147.483

-135.808

4.195

443

-30

2.170

4.165

2.613

-152

-123

1.054

0

318

-587

5.385

1.903

-90

-84

5.295

1.819

218

75

Összes mûködési bevétel
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások

21

Értékcsökkenés
Egyéb mûködési költségek

22

Összes mûködési költség
Üzleti tevékenység eredménye
Pénzügyi mûveletek eredménye, nettó

23

Adózás elôtti eredmény
Társasági adó

24

Adórevízió hatása
Halasztott adó

24

Adózott eredmény
Külsô tulajdonosok részesedése az eredménybôl
Mérleg szerinti eredmény
Egy részvényre jutó eredmény (forint)

25

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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TVK Csoport
Konszolidált saját tôke változása
2003. és 2002.
Összesen

Jegyzett

Cash-flow

Tôke

Eredmény

Tartalékok

Mérleg

tôke

fedezeti

tartalék

tartalék

összesen

szerinti

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

2002. január 1.

24.623

0

15.022

47.038

62.060

8.693

95.376

2001-es eredmény

0

0

0

8.693

8.693

-8.693

0

-113

0

0

0

0

0

-113

0

30

0

0

30

0

30

0

0

0

0

0

1.819

1.819

24.510

30

15.022

55.731

70.783

1.819

97.112

0

0

0

1.819

1.819

-1.819

0

0

0

0

-13

-13

0

-13

-9

0

0

0

0

0

-9

0

-30

0

0

-30

0

-30

Egyéb

0

0

0

6

6

0

6

Mérleg szerinti

0

0

0

0

0

5.295

5.295

24.501

0

15.022

57.543

72.565

5.295

102.361

eredmény

tartalék

átvezetése
Visszavásárolt saját
részvény
Cash flow fedezeti
ügylet elszámolása
Mérleg szerinti
eredmény
2002. december 31.
2002-es eredmény
átvezetése
Külsô tulajdonosoknak
fizetett osztalék
Visszavásárolt saját
részvény
Cash-flow fedezeti
ügylet elszámolása

eredmény
2003. december 31.

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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TVK Csoport
Konszolidált cash flow jegyzetek
2003. és 2002.

Üzleti tevékenység eredménye

2003.

2002.

millió forint

millió forint

4.195

443

7.798

8.111

Üzleti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységbôl származó nettó bevételhez
Értékcsökkenés, amortizáció
Készletek értékvesztése

225

76

-2

-699

Környezetvédelmi céltartalékok növekedése / (csökkenése)

-556

1.787

Egyéb céltartalékok növekedése / (csökkenése)

190

-98

Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó (veszteség) / nyereség

-90

-92

Leányvállalat értékesítésébôl származó nyereség

85

31

Tárgyi eszközök értékvesztése / (visszaírása)

Egyéb pénzmozgással nem járó tételek

3

-1

11.848

9.558

Készletek csökkenése / (növekedése)

1.588

-105

Vevô követelések csökkenése / (növekedése)

-3.223

-619

Egyéb követelések (növekedése)/ csökkenése

-2.429

-1.427

Szállítók növekedése / (csökkenése)

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás a mûködôtôke változás elôtt

10.747

3.143

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / (csökkenése)

1.393

-417

Adóvisszatérítés

1.212

0

21.136

10.133

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás
Beruházások

-53.081

-20.132

Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó készpénz

304

240

Beérkezô nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban

424

78

Egyéb befektetések megvásárlása

-275

-450

Befektetések értékesítésébôl származó készpénz

0

703

676

-2.848

Rövid lejáratú befektetések állományváltozása

-2.594

1.784

Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek

1.107

2.642

6

2

-53.433

-17.981

Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása

Kapott osztalék
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása
Hosszú lejáratú hitelek felvétele

35.093

8.140

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-8.003

-14.849

0

998

Hosszú lejáratú kölcsönök állományváltozása
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása

343

0

Rövid lejáratú hitelek állományváltozása

1.929

-604

Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások

-1.050

-1.104

Külsô tulajdonosoknak fizetett osztalékok

-13

0

-9

-113

28.290

-7.532

Készpénzállomány és készpénzegyenértékesek (csökkenése) / növekedése

-4.007

-15.380

Készpénzállomány és készpénzegyenértékesek az év elején

18.641

34.039

Visszavásárolt saját részvény
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása

Folyószámla hitel az év elején
Készpénzállomány és készpénzegyenértékesek az év végén
Folyószámla hitel az év végén

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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-20

14.658

18.641

-26

-2

TVK Csoport Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2003. december 31. (millió forint, hacsak másképp nincs feltüntetve)

0. Fordítási záradék
A csatolt 2003. december 31-ével végzôdô évekre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások az angol nyelven kibocsátott,
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban elkészített pénzügyi kimutatások magyar nyelvû fordítása.
A csatolt független könyvvizsgálói jelentés a fent említett pénzügyi kimutatásokra vonatkozó, angol nyelven kibocsátott
független könyvvizsgálói jelentés magyar nyelvû fordítása.
A könyvvizsgálói jelentés vagy a pénzügyi kimutatások angol és magyar nyelvû változata közötti bármilyen eltérés esetén az
eredeti angol változat a mérvadó.

1. A Csoport Bemutatása
A konszolidált társaságok bemutatása:
Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
A Tiszavidéki Kombinátot, a TVK jogelôdjét 1953-ban alapították, majd 1961-ben alakították át állami vállalatként Tiszai Vegyi
Kombináttá (továbbiakban: Vállalat). A privatizációra történô felkészítés során a Vállalatot 1991. december 31-én a vállalatból
részvénytársasággá (a továbbiakban: Anyavállalat vagy Társaság) alakították.
1995. december 31-én a Társaság 99,92%-ban az Állami Privatizációs és Vagyonkezelô Rt. (továbbiakban az ''ÁPV Rt.'')
tulajdonában volt, a fennmaradó 0,08% helyi önkormányzatok tulajdonát képezte.
1996-ban a Társaságot privatizálták az ÁPV Rt. tulajdonában lévô részvények nyilvános értékesítésével külföldi és hazai
intézményi és magánbefektetôk részére.
A privatizációt követôen a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktôzsde jegyzett kategóriájába felvették. A letétkezelô (Bank
of New York) által kibocsátott letéti igazolásokat a Londoni Értéktôzsde hivatalos listájára felvették. 2003. december 31-én a
részvények többsége belföldi és külföldi szakmai és intézményi befektetôk tulajdonában volt.
A Társaság székhelye H-3581 Tiszaújváros, Pf.:20. Tevékenysége vegyipari alapanyagok - beleértve etilén, propilén és azok
polimereinek - gyártása és értékesítése hazai, valamint külföldi piacokon egyaránt.
A Társaság munkavállalóinak záró létszáma 2003. december 31-én 1.873 fô, 2002. december 31-én 2.056 fô, a Csoport (TVK
Rt. és leányvállalatai) munkavállalóinak záró létszáma 2003. december 31-én 1.918 fô, 2002. december 31-én 2.136 fô volt.
A Társaság beszámolójának ellenjegyzésére jogosult 2003. július 1-jétôl: Olvasó Árpád vezérigazgató, címe: 2440 Százhalombatta,
Nyárfa út 4.

Leányvállalatok

Társaság

Ország

Tevékenységi kör

Tulajdoni
hányad
2003.12.31.

Tulajdoni
hányad
2002.12.31.

A konszolidáció
módja
2003.12.31.

TVK Ingatlankezelô Kft.

Magyarország

Ingatlanforgalmazás, ingatlan bérbeadás

100%

100%

Teljeskörû

TVK Italia Srl.

Olaszország

Nagy-és kiskereskedelem

100%

100%

Teljeskörû

TVK UK Ltd.

Nagy-Brittania

Nagy-és kiskereskedelem

100%

100%

Teljeskörû

TVK Inter-Chemol GmbH

Németország

Nagy-és kiskereskedelem

100%

100%

Teljeskörû

TVK Austria GmbH***

Ausztria

Nagy-és kiskereskedelem

51%

51%

Teljeskörû

TVK France S.a.r.l. *

Franciaország

Nagy-és kiskereskedelem

100%

50%

Kvóta szerinti 1-7.hó
Teljeskörû 8-12. hó

Inno-Comp Kft.**

Magyarország

Kompaund gyártás/kereskedelem

0%

69%

Értékesítve

*** A TVK Austria GmbH külsô tulajdonosa az Itraco GmbH, melynek tulajdoni hányada 49%.

A tulajdoni hányad általában megegyezik a szavazati joggal.
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TVK Ingatlankezelô Kft.
A TVK Rt. 1998. májusában egyes ingatlanok hasznosítására megalapította a TVK Ingatlankezelô Kft-t. A társaság törzstôkéje 1998. december 31-én 2.638 millió forint volt, melybôl 2.134 millió forint apport, 504 millió forint pedig készpénz formájában került átadásra. A társaság tevékenysége az ingatlanok kezelése, felújítása, valamint az ingatlanok hasznosítása
bérbe adással vagy egyéb módon. 2002. júniusában beolvadt a társaságba a Flexofol Kft, valamint ez évtôl a Kft. üzemelteti a
TVK Rt. jóléti ingatlanjait is. A társaság saját tôkéje 2003. december 31-én 3.091 millió forint.
TVK Italia S.R.L.
A TVK Italia milánói székhelyû kereskedô cég, melyet a TVK Rt. és az olasz Cordusio SpA hozott létre 1994-ben. A cég saját
számlára vásárol polimer termékeket a TVK Rt-tôl, 2003-tól a Slovnaft A.S. cégtôl is, és értékesíti azokat Olaszországban. A
Társaság 1995-ben megvásárolta az olasz partnertôl a TVK Italia-ban meglévô 40%-os részesedését és így tulajdonosi aránya
100%-ra nôtt. A TVK Italia tôrzstôkéjét 21,9 millió Ft-tal megemelte a társaság az eredmény- és tôketartalék terhére. A társaság
saját tôkéje 2003. december 31-én 323 ezer EURO.
TVK UK Ltd.
A TVK Rt. 1996-ban alapította a TVK UK Ltd-t londoni székhellyel, 200.000 GBP törzstôkével. A cég saját számlára vásárol
polimer termékeket a TVK Rt-tôl és értékesíti azokat az Egyesült Királyságban. A társaság saját tôkéje 2003. december 31-én
206 ezer GBP.
TVK Inter-Chemol GmbH
A TVK Rt. és a Metallgesellschaft GmbH (49%-ban) 1997-ben hozta létre a TVK Inter-Chemol GmbH-t 1.200.000 DEM
törzstôkével. A társaság székhelye Frankfurt am Main-ban van. A TVK Inter-Chemol GmbH. saját számlára vásárol polimer termékeket a TVK Rt-tôl és 2002. évtôl a Slovnaft A.S. cégtôl is, és értékesíti azokat Németországban. 2001. év végén a DEM,
mint nemzeti valuta megszûnése következtében a társaság tôrzstôkéje 615.000 EUR lett. 2002. márciusban a TVK Rt.
megvásárolta a kisebbségi tulajdonos részesedését, így tulajdoni aránya 100 %-ra nôtt. A társaság saját tôkéje 2003. december 31-én 827 ezer EURO.
TVK Austria GmbH
1998. decemberében megalakult a Wiener Neustadt-i székhelyû TVK-Austria GmbH 500.000 ATS törzstôkével, 51%-os TVK
Rt. tulajdoni hányaddal. A társaság feladata a TVK Rt. polimer termékeinek ausztriai értékesítése. Társtulajdonos az ITRACO
GmbH. A társaság saját tôkéje 2003. december 31-én 307 ezer EURO.
TVK France S.a.r.l.*
A TVK-MOL-CHEM S.a.r.l. kereskedelmi céget a TVK Rt. és a MOL-CHEM Kft. 50-50%-os részesedéssel alapította 1997-ben,
500.000 FRF törzstôkével. A vállalkozás székhelye Párizs. A társaság saját számlára vásárol polimer termékeket TVK Rt-tôl
és értékesíti azokat Franciaországban. A TVK Rt. 2003. augusztus 15-én megvásárolta a másik tulajdonostól az 50%-os tulajdonrészt 20 millió Ft-ért. A társaság saját tôkéje 2003. december 31-én 160 ezer EURO. 2003-ban a társaság neve
TVK- MOLCHEM S.a.r.l.-rôl TVK France S.a.r.l.-re változott.
A Társaság 2003. évben értékesítette az alábbi felsorolt társaságban meglévô részesedését:
Inno-Comp Kft.**
A TVK Rt. 1998. decemberében a svájci székhelyû PCG Polyconsult A.G. céggel Inno-Comp Kft. néven 822 millió Ft-os
törzstôkéjû vegyes vállalatot hozott létre. A társaság székhelye Tiszaújváros, profilja speciális thermoplasztikus
kompaund termékek gyártása, értékesítése és fejlesztése. A TVK Rt. a 69%-os részesedés megszerzését 266 millió forint
apport és 300 millió forint készpénzben teljesítette. A TVK Rt. 2003. októberében értékesítette az InnoComp Kft-ben
meglévô részesedését.
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2. A Beszámoló Alapja
A Társaság által alkalmazott számviteli eljárások összhangban vannak a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli szabványokkal. E törvény egyes elôírásai eltérnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban (IFRS) foglaltaktól. A csatolt konszolidált pénzügyi kimutatások olyan átsorolásokat és helyesbítéseket tartalmaznak, amelyek lehetôvé teszik annak a Nemzetközi
Számviteli Szabványok Bizottsága (IASB) által kiadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok(IFRS) megfelelô bemutatását.
Az IFRS szabályoknak megfelelô pénzügyi kimutatások készítése megköveteli bizonyos becslések és feltételezések alkalmazását,
melyek befolyásolják a pénzügyi kimutatásokban és a Jegyzetekben szereplô összegeket. Annak ellenére, hogy ezen becslések a
Társaság jelenlegi eseményekre vonatkozó legjobb ismeretei alapján történnek, a tényleges eredmények eltérhetnek azoktól.
A Társaság Magyar Számviteli Szabványok szerinti eredménye és az IFRS szerinti konszolidált eredménye közötti eltérés levezetése
a kiegészítô melléklet 31. pontjában kerül bemutatásra.
A csatolt konszolidált pénzügyi kimutatásokat az Igazgatóság 2004. április 7-én fogadta el.
A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel.

3. A Társaság Számviteli Politikája
Számviteli politika módosítása
A Társaság 2002. évben felülvizsgálta és minôsítette a készletek állományát. A minôsítés során azokat a tartalék-alkatrészeket, amelyek
gyártása csak hosszú átfutási idô alatt végezhetô el és hiánya a folyamatos mûködtetést veszélyeztetheti a stratégiai és biztonsági kategóriába sorolta. A Társaság az ebbe a kategóriába sorolt tartalék-alkatrészek állományára nem képez értékvesztést. (lásd az 5. pontot)
Változások a pénzügyi kimutatásokban
A Társaság a 2003. évi pénzügyi kimutatás összeállításakor a legnagyobb tulajdonos (MOL Rt.) által alkalmazott besorolásokat és
pénzügyi kimutatás formátumát alkalmazta.
A 2002. évi összehasonlító adatok a jelen beszámolóban a 2003. évivel megegyezô formátumban és besorolásban kerültek bemutatásra. A változtatás értékelési elveket nem érint. A változások többségében az egyes mérlegsorok részletesebb kimutatását eredményezik.
2003. évtôl a Társaság az Igazgatóság által jóváhagyott vezetôi prémium összegét számolja el idôbeli elhatárolásként, míg 2002-ig a
vezetôi prémium összegét becslés alapján határolta el.
2003. évtôl a Társaság nyugdíjjutatásra is képez céltartalékot, melynek elszámolási módszerét a számviteli politikában a céltartalékok
bekezdései között mutatja be.
Befektetések bevonása a konszolidációba
A Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásai tartalmazzák a TVK Rt. és az általa ellenôrzött vállalatok adatait. Ez az ellenôrzés
általában abban jelenik meg, hogy a csoport valamely tagja közvetlenül vagy közvetve 50%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkezik
egy másik tagvállalat taggyûlésén, irányító befolyással rendelkezik egy társaság pénzügyei és mûködése területén, és annak
hasznából részesedik. A törzstôkében és a nettó eredményben lévô kisebbségi részesedés mind a mérlegben, mind pedig az eredménykimutatásban elkülönítve kerül kimutatásra.
A közös vezetésû vállalkozások adatai a tulajdoni arányoknak megfelelôen kerültek konszolidációra, azaz a társaságok bevételei,
ráfordításai, eszközei és kötelezettségei a részesedés arányában szerepelnek.
A Társaság jelentôs (20%-ot meghaladó) tulajdonrésszel rendelkezik egyes vállalatokban (lásd a.6 pontot). Ezeket a befektetéseket
a TVK Rt. tôkemódszer alkalmazásával számolja el, amelynél a befektetés kezdeti bekerülési értéke módosul a társult vállalkozás
megszerzés utáni nettó eszközeiben bekövetkezett változás tulajdoni aránynak megfelelô hányadával. (equity módszer).
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Goo d w i l l
A részesedés beszerzési költségének és a Társaságnak a leányvállalat valós értékre értékelt saját tôkében való arányos értékének
pozitív különbsége goodwillként kerül megállapításra, és a mérlegben eszközként szerepel. A goodwill az amortizációval és
esetleges értékvesztéssel csökkentett beszerzési költségen szerepel a könyvekben. A goodwill lineáris módszerrel és a
hasznos élettartam alapján kerül leírásra.
A hasznos élettartam egyedileg kerül megállapításra, és 5-20 év lehet. Mérlegkészítéskor a Társaság megvizsgálja a goodwill
realizálhatóságát, és a kapcsolódó eszköz várható megtérülése, valamint a nettó érték közötti különbözet leírásra kerül.
Tranzakciók kapcsolt vállalkozásokkal
Minden konszolidálásba bevont leányvállalatokkal szembeni tranzakció kiszûrésre került a konszolidált pénzügyi kimutatásokból.
Devizaügyletek
A Társaság beszámolási és funkcionális pénzneme a magyar forint (Ft). A devizás tranzakciók a tranzakció napján érvényes
MNB deviza árfolyam alapján kerültek átszámításra Ft értékre és ezen az értéken szerepelnek a kimutatásokban. Devizaügyleteknél
a tranzakció napján érvényes és a pénzügyi teljesítéskori árfolyamok közötti különbségbôl eredô árfolyamnyereség, vagy
veszteség a mellékelt konszolidált eredménykimutatásban szerepel a pénzügyi teljesítés szerinti idôszakban (lásd a 20., 22.,
23. pontot). A kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos árfolyamnyereségek és veszteségek az egyéb bevételek/ráfordítások, míg a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos árfolyamnyereségek és veszteségek a pénzügyi bevételek/ráfordítások
között szerepelnek, nettó módon kimutatva.
Külföldi tevékenység
A Társaságnak kereskedelmi és marketing tevékenységgel foglalkozó leányvállalatai vannak külföldön. Ezen külföldi társaságok tevékenysége szorosan részét képezi a Csoport mûködésének. Az átváltási elvek úgy kerültek alkalmazásra, mintha a külföldi társaság tranzakciói a Társaságon belül történtek volna meg. Ez annyit jelent, hogy a pénzeszközök a záróárfolyamon, a nem
pénzeszközök a megszerzés dátumának devizaárfolyamán, a bevételek és ráfordítások a tranzakciók dátumakor érvényes
árfolyamokon kerülnek átszámításra. A keletkezô árfolyamkülönbségeket az adott évi eredmény terhére számolja el a Társaság.
Bevétel- és költségelszámolás
Árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínûsíthetô, hogy a tranzakcióval összefüggô gazdasági elôny a társaságnál
realizálódik, valamint annak összege megfelelôen mérhetô. Az árbevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és
engedmények nélkül kerül elszámolásra akkor, amikor a javak átadása, illetve a szolgáltatás nyújtása megtörténik, a kockázatok és hasznok átszállnak.
A kamatbevételek elismerése idôarányos a kapcsolódó eszköz kamathozamának tükrözésével. Az osztalékbevételek a tulajdonosoknak az osztalékhoz való jogának életbe lépésével kerülnek elszámolásra. Azon származékos eszközök valós értékében
bekövetkezô változások, amelyek nem felelnek meg a pénzáramokra vonatkozó fedezeti ügyletek követelményeinek, a megfelelô
idôszak eredményében kerülnek elismerésre.
A bevételek és költségek elszámolásánál a Társaság az idôbeli elhatárolás elvét alkalmazza.
Tárgyi eszközök
A Vállalat 1992. január 1-jén részvénytársasággá történô átalakulásakor vagyonértékelô céggel elvégeztette a tárgyi eszközök
értékelését. Az értékelés alapja az értékcsökkenéssel korrigált újrapótlási érték volt. A tárgyi eszközökben ezen idôpont után
bekövetkezett növekedéseket bekerülési értéken könyvelte a Csoport.
A tárgyi eszközök a halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken kerülnek bemutatásra.
A bekerülési érték az eszköz árán túlmenôen tartalmazza az import vámokat, vissza nem igényelhetô adókat és az eszköz üzembe helyezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket, például szállítási, szerelési, próbaüzemi és a felosztható általános költségeket, valamint finanszírozási költségeket és a Petrolkémiai Fejlesztési Program megvalósítására létrehozott projekt-

• • • 30 • • •

TVK Csoport Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2003. december 31. (millió forint, hacsak másképp nincs feltüntetve)

szervezetek közvetlen mûködési költségét, amelyek a beruházás ideje alatt merültek fel. Az üzembe helyezést követôen a folyamatos üzletmenet fenntartását szolgáló költségek, mint például karbantartás vagy javítás, az eredmény terhére kerülnek elszámolásra
a felmerülésükkel egyidôben. Amennyiben a felmerülô költségek egyértelmûen az adott eszköz várható hasznos élettartamának, vagy eredeti teljesítményének a növelését eredményezik, a költségek aktiválásra kerülnek a megfelelô eszközre.
A beruházások között a folyamatban lévô beszerzések és elôállítások szerepelnek bekerülési költségen. A költségek a beszerzési
költségeket és a közvetlen önköltségeket foglalják magukba. A beszerzésekre értékcsökkenést csak az eszköz üzembe
helyezését követôen számolnak el.
Értékesítéskor, illetve kivezetéskor a bruttó érték és a halmozott értékcsökkenés kikerül a nyilvántartásból és a tranzakción
realizált eredmény az eredménykimutatásban kerül elszámolásra.
Az értékcsökkenést a becsült hasznos élettartam alapján meghatározott kulcsokkal, valamint a maradványérték figyelembe vételével, lineáris módszerrel számítja a Társaság. Az alábbi táblázat a várható hasznos élettartamok összefoglalását tartalmazza:

Épületek és infrastruktúra
Termelésben használt gépek és felszerelések
Irodai és számítástechnikai berendezések
Jármûvek

10-50 év
7-15 év
3-7 év
5-10 év

Finanszírozási költségek
Finanszírozási költségként az eszközök elôállításához és beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek kerülnek aktiválásra. Az aktiválás kezdô idôpontja az eszköz elôállítás megkezdésének napja. Az aktiválási idôszak az eszköz üzembe helyezésének
idôpontjáig tart. A finanszírozási költségek a kamatokat, a kamatokat helyettesítô árfolyam-különbözeteket és a járulékos
költségek idôarányos részét tartalmazzák.
Tárgyi eszközök és immateriális javak leírása
Tárgyi eszközök és immateriális javak leírása abban az esetben számolható el, ha olyan események, körülmények merültek fel,
melyek negatívan befolyásolják az eszköz megtérülését. Amennyiben az eszköz könyv szerinti értéke meghaladja a megtérülési
értékét, az eszközt a megtérülési értékre kell leírni. Az eszköz megtérülési értéke a használati érték és egy esetleges nettó
értékesítési ár közül a magasabb. A nettó értékesítési ár úgy értelmezhetô, mint két piaci szereplô között kialakult ár egy adásvételi
tranzakcióban, míg a használati érték az eszköz folyamatos használatával generált jövôbeni pénzáramlásokat és a hasznos élettartam eltelte utáni értékesítésbôl származó bevételt jelenti.
A realizálható érték becslése egyedi eszközönként, illetve amennyiben ez nem lehetséges, készpénz-generáló egységenként
történik. Az elszámolt leírások évente felülvizsgálatra kerülnek és amennyiben a realizálható érték emelkedik, úgy a korábban
elszámolt leírás részben vagy egészben visszaírásra kerül.
A Társaság számviteli politikában meghatározott kategóriák közé sorolja be a tartalék alkatrészeket, kategóriánként külön-külön
meghatározásra került az értékvesztés elszámolásának a módja. A kategóriák felülvizsgálatát a Társaság negyedévente elvégzi.
Immateriális javak
Az immateriális javak kimutathatóak, ha az általa generált jövôbeni gazdasági haszon a Társaság számára számszerûsíthetô és
valószínûsíthetô, valamint a hozzá kapcsolódó költségek megbízhatóan mérhetôk. Az érték felvételét követôen értékcsökkenést,
illetve szükség esetén értékvesztést számol el a Társaság. Az amortizációt a Társaság a becsült hasznos élettartam alapján
meghatározott kulcsokkal valamint a maradványérték figyelembe vételével lineárisan számolja el a beszámolóban.
A hasznos élettartamokat az alábbi táblázat foglalja össze:
Goodwill

5 év

Licence

7-15 év

Szoftver

3 év
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Követelések

A követelések az elszámolt értékvesztéssel csökkentett értéken kerülnek kimutatásra a beszámolóban.
Készletek

A Társaság a készleteket, beleértve a befejezetlen termelést is, a bekerülési és a realizálható érték közül az alacsonyabb
értéken tartja nyilván, figyelembe véve az esetleges lassan mozgó vagy felesleges tételek leírását. A realizálható érték megegyezik az értékesítési és marketing költségekkel csökkentett piaci értékkel.
A vásárolt készletek értékelése súlyozott átlagár módszerén alapszik. A saját elôállítású készletek bekerülési értéke az
anyagköltséget, a közvetlen személyi jellegû ráfordításokat és a felosztott üzemi általános költségeket foglalja magában. A
nem realizálható készletek teljesen leírásra kerülnek.
Befektetések a nem konszolidált leányvállalatokba és társult vállalakozásokba

A Társaság a nem konszolidált leányvállalatokban és társult vállalkozásokban meglévô befektetéseit equity módszer szerint
tartja nyilván.
Pénzügyi befektetések

A Társaság 2001. január 1-jétôl alkalmazza az IAS 39, Pénzügyi Instrumentumok elszámolása és értékelése standardot. Ennek
megfelelôen a befektetések a következô három kategóriába kerültek besorolásra: lejáratig tartott, forgatási céllal vásárolt és
értékesíthetô. Lejáratig tartott befektetéseknek minôsülnek azok a befektetések, amelyekbôl fix, vagy meghatározható
pénzáramok származnak, és a Társaság szándékában áll és képes lejáratig megtartani ezen befektetéseket. Forgatási céllal
vásárolt befektetéseknek minôsülnek a rövidtávú árfolyam ingadozásból származó profitszerzés céljából vásárolt befektetések. Minden más befektetés az adott kölcsönök és követelések kivételével az értékesíthetô befektetések kategóriájába
tartoznak.
A lejáratig tartott befektetések a befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra, kivéve, ha lejáratuk a mérleg fordulónapját
követô 12 hónapon belül esedékes. Ezen befektetések amortizált bekerülési költségen jelennek meg a mérlegben.
Az értékesíthetô befektetések a forgóeszközök részét képezik, ha a Társaság a mérleg fordulónapját követô 12 hónapon belül
értékesíteni kívánja azokat. Ezen befektetések bekerülési értéke a fizetett ellenérték valós értéke, beleértve a tranzakciós költségeket. Az értékesíthetô befektetéseket a mérleg fordulónapján valós értékükre átértékelik.
Az értékesíthetô és forgatási céllal vásárolt befektetéseken realizált eredmény pénzügyi mûveletek eredményeként kerül kimutatásra a csatolt konszolidált eredménykimutatásokban.
A cash flow fedezeti ügyletek hatékony részének megfelelô változása ezen pénzügyi eszközök valós értékében a tartalékok
elkülönített részeként kerül bemutatásra.
Saját részvények

A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tôkébôl kerül levonásra. A névérték és a bekerülési érték közötti
különbözet, valamint az esetleges nyereségek és veszteségek közvetlenül a tartalékokban kerülnek elszámolásra.
Pénzeszközök és pénz egyenértékesek

A pénzeszközök tartalmazzák a készpénzt és a bankszámlapénzt. A pénz egyenértékesek rövid - a vásárlástól számított 3
hónap vagy annál rövidebb - lejáratú, magas likviditású és alacsony kockázatú befektetések, amelyek minimális értékváltozási
kockázatot hordoznak és azonnal meghatározott összegû készpénzre válthatók.
Halasztott adó

A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adóelemeket tartalmaz. A halasztott adó a „mérlegbeni
kötelezettség" módszere alapján került meghatározásra. A halasztott adó az eszközök és források számviteli- és adótörvény
szerinti értéke között idôbeli különbség nettó hatásaként értelmezhetô. A halasztott adó követelés és kötelezettség megál-
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lapítása azon évek adóköteles bevételére várhatóan vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az idôbeli különbség miatti eltérések várhatóan visszafordulnak. A halasztott adó kötelezettség és követelés mértéke, illetve adóhatása tükrözi a
Társaságnak a mérleg fordulónapján fennálló becslését az adóeszközök és kötelezettségek realizálódási módjára vonatkozólag.
Halasztott adó követelés csak akkor szerepeltethetô a mérlegben, ha valószínûsíthetô, hogy a Társaság a jövôbeni tevékenysége
során adóalapot képezô nyereséget ér el, amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesítésre kerülhet. A Társaság minden
évben a mérleg fordulónapján felbecsüli a meg nem térült halasztott adó követelését, valamint a korábban a mérlegben el nem
ismert adóeszközeit. A társaság az újonnan képzôdött halasztott adó követelés csak azon részét veszi számításba, amely
várhatóan megtérülhet a jövôbeni nyereség adójának csökkenéseként. Ezzel ellentétesen olyan mértékben csökkenti halasztott
adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére várhatóan adózott nyereség nem fog rendelkezésre állni.
A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tôkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik,
amelyeket ugyanabban, vagy egy másik idôszakban szintén a saját tôkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó
értékének a számviteli politika visszamenôleges hatályú változása miatt bekövetkezô módosításokat is.
Idôbeli elhatárolás

Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott idôszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló idôszak és az elszámolási idôszak között megoszlik.
2003. évtôl a Társaság az Igazgatóság által jóváhagyott vezetôi prémium összegét számolja el idôbeli elhatárolásként, míg
2002-ig a vezetôi prémium összegét becslés alapján határolta el.
2002-ben és 2003-ban az adott év után járó pénzügyileg realizált és nem realizált engedmények idôbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra.
Céltartalék

Céltartalék képzésre kerül sor abban az esetben, ha a Társaságnak jelenbeli kötelezettsége (jogilag elôírt vagy vélelmezett)
keletkezett egy múltbeli esemény eredményeképp és valószínû, hogy gazdasági javak átadásával kell majd a kötelezettséget
rendezni, továbbá a kötelezettség összege jól megbecsülhetô. A céltartalékok mérlegkészítéskor felülvizsgálatra, a becslések
pontosításra kerülnek. A céltartalék értéke a kötelezettség rendezésére vonatkozó kiadások jelenértéke, melynek
meghatározására kockázatmentes becsült kamatlábat használnak diszkontrátaként.
Végkielégítésre képzett céltartalék

A szervezet átalakítás következményeként járó, de pénzügyileg csak következô évben teljesítendô végkielégítés összegére a
Társaság céltartalékot képez az év végén.
Nyugdíjjuttatásra képzett céltartalék

A TVK Rt. a munkavállalói részére nyugdíjba vonulásuk alkalmával a Társaságnál ledolgozott évek figyelembevételével maximum két havi átlagkeresetet fizet ki. A Társaság nyugdíjjuttatási rendszere által biztosított juttatások költsége a kivetített
jóváírási egység aktuáriusi értékelési módszer alapján kerül meghatározásra.
A kalkuláció során a kollektív szerzôdésben meghatározott juttatásokkal számoltak, vagyis a nyugdíjba menô munkavállalókat
a Társaságnál ledolgozott évek figyelembevételével 10-20 év munkaviszony esetén 1 havi, 20 év feletti munkaviszony esetén
2 havi juttatás illeti meg.Az aktuáriusi nyereségek és veszteségek bevételként vagy ráfordításként azonnal elszámolásra kerülnek. A rendszer bevezetése vagy a rendszerben történô változás következtében keletkezô múltbéli szolgálat költsége lineáris
módszerrel kerül ráfordításként elszámolásra a juttatás megszolgálásáig hátralévô átlagos idôtartam alatt.
A nyugdíjjuttatás hosszú lejáratú részére képzett céltartalék jelenértékre számítva kerül kimutatásra a beszámolóban.
Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék

A jelen és jövôbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi kiadások felmerüléskor jellegüknek megfelelôen költségként
kerülnek elszámolásra vagy aktiválják ôket. A beazonosítás évében céltartalékot képeznek a jelenben fennálló, a múltbeli
mûködés eredményeképp bekövetkezett környezetszennyezések elhárítási kiadásaira. A céltartalék mértékének megállapítása az érvényes jogszabályok és rendeletek, illetve az ismert technológiák alapján történik. Céltartalék akkor kerül
megképzésre, ha valószínûsíthetô, vagy bizonyos a kötelezettség megléte és megbízhatóan becsülhetô annak mértéke.
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Szegmensek
A Társaság négy fô mûködési területre van bontva. A különbözô divíziók jelentik elsôdlegesen az alapot a vállalati adatok részletezéséhez. Ezen divíziók vertikálisan integráltak és az egyik divízió terméke a másik divízió alapanyagaként szolgál (az
olefingyártás eredményének legnagyobb része a polipropilén- és a polietilén termelés alapanyagát jelenti).
Pénzügyi instrumentumok és fedezeti ügyletek
Pénzügyi instrumentumnak minôsülnek a mellékelt konszolidált mérlegben a pénzeszközök, vevô és egyéb követelések, szállító és egyéb kötelezettségek, adott és kapott hitelek és kölcsönök, befektetések, kötvénykövetelések és kötelezettségek.
Ezen tételek értékelése során alkalmazott elveket jelen számviteli politika vonatkozó jegyzetei tartalmazzák.
A pénzügyi instrumentumok az alapul szolgáló szerzôdéses kötelezettségek valós tartalma alapján válnak eszköz-, forrás- vagy
tôkeelemmé. A kötelezettségek közé sorolt pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó kamatok, osztalékok, nyereségek és
veszteségek felmerüléskor az eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. A saját tôkében megjelenô pénzügyi instrumentumok tulajdonosainak nyújtott juttatások a saját tôke terhére kerülnek elszámolásra. A pénzügyi instrumentumok csak abban
az esetben kerülnek elszámolásra egymással szemben (nettósítás), ha a Társaságnak ahhoz törvényes joga van, továbbá, ha
feltett szándéka, hogy az érintett eszközt és forrást vagy nettó módon, vagy egyidejûleg rendezi.
Pénzáramok változását fedezô ügyletek
A pénzáram-fedezeti ügyletek a mérlegben szereplô eszközökkel és kötelezettségekkel, nagy valószínûséggel bekövetkezô elôrejelzett tranzakcióval, vagy mérlegben nem szereplô elkötelezettséggel kapcsolatos pénzáramok változékonyságát ellensúlyozzák.
A pénzáram fedezeti ügyletnek minôsülô hatékony fedezeti ügylet valós értékében bekövetkezô változások közvetlenül a saját tôke
fedezeti tartalék elemében jelennek meg. Az értékváltozás nem hatékony összege a tárgyévi eredmény részét képezi.
Ha a fedezett pénzáram mérlegben megjelenô eszközt vagy kötelezettséget eredményez, minden korábban közvetlenül a saját
tôkével szemben kimutatott fedezeti nyereség és veszteség átsorolásra kerül a saját tôkébôl és a keletkezô eszköz vagy
kötelezettség bekerülési értékében kerül elismerésre. Minden más esetben a saját tôke fedezeti elemén kimutatott nyereség
vagy veszteség az eredménybe kerül átsorolásra abban az idôszakban vagy idôszakokban, amikor a fedezett elkötelezettség
vagy elôrejelzett tranzakció az eredményt érinti.
Ha megállapítást nyer, hogy a fedezeti ügylet nem hatékony, a fedezeti elszámolás a továbbiakban nem folytatható. Ilyen esetben a közvetlenül a saját tôkében elszámolt halmozott fedezeti nyereség vagy veszteség a saját tôkében marad mindaddig,
míg a tranzakció, amelyre az elkötelezettség vagy az elôrejelzés vonatkozott be nem következik.
Amennyiben a tranzakció, amire az elkötelezettség vagy az elôrejelzés vonatkozott várhatólag nem történik meg, a közvetlenül
a saját tôkében elszámolt halmozott fedezeti nyereség vagy veszteség az eredménybe kerül átsorolásra.
Cash flow
A pénzmozgással nem járó tranzakciók kiszûrésre kerültek az IFRS szerint elkészített csatolt cash flow kimutatásban.
Osztalék
Az osztalékot abban az évben számolja el a Társaság, amikor azt a tulajdonosok jóváhagyják.
Egy részvényre jutó hozam
Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a Csoport eredményének és a részvényeknek a visszavásárolt saját részvénynyel csökkentett állomány éven belüli átlagának a figyelembe vételével történik. Sem 2003. évben, sem 2002. évben nem volt
olyan tranzakció, ami ezt az értéket „hígítaná" (diluted EPS).

• • • 34 • • •

TVK Csoport Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2003. december 31. (millió forint, hacsak másképp nincs feltüntetve)

Mérlegkészítést követô események
A mérlegkészítésig tudomásra jutott utólagos események további információval szolgálnak a Csoport helyzetérôl,
ezért azoknak meg kell jelenniük a kapcsolódó éves beszámolóban. Azokat az utólagos eseményeket, amelyeknek
módosító hatása nem jelenik meg a kapcsolódó pénzügyi kimutatásokban, bemutatásra kerülnek a kiegészítô mellékletben.

4. Immateriális javak
Az alábbi táblázat összegzi az immateriális javak bruttó értékében és halmozott értékcsökkenésében bekövetkezett változásokat a 2003-as és 2002-es üzleti évben:

Goodwill
millió forint
Bruttó érték Nyitó egyenleg 2002. január 1.

Szellemi
termékek
millió forint

Fejlesztések
aktivált értéke
millió forint

Összesen
millió forint

0

3.934

165

4.099

- beszerzések

205

1.426

0

1.631

- selejtezések

0

-35

0

-35

- értékesítések

0

-35

-165

-200

- egyéb csökkenések és átsorolások
Záró egyenleg 2002. december 31.

0

-2

0

-2

205

5.288

0

5.493

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nyitó egyenleg 2002. január 1.

0

1.308

165

1.473

27

426

0

453

- selejtezések

0

-35

0

-35

- értékesítések

0

-35

-165

-200

27

1.664

0

1.691

178

3.624

0

3.802

- terv szerinti értékcsökkenési leírás

Záró egyenleg 2002. december 31.
Nettó érték 2002. december 31.
Bruttó érték Nyitó egyenleg 2003. január 1.

205

5.288

0

5.493

- beszerzések

-7

869

0

862

- egyéb növekedések

0

1

0

1

- selejtezések

0

-56

0

-56

- értékesítések

0

-306

0

-306

198

5.796

0

5.994

Nyitó egyenleg 2003. január 1.

27

1.664

0

1.691

- terv szerinti értékcsökkenési leírás

42

362

0

404

- egyéb növekedések

0

2

0

2

- selejtezések

0

-56

0

-56

- értékesítések

0

-203

0

-203

- egyéb csökkenések és átsorolások

-1

0

0

-1

Záró egyenleg 2003. december 31.

68

1.769

0

1.837

130

4.027

0

4.157

Záró egyenleg 2003. december 31.
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

Nettó érték 2003. december 31.
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5. Tárgyi eszközök
Az alábbi táblázat összegzi a tárgyi eszközök bruttó értékében és halmozott értékcsökkenésében bekövetkezett változásokat a
2003-as és 2002-es üzleti évben:
Ingatlanok

Mûszaki gépek,

Egyéb

Befejezetlen

berendezések,

berendezések,

beruházás

Összesen

jármûvek

jármûvek

millió forint

millió forint

millió forint

22.046

56.677

14.412

2.282

95.417

0

0

0

16.622

16.622

- aktiválások

976

3.254

934

-5.164

0

- selejtezések

-60

-147

-191

0

-398

- értékesítések

-756

-805

-379

-42

-1.982

0

-4

-525

1

-528

22.206

58.975

14.251

13.699

109.131

millió forint

millió forint

Bruttó érték
Nyitó egyenleg 2002. január 1.
- beszerzések

- egyéb változások
Záró egyenleg 2002. december 31.
Halmozott értékcsökkenés

4.521

25.888

7.426

0

37.835

- terv szerinti értékcsökkenési leírás

815

5.204

1.517

0

7.536

- terven felüli értékcsökkenési leírás

81

29

12

0

122

0

0

-325

0

-325

- selejtezések

-61

-146

-191

0

-398

- értékesítések

-57

-234

-1.275

0

-1.566

5.299

30.741

7.164

0

43.204

16.907

28.234

7.087

13.699

65.927

22.206

58.975

14.251

13.699

109.131

0

0

0

54.190

54.190

2.022

1.712

776

-4.510

0

- selejtezések

-25

-82

-68

0

-175

- értékesítések

-140

-664

-192

-19

-1.015

-3

-9

25

1

14

24.060

59.932

14.792

63.361

162.145

Nyitó egyenleg 2002. január 1.

- értékvesztés visszaírás

Záró egyenleg 2002. december 31.
Nettó érték 2002. december 31.
Bruttó érték
Nyitó egyenleg 2003. január 1.
- beszerzések
- aktiválások

- egyéb változások
Záró egyenleg 2003. december 31.
Halmozott értékcsökkenés

5.299

30.741

7.164

0

43.204

- terv szerinti értékcsökkenési leírás

838

5.201

1.282

0

7.321

- terven felüli értékcsökkenési leírás

41

12

18

0

71

0

0

-2

0

-2

- selejtezések

-25

-82

-68

0

-175

- értékesítések

-22

-469

-152

0

-643

1

-1

1

0

1

6.132

35.402

8.243

0

49.777

17.928

24.530

6.549

63.361

112.368

Nyitó egyenleg 2003. január 1.

- értékvesztés visszaírás

- egyéb változások
Záró egyenleg 2003. december 31.
Nettó érték 2003. december 31.
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A Társaság 2003. és 2002. évben is felülvizsgálta és minôsítette a tartalék-alkatrészek állományát. A minôsítés során azokat a tartalékalkatrészeket, amelyek gyártása csak hosszú átfutási idô alatt végezhetô el és hiánya a folyamatos mûködtetést veszélyezteti a stratégiai
és biztonsági kategóriába sorolta. A Társaság az ebbe a kategóriába sorolt tartalék-alkatrészek állományára nem képez értékvesztést.
Az egyéb tárgyi eszközök között szereplô tartalék-alkatrészek a 2002. december 31-én 293 millió forintos, 2003. december 31-én
291 millió forintos elfekvô készletekre képzett értékvesztéssel csökkentett értéken szerepelnek.
A tárgyi eszközök bekerülési értéke 1.354 millió forint aktivált finanszírozási költséget és az egyszeri hitellehívási díjból aktivált részt
- amely 141 millió forint - tartalmaz 2003-ban.
2003. december 31-én a Társaság tárgyi eszközeit nem terhelte zálogjog.
Nullára leírt eszközök
A még használatban lévô, azonban már nulla nettó értékre leírt immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2003. december
31-én 19.448 millió forint, 2002. december 31-én 7.968 millió forint volt.

6. Pénzügyi befektetések
A Csoport 2003. és 2002. december 31-én meglévô pénzügyi befektetéseit a következô táblázat foglalja össze:
Ország

Tulajdoni

Tulajdoni

Befektetés

Befektetés

hányad

hányad

nettó értéke

nettó értéke

2003.12.31.

2002.12.31.

2003.12.31.

2002.12.31.

millió forint

millió forint

Tevékenység

Nem konszolidált leányvállalatok
TVK Polisec Kft.

Magyarország

Biztonsági szolgáltatás,

100%

100%

52

29

66,66%

66,66%

24

6

100%

100%

17

15

100%

100%

2

2

-

51%

0

213

-

100%

ôrzés-védés
Chemopetrol Kft.

Magyarország

Vegyipari alapanyagok
és termékek belés külkereskedelme

TVK-Polska Sp.Z.o.o.

Lengyelország

TVK Rt. és a Slovnaft A.S. által
elôállított vegyipari alapanyagok
értékesítése a lengyel piacon

Tiszachem Kft.V.A.

Magyarország

Végelszámolás alatt

TVK Automatika Kft.*

Magyarország

Mûszeres és villamos szerelések,
ellenôrzési és telekommunikációs
rendszerek mûködtetése

TVK Gépszerelô Kft.

Magyarország

Végelszámolás befejezôdött

Nem konszolidált leányvállalatok összesen

0

3

95

268

Társult
Magyarország

Villamosenergia termelés

-

26%

0

473

30%

30%

113

113

40%

40%

92

82

49,96%

49,96%

8

8

Társult vállalatok összesen

213

676

ÖSSZESEN

308

944

TVK Erômû Kft.*

és elosztás
Tûzoltó és Mûszaki Mentô Kft.

Magyarország

Tûzvédelem, mûszaki mentés,
mûszaki vizsgálat

VIBA-TVK Kft.

Magyarország

Fekete mesterkeverék gyártása

Tiszai Hulladékégetô Kft.

Magyarország

Tevékenységet nem végez
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Nem konszolidált leányvállalatok:
Az alábbi többségi tulajdonú társaságok nincsenek konszolidálva mivel méretük és jelentôségük elhanyagolható a konszolidált
beszámoló szempontjából:
A TVK Polisec Kft -t 1996-ban hozta létre a TVK Rt. és a TVK Gépgyár Kft. A TVK Rt. 1999-ben megvásárolta a másik
tulajdonos üzletrészét, így a részesedés mértéke 100%-ra változott. A TVK Rt. részesedése az equity elszámolás miatt 2003.
év folyamán 23 millió Ft-tal növekedett, így az értéke 2003. december 31-én 52 millió Ft. A Társaság tevékenységi köre biztonsági szolgáltatás, ôrzés-védés.
A Chemopetrol Kft -t a TVK Rt., az Ukrajna Állami Vagyonalapja és a Mol Invest Vagyonkezelô és Értékesítô Rt. hozta
létre. 1999-ben a tulajdonosok a törzstôkét 3 millió Ft-ra, majd 105 millió Ft-ra emelték fel a törzstôkén felüli vagyon terhére.
2000-ben a tagok a jegyzett tôke 30 millió Ft-ra való leszállításáról határoztak, és a Társaság a Mol Invest Vagyonkezelô és
Értékesítô Rt. tulajdonában lévô üzletrészét megvásárolta. Így a tulajdoni hányad 66,66 %-ra nôtt. A TVK Rt. részesedése az
equity elszámolás miatt 2003. év folyamán 18 millió Ft-tal növekedett, így az értéke 2003. december 31-én 24 millió Ft.
Tevékenységi köre: vegyipari alapanyagok és termékek bel- és külkereskedelme. Társaság székhelye: Tiszaújváros.
1998-ban a TVK-Polska Sp. Z . o o. társaság 52,5%-os tulajdoni hányadát a TVK Rt. megvásárolta a BritChem Trading
Ltd.-tôl. A társaság tevékenysége a TVK Rt. és a Slovnaft A.S. által elôállított vegyipari alapanyagok, valamint mûanyag
késztermékek értékesítése a lengyel piacon. 2002. áprilisában a TVK Rt. megvásárolta a kisebbségi tulajdonostárs részesedését,
így a TVK Rt. tulajdoni aránya 100 %-ra nôtt. A TVK Rt. részesedése az equity elszámolás miatt 2002. év folyamán 7 millió Fttal, 2003. év folyamán 2 millió Ft-tal növekedett, így az értéke 2003. december 31-én 17 millió Ft. A tranzakció kapcsán a TVK
Rt. könyveiben 198 millió forint bruttó értékû goodwill került kimutatásra, amelynek az aktuális értékcsökkenés elszámolása
utáni könyv szerinti értéke – 2003. december 31-én - 132 millió forint.
Tiszachem Kft. V.A. A Tiszachem Rt-t 1990-ben hozta létre a TVK Rt., a Chemol Rt., a Mineralimpex és a HIB International
Ltd. 100 millió forintos alaptôkével. 2000. január 1-jétôl szünetelteti tevékenységét és az év folyamán Rt-bôl Kft-vé alakult át,
jelenlegi törzstôkéje 3 millió forint. A társaság 2003. január 1-jétôl végelszámolás alatt áll.
A TVK Gépszerelô Kft -t a TVK Rt. alapította tiszaújvárosi székhellyel. A TVK Rt. 2000-ben névértéken megvásárolta a
kisebbségi tulajdonosok részesedését, így a részesedések nettó értéke 2000. december 31-én 300 millió Ft. 2001. január 1-jétôl
a Kft. dolgozói állományának nagy részét az Anyavállalat foglalkoztatja tovább. A Társaság tevékenységi körébe tartozott a TVK
Rt., illetve Magyarország egész területén üzemelô vezérgépek javítása, karbantartása. 2001-ben a TVK Rt. 3 millió Ft-ra
leszállította a társaság tôkéjét, tôkekivonás útján. 2003. július 15-én a társaság végelszámolása befejezôdött.
Társult vállalkozások:
A Tûzoltó és Mûszaki Mentô Kft -t 1995. évben alapította a Társaság és több az ipartelepen telephellyel rendelkezô
társaság 1 millió forint törzstôkével. A Társaság 30 % törzsbetéti részaránnyal rendelkezik. 1998-ban a Gazdasági társaságokról
szóló törvény változása miatt 3 millió forintra emelte meg a jegyzett tôkéjét a társaság az eredménytartalék terhére. A TVK Rt.
részesedése az equity elszámolás miatt 2002. év folyamán 112 millió Ft-tal növekedett, így az értéke 2003. december 31-én
113 millió Ft. A társaság tevékenységi körébe tartozik: tûzvédelem, mûszaki mentés, mûszaki vizsgálat.
A VIBA-TVK Kft. a VIBA-Italy-vel közösen 1993-ban alapított vegyesvállalat, amely fekete mesterkeverék gyártásával foglalkozik,
az alapanyagokat a TVK Rt. szállítja. Székhelye Tiszaújváros. A TVK Rt. részesedése az equity elszámolás miatt 2003. év folyamán
10 millió Ft-tal növekedett, így az értéke 2003. december 31-én 92 millió Ft.
A Tiszai Hulladékégetô Kft. 1996. június 1-jén alakult, melyet a TVK Rt. (49,96%) és a belga Lobbe N.V. (50,04%) alapított.
A TVK Rt. 2002. évben 5 millió Ft értékvesztést számolt el, amely részesedés értéke 2003. december 31-én 8 millió Ft. A társaság jelenleg tevékenységet nem végez.
*Rövid lejáratú befektetések között szereplô részesedések, amelyeket a Társaság várhatóan
értékesít 2004. évben
A TVK Automatika Kft -t a TVK Rt. 74%-ban, az EL&ME Kft., és magánszemélyek 26%-ban alapították tiszaújvárosi
székhellyel, 350 millió forint törzstôkével. A TVK Rt. 1997. decemberében az EL&ME Kft-nek eladott 45,5 millió forint, majd 1998-ban
35 millió forint névértékû üzletrészt. A TVK Rt. jelenlegi tulajdoni hányada 51%. A TVK Rt. részesedése az equity elszámolás
miatt 2002. év folyamán 35 millió Ft-tal, 2003. év folyamán 11 millió Ft-tal növekedett, így az értéke 2003. december 31-én
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224 millió Ft. A társaság tevékenységi körébe tartozik a irányítástechnikai tervek készítése, hírközlô és hiradástechnikai
eszközök javítása, mûszeres és villamos szerelési munkák kivitelezése és irányítástechnikai berendezések üzemeltetése.

A TVK Rt. 1999. augusztus 23-án megalapította a Borsod-Flex egyszemélyes kft-t, 2001-ben a Kft. neve TVK Erômû Kftre változott, valamint fô tevékenységi köre a villamosenergia-termelés és elosztás lett. Elsôdleges célja a TVK Rt. gôz szükségleteinek hosszú távú biztosítása. A Társaság 2001. októberében a kft-ben lévô üzletrészének 74 %-át értékesítette az Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt-nek. 2001. decemberében a tulajdonosi arányoknak megfelelôen 100 millió Ft összegû
törzstôke emelésre került sor, melynek a cégbírósági bejegyzése 2002. februárjában történt meg. 2002-ben 1.715 millió forint
összegû törzstôke emelésre került sor a tulajdonosi arányoknak megfelelôen, melynek a cégbírósági bejegyzése 2002.
júliusában megtörtént. 2003-ban több ütemben a tulajdonosi arányoknak megfelelôen összesen 1.055 millió Ft összegû
törzstôke emelésre került sor, így a társaság törzstôkéje 2.873 millió Ft lett, a TVK Rt. részesedése 747 millió Ft-ra változott

7. Egyéb befektetett eszközök
A Csoport egyéb befektetett eszközeinek nettó értéke 2003. és 2002. december 31-én az alábbiak szerint alakult:
2003.12.31.
millió forint
Beruházásokra adott elôlegek

2002.12.31
millió forint

1.754

2.376

Plastico S.a.-nak adott kölcsön*

734

774

Államkötvények**

208

208

3

275

Banki kötvények
Egyéb

122

101

Plastico S.a.-nak adott kölcsönre elszámolt értékvesztés összege*

-401

-364

2.420

3.370

Összesen

* A TVK Rt. a Plastico S.A-ban lévô részesedését 2002. év folyamán értékesítette, ezért a Plastico S.A-val szembeni kölcsönkövetelés 2003. december 31-én átértékelés után 333 millió forintos értékben került kimutatásra, míg 2002. december 31-én
410 millió Ft volt a kölcsönkövetelés nettó értéke. Továbbá a Plastico S.A-val szembeni kölcsön kapcsán került kimutatásra
az egyéb forgóeszközök között a váltókövetelés 25 millió forint és arra jutó 14 millió forint értékvesztés, valamint az egy éven
belül esedékes törlesztô részként 137 millió forint és az arra jutó 75 millió forint értékvesztés 2003. december 31-én. 2002.
december 31-én a Plastico S.A-val szembeni kölcsön kapcsán került kimutatásra az egyéb forgóeszközök között a váltókövetelés
7 millió forint és arra jutó 4 millió forint értékvesztés, valamint az egy éven belül esedékes törlesztô részként 81 millió forint
és az arra jutó 44 millió forint értékvesztés. Az értékvesztés összegének megállapítása a kölcsönszerzôdésben szereplô
ingatlan jelzálog szakértôi becslésén alapul. (Lásd a 11. pontot.)
** A hosszú lejáratú értékpapír befektetések és 2013/C jelû államkötvényeket tartalmaznak melyek 2013. decemberében járnak
le és változó kamatozásúak.

8. Készletek
A Csoport készleteinek egyenlege 2003. és 2002. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Könyv szerinti érték
2003.12.31
millió forint

Nettó realizálható érték
2003.12.31
millió forint

Könyv szerinti érték
2002.12.31
millió forint

Nettó realizálható érték
2002.12.31
millió forint

Félkész és késztermékek

4.554

4.538

5.897

5.863

Alapanyagok

1.232

1.232

1.582

1.582

Egyéb anyagok

949

702

1.046

1.005

Áruk

384

384

68

686

7.119

6.856

9.211

9.136

Összesen

• • • 39 • • •

TVK Csoport Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2003. december 31. (millió forint, hacsak másképp nincs feltüntetve)

A Társaság megítélése szerint a 2003. december 31-i értékvesztés szintje elegendô ahhoz, hogy fedezze a potenciális jövôbeni
veszteségeket.
2003. és 2002. december 31-én a TVK Rt-nek nem volt zálogjoggal terhelt készlete.
A készletek állománya és a vonatkozó értékvesztés folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezi.

9. Vevôkövetelések, nettó
A Csoport vevôkövetelésinek egyenlege 2003. és 2002. december 31-én az alábbiak szerint alakult:
2003.12.31.
millió forint

2002.12.31
millió forint

Belföldi vevôk

13.437

9.479

Külföldi vevôk

12.520

13.069

25.957

22.548

-430

-370

25.527

22.178

Kétes követelésekre képzett értékvesztés
Összesen

A Társaság 2003. évben 19 millió forint, 2002 évben 68 millió forint összegben írt le behajthatatlan követelést.
A kétes követelésekre elszámolt értékvesztések megállapításánál a Társaság megbecsülte azon potenciális veszteségek
összegét, melyet a nagyobb, likviditási problémákkal bíró vevôk jelenthetnek. A vevônként, az adósonként kisösszegû
követeléseknél – a vevôk, az adósok együttes minôsítése alapján – az értékvesztés összege a korosított kintlévôségek
listája alapján százalékos arányban került meghatározásra. A múltbeli veszteségek kapcsán szerzett tapasztalatok és a
jelenlegi gazdasági körülmények várható hatásait a Társaság szintén figyelembe vette.
2003. december 31-én a kétes követelések után elszámolt értékvesztést a Társaság olyan szinten állapította meg, amely
elegendô a várható veszteségek fedezésére.
A külföldi követelések elsôsorban EUR-ban, USD-ben és GBP-ben állnak fenn, melyek 2003. és 2002. december 31-i
árfolyamon kerültek elszámolásra. Az így keletkezô árfolyamnyereség vagy veszteség az egyéb mûködési bevételek és
egyéb mûködési költségek (lásd a 20., 22., pontot) között nettó módon szerepelnek a csatolt konszolidált eredménykimutatásban.

10. Rövid lejáratú befektetések
A Társaság rövid lejáratú befektetéseinek összetétele 2003. és 2002. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Diszkont kincstárjegyek

2003.12.31.

2002.12.31

millió forint

millió forint

8.242

4.527

Eladásra szánt részesedések*

971

0

Banki kötvény

275

0

Államkötvények

0

1.102

Egyéb részvények

0

19

9.488

5.648

Összesen

*Az eladásra szánt részesedések sor a TVK Erômû Kft. 747 millió Ft és a TVK-Automatika Kft. 224 millió Ft-os befektetéseket tartalmazza, melyek elôzô évben a pénzügyi befektetések között szerepelnek.
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11. Egyéb forgóeszközök
A Csoport egyéb forgóeszközei 2003. és 2002. december 31-én az alábbiak szerint alakult:
2003.12.31.
millió forint
Visszaigényelhetô ÁFA

2002.12.31
millió forint

4.924

3.121

Import ÁFA

725

447

Járó kamatok

213

364

Kölcsön követelések*

115

97

Tárgyévet illetô bevételek

59

9

Következô évet terhelô költségek

37

88

Munkavállalóknak adott kölcsönök és egyéb követelések

18

0

Helyi adók

16

149

Készletekre adott elôlegek

13

187

Váltókövetelések *

11

40

0

83

168

43

6.299

4.628

Társasági adó visszaigénylés
Egyéb
Összesen

*A Plastico S.A-val szembeni hosszú lejáratú kölcsönkövetelés éven túli része az arányos értékvesztéssel csökkentve az egyéb
befektetett eszközök között került kimutatásra (Lásd a 7. pontot).

12. Pénzeszközök és pénzegyenértékesek
A Csoport pénzeszközeinek és pénzegyenértékeseinek egyenlege 2003. és 2002. december 31-én az alábbiak szerint alakult:
2003.12.31.
millió forint

2002.12.31
millió forint

Bankbetétek forintban *

8.521

2.867

Készpénz egyenértékesek

4.864

13.419

Bankbetétek devizában

1.269

2.310

Készpénz valutában

3

44

Készpénz forintban

1

1

14.658

18.641

Összesen

*A Társaság faktoráltatta a külkereskedelmi cégekkel szemben fennálló vevôállomány nagy részét, valamint az ÁFA követelés egy részét.

13. Megváltott dolgozói részvény
A kibocsátott 606.472 db dolgozói részvénybôl, 1999-ben a Társaság 103.737 db névértéken megváltott dolgozói részvénnyel rendelkezett, amely az összes részvény 0,4%-át tette ki.
2000-ben a Társaság 279.432 db dolgozói részvényt váltott meg névértéken, amelybôl a Közgyûlési határozat alapján 2000. júliusában
21.314 db bevonásra került. 2000. december 31-én a megváltott dolgozói részvények száma 361.855 db volt.
2001. év folyamán 77.994 db dolgozói részvényt váltott meg névértéken. 2001. évi Közgyûlés 396.158 db dolgozói részvény bevonásáról
határozott a jegyzett tôke egyidejû leszállítása mellett. 2001. december 31-én a megváltott dolgozói részvények száma 43.691 db volt.
2002. év folyamán 112.032 db dolgozói részvényt váltott meg a Társaság névértéken. 2002. december 31-én a megváltott dolgozói
részvények száma 155.723 db volt.
2003. év folyamán 9.212 db dolgozói részvényt váltott meg a Társaság névértéken. 2003. december 31-én a megváltott dolgozói
részvények száma 164.935 db volt.
Az IFRS elôírása szerint a megváltott dolgozói részvények névértéke a jegyzett tôkét csökkenti.
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14. Jegyzett tôke
A jegyzett tôke 2003. december 31-én az alábbiak szerint alakult:
Tulajdonos

Részvények száma

Névérték

Összesen

(ezer db)

(Ft)

(millió forint)

Tulajdoni hányad
%

Belföldi intézményi befektetôk

16.587

1.010

16.753

68,4

Külföldi intézményi befektetôk

4.765

1.010

4.813

19,6

Alkalmazottak

24

1.000

24

0,1

Belföldi magánbefektetôk

50

1.010

50

0,2

2.833

1.010

2.861

11,7

Nem regisztrált befektetôk
Összesen

24.259

24.501

100,0

5 % feletti tulajdonosok 2003. december 31-én a Részvénykönyv alapján:
Tulajdonos

Tulajdoni hányad
%

Magyar Olaj és Gázipari Rt.

44,31

CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG

15,99

BorsodChem Rt.

15,40

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

8,02

A jegyzett tôke megoszlása részvényfajták szerint 2003. december 31-én a következô:
Részvény típusa

Száma

Jegyzett tôke
(ezer Ft)

Egyenlô és azonos tagsági jogokat megtestesítô törzsrészvények
(névértékük egyenként 1.010 forint)

24.234.843

24.477.191

24.065

24.065

Törzsrészvényekkel azonos jogokat megtestesítô dolgozói részvények
(névértékük egyenként 1.000 forint)
Összesen

24.258.908*

24.501.256

*A 24.258.908 db összmennyiség nem tartalmazza a dolgozóktól megváltott részvények darabszámát, mely 2003. évben 164.935 db.

A jegyzett tôke 2002. december 31-én az alábbiak szerint alakult:
Tulajdonos

Részvények száma

Névérték

Összesen

Tulajdoni

(ezer db)

(Ft)

(millió forint)

hányad %

Belföldi intézményi befektetôk

14.225

1.010

14.367

58,6

Külföldi intézményi befektetôk

6.352

1.010

6.416

26,2

Alkalmazottak

33

1.000

33

0,1

Belföldi magánbefektetôk

48

1.010

48

0,2

3.610

1.010

3.646

14,9

24.510

100,0

Nem regisztrált befektetôk
Összesen

24.268
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5 % feletti tulajdonosok 2002. december 31-én a Részvénykönyv alapján:
Tulajdonos

Tulajdoni hányad
%

Magyar Olaj és Gázipari Rt.

34,48

CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG

15,99

BorsodChem Rt.

15,40

Matura Vermögensverwaltung GmbH

9,83

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

8,02

A jegyzett tôke megoszlása részvényfajták szerint 2002. december 31-én a következô:
Részvény típusa

Száma

Jegyzett tôke
(ezer Ft)

Egyenlô és azonos tagsági jogokat megtestesítô törzsrészvények
(névértékük egyenként 1.010 forint)

24.234.843

24.477.191

33.277

33.277

Törzsrészvényekkel azonos jogokat megtestesítô dolgozói részvények
(névértékük egyenként 1.000 forint)
Összesen

24.268.120*

24.510.468

*A 24.268.120 db összmennyiség nem tartalmazza a dolgozóktól megváltott részvények darabszámát, mely 2002. évben 155.723 db.

15. Hosszú lejáratú hitelek éven túli része
A Csoport hosszú lejáratú hiteleinek éven túli része 2003. december 31-én az alábbiak szerint alakult:
Súlyozott átlagos kamatláb

Egyenleg

2003.12.31.

2003.12.31.

2003.12.31.

%

devizanem

millió forint

Lejárat

Biztosíték nélküli bankhitelek
Konzorciális devizahitel (Deutsche Bank Rt.)*

EURIBOR+0,275

88,4 millió EUR

23.172

2015.09.30.

Konzorciális devizahitel (Deutsche Bank Rt.)*

EURIBOR+0,75

74 millió EUR

19.394

2009.03.10.

Összesen

42.566

*A stratégiai projektek finanszírozására 2002. évben aláírásra kerültek a Deutsche Bank AG által vezetett banki konzorciummal
összesen 280 millió EURO összegû szindikált hitelszerzôdések.
Mindkét hitelszerzôdés változó kamatozású, a 130 millió EURO összegû hitelkeret 7 éves futamidejû és EURIBOR+0,75% kamatozású, a 150 millió EURO összegû hitelkeret 13 éves futamidejû és EURIBOR+0,275 % kamatozású.
Ez utóbbi hitelt német állami garancia mellett vette fel a Társaság és kizárólag a LINDE AG által épített új Olefingyár finanszírozására
használhatja fel. A két hitelkeretbôl 2003. év végéig összesen 169,1 millió EURO került lehívásra, amelyet csökkent a folyósításkor
fizetett egyszeri díj idôarányos része 1.769 millió forint (6,7 millió EURO).
A konzorciális devizahitelek elsô törlesztése 2005.09.30-án lesz, majd évente kétszer március 31-én és szeptember 30-án.
A hitelállomány 2-5 év közötti összege 28.649 millió Ft, valamint az 5 éven túli összege 10.889 millió Ft.
Mind a hosszú, mind a rövid lejáratú hiteleink szerzôdéseiben a pari passu és a negatív pledge (azonos feltétel rendszer és biztosíték
nélküli) elvet érvényesítettük.
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A Csoport hosszú lejáratú hiteleinek éven túli része 2002. december 31-én az alábbiak szerint alakult:
Súlyozott átlagos kamatláb

Egyenleg

2002.12.31.

2002.12.31.

2002.12.31.

%

Devizanem

millió forint

Lejárat

Biztosíték nélküli bankhitelek
Konzorciális devizahitel (Deutsche Bank Rt.)

EURIBOR+0,275

16,1 millió EUR

3.787

2015.09.30.

Konzorciális devizahitel (Deutsche Bank Rt.)

EURIBOR+0,75

8,7 millió EUR

2.064

2009.03.10.

Kereskedelmi és Hitel Bank Rt Inno-Comp Kft. 12 havi EURIBOR+0 %

0,8 millió EUR

195

2004.12.01.

Összesen

6.046

16. Céltartalékok várható kötelezettségekre
A Csoport céltartalékai a várható kötelezettségekre és költségekre 2003. és 2002. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Egyenleg 2002. január 1.
Képzés és korábbi becslések felülvizsgálata
Felhasználás
Egyenleg 2002. december 31.
Képzés és korábbi becslések felülvizsgálata
Felhasználás
Egyenleg 2003. december 31.

Környezetvédelem*

Végkielégítés

Egyéb**

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

2.000

15

320

2.335

2.101

86

20

2.207

-314

-15

-188

-517

3.787

86

152

4.025

0

50

235

285

-556

0

-95

-651

3.231

136

292

3.659

Rövid lejáratú rész 2002. december 31.

1.071

86

95

1.252

Hosszú lejáratú rész 2002. december 31.

2.716

0

57

2.773

473

109

39

621

2.758

27

253

3.038

Rövid lejáratú rész 2003. december 31.
Hosszú lejáratú rész 2003. december 31.

* A környezetvédelmi kötelezettségre további céltartalék képzése várható az elvégzendô állapotfelmérés függvényében. (Lásd a
27.4. pontot)
** Korengedményes nyugdíjat és nyugdíjjuttatási céltartalékot tartalmaz.

• • • 44 • • •

TVK Csoport Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

2003. december 31. (millió forint, hacsak másképp nincs feltüntetve)

17. Szállítók és egyéb kötelezettségek
A Csoport szállítói és egyéb kötelezettségeinek egyenlege 2003. és 2002. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Belföldi kereskedelmi szállítók

2003.12.31.

2002.12.31.

millió forint

millió forint

10.708

8.118

Beruházási szállítók

9.115

1.603

Külföldi szállítók

4.019

3.454

Elhatárolt kötelezettségek

3.449

2.410

Import ÁFA

773

631

Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek

498

322

Személyi jövedelem adó

174

0

Társasági adó

122

0

Pénzügyi lízing

90

0

Fizetendô osztalék*

75

76

Egyéb

59

38

29.082

16.652

Összesen

*A fizetendô osztalék a korábbi években jóváhagyott osztalékok kifizetésre nem került részét tartalmazza.
A szállítókkal szembeni kötelezettségek 2002-rôl 2003-ra bekövetkezett 10.667 millió Ft összegû változásának jelentôs részét a
beruházási szállítókkal szembeni kötelezettségek növekedése – stratégiai projektek miatti – és az alapanyag árváltozásából eredô
belföldi szállítók állományának növekedése indokolja.

18. Rövid lejáratú hitelek
A Csoport rövid lejáratú hitelei 2003. december 31-én az alábbiak szerint alakultak:
Súlyozott átlagos kamatláb

Egyenleg

2003.12.31.

2003.12.31.

2003.12.31.

%

devizanem

millió forint

Lejárat

Biztosíték nélküli bankhitelek
Folyószámla hitel

változó

HypoVereinsbank, London hitel TVK UK-nek

változó

286 ezer GBP

106

2004.07.31.

HVB Bank (Hungary)-InterChemol

változó

967 ezer EUR

254

2004.07.31.

TVK Italia folyószámla hitel
CIB Bank TVK Italia

26

2004.06.18.

változó

5,6 millió EUR

1.462

Folyamatos

EURIBOR+0,2 %

7,3 millió EUR

1.914

2004.03.15.

Összesen

3.762
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A Csoport rövid lejáratú hitelei 2002. december 31-én az alábbiak szerint alakultak:
Súlyozott átlagos kamatláb

Egyenleg

2002.12.31.

2002.12.31.

2002.12.31.

%

devizanem

millió forint

Lejárat

EURIBOR+0,5

64 millió DEM

7.709

2005.07.31.

2

2003.12.31.

Biztosíték nélküli bankhitelek
Konzorciális devizahitel (OTP Bank Rt.)
Folyószámla hitel
HypoVereinsbank, London hitel TVK UK-nek
HVB Bank (Hungary)-InterChemol
TVK Italia folyószámla hitel

változó
4,625

551 ezer GBP

200

2003.07.31.

4,3

969 ezer EUR

229

2003.07.31.

változó

5.796 ezer EUR

1.367

Folyamatos

Egyéb

11

Összesen

9.518

* A Társaság megállapodást kötött az OTP Bank Rt. által vezetett banki konzorciummal 260 millió DEM összegû hitel felvételérôl 1998.
júliusában. A hitel változó kamatozású, a kamata EURIBOR+ 0,5%. A hitel felvétele és visszafizetése több részletben történik. Az utolsó törlesztô részlet 2005. 07. 31-én esedékes. A Társaság döntése értelmében a 2002. év végén fennálló hiteltartozás teljes
egészében elôtörlesztésre került 2003. 01. 31-én, ezért a Társaság átsorolta a rövid lejáratú hitelek közé. Az elôtörlesztés egy részére
megkötött 10 millió EUR összegû határidôs ügylet 2003. évi lezárásakor 30 millió Ft árfolyamnyereséggel zárult, amely a 2002. évi rövid
lejáratú hitelállományt csökkentette, a teljes elôtörlesztés eredménye 2003. január 31-én 264 millió Ft árfolyamveszteség.
Mind a hosszú, mind a rövid lejáratú hiteleink szerzôdéseiben a pari passu és a negatív pledge elvet (azonos feltétel rendszer
és biztosíték nélküli) érvényesítettük.

19. Szegmens jelentés
A 2003. és a 2002. december 31-ével végzôdô évekre a Csoport értékesítésének nettó árbevételének országonkénti megoszlása:

2003. év

2002. év

millió forint

millió forint

Magyarország (engedménnyel csökkentett)

68.607

61.876

Egyéb európai országok

16.908

16.784

Németország

21.587

15.681

Olaszország

15.490

11.821

Lengyelország

11.838

9.651

Egyesült Királyság

4.199

5.230

Franciaország

2.814

3.518

Ausztria

2.769

2.617

Szlovákia

2.061

1.948

Románia

1.771

1.691

Európán kívüli országok

3.184

5.041

-944

-734

150.284

135.124

- Export mennyiségi engedmény
Összesen
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A Csoport értékesítésének árbevétele 2003. és 2002. években üzletáganként a következô:
Üzletág

Polipropilén

2003. év

2003. év

2003. év

2002. év

2002. év

2002. év

Belföldi

Export

Értékesítés

Belföldi

Export

Értékesítés

értékesítés

értékesítés

árbevétele

értékesítés

értékesítés

árbevétele

árbevétele

árbevétele

árbevétele

árbevétele

18.056

32.170

50.226

15.780

34.062

49.842

HDPE

6.772

24.395

31.167

7.146

24.726

31.872

LDPE

9.754

10.013

19.767

9.347

9.774

19.121

Olefin

30.778

576

31.354

26.811

2.224

29.035

Egyéb

4.491

15.467

19.958

3.889

3.196

7.085

- Mennyiségi engedmény

-1.244

-944

-2.188

-1.097

-734

-1.831

68.607

81.677

150.284

61.876

73.248

135.124

Összesen

A Csoport tárgyi eszközeinek bruttó értéke, elszámolt értékcsökkenése és nettó értéke 2003. és 2002. december 31-én üzletáganként a következô:
2003. év

2003. év

2003. év

2002. év

2002. év

Tárgyi

Elszámolt

Tárgyi

Tárgyi

Elszámolt

Tárgyi

eszközök

értékcsökkenés

eszközök

eszközök

értékcsökkenés

eszközök

nettó értéke

bruttó értéke*

bruttó értéke*

2002. év

nettó értéke

Üzletág
Olefin

68.477

16.892

51.585

35.863

14.285

21.578

Polipropilén

31.813

12.919

18.894

32.105

10.905

21.200

Polietilén

24.858

9.545

15.313

14.994

9.119

5.875

Egyéb

36.997

10.421

26.576

26.169

8.895

17.274

162.145

49.777

112.368

109.131

43.204

65.927

Összesen

*Tartalmazza a folyamatban lévô beruházások értékét is.

A Csoport 2003. és 2002. évi aktiválásai a következôk:

2003. év
Üzletág

Aktivált érték

2002. év

Aktivált értékbôl

Aktivált érték

immateriális javak
Olefin

Aktivált értékbôl
immateriális javak

1.069

1

686

11

Polipropilén

145

0

2.429

22

Polietilén

759

0

727

0

2.550

12

1.613

258

4.523

13

5.455

291

Egyéb
Összesen
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20. Egyéb mûködési bevételek
A 2003. és 2002. december 31-ével végzôdô évre a Csoport egyéb mûködési bevételeit az alábbiakban foglalhatjuk össze:
2003. év
millió forint

2002. év
millió forint

Követelés és kötelezettségek árfolyamnyeresége, nettó

738

0

Utólag kapott engedmények

113

16

Kapott késedelmi kamat, kártérítések, kötbérek

95

33

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének eredménye

90

92

Egyéb céltartalék feloldása

76

0

Kapott támogatások

39

0

Készletek értékvesztésének visszaírása

24

0

2

704

217

282

1.394

1.127

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékvesztésének visszaírása*
Egyéb
Összesen

* 2003. és 2002. évi összeg tartalmazza a lassan mozgó tartalék-alkatrészekre képzett értékvesztés visszaírását.

21. Személyi jellegû ráfordítások
A 2003. és 2002. december 31-ével végzôdô évre a Csoport személyi jellegû ráfordításait az alábbiakban foglalhatjuk össze:
2003. év
millió forint

2002. év
millió forint

Bérköltség

6.103

5.952

Társadalombiztosítási járulék

2.318

2.156

Egyéb személyi jellegû ráfordítások

1.842

1.370

10.263

9.478

Összesen

22. Egyéb mûködési költségek
A 2003. és 2002. december 31-ével végzôdô évre a Csoport egyéb mûködési költségeit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Biztosítási díjak

2003. év
millió forint

2002. év
millió forint

1.055

1.050

Bérleti díjak, lízing

647

629

Helyi adók

562

537

Vagyon- és tûzvédelemmel kapcsolatos költségek

344

328

Takarítási díjak (Köztisztasági díjak)

301

304

Hatósági, igazgatási díjak, bankköltség

295

393

Reklámköltségek

250

241

Tanácsadói, szakértôi és könyvvizsgálói díjak

221

567

Követelések értékvesztése, nettó

116

389

Költségek, ráfordítások ellentételezésére véglegesen adott támogatások, juttatások

113

167

Kártérítések, késedelmi kamatok, kötbérek, bírságok

106

28

Hulladékártalmatlanítás

104

128

Káresemények

0

422

Környezetvédelmi költségek és céltartalék képzés

0

2.111

Követelések és kötelezettségek árfolyamvesztesége, nettó
Egyéb
Összesen
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23. Pénzügyi mûveletek eredménye, nettó
A 2003. és 2002. december 31-ével végzôdô évre a Társaság nettó pénzügyi mûveletek bevételeit/ráfordításait az alábbiakban foglalhatjuk össze:
2003. év

2002. év

millió forint

millió forint

Eladott rövid lejáratú befektetések árfolyamnyeresége

800

2.194

Kapott kamatok

247

459

Kapott osztalékok
Devizahitelek, kölcsönök és egyéb eszközök árfolyamnyeresége, nettó

*

Befektetések tôkeértékelési nyeresége
Egyéb pénzügyi bevételek
Pénzügyi mûveletek bevételei összesen
Devizahitelek, kölcsönök és egyéb eszközök árfolyamvesztesége, nettó

*

5

2

0

324

0

119

111

0

1.163

3.098

-558

0

Skontó

-341

0

Fizetett kamatok

-294

-880

Pénzügyi befektetések eladásának vesztesége

0

-38

Egyéb pénzügyi ráfordítások

0

-10

-1.193

-928

-30

2.170

Pénzügyi mûveletek ráfordításai összesen
Pénzügyi mûveletek eredménye, nettó

* Az árfolyamnyereség/veszteség nettó módon kerül kimutatásra.

24. Társasági adó, Halasztott adó
2003-ban és 2002-ben a normál társasági adó mértéke 18%, de a TVK Rt. jogosult 2003-ban és 2002-ben adókedvezmény igénybevételére az alábbiak alapján.
A Társasági adótörvény 21. § (7) és (9) bekezdése szerint a Társaság a termékelôállító tevékenységbôl származó árbevétel
arányában 90,4 %-os beruházási adókedvezményt vett igénybe 2002. évben, a 2001. évben üzembe helyezett legalább 3 milliárd
forint értékû termék-elôállítást szolgáló beruházások után.
További kedvezményként veszi figyelembe a TVK Rt. a Társasági adótörvény 21. § (1) bekezdése szerinti legalább 1 milliárd
forint értékû termékelôállítást szolgáló beruházás után járó adókedvezményt. Ezt elôször 2000-ben, az 1999-ben üzembe
helyezett beruházás után vette igénybe a Társaság és a törvényi feltételeknek való megfelelés (árbevétel növekmény) esetén
a beruházás üzembe helyezésének évét követô 5 adóévben, de legutoljára a 2002. évi adóalap utáni adóból érvényesítheti a
Társaság. Ezt a kedvezményt is figyelembe véve a 2002. évi adókedvezményünk mértéke összesen 97,13%.
A Társasági adótörvény 21. § (7) és (9) bekezdése szerint a Társaság a termék elôállító tevékenységbôl származó árbevétel
arányában 89,73 %-os beruházási adókedvezményt vesz igénybe 2003. évben a 2002. évben üzembe helyezett legalább 3 milliárd
forint értékû termékelôállítást szolgáló beruházások után.
1998-2000. évi adóvizsgálat hatása: A TVK Rt. az 1999-ben üzembe helyezett termék-elôállítást szolgáló beruházások értéke alapján érvényesíthetô beruházási adókedvezmények igénybevételének feltételrendszerét megvizsgálta. A
Társaság az érvényesíthetôség feltételrendszerében felmerülô bizonytalan kérdések vonatkozásában 2000. év végén a
hatóságok megerôsítését kérte, amelyre 2001-ben kapott választ. A hatósági állásfoglalások ellentmondása és az eddigi
gyakorlattól eltérô kedvezôtlen megközelítése következtében elôreláthatóan felmerülô kockázatok minôsítése alapján a
Társaság úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló lehetôségek közül a teljeskörûen alátámasztott és kockázatmentes 50%-os
beruházási adókedvezmény igénybevételének figyelembevételével állítja össze a 2000. évrôl szóló beszámolót és ezen
feltételezés alapján fizette meg a vonatkozó adót. Ugyanakkor egyes hatósági állásfoglalások és a Társaság értelmezése
alapján a 100%-os beruházási adókedvezmény feltételeinek teljesítése is bizonyítható, ez alapján a Társaság a 2000. évrôl
szóló társasági és osztalékadó bevallásába a 100%-os adókedvezményt állította be. Az APEH 2002. évben megkezdte az
1998-2000. évekre vonatkozó átfogó adó ellenôrzését. 2003. évben meghozott vizsgálatot lezáró határozatában nem kifogásolta a 2000. évre beállított 100%-os adókedvezményt.
A három év adórevíziójának hatását 1.212 millió Ft-ot a tárgyévi eredmény teljeskörûen tartalmazza.
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Halasztott adó: A társasági adóról szóló törvény 2002. évi rendelkezései alapján az eddig megszerzett kedvezményeken kívül
csak azon beruházások alapján vehetô igénybe adókedvezmény a jövôben, amelyet az adózó az EU csatlakozásról szóló nemzetközi
szerzôdést kihirdetô törvény hatályba lépésének napjáig megkezd. A hivatkozott törvény 2002. évi módosítása következtében a jogosultság megszerzésének utolsó dátuma 2002. év vége. Az adókedvezmény igénybevételének egyik alapfeltétele az üzembe
helyezést követô második évtôl a vállalati létszám növekedése, amely esetben a bázis a beruházás megkezdését megelôzô év átlagos statisztikai létszáma.
A Társaság a következô évekre a hatékonyság javítását tûzte ki egyik fô célként. A megváltozott törvényi szabályozás következtében
a menedzsment felülvizsgálta azt az elôrejelzését, hogy a nagyösszegû termelô beruházások üzembe helyezése alapján a Társaság
teljes adókedvezményre lesz jogosult 2011-ig, mivel az adókedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó létszámkritérium várhatóan
nem teljesíthetô. A módosított elôrejelzés alapján csak két évben (2005-ben és 2006-ban) biztosíthatók a teljes adókedvezmény
feltételei. Így a Társaság a halasztott adó kalkulációban 2004-tôl 16%-os adókulccsal számolt, kivéve 2005-ben és 2006-ban, amely
években 0%-os adókulccsal számolt, mivel várhatóan jogosult lesz a teljes adókedvezményre. 2003. évben 318 millió forint halasztott adó követelés került elszámolásra. Mindezeket figyelembe véve a halasztott adó kötelezettség a 2002. évi 587 millió forintról,
2003. évben 269 millió forintra csökkent.
A mellékelt konszolidált pénzügyi beszámolókban szereplô adófizetési bevétele/költsége a 2003. és 2002. december 31-én végzôdô
évekre az alábbi elemekbôl áll:

Tárgyévi társasági adó
Adórevízió hatása
Halasztott társasági adó
Adófizetési (bevétel) / költség összesen

2003. év

2002. év

millió forint

millió forint

152

123

-1.054

0

-318

587

-1.220

710

A halasztott adó kötelezettség a következô elemekbôl tevôdik össze 2003. december 31-én és 2002. december 31-én:

Értékcsökkenés

2003. év

2002. év

millió forint

millió forint

1.304

1.476

Környezetvédelmi céltartalék

-303

-489

Értékvesztések és egyéb céltartalékok elszámolása

-473

-457

24

57

Engedmény elhatárolás miatti különbség

-283

0

Halasztott adó összesen

269

587

IFRS aktiválások miatti különbség

A TVK Csoport számviteli nyeresége alapján elvárt és a tényleges adófizetési bevétele/költsége közötti kötelezettség közötti különbség számszerû levezetése:

Adózás elôtti eredmény

2003. év

2002. év

millió forint

millió forint

4.075

2.529

18 %-os adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség

734

455

A TVK Rt. számára fennálló beruházási adókedvezmény

-806

-112

Nem Magyarországon adózó eredmény adóhatása

91

146

Adókulcsokkal kapcsolatos várakozások módosulása

-65

0

-120

221

-1.054

0

-1.220

710

Meg nem térülô idôbeli eltérések
Adóellenôrzés során feltárt társasági adó és adókedvezmény
Adófizetési (bevétel) / költség összesen
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25. Egy részvényre jutó nyereség (EPS)
A Csoport egy részvényre jutó eredménye a 2003. és a 2002. december 31-i konszolidált adatok alapján a következô:
2003.12.31.
Nettó eredmény IFRS szerint (millió forint)
Részvények átlagos száma az idôszakban (darab)
EPS egy részvényre (1.010 forint névérték)

2002.12.31.

5.295

1.819

24.257.886

24.315.619

218 forint

75 forint

A törzsrészvények átlagos számának meghatározása súlyozott számtani átlag számításával történt. A dolgozói részvények a kalkuláció részét képezik, mivel ezek az eredménybôl jogosultak osztalékra.
A Társaság véleménye szerint a higított egy részvényre jutó eredmény megegyezik az egy részvényre jutó eredménnyel, mivel nincsenek törzsrészvények, se arra vonatkozó vételi opciók a Társaság tulajdonában.

26. Ügyletek kapcsolt vállalkozásokkal
A kapcsolt vállalkozásokkal végrehajtott tranzakciókat a Társaság piaci árakon bonyolítja le, más piaci szereplôkkel kötött üzletekéhez
hasonló árak mellett.
A MOL Csoport a TVK Rt. megalakulása óta a Társaság legnagyobb alapanyag szállítója és egyes termékek legfontosabb vásárlója.
A partner kapcsolat alapját hosszú távú szállítói szerzôdések képezik. 2003. december 31-ig van érvényben az alapanyag ellátásra
és melléktermék visszavásárlásra 1993-ban kötött hosszú távú keretszerzôdés. A TVK Rt. 2001-ben írta alá a MOLTRADEMineralimpex Rt-vel a 2004-2013-ig terjedô idôszakra vonatkozó hosszú távú alapanyag szállítási szerzôdést.
A TVK Rt. évtizedek óta biztosítja a BorsodChem Rt. etilén ellátását. A Társaság 2002. évben aláírta a 2004-2013-ig terjedô idôszakra vonatkozó hosszú távú etilén szállítási szerzôdést.
A TVK Rt. és a fent említett társaságok közt érvényben lévô szállítási szerzôdések, valamint a szerzôdési feltételekben történt
fontosabb változások az alábbiakban kerülnek bemutatásra.
26.1. A MOL Csoporttal kötött szállítási szerzôdés
A MOLTRADE-Mineralimpex Rt. és a Társaság között meglévô 2003-ig érvényes hosszútávú keretszerzôdés alapján 790 ezer tonna vegyipari benzint, 170 ezer tonna vegyipari gázolajat és 94,5 ezer tonna cseppfolyós gázt szállít évente a MOLTRADE-Mineralimpex Rt. a
Társaságnak, valamint mintegy 200 ezer tonna mellékterméket vásárol vissza a TVK Rt-tôl. 2003. évben átvételre került összesen 914,3 kt
pirolízis alapanyag, és visszavásárolt a MOL Rt. 202,2 kt ikerterméket, valamint 4 kt export értékesítés valósult meg a Slovnaft A.S. felé.
MOLTRADE-Mineralimpex Rt-vel kétéves szerzôdést kötöttünk a TVK 2003-2004. évi addícionális propilén igényének MOL
Csoporton belüli biztosítására. A szerzôdések 2003. évre összesen 81,8 kt propilén átadását teszik lehetôvé, a 2003. éves anyagforgalom 72,3 kt volt.
A stratégiai fejlesztési tervvel szinkronban a Társaság 2001. évben megkötötte a MOLTRADE-Mineralimpex Rt-vel a hosszú távú
alapanyag (vegyipari benzin, vegyipari gázolaj és egyéb könnyû pirolízis alapanyag) szállítási szerzôdést 2004-2013-ig terjedô idôszakra. A szerzôdésben rögzítésre került az összes alapanyag mennyisége (1.850 – 2.000 kt évente), amelynek minimum 57%-a vegyipari benzin és egyéb könnyû pirolízis alapanyag.
2003. év folyamán a TVK Rt. 74.195 millió Ft értékben vásárolt a MOL Csoporttól anyagot, és mintegy 16.068 millió Ft értékû terméket értékesített a MOL Csoport számára. 2003. december 31-én a TVK Rt. követelése 2.150 millió Ft, kötelezettsége pedig 9.617
millió Ft volt a MOL Csoporttal szemben.
26.2. A BorsodChem Rt.-vel kötött etilén szállítási szerzôdés
A Társaság 1993-ban hosszú távú etilén-szállítási keretszerzôdést kötött a PVC-t gyártó BorsodChem Rt-vel. A megállapodás
értelmében a TVK Rt. 2003-ig évi minimum 66 ezer tonna etilén szállítására kötelezett.
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A hosszú távú stratégiai terveket figyelembe véve a Társaság tárgyalásokat kezdett a BorsodChem Rt-vel jövôbeni etilén szükségleteirôl és ennek szállítási feltételeirôl, amelynek eredményeként létrejött a 2004-2013-ig terjedô idôszakra vonatkozó hosszú távú
etilén szállítási szerzôdés. A szerzôdés szerint a Borsodchem Rt. köteles évente 140-155 kt etilén átvételére megállapodást kötni.
2003. évre alapszerzôdés keretében 80 kt, kiegészítô szerzôdésben – az orosz fél szállítókészségének függvényében – további 10
kt etilén átadására vállaltunk kötelezettséget.
2003. évben 37 ezer tonna etilén import realizálódott. A Társaság a BorsodChem Rt. felé összesen 84 ezer tonna etilént értékesített.
2003. év folyamán a TVK Rt. mintegy 11.657 millió Ft értékben saját és vásárolt etilént értékesített a BorsodChem Rt-nek. 2003.
december 31-én a TVK Rt követelése 1.481 millió Ft, kötelezettsége pedig 3 millió Ft volt a BorsodChem Rt-vel szemben.

27. A mérlegen kívüli tételek
27.1.

Mûanyag feldolgozó egységek értékesítése

A Társaság 2001. évben értékesítette az Unterland A.G-ban meglévô üzletrészét.
Az Unterland A.G-ra vonatkozó szerzôdés része az a záradék, mely rögzíti hogy a TVK Rt. jogosult az Unterland jövôbeni auditált
adózott eredményébôl a korábbi részesedése alapján jutó részének megfelelô hányadára, a 2003-tól 2005-ig tartó idôszakban. 2003.
évben nem történt kifizetés az Unterland A.G. részérôl.
A Plastico S.A-ban meglévô részesedés értékesítése 2002. évben lezárult. A Társaság a Plastico S.A-ban nyilvántartott 90,87 %-os
részesedésébôl 13,73%-ot vásárlás, 77,14%-ot alaptôke emelés útján szerzett meg az 1997-1998. évek során. Tekintettel arra, hogy
a 13,73%-os részesedés TVK Rt. tulajdonába kerülésének regisztrációjára a társaság részvénykönyvében és az illetékes cégbíróságon igen, de a Román Központi Nyilvántartó Hatóságnál (Regisco) eltérô jogértelmezés és nyilvántartási pontatlanságok okán nem
került sor, a részvények tervezett értékesítésére csak az ezen felüli rész erejéig vállalhat kötelezettséget a Társaság. A Plastico S.A.
2002. február 28-i közgyûlési határozata tudomásul vette, hogy a TVK Rt. a PAS-sal (alkalmazotti és vezetôségi társulás), valamint
egy magánszeméllyel a 13,73%-os tulajdonrészt megtestesítô részvényátadási szerzôdést érvényteleníti, így a TVK Rt. részesedése
77,14%-ra változott. A PAS ugyanakkor kötelezettséget vállalt arra, hogy a tulajdonába került részvénycsomagot nyilvános tôzsdei
forgalomban értékesíti és a befolyt vételárat a TVK Rt. részére megfizeti. 2002. áprilisában megállapodást kötöttünk a PAS-sal (aki
a fennmaradó 13,73%-os részesedésbôl 9,83%-kal rendelkezett) a tulajdonában lévô részvények értékesítése tárgyában a Plastico S.A.
új tulajdonosa felé. A fennmaradó mintegy 3,9%-os részesedés átadása érdekében a Társaság a jogi eljárást a magánszeméllyel
szemben elindította.
27.2. 2003-ban értékesített érdekeltségek
Egyéb érdekeltségek
A Társaság 2003. folyamán értékesítette az INNO-Comp Kft-ben meglévô 69 %-os részesedését.
27.3.

Portfólió-kezelési szerzôdéssel és értékpapír befektetésekkel kapcsolatos jogi vita

1998. évben a Társaság egyik volt vezetô tisztviselôjének hatásköri túllépése miatt, az eredetileg diszkont kincstárjegyek vásárlására
jóváhagyott 1.000 millió forintból a Quantum Bróker Rt. közvetítésével részvény portfolió került megvásárlásra. A Társaság vitatja a
tranzakció jogosságát és megkérdôjelezi a brókercég eljárásának szakszerûségét és jóhiszemûségét, ezért a hatóságnál feljelentést
tett 1998. októberében a Quantum Bróker Rt. ellen. A hatóság a lefoglalt részvényportfoliót a TVK Rt.-nek átadta.
A Quantum Bróker ellen indított perben a Legfelsôbb Bíróság a TVK Rt. fellebbezésének nem adott helyt, ezért 2001-ben a Társaság
569 millió Ft értékben leírta fennálló követelését.
2002. évben a Fôvárosi Bíróságon mintegy 450 millió forint összegû kereseti követeléssel élt a Társaság az Insider Kft-vel szemben,
miután az üggyel kapcsolatban folyamatban lévô büntetôeljárás eddig feltárt adatai szerint ez a társaság hozható összefüggésbe a
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TVK Rt. károsodásának bekövetkeztével. Az ügyben megtérülésre reális esély nincs. Jogerôs ítélet az ügyben 2004. évben várható.
1998-ban a Társaság portfolió-kezelési szerzôdést kötött 500 millió forintról a BudaCash Brókerház Rt-vel. A szerzôdés hozamgaranciát tartalmazott. A BudaCash lejáratkor (1998. októberben) nem fizette vissza a hozamgaranciával növelt névértéket és vitatta a TVK
Rt. értelmezését az alapösszegre vonatkozó garanciát illetôen. Az ügy bírósági útra terelôdött. A Társaság számlájára 1998-ban
befolyt 160 millió forint az alapösszegbôl és 34 millió forint a garantált hozamból. A TVK Rt. az eredeti befektetés maradékát (340
millió forintot) pénzügyi befektetések veszteségeként 1998-ban elszámolta, de továbbra is fenntartotta a bírósági keresetet. A
Legfelsôbb Bíróság jogerôs ítélete alapján a BudaCash Brókerház 2001-ben teljes mértékben megfizette a TVK Rt. keresetlevelében
érvényesített tôkét, és annak 1998. december 1-jétôl számított kamatát. A pervesztes brókercég felülvizsgálati kérelmét a bíróság
2002-ben elutasította.
27.4 Környezetvédelem
1996. évben, a TVK Rt. privatizációja elôtt megtörtént a Társaság környezetvédelmi állapotának teljes körû felmérése. A felmérés
alapján elkezdôdött az Olefingyár területén feltárt talajszennyezés kármentesítése, ezen felül folytatódott a festékgyár területén folyó
kármentesítés, a többi szennyezett területen pedig 1999. évben külsô szakcég bevonásával megkezdôdött a szennyezett talaj és
talajvíz kármentesítése.
A fenti felmérés alapján 1996. évben a Társaság a várható környezetvédelmi költségek teljes összegére céltartalékot képzett. Mivel
azóta teljes körû környezetvédelmi felmérés nem történt a Társaságnál, a céltartalék évente aktualizálásra került az eredeti felmérés,
az elvégzett munka és a management becslése alapján.
A Társaság vezetése folyamatosan felmérte és felméri, hogy milyen intézkedések és beruházások szükségesek ahhoz, hogy a
Társaság megfeleljen az EU direktívái alapján kiadott új hazai jogszabályi környezetvédelmi követelményeknek.
Ezzel összefüggésben kezdôdött meg 2002. második felében a környezetvédelmi kármentesítés alatt álló területek felszín alatti
szennyezettségének felmérése. A külsô szakértô cég által végzett állapotfelmérés munkaanyagai alapján valószínûsíthetô többlet kármentesítési ráfordítás miatt 2002 során 2.101 millió forint környezetvédelmi céltartalék képzésre került sor. A céltartalék összege
csak a jelentéskészítés idôpontjában ismert és jól számszerûsíthetô várható kiadásokra nyújtott fedezetet.
A Társaság 2003. év során tovább folytatta a külsô szakértô cég által végzett felszín alatti szennyezôdések vizsgálatát, a
szennyezôdés mértékének és kiterjedésének pontosítása, valamint a kármentesítési technológia meghatározása érdekében. A vizsgálatok jelentôs mértékû felszín alatti szennyezôdést állapítottak meg. Az állapotfelmérésrôl szóló 2003. év végén elkészült összefoglaló jelentést a Társaság az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelôség (a továbbiakban Hatóság ) részére a kötelezésben
elôírt határidôre benyújtotta. Megegyezés született arról, hogy a Hatóság az állapotfelmérésrôl készített záródokumentációt további
kiegészítésekkel tudja elfogadni, amelyek benyújtására határozatban fogja kötelezni a TVK Rt-t. Az errôl szóló kötelezés az éves
beszámoló kiadásáig nem érkezett meg.
A hiánypótlás benyújtása és elfogadása után a Hatóság szakmai egyeztetést követôen jelöli ki a további környezet-rehabilitációs
feladatok végrehajtásának sorrendjét és ütemezését. A meghatározott prioritási sorrend és ütemezés figyelembe vételével a Hatóság
kötelezést fog kiadni a TVK Rt. környezet-rehabilitációs feladatainak elvégzésére. A kötelezés alapján a TVK Rt-nek kármentesítési
mûszaki beavatkozási tervet kell készítenie, melynek benyújtási határideje várhatóan 2005. I. félév vége lesz. A mûszaki beavatkozási
terv elfogadása után lesz számszerûsíthetô az elvégzendô környezet-rehabilitációs munkálatok költségvonzata.
Ezzel egyidejûleg a Hatóság megerôsítette korábbi határozatát, amelyben elôírta a felszín feletti mésziszaptározók felszámolásának
haladéktalan megkezdését és a már megkezdett intézkedések folytatását. A mésziszaptározók felszámolásának feltétele az egyes
tározókban található mésziszap akkreditált felmérése, amelyre vonatkozó szerzôdéskötés megtörtént. A vonatkozó kármentesítési
költségek a felmérést követôen lesznek csak számszerûsíthetôk.
A Társaság a környezetvédelmi kármentesítési feladatok elemzését folyamatosan végzi és jelentôs pénzügyi, valamint szellemi
ráfordítással kívánja elérni, hogy a múltból örökölt területek problémáit megoldva a törvényi kötelezettségeknek megfeleljen. Ezen
várhatóan jelentôs jövôbeni pénzügyi ráfordítások mértéke csak a fentiekben ismertetett további vizsgálatok elvégzése után lesz
számszerûsíthetô. A Társaság által a jelenleg számszerûsíthetô környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék 2003.
december 31-én 3.231 millió Ft.
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28. Stratégiai projektek 2003. évi eseményei
2002. március 26-án az Igazgatóság jóváhagyta az elôterjesztett stratégiai beruházási programcsomag megvalósítását.
A stratégiai program ünnepélyes alapkô letételére 2002. szeptember 25-én került sor.
A Társaság Petrolkémiai Fejlesztési Projektek terveztetése, kapcsolódó áruk és szolgáltatások beszerzése a befejezés stádiumában van.
Minden projekt területén intenzíven folyik a kivitelezés, az utolsó negyedévben az átlagos kivitelezôi létszám meghaladta az 1800 fôt.
Az egyes alprojektek eseményeit az alábbiakban foglaljuk össze:
Olefin-2 projekt: A kiviteli tervezés gyakorlatilag befejezôdött, az árubeszerzés folyamatban van, elérte a 88%-os értéket.
Befejeztük az építészeti munkákat, a föld alatti vezetékek fektetését, és az acélszerkezetek telepítésével is a befejezés elôtt állunk.
A bontókemencéket szerkezetkészre szereltük, jelenleg a kapcsolódó csôszerelési munkákat végezzük. Júniusban megkezdtük a
projekt kritikus tevékenységének számító föld feletti csôvezetékek elôgyártását, októberben pedig a helyszíni csôszerelést.
Befejeztük az O-2/PE-4 közös hûtôtorony építészeti tevékenységét, jelenleg a gépészeti szerelést végezzük. Megkezdtük a folyamatirányító rendszer telepítését, amelynek megtartottuk a gyártómûvi tesztjét. Befejeztük a villamos alállomás telepítését,
megkezdtük a tesztelését. Megkezdtük a terepi villamos és mûszeres szerelési munkákat.
PE-4 projekt: A kiviteli tervezés befejezôdött. A fôvállalkozó leszállította a szállítási terjedelmébe tartozó összes berendezést.
Az extruder épület kivételével befejeztünk minden egyéb építészeti munkát. A készülékek és az acélszerkezetek több, mint 90%-át
letelepítettük. Befejezés elôtt állunk a villamos alállomás telepítésével, megkezdtük a terepi villamos szerelést. Szeptember elején
megkezdtük a csôelôregyártást, november végén pedig a csôszerelést. A logisztika területén felépítettük a raktárépületet, valamint
a granulátum tároló silóparkot, jelenleg a csomagolósor telepítését készítjük elô.
Kiszolgáló létesítmények projekt: Az ezen csomagban lévô hat alprojekt tervezését befejeztük. Az áruszállítás a
kivitelezéssel összhangban zajlott. Befejeztük az út és közmûhálózat bôvítés kiépítését. Befejeztük az üzemközi termék és szolgáltató vezetékek alprojekt keretén belül az új csôhidak építését és az acélszerkezetek szerelését, valamint megkezdtük a helyszíni
csôszerelést. Folytattuk az új etilén tároló rendszer építését. Az év végére a tartály építésével, a technológiai berendezések
alapozásával és a kapcsolódó csôhidak építésével meghaladtuk az 50%-os készültséget. Az etilén tárolóhoz és az O-2/PE-4 üzemekhez
a villamos energia ellátás kiépítésével a befejezés stádiumába jutottunk. A szennyvíztisztító rendszerünk korszerûsítésének munkáival
az év végére meghaladtuk a 90%-os készültséget.
A fenti projektek finanszírozása részben saját forrásból, részben hitelbôl történik. 2004. év során a várható hitellehívás összege
18.798 millió forint, míg a felhasználandó saját forrás összege várhatóan 20.580 millió forint.
A 2003.12.31-én a teljes várható kifizetés a beruházási idôszakra évenkénti bontásban a következô:
Projekt megnevezése

2004

2005

Összesen

Olefin-2.

85

1

86

Polietilén 4.

44

0

44

0

0

0

24

0

24

153

1

154

Polipropilén 4.int.
Kiszolgáló létesítmények
Összesen:
(Értékek millió EUR-ban)

29. Kapcsolt vállalkozásoknak adott komfort levelek
A TVK Rt. Komfort–levelet állított ki a Raiffeisen Bank Rt. részére, a TVK-Automatika Kft. 120.000.000,- Ft összegû folyószámla
hitelkeretéhez kapcsolódóan. A TVK Rt. tulajdoni részesedése a TVK-Automatika Kft.-ben 51%. TVK Rt. elôzetes értesítési
kötelezettséget vállalt abban az esetben, ha a TVK-Automatika Kft.-ben a tulajdoni részesedése 50% alá csökkenne.
A Komfort-levél lejárata a folyószámla hitel lejáratához igazodik, amely 2004. július 30.
A TVK Rt. Komfort-levelet állított ki a Raiffeisen Bank Rt. részére a Chemopetrol Kft.10.000.000,-Ft összegû folyószámla hitel-
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keretéhez kapcsolódóan. A TVK Rt. tulajdoni részesedése a Chemopetrol Kft.-ben 66,7%. TVK Rt. elôzetes értesítési
kötelezettséget vállalt abban az esetben, ha a Chemopetrol Kft.-ben a tulajdoni részesedése 50% alá csökkenne. A Komfort-levél
lejárata a folyószámla hitel lejáratához igazodik, amely 2004. július 30.
A TVK Rt. Komfort–levelet állított ki a Raiffeisen Bank Rt. részére, a TVK-Polisec Kft. 20.000.000,- Ft összegû folyószámla hitelkeretéhez kapcsolódóan. A TVK Rt. tulajdoni részesedése a TVK-Polisec Kft.-ben 100%. TVK Rt. elôzetes értesítési kötelezettséget
vállalt abban az esetben, ha a TVK-Polisec Kft.-ben a tulajdoni részesedése 50% alá csökkenne. A Komfort-levél lejárata a
folyószámlahitel lejáratához igazodik, amely 2004. július 30.

30. Finanszírozási eszközök, kockázatkezelés
Valutaárfolyam és a világpiaci ár kockázata
A Társaság által használt legfontosabb alapanyagok, valamint a TVK Rt. által elôállított olefin és polimer termékek árai ezen termékek
világpiaci áraihoz kötöttek. Az értékesítés bevételét jelentôsen befolyásolja a forint intervenciós sávon belüli helyzete, azaz az
euró/forint árfolyam, míg a vásárlások elsôsorban az USD árfolyamához kötötten alakulnak. A TVK Rt. korlátozott mértékben kötött
forward ügyleteket, viszont nem kötött swap-ügyleteket, opciókat, és egyéb derivatív ügyletet az árfolyamkockázat csökkentése
érdekében. A Társaság hitele euróban lett meghatározva az árfolyamkockázat csökkentése érdekében.
2003. december 31-én a Társaságnak 1,5 millió EURO összegû nyitott határidôs vételi devizaopciója állt fenn.
Likviditási és hitelezési kockázat
A likviditási kockázatok azon lehetôségekbôl fakadnak, hogy a Társaság ügyfelei nem mindig képesek teljesíteni a TVK Rt-vel szemben fennálló kötelezettségeiket a normál kereskedelmi feltételek szerint. A hitelezési kockázat a partner késedelmi kockázatából
adódik. Ezen kockázatok mérséklése érdekében a Társaság egy új szerzôdés aláírása elôtt minden esetben gondosan megvizsgálja
a leendô vevô kondícióit és felméri a fizetési folytonosság teljesülésének feltételeit. A vevôkövetelések jelentôs részét a Társaság
hitelbiztosítással fedezi. A Társaság vezetése azon a véleményen van, hogy a hitelek kockázata nem tér el jelentôsen a hozzájuk
kapcsolódó eszközök kockázatától.
Pénzügyi ügyletek tényleges piaci értéke
A lejáratig tartott pénzügyi eszközök bekerülési értéken, vagy adott esetben a visszavásárlás névértékén kerülnek elszámolásra normális ügyletmenetet feltételezve. A Társaság az alábbi módszereket és elveket alkalmazza az egyes pénzügyi eszközök piaci
értékének meghatározása céljából.
Pénz- és pénzegyenértékû eszközök, rövid lejáratú értékpapírok és egyéb rövid lejáratú eszközök
A pénzeszközök és egyéb rövid lejáratú eszközök nettó könyv szerinti értéke megközelíti ezek tényleges piaci értékét, a viszonylag
rövid lejáratának köszönhetôen. A nyilvános kereskedésbe bevont értékpapírok piaci értéke a tôzsdei jegyzés szerinti ár alapján kerül
megállapításra. Minden olyan egyéb eszköz esetében, mely nem rendelkezik tôzsdei jegyzés szerinti árral a Társaság a piaci érték
tekintetében egy indokolt becslést alkalmaz. Ezen becslés alapja az adott pénzügyi befektetés alapjául szolgáló nettó eszközérték
ellenében várható pénzösszeg.
Rövid lejáratú kölcsönök, szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
A rövid lejáratú kötelezettségek nettó könyv szerinti értéke megközelíti ezek tényleges piaci értékét, az ügyletek viszonylag rövid
lejáratának köszönhetôen.
Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb szállítók
A változó kamatozású és többnyire devizaalapú hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb szállítók állományának tényleges piaci értéke
megközelíti ezek nettó könyv szerinti értékét.
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31. A magyar számviteli szabványok és az IFRS szerinti
konszolidált pénzügyi beszámolók közötti eltérések levezetése
A Magyar Számviteli Törvény 1992. január 1-én lépett hatályba és azóta többször módosult. Az új, 2000. évi C. törvény 2001. január 1-i
hatályba lépésével jelentôsen közeledtek a magyar számviteli elôírások az IFRS elôírásaihoz. A számviteli alapelvek kialakításában
meghatározó volt az EU 4., 7. és 8. direktívája, azonban ezek bizonyos vonatkozásban még mindig eltérnek az IFRS-tôl.
A következô táblázat mutatja a magyar, nem konszolidált saját tôke egyeztetését az IFRS beszámolóhoz.
Jegyzett tôke

Tartalékok

Mérleg szerinti eredmény

Saját tôke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

2003. december 31. – MSZSZ Társaság

24.666

73.368

5.851

IFRS konszolidáció hatása

0

-173

224

103.885
51

Külsô tulajdonosok részesedése az IFRS szerint

0

0

-90

-90

IFRS módosítások:
- Megváltott dolgozói részvények

1

-165

0

0

-165

- Halasztott adó

2

0

-587

318

-269

- Mûszaki berendezések aktivált értéke

3

0

7.668

0

7.668

- Mûszaki berendezések értékcsökkenése

3

0

-6.601

-657

-7.258

- Finanszírozási költségek aktiválása

4

0

63

-126

-63

- Pénzügyi eszközök átértékelése

5

0

647

-647

0

- Pénzügyileg nem realizált mennyiségi engedmény elhatárolása

6

0

-1.036

-730

-1.766

- Befektetetések értékelésének különbözete

7

0

366

164

530

- 1998-2000. évi APEH revízió hatása

8

0

-1.212

1.212

0

0

62

-224

-162

24.501

72.565

5.295

102.361

Egyéb
2003. december 31. – IFRS Csoport

Jegyzett tôke

Tartalékok

Mérleg szerinti eredmény

Saját tôke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

2002. december 31. – MSZSZ Társaság

24.666

68.496

3.660

96.822

IFRS konszolidáció hatása

0

172

-184

-12

Külsô tulajdonosok részesedése az IFRS szerint

0

0

-84

-84

IFRS módosítások:
- Megváltott dolgozói részvények

1

-156

0

0

-156

- Halasztott adó

2

0

0

-587

-587

- Mûszaki berendezések aktivált értéke

3

0

7.668

0

7.668

- Mûszaki berendezések értékcsökkenése

3

0

-5.951

-650

-6.601

- Finanszírozási költségek aktiválása

4

0

0

63

63

- Pénzügyi eszközök átértékelése

5

0

1.704

-1.057

647

- Pénzügyileg nem realizált mennyiségi engedmény elhatárolása

6

-1.036

- Vásárolt készletek értékvesztése
- Befektetetések értékelésének különbözete
- Egyéb
2002. december 31. – IFRS Csoport

7

0

-897

-139

0

-538

538

0

0

77

289

366

0

52

-30

22

24.510

70.783

1.819

97.112
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1. Megváltott dolgozói részvények
Az IFRS elôírása szerint a megváltott dolgozói részvények névértéke a jegyzett tôkét csökkenti.
2. Halasztott adó
Az IFRS elôírja a halasztott adó eszköz vagy kötelezettség kimutatását minden idôbeli adóeltérésre, ha ezen eszközök és
kötelezettségek elszámolt értéke a jövôbeni adóalapot képezô nyereség meghatározásakor érvényesíthetô lesz. Az MSZSZ nem
teszi lehetôvé ilyen eszköz vagy kötelezettség felvételét a mérlegbe.
3. Mûszaki berendezések aktiválása és értékcsökkenése
Az IFRS megengedi azon finanszírozási költségek aktiválását, amelyek közvetlenül eszköz beszerzéshez vagy eszköz-elôállításhoz
kapcsolhatóak. A finanszírozási költségek magukba foglalhatják az árfolyam különbözetnek a kamatot helyettesítô részét is.
Az MSZSZ 2001. december 31-ig az árfolyam különbözeteket nem engedte aktiválni, de a finanszírozáshoz kapcsolódó kamat
aktiválását elôírta.
4. Finanszírozási költségek aktiválása
Az IFRS megengedi azon finanszírozási költségek aktiválását, amelyek közvetlenül eszköz beszerzéshez vagy eszköz-elôállításhoz
kapcsolhatóak. A finanszírozási költségek tartalmazzák a járulékos költségek idôarányos részét, a kamatokat és a kamatokat
helyettesítô árfolyam különbözeteket addig a mértékig, ameddig a kamat korrekcióként jelentkezik. Az MSZSZ 2002. január 1-jétôl
szintén megengedi aktiválni a finanszírozáshoz kapcsolódó kamatokat és az árfolyam különbözeteket – függetlenül attól, hogy az
árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség -, de nem határoz meg korlátot.
5. Pénzügyi eszközök átértékelése
Az IFRS szerint a külföldi pénzértékre szóló monetáris eszközöket és kötelezettségeket év végi árfolyamon kell értékelni. Az MSZSZ
szerint ettôl eltérôen, a teljes nettó nem realizált árfolyamnyereséget korábban el kellett határolni a késôbbi idôszakok
árfolyamveszteségének ellentételezésére. 2003. január 1-jétôl azonban – visszamenôleges hatállyal 2002. évre vonatkozóan - ez a
módszer megváltozott oly módon, hogy a 2001. év végéig elhatárolt, felhalmozott nem realizált árfolyamnyereséget a következô öt
év során kell feloldani.
6. Pénzügyileg nem realizált mennyiségi engedmény elhatárolása
Az IFRS megengedi azon adott vagy kapott engedmény elszámolását, amely pénzügyileg még nem teljesített. Az MSZSZ szerint a
szerzôdésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag
adott engedmények szerzôdés szerinti, a mérlegkészítés idôpontjáig pénzügyileg rendezett összegét lehet kimutatni az egyéb
ráfordítások között.
7. Befektetetések értékelésének különbözete
Az IFRS szerint a befektetéseket tôke módszerrel értékelik, míg a magyarban értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken.
8. 1998-2000. évi APEH revízió hatása
A számviteli becslések helyesbítésére vonatkozó IFRS elôírás szerint a becslés korrekciójának összegét a folyó idôszak nettó
nyereségének vagy veszteségének megállapításában kell figyelembe venni.
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32. Mérlegkészítést követô események
Vegyipari termelési és kereskedelmi tevékenységek összehangolt mûködtetésérôl
A TVK Rt., a MOL Rt., valamint a Slovnaft A.S. határozott arról, hogy 2004. január 1-jétôl integrált Vegyipari divíziót állítanak fel,
melyben a TVK és a Slovnaft vegyipari termelési és kereskedelmi tevékenységét összehangoltan mûködtetik.
A Vegyipari Divíziót irányító integrált vezetés feladata lesz a TVK és a Slovnaft termelési- és kereskedelmi tevékenységének napi
koordinációja, miközben a két társaság jogilag független marad.
A TVK Rt. és a Slovnaft A.S. termelési és kereskedelmi tevékenységének összehangolt mûködtetésének célja az ellátási optimalizáció növelése, a jobb termék-portfolió kialakítása, amellyel a társaságoknál jelentôs mértékû szinergia és hatékonyság javulás
érhetô el.
Karbantartási tevékenység kiszervezésérôl
Az Igazgatóság döntése értelmében aláírásra kerültek a TVK Rt. karbantartási tevékenységének kiszervezésére vonatkozó szerzôdései.
A TVK Rt. a karbantartási tevékenységet 2004. február 1-jétôl szolgáltatásként veszi igénybe a Petrolszolg Kft-tôl.
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Társaságirányítás
A TVK kiemelten fontosnak tartja a legmagasabb elvárásoknak is megfelelô társaságirányítási rendszer alkalmazását.
Ennek megfelelôen a Budapesti Értéktôzsde által kiadott Felelôs Vállalatirányítási Ajánlásokkal összhangban a TVK
2004. április 9-én önkéntesen nyilatkozott arról, hogy a társaság a megfogalmazott irányelveket megismerte, azokkal
alapvetôen egyetért, és a társaság Igazgatósága a társaság mûködése és mûködtetése során törekszik a vállalatirányítási ajánlások betartására.
Az Igazgatóság mûködése
Az Igazgatóság meghatározott feladatok ellátása céljából állandó bizottságokat hozott létre. A bizottságok elôzetes
javaslattételi jogosítvánnyal rendelkeznek azokban a kérdésekben, melyeket az Igazgatóság és a menedzsment közti
hatásköri megosztást tartalmazó, ún. Döntési és Hatásköri Lista (DHL) rögzít.
Az Igazgatóság az alábbi bizottságokat mûködteti
Pénzügyi és Audit Bizottság (6 tag, 2 alkalmazotti, 4 nem alkalmazotti jogviszonyban) feladatai: az Igazgatóság
hatékony munkájának elôsegítése a pénzügyi, kockázatkezelési, pénzügyi auditálási területekkel kapcsolatos kérdésekben, továbbá minden olyan ügyben, amelyet az Igazgatóság hozzá utal. Az Audit Bizottság 2003-ban 10 alkalommal
ülésezett, az átlagos részvételi arány 88% volt.
Társaságirányítási Bizottság (3 tag, 1 alkalmazotti, 2 nem alkalmazotti jogviszonyban) feladatai: a nemzetközi
standardoknak megfelelô igazgatósági mûködés és összetétel támogatása, az Igazgatóság és a tulajdonosok közötti
kapcsolatok átláthatóságának, egyértelmûségének elômozdítása, valamint az Igazgatóság hatékony munkájának
elôsegítése a vállalat mûködésével, felsôvezetésével, javadalmazási és érdekeltségi rendszerével kapcsolatos
kérdésekben, továbbá minden olyan ügyben, amelyet az Igazgatóság hozzá utal. A bizottság 2003-ban 5 ülést tartott,
melyeken a részvételi arány 80% volt.
Projekt Irányító Bizottság (9 tag, 4 alkalmazotti, 5 nem alkalmazotti jogviszonyban) feladatai: felügyeli a TVK
stratégiai projektjének megvalósítási folyamatát, ellenôrzi és értékeli a Projekt Megvalósítási Team munkáját, biztosítja
az erôforrásokat a projekt-menedzsment hatékony tevékenységéhez, a létesítmények optimális mûszaki színvonalon,
határidôre és költségkereten belül történô megvalósításához. A Projekt Irányító Bizottság feladata továbbá az
Igazgatóság munkájának segítése, döntéshozatali munkájának támogatása. A Projekt Irányító Bizottság közvetlen
intézkedési jogokkal nem rendelkezik, ilyen típusú tevékenységet nem végezhet, feladata a stratégiai projekt operatív
kontrollja. Az operatív projektvezetést a stratégiai projekt koordinációs igazgató és a vezérigazgató végzi.
Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata
A Döntési és Hatásköri Lista határozza meg az Igazgatóság által az Ügyvezetéshez delegált döntési és hatásköri
jogosítványokat annak érdekében, hogy az Igazgatóság által lefektetett üzleti, EBKM, etikai, kockázatkezelési és belsô
kontroll-politikák a leghatékonyabban érvényesüljenek. A Döntési és Hatásköri Lista célja: a társaság részvényesi
értékének maximalizálása, valamint az egyértelmû döntési és hatásköri felelôsségek rögzítése a mûködési és pénzügyi hatékonyság kiváló szintre emelése érdekében.
A Döntési és Hatásköri Lista kialakításának alapelvei a következôk:
• biztosítani a részvényesek hatékony érdekérvényesítését az Igazgatóságon keresztül, támogatni és elôsegíteni a
hatékonyabb, gyorsabb, TVK szinten egységes döntéshozatalt,
• biztosítani a megfelelô egyensúlyt a menedzsment döntési szabadsága és a szigorú belsô irányítási- és teljesítménymérési rendszer kívánalmai között,
• elérni, hogy a döntési kompetenciák azon a szinten jelentkezzenek, ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre a döntés meghozatalára,
• biztosítani a megfelelô utóértékelést és kontrollt,
• biztosítani a funkcionális és üzleti mátrixirányítást a TVK-n belül és leányvállalati szinten egyaránt.
A rendszer arra hivatott, hogy megelôzze azt, hogy a vállalat hibásan hajtsa végre az Igazgatóság által meghatározott
politikát és stratégiát.
A DHL strukturálása lefedi a társaság vezetési szintjeit, azaz az I. vezetôi szint jelenti a vezérigazgatót. A II., III. és IV.
vezetôi szinten helyezkednek el az üzleti területek vezetôi és a leányvállalati felsôvezetôk.
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Felügyelô Bizottság
A Felügyelô Bizottság a Közgyûlés részére – a tulajdonosok megbízásából – ellenôrzi a társaság ügyvezetését.
A TVK alapszabálya szerint a társaság Felügyelô Bizottsága legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. A Gazdasági
társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelôen a testület tagjainak 1/3-a a munkavállalók képviselôibôl
tevôdik össze, így a TVK Felügyelô Bizottságában 2 fô képviseli a munkavállalókat, és 3 fô a tulajdonosok által megbízott külsô – a társasággal munkaviszonyban nem álló – személy.
A Felügyelô Bizottság javadalmazásáról legutóbb a 2003. április 24-i, évi rendes közgyûlés döntött, ennek megfelelôen
a MOL-csoport munkavállalói vagy vezetô tisztségviselôi – a munkavállalói küldötteket kivéve – a Felügyelô
Bizottságban végzett munkájukért, funkciótól függetlenül, díjazásban nem részesülnek. Tiszteletdíjban részesülô felügyelô bizottsági tagok díja 200.000,- Ft/hó/fô, elnöki funkció ellátása esetén a tag díja 250.000,- Ft/hó/fô.
Könyvvizsgálók
A könyvvizsgálót a TVK közgyûlése választja meg.
A TVK könyvvizsgálatát az 1999. és 2002. közötti idôszakban az Arthur Andersen látta el. A 2003. április 24-i éves rendes közgyûlés megválasztotta a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t, mellyel a 2003.
évet lezáró éves beszámolók vizsgálatára kötöttek szerzôdést. A megbízás a 2003. évi Éves Beszámolókat elfogadó,
2004-ben tartandó éves rendes közgyûlés befejezéséig érvényes.
A könyvvizsgálati szerzôdés keretében az Ernst & Young Kft. auditálja a Számviteli Törvény szerint készült, nem konszolidált és konszolidált éves beszámolókat, valamint a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IFRS, korábban IAS) szerint
készült, konszolidált éves beszámolót. Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a Nemzeti Könyvvizsgálati
Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA), valamint a Számviteli Törvény és a könyvvizsgálatra
vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok alapján került végrehajtásra. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálati munka
folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a TVK fô testületi ülésein történô részvétellel és egyéb
konzultációs formákon keresztül biztosítják.
A könyvvizsgálók ezenkívül negyedévente áttekintik a tôzsdei gyorsjelentést, bár teljes könyvvizsgálatot nem végeznek,
és így nem bocsátanak ki könyvvizsgálói jelentést sem ezekrôl.
Az Arthur Andersen Kft. és az Ernst & Young Kft. nyújtott egyéb szolgáltatásokat is a TVK-nak. 2003-ben az ilyen jellegû szolgáltatások teljes költsége a könyvvizsgálat díjának felét tették ki.
A jelentôsebb egyéb szolgáltatások a következôk voltak:
• számviteli szolgáltatás,
• adótanácsadás.
Véleményünk szerint az Ernst & Young Kft. által ilyen jogcímen nyújtott szolgáltatások egyike sem veszélyezteti a
könyvvizsgálói függetlenséget.

A könyvvizsgálók részére kifizetett díjak 2002-2003 (millió Ft)

TVK Rt. könyvvizsgálatának díja
Leányvállalatok könyvvizsgálatának díja
Egyéb szolgáltatások
Összesen

2002

2003

28,5

31,0

0

0

2,0

14,9

30,5

45,9
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Felelôs vállalatirányítási alapelvek
Vezetô állású személyek teljesítményértékelési és díjazási irányelvek
Az Igazgatóság évente egy alkalommal értékeli a társaság menedzsmentjének munkáját mind egyéni, mind társasági
sziten, és kitûzi az adott idôszakra vonatkozó, ösztönzési rendszerben meghatározott feladatokat és azok teljesítését a
menedzsment számára.
Az értékelési és javadalmazási struktúra kialakításában irányelv a társasági stratégiával összefüggô kompenzációs rendszer és gyakorlat mûködtetése, amely hatékony eszközként alkalmazható a társaság célkitûzéseinek eredményes
eléréséhez, és kiemelt figyelmet fordít a társaság szervezeti felépítésében kulcspozíciót betöltô munkavállalók
ösztönzésére.
Kockázatkezelési irányelvek
A kockázatkezelési irányelvekre vonatkozó információk a pénzügyi jelentésben és a vezetôség beszámolójában találhatók.
Bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos irányelvek
A TVK vezetô tisztségviselôjének, felügyelô bizottsági tagjának és minden munkavállalójának tilos – TVK törzsrészvényt
érintô, nyilvánosságra még nem került, de nyilvánosságra hozatal esetén a TVK törzsrészvény értékét, árfolyamát
lényegesen befolyásoló, ún. bennfentes információ birtokában TVK törzsrészvényekre ügyletet kötni vagy ilyen ügylet
kötésére megbízást adni.
Az Igazgatóság, a felügyelô bizottság és a felsôvezetés tagjai kötelesek a TVK által kibocsátott TVK törzsrészvényekkel
kap-csolatos tranzakciójukat a TVK-nak és az illetékes hatóságnak bejelenteni, valamint közzétenni.
A TVK menedzsmentje a bennfentes információk védelmében köteles biztosítani, hogy bennfentes információhoz a
TVK-n belül csak azok a munkavállalók jussanak, akiknek a munkájához ezen információk ismerete elengedhetetlenül
szükséges. Külsô szerveknek, illetve személyeknek a TVK munkájába történô bevonása esetén csak a konkrét feladat
végzéséhez szükséges és indokolt információkat kell rendelkezésére bocsátani és az információk védelmét titoktartási
megállapodásban kell biztosítani.
Az üzleti etikával kapcsolatos irányelvekrôl
Az Etikai Kódex összefoglalja és rendszerezi az üzleti-gazdasági élet mindazon etikai normáit, felelôsségi köreit, amelyeket a TVK-csoport, mint a hazai és nemzetközi gazdasági környezet sikeres és megbecsült tagja, önmaga számára
megfogalmazott. A TVK-csoport tevékenysége során ezeknek az elveknek érvényt szerez, üzleti kapcsolataiban ezeket
alkalmazza. Az Etikai Kódex irányelvei olyan egységes keretet jelentenek, amelyen belül a TVK-csoport társaságai önállóan tudják ki- vagy átdolgozni belsô rendszereiket és utasításaikat, meglévô szabályzataikat. A TVK Etikai Kódexe nyilvános, hozzáférhetô a TVK honlapján.
Nyilvánosságra hozatali alapelvek
Az Igazgatóság határozza meg azokat az alapelveket, amelyek biztosítják, hogy minden, a vállalatot érintô, illetve a vállalat értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló, jelentôs információ pontosan, hiánytalanul és idôben közzétételre
kerüljön. Ennek célja, hogy a befektetôk megbízható és összehasonlítható információk alapján megértsék és értékelhessék a vállalat üzleti tevékenységét, helyzetét és dönthessenek a különbözô befektetési lehetôségek között.
A vállalat menedzsmentje köteles biztosítani, hogy a vállalat nyilvánosságra hozatali gyakorlata az Igazgatóság által
meghatározott alapelveknek megfelelôen történjen meg.
A társaság nyilvánosságra hozatali rendszert dolgoz ki, melynek célja, hogy biztosítsa a közzétételre szánt információk
lehetô legrövidebb idôn belül történô közzétételét.
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MOSONYI György (54)

Az Igazgatóság elnöke 2002. április 26-tól. A MOL Rt.
vezérigazgatója, okleveles vegyészmérnök.
A Veszprémi Egyetemen szerezte vegyészmérnöki
diplomáját 1972-ben. 1974-tôl a Shell International
Petroleum Co. (SPIC) magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992-93-ig a Shell-Interag
Kft. ügyvezetô igazgatója. 1994-1999-ig a Shell Hungary Rt.
elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a Közép- és KeletEurópai Régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország
vezérigazgatója is. A TVK Rt. Igazgatóságának elnöke. A
Joint Venture Szövetség elnöke, az Amerikai Kereskedelmi
Kamara Igazgatótanácsának tagja, a Panrusgáz Igazgatóságának tagja.

2

OLVASÓ Árpád (45)

Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-tól,
Igazgatósági tag 2000. augusztus 29-tôl. Vezérigazgató,
okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás.
1983-ban szerzett okleveles vegyészmérnök diplomát a
Veszprémi Vegyipari Egyetemen. 1992-ben a Buckinghamshire
College – SZÁMALK egyetemen szerezte meg Diploma in
Management Studies diplomáját. 1993-ban a College of
Petroleum and Energy Studies, posztgraduális diplomát
kapott, 1995-ben a Brunel University – SZÁMALK, Master
of Business Administration diplomát szerzett. 1983-tól
1992-ig a Dunai Kôolajipari Vállalatnál üzemmérnöki, operá-

tori, mûszakvezetôi, majd üzemvezetô-helyettesi beosztásokban; 1992-tôl 1995-ig a MOL Rt. Dunai Finomítójánál
üzemvezetôi, majd projektvezetôi; 1995-tôl 1997-ig az
Oracle Hungarynél vezetô konzultánsi és projektvezetôi
beosztásokban dolgozott. 1997-tôl a MOL Rt. DS partnerkapcsolati vezetôje, 1999-tôl a Vegyipari Divízió fôosztályvezetôje, majd 2001-tôl a Vegyipari Portfolió
Menedzsment igazgatója. 1997-tôl a Magyar Vegyipari
Szövetség elnökségi tagja.

3

ÁLDOTT Zoltán (35)

Az Igazgatóság tagja 2002. április 26-tól. A MOL Rt. stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese, okleveles
közgazdász.
2001 óta a MOL Rt. stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója.
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett
diplomát 1991-ben. 1990 és 1991 között a Creditum
Pénzügyi Tanácsadó Rt. tagja volt, 1992 és 1995 között
különbözô pozíciókat töltött be az Eurocorp Pénzügyi
Tanácsadó Kft.-nél. 1995 és 1997 között a MOL
Privatizációs Fôosztályát vezette, valamint 1997 és 1999
között a Tôkepiaci Mûveletek Igazgatóságának igazgatója
volt. 1999 óta a Stratégia és Üzletfejlesztés vezetôje. 2000
novemberétôl a MOL Rt., majd 2001 júniusától a MOL-csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatójaként tevékenykedik. A Slovnaft Igazgatóságának helyettes elnöke,
valamint tagja a TVK és a Budapest Értéktôzsde
Igazgatóságának, továbbá 2003 októbere óta tagja az INA
d.d. felügyelô bizottságának.
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4

BÁCS Zalán (35)

Az Igazgatóság tagja 2002. április 26-tól. A TVK Rt. pénzügyi és gazdálkodási vezérigazgató-helyettese, okleveles
vegyészmérnök, MBA diplomás.
Okleveles vegyészmérnök diplomáját 1992-ben a Napier
University, Edinburgh, Skócia - Budapesti Mûszaki
Egyetemen szerezte; MBA diplomáját 1994-ben szerezte a
London Business School - Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Pályafutását 1992-ben a MOL Rt.
Marketing Igazgatóságán kezdte, majd az Arthur D.Little
tanácsadó cég londoni irodájában és a MOL Rt. külföldi vállalkozási osztályvezetôjeként dolgozott. 1996-ban a MOL
Romania ügyvezetô igazgatói tisztségét látta el. 1997-tôl a
MOL Rt. forrás-allokációs igazgatója volt, 2000-ben a
Slovnaft projektvezetôjeként dolgozott. 2000-2003 között a
MOL Rt. tervezési és kontrolling igazgatója volt.

5

DELCOMMUNE Michel-Marc (55)

Az Igazgatóság tagja 2000. november 3-tól. A MOL Rt.
pénzügyi vezérigazgató-helyettese, okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás, belga állampolgár.
A MOL Rt. pénzügyi vezérigazgató-helyettese 1999.
október 11-tól, a Mol Rt. Igazgatóságának tagja 2000. április
28-tól. A belgiumi Liege egyetemén szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben, majd MBA fokozatot szerzett
a New York állambeli Cornell Egyetemen. 1972-ben csatlakozott a PetroFina csoporthoz, majd 1990-tôl elsôsorban
vállalati pénzügyekkel és biztosítási kérdésekkel foglalkozott, mint vezérigazgató-helyettes és CFO. Fentiek mellett
1999-tôl humánerôforrás igazgatóként is irányította a Fina és
a Total vállalatok sikeres egyesülési folyamatát. Tagja a
Cornell Egyetem Nemzetközi Tanácsadó Testületének, és
tagja a TVK Igazgatóságának. Belga állampolgár.

6

FAIZ Fred (49 )

Az Igazgatóság tagja 2000. november 3-tól. A Privatisation
Strategy Consultants elnöke, okleveles könyvvizsgáló, brit
állampolgár.
A University of Southampton egyetemen matematikusi
diplomát szerzett 1975-ben és okleveles könyvvizsgálói
diplomát 1978-ban. 1975-1990 között a KPMG Londoni

Irodájában töltött be különbözô vezetôi pozíciókat; az
Egyesült Királysági Energia Részleg tanácsadójaként
többek között részt vett a British Gas privatizációjában,
valamint a multi-fegyelmi testület projekt vezetôjeként
tanácsadója volt a UK Department of Energy-nek a 10
angliai és walesi vízügyi hatóság átalakításában azok privatizációja kapcsán. 1990-tôl a Privatisation Strategy
Consultants ügyvezetô igazgatója, feladata a privatizációs
projektek és a tanácsadói szolgáltatások vezetése;
1990-1998 között a Magyar Állam tanácsadója volt
privatizációs programok és a Budapesti Értéktôzsde
fejlesztése során.

7

HORVÁTH Zoltán (41)

Az Igazgatóság tagja 2001. április 20-tól. A MOL Rt. stratégiai és üzletfejlesztési tanácsadója, jogi szakokleveles
mérnök-közgazdász, befektetés elemzô.
Diplomáit 1987-ben, ’92-ben, ’95-ben és ’98-ban szerezte.
1997 januárjától dolgozik a MOL Rt.-nél, 1997-tôl 1999-ig
mint a Privatizációs és Tôkepiaci Tranzakciós Osztály
vezetôje, jelenleg pedig a Stratégiai és Üzletfejlesztési
Igazgatóság üzletfejlesztési tanácsadójaként a MOL Rt.
regionális terjeszkedési stratégiájához kapcsolódó, egyes
kiemelt projektek irányításáért felelôs. 1997 elôtt a privatizációért felelôs állami vagyonkezelô szervezeteknél, az
ÁVÜ-nél, AV Rt.-nél és az ÁPV Rt.-nél elsôsorban a
tôkepiaci úton megvalósult értékesítésekben és privatizációkban mûködött közre.

8

MOLNÁR József (48)

Az Igazgatóság tagja 2001. április 20-tól. A MOL Rt. tervezési és kontrolling igazgatója, diplomás közgazdász.
1978-ban szerezte diplomáját. A BorsodChem Rt. jogelôdjénél, a Borsodi Vegyi Kombinátnál különbözô középvezetô
pozíciókat töltött be. 1991-tôl, mint a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyettese vett részt a társaság reorganizációjában, a privatizáció és a tôzsdei bevezetés elôkészítésében. 2001. április 18-ig a cég, ill. a BorsodChem
cégcsoport pénzügyi, számviteli, kontrolling, információtechnológiai, akvizíciós és üzletrész-értékesítési feladataiért, valamint a leányvállalatok felügyeletéért volt felelôs.
2001. április 23-tól a TVK Rt. vezérigazgatója. 2003. július 1-tôl
a MOL-csoport tervezési és kontrolling igazgatója.
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OLVASÓ Árpád (45)

Vezérigazgató, az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április
26-tól, Igazgatósági tag 2000. augusztus 29-tôl. Okleveles
vegyészmérnök, MBA diplomás.
Olvasó úr életrajzát az igazgatósági tagoknál adjuk meg.

2

BÁCS Zalán (35)

Pénzügyi és gazdálkodási vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja 2002. április 26-tól. Okleveles vegyészménök,
MBA diplomás.
Bács úr életrajzát az igazgatósági tagoknál adjuk meg.

NAGY András (35)

Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettes.
Vegyészmérnök, üzemgazdász, MBA diplomás.
Tanulmányait a Budapesti Mûszaki Egyetem vegyészmérnöki karán folytatta, ahol 1991-ben okleveles vegyészmérnöki diplomát
szerzett. 1992-ben a Budapesti Külkereskedelmi Fôiskola külkereskedelmi Fôiskolán üzemgazdász oklevelet szerzett. MBA diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, a Purdue
Egyetem és a Tilburgi Egytem közös képzésében szerezte. Elsô
munkahelye a Richter Gedeon Rt. volt, ahol projektmenedzserként dolgozott, majd a Shell Hungary Rt.-nél töltötte be a termékigazgatói pozíciót. 1996-ban került a Great Lakes céghez, ahol
key account menedzser volt. 2001-tôl a TVK munkavállalója.

A felsôvezetés további tagjai
CSERNYIK István (56)

KOSZTOLÁNYI Ágnes (31)

Polimer üzletág vezetô, okleveles vegyész, mérnökmenedzser.

Humán erôforrás igazgató, közgazdász.
KOVÁCS Attila (56)

DEÁK Árpád (56)

Stratégiai projekt koordinációs igazgató, vegyészmérnök.

Általános igazgató 2003. december 31-ig, TÁSZ vezetô 2004.
január 1-tôl. Vegyészmérnök, vegyipari gazdasági mérnök.
SEBESTYÉN László (53)

GALBA Béla (59)

Mûszaki és szolgáltatási igazgató, villamosmérnök.

Olefin üzletág igazgató 2003. december 31-ig, termelési
igazgató 2004. január 1-tôl, okleveles vegyész.
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Felügyelô Bizottság
2003. december 31-én
Dr. BÁNHEGYI Ilona (35)

KEMÉNYNÉ ÚJVÁRI Ildikó (50)

A Felügyelô Bizottság elnöke 2000. szeptember 15-tôl. A
Felügyelô Bizottság tagja 2000. augusztus 29-tôl. A MOL
Rt. jogi igazgatója, jogász.

A Felügyelô Bizottság tagja 1999. október 10-tôl. A TVK Rt.
Polimer Üzletágánál labormérnök, vegyészmérnök.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett 1991-ben,
majd a DUKE University (USA) jogi fakultásán szerzett LL.M
diplomát 1994-ben. 1991-tôl a Magyar Hitelbank Jogi Osztályán, 1992-tôl 1993-ig a Gárdos Benke Mosonyi Tomori
Ügyvédi Irodánál, 1994-tôl 1996-ig a Shearman & Sterling
Ügyvédi Irodánál, 1996-tól 1999-ig a Frankfurt a.M. (D) és
Budapest székhellyel mûködô Bruckhaus Westrick Heller
Löber Ügyvédi Irodánál dolgozott. 2000-tôl a MOL Rt. jogi
igazgatója. Tagja New York állam ügyvédi kamarájának és a
Budapesti Ügyvédi Kamarának. Egyidejûleg a Slovnaft felügyelô bizottságának elnöke és a Panrusgáz Rt. felügyelô
bizottságának tagja.

Vegyészmérnöki diplomáját 1976-ban szerezte a Kijevi
Könnyûipari Technológiai Egyetemen. Szakmai pályafutását
a TVK Rt. Festékgyárában kezdte 1976-ban. 1986-1995
között a Lineáris Polietiléngyárban dolgozott, majd 1995-tôl
a HDPE Üzletág MER vezetô minôségellenôre. 2001-2003
között a Polimer Üzletág, PE Laboratórium csoportvezetô
mérnöke, 2003 óta a Polimer Üzletág, Polimer Minôségellenôrzésén labormérnök.

MAGYAR Tamás (35)

A Felügyelô Bizottság elnökhelyettese 2000. augusztus
29-tôl 2003. november 18-ig. A Felügyelô Bizottság tagja
1998. március 13-tól. A TVK Rt. Energiaszolgáltatásánál
szolgáltató technológus, villamos üzemmérnök.

Dr. HUSZÁR András (39)

A Felügyelô Bizottság elnökhelyettese 2003. november
18-tól. A Felügyelô Bizottság tagja 2003. április 24-tôl. A
MOL Rt. treasury igazgatója, diplomás közgazdász, doktori
és CFA cím tulajdonosa.
A Közgazdaságtudományi Egyetemen tervgazdasági szakon
1988-ban diplomázott, doktori címet 1993-ban, majd a CFA
címet 1999-ben szerezte meg. A BÉT Index Bizottságának
elnöke 1997-tôl. 2001-tôl a MOL Rt. Treasury igazgatója.
Eddigi munkahelyei: SZÁMALK (1988-1990), a Budapesti
Értéktôzsde osztályvezetôje (1991-1994), Investel Rt. – tôkepiaci igazgató (1994-1998), Matáv Rt. – tôkepiaci igazgató
(1999) majd Treasurer (2000-2001). Egyidejûleg a
Panrusgáz Rt. felügyelô bizottságának tagja.

1989-ben végzett a Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki
Fôiskolán villamos üzemmérnökként. A TVK Rt.-nél
1989-1993 között a Villamos Energia Fôosztályon, a Villamos Hálózati Üzemben, majd 1993-1994 között a Mûszaki
Osztályon üzemmérnökként és 1994-tôl 1997. májusáig a
Nagyfeszültség Szolgáltató Részleg szolgálat-vezetôjeként
dolgozott. 1997-2000 között az Energiaszolgáltató Divízió
Áramszolgáltató Üzemében a Villamos Mûszaki Részlegnek
vezetôje. 2000-tôl az elektrikusi szolgálat szolgáltatásvezetôje, szolgáltató technológusa.

Dr. BÁNHEGYI Ferenc (64)

A Felügyelô Bizottság tagja 2002. április 26-tól. A Magyar
Külkereskedelmi Bank Rt. Miskolci Fiókjának vezetôje,
okleveles közgazdász, a közgazdasági tudományok doktora.
Gépészmérnök, okleveles közgazda képesítéssel rendelkezik. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen
1979-ben végzett, majd a közgazdasági tudományok
doktora címet szerzett. Több mint 20 évet dolgozott a
BorsodChem Rt. elôdjénél, a Borsodi Vegyi Kombinátnál
kereskedelmi és gazdasági területen. Ezen belül hosszú
ideig foglalkozott a cég pénzügyeivel és pénzügyi finanszírozásával, mint osztályvezetô. 1985-1995-ig a MÁTRA
FÜSZÉRT Rt. gazdasági vezérigazgató-helyettese volt.
1995-tôl a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Miskolci
fiókjának igazgatója.
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A Felügyelô Bizottság jelentése
A TVK Rt. 2004. április 29-i évi rendes közgyûlésének

A TVK Rt. felügyelô bizottsága tevékenységét a 2003.
üzleti évben változatlan személyi összetétellel, rendszeres
bizottsági ülések megtartásával látta el. A felügyelô
bizottság jelen 2003. üzleti évre vonatkozó jelentését az
igazgatóság beszámolójára, a független könyvvizsgáló
véleményére és a társaság mûködésének folyamatos
évközi ellenôrzésére alapozva terjeszti a közgyûlés elé.
A felügyelô bizottság megítélése szerint az igazgatóság
elmúlt évi mûködése és intézkedései megfeleltek a jogszabályoknak, a TVK Rt. alapszabályának és belsô szabályzatainak. A társaság információs rendszerei és belsô
szabályzatai biztosítani tudják a társaság mûködésének
áttekinthetôségét, folyamatos ellenôrzését.
A társaság igazgatósága a vezérigazgatón keresztül folyamatosan tájékoztatta a felügyelô bizottságot a társaság
gazdálkodásáról, külön kiemelve a társaság jövôbeni
mûködése szempontjából stratégiai jelentôségû petrolkémiai fejlesztési program megvalósításának elôrehaladását.

A felügyelô bizottság a TVK Rt. magyar számviteli törvény
elôírásai szerint készített 2003. évi beszámolóját 177 103 M
Ft mérlegfôöszeggel és 5 851 M Ft adózott eredménnyel,
a TVK Csoport magyar számviteli törvény elôírásai szerint
készített 2003. évi konszolidált beszámolóját pedig 183 964
M Ft mérlegfôösszeggel és 6 151 M Ft adózott eredménnyel a közgyûlésnek elfogadásra javasolja. Tekintettel a társaság beruházásainak mértékére és finanszírozási igényére a felügyelô bizottság jóváhagyja az
igazgatóság javaslatát, amely szerint a 2003. évi adózott
eredmény nem kerülne felosztásra a részvényesek
között. A felügyelô bizottság a továbbiakban támogatja az
Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálóként
történô megválasztását a 2004. üzleti évre is.
A felügyelô bizottság megvizsgálta az igazgatóság alapszabály módosítására vonatkozó javaslatait és azokat a
közgyûlésnek elfogadásra javasolja.
Budapest, 2004. április 8.

Dr. Bánhegyi Ilona
Felügyelô Bizottság elnöke
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Társaságirányítás

A vezetô állású személyek és a felsôvezetés tagjaiban történt változások 2003-ban, a személyek
tés tagjaiban
saját
részvény történt
tulajdona
változások 2003-ban, a személyek saját részvény tulajdona
Név

Beosztás

Megbízás
kezdete

Megbízás vége
/megszûnése/
megválasztási idôtartam

Mosonyi György

Igazgatóság elnöke

2002.04.26.

5 évre megválasztva

0

Michel-Marc Delcommune

Igazgatósági tag

2000.11.03.

5 évre megválasztva

0

Áldott Zoltán

Igazgatósági tag

2002.04.26.

5 évre megválasztva

0

Olvasó Árpád

Igazgatósági tag

2000.08.29.

5 évre megválasztva

0

Igazgatóság elnöke

2000.09.21.

2002.04.26.

Saját
részvény
tulajdon (db)

Igazgatóság elnökhelyettese

2002.04.26.

Bács Zalán

Igazgatósági tag

2002.04.26.

5 évre megválasztva

0

Horváth Zoltán

Igazgatósági tag

2001.04.20.

5 évre megválasztva

0

Mark William Hudson

Igazgatósági tag

2000.08.29.

2003.08.01.

0

Fred Faiz

Igazgatósági tag

2000.11.03

5 évre megválasztva

0

Molnár József

Igazgatósági tag

2001.04.20.

5 évre megválasztva

0

Dr. Bánhegyi Ilona

FB tag

2000.08.29.

5 évre megválasztva

0

FB elnök

2000.09.15.

FB tag

2003.04.24.

5 évre megválasztva

0

FB elnök-helyettes

2003.12.17.

FB tag,

2000.04.28.

5 évre megválasztva

0

2001.04.20.

5 évre megválasztva

0

Dr. Huszár András
Keményné Újvári Ildikó

dolgozói képviselô
Magyar Tamás

FB tag,
dolgozói képviselô
FB elnök-helyettes

2001.04.20.

2003.12.17.

Dr. Bánhegyi Ferenc

FB tag

2002.04.26.

5 évre megválasztva

0

Daniel James Bamfield

FB tag

2000.11.03.

2003.04.24

0

Olvasó Árpád

Vezérigazgató

2003.07.01.

Határozatlan

0

Molnár József

Vezérigazgató

2001.04.23.

2003.06.30

0

Bács Zalán

Gazdálkodási és pénzügyi

2003.07.01.

Határozatlan

0

2000.09.01.

2003.06.30.

0

2002.03.01.

Határozatlan

0

2000.10.01.

2003.12.31.

134 db

Stewart-Roberts

vezérigazgató-helyettes
Széll Gábor

Gazdálkodási és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes

Nagy András

Polimer marketing és értékesítési
vezérigazgató-helyettes

Csernyik István

Polimer üzletág igazgató

dolgozói
részvény
Deák Árpád

Petrolkémiai projekt

2001.06.01.

Határozatlan

0

2002.10.01.

2003.12.31.

0

koordinációs igazgató
Galba Béla

Mûszaki és
szolgáltatási igazgató

Kosztolányi Ágnes

Humán erôforrás igazgató

2002.02.01.

Határozatlan

0

Kovács Attila

Általános igazgató

2001.10.01.

2003.12.31.

134 db
dolgozói
részvény

Sebestyén László

Olefin üzletág igazgató

1997.12.01.

2003.12.31.

Termelési igazgató

2004.01.01.

Határozatlan
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Szervezeti felépítés
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FEJLESZTÉS

Általános információk
A TVK Rt. alapításának dátuma: 1991. december 31. Bejegyezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság,
1992. március 23.-i dátummal, 1991. december 31.-i hatállyal (az alapító okirat dátuma: 1991. december 31., a tevékenység
kezdô napja: 1992. január 1.).
Jogelôd: Tiszai Vegyi Kombinát
Cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000065
A társaság jelenleg hatályos Alapszabályát legutóbb a 2003. április 24-én megtartott, évi rendes közgyûlés módosította.
Az Alapszabály megtekinthetô és igényelhetô a társaság székhelyén, valamint elektronikus formában letölthetô a társaság
honlapjáról.
A társaság alaptôkéje 2003. december 31-én: 24.234.843 darab, egyenként 1.010 Ft névértékû, névre szóló törzsrészvénybôl, valamint 189.000 darab, egyenként 1.000 Ft névértékû, dolgozói részvénybôl állt.

Tulajdonosi szerkezet
Tulajdonosi kör

Részesedése

Részesedése

2002. XII. 31-én (%)

2003. XII. 31-én (%)

Belföldi intézményi befektetôk

58,25

67,92%

Külföldi intézményi befektetôk

26,01

19,51%

Belföldi magánbefektetôk

0,20

0,20%

Külföldi magánbefektetôk

0,00

0,00%

Dolgozói részvénytulajdonosok

0,77

0,77%

Nem megfeleltetett részvények

14,77

11,60%

ÖSSZESEN
Részvények száma

100,00

100,0

24 423 843

24 423 843

Az 5% feletti tulajdonnal rendelkezô részvényesek 2003. december 31-én a Részvénykönyv alapján
Tulajdonos

Részesedés (%)

Magyar Olaj és Gázipari Rt.

44,31

CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG

15,99

BorsodChem Rt.

15,40

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

8,02

A társaság papírjait a következô külföldi piacokon forgalmazzák
A piac típusa

Város

Kezdési idôpont

Tôzsdén kívüli szervezett

London

1996. augusztus

SEAQ

Tôzsdén kívüli nem szervezett

New York

1996. augusztus

PORTAL

Tôzsdén kívüli nem szervezett

Frankfurt

1996. augusztus

Freiverkehr
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Kategória

Általános információk

A TVK részvényre vonatkozó legfontosabb adatok 1999-2003
1999

2000

2001

2002

2003

24.841.315

24.820.001

24.423.843

24.423.843

24.423.843

Legmagasabb (Ft)

4.875

6.670

4.990

4.800

4.550

Legalacsonyabb (Ft)

2.120

3.180

1.990

2.800

3.250

December 31-én (Ft)

4.820

4.600

3.250

3.940

3.955

Részvények száma (db, december 31-én)
TVK részvény záróára a Budapesti Értéktôzsdén

Egyéb adatok
Kapitalizáció (millió Ft) (december 31-én)

116.812

111.480

78.763

95.485

95.849

Éves forgalom (millió Ft)

697.007

359.509

23.300

20.901

6.696

2.788

1.432

95

84

27

Egy részvényre jutó osztalék (Ft)

240

-

-

-

n.a.

Év végére vetített P/E

14,2

76,8

9,1

10,9

51,6

EPS

340

60

356

74

204

Átlagos napi forgalom az év során (millió Ft)
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Társasági információk
A társaság székhelye

Részvények kereskedelmérôl
információ kérhetô

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (TVK Rt.)
A TVK Rt. székhelye:
3581 Tiszaújváros,
TVK ipartelep, Gyári út
A TVK Rt. fióktelepe:
1138 Budapest, XIII. kerület,
Váci út 169., II. emelet
Postacím: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20.
Központi telefonszám: +36 49/522-222
Központi faxszám: +36 49/521-322
E-mail: tvkinfo@tvk.hu
Honlap: www.tvk.hu

Budapesti Értéktôzsde
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.
Tel: +36 1/429-6636
Fax: +36 1/429-6654
GDR információ
The Bank of New York
Depositary Receipts Division
101 Barclay Street, 22nd floor
New York, NY 10286, USA
Tel: +1 212-815-2293
Fax: +1 212-571-3050
Hirdetmények közzététele

Befektetôi kapcsolatok
Befektetôi információk, Éves Jelentések,
gyorsjelentések, pénzügyi adatok

A társaság hirdetményeit a Magyar Tôkepiac,
illetve a Napi Gazdaság címû országos
napilapokban teszi közzé.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
H-3581 Tiszaújváros, Pf. 20.
Tel: +36 49/522-377, 521-121
Fax: +36 49/521-903
E-mail: bki@tvk.hu, hvanda@tvk.hu

Jogi Iroda, részvénykönyvvezetés
Részvényekkel kapcsolatos információk,
részvényadminisztráció,
részvénykönyvvezetés
Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
H-3581 Tiszaújváros, Pf. 20.
Tel: +36 49/522-844, 522-022
Fax: +36 49/521-266
E-mail: reszvenyiroda@tvk.hu
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