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A TVK-ról röviden
TVK  a közép-kelet-európai régió
polietilén- és polipropilénpiacának
legnagyobb szereplõje.
Fõ tevékenységei:
 olefingyártás (etilén-, propilén- és olefingyártási társtermékek elõállítása és nagykereskedelme)
 polimergyártás (kis-, közepes és nagysûrûségû polietilén /LDPE, MDPE, HDPE/
illetve polipropilén /PP kopolimer és homopolimer/ elõállítása és nagykereskedelme).
A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (TVK) Magyarország és a térség meghatározó petrolkémiai
vállalata, amely nemcsak a hazai és középeurópai, hanem számos nyugat- és kelet-európai közepes és kisméretû mûanyag-feldolgozó
vállalatot lát el alapanyaggal. Termékeivel több

mint negyven országban van jelen. A TVK
részvényeivel a Budapesti Értéktõzsdén és a
Londoni Értéktõzsde International Order of
Book szekciójában lehet kereskedni.
Fõ célkitûzése
Célunk a részvényesi érték és a versenyképesség folyamatos növelése egyrészt
hatékony mûködés révén, másrészt a MOLcsoporton belüli szinergiák és gazdasági
lehetõségek kihasználásával, valamint piaci
pozícióink további erõsítésével. Az eredményesség növelése érdekében dinamikus
fejlesztési stratégiát dolgoztunk ki, melyben
a kihívásokra való proaktív reagálás, a gondosan tervezett kapacitásnövelés és a belsõ
hatékonysági tartalékok folyamatos feltárása
egyaránt fontos szerepet játszik.

Legfontosabb pénzügyi adatok 2003-2004
IFRS, konszolidált, auditált
Értékesítés árbevétele
Üzemi tevékenység eredménye (EBIT)
Amortizáció
Nettó eredmény
Beruházások
Mérlegfõösszeg
Saját tõke
Jegyzett tõke

2003
(millió Ft)
150 284
4 177
7 797
5 278
55 420
182 082
102 363
24 501

Fõ mutatószámok
EPS - Egy részvényre esõ jövedelem
(Ft/db; euró/db)
ROE - Saját tõke arányos megtérülés (%)
ROA - Eszközarányos megtérülés (%)

2004
(ezer euró)
714 972
49 982
28 158
36 945
173 029
822 698
452 885
99 602

218
5,17
2,91

374
8,16
4,49

0,83
5,17
2,91

1,52
8,16
4,49

4 550
3 940
3 955

5 375
3 400
5 060

17,35
15,02
15,08

21,86
13,83
20,57

95 849

122 628

365,52

498,63

Egyéb adatok
2003
Átlaglétszám (fõ)
2 091
Részvények száma (db)
24 423 843
- Törzsrészvények
24 234 843
- Dolgozói részvények
189 000
Konszolidációba bevont társaságok száma
7

2004
1 724
24 423 843
24 234 843
189 000
7

TVK-részvény záróára a Budapesti
Értéktõzsdén (forintban, illetve euróban):
- Legmagasabb
- Legalacsonyabb
- December 31-én
Kapitalizáció
(december 31-i záróár alapján, millió)

Megjegyzés:
2003. december 31-én az MNB Deviza EUR/HUF középárfolyam: 262,23
2004. december 31-én az MNB Deviza EUR/HUF középárfolyam: 245,93
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2004
2003
(millió Ft) (ezer euró)
175 883
573 100
12 292
15 929
6 925
29 733
9 086
20 127
42 553
211 341
202 326
694 360
111 378
390 356
24 495
93 433

A TVK-ról röviden

Jövõkép
A TVK a petrolkémia területén töltsön be
vezetõ szerepet egy olyan partneri rendszerben, amely a kölcsönös elõnyökön alapulva biztosítja domináns pozícióját KözépEurópában a társaságnál megvalósuló
fejlesztések, illetve egyéb lehetõségek
útján, egyidejûleg erõsítve a TVK független
beszállítói szerepét az Európai Unió integrált piacán.
Küldetés
Vevõinknek a minõséget és a megbízhatóságot jelentse a TVK név.
Munkatársaink legyenek büszkék arra, hogy
méltó környezetben zajló dinamikus fejlõdés
részesei.

A társaság értékét folyamatosan növeljük,
részvényeseink bizalmát élvezzük.
Alapértékek
A küldetés teljesítését lehetõvé tevõ alapértékeink:
 a jól képzett, kreatív és motivált munkatársak,
 a biztonság, az egészség és a természeti
környezet iránti felelõsségteljes elkötelezettség,
 a kölcsönös elõnyökön alapuló, tartós,
üzleti kapcsolatok,
 a társaság mûködését átható minõségtudat.
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Tisztelt Részvényeseink!

az

A TVK történetének egyik legemlékezetesebb idõszaka volt a
2004-es esztendõ, hiszen olyan
folyamatok részesei lehettünk,
amelyek hosszú távon is befolyásolják a vállalat jövõjét.
Sikerrel csatlakozott a társaság
a MOL-csoporthoz, finiséhez
érkezett az évtized legjelentõsebb ipari beruházása, a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt, és
Mosonyi György
az sem elhanyagolható tény,
Igazgatóság elnöke
hogy hazánk az Európai Unió
tagjává vált. Beszámolhatunk
végre arról is, hogy az iparágban tapasztalható, hosszúra nyúlt recessziós idõszak
elmozdult a mélypontról, és a vegyipari ciklus némi emelkedést mutatott. Bár a külsõ
környezet továbbra sem volt kedvezõnek
nevezhetõ  gondoljunk a magas alapanyagárakra vagy a várakozás alatt alakuló
fedezetekre , ez a lassú, pozitív irányú
változás megmutatkozott a vállalat teljesítményében. A 2003-as évhez képest az
üzemi eredmény megháromszorozódott,
melyben közrejátszottak a mûködési hatékonyság javítására tett intézkedések és a
MOL-csoport tagjaként realizálható szinergiák kiaknázása is.
A legfontosabb momentumok áttekintését
fordított idõrendben kezdem, mert az év
végére voltaképpen befejezett Petrolkémiai
Fejlesztési Projekt olyan kiemelkedõ fejlemény a vállalat életében, amely méltán
érdemel prioritást. Nagy örömömre szolgál,
hogy tájékoztathatom Önöket, teljesült a
társaság stratégiai célkitûzése, a közel
száztízmilliárd forintos beruházás eredményeként felépült új gyárakban és létesítményekben már termékgyártás folyik. Az
ütemtervnek megfelelõen elõbb a HDPE-2
üzem került aktiválásra, majd decemberben
beindult az etiléntermelés az új Olefingyárunkban. Az ott termelt etilénnel látjuk
el december 25-étõl a BorsodChem Rt.-t
is. A rekordidõ alatt megvalósult fejleszté-
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sek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a
TVK elérje a gazdaságos és versenyképes
mûködéshez szükséges méretet, és egyúttal olyan kibõvített termékskálát hozzon
létre, amellyel tovább erõsítheti pozícióit a
régióban és annak határain túl is.
A visszatekintést folytatva sikerként
könyvelhetjük el az uniós csatlakozásra való
felkészülést és a tagsággal járó intézkedések hiánytalan adaptálását is. A feladatokat idõben azonosítottuk, a teendõket
határidõre végrehajtottuk, így az átmenet
zökkenõmentesen zajlott. Ebben közrejátszott az is, hogy társaságunk az európai
piac szereplõjeként évek óta alkalmazza
napi gyakorlatában az uniós normákat, így
a termékekre és a piacokra vonatkozó
szabályokat, követelményeket, illetve a
környezetvédelmi és egyéb elõírásokat.
Hasonló jelentõséggel bírt a vállalat életében egy másik csatlakozás is: szervezetünk
elõbb az üzleti területek, majd a funkcionális egységek tekintetében is a MOL-csoport teljes jogú tagjává vált. Bebizonyosodott, hogy az integrált mûködésbõl a legjobb módszerek feltárása és az alkalmazott
módszerek egységesítése, optimalizálása
révén kölcsönös elõnyök származnak mindkét társaság számára, növelve a mûködési
hatékonyságot és versenyképességet. A
MOL-csoportban, illetve a Petrolkémai Divízióban betöltött szerep már az elsõ évben
számszerûsíthetõ elõnyöket eredményezett
a TVK-nak, fõként a stabil alapanyag-ellátás
és melléktermék-elhelyezés megteremtésével, valamint az értékesítési csatornák és a
fejlesztések összehangolása révén.
Az integráció mellett a társaság belsõ hatékonyságának javítása is nagyban hozzájárult
a jó teljesítmény eléréséhez. A folyamatok
átgondolása, a létszám- és költséghatékonysági intézkedések milliárdos nagyságrendû megtakarítást jelentettek. A projekt
természetesen nem zárul le, legfontosabb
feladatunknak tekintjük és a versenyképesség alapvetõ tényezõjeként kezeljük a
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továbbiakban is az optimalizálási lehetõségek feltárását.
Folytattuk az öt évvel ezelõtt meghirdetett
profiltisztítási stratégiát is annak érdekében, hogy a nagyobb hozzáadott értéket
termelõ alaptevékenységekre  az olefin- és
poliolefin-gyártásra és forgalmazásra  koncentrálhassunk. A külkereskedelmi leányvállalatok mûködési konstrukciójának átalakítása mellett kihelyezésre került a karbantartó tevékenység, illetve a társaság értékesítette a TVK Automatika Kft.-ben meglévõ tulajdonrészét is.
2004-ben kiemelt területnek tekintettük az
Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem, Minõségügy tevékenységet, ezen belül is elsõsorban a környezetvédelmet. Elkezdõdött a TVK Rt.
területén található, a korábbi tevékenységekbõl származó mésziszap- és vésztározók felszámolása, emellett folyamatosan végeztük a múltból örökölt szenynyezõdések kármentesítését is. Megtörtént
az egységes környezethasználati engedélyhez szükséges dokumentációk összeállítása
minden üzemegységre. A PP-4 üzem már
átesett a tûzkeresztségen: 2004 õszén
sikeresen megfelelt az engedély hatósági
felülvizsgálatán is.
2004 elsõ felében sikeresen megtörtént a
társaságnál mûködtetett irányítási rendszerek külsõ auditja, az év végére pedig befejezõdött azok integrációja. Ennek köszönhetõen a minõségirányítási, környezetvédel-

mi, munka- és egészségvédelmi, valamint
biztonságtechnikai szabályozásokat egy
rendszeren belül, a folyamatközpontúságra
koncentrálva alakítottunk ki.
Arra is összpontosítottunk, hogy a Polimer
Értékesítés és Marketing szervezet hatékonyságának javításával, új elemzõi és értékesítési módszerek kidolgozásával, illetve
premarketing tevékenység elindításával
proaktívan készüljünk fel azokra a kihívásokra, amelyeket az új gyárak beindítása,
illetve a piaci verseny folyamatos erõsödése jelentett. Az intézkedések nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy a TVK rekordmennyiségû polimert értékesített 2004-ben.
A számok mögött mindig látnunk kell az
embereket is, mert a társaság teljesítménye
valójában munkatársaink egyéni teljesítményeinek összessége. Szakembereink tapasztalata, tudása olyan erõforrás, amely
ismertté és elismertté teszi társaságunkat.
Alapvetõ fontosságúnak tartjuk, hogy
megfelelõ körülményeket alakítsunk ki az
értékteremtõ munkához, és olyan innovatív
légkört teremtsünk, amely a fejlõdést és az
elismerést egyaránt lehetõvé teszi.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
minden munkatársamnak azért, hogy partnereink és részvényeseink érdekeit szem
elõtt tartva következetes, precíz és eredményes munkát végeztek.
2005. április 8.

Mosonyi György
az Igazgatóság elnöke
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Gazdasági környezet
2004-ben, a korábbi évekhez hasonlóan a
TVK Rt. eredményességét a belsõ teljesítmény mellett jelentõsen befolyásolta mind
a globális és nemzetgazdasági makrokörnyezet alakulása, mind az iparágra jellemzõ
trendek változása. A 2004-es év során a
folyamatosan változó külsõ körülmények az
elõzõ évhez képest együttesen pozitív
hatást gyakoroltak a vállalat eredményességére.
Makrogazdasági folyamatok
A magyar gazdaság 2004-ben mintegy 4%kal növekedett. Ez egy százalékponttal
magasabb a 2003. évinél. Az év elsõ
felében tapasztalható folyamatos növekedés
a harmadik negyedévben azonban némileg
vesztett a lendületébõl. Ennek oka elsõsorban az európai  ezen belül elsõsorban a
német  gazdasági növekedés vártnál is
alacsonyabb mértéke volt, melyben fontos
szerepet játszott a dollár le- és az euró
felértékelõdése, valamint a tartósan magas
olajár. Magyarországon mindehhez hozzájárult még a kivitelt és a belföldi
értékesítést is nehezítõ, az euróhoz képest
is nagyon megerõsödött forint, valamint a
magas forintkamatok.
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alapkamat év végére 9,5%-ra változott. A
magas kamatok, illetve a lassú, a piaci
folyamatokat csak késéssel követõ alapkamat-csökkentés hatására az év végére a
forint jelentõsen megerõsödött.
A forint euróhoz viszonyított árfolyama az
év elejétõl kisebb ingadozásokat kivéve
gyakorlatilag folyamatosan erõsödött. A
januárban jellemzõ 260-269-es EUR/HUF
árfolyam az év végére 246-ra csökkent. Az
év során a forint rendre az intervenciós sáv
erõs oldalán mozgott.
Petrolkémiai trendek
2004. év során a pirolízis alapanyagok árszintje negyedévrõl negyedévre folyamatosan emelkedett. A vegyipari benzin átlagos
jegyzési ára (352 USD/t) 40%-kal, a vegyipari gázolaj jegyzési ára (365 USD/t)
pedig 38%-kal haladta meg az elõzõ évi
átlagos jegyzésárakat.

Az infláció üteme a második félévben
mérséklõdött, éves szinten 6,8%-os szinten
alakult. Az államháztartás hiánya a GDP
5,2%-a volt.

A TVK által gyártott polimer termékek
európai piacon jegyzett árai (ICIS' fd nwe
low spot, EUR/t) a negyedéves jegyzésárakat tekintve szintén folyamatosan emelkedõ tendenciát mutattak. Éves viszonylatban az LDPE átlagos jegyzésára (910
EUR/t) 26%-kal, a HDPE fúvási típusé
(792 EUR/t) 23%-kal, a PP típusok (828871 EUR/t) 12-14%-kal növekedtek a
2003. év átlagos jegyzésáraihoz képest.

Független elemzõk szerint az év során a
jegybanki alapkamat nemzetközi összehasonlításban is igen magas volt, magasabb
az országkockázat által indokoltnál. A 2004.
január 1-jén érvényes 12,5%-os jegybanki

A pirolízis alapanyagok és polimer termékek
árának változása, valamint a devizaárfolyamok egymáshoz viszonyított változásának
hatására az iparág fedezettermelõ képessége jelentõsen javult.

Kiemelt stratégiai célok
Célunk a társaság hatékonyságának és eredményességének növelése, a régióbeli vezetõ petrolkémiai pozíció megõrzése a regionális polimerfelhasználás
növekedésének kiaknázásával.

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. 2004. év során a
MOL-TVK-Slovnaft üzleti, valamint funkcionális területeinek MOL-csoporton belüli integrációja számos elõnyt biztosít a TVK számára.
Biztosítja többek között a stabil alapanyagellátást és melléktermék-elhelyezést, valamint
a polimer kereskedelmi csatornák optimális
mûködtetését, mely elõsegíti a termelés és
az értékesítés, valamint a létszámgazdálkodás hatékonyságának további javulását a
következõ idõszakban.
A 2004. január 1-jén felállított integrált
Petrolkémiai Divíziót irányító vezetés feladata a TVK és a Slovnaft vegyipari termelési
és kereskedelmi tevékenységének összehangolása volt. A két társaság megõrizte független jogi személyiségét, szakmai együttmûködésük célját pedig az ellátás optimalizálásában, a piaci igényekhez igazodó termékportfólió kialakításában határozták meg,
melyek segítségével a társaságoknál jelentõs
mértékû hatékonyságjavulás érhetõ el.

fejlesztésekkel, megfelelõ választ ad a
petrolkémiai verseny kihívásaira. Középpontba helyezi a marketing és értékesítési
szempontokat, modern termékportfóliót
eredményez (a TVK új HDPE technológiája
alkalmas korszerû csõtípusú termékek
elõállítására is), valamint idõben megelõzi
más társaságok regionális fejlesztéseit.
A projekt finanszírozására a társaság 2002ben 280 millió euró összegû hitelszerzõdést
kötött. A fennmaradó 150 millió euró
összeget saját forrásból fedezi a TVK. A
projekt megvalósításának összköltsége
2004. december 31-ig 386 millió euró volt.
A hitelszerzõdés alapján lehívott összeget a
társaság 2004 decemberében teljes mértékig elõtörlesztette. Az elõtörlesztés refinanszírozására a TVK 2004 decemberében 280
millió euró összegû kölcsönszerzõdést
kötött a MOL Rt.-vel.
A projekt beruházási költségének
alakulása

Petrolkémiai Fejlesztési Projekt
A TVK 430 millió euró (közel 110 milliárd
Ft) értékû Petrolkémiai Fejlesztési Projektje
világviszonylatban is rekordidõ alatt valósult
meg, az Igazgatóság által jóváhagyott ütemtervnek és költségvetésnek megfelelõen.
A fejlesztési projekt keretében 2002 és
2005 között három jelentõs termelõkapacitás-bõvítést hajtott végre a társaság. Az
etiléntermelõ kapacitás egy új olefingyár
létesítésével csaknem megduplázódott (620
kt-ra nõtt), a nagysûrûségû polietilén kapacitás kétszeresére (400 kt-ra) bõvült, valamint intenzifikálás keretében nõtt a polipropiléngyártó kapacitás is.
A TVK Petrolkémiai Fejlesztési Projektje,
amely összhangban áll a csoporton belüli

Méretét és hatását tekintve a fejlesztés
jelentõsége a Tiszai Vegyi Kombinát alapításához hasonlítható, így nem csupán a társaság életében, hanem a hazai ipartörténetben is mérföldkõnek tekinthetõ. A beruházás eredményeképpen a társaság elérte azt
a méretgazdaságosságot, amelynek birtokában megõrizheti vezetõ pozícióját a középeurópai régióban, és erõsítheti piaci jelenlétét az Európai Unióban.
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Kiemelt stratégiai célok

A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt (PFP) alprojektjei termékcsoportok szerinti
bontásban

Üzem

Kapacitás (e tonna/év) Technológia
PFP elõtt
PFP után
Olefin-1*
370
370
Linde
Olefin-2*
250
Linde
Etilén összesen
370
620
LDPE-1
55
55
ICI
LDPE-2
65
65
BASF
LDPE összesen
120
120
HDPE
200
200
Phillips
HDPE-2
200
Mitsui
HDPE összesen
200
400
PP-2**
50
0
Sumitomo
PP-3
100
100
Himont
PP-4
140
180
Himont
Polipropilén összesen
290
280
Polimerek összesen
610
800
Kiegészítõ létesítmények
Beruházási költség összesen

Tervezett
beruházási
Indulás
költség
éve
(millió euró)
1975
2004
238
1970
1991

-

1986
2004

129

1983
1989
1999

13

2004

50
430

* Etilénre vonatkoztatott termelõ kapacitás
** A gyár 2002-ben leállításra került.

A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt
2004. évi eseményei
A projekt terveztetése és a kapcsolódó
áruk és szolgáltatások beszerzése befejezõdött. A projekten dolgozó kivitelezõk
létszáma márciusban közel 3.000 fõ volt, év
végére a beüzemelõ személyzettel együtt
300 fõ alá csökkent. Az egyes alprojektek
eseményeit az alábbiakban foglaljuk össze.
Olefin-2 projekt
Befejezõdött a beüzemeléshez szükséges
kivitelezés, ezzel párhuzamosan megvalósultak a komplex próbák. 2004. november 19én a gyár elérte a mechanikai készreszereltségi állapotot, megkezdõdött a próbaüzem. Decemberben beüzemeltük az etiléntermelés indításához szükséges technológiai
egységeket, és a termelt etilénnel december 25-étõl látjuk el a BorsodChem Rt.-t.
Polietilén-4 projekt
Minden kivitelezési munka befejezõdött.
Júliusban megtörténtek a logisztikai blokk
garanciális kimérései. Július 31-én aláírásra
került az a jegyzõkönyv, amely igazolja,
hogy az üzem mechanikailag komplett
állapotba került. Augusztus 12-én az üzem
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elérte a beüzemelésre kész (Ready For
Commissioning) állapotot, és megtörtént a
szénhidrogén bevétele. A próbaüzem után
decemberben megtörtént a 7000F bimodális
termék garanciális kimérése. December 28án aláírásra került a mûszaki átadásátvételi (Provisional Acceptance) jegyzõkönyv.
Kiszolgáló Létesítmények Projekt
Határidõre kiépült az üzemközi termék- és
szolgáltatóvezeték-hálózat, az etiléntartály
és ennek villamosenergia-ellátása, valamint
megtörtént a szennyvíztisztító korszerûsítése. Július 10-én az etiléntároló-rendszer
elérte a mechanikai készreszereltségi
állapotot. Szeptemberben megtörtént a
garanciális kimérés. Szeptember végén az
Uhde GmbH-val aláírtuk az ideiglenes
átadás-átvételi jegyzõkönyvet. Az Olefin-1
gyár területén kiépült a low-polimerrepirolizáló rendszer, megtörtént a próbaüzem. Befejezõdött az üzemek közötti úthálózat bõvítése, valamint az Olefin-2 és
HDPE-2 gyárak villamosenergia-ellátásának
kiépítése.

Társasági áttekintés
Termelés
A 2004-es évben a meglévõ termelõ kapacitások minél hatékonyabb
kihasználása, az új beruházások (Olefin-2, HDPE-2 gyárak) befejezése, valamint
az üzemek elindítása volt a fõ célkitûzés.

A TVK vertikálisan integrált termelési struktúrában, különbözõ szénhidrogének felhasználásával mûanyagipari alapanyagot állít
elõ. A termelési folyamat két fõ eleme a
monomergyártás és a polimerizáció.

A petrolkémiai vertikum fõ folyamatai a TVK-ban

Olefingyártás
2004-ben az olefingyártás árbevétele 24%kal nõtt, a megnövekedett termelés és a
96%-os etilénre vonatkoztatott kapacitáskihasználás mellett.
A TVK Olefin-1 gyára 1975-ben, Olefin-2
gyára 2004-ben kezdte meg mûködését,
mindkettõ Linde-technológiával épült. A két
Olefingyár etilénre vonatkoztatott kapacitása összesen 620 kt/év.
Az alapanyag-ellátást a MOL-csoport biztosítja. A melléktermékként keletkezõ izobutilén-, benzol- és motorbenzin-frakció
döntõ hányadát a MOL-csoport használja
fel MTBE- és benzolgyártáshoz, valamint
motorbenzin-keverõ komponensként. A
kvencsolajat a TVK ipartelepén található
Tiszai Columbian Koromgyártó Kft. hasznosítja az iparikorom-gyártás alapanyagaként.
Az elõállított etilén nagy részét, a propilént
pedig teljes egészében a társaság polimerüzemei használják fel.
A TVK, mint egyetlen hazai etiléntermelõ,
stratégiai beszállítója a BorsodChem Rt.-

nek, amelynek döntõen saját elõállítású
alapanyagot ad. Ez a mennyiség 2004-ben
72 kt-t tett ki. A TVK import forrásból kis
mennyiségben etilént (17 kt) szerzett be,
amit szintén a BorsodChem Rt. kiszolgálása indokolt.
A polipropiléngyártó kapacitások minél
teljesebb monomerellátása végett növekvõ
mértékben volt szükséges külsõ forrásokból történõ propilénbeszerzés. A rendelkezésre álló polimerkapacitások jobb kihasználása érdekében 2004-ben a TVK 81
kt propilént szerzett be MOL-csoporthoz
tartozó forrásokból.

Az olefintermelés kiemelt adatai

* Olefin-1 gyár etilénre vonatkoztatott
kapacitáskihasználása
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Polimergyártás
2004-ben magasabb termelési volument, így
magasabb effektív kapacitáskihasználást ért
el a polimergyártás. A 2004. évi összesített
polimertermelés 587 kt volt. A termelõüzemekben sikerült szinten tartani az elõzõ
évekre jellemzõ, rendkívül magas, 90%
körüli kapacitáskihasználást. A polimergyártás értékesítési árbevétele 23%-kal javult,
melynek 60%-a az export piacokon realizálódott. Az egyes termékekre vetített, belföldi piaci részesedés is nõtt.
Kissûrûségû polietilén (LDPE) termékcsoport
A TVK 1970-ben az ICI-technológiával mûködõ polietiléngyár
(LDPE-1) létesítésével megteremtette a petrolkémia alapjait. 1991ben jelentõsen bõvült a kissûrûségû
polietiléngyártó kapacitás és a termékválaszték a BASF-technológiájú
LDPE-2 üzem megépítésével. A két
gyár kapacitása összesen 120
kt/év. A TIPOLEN márkanevû kissûrûségû polietilének felhasználási
területei a következõk:
 fóliák,
 fúvott üreges testek,
 fröccstermékek.
2004-ben az LDPE-termékcsoport
árbevétele 25%-kal nõtt. A belföldi
piaci részesedés az elõzõ évhez
hasonlóan 2004-ben is 62%-os volt.

Nagysûrûségû polietilén (HDPE)
termékcsoport
A
nagysûrûségû
polietilént
elõállító,
PHILLIPS-technológiát alkalmazó, 200 kt
kapacitású HDPE-üzem 1986-ban épült.
2004-ben egy új HDPE-üzem kezdte meg
termelését Mitsui technológiával. A két
gyár összkapacitása 400 kt/év.
A HDPE-alapanyagok alkalmazása sokrétû.
Ennek megfelelõen a TIPELIN márkanéven
forgalmazott termékek között megtalálhatóak
 a fóliák,
 a különbözõ méretû fúvott üreges testek,
 a hasított szálak,
 a gáz- és vízvezetékek elõállítására szolgáló polietiléntípusok.
2004-ben az HDPE-termékcsoport árbevétele 32%-kal nõtt, 43%-ról 46%-ra sikerült
növelni a belföldi piaci részesedést.

A LDPE, HDPE és PP-termékcsoport kiemelt adatai

* A HDPE esetében a HDPE-1 gyár
kapacitáskihasználása
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Polipropilén (PP) termékcsoport
Az 1989 óta üzemelõ HIMONT (ma Basell)
technológiájú polipropiléngyár mellett 2000
tavaszától a legmodernebb MONTELL (ma
Basell) technológiájú polipropilén üzem állítja elõ a TVK TIPPLEN márkanevû polipropilén termékeit, 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
elõállítására alkalmas típusok találhatóak
meg a termékpalettán.
2004-ben a PP-termékcsoport árbevétele
13%-kal nõtt, 69%-ról 72%-ra sikerült növelni a belföldi piaci részesedést.
Kilátások
2005-ben célunk az új termelõ kapacitások
 az Olefingyár, és az új HDPE-2 gyár  teljes kapacitással történõ üzemeltetése, ezál-

tal a termelési volumen növelése és a
hatékonyság javítása. A kibõvült polimer termékskála új piaci lehetõséget teremt.

Értékesítés
A 2004-es év legfontosabb célkitûzése a polimer termékek értékesítési mennyiségének és az értékesítés árbevételének a növelése, valamint az új kapacitások belépésére való proaktív felkészülés volt.

2004-ben a polimer termékek értékesítési
mennyiségét és árbevételét egyaránt sikerült növelni. A hazai piacon sikerült megerõsíteni vezetõ pozíciónkat. A közép-keleteurópai piacokon való értékesítés, hasonlóan
a hazai piacon elért eredményekhez, szintén
gyorsabban bõvült, mint a piac egésze, megerõsítve ezzel a pozíciónkat a régióban.
Az új, bimodális HDPE termékek piaci
bevezetése céljából elindítottuk a premarketing tevékenységet, melynek keretében
mind a hazai, mind a külföldi mûanyag-feldolgozók 2004 második negyedévétõl megismerkedtek új terméktípusainkkal. Ezt
követõen 2004 novemberében kezdtük el
értékesíteni a saját termelésû, bimodális
HDPE termékeket.

2004-ben a termékportfolió és az értékesítési csatornák optimalizálása révén tovább
növeltük az értékesítés hatékonyságát.
A polimerek értékesítési volumene 601 kt volt
2004-ben, amelybõl 10 kt értékesítése a
HDPE premarketing-árualapból történt a
HDPE-2 új technológia termékeinek piaci bevezetésére. A saját termelésû termékek értékesítése 2004. évben 18 kt-val magasabb volt
az elõzõ évinél.
2004. évben a magasabb termelés mellett termékeink 40%-a (242 kt) belföldön került
értékesítésre, ami 26 kt-val több, mint a
megelõzõ évben. A növekedés polietilénekbõl
11,5 kt-t, a polipropilén szegmensben pedig
14,2 kt-t tett ki. A fennmaradó árualap export
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piacokon került értékesítésre, volumene 2 ktval magasabb az elõzõ évinél.
A polimer értékesítés nettó árbevétele 2004.
évben 123 Mrd Ft volt, amely 22 Mrd Fttal magasabb, mint az elõzõ év árbevétele.

A jegyzési árak, illetve a mennyiségi és
összetétel változás pozitívan, az euro árfolyamváltozása negatívan hatott az árbevételre.
2004-ben az export értékesítés továbbra is
elsõsorban az európai piacokra koncentrálódott, amelynek következtében az export
árbevételének 94%-a ezeken a piacokon
realizálódott.
Változások a konszolidációs körben
Az 1999. év végén meghirdetett stratégiánk alapvetõ célkitûzése volt a profiltisztítás, az alaptevékenységre, az olefinés poliolefin gyártásra való koncentrálás.
Ennek keretében az elmúlt években
szigorú következetességgel hajtotta végre a társaság a mûanyag-feldolgozó, a
különbözõ szolgáltató és az egyéb, nem
alaptevékenységet végzõ érdekeltségek
értékesítését. Ez a stratégia lehetõvé
teszi az erõforrások átcsoportosítását a
nagyobb hozzáadott értéket termelõ
alaptevékenységre. A folyamat eredményeként 30 leányvállalattól vált meg a
TVK. 2004. év során a TVK konszolidációs körébe bekerült a TVK Erõmû Kft.
Az év során a társaság értékesítette a
TVK Automatika Kft.-ben fennálló 51%-os
részesedését, valamint kiszervezésre
került a karbantartási tevékenység is.

A konszolidációba bevont társaságok
TVK Italia
S.r.l.
Tevékenység

Alapítás éve
Telephely

A TVK
termékeinek
értékesítése
Olaszországban
1994
Milánó

Törzstõke
100 000 EUR
A TVK részesedése
100%
Tulajdonostárs
Pénzügyi információk a 2004.
Saját tõke
59
Értékesítés árbevétele
8 274
Nettó eredmény
-3

TVK UK
TVK
TVKTVKTVK
TVK
Ltd. Inter-Chemol
France
Austria
Ingatlan- Erõmû Kft.*
GmbH
S.a.r.l.
GmbH. kezelõ Kft.
A TVK A TVK terméA TVK
A TVK
Ingatlanok Villamosenertermékeinek keinek értéke- termékeinek termékeinek hasznosítása gia-termelés
értékesítése sítése Német- értékesítése értékesítése
és -elosztás
az Egyesült
országban
Francia- Ausztriában
Királyságban
országban
1996
1997
1997
1998
1998
2001
London Frankfurt am
Párizs
Wiener
Tiszaújváros Tiszaújváros
Main
Neustadt
200 000 GBP 615 000 EUR 76 225 EUR 36 336 EUR 2 970 millió Ft 3 298 millió Ft
100%
100%
100%
51%
100%
26%
ITRACO
- ÉMÁSZ Rt.
GmbH
évrõl (millió Ft)
86
190
31
86
2 981
860
2 858
13 876
1 726
3 503
579
663
15
40
10
40
11
-

* A társaság a konszolidációba kvóta szerint került bevonásra, ezért a pénzügyi adatok a 26%-os tulajdoni hányad alapján kerültek
bemutatásra.
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A TVK kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem iránti elkötelezettséget, a
biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtését, a minõségügyi szemléletet, a munkatársai iránti elkötelezettséget és a társadalmi felelõsségvállalást.
Munkatársak iránti elkötelezettség
A TVK humánerõforrás-tevékenységében a
stratégiai projekt teljes körû támogatása, a
teljesítménymenedzselési rendszer bevezetése és mûködtetése, a költséghatékonysági program keretén belüli, létszámhatékonysági intézkedések humánus lebonyolítása és
a HR partnerségi rendszer továbbfejlesztése jelentették a legfõbb súlypontokat.
A stratégiai projekt teljes körû humán
erõforrás támogatása
A 2004-es év kiemelt feladata volt a humán
erõforrás szempontjából az épülõ gyárak 
Olefin-2 és HDPE-2 gyár  üzemeltetõ személyzetének kiválasztása, a megfelelõ szakemberek biztosítása, valamint a beruházás utáni
állapot stabilizációjára való felkészülés.
A teljesítménymenedzselési rendszer
bevezetése és mûködtetése
A gyorsan változó gazdasági környezethez
való sikeres alkalmazkodás zálogát továbbra
is a szervezeti egységek és az egyének teljesítményének minõsége jelenti. Ennek
szellemében vezette be a társaság a teljesítménymenedzselési rendszert, valamint
tovább mûködtette a 2003-ban bevezetett
teljesítménybér-rendszert. 2004-ben a teljesítménybérre fordítható összeg vállalati
szinten a TVK Rt. éves bértömegének 2%át tette ki.
Létszámhatékonysági intézkedések
A létszámhatékonysági intézkedések elsõsorban az irányítási területeket érintették.
A létszámcsökkentések jelentõs részét 
közel 50%-át  korengedményes nyugdíjazással oldotta meg a társaság. Azon

munkavállalókat, akik ezzel
a lehetõséggel koruk miatt
nem élhettek, a társaság
által mûködtetett Elhelyezkedést Támogató Iroda segítette új munkahelyek keresésében.
HR partnerségi rendszer
továbbfejlesztése
A társaság célja a HR
szervezet belsõ tanácsadói
szerepkörének erõsítése. A
partnerségi rendszer továbbfejlesztése megteremtette az
emberközpontú és kapcsolatcentrikus
együttmûködést
ügyfeleinkkel, azaz a munkavállalókkal, az érdekképviseletekkel és a menedzsmenttel.
A TVK Rt.-nél mûködõ
érdekvédelmi
szervezetek
szabályozott keretek között
tevékenykedtek, a tárgyalások eredményeként aláírásra
került a 2005. december 31én lejáró Kollektív Szerzõdés.
Képzés, személyzetfejlesztési
program
Képzés tekintetében továbbra is stratégiai
cél a jól képzett munkaerõ biztosítása.
Ennek megfelelõen az intézményi képzéseket és az egyéni fejlesztéseket fokozatosan
kiegészítik a szervezetfejlesztést célzó on
the job tréningek, illetve a csoportfejlesztések. A személyzetfejlesztési programokon
összesen 777 fõ vett részt, a képzési idõ
közel 68 ezer óra volt, amelyre összesen
47 millió Ft-ot fordított a társaság.
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egészséges környezetben és biztonságban
történõ munkavégzési feltételek megteremtése mellett. A társaság meggyõzõdése,
hogy minden veszélyeztetettség ésszerû
keretek között tartható, az egészséget nem
veszélyeztetõ, biztonságos munkavégzés
minden munkavállalótól elvárható.

Belsõ kommunikáció erõsítése
A megfelelõ információáramlás elõsegítése
érdekében kiterjedt, a teljes vállalatot lefedõ
kommunikációs csatornákat mûködtet a társaság. Hálózatfejlesztéssel, illetve közös
használatú terminálok kihelyezésével minden
munkavállaló számára lehetõvé vált a társasági intranet portál elérése. A korábban havonta megjelenõ vállalati újság (Panoráma) a
hatékonyabb információáramlás érdekében
kéthetente jelenik meg, melyben a vállalatcsoport eseményeirõl kapnak tájékoztatást a
munkatársak. Az interperszonális kommunikáció erõsítése érdekében társasági, illetve csoportszintû rendezvényeket, fórumokat szervez
a társaság, amelyek jelentõs hatással vannak
a vállalati kultúrára.
Bérpolitikai intézkedések
A TVK bérpolitikai intézkedéseit  a prognosztizált inflációt figyelembe vevõ alapbéremelésen túl  a munkakör-értékeléshez
kapcsolódó eseti bérrendezések, a projektekben munkát végzõk és a beruházási projektekben többletteljesítményt nyújtó kollégák, valamint rendkívüli teljesítmények elismerése határozta meg. A végrehajtott bérintézkedések hatására a társaság munkavállalóinak éves átlagbére 3.181.309 Ft/fõ,
 havi 265.109 Ft/fõ  volt. A Választható
Béren Kívüli Juttatások éves kerete munkavállalónként 340.000 Ft volt.
Munka- és egészségvédelem, biztonság, környezetvédelem iránti elkötelezettség
Munkavédelem
A TVK Rt. kiemelten kezeli a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
megelõzését, és elkötelezte magát az
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Javuló baleseti helyzet
A
munkavédelmi
tevékenység
eredményességét a munkabalesetek számának
és gyakoriságának alakulása jellemzi. A
tervszerû megelõzõ intézkedések eredményeként 2004-ben sikerült tovább javítani a társaság baleseti statisztikáját. A 3
napon túl gyógyuló (illetve súlyos) munkabalesetek száma 8-ról 6-ra csökkent, amely
25%-os javulást jelent. Az ezer fõre vetített, három napon túl gyógyuló munkabalesetek száma (baleseti gyakoriság) hosszú
távon továbbra is javuló trendet mutat.
2000-tõl a csökkenés jelentõs (összességében meghaladja a 66%-ot) és folyamatos.
Ez a kedvezõ helyzet tükrözõdik a magyar
vegyipari ágazat adataival történõ összehasonlításnál is.
A 2004-es évben egy tragikus esemény
emlékeztetett minket arra, hogy a petrolkémia veszélyes ágazat: a társaságunknál

Társasági értékek

 A veszélyes anyagok nyilvántartása, teljes körû és naprakész (figyelembe véve
az anyagfelhasználást is), aktualizálása
folyamatos.
Foglalkozás-egészségügy
A társaság felelõsségvállalása a kötelezõen
elõírt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokon túl kiterjed a biológiai monitoring
rendszer és a vállalati elsõsegélynyújtó ellátás mûködtetésére, valamint a munkavállalók csoportos és életbiztosítására is. A
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál kiépítésre került az ISO 9001:2000 minõségirányítási rendszer. Az idõszakos orvosi
alkalmassági vizsgálaton megjelenõ, képernyõs munkahelyen munkát végzõ munkatársak szemészeti szûrése folyamatos volt.
A rákkeltõ munkakörben foglalkoztatottakról
határidõre átadtuk az ÁNTSZ-nek a vonatkozó jogszabályok által elõírt adatokat. A
foglalkozás-egészségügyi helyzet eszközrendszere is tovább javult, bevezetésre
került a foglalkozás-egészségügyi adminisztrációs program.

egy közlekedési balesetben egy kollégánk
életét vesztette. 1997. óta elõször kell a
munkavállalók körében halálos balesetrõl
beszámolnunk. Az érintett családról méltó
és megfelelõ módon gondoskodott a TVK
Rt. Kiemelten fontosnak tekintjük, hogy a
megfelelõ konzekvenciák levonását követõen a szükséges megelõzõ intézkedéseket
megtegyük, kutatjuk a belsõ kerékpárutak
kialakításának lehetõségét.

Tûzvédelem
2004. év folyamán a társaságnál tûzeset
nem történt. A 2004-es év folyamán számos tûzvédelmi beruházás valósult meg,
melynek összértéke meghaladta az 500 millió Ft-ot. A kitûnõ tûzvédelmi eredmények
elérésében jelentõs szerepe volt a különbözõ szakmai oktatásoknak. Az év folyamán
kétszer került sor tûzvédelmi szakvizsgáztatásra, ahol 580 fõ adott tanúbizonyságot
tûzvédelmi ismeretbõl.

2004-ben elvégzett kiemelkedõ
tevékenységek
 Elkészült az Olefin-2 és a HDPE-2 gyárak Biztonsági jelentése, így a gyárak
próbaüzemét az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelõség engedélyezte.
 Megtörtént az irodai munkahelyek teljes
körû kockázatértékelése. A kidolgozott
módszerrel a munka jelentõsen gyorsabb
és költségtakarékosabb lett.
 Megtörtént a munkavállalók egészségének, testi épségének védelme érdekében
biztosított egyéni védõeszközöket beszállító cégek körének felülvizsgálata.
 A próbaüzemet megelõzõen megtörtént
az Olefin-2 és a HDPE-2 gyárak belsõ
védelmi tervének aktualizálása.
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Országos szinten is kimagasló eredményt
ért el a társaság tûzoltóversenyeken (9
elsõ, 5 második, 5 harmadik helyezést,
illetve a legeredményesebb csapatnak járó
különdíj), gyakorolva ezzel is a gyors és
szakszerû beavatkozást tûz esetén.
Környezetvédelem
2004. év elején megtörtént a társaság
Környezetközpontú Irányítási Rendszerének
újratanúsítása. Az auditot végzõ TÜV
Rheinland InterCert Kft. nem tapasztalt
eltérést a vonatkozó szabvány-követelményektõl. Az év során minden egységnél
belsõ integrált auditok történtek. 2004
szeptemberében sor került a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR), a Minõségirányítási Rendszer (MIR), valamint a
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági
Irányítási Rendszer (MEBIR) integrációjára.
Környezeti elemek védelme
Az üzemek technológiai légszennyezõanyagkibocsátása az emissziómérések megállapításai alapján egy eset kivételével megfeleltek az érvényes kibocsátási határértékeknek. A probléma megoldására a társaság 2004-ben intézkedéseket tett. A társaság 2004. évi hulladékgazdálkodási
tevékenysége megfelelt az elõírásoknak. Az
év során tartott hatósági szennyvízellenõrzõ
vizsgálatok során mindössze egy alkalommal mutatott ki a hatóság  minimális mértékû  határérték fölötti szennyezõanyagkoncentrációt a Tiszába vezetett tisztított
szennyvízbõl.
2004-ben megvalósult környezetvédelmi
beruházások
Folytatódott az olefin tárolótartályok
felújítása; az Olefin-1 üzemnél tartalékmotor és -szivattyú beszerzés történt, valamint
az olajleválasztó medence légmentes
lefedésével megvalósult annak a fejlesztési
projektnek az elsõ része, amellyel jelentõsen csökkenthetõ a medencébõl felszabaduló anyagok szabadba kerülése. A

Központi Laboratórium környezetvédelmi
célú mûszerparkját a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen bõvítettük.
Környezet-rehabilitáció
 2004-ben is folytatódott az 1992-ben
feltárt, múltból örökölt talajszennyezések
hatósági kötelezés szerinti kármentesítése. A tevékenység az elõírásoknak
megfelelõen, jogkövetõ módon zajlott.
 Az Üzemanyagtöltõ, a TiszaTextil Kft. és
a Geo-Tipptex Kft. területein korábban
sikeresen befejezett kármentesítés után
a jogszabályi elõírásnak megfelelõen folyt
az utóellenõrzés, a tevékenységrõl készített 2004. évi jelentéseket a hatóság
elfogadta.
 A vésztározó, az olefin tartálypark és a
töltõ-lefejtõ területein, valamint a TVK
Ipartelepén mûködõ AKZO NOBEL Rt.
területén a kármentesítés mûszaki beavatkozási szakasza tervszerûen folyt.

Környezetvédelmi ráfordítások társasági szinten, 2000-2004 (millió Ft)
Környezetvédelmi beruházások
Szennyezett vizek kezelése
Veszélyes hulladékok kezelése
Szennyezett területek kármentesítése
ÖSSZESEN
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2000
246
206
148
286
886

2001
304
246
158
218
926

2002
147
231
115
314
807

2003
12
235
74
556
877

2004
78
251
94
516
939
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2004 májusától az AKZO NOBEL területén végzett kármentesítés is utóellenõrzési szakaszba lépett.
Az új vízelõkészítõ alatti terület ammónium- és nitrátszennyezésének a 2003-ban
elkezdett mentesítése tovább folytatódott. A nitráttartalom már 2004 második
felétõl határérték alatti, az ammóniumtartalom tekintetében még egyes vizsgálati
pontokon el kell érni a tisztítási határértéket.
A hatósággal történt egyeztetések után
2004. év közepén elkezdõdött az egyik
mésziszaptározó felszámolása, két másik
tározó felszámolásának pályáztatása
folyamatban van.
A tervek szerint a további vésztározók
felszámolása 2005 elsõ negyedévében
elkezdõdik.
A hosszú távú környezet-rehabilitációs
stratégia kidolgozása érdekében 2004ben tovább folytatódott a 2002-ben
külsõ szakértõ céggel megkezdett kármentesítés alatt álló területek állapotfelmérése, a szennyezõdés mértékének és
kiterjedésének pontosítása.
A hatósági kötelezések teljesítése érdekében a társaság pályázatot írt ki a
gyárak részleges környezeti felülvizsgálatára. Az Olefin-1 gyárra vonatkozó

dokumentáció elkészült, és a hatóság
részére átadásra került, míg a polimer
üzemek felülvizsgálata 2005 januárjában
záródik le.
Minõségügyi szemlélet
A minõségszemlélet az egyik legfontosabb
alapérték a TVK vállalati stratégiájában.
2004-ben sor került az integrált irányítási
rendszer (minõségirányítási, környezetközpontú irányítási és egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer) kialakítására,
melynek keretében a szabályozások aktualizálásra kerültek. Folytatódott a munka az
integrált irányítási rendszer szoftveres
támogatásának társasági szintû bevezetésével kapcsolatosan, amely gyorsabb és
hatékonyabb információáramlást biztosít.
Megkezdõdött egy új szabályozási rendszer
kialakítása is, melynek középpontjában a
folyamatok állnak, mely tevékenység napjainkban is folyamatosan zajlik.
A TVK Rt. évek óta tudatosan méri a vevõi
elégedettséget, melynek keretében 2004ben több mint 500 partner megkérdezésére
került sor. A vizsgálat célja a társaság
erõsségeinek és fejlesztendõ területeinek
feltárása, a fejlõdés nyomon követése volt.
A kapott információk elemzését követõen a
társaság intézkedéseket hozott a folyamatok fejlesztésére, melyekben hangsúlyt
kapott a beszállítókkal kapcsolatos értékelési folyamataink tökélesítése is.

17

Társasági értékek

2004 júniusában a TÜV Rheinland
InterCert Kft. ISO 9001 szabvány szerinti
felügyeleti auditja sikerrel zárult. Akkreditált laboratóriumaink mûködtetése során
jelentõs feladat volt a Biztonságtechnika
Mûszaki Vizsgáló Laboratórium MSZ EN
ISO/IEC 17025:2001 szabvány szerinti,
sikeres felügyeleti auditja, valamint a Központi Laboratórium tanúsító auditja.
A minõségirányítási rendszer, valamint az
akkreditált laboratóriumok szabványkövetelmények szerinti mûködését, fejlesztését
belsõ rendszerauditok keretében folyamatosan ellenõrizzük. A feltárt eltérések javítására, a rendszer fejlesztésére intézkedéseket hoztunk.
A TVK 1996-tól alkalmazza az EFQM modell szerinti önértékelést. A minõségügyi
tevékenység kiemelkedõ eredménye volt
az 1998. évi Nemzeti Minõségi Díj,
valamint a 2001. évi Európai Minõség Díj
pályázaton a Kiválóságért elismert
minõsítés elnyerése.
Társadalmi szerepvállalás
A TVK hagyományosan elkötelezett a
fiatal nemzedék nevelése iránt, kiemelt
figyelmet fordít az egészséges életmód
kialakításának elõsegítésére, a természeti
és társadalmi környezetünkkel szembeni
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felelõsségvállalásra, a tudományos és
mûvészeti tevékenységekre. Ezeket az
értékeket büszkén képviseli a társaság, és
igyekszik megosztani erõforrásait azokkal,
akik professzionális munkával, nagy szakértelemmel
rendelkeznek,
kivételes
egyéni,
illetve
csapatteljesítményekre
képesek.
A TVK  megfelelõ színvonalú szakemberigényének biztosítása érdekében  szoros
és sokrétû kapcsolatot tart fenn felsõfokú
és középfokú oktatási intézményekkel, és
jelentõsen támogatja eredményes oktatói
munkájukat és kutatási tevékenységüket.
A társaság szakképzési hozzájárulásra
fordítható keretébõl három egyetem és öt
szakközépiskola részére összesen 39 millió
Ft értékben nyújtott fejlesztési támogatást.
A Tiszaújváros Jövõjéért Alapítvány révén
a TVK a tiszaújvárosi önkormányzattal
közösen támogatta a város életét és
hírnevét meghatározó személyiségeket,
valamint kiemelkedõ programokat, amelyek
közül a legrangosabb a tízezres tömegeket
vonzó TVK Triatlon Nagyhét és Világkupa.
A társaság a Dél-borsodi Régió Fejlesztéséért Alapítvány mûködtetésével a
térség felzárkóztatásának segítését tûzte
ki célul, alapvetõen szociális, oktatási és
egészségügyi területeken.

A vezetõség beszámolója a
2004-es év gazdasági és
pénzügyi folyamatairól
A TVK-csoport a 2003. évi eredményeknél magasabb teljesítményt ért el a
2004. év folyamán. Az eredmények növekedéséhez hozzájárult a TVK-csoport
költséghatékonyságának javítása, a rendelkezésre álló termelõ kapacitások
magasabb kihasználása, valamint az iparág fedezettermelõ képességének emelkedése, a stabil, jó minõségû alapanyag-ellátás és az abból eredõ jobb termékkihozatalok, valamint a befolyásolható költségek kezelésére irányuló, szigorú költséggazdálkodás.

Mûködési környezet
2004-ben a vegyipari benzin átlagos jegyzési ára 352 USD/t, a vegyipari gázolaj
jegyzési ára pedig 365 USD/t volt. Ez a
vegyipari benzin vonatkozásában 40%-kal,
gázolaj esetében 38%-kal haladta meg a
2003. évi átlagos jegyzésárakat. 2004. év
során a pirolízis alapanyagok árszintje
negyedévrõl
negyedévre
folyamatosan
emelkedett.
A TVK által gyártott polimer termékek
európai piacon jegyzett árai (ICIS' fd nwe
low spot, EUR/t) a jegyzésárak negyedéves átlagait tekintve szintén emelkedõ
tendenciát mutattak. Az elsõ negyedévben
minden termékcsoportban növekedés volt
tapasztalható; majd a második negyedév
során az LDPE kivételével ismét emel-

kedett a polimerek jegyzésára. Az utolsó
két negyedévben mind a polietilének, mind
a polipropilének tekintetében ismét áremelkedés történt. Éves viszonylatban az LDPE
26%-kal, a HDPE fúvási típus 23%-kal, a
PP típusok 12-14%-kal növekedtek a 2003.
év átlagos jegyzésáraihoz képest.
2004-ben a forint az euróhoz és a dollárhoz
képest egyaránt erõsödött. Az euró/forint
árfolyam közel 1%-kal, a dollár/forint
árfolyam mintegy 10%-kal csökkent. Az
EUR/USD keresztárfolyam 1,24 volt, amely
0,11 értékkel haladta meg a 2003. évi
keresztárfolyamot. Az elõzõ évhez hasonlított árfolyamváltozás hatása költségoldalon
pozitívan befolyásolta az eredményességet,
melyet mérsékelt az árbevétel oldalon
mutatkozó negatív árfolyamhatás.
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Az árfolyamhatások, valamint az alapanyagok jegyzésárainak 38-40%-os emelkedése
és a polietilén késztermék-árak 23-26%-os
és a polipropilén jegyzésárainak 12-14%-os
emelkedése azt eredményezte, hogy az
integrált petrolkémiai margin a 2003. évhez
viszonyítva 12%-kal emelkedett forintban
mérve, és 13%-kal euró alapon kalkulálva.
Értékesítés árbevétele, mûködési költségek, üzemi eredmény
2004. évben a TVK Rt. értékesítési árbevétele 163.587 millió Ft volt, míg a csoportszintû konszolidált árbevétel 175.883 millió
Ft-ot tett ki, amely 22%-kal, illetve 17%-kal
magasabb a 2003. év árbevételénél.

A csoportszintû árbevétel növekedésében az
anyavállalati értékesítés mennyiségének
növekedése, valamint a polimer- és olefintermék-árak emelkedése játszott szerepet. A
csoportszintû árbevétel 93%-át az anyavállalat árbevétele tette ki. 2003. október 1-jén
a TVK InnoComp Kft.-ben lévõ többségi
részesedés értékesítésre került, így adatai
2004-ben már nem szerepelnek a konszolidált szintû kimutatásokban.
A TVK-csoport árbevételének 48%-át realizálta export értékesítésbõl. Az exporton
belül a korábbi évekhez hasonlóan a legjelentõsebb Németország (24%), Lengyelor-

szág (17%), Olaszország (16%), az Egyesült
Királyság (6%), Franciaország (4%), valamint
Ausztria (4%) részesedése volt.
Az összes mûködési bevétel 176.694 millió
Ft-ot ért el, amely az elõzõ évhez képest
17%-os növekedést jelent. Ezen belül az
egyéb mûködési bevétel 811 millió Ft-ot tett
ki, amely 41%-os csökkenést mutat az elõzõ
évhez képest. A változásban meghatározó
tényezõ volt, hogy 2003-ban vevõi/szállítói
árfolyamnyereség került elszámolásra 738
millió Ft értékben, míg 2004-ben ez árfolyamveszteség volt.
Az összes mûködési költség 11%-ot emelkedve 164.402 millió Ft-ot ért el. A növekedésben a legnagyobb szerepet az összes
mûködési költség 88%-át adó, anyag jellegû
ráfordítások értékének 16%-os növekedése
játszotta. Az anyag jellegû ráfordítások
144.954 millió Ft-os értékéhez az anyagköltség 81%-kal, az igénybe vett anyag jellegû szolgáltatások 6%-kal, az ELÁBÉ 13%kal, valamint a közvetített szolgáltatások
járultak hozzá.
Az anyagköltség 22.418 millió Ft-os (24%)
növekedése a vásárolt alapanyag-, valamint
az energiaköltségek növekedése miatt
következett be. Az igénybe vett anyag jellegû szolgáltatások 11%-kal emelkedtek. Az
ELÁBÉ 3.495 millió Ft-os (16%-os) csökkenésében a vásárolt etilén és kátrány beszerzési értékének csökkenése tükrözõdik. Ezen
kívül 2004 júliusától a kereskedelmi leányvállalatok értékesítési konstrukciójának
megváltozásából eredõen a Slovnaft által
termelt polimerek értékesítése már nem
jelenik meg a TVK-csoport beszámolóiban. A
közvetített szolgáltatások értéke 29%-os
növekedéssel 688 millió Ft-ot tett ki, döntõen a szállítmányozási tevékenység bõvülésével összefüggésben, amely növekedés árbevétel-növekedéssel ellentételezett.

* 2001. évtõl egyéb mûködési költség, amely magában foglalja a nem anyag jellegû ráfordítások, valamint az egyéb szolgáltatások értékét is.
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A személyi jellegû ráfordítások 7%-os növekedés után 10.999 millió Ft-ot tettek ki. A
változás oka az anyavállalatnál 2004 decemberében elszámolt 1.359 millió Ft-os céltartalék képzésbõl adódik, mely a 2005-ben
kifizetésre kerülõ végkielégítés megváltás
miatt került megképzésre.
Az értékcsökkenési leírás 872 millió Ft-tal
(11%-kal) csökkent, amelybõl az anyavállalati
hatás 802 millió Ft. Csoport szinten az értékcsökkenési leírás 6.925 millió Ft-ot ért el.
Az egyéb mûködési költségek 4.655 millió
Ft-ról 6.771 millió Ft-ra emelkedtek, amelybõl a TVK Rt. költségei 2.390 millió Ft-tal
nõttek. A múltbeli környezetszennyezések
felszámolására vonatkozó hatályos környezetvédelmi kötelezettségeinket külsõ szakértõ bevonásával felülvizsgálva további 1.300
millió Ft értékben környezetvédelmi céltartalék-képzésre került sor 2004 decemberében.
A saját termelésû készletek állományváltozása -1.192 millió Ft-ról 809 millió Ft-ra
nõtt. A növekedés hátterében az árváltozás
hatása, valamint az új Olefin-2 és HDPE-2
gyárak termékeinek készletezésébõl eredõ
mennyiségi növekedés állt.
Az aktivált saját teljesítmények értéke 4.438
millió Ft volt, a 2003. évi 1.435 millió Ft-os
értékhez képest. A növekedés döntõen abból
ered, hogy a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt
végrehajtásával kapcsolatban közvetlenül felmerült, cégen belüli mûködési költségek átvezetésre kerültek a befejezetlen beruházások állományába, valamint az új üzemek
próbaüzemelésével kapcsolatos költségek is
aktiválásra kerültek.
A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye
(EBIT) 12.292 millió Ft-ot ért el 2004. évben, szemben az egy évvel korábbi 4.177
millió Ft-tal. A 8.115 millió Ft-os eredménynövekedésen belül a TVK Rt. üzemi ered-

ménye 8.423 millió Ft-tal magasabb, mint az
egy évvel korábbi idõszakban. A csoport
éves eredményéhez a leányvállalatok 653
millió Ft-tal járultak hozzá.
2004-ben a konszolidált EBITDA 60%-kal
nõtt, és 19.217 millió Ft-ot ért el. A
növekedés hátterében döntõen a konszolidált
üzemi eredmény 194%-os, 8.115 millió Ft-os
emelkedése állt.
Pénzügyi mûveletek eredménye
A nettó pénzügyi eredmény 224 millió Ft
veszteség lett. A pénzügyi bevételek kis
mértékben változtak, 5%-kal növekedtek, és
1.159 millió Ft-ot tettek ki. A pénzügyi bevételek növekedésébõl a TVK Rt. 303 millió Ftot képvisel. A pénzügyi ráfordítások 11%-kal,
1.193 millió Ft-ról 1.323 millió Ft-ra
növekedtek. A befektetések tõkeértékelési
eredménye 2004-ben 60 millió Ft veszteség,
míg 2003-ban 65 millió Ft nyereség volt.
Adózás
2004. évben a TVK-csoport adózás elõtti
eredménye 12.068 millió Ft, anyavállalati
szinten 11.870 millió Ft volt. Rendkívüli tételek nem merültek fel az év során. A 2003ban lezárult, a 1998-1999-2000. éveket érintõ APEH revízió miatt a vizsgált évek társaságiadó-fizetési kötelezettsége és adóvisszaigénylése egyenlegeként 2003-ban
1.054 millió Ft adó-visszaigénylést mutattunk
ki. A csoport idei konszolidált kimutatásaiban
a leányvállalatok és az anyavállalati eredmény után 2.943 millió Ft értékben társasági és halasztott adófizetési kötelezettség
jelenik meg.
Nettó eredmény
A konszolidált adózott eredmény 70%-os
emelkedés után 9.125 millió Ft-ot ért el. A
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rövid lejáratú hitelek 95%-kal csökkentek,
döntõen a leányvállalatok hitelállományának
csökkenésébõl adódóan, összefüggésben a
kereskedelmi leányvállalatok értékesítési
konstrukciójának változásával.

külsõ tulajdonosok részesedése az eredménybõl 89 millió Ft-ról 39 millió Ft-ra
csökkent. A 2004. évi konszolidált nettó
eredmény 3.808 millió Ft-ot növekedve
9.086 millió Ft-ot ért el. Az emelkedésben a
TVK Rt. 3.857 millió Ft-os nettó eredményének növekedése mutatkozik meg.
Vagyoni helyzet alakulása
A konszolidált mérlegfõösszeg 202,3 milliárd Ft volt, mely az elõzõ évhez viszonyítva 20,2 milliárd Ft-tal növekedett. Ebbõl a
TVK Rt. mérlegfõösszege 198,7 milliárd Ft,
a TVK-csoport többi tagjának együttes
hatása 3,6 milliárd Ft volt.
A mérlegfõösszeg 11%-os növekedése a
forgóeszközök (23%) csökkenése és a befektetett eszközök (29%) növekedése mellett következett be.
A befektetett eszközök 34.656 millió Ft-tal
növekedtek. A tárgyi eszközök nettó értéke
35.711 millió forinttal nõtt, amelynek hátterében a TVK Rt.-nél megjelenõ a Petrolkémiai Fejlesztési Projekthez kapcsolódó
beruházási ráfordítások állnak.
A forgóeszközök értéke 62.828 millió Ft-ról
48.416 millió Ft-ra csökkent. A változás
hátterében a pénzeszközök állományának
58%-os csökkenése áll, melyben a megemelkedett beruházási kifizetések játszottak
szerepet.
Pénzügyi helyzet alakulása
A rövid lejáratú kötelezettségek 4.751 millió Ft-tal (14%-kal) csökkentek, és 28.714
millió Ft-ot értek el. A TVK Rt. rövid
lejáratú kötelezettségei 377 millió Ft-tal
növekedtek, míg a csoport tagjai 4.374 millió Ft-tal csökkentették a kötelezettségek
állományát. A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 10%-kal csökkent. A
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A hosszú lejáratú kötelezettségek 62.191
millió Ft-ot értek el. A hosszú lejáratú hitelek állománya 33%-kal nõtt, és 56.576 millió Ft-ot tett ki. A növekedés a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt finanszírozására
igénybe vett hitel növekedésébõl adódik. A
hosszú lejáratú hitelek összetételében jelentõs változás következett be az év utolsó
hónapjában. A TVK Rt. teljes egészében
elõtörlesztette a 2002-ben megkötött, szindikált hitelét, s helyette a MOL Rt. anyavállalati hitelét vette igénybe.
Saját tõke, jegyzett tõke, tõketartalék
és eredménytartalék alakulása
A csoport saját tõkéje 111.378 millió Ft
volt, amely 8%-os növekedést mutat. A
jegyzett tõke változása a dolgozói
részvények megváltásából (6 millió Ft)
ered. Az eredménytartalék növekedése tartalmazza az anyavállalat és a konszolidációba bevont vállalatok nettó eredményét
(5.278 millió Ft). A mérleg szerinti eredmény 9.086 millió Ft-ot tett ki.
Cash flow
A TVK-csoport 2004. évi cash flow kimutatása a pénzeszközök 8.435 millió Ft-os
csökkenését mutatja, szemben a 2003. évi
3.983 millió Ft összegû csökkenéssel. A
2004. évi pénzeszköz-állomány csökkenése
ellentétes hatások eredõje, az üzemi tevékenységbõl és a finanszírozási mûveletekbõl
származó nettó készpénz növelte, míg a
befektetési tevékenységre felhasznált nettó
készpénz csökkentette a cash flow-t.
2004-ben az üzleti tevékenységbõl származó cash flow 15.550 millió Ft volt. Az
elõzõ évhez viszonyítva az EBITDA 7.243
millió Ft-tal növekedett, amelybõl 8.115 millió Ft az üzemi eredmény növekedésével,
-872 millió Ft az értékcsökkenés csökkenésével magyarázható. A forgótõke változások (készlet, vevõállomány, szállítóállomány,
egyéb követelés és kötelezettség összesen)
5.579 millió Ft-tal csökkentették a pénzáramot, melynek meghatározó tényezõi a
vevõállomány 4.176 millió Ft-os növekedése
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és a szállítóállomány 1.093 millió Ft-os
csökkenése. A vevõállomány emelkedésében az év végi termékár-emelkedés és az
értékesítés mennyiségének a növekedése
tükrözõdik. A szállító állomány csökkenésében a beruházási szállító állomány visszaesése dominál a Petrolkémiai Fejlesztési
Projektek megvalósításának elõrehaladásával összefüggésben.
A befektetési tevékenység 32.875 millió Fttal mérsékelte a pénzeszközök állományát.
A beruházások 43.755 millió Ft-tal csökkentették a befektetési cash flow értékét, míg
az elõzõ évben ez a csökkenés 53.080 millió Ft volt. A rövid lejáratú értékpapír
állomány csökkenése 8.517 millió Ft-tal
emelte a befektetési tevékenységre felhasznált nettó készpénz összegét, amely a
beruházások finanszírozására került felhasználásra. A kamatok és egyéb pénzügyi
bevételek 2004-ben 1.245 millió Ft-tal,
2003-ban 1.125 millió Ft-tal járultak hozzá
a befektetési cash flow növekedéséhez. Az
adott hitelek, a hosszú lejáratú bankbetétek
és követelések változásai az év során 664
millió Ft-tal, az elõzõ évben 676 millió Fttal növelték a befektetési cash flow-t,
amely mögött mindkét idõszakban döntõen
a beruházási elõleg-elszámolások állnak.
2004. évben pénzügyi befektetés-vásárlás
nem volt, míg ez a tétel 2003. évben 275
millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. A
kapott osztalék a beszámolási idõszakban
118 millió Ft volt, ami a bázis idõszakban
6 millió Ft-ot tett ki.
A finanszírozási tevékenységbõl származó
pénzeszközök a vizsgált idõszakban 8.890
millió Ft-tal növelték a pénzeszközöket. A
Petrolkémiai Fejlesztési Projekthez kapcsolódó, hosszú lejáratú hitel növekedése
15.484 millió Ft-tal emelte, míg a fizetett
kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások
2.872 millió Ft-tal, a rövid lejáratú hitelek
változása 3.557 millió Ft-tal csökkentette a
finanszírozási tevékenységbõl származó
cash flow-t.

sok elsõsorban az USD/HUF árfolyamhoz
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.
2004. december 31-én a társaságnak nem
állt fenn nyitott határidõs deviza pozíciója.
A likviditási kockázatok mérséklése érdekében a vevõkövetelések jelentõs részét a
társaság hitelbiztosítással fedezi, valamint
egy új szerzõdés aláírása elõtt minden
esetben gondosan megvizsgálja a leendõ
vevõ kondícióit, és felméri a fizetési folytonosság teljesülésének feltételeit.
Beruházások
A TVK-csoportnál 2004. évben felmerült
beruházási ráfordítások értéke összesen
42.553 millió Ft-ot ért el, mely 23%-kal alacsonyabb az elõzõ évi értéknél. A csökkenést döntõen a Petrolkémiai Fejlesztési
Projekt megvalósítása eredményezte, a projekt költsége az összes ráfordítások 86%-át
tette ki. Ebben az évben az Olefin-2 gyár
építésére 24 milliárd Ft-ot, a HDPE-2 gyár
létesítésére 10 milliárd Ft-ot költöttünk, míg
a kiszolgáló létesítmények költsége 3 milliárd Ft volt. A projekt megvalósításának tervezett összköltsége 430 millió euró, melybõl 2004. december 31-ig 384,3 millió euró
már kifizetésre került.
A szintentartó beruházások és felújítások
összege 5.673 millió Ft-ot képviselt, ezen
belül az anyavállalatnál 2 milliárd Ft jelent
meg, a további összeg döntõen a TVK
Erõmû Kft. beruházása miatt merült fel.
Pénzügyi befektetés 2004-ben nem volt.

Kockázatkezelés
A társaság által használt legfontosabb alapanyagok, valamint a TVK Rt. által elõállított
olefin és polimer termékek árai ezen termékek világpiaci áraihoz kötöttek. Az
értékesítés bevételét jelentõsen befolyásolja az euró/forint árfolyam, míg a vásárlá-
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TVK CSOPORT
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI
STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK
A 2004. DECEMBER 31-VEL VÉGZÕDÕ
ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI
JELENTÉSSEL EGYÜTT

Olvasó Árpád
vezérigazgató
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Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. részvényesei részére
Elvégeztük a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (a Társaság) és a konszolidációba bevont leány- és közös vezetésû
vállalkozások (továbbiakban TVK Csoport vagy Csoport) 2004. december 31-i fordulónapra elkészített
konszolidált mérlegének, valamint a 2004. évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásának, saját tõke változásának és cash-flow kimutatásának, valamint a vonatkozó jegyzeteknek a vizsgálatát, melyek a 2760
oldalakon kerültek bemutatásra. A pénzügyi kimutatások elkészítése az ügyvezetés felelõssége. A mi feladatunk a pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.
A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Irányelvek alapján hajtottuk végre. A fenti irányelvek
értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellõ bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a
konszolidált pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak jelentõs mértékû tévedéseket. Az elvégzett 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.
Meggyõzõdésünk, hogy munkánk megfelelõ alapot nyújt véleményünk megadásához.
Véleményünk szerint a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. és leányvállalatai 2004. évi konszolidált pénzügyi kimutatásai a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban készültek és a TVK Csoport 2004.
december 31-én fennálló pénzügyi helyzetérõl és az ezen idõponttal végzõdõ évben folytatott tevékenységének
eredményérõl, valamint cash-flow-járól hû és valós képet adnak.
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítõ melléklet 28.6. pontjára, amelyben a
Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége, valamint annak kockázata kerül bemutatásra, hogy
további vizsgálatok következtében várhatóan jelentõs pénzügyi ráfordítások merülhetnek fel a múltban
keletkezett környezetvédelmi károk elhárításával kapcsolatban.

(Az eredeti angol nyelvû változat került aláírásra)

Ernst & Young Kft.
Budapest, Magyarország
2005. március 7.
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TVK Csoport
Konszolidált mérlegek
2004. és 2003. december 31.
ESZKÖZÖK
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Tõkemódszerrel értékelt befektetés
Egyéb befektetett eszközök
Összes befektetett eszköz
Forgóeszközök
Készletek
Vevõkövetelések, nettó
Rövid lejáratú befektetések
Egyéb forgóeszközök
Pénzeszközök és pénzegyenértékesek
Összes forgóeszköz

Jegyzet

2004. 12. 31.
millió forint

2003. 12. 31.
millió forint

4
5
6
7

3.886
148.080
285
1.659
153.910

4.157
112.369
308
2.420
119.254

8
9
10
11
12

7.375
29.703
0
5.115
6.223
48.416

6.856
25.527
9.488
6.299
14.658
62.828

202.326

182.082

24.495
15.022
62.768
7
9.086
111.378

24.501
15.022
57.543
19
5.278
102.363

43

38

15
16
24

56.576
3.437
1.945
233
62.191

42.566
3.038
269
343
46.216

17
16
18

26.314
2.215
185
28.714

29.082
621
3.762
33.465

202.326

182.082

ÖSSZES ESZKÖZ
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TÕKE
Saját tõke
Jegyzett tõke
Tõketartalék
Eredménytartalék
Átváltási tartalék
Mérleg szerinti eredmény
Összes saját tõke

13, 14

Külsõ tulajdonosok részesedése
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része
Céltartalékok várható kötelezettségekre
Halasztott adó kötelezettségek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Összes hosszú lejáratú kötelezettség
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók és egyéb kötelezettségek
Céltartalékok várható kötelezettségekre
Rövid lejáratú hitelek
Összes rövid lejáratú kötelezettség
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG ÉS SAJÁT TÕKE

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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TVK Csoport
Konszolidált eredménykimutatások
2004. és 2003.
Jegyzet
Árbevétel
Egyéb mûködési bevétel
Összes mûködési bevétel
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenés
Egyéb mûködési költségek
Saját termelésû készletek állományváltozása
Aktivált saját teljesítmények értéke
Összes mûködési költség

19
20

2004.
millió forint
175.883
811
176.694

2003.
millió forint
150.284
1.375
151.659

-144.954
-10.999
-6.925
-6.771
809
4.438
-164.402

-125.010
-10.263
-7.797
-4.655
-1.192
1.435
-147.482

21
4, 5
22

Üzleti tevékenység eredménye
Pénzügyi mûveletek bevételei
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
Befektetések tõkeértékelési eredménye
Pénzügyi mûveletek eredménye, nettó

23
23
23
23

12.292
1.159
-1.323
-60
-224

4.177
1.098
-1.193
65
-30

Adózás elõtti eredmény
Társasági adó
Adórevízió hatása
Halasztott adó

24
24
24

12.068
-1.267
0
-1.676

4.147
-152
1.054
318

9.125

5.367

-39

-89

9.086

5.278

375

218

Adózott eredmény
Külsõ tulajdonosok részesedése az eredménybõl
Mérleg szerinti eredmény
Egy részvényre jutó eredmény (forint)

25
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TVK Csoport
Konszolidált saját tõke változása
2004. és 2003.
Cash-flow
Mérleg
Jegyzett fedezeti
Tõke Eredmény Átváltási Tartalékok szerinti
tõke tartalék tartalék tartalék tartalék összesen eredmény Összesen
millió
millió
millió
millió
millió
millió
millió
millió
forint
forint forint
forint
forint
forint
forint
forint
2003. január 1.
24.510
30 15.022
55.731
0
70.783
1.819
97.112
2002-es eredmény átvezetése
0
0
0
1.819
0
1.819
-1.819
0
Külsõ tulajdonosoknak fizetett
osztalék
0
0
0
-13
0
-13
0
-13
Visszavásárolt saját részvény
-9
0
0
0
0
0
0
-9
Cash-flow fedezeti ügylet
elszámolása
0
-30
0
0
0
-30
0
-30
Átváltási különbözet
0
0
0
0
19
19
0
19
Egyéb
0
0
0
6
0
6
0
6
Mérleg szerinti eredmény
0
0
0
0
0
0
5.278
5.278
2003. december 31.
24.501
0 15.022
57.543
19
72.584
5.278 102.363
2003-as eredmény átvezetése
0
0
0
5.278
0
5.278
-5.278
0
Külsõ tulajdonosoknak fizetett
osztalék
0
0
0
-53
0
-53
0
-53
Visszavásárolt saját részvény
-6
0
0
0
0
0
0
-6
Átváltási különbözet
0
0
0
0
-12
-12
0
-12
Mérleg szerinti eredmény
0
0
0
0
0
0
9.086
9.086
2004. december 31.
24.495
0 15.022
62.768
7
77.797
9.086
111.378

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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TVK Csoport
Konszolidált cash flow jegyzetek
2004. és 2003.

Üzleti tevékenység eredménye
Üzleti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységbõl származó
nettó bevételhez
Értékcsökkenés, amortizáció
Készletek értékvesztése
Tárgyi eszközök értékvesztése / (visszaírása)
Környezetvédelmi céltartalékok növekedése / (csökkenése)
Egyéb céltartalékok növekedése / (csökkenése)
Tárgyi eszközök értékesítésébõl származó (veszteség) / nyereség
Leányvállalat értékesítésébõl származó nyereség
Egyéb pénzmozgással nem járó tételek
Üzleti tevékenységbõl származó nettó pénzáramlás a mûködõtõke változás elõtt
Készletek csökkenése / (növekedése)
Vevõ követelések csökkenése / (növekedése)
Egyéb követelések (növekedése) / csökkenése
Szállítók növekedése / (csökkenése)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / (csökkenése)
Adóvisszatérítés
Fizetett társasági adó
Üzleti tevékenységbõl származó nettó pénzáramlás
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszközök értékesítésébõl származó készpénz
Beérkezõ nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban
Egyéb befektetések megvásárlása
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása
Rövid lejáratú befektetések állományváltozása
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek
Kapott osztalék
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások
Külsõ tulajdonosoknak fizetett osztalékok
Visszavásárolt saját részvény
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása
Készpénzállomány és készpénzegyenértékesek (csökkenése) /
növekedése
Készpénzállomány és készpénzegyenértékesek az év elején
Készpénzállomány és készpénzegyenértékesek az év végén

2004.
millió forint
12.292

2003.
millió forint
4.177

6.925
9
0
784
1.209
-90
0
0

7.797
225
-2
-556
190
-90
85
3

21.129
-407
-4.176
2.931
-1.093
-1.488
0
-1.346
15.550
-43.755
144
192
0
664
8.517
1.245
118
-32.875
70.022
-54.538
-110
-3.577
-2.872
-29
-6
8.890

11.829
1.588
-3.223
-2.429
10.747
1.393
1.212
0
21.117
-53.080
304
424
-275
676
-2.594
1.125
6
-53.414
35.093
-8.003
343
1.953
-1.050
-13
-9
28.314

-8.435
14.658
6.223

-3.983
18.641
14.658

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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TVK Csoport
Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok szerint elkészített
konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
2004. december 31.
0. Fordítási záradék
A csatolt 2004. december 31-ével végzõdõ 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 jogelõdjét 1953-ban alapították, majd 1961-ben alakították át állami vállalatként Tiszai
Vegyi Kombináttá (továbbiakban: Vállalat). A privatizációra történõ 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 Vagyonkezelõ Rt. (továbbiakban az ÁPV Rt.)
tulajdonában volt, a fennmaradó 0,08% helyi önkormányzatok tulajdonát képezte.
1996-ban a Társaságot privatizálták az ÁPV Rt. tulajdonában lévõ részvények nyilvános értékesítésével külföldi és hazai
intézményi és magánbefektetõk részére.
A privatizációt követõen a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktõzsde jegyzett kategóriájába felvették. A letétkezelõ
(Bank of New York) által kibocsátott letéti igazolásokat a Londoni Értéktõzsde hivatalos listájára felvették. 2004. december 31-én a részvények többsége belföldi és külföldi szakmai és intézményi befektetõk 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 Csoport (TVK Rt. és leányvállalatai) munkavállalóinak záró létszáma 2004. december 31-én 1.602 fõ, 2003. december
31-én 1.918 fõ volt.
A Társaság beszámolójának ellenjegyzésére jogosult 2003. július 1-jétõl: Olvasó Árpád vezérigazgató, címe: 2440
Százhalombatta, Nyárfa út 4.
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Konszolidált leányvállalatok

Társaság
TVK Ingatlankezelõ Kft.

Ország
Magyarország

TVK
TVK
TVK
TVK
TVK
TVK

Olaszország
Nagy-Brittania
Németország
Ausztria
Franciaország
Magyarország

Italia Srl.
UK Ltd.
Inter-Chemol GmbH
Austria GmbH*
France S.a.r.l.
Erõmû Kft.**

Tevékenységi kör
Ingatlanforgalmazás,
ingatlan bérbeadás
Nagy-és kiskereskedelem
Nagy-és kiskereskedelem
Nagy-és kiskereskedelem
Nagy-és kiskereskedelem
Nagy-és kiskereskedelem
Villamosenergia termelés
és -elosztás

Tulajdoni
hányad
2004. 12. 31.

Tulajdoni A konszolidáció
hányad
módja
2003. 12. 31.
2004. 12. 31.

100%
100%
100%
100%
51%
100%

100%
100%
100%
100%
51%
100%

Teljeskörû
Teljeskörû
Teljeskörû
Teljeskörû
Teljeskörû
Teljeskörû

26%

26%

Kvóta szerint

* A TVK Austria GmbH (végelszámolás alatt 2005. évtõl) külsõ tulajdonosa az Itraco GmbH, melynek tulajdoni hányada 49%.
** A TVK Erõmû Kft. 2004. évben került bevonásra a konszolidációba kvóta szerint, a számviteli politikában foglalt konszolidációba történõ bevonási feltételek teljesülése miatt.
A tulajdoni hányad megegyezik a szavazati joggal.
TVK Ingatlankezelõ Kft.
A TVK Rt. 1998 májusában egyes ingatlanok hasznosítására megalapította a TVK Ingatlankezelõ Kft.-t. A társaság
törzstõkéje 1998. december 31-én 2.638 millió forint volt, melybõl 2.134 millió forint apport, 504 millió forint pedig készpénz
formájában került átadásra. A társaság tevékenysége az ingatlanok kezelése, felújítása, valamint az ingatlanok hasznosítása
bérbeadással vagy egyéb módon. 2002 júniusában beolvadt a társaságba a Flexofol Kft, valamint ez évtõl a Kft. üzemelteti
a TVK Rt. jóléti ingatlanjait is. A társaság ingatlangazdálkodási és létesítménygazdálkodási feladatai kiszervezésre kerültek a MOL Rt.-hez 2004. július 1-jétõl. A társaság saját tõkéje 2004. december 31-én 2.981 millió forint.
TVK Italia S.R.L.
A TVK Italia milánói székhelyû kereskedõ cég, melyet a TVK Rt. és az olasz Cordusio SpA hozott létre 1994-ben. A
Társaság 1995-ben megvásárolta az olasz partnertõl a TVK Italia-ban meglévõ 40%-os részesedését és így tulajdonosi
aránya 100%-ra nõtt. A TVK Italia tõrzstõkéjét 21,9 millió Ft-tal megemelte a társaság az eredmény- és tõketartalék terhére 2001-ben. A társaság saját tõkéje 2004. december 31-én 239 ezer EUR. A cég saját számlára vásárolt polimer termékeket a TVK Rt.-tõl 2004. június 30-ig, 2003-tól a Slovnaft A.S. cégtõl is, és értékesítette azokat Olaszországban. A
saját számlás értékesítési konstrukciót 2004. július 1-jétõl felváltotta az ügynöki konstrukció.
TVK UK Ltd.
A TVK Rt. 1996-ban alapította a TVK UK Ltd-t londoni székhellyel, 200.000 GBP törzstõkével. A társaság saját tõkéje
2004. december 31-én 247 ezer GBP. A cég saját számlára vásárolt polimer termékeket a TVK Rt.-tõl 2004. június 30ig, és értékesítette azokat az Egyesült Királyságban. A saját számlás értékesítési konstrukciót 2004. július 1-jétõl felváltotta az ügynöki konstrukció.
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
törzstõkével. A társaság székhelye Frankfurt am Main-ban van. 2001. év végén a DEM, mint nemzeti valuta megszûnése
következtében a társaság tõrzstõkéje 615.000 EUR lett. 2002. márciusban a TVK Rt. megvásárolta a kisebbségi tulajdonos részesedését, így tulajdoni aránya 100%-ra nõtt. A társaság saját tõkéje 2004. december 31-én 772 ezer EUR. A
TVK Inter-Chemol GmbH saját számlára vásárolt polimer termékeket a TVK Rt.-tõl 2004. június 30-ig, és 2002. évtõl a
Slovnaft A.S. cégtõl is, és értékesíti azokat Németországban. A saját számlás értékesítési konstrukciót 2004. július 1-jétõl
felváltotta az ügynöki konstrukció.
TVK Austria GmbH
1998 decemberében megalakult a Wiener Neustadt-i székhelyû TVK-Austria GmbH 500.000 ATS törzstõkével, 51%-os TVK
Rt. tulajdoni hányaddal. A társaság feladata a TVK Rt. polimer termékeinek ausztriai értékesítése. Társtulajdonos az
ITRACO GmbH. A társaság saját tõkéje 2004. december 31-én 352 ezer EUR. A társaság végelszámolása 2005-ben
elkezdõdött. A polimer termékek ausztriai értékesítését 2005. évtõl a MOL Austria GmbH végzi.
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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 1997ben, 500.000 FRF törzstõkével. A vállalkozás székhelye Párizs. A TVK Rt. 2003. augusztus 15-én megvásárolta a másik
tulajdonostól az 50%-os tulajdonrészt 20 millió Ft-ért. A társaság saját tõkéje 2004. december 31-én 125 ezer EUR. 2003ban a társaság neve TVK-MOL-CHEM S.a.r.l.-rõl TVK France S.a.r.l.-re változott. A társaság saját számlára vásárolt polimer
termékeket a TVK Rt.-tõl 2004. június 30-ig, és értékesítette azokat Franciaországban. A saját számlás értékesítési konstrukciót 2004. július 1-jétõl felváltotta az ügynöki konstrukció.
TVK Erõmû Kft.
A TVK Rt. 1999. augusztus 23-án megalapította a Borsod-Flex egyszemélyes kft-t, 2001-ben a kft. neve TVK Erõmû Kft.re változott, valamint fõ tevékenységi köre a villamosenergia-termelés és -elosztás lett. Elsõdleges célja a TVK Rt. gõz
szükségleteinek hosszú távú biztosítása. A Társaság 2001. októberében a kft-ben lévõ üzletrészének 74%-át értékesítette
az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt.-nek. 2001 decemberében a tulajdoni arányoknak megfelelõen 100 millió Ft
összegû törzstõke emelésre került sor, melynek a cégbírósági bejegyzése 2002 februárjában történt meg. 2002-ben 1.715
millió forint összegû törzstõke emelésre került sor a tulajdoni arányoknak megfelelõen, melynek a cégbírósági bejegyzése
2002. júliusában megtörtént. 2003-ban több ütemben a tulajdoni arányoknak megfelelõen összesen 1.055 millió Ft összegû
törzstõke emelésre került sor, így a társaság törzstõkéje 2.873 millió Ft lett, a TVK Rt. részesedése 747 millió Ft-ra változott. 2004-ben több ütemben a tulajdoni arányoknak megfelelõen összesen 425 millió Ft összegû törzstõke emelésre
került sor, így a társaság törzstõkéje 3.298 millió Ft lett. 2004. évtõl a TVK Csoport kvóta szerint (26%-ban) bevonta a
konszolidációba a TVK Erõmû Kft.-t.
A TVK Erõmû Kft. konszolidációba való bevonásának hatása a Csoport beszámolójára
Részesedés társult vállalkozásban
A TVK Rt. a TVK Erõmû Kft.-ben 26% részesedéssel rendelkezik, amelyet 2004. évben vont be elõször a konszolidációba kvóta szerint.
Az eszközök, források bevételek és költségek ezen része 2004. december 31-én, illetve 2004. évben az alábbi hatással
van a Csoport pénzügyi beszámolójára:

Befektetett eszközök
Forgóeszközök*
ÖSSZES ESZKÖZ
Saját tõke
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
Összes mûködési bevétel
Összes mûködési költség
Pénzügyi mûveletek eredménye, nettó
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

2004. év
millió forint
3.806
457
4.263
860
2.471
932
4.263
663
-663
0
0

*A forgóeszközökbõl a pénzeszköz állomány 2004. december 31-én 397 millió forint.

2. A Beszámoló Alapja
A Társaság által alkalmazott számviteli eljárások összhangban vannak a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli
szabványokkal. Ezek a számviteli eljárások eltérnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban (IFRS) foglaltaktól. A csatolt konszolidált pénzügyi kimutatások olyan átsorolásokat és helyesbítéseket tartalmaznak, amelyek lehetõvé
teszik a pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Számviteli Szabványok Bizottsága (IASB) által kiadott Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok megfelelõ bemutatását.
Az IFRS szabályoknak megfelelõ pénzügyi kimutatások készítése megköveteli bizonyos becslések és feltételezések alkalmazását, melyek befolyásolják a pénzügyi kimutatásokban és a jegyzetekben szereplõ összegeket. Annak ellenére, hogy
ezen becslések a Társaság jelenlegi eseményekre vonatkozó legjobb ismeretei alapján történnek, a tényleges eredmények
eltérhetnek azoktól.
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A Nemzetközi Számviteli Standardbizottság (IASB) 2004 során számos már meglévõ standardot átdolgozott, illetve újakat
alkotott, amelyek 2005. január 1-jétõl léptek érvénybe. Ezért elképzelhetõ, hogy a 2005. december 31-i IFRS éves beszámoló olyan összehasonlító adatokat fog tartalmazni 2004 vonatkozásában, amelyek eltérnek a jelen beszámolóban bemutatott adatoktól. A Társaság jelenleg vizsgálja az átdolgozott és az új standardoknak a csoport számviteli politikájára és
a bemutatott pénzügyi információra gyakorolt hatását.
A 2004. március 31. után kelt akvizíciós szerzõdéseken kívül az üzleti kombinációkról szóló 3. sz. IFRS azon elõírásai alkalmazandók, amelyek jelentõsen eltérnek a jelenleg érvényes 22. sz. IAS elõírásaitól (a goodwill, illetve a negatív goodwill,
az eltérõ árfelosztási szabályok tekintetében). A Társaságnak 2004. március 31-e után nem volt új akvizíciója. A 3. sz.
IFRS-t, valamint az értékvesztésrõl szóló átdolgozott 36. sz. IAS-t az immateriális javakról szóló 38. sz. IAS standarddal
együtt 2005. január 1-jétõl alkalmazza a Társaság.
A Társaság Magyar Számviteli Szabványok szerinti eredménye és az IFRS szerinti konszolidált eredménye közötti eltérés
levezetése a kiegészítõ melléklet 31. pontjában kerül bemutatásra.
A csatolt konszolidált pénzügyi kimutatásokat az Igazgatóság 2005. április 6-án fogadja el.
A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel.

3. A Társaság Számviteli Politikája
Változások a pénzügyi kimutatásokban
A Csoport a 2004. évi pénzügyi kimutatás összeállításakor a MOL-Csoport által alkalmazott besorolásokat és pénzügyi
kimutatás formátumát alkalmazta.
A Csoport az IAS-21  Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai standardot 2004. január 1-jétõl alkalmazza. A konszolidált pénzügyi beszámoló beszámolási pénzneme magyar forint úgy, mint a TVK Rt. és a belföldi leányvállalatai mûködési
pénzneme. A forinttól eltérõ mûködési pénznemmel rendelkezõ leányvállalatok pénzügyi beszámolóinak átváltása során a
módosított IAS-21 kerül alkalmazásra. Eszerint az eszközök és kötelezettségek átváltásánál a záróárfolyamok, a bevételek
és ráfordítások átváltásánál a tranzakció idõpontjában érvényes árfolyamok kerülnek alkalmazásra. Az eltérések miatti különbözet a saját tõkében átváltási tartalékként kerül elszámolásra. A 2003. évi összehasonlító adatokat a jelen beszámolóban
eszerint mutatja be a Csoport.
Befektetések bevonása a konszolidációba
A Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásai tartalmazzák a TVK Rt. és az általa ellenõrzött vállalatok adatait. Ez az
ellenõrzés 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 törzstõkében és a nettó eredményben lévõ kisebbségi részesedés mind a mérlegben, mind pedig az eredménykimutatásban elkülönítve kerül kimutatásra.
A társult vállalkozások adatai a tulajdoni arányoknak (kvóta) megfelelõen kerültek konszolidációra, azaz a társaságok
bevételei, ráfordításai, eszközei és kötelezettségei a részesedés arányában szerepelnek a Csoport pénzügyi kimutatásaiban.
A Társaság jelentõs (20%-ot meghaladó) tulajdonrésszel rendelkezik egyes vállalatokban (lásd a 6. pontot). Ezeket a befektetéseket a TVK Rt. tõkemódszer alkalmazásával számolja el, amelynél a befektetés kezdeti bekerülési értéke módosul a
társult vállalkozás megszerzés utáni nettó eszközeiben bekövetkezett változás tulajdoni aránynak megfelelõ hányadával
(equity módszer).
Goodwill
A részesedés beszerzési költségének és a Társaságnak a leányvállalat valós értékre értékelt saját tõkében 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.
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Devizaügyletek
A Társaság beszámolási és funkcionális pénzneme a magyar forint (Ft). Devizaügyleteknél a tranzakció napján érvényes
és a pénzügyi teljesítéskori árfolyamok közötti különbségbõl eredõ árfolyamnyereség, vagy veszteség a mellékelt konszolidált
eredménykimutatásban szerepel a pénzügyi teljesítés szerinti idõszakban (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.
A Társaság az IAS 21  Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai standardot 2004. január 1-jétõl alkalmazza. A
forinttól eltérõ mûködési pénznemmel rendelkezõ leányvállalatok pénzügyi beszámolóinak átváltása során a módosított IAS
21 kerül alkalmazásra. Eszerint az eszközök és kötelezettségek átváltásánál a záróárfolyamok, a bevételek és ráfordítások
átváltásánál a tranzakció idõpontjában érvényes árfolyamok kerülnek alkalmazásra. Az eltérések miatti különbözet a saját
tõkében átváltási tartalékként kerül elszámolásra.
Bevétel- és költségelszámolás
Árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínûsíthetõ, hogy a tranzakcióval összefüggõ gazdasági elõny a társaságnál realizálódik, valamint annak összege megfelelõen mérhetõ. 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 idõarányos a kapcsolódó eszköz kamathozamának tükrözésével. Az osztalékbevételek a pénzügyi rendezés idõpontjában kerülnek elszámolásra. Azon származékos eszközök valós értékében bekövetkezõ változások, amelyek nem felelnek meg a pénzáramokra vonatkozó fedezeti ügyletek követelményeinek, a megfelelõ idõszak eredményében
kerülnek elismerésre.
A bevételek és költségek elszámolásánál a Csoport az idõbeli elhatárolás elvét alkalmazza.
Tárgyi eszközök
A Vállalat 1992. január 1-jén részvénytársasággá történõ átalakulásakor vagyonértékelõ céggel elvégeztette a tárgyi
eszközök értékelését. Az értékelés alapja az értékcsökkenéssel korrigált újrapótlási érték volt. A tárgyi eszközökben ezen
idõpont 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 túlmenõen tartalmazza az import vámokat, vissza nem igényelhetõ 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 projektszervezetek közvetlen mûködési költségét, amelyek a beruházás ideje alatt merültek fel. Az üzembe helyezést követõen a
folyamatos üzletmenet fenntartását szolgáló költségek, mint például karbantartás vagy javítás, az eredmény terhére kerülnek elszámolásra a felmerülésükkel egyidõben. Amennyiben a felmerülõ költségek egyértelmûen az adott eszköz várható
hasznos élettartamának, vagy eredeti teljesítményének a növelését eredményezik, a költségek aktiválásra kerülnek a
megfelelõ eszközre.
A beruházások között a folyamatban lévõ beszerzések és elõállítások szerepelnek bekerülési költségen. A költségek a
beszerzési költségeket és a közvetlen önköltségeket foglalják magukba. Értékcsökkenés csak az eszköz üzembe helyezését
követõen kerül elszámolásra.
A tárgyi eszközök értéke kivezetésre kerül azok értékesítésekor, illetve ha azok további folyamatos használatából gazdasági haszon már nem várható. A tárgyi eszközök kivezetésének eredményhatását (az értékesítés nettó hozama és az eszköz
könyv szerinti értéke közötti különbözetet) a kivezetés évében az eredménnyel szemben számolja el a Társaság.
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Az értékcsökkenést a becsült hasznos élettartam alapján meghatározott kulcsokkal, valamint a maradványérték figyelembevételével, lineáris módszerrel számítja a Társaság. A következõ táblázat a várható hasznos élettartamok összefoglalását
tartalmazza:





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

10-50
7-20
2-7
5-10

év
év
év
év

Finanszírozási költségek
Finanszírozási költségként az eszközök elõállításához és beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek kerülnek aktiválásra. Az aktiválás kezdõ idõpontja az eszközelõállítás megkezdésének napja. Az aktiválási idõszak az eszköz üzembe
helyezésének idõpontjáig tart. A finanszírozási költségek a kamatokat, a kamatokat helyettesítõ árfolyam-különbözeteket és
a járulékos költségek idõarányos részét tartalmazzák.
Próbaüzemi költségek
A biztonságos üzemelés érdekében, de legalább a hatósági jóváhagyások idõpontjáig a próbaüzemi termeléssel kapcsolatos
költségek az eszköz bekerülési értékét növelik. A próbaüzemeltetés során elõállított és értékesített termékek, teljesített
szolgáltatások árbevételével, valamint a raktárra vett termékek, teljesített szolgáltatások kalkulált elõállítási költségeivel
(maximum azok piaci értékével, illetve a várható költségekkel csökkentett eladási árával) a Társaság csökkenti a
próbaüzemeltetés beruházásként elszámolt költségeit.
Tárgyi eszközök és immateriális javak terven felüli 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 értelmezhetõ, mint két piaci szereplõ között
kialakult ár egy adásvételi tranzakcióban, míg a használati érték az eszköz folyamatos használatával generált jövõbeni
pénzáramlásokat és a hasznos élettartam eltelte utáni értékesítésbõl származó bevételt jelenti.
A realizálható érték becslése egyedi eszközönként, illetve amennyiben ez nem lehetséges, készpénz-generáló egységenkért
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 politikájában meghatározott kategóriák közé sorolja be a tartalék alkatrészeket, kategóriánként különkülön meghatározva az értékvesztés elszámolásának a módját. A kategóriák felülvizsgálatát a Társaság negyedévente
elvégzi.
Immateriális javak
Az immateriális javak kimutathatóak, ha az általa generált jövõbeni gazdasági haszon a Társaság számára számszerûsíthetõ
és valószínûsíthetõ, valamint a hozzá kapcsolódó költségek megbízhatóan mérhetõk. Az érték felvételét követõen értékcsökkenést, illetve szükség esetén értékvesztést számol el a Társaság. Az amortizációt a Társaság a becsült hasznos élettartam alapján meghatározott kulcsokkal, valamint a maradványérték figyelembevételével lineárisan számolja el a beszámolóban.
A hasznos élettartamokat az alábbi táblázat foglalja össze:
 Goodwill
 Licence
 Szoftver

5 év
7-15 év
3 év

A Társaság a kutatás-fejlesztés költségeit teljes mértékben az eredmény terhére számolja el.
Lízingek
A lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázatokat és elõnyöket a Csoportra átruházó pénzügyi lízing a futamidõ kezdetén a lízingelt eszköz valós értékén, illetve a minimális lízingdíj jelenértéke közül az alacsonyabbikon aktiválásra kerül.
A lízingdíj a pénzügyi költségek és a lízingfizetési kötelezettség csökkenése között kerül felosztásra oly módon, hogy a
kötelezettség fennmaradó részére jutó kamatláb állandó legyen. A pénzügyi költségek közvetlenül az eredménnyel szemben kerülnek elszámolásra.
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Az aktivált lízingelt eszközöket az eszköz hasznos élettartama, illetve a lízing futamideje közül a rövidebb idõtartam alatt
írjuk le.
Operatív lízingnek minõsülnek azon lízingügyletek, ahol a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázatok és elõnyök a lízingbeadót illetik, tulajdonában maradnak. Az ilyen lízing tárgyalásaival kapcsolatban felmerült kezdeti költségek a lízingelt
eszköz könyv szerinti értékét növelik, ami a lízingbõl származó bevételekhez hasonlóan a lízing futamideje alatt kerül elszámolásra. Az operatív lízing törlesztését a Társaság a lízing futamideje alatt lineárisan számolja el költségként az eredménnyel szemben.
Követelések
A követelések az értékvesztéssel csökkentett eredeti számlázott összegben kerülnek rögzítésre és elszámolásra. Amennyiben
az adott összeg teljes megtérülése kétségessé válik, a kétes követelés mértékének megállapítására kerül sor. A behajthatatlan követelések teljes mértékben leírásra kerülnek.
Készletek
A Társaság 2002. évben felülvizsgálta és minõsítette a készletek állományát. A minõsítés során azokat a tartalékalkatrészeket, amelyek gyártása csak hosszú átfutási idõ alatt végezhetõ 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).
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 elõállítású készletek bekerülési értéke az
anyagköltséget, a közvetlen személyi jellegû ráfordításokat és a felosztott üzemi általános költségeket foglalja magában. A
nem értékesíthetõ készletek teljesen leírásra kerülnek.
Befektetések a nem konszolidált leányvállalatokban és társult vállalkozásokban
A Társaság a nem konszolidált leányvállalatokban és társult vállalkozásokban meglévõ befektetéseit equity módszer szerint
tartja nyilván.
Pénzügyi befektetések
A Társaság 2001. január 1-jétõl alkalmazza az IAS 39, Pénzügyi Instrumentumok elszámolása és értékelése standardot.
Ennek megfelelõen a befektetések a következõ három kategóriába kerültek besorolásra: lejáratig tartott, forgatási céllal
vásárolt és értékesíthetõ. Lejáratig tartott befektetéseknek minõsülnek azok a befektetések, amelyekbõl fix, vagy
meghatározható pénzáramok származnak, és a Társaság szándékában áll és képes lejáratig megtartani ezen befektetéseket.
Forgatási céllal vásárolt befektetéseknek minõsülnek a rövidtávú árfolyam ingadozásból származó profitszerzés céljából
vásárolt befektetések. Minden más befektetés az adott kölcsönök és követelések kivételével az értékesíthetõ befektetések
kategóriájába tartoznak.
A lejáratig tartott befektetések a befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra, kivéve, ha lejáratuk a mérleg fordulónapját követõ 12 hónapon belül esedékes. Ezen befektetések amortizált bekerülési költségen jelennek meg a mérlegben.
Az értékesíthetõ befektetések a forgóeszközök részét képezik, ha a Társaság a mérleg fordulónapját követõ 12 hónapon
belül értékesíteni kívánja azokat. Ezen befektetések bekerülési értéke a fizetett ellenérték valós értéke, beleértve a tranzakciós költségeket. Az értékesíthetõ befektetéseket a mérleg fordulónapján valós értékükre átértékelik.
Az értékesíthetõ és forgatási céllal vásárolt befektetéseken realizált eredmény pénzügyi mûveletek eredményeként kerül
kimutatásra a csatolt konszolidált eredménykimutatásokban.
A cash flow fedezeti ügyletek hatékony részének megfelelõ változása ezen pénzügyi eszközök valós értékében a tartalékok
elkülönített részeként kerül bemutatásra.
A valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök kivételével valamennyi pénzügyi eszköz esetleges értékvesztését a
mérlegfordulónapon megvizsgáljuk, azaz ellenõrizzük, hogy felmerül-e az adott eszköz értékvesztésére utaló objektív
bizonyíték.
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Befektetett pénzügyi eszközök kivezetése
A befektetett pénzügyi eszközök kivezetésére akkor kerül sor, ha az adott befektetéssel kapcsolatos szerzõdéses jogok
kikerültek a Csoport irányítása alól. Ilyen eset áll fenn a befektetés értékesítése, illetve, ha a befektetéssel kapcsolatos
pénzáramokat harmadik személy részére átengedik.
Saját részvények
A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tõkébõl 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 idõbeli különbség nettó hatásaként értelmezhetõ, valamint a Társaság Magyar Számviteli Szabványok
szerinti eredménye és az IFRS szerinti konszolidált eredménye közötti különbségre is halasztott adót számol el. A halasztott adó követelés és kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére várhatóan vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az idõbeli 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 szerepeltethetõ a mérlegben, ha valószínûsíthetõ, hogy a Társaság a jövõbeni
tevékenysége során adóalapot képezõ 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 képzõdött halasztott adó követelés csak azon
részét veszi számításba, amely várhatóan megtérülhet a jövõbeni 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 tõkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik,
amelyeket ugyanabban, vagy egy másik idõszakban szintén a saját tõkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok
nyitó értékének a számviteli politika visszamenõleges hatályú változása miatt bekövetkezõ módosításokat is.
Idõbeli elhatárolás
Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott idõszak bevételei és
költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló idõszak és az elszámolási idõszak között
megoszlik.
2003. évtõl a Társaság az Igazgatóság által jóváhagyott vezetõi prémium összegét számolja el idõbeli elhatárolásként.
2003-ban és 2004-ben az adott év után járó pénzügyileg realizált és nem realizált engedmények idõbeli elhatárolásként
kerültek elszámolásra.
Céltartalék
Céltartalék képzésre kerül sor abban az esetben, ha a Társaságnak jelenbeli kötelezettsége (jogilag elõírt vagy vélelmezett)
keletkezett egy múltbeli esemény eredményeképp és valószínû, hogy gazdasági javak átadásával kell majd a kötelezettséget
rendezni, továbbá a kötelezettség összege jól megbecsülhetõ. 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 következõ évben teljesítendõ végkielégítés összegére
a Társaság céltartalékot képez az év végén.
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Nyugdíjjuttatásra képzett céltartalék
2003. évtõl a Társaság nyugdíjjutatásra is képez céltartalékot. A TVK Rt. a munkavállalói részére nyugdíjba vonulásuk
alkalmával a Társaságnál ledolgozott évek figyelembevételével maximum kéthavi 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 szerzõdésben meghatározott juttatásokkal számoltak, vagyis a nyugdíjba menõ 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 történõ változás következtében keletkezõ múltbéli szolgálat
költsége lineáris módszerrel kerül ráfordításként elszámolásra a juttatás megszolgálásáig hátralévõ átlagos idõtartam alatt.
A nyugdíjjuttatás hosszú lejáratú részére képzett céltartalék jelenértékre számítva kerül kimutatásra a beszámolóban.
Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék
A jelen és jövõbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi kiadások felmerüléskor jellegüknek megfelelõen költségként
kerülnek elszámolásra vagy aktiválják õket. 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 valószínûsíthetõ, vagy bizonyos a kötelezettség megléte és megbízhatóan becsülhetõ annak mértéke.
A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék jelenértékre számítva kerül kimutatásra a beszámolóban.
Szegmensek
A Csoport négy fõ mûködési területre (Olefin, Polietilén, Polipropilén és Egyéb) van bontva. A különbözõ szegmensek
jelentik elsõdlegesen az alapot a vállalati adatok részletezéséhez. Ezen szegmensek vertikálisan integráltak és az egyik
szegmens terméke a másik szegmens alapanyagaként szolgál (az olefingyártás végtermékének jelentõs része a polipropilén
és a polietilén termelés alapanyagát jelenti). A Csoport az értékesítés árbevételét országonkénti megbontásban is ismerteti.
Pénzügyi instrumentumok és fedezeti ügyletek
Pénzügyi instrumentumnak minõsülnek a mellékelt konszolidált mérlegben a pénzeszközök, vevõ 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 szerzõdéses kötelezettségek valós tartalma alapján válnak eszköz-, forrásvagy tõkeelemmé. A kötelezettségek közé sorolt pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó kamatok, osztalékok, nyereségek
és veszteségek felmerüléskor az eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. A saját tõkében megjelenõ pénzügyi instrumentumok tulajdonosainak nyújtott juttatások a saját tõke 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 fedezõ ügyletek
A pénzáram-fedezeti ügyletek a mérlegben szereplõ eszközökkel és kötelezettségekkel, nagy valószínûséggel bekövetkezõ
elõrejelzett tranzakcióval, vagy mérlegben nem szereplõ elkötelezettséggel kapcsolatos pénzáramok változékonyságát ellensúlyozzák. A pénzáram fedezeti ügyletnek minõsülõ hatékony fedezeti ügylet valós értékében bekövetkezõ változások
közvetlenül a saját tõke fedezeti tartalék elemében jelennek meg. Az értékváltozás nem hatékony összege a tárgyévi eredmény részét képezi.
Ha a fedezett pénzáram mérlegben megjelenõ eszközt vagy kötelezettséget eredményez, minden korábban közvetlenül a
saját tõkével szemben kimutatott fedezeti nyereség és veszteség átsorolásra kerül a saját tõkébõl és a keletkezõ eszköz
vagy kötelezettség bekerülési értékében kerül elismerésre. Minden más esetben a saját tõke fedezeti elemén kimutatott
nyereség vagy veszteség az eredménybe kerül átsorolásra abban az idõszakban vagy idõszakokban, amikor a fedezett
elkötelezettség vagy elõrejelzett 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 tõkében elszámolt halmozott fedezeti nyereség vagy veszteség a saját tõkében marad mindaddig, míg a tranzakció, amelyre az elkötelezettség vagy az elõrejelzés vonatkozott, be nem következik.
Amennyiben a tranzakció, amire az elkötelezettség vagy az elõrejelzés vonatkozott várhatólag nem történik meg, a
közvetlenül a saját tõkében elszámolt halmozott fedezeti nyereség vagy veszteség az eredménybe kerül átsorolásra.
A Csoportnak 2004-ben nem volt ilyen jellegû ügylete.
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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 részvénnyel csökkentett állomány éven belüli átlagának a figyelembevételével történik. Sem 2004. évben, sem 2003. évben
nem volt olyan tranzakció, ami ezt az értéket hígítaná (diluted EPS).
Mérlegkészítést követõ események
A mérlegkészítésig tudomásra jutott utólagos események további információval szolgálnak a Csoport helyzetérõl, 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 kiegészítõ mellékletben.

4. Immateriális javak
Az alábbi táblázat összegzi az immateriális javak bruttó értékében és halmozott értékcsökkenésében bekövetkezett változásokat a 2004-es és 2003-as üzleti évben:
Goodwill Szellemi termékek
millió forint
millió forint
Bruttó érték
Nyitó egyenleg 2003. január 1.
- beszerzések
- selejtezés
- értékesítések
- átsorolások
Záró egyenleg 2003. december 31.
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nyitó egyenleg 2003. január 1.
- értékcsökkenési leírás
- selejtezések
- értékesítések
- egyéb csökkenések és átsorolások
Záró egyenleg 2003. december 31.
Nettó érték
2003. december 31.
Bruttó érték
Nyitó egyenleg 2004. január 1.
- beszerzések
- selejtezések
- átsorolások
Záró egyenleg 2004. december 31.
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nyitó egyenleg 2004. január 1.
- értékcsökkenési leírás
- selejtezések
- értékesítések
- egyéb csökkenések és átsorolások
Záró egyenleg 2004. december 31.
Nettó érték
2004. december 31.
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Összesen
millió forint

205
-7
0
0
0
198

5.288
869
-56
-306
1
5.796

5.493
862
-56
-306
1
5.994

27
42
0
0
-1
68

1.664
362
-56
-203
2
1.769

1.691
404
-56
-203
1
1.837

130

4.027

4.157

198
0
0
0
198

5.796
11
-3
2
5.806

5.994
11
-3
2
6.004

68
41
0
0
-1
108

1.769
244
-3
0
0
2.010

1.837
285
-3
0
-1
2.118

90

3.796

3.886
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5. Tárgyi eszközök
Az alábbi táblázat összegzi a tárgyi eszközök bruttó értékében és halmozott értékcsökkenésében bekövetkezett változásokat a 2004-es és 2003-as üzleti évben:
Mûszaki gépek,
Egyéb
berendezések, berendezések, Befejezetlen
Ingatlanok
jármûvek
jármûvek
beruházás
Összesen
millió forint
millió forint
millió forint millió forint millió forint
Bruttó érték
Nyitó egyenleg 2003. január 1.
22.206
58.975
14.251
13.699
109.131
- beszerzések
0
0
0
54.190
54.190
- aktiválások
2.022
1.712
776
-4.510
0
- selejtezések
-25
-82
-68
0
-175
- értékesítések
-140
-664
-192
-19
-1.015
- egyéb változások
-3
-9
27
1
16
Záró egyenleg 2003. december 31.
24.060
59.932
14.794
63.361
162.147
Halmozott értékcsökkenés
Nyitó egyenleg 2003. január 1.
5.299
30.741
7.164
0
43.204
- értékcsökkenési leírás
879
5.213
1.301
0
7.393
- értékvesztés visszaírás
0
0
-2
0
-2
- selejtezések
-25
-82
-68
0
-175
- értékesítések
-22
-469
-152
0
-643
- egyéb változások
1
-1
1
0
1
Záró egyenleg 2003. december 31.
6.132
35.402
8.244
0
49.778
Nettó érték 2003. december 31.
Bruttó érték
Nyitó egyenleg 2004. január 1.
- beszerzések
- aktiválások
- selejtezések
- értékesítések
- egyéb változások
Záró egyenleg 2004. december 31.
Halmozott értékcsökkenés
Nyitó egyenleg 2004. január 1.
- értékcsökkenési leírás
- selejtezések
- értékesítések
- egyéb változások
Záró egyenleg 2004. december 31.

17.928

24.530

6.550

63.361

112.369

24.060
0
7.908
-43
-4
-4
31.917

59.932
0
22.428
-88
-215
-3
82.054

14.794
0
2.481
-77
-380
-128
16.690

63.361
42.542
-32.817
0
0
-2
73.084

162.147
42.542
0
-208
-599
-137
203.745

6.132
906
-43
-1
0
6.994

35.402
4.509
-88
-215
1
39.609

8.244
1.225
-77
-329
-1
9.062

0
0
0
0
0
0

49.778
6.640
-208
-545
0
55.665

Nettó érték 2004. december 31.

24.923

42.445

7.628

73.084

148.080

A Társaság 2004. és 2003. évben is felülvizsgálta és minõsítette a tartalék-alkatrészek állományát. A minõsítés során
azokat a tartalék-alkatrészeket, amelyek gyártása csak hosszú átfutási idõ alatt végezhetõ 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 szereplõ tartalék-alkatrészek 2003. december 31-én 291 millió forintos, 2004. december
31-én 365 millió forintos elfekvõ készletekre képzett értékvesztéssel csökkentett értéken szerepelnek.
2004. és 2003. december 31-én a Társaság tárgyi eszközeit nem terhelte zálogjog.
Nullára leírt eszközök
A még használatban lévõ, azonban már nulla nettó értékre leírt immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2004.
december 31-én 20.611 millió forint, 2003. december 31-én 19.448 millió forint volt.
Finanszírozási költség
A befejezetlen beruházások állományában a finanszírozási költség értéke 2004-ben 882 millió forint, míg 2003-ban 1.053
millió forint volt.
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6. Tõkemódszerrel értékelt befektetés kapcsolt vállalkozásban
A Csoport 2004. és 2003. december 31-én meglévõ pénzügyi befektetéseit a következõ táblázat foglalja össze:
Ország

Tevékenység

Tulajdoni
hányad

Tulajdoni Befektetés Befektetés
hányad
nettó
nettó
értéke
értéke

2004. 12. 31. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2003. 12. 31.
millió forint millió forint

Nem konszolidált leányvállalatok
TVK Polisec Kft.
Magyarország

Biztonsági szolgáltatás,
õrzés-védés
TVK-Polska Sp.Z.o.o.
Lengyelország TVK Rt. és a Slovnaft A.S.
által elõállított vegyipari
alapanyagok értékesítése
a lengyel piacon
Chemopetrol Kft.
Magyarország Vegyipari alapanyagok és
termékek bel- és külkereskedelme
Tiszachem Kft.
Magyarország Végelszámolás befejezõdött
Nem konszolidált leányvállalatok összesen
Társult
Tûzoltó és Mûszaki
Mentõ Kft.
VIBA-TVK Kft.

Magyarország
Magyarország

Tiszai Hulladékégetõ Kft. Magyarország
Társult vállalatok összesen
Összesen

Tûzvédelem, mûszaki
mentés, mûszaki vizsgálat
Fekete mesterkeverék
gyártása
Tevékenységet nem végez

100%

100%

40

52

100%

100%

31

17

66,66%
-

66,66%
100%

20
91

24
2
95

30%

30%

113

113

40%
49,96%

40%
49,96%

73
8
194
285

92
8
213
308

Nem konszolidált leányvállalatok
Az alábbi többségi tulajdonú társaságok nincsenek konszolidálva mivel méretük és jelentõségük 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 2004. év folyamán 12 millió Ft-tal csökkent, így az értéke 2004. december 31-én 40 millió Ft. A Társaság
tevékenységi köre biztonsági szolgáltatás, õrzés-védés.
1998-ban a TVK-Polska Sp. Z. o o. társaság 52,5%-os tulajdoni hányadát a TVK Rt. megvásárolta a BritChem Trading
Ltd.-tõl. A társaság tevékenysége a TVK Rt. és a Slovnaft A.S. által elõállított vegyipari alapanyagok értékesítése a lengyel
piacon. 2002. áprilisában a TVK Rt. megvásárolta a kisebbségi tulajdonostárs részesedését, így a TVK Rt. tulajdoni aránya
100 %-ra nõtt. A TVK Rt. részesedése az equity elszámolás miatt 2004. év folyamán 14 millió Ft-tal növekedett, így az
értéke 2004. december 31-én 31 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 - 2004. december 31-én - 92 millió forint.
A Chemopetrol Kft.-t a TVK Rt., az Ukrajna Állami Vagyonalapja és a Mol Invest Vagyonkezelõ és Értékesítõ Rt. hozta
létre. 1999-ben a tulajdonosok a törzstõkét 3 millió Ft-ra, majd 105 millió Ft-ra emelték fel a törzstõkén felüli vagyon
terhére. 2000-ben a tagok a jegyzett tõke 30 millió Ft-ra való leszállításáról határoztak, és a Társaság a Mol Invest
Vagyonkezelõ és Értékesítõ Rt. tulajdonában lévõ üzletrészét megvásárolta. Így a tulajdoni hányad 66,66 %-ra nõtt. A TVK
Rt. részesedése az equity elszámolás miatt 2004. év folyamán 4 millió Ft-tal csökkent, így az értéke 2004. december 31én 20 millió Ft. Tevékenységi köre: vegyipari alapanyagok és termékek bel- és külkereskedelme. Társaság székhelye:
Tiszaújváros.
Tiszachem Kft.: A Tiszachem Rt.-t 1990-ben hozta létre a TVK Rt., a Chemol Rt., a Mineralimpex és a HIB International
Ltd. 100 millió forintos alaptõkével. 2000. január 1-jétõl szüneteltette tevékenységét és az év folyamán Rt-bõl Kft-vé alakult
át, törzstõkéje 3 millió forint volt 2003. december 31-én. A társaság végelszámolása 2004. március 31-én befejezõdött.
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Társult vállalkozások
A Tûzoltó és Mûszaki Mentõ Kft.-t 1995. évben alapította a Társaság és több az ipartelepen telephellyel rendelkezõ
társaság 1 millió forint törzstõkével. A Társaság 30 % törzsbetéti részaránnyal rendelkezik. 1998-ban a Gazdasági társaságokról szóló törvény változása miatt 3 millió forintra emelte meg a jegyzett tõkéjét a társaság az eredménytartalék terhére. A korábbi évek folyamán a TVK Rt. részesedése az equity elszámolás miatt 112 millió Ft-tal növekedett, így az
értéke 2004. 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 2004. év folyamán 19 millió Ft-tal csökkent, így az értéke 2004. december 31-én 73 millió Ft.
A Tiszai Hulladékégetõ Kft. 1996. június 1-jén alakult, melyet a TVK Rt. (49,96%) és a belga Lobbe N.V. (50,04%)
alapított. A korábbi években a TVK Rt. 5 millió Ft értékvesztést számolt el, így a részesedés értéke 2004. december 31én 8 millió Ft. A társaság jelenleg tevékenységet nem végez.
A Társaság 2004. évben értékesítette az alábbi részesedését
A TVK Automatika Kft.-t a TVK Rt. 74%-ban, az EL&ME Kft., és magánszemélyek 26%-ban alapították tiszaújvárosi
székhellyel, 350 millió forint törzstõkével. 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. részesedése az equity elszámolás miatt az elõzõ években
46 millió Ft-tal növekedett, így az értéke 2003. december 31-én 224 millió Ft. A társaság tevékenységi körébe tartozik
a irányítástechnikai tervek készítése, hírközlõ és híradástechnikai eszközök javítása, mûszeres és villamos szerelési munkák
kivitelezése és irányítástechnikai berendezések üzemeltetése. A TVK Rt. 2004. folyamán értékesítette a TVK Automatika
Kft-ben lévõ részesedését.

7. Egyéb befektetett eszközök
A Csoport egyéb befektetett eszközeinek nettó értéke 2004. és 2003. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Beruházásokra adott elõlegek
Plastico S.a.-nak adott kölcsön*
Államkötvények**
Egyéb
Banki kötvények
Plastico S.a.-nak adott kölcsönre elszámolt értékvesztés összege*
Összesen

2004. 12. 31.
millió forint
1.252
550
111
99
0
-353
1.659

2003. 12. 31.
millió forint
1.754
734
208
122
3
-401
2.420

*A TVK Rt. a Plastico S.A-ban lévõ részesedését 2002. év folyamán értékesítette. A társaság fizetési nehézségei miatt
a kölcsönkövetelésre a TVK Rt. értékvesztést számolt el 353 millió forint értékben, így az 2004. december 31-én 197 millió forintos értékben került kimutatásra, míg 2003. december 31-én 333 millió Ft volt a kölcsönkövetelés nettó értéke,
amely az adott kölcsön hosszú lejáratú része. Továbbá a Plastico S.A-val szembeni kölcsön kapcsán került kimutatásra az
egyéb forgóeszközök között az egy éven belül esedékes törlesztõ részként 207 millió forint és az arra jutó 116 millió
forint értékvesztés 2004. december 31-én. 2003. december 31-én a Plastico S.A-val szembeni kölcsön kapcsán került kimutatásra az egyéb forgóeszközök között váltókövetelés 25 millió forint és arra jutó értékvesztés 14 millió forint értékben.
Ezen váltókövetelés lejárt, érvényesíteni nem tudta a Társaság, így 2004. évben az egyéb forgóeszközök között került
kimutatásra az értékvesztéssel csökkentett értéken. Az értékvesztés összegének megállapítása a kölcsönszerzõdésben
szereplõ ingatlan jelzálog szakértõi 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. Az államkötvények diszkontálásának következtében a Társaság 2004. december 31-én
azokat nettó jelenértékre átszámítva mutatja ki könyveiben.
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8. Készletek
A Csoport készleteinek egyenlege 2004. és 2003. december 31-én az alábbiak szerint alakult:
Könyv
Nettó
szerinti realizálható
érték
érték
2004. 12. 31.

Könyv
Nettó
szerinti realizálható
érték
érték
2003. 12. 31.

millió forint

Félkész és késztermékek
Alapanyagok
Egyéb anyagok
Áruk
Összesen

5.347
979
1.115
188
7.629

5.347
979
861
188
7.375

millió forint

4.554
1.232
949
384
7.119

4.538
1.232
702
384
6.856

A Csoport megítélése szerint a 2004. december 31-i értékvesztés szintje elegendõ ahhoz, hogy fedezze a potenciális
jövõbeni veszteségeket.
2004. és 2003. december 31-én a TVK Rt-nek nem volt zálogjoggal terhelt készlete.
A készletek állománya és a vonatkozó értékvesztés folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezi.

9. Vevõkövetelések, nettó
A Csoport vevõkövetelésinek egyenlege 2004. és 2003. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Belföldi vevõk
- ebbõl:

Külföldi vevõk
- ebbõl:

MOL Csoporttal szembeni
Nem konszolidált leányvállalatokkal szembeni
Társult vállalkozással szembeni
Egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalattal szembeni
MOL Csoporttal szembeni

Kétes követelésekre képzett értékvesztés
Összesen

2004. 12. 31.
millió forint
15.332
2.824
2
180
0
14.692
57
30.024
-321
29.703

2003. 12. 31.
millió forint
13.437
2.043
83
178
1.481
12.520
107
25.957
-430
25.527

A Csoport 2004. évben 70 millió forint, 2003 évben 19 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 vevõk jelenthetnek. A vevõnként, az adósonként kisösszegû
követeléseknél - a vevõk, az adósok együttes minõsítése alapján - az értékvesztés összege a korosított kintlévõségek listája alapján százalékos arányban került meghatározásra. A múltbeli veszteségek kapcsán szerzett tapasztalatok és a jelenlegi gazdasági körülmények várható hatásait a Társaság szintén figyelembe vette. 2004. december 31-én a kétes
követelések után elszámolt értékvesztést a Társaság olyan szinten állapította meg, amely elegendõ a várható veszteségek
fedezésére.
A külföldi követelések elsõsorban EUR-ban, USD-ben és GBP-ben állnak fenn, melyek 2004. és 2003. december 31-i
árfolyamon kerültek elszámolásra. Az így keletkezõ árfolyamnyereség vagy veszteség az egyéb mûködési bevételek és
egyéb mûködési költségek (lásd a 20., 22., pontot) között nettó módon szerepelnek a csatolt konszolidált eredménykimutatásban.
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10. Rövid lejáratú befektetések
A Csoport rövid lejáratú befektetéseinek összetétele 2004. és 2003. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Diszkont kincstárjegyek
Egyéb rövid lejáratú befektetések*
Banki kötvény
Összesen

2004. 12. 31.
millió forint
0
0
0
0

2003. 12. 31.
millió forint
8.242
971
275
9.488

*Az Egyéb rövid lejáratú befektetések sor a TVK Erõmû Kft. 747 millió Ft és a TVK-Automatika Kft. 224 millió Ft-os
befektetéseket tartalmazza 2003-ban. A TVK-Automatika Kft. 2004. október 1-jén értékesítésre került. A TVK Erõmû Kft.
2004. évben bevonásra került a konszolidációba kvóta szerint.

11. Egyéb forgóeszközök
A Csoport egyéb forgóeszközei 2004. és 2003. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Visszaigényelhetõ ÁFA
Bankkal szembeni követelés
Társasági adó visszaigénylés
Kölcsön követelések*
Következõ évet terhelõ költségek
Munkavállalóknak adott kölcsönök és egyéb követelések
Tárgyévet illetõ bevételek
Készletekre adott elõlegek
Járó kamatok
Import ÁFA
Helyi adók
Váltókövetelések*
Egyéb
Összesen

2004. 12. 31.
millió forint
3.488
1.121
209
91
71
67
16
16
1
0
0
0
35
5.115

2003. 12. 31.
millió forint
4.924
0
0
62
37
71
59
13
213
725
16
11
168
6.299

*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).
2004. december 31-én a Plastico S.A-val szembeni kölcsön kapcsán került kimutatásra 207 millió Ft és az arra jutó
értékvesztés 116 millió Ft értékben, míg 2003. december 31-én a kölcsön rövid lejáratú része 137 millió Ft, az arra jutó
értékvesztés 75 millió Ft, valamint a váltókövetelés 25 millió forint és arra jutó értékvesztés 14 millió forint értékben.

12. Pénzeszközök és pénzegyenértékesek
A Csoport pénzeszközeinek és pénzegyenértékeseinek egyenlege 2004. és 2003. december 31-én az alábbiak szerint
alakult:

Bankbetétek devizában
Bankbetétek forintban
Készpénz valutában
Készpénz forintban
Készpénz egyenértékesek
Összesen

2004. 12. 31.
millió forint
3.758
2.460
3
2
0
6.223

2003. 12. 31.
millió forint
1.269
8.521
3
1
4.864
14.658
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13. Megváltott dolgozói részvény
A kibocsátott 606.472 db dolgozói részvénybõl, 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, amelybõl 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 tõke 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.
2004. folyamán 6.571 db dolgozói részvényt váltott meg a Társaság névértéken. 2004. december 31-én a megváltott dolgozói részvények száma 171.506 db volt.
Az IFRS elõírása szerint a megváltott dolgozói részvények névértéke a jegyzett tõkét csökkenti.

14. Jegyzett tõke
A jegyzett tõke 2004. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Tulajdonos
Belföldi intézményi befektetõk
Külföldi intézményi befektetõk
Belföldi magánbefektetõk
Alkalmazottak
Külföldi magánbefektetõk
Nem regisztrált befektetõk
Összesen

Részvényesek
száma
(ezer db)
11.014
8.496
235
17
5
4.485
24.252

Névérték
Összesen
(Ft) (millió forint)
1.010
11.124
1.010
8.581
1.010
238
1.000
17
1.010
5
1.010
4.530
24.495

Tulajdoni
hányad
%
45,4
35,0
1,0
0,1
0,0
18,5
100,0

5% feletti tulajdonosok 2004. december 31-én a Részvénykönyv alapján:

Tulajdonos
Magyar Olaj és Gázipari Rt.
CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG**
Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft.*

Tulajdoni
hányad
%
44,31
15,99
8,02

* 2005. január 4-tõl a Slovnaft A.S. birtokában van.
** 2005. március 2-án 15,4 %-os részvénykönyvi bejegyzés történt, így a tulajdoni hányada 31,39 %-ra növekedett.
A jegyzett tõke megoszlása részvényfajták szerint 2004. december 31-én a következõ:
Jegyzett tõke
Részvény típusa
Száma
(ezer Ft)
Egyenlõ és azonos tagsági jogokat megtestesítõ törzsrészvények
(névértékük egyenként 1.010 forint)
24.234.843
24.477.191
Törzsrészvényekkel azonos jogokat megtestesítõ dolgozói részvények
(névértékük egyenként 1.000 forint)
17.494
17.494
Összesen
24.252.337*
24.494.685
* A 24.252.337 db összmennyiség nem tartalmazza a dolgozóktól megváltott részvények darabszámát, mely 2004. évben
171.506 db.
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A jegyzett tõke 2003. december 31-én az alábbiak szerint alakult:
Részvényesek
száma
(ezer db)
16.587
4.765
24
50
2.833
24.259

Tulajdonos
Belföldi intézményi befektetõk
Külföldi intézményi befektetõk
Alkalmazottak
Belföldi magánbefektetõk
Nem regisztrált befektetõk
Összesen

Névérték
Összesen
(Ft) (millió forint)
1.010
16.753
1.010
4.813
1.000
24
1.010
50
1.010
2.861
24.501

Tulajdoni
hányad
%
68,4
19,6
0,1
0,2
11,7
100,0

5% feletti tulajdonosok 2003. december 31-én a Részvénykönyv alapján:
Tulajdoni
hányad
%
44,31
15,99
15,40
8,02

Tulajdonos
Magyar Olaj és Gázipari Rt.
CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG
BorsodChem Rt.
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
A jegyzett tõke megoszlása részvényfajták szerint 2003. december 31-én a következõ:
Részvény típusa
Egyenlõ és azonos tagsági jogokat megtestesítõ törzsrészvények
(névértékük egyenként 1.010 forint)
Törzsrészvényekkel azonos jogokat megtestesítõ dolgozói részvények
(névértékük egyenként 1.000 forint)
Összesen

Száma

Jegyzett tõke
(ezer Ft)

24.234.843

24.477.191

24.065
24.258.908*

24.065
24.501.256

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

15. Hosszú lejáratú hitelek éven túli része
A Csoport hosszú lejáratú hiteleinek éven túli része 2004. december 31-én az alábbiak szerint alakult:
Súlyozott átlagos
kamatláb
2004. 12. 31.
%
Biztosíték nélküli hosszú lejáratú hitelek
Anyavállalati hitel*
Biztosítékkal fedezett hosszú lejáratú bankhitelek
TVK Erõmû beruházási hitel**
Összesen

3,12

Egyenleg
2004. 12. 31. 2004. 12. 31.
devizanem millió forint

Lejárat

220 millió EUR

54.105 2009. 12. 29.

2,95 10,05 millió EUR

2.471 2018. 03. 15.
56.576

* A Társaság 2004. december 22-én a Magyar Olaj- és Gázipari Rt-vel megkötött 280 millió euró összegû kölcsönbõl
2004. évben 220 millió EURO-t lehívott. A felvett hitelt egyéb költség nem terheli. Az Anyavállalati hitel összes költsége
11 bázisponttal alacsonyabb, mint a konzorciális devizahitelek összes súlyozott költsége.
** A TVK Erõmû Kft. 2002. július 26-án az OTP Bank Rt-vel Projektfinanszírozási hitelkeretszerzõdést kötött, amely 2004.
december 31-ig a teljes mértékben lehívásra került. A TVK Erõmû Kft. beruházási hitelének fedezete a társaság teljes
eszközállománya.
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A Csoport hosszú lejáratú hiteleinek éven túli része 2003. december 31-én az alábbiak szerint alakult:
Súlyozott átlagos
kamatláb
2003. 12. 31.
%
Biztosíték nélküli bankhitelek
Konzorciális devizahitel (Deutsche Bank Rt.)*
Konzorciális devizahitel (Deutsche Bank Rt.)*
Összesen

Egyenleg
2003. 12. 31. 2003. 12. 31.
devizanem millió forint

2,67 88,4 millió EUR
3,15 74 millió EUR

Lejárat

23.172 2015. 09. 30.
19.394 2009. 03. 10.
42.566

* A stratégiai projektek finanszírozására 2002. évben aláírásra kerültek a Deutsche Bank AG által vezetett banki konzorciummal összesen 280 millió EURO összegû szindikált hitelszerzõdések.
A Társaság 2004. december 29-én a szindikált hiteleit teljes mértékben elõtörlesztette, valamint töröltette.
A hitelek visszafizetését a Társaság 2004. december 22-én a Magyar Olaj- és Gázipari Rt-vel megkötött 280 millió euró
összegû kölcsönbõl finanszírozta.
A konzorciális devizahitel 88,4 millió EURO összegû részét a Társaság német állami garancia igénybevételével vette fel.
A garancia díja 5,8 millió EURO volt, amelybõl a hitel visszafizetésekor 4,5 millió EURO visszatérítésre kerül.
A Társaság a hosszú és a rövid lejáratú hiteleinek szerzõdéseiben a pari passu és a negatív pledge (azonos feltétel rendszer és biztosíték nélküli) elvet érvényesítette.

16. Céltartalékok várható kötelezettségekre
A Csoport céltartalékai a várható kötelezettségekre és költségekre 2004. és 2003. december 31-én az alábbiak szerint
alakult:

Egyenleg 2003. január 1.
Képzés és korábbi becslések felülvizsgálata
Felhasználás
Egyenleg 2003. december 31.
Képzés és korábbi becslések felülvizsgálata
Felhasználás
Egyenleg 2004. december 31.
Rövid lejáratú rész 2003. december 31.
Hosszú lejáratú rész 2003. december 31.
Rövid lejáratú rész 2004. december 31.
Hosszú lejáratú rész 2004. december 31.

Környezetvédelem* Végkielégítés***
millió forint
millió forint
3.787
86
0
50
-556
0
3.231
136
1.300
1.369
-516
-116
4.015
1.389
473
109
2.758
27
845
1.370
3.170
19

Egyéb**
millió forint
152
235
-95
292
52
-96
248
39
253
0
248

Összesen
millió forint
4.025
285
-651
3.659
2.721
-728
5.652
621
3.038
2.215
3.437

* A megképzett céltartalék a 12 évre becsült összegek diszkontált értékét tartalmazza. A környezetvédelmi kötelezettségre további céltartalék képzése várható az elvégzendõ állapotfelmérés függvényében. (Lásd a 28.6. pontot)
** Korengedményes nyugdíjat és nyugdíjjuttatási céltartalékot tartalmaz.
*** A kollektív szerzõdés módosítása alapján a Társaság a munka törvénykönyve által szabályozott és a kollektív szerzõdésben meghatározott végkielégítés különbségének megváltására céltartalékot képzett 2004-ben, a dolgozók nyilatkozatával
egyidejûleg. A kifizetésre 2005. márciusában került sor.
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17. Szállítók és egyéb kötelezettségek
A Csoport szállítói és egyéb kötelezettségeinek egyenlege 2004. és 2003. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Belföldi kereskedelmi szállítók
- ebbõl:
MOL Csoporttal szembeni
Nem konszolidált leányvállalatokkal szembeni
Társult vállalkozással szembeni
Egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalattal szembeni
Külföldi szállítók
- ebbõl:
MOL Csoporttal szembeni
Nem konszolidált leányvállalatokkal szembeni
Beruházási szállítók
- ebbõl:
MOL Csoporttal szembeni
Nem konszolidált leányvállalatokkal szembeni
Vevõknek fizetendõ elhatárolt mennyiségi engedmény
Elhatárolt kötelezettségek
Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek és járulékai
Személyi jövedelem adó
Helyi adó
Pénzügyi lízing**
Fizetendõ osztalék*
Import ÁFA
Társasági adó
Egyéb
Összesen

2004. 12. 31.
millió forint
17.116
12.799
48
87
0
2.854
0
19
2.779
604
0
1.687
935
477
145
91
88
75
8
0
59
26.314

2003. 12. 31.
millió forint
10.708
8.904
210
125
3
4.019
904
0
9.115
721
210
1.086
2.363
498
174
0
90
75
773
122
59
29.082

*A fizetendõ osztalék a korábbi években jóváhagyott osztalékok kifizetésre nem került részét tartalmazza.
** A pénzügyi lízing kötelezettség éven belüli része 88 millió Ft, 1-5 éven belüli rész 233 millió Ft.

18. Rövid lejáratú hitelek
A Csoport rövid lejáratú hitelei 2004. december 31-én az alábbiak szerint alakultak:
Súlyozott átlagos
kamatláb
2004. 12. 31.
%
Biztosíték nélküli bankhitelek
TVK folyószámlahitel
HypoVereinsbank, London hitel TVK UK-nek
Biztosítékkal fedezett bankhitelek
TVK Erõmû beruházási hitel rövid lejáratú része
TVK Erõmû folyószámlahitel
TVK Erõmû folyószámlahitel
Összesen

változó
változó
2,95
változó
változó

Egyenleg
2004. 12. 31. 2004. 12. 31.
devizanem millió forint

30 ezer GBP
275 ezer EUR
106 ezer EUR

Lejárat

4
11

2005. 11. 30.
2005. 12. 31.

67
77
26
185

2005. 12. 15.
2007. 09. 15.
2018. 03. 15.
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A Csoport rövid lejáratú hitelei 2003. december 31-én az alábbiak szerint alakultak:
Súlyozott átlagos
kamatláb
2003. 12. 31.
%
Biztosíték nélküli bankhitelek
Folyószámla hitel
HypoVereinsbank, London hitel TVK UK-nek
HVB Bank (Hungary)-InterChemol
TVK Italia folyószámla hitel
CIB Bank TVK Italia
Összesen

Változó
Változó
Változó
Változó
Változó

Egyenleg
2003. 12. 31. 2003. 12. 31.
devizanem millió forint

Lejárat

26
106
254
1.462
1.914
3.762

2004. 06. 18.
2004. 07. 31.
2004. 07. 31.
Folyamatos
2004. 03. 15.

286 ezer
967 ezer
5,6 millió
7,3 millió

GBP
EUR
EUR
EUR

A Társaság a hosszú és a rövid lejáratú hiteleinek szerzõdéseiben a pari passu és a negatív pledge (azonos feltétel rendszer és biztosíték nélküli) elvet érvényesítette.

19. Szegmens jelentés
A 2004. és a 2003. december 31-vel végzõdõ évekre a Csoport értékesítésének nettó árbevételének országonkénti megoszlása:

Magyarország (engedménnyel csökkentett)
Egyéb európai országok
Németország
Lengyelország
Olaszország
Egyesült Királyság
Franciaország
Ausztria
Románia
Szlovákia
Európán kívüli országok
- Export mennyiségi engedmény
Összesen

2004. év
millió forint
90.931
16.156
20.277
14.803
14.155
5.253
3.407
3.166
2.816
1.260
4.514
-855
175.883

2003. év
millió forint
68.607
16.908
21.587
11.838
15.490
4.199
2.814
2.769
1.771
2.061
3.184
-944
150.284

A Csoport értékesítésének árbevétele 2004. és 2003. években szegmensenként a következõ:

Szegmens

Polietilén
Polipropilén
Olefin
Egyéb*
- Mennyiségi engedmény
Összesen

2004. év
2003. év
Belföldi
Export Értékesítés
Belföldi
Export Értékesítés
értékesítés értékesítés árbevétele értékesítés értékesítés árbevétele
árbevétele árbevétele
árbevétele árbevétele
22.368
43.308
65.676
16.526
34.408
50.934
26.689
30.298
56.987
18.056
32.170
50.226
38.757
0
38.757
30.778
576
31.354
5.143
12.201
17.344
4.491
15.467
19.958
-2.026
-855
-2.881
-1.244
-944
-2.188
90.931
84.952
175.883
68.607
81.677
150.284

* Tartalmazza a konszolidációba bevont társaságok árbevételét is.
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A Csoport tárgyi eszközeinek bruttó értéke, elszámolt értékcsökkenése és nettó értéke 2004. és 2003. december 31-én
szegmensenként a következõ:
Szegmens

Olefin
Polietilén
Polipropilén
Egyéb**
Összesen

Tárgyi
eszközök
bruttó értéke*
97.991
36.602
31.999
37.153
203.745

2004. év
2003. év
Elszámolt
Tárgyi
Tárgyi Elszámolt
Tárgyi
érték
eszközök
eszközök
érték
eszközök
csökkenés nettó értéke bruttó értéke* csökkenés nettó értéke
19.514
78.477
68.477
16.892
51.585
10.465
26.137
24.858
9.545
15.313
14.664
17.335
31.813
12.919
18.894
11.022
26.131
36.999
10.422
26.577
55.665
148.080
162.147
49.778
112.369

* Tartalmazza a folyamatban lévõ beruházások értékét is.
** Tartalmazza a konszolidációba bevont társaságok tárgyi eszközeit is.
A Csoport 2004. és 2003. évi aktiválásai a következõk:
Szegmens
Polietilén
Olefin
Polipropilén
Egyéb
Összesen

2004. év
2003. év
Aktivált érték Aktivált értékbõl Aktivált érték Aktivált értékbõl
immateriális javak
immateriális javak
25.404
2.160
759
0
1.635
1
1.069
1
142
0
145
0
7.805
8
2.550
12
34.986
2.169
4.523
13

20. Egyéb mûködési bevételek
A 2004. és 2003. december 31-vel végzõdõ évre a Csoport egyéb mûködési bevételeit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Kapott késedelmi kamat, kártérítések, kötbérek
Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének eredménye
Készletek értékvesztésének visszaírása
Utólag kapott engedmények
Kapott támogatások
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékvesztésének visszaírása*
Követelés és kötelezettségek árfolyamnyeresége, nettó
Egyéb céltartalék feloldása
Egyéb**
Összesen

2004. év
millió forint
420
90
18
17
11
0
0
0
255
811

2003. év
millió forint
95
90
24
113
39
2
738
76
198
1.375

* 2003. évi összeg tartalmazza a lassan mozgó tartalék-alkatrészekre képzett értékvesztés visszaírását.
** A 2004. évi összeg 78 millió forint értékben az Unterland A.G.-tõl kapott pénzösszeget tartalmazza. (lásd 28.4. pontot)

21. Személyi jellegû ráfordítások
A 2004. és 2003. december 31-vel végzõdõ évre a Csoport személyi jellegû ráfordításait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Bérköltség
Társadalombiztosítási járulék
Egyéb személyi jellegû ráfordítások
Összesen

2004. év
millió forint
6.018
2.531
2.450
10.999

2003. év
millió forint
6.103
2.318
1.842
10.263
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22. Egyéb mûködési költségek
A 2004. és 2003. december 31-vel végzõdõ évre a Csoport egyéb mûködési költségeit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Környezetvédelmi költségek és céltartalék képzés*
Biztosítási díjak
Helyi adók
Bérleti díjak, lízing
Vagyon- és tûzvédelemmel kapcsolatos költségek
Takarítási díjak (Köztisztasági díjak)
Követelések és kötelezettségek árfolyamvesztesége, nettó
Tanácsadói, szakértõi és könyvvizsgálói díjak
Reklámköltségek
Kártérítések, késedelmi kamatok, kötbérek, bírságok
Hatósági, igazgatási díjak, bankköltség
Hulladékártalmatlanítás
Költségek, ráfordítások ellentételezésére véglegesen adott támogatások, juttatások
Követelések értékvesztése, nettó
Egyéb**
Összesen

2004. év
millió forint
1.300
1.079
827
661
345
297
274
269
220
211
196
134
84
7
867
6.771

2003. év
millió forint
0
1.055
562
647
344
301
0
221
250
106
295
104
113
116
541
4.655

* A környezetvédelmi kötelezettségre további céltartalék képzése várható az elvégzendõ állapotfelmérés függvényében.
(Lásd a 28.6. pontot)
** A 2004. évi összeg 272 millió forint értékben tartalmazza a Linde A.G. által nyújtott felügyeleti szolgáltatás díját az
Olefin-2 projekttel kapcsolatban.

23. Pénzügyi mûveletek eredménye, nettó
A 2004. és 2003. december 31-vel végzõdõ évre a Csoport nettó pénzügyi mûveletek bevételei/ráfordításai az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Kapott kamatok
Eladott rövid lejáratú befektetések árfolyamnyeresége
Kapott osztalékok
Pénzügyi befektetések eladásának nyeresége
Egyéb pénzügyi bevételek
Pénzügyi mûveletek bevételei összesen
Skontó
Fedezeti ügyletek vesztesége
Fizetett kamatok
Devizahitelek, kölcsönök és egyéb eszközök árfolyamvesztesége, nettó*
Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értékvesztése
Egyéb pénzügyi ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai összesen
Befektetések tõkeértékelési eredménye
Pénzügyi mûveletek eredménye, nettó
* Az árfolyamnyereség/veszteség nettó módon kerül kimutatásra.
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2004. év
millió forint
603
411
118
9
18
1.159
-459
-454
-173
-127
-97
-13
-1.323
-60
-224

2003. év
millió forint
247
800
5
0
46
1.098
-341
0
-294
-558
0
0
-1.193
65
-30
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24. Társasági adó, Halasztott adó
2004-ben a normál társasági adó mértéke 16% volt, 2003-ban 18% volt, de a TVK Rt. a Társasági adótörvény 21. § (7)
és (9) bekezdése szerint a Társaság a termék elõállító tevékenységbõl származó árbevétel arányában 89,73 %-os beruházási
adókedvezményt vett igénybe 2003. évben a 2002. évben üzembe helyezett legalább 3 milliárd forint értékû termék-elõállítást szolgáló beruházások után.
A Társaság 2004. évben nem számol társasági adókedvezménnyel, de 2005-ben és várhatóan 2006-ban jogosult lesz a
teljes adókedvezményre, az üzembe helyezett stratégiai beruházások alapján.
1998-2000. évi adóvizsgálat hatása:
Az APEH 2002. évben megkezdte az 1998-2000. évekre vonatkozó átfogó adó ellenõrzését. 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 2003.évi eredmény teljeskörûen tartalmazza. (lásd a 31. pontot)
Halasztott adó:
A társasági adóról szóló törvény 2002. évi rendelkezései alapján az eddig megszerzett kedvezményeken kívül csak azon
beruházások alapján vehetõ igénybe adókedvezmény a jövõben, amelyet az adózó az EU csatlakozásról szóló nemzetközi
szerzõdést kihirdetõ tv. 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 követõ második évtõl a vállalati létszám növekedése, amely esetben a bázis a beruházás megkezdését
megelõzõ év átlagos statisztikai létszáma.
A Társaság a következõ évekre a hatékonyság javítását tûzte ki egyik fõ célként. A megváltozott törvényi szabályozás
következtében a menedzsment felülvizsgálta azt az elõrejelzését, hogy a nagyösszegû termelõ beruházások üzembe
helyezése alapján a Társaság teljes adókedvezményre lesz jogosult 2011-ig, mivel az adókedvezmény igénybevételéhez
kapcsolódó létszámkritérium várhatóan nem teljesíthetõ. A módosított elõrejelzés alapján csak két évben (2005-ben és
2006-ban) biztosíthatók a teljes adókedvezmény feltételei. Így a Társaság a halasztott adó kalkulációban 2004-tõl 16%-os
adókulccsal számolt, kivéve az elkövetkezendõ két adóévben (2005-ben és 2006-ban), amely években a beruházási adókedvezményre való jogosultsága miatt nem számolt halasztott adót.
2004. évben 1.676 millió forint halasztott adó kötelezettség került elszámolásra. Mindezeket figyelembe véve a halasztott
adó kötelezettség a 2003. évi 269 millió forintról, 2004. évben 1.945 millió forintra nõtt.
A mellékelt konszolidált pénzügyi beszámolókban szereplõ adófizetési bevétele/költsége a 2004. és 2003. december 31-én
végzõdõ évekre az alábbi elemekbõl áll:

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

2004. év
millió forint
1.676
1.267
0
2.943

2003. év
millió forint
-318
152
-1.054
-1.220

A halasztott adó kötelezettség a következõ elemekbõl tevõdik össze 2004. december 31-én és 2003. december 31-én:

Értékcsökkenés
Környezetvédelmi céltartalék
Értékvesztések és egyéb céltartalékok elszámolása
IFRS aktiválások miatti különbség
Engedmény elhatárolás miatti különbség
Halasztott adó összesen

Mérleg
2004. év
2003. év
millió forint
millió forint
2.337
1.304
-382
-303
-54
-473
44
24
0
-283
1.945
269

Eredményhatás
2004. év
2003. év
millió forint millió forint
1.033
-172
-79
186
419
-16
20
-33
283
-283
1.676
-318
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A TVK Csoport számviteli nyeresége alapján elvárt és a tényleges adófizetési bevétele/költsége közötti különbség számszerû levezetése:

Adózás elõtti eredmény
Társasági adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség
A TVK Rt. számára fennálló beruházási adókedvezmény
Nem Magyarországon adózó eredmény adóhatása
Adókulcsokkal kapcsolatos várakozások módosulása
Állandó eltérések
Meg nem térülõ idõbeli eltérések
Elõzõ évi halasztott adó tárgyévi hatása
Adóellenõrzés során feltárt társasági adó és adókedvezmény
Adófizetési (bevétel)/költség összesen

2004. év
millió forint
12.068
1.931
0
41
0
599
361
11
0
2.943

2003. év
millió forint
4.147
746
-806
91
-65
0
-132
0
-1.054
-1.220

25. Egy részvényre jutó nyereség (EPS)
A Csoport egy részvényre jutó eredménye a 2004. és a 2003. december 31-i konszolidált adatok alapján a következõ:

Nettó eredmény IFRS szerint (millió forint)
Részvények átlagos száma az idõszakban (darab)
EPS egy részvényre (1.010 forint névérték)

2004. 12. 31.
9.086
24.250.776
375 forint

2003. 12. 31.
5.278
24.257.886
218 forint

A törzsrészvények átlagos számának meghatározása súlyozott számtani átlag számításával történt. A dolgozói részvények
a kalkuláció részét képezik, mivel ezek az eredménybõl 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 szereplõkkel 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 szerzõdések képezik. 2003. december 31-ig volt érvényben az
alapanyag ellátásra és melléktermék visszavásárlásra 1993-ban kötött hosszú távú keretszerzõdés. A TVK Rt. 2001-ben
írta alá a MOLTRADE-Mineralimpex Rt-vel a 2004-2013-ig terjedõ idõszakra vonatkozó hosszú távú alapanyag szállítási
szerzõdést.
Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos tranzakciók 2004. és 2003. évben

Értékesítés
- ebbõl:
Beszerzés
- ebbõl:

54

2004. év
millió forint

2003. év
millió forint

MOL Csoportnak
Kapcsolt vállalkozásnak

23.233
646

16.068
12.287

MOL Csoporttól
Kapcsolt vállalkozástól

102.673
952

75.462
2.609
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27. Az igazgatóság és a felügyelõ bizottság díjazása
A Társaság igazgatósága és felügyelõ bizottsága tagjainak díjazását 2004. és 2003. évre vonatkozóan az alábbiakban
foglaljuk össze:

Igazgatóság
Felügyelõ Bizottság
Összesen

2004. év
millió forint
3
6
9

2003. év
millió forint
4
7
11

Az igazgatóság és a felügyelõ bizottság tagjai részére a Társaság nem nyújtott sem kölcsönt, sem elõleget, illetve nevükben garanciákat a Társaság nem vállalt.

28. A mérlegen kívüli tételek
28.1. Kapcsolt vállalkozásoknak adott komfort levelek
A TVK Rt. Komfort-levelet állított ki a Raiffeisen Bank Rt. részére a Chemopetrol Kft.10.000.000,-Ft összegû folyószámla hitelkeretéhez kapcsolódóan. A TVK Rt. tulajdoni részesedése a Chemopetrol Kft.-ben 66,7%. TVK Rt. elõzetes 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 2005. november 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. elõzetes értesítési
kötelezettséget vállalt abban az esetben, ha a TVK-Polisec Kft.-ben a tulajdoni részesedése 50% alá csökkenne. A Komfortlevél lejárata a folyószámlahitel lejáratához igazodik, amely 2005. november 30.
28.2. A MOL Csoporttal kötött szállítási szerzõdés
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 szerzõdést 2004-2013-ig
terjedõ idõszakra. A szerzõdésben rögzítésre került az összes alapanyag mennyisége (1.850 - 2.000 kt évente), amelynek
minimum 57%-a vegyipari benzin és egyéb könnyû pirolízis alapanyag.
A MOLTRADE-Mineralimpex Rt. és a Társaság között meglévõ 10 éves keretszerzõdés a 2004. évet átmenetileg kezelte,
az új Olefingyár próbaüzeméhez igazodóan megfelelõ rugalmasságot biztosítva. 2004. évre a Társaság lekötött 784 ezer
tonna vegyipari benzint, 200 ezer tonna vegyipari gázolajat és 77 ezer tonna cseppfolyós gázt, mintegy 220 ezer tonna
melléktermék visszaadása mellett. 2004. évben átvételre került összesen 1.058,4 kt pirolízis alapanyag, és átadásra került
217,5 kt ikertermék.
MOLTRADE-Mineralimpex Rt-vel kétéves szerzõdést kötött a TVK Rt. a 2003-2004. évi addícionális propilén igényének
MOL Csoporton belüli biztosítására. A szerzõdött mennyiség 2004. évre összesen 73,6 kt, a 2004. éves anyagforgalom 
a többlet átvétel következtében  80,9 kt propilén volt.
28.3. A BorsodChem Rt.-vel kötött etilén szállítási szerzõdés
A Társaság 1993-ban hosszú távú etilén-szállítási keretszerzõdést kötött a PVC-t gyártó BorsodChem Rt-vel, amely 2003.
év végén lejárt. A szerzõdés értelmében a TVK Rt. 2003. december 31-ig évi minimum 66 ezer tonna etilén szállítására
volt kötelezett.
A hosszú távú stratégiai terveket figyelembe véve a Társaság tárgyalásokat kezdett a BorsodChem Rt-vel jövõbeni etilén
szükségleteirõl és ennek szállítási feltételeirõl, amelynek eredményeként létrejött a 2004-2013-ig terjedõ idõszakra vonatkozó
hosszú távú etilén szállítási szerzõdés. A szerzõdés szerint a BorsodChem Rt. köteles évente 140-155 kt etilént átvenni
a TVK Rt. etiléntermelõ többlet kapacitásának üzembelépése után.
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A többletkapacitás belépése elõtt 2004-re az etilén importban korábban keretszerzõdõ partnerünkkel a beszállító érdekmúlása miatt éves keretszerzõdés nem jött létre, ezáltal a BorsodChem Rt-nek is havonként spot megállapodásokkal tudtuk
az etilén ellátást biztosítani.
2004. évben 17 ezer tonna etilén import realizálódott. A Társaság a BorsodChem Rt. felé összesen 72 ezer tonna etilént
értékesített.
28.4. Mûanyag feldolgozó egységek értékesítése
A Társaság 2001. évben értékesítette az Unterland A.G-ban meglévõ üzletrészét.
Az Unterland A.G-ra vonatkozó szerzõdés része az a záradék, mely rögzíti hogy a TVK Rt. jogosult az Unterland
jövõbeni auditált adózott eredményébõl a korábbi részesedése alapján jutó részének megfelelõ hányadára, a 2003-tól
2005-ig tartó idõszakban. 2003. évben nem történt kifizetés az Unterland A.G. részérõl. 2004. év elején a két fél között
megállapodás jött létre, hogy a TVK Rt. a záradékban foglalt jogáról lemond 300 ezer EUR ellenében, amely megfizetésre került 2004-ben.
28.5. Portfólió-kezelési szerzõdéssel és értékpapír befektetésekkel kapcsolatos jogi vita
1998. évben a Társaság egyik volt vezetõ tisztviselõjének hatásköri túllépése miatt, az eredetileg diszkont kincstárjegyek
vásárlására jóváhagyott 1.000 millió forintból a Quantum Bróker Rt. közvetítésével részvény portfolió került megvásárlásra. A Társaság vitatta a tranzakció jogosságát és megkérdõjelezte 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 Legfelsõbb Bíróság a TVK Rt. fellebbezésnek nem adott helyt, ezért 2001-ben
a Társaság 569 millió Ft értékben leírta fennálló követelését.
2002. évben a Fõvárosi Bíróságon mintegy 450 millió forint összegû kereseti követeléssel élt a Társaság az Insider Kftvel szemben, miután az üggyel kapcsolatban folyamatban lévõ büntetõeljárás eddig feltárt adatai szerint ez a társaság
hozható összefüggésbe a TVK Rt. károsodásának bekövetkeztével. Az ügyben megtérülésre reális esély nincs. Jogerõs
ítélet az ügyben 2005. évben várható.
28.6. Környezetvédelem
1996. évben, a TVK Rt. privatizációja elõtt megtörtént a Társaság környezetvédelmi állapotának teljes körû felmérése. A
felmérés alapján elkezdõdött az Olefingyár területén feltárt talajszennyezés kármentesítése, ezen felül folytatódott a festékgyár területén folyó kármentesítés, a többi szennyezett területen pedig 1999. évben külsõ szakcég bevonásával megkezdõdött 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 kezdõdött meg 2002. második felében a környezetvédelmi kármentesítés alatt álló területek felszín
alatti szennyezettségének felmérése. A külsõ szakértõ cég által végzett állapotfelmérés munkaanyagai alapján valószínûsíthetõ többlet kármentesítési ráfordítás miatt 2002 során 2.101 millió forint környezetvédelmi céltartalék képzésre került sor.
A céltartalék összege csak a jelentéskészítés idõpontjában ismert és jól számszerûsíthetõ várható kiadásokra nyújtott
fedezetet.
A Társaság 2003. év során tovább folytatta a külsõ szakértõ cég által végzett felszín alatti szennyezõdések vizsgálatát,
a szennyezõdés mértékének és kiterjedésének pontosítása, valamint a kármentesítési technológia meghatározása érdekében.
A vizsgálatok jelentõs mértékû a múltból származó felszín alatti szennyezõdést állapítottak meg. Az állapotfelmérésrõl szóló
2003. év végén elkészült összefoglaló jelentést a Társaság az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelõség (a továbbiakban Hatóság) részére a kötelezésben elõírt határidõre 2004-ben benyújtotta.
A Hatóság az állapotfelmérésrõl készített záródokumentációval kapcsolatban további kiegészítéseket írt elõ, amelyet a TVK
Rt. elkészíttetett és benyújtott. Ezek alapján az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség (ÉMIKÖTEVIFE) hatósági kötelezést adott ki mûszaki beavatkozási terv elkészítésére és benyújtására 2005.
szeptember 30-ai határidõvel.
Az állapotfelmérés eredményeinek ismeretében, a szennyezõdés mértékének és kiterjedésének pontosítását követõen
elkezdtük a MOL Csoport EBK (Munkaegészség Biztonság- Környezetvédelem) szervezettel közösen a környezetvédelmi
kötelezettségek teljesítésre vonatkozó stratégiák kidolgozását, amely következtében a céltartalék felülvizsgálatra és megnövelésre került 1.300 millió Ft összegben.
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A Társaság a környezetvédelmi kármentesítési feladatok elemzését folyamatosan végzi és jelentõs pénzügyi, valamint szellemi ráfordítással kívánja elérni, hogy a múltból örökölt területek problémáit megoldva a törvényi kötelezettségeknek megfeleljen. Ezen várhatóan jelentõs jövõbeni pénzügyi ráfordítások mértéke csak további vizsgálatok elvégzése után lesz számszerûsíthetõ, mivel a jelenlegi információk alapján sem a szennyezõdés kiterjedése, sem a kármentesítési technológia nem
definiált. A Társaság által a jelenleg számszerûsíthetõ környezetvédelmi kötelezettségekre 2004-ben 1.300 millió Ft
környezetvédelmi céltartalékot képzett, így a céltartalék értéke 2004. december 31-én 4.015 millió Ft.
A jelenlegi szerzõdések és az összes birtokunkban lévõ információ alapján az elkövetkezendõ 12 évre a Társaság megbecsülte a költségeket.

29. Stratégiai projektek 2004. évi eseményei
A Petrolkémiai Fejlesztési Projektek terveztetését és a kapcsolódó áruk és szolgáltatások beszerzését a Társaság befejezte. A projekten dolgozó kivitelezõk létszáma márciusban érte el a maximumot (közel 3000 fõ), év végére a kivitelezés
befejezõ fázisában a létszám a beüzemelõ személyzettel együtt 200 fõ alá csökkent.
Az egyes alprojektek eseményei az alábbiakban kerülnek bemutatásra:
Olefin-2 projekt: Befejezésre kerültek a beüzemeléshez szükséges kivitelezési tevékenységek: az acélszerkezetek
szerelését, a statikus berendezések és a forgógépek letelepítését, a csõszerelési munkálatokat, a terepi villamos és mûszeres szerelést, a bontókemencék kivitelezését, a kísérõfûtés szerelést, a korrózióvédelmi és szigetelési munkákat. A
kivitelezés befejezõ munkáival párhuzamosan áprilistól november közepéig a Társaság lefolytatta a komplex próbák
tevékenységeit (csõvezetékek kifúvatása, technológiai egységek mosatása, reaktorok katalizátorainak betöltése, forgógépek
tesztelése, forgógép csoportok beüzemelése, csõkemencék falazatszárítása, funkciópróbák, tömörségi próbák, inertizálás).
November 19-én a projekt elérte a teljes üzem mechanikai készreszereltségi állapotát, a próbaüzem megkezdõdött.
Decemberben beüzemelésre kerültek az etilén termelés indításához szükséges technológiai egységek, és a termelt etilénnel december 25-tõl látja el a Társaság a BorsodChem Rt.-t. A próbaüzem során összesen 4.073 millió Ft próbaüzemi
költség merült fel, amelyet csökkentett a próbaüzem során elõállított termékek értékesítésének és belsõ átadásának
bevétele 1.143 millió Ft, valamint az év végén készleten lévõ termékek állományba vételkori piaci értéke 304 millió Ft
összegben. Ez alapján a befejezetlen állományba 2.626 millió Ft próbaüzem költség került elszámolásra. Az aktiválás várható
idõpontja 2005. II. negyedév.
Polietilén-4 projekt: Minden kivitelezési munka befejezõdött: az építészeti munkák, az acélszerkezetek szerelése, a
készülékek telepítése, a csõszerelés, a villamos és mûszeres munka, a szigetelés és a bádogozás. Júliusban elvégzésre
kerültek a logisztikai blokk garanciális kimérései. Július 31-én a Társaság aláírta az üzem mechanikai komplettségi állapotát
igazoló jegyzõkönyvet. Augusztus 12-én deklaráltuk az üzem RFC állapotát (Ready For Commissioning), és megtörtént a
szénhidrogén bevétele. A próbaüzem során fellépõ hibák javítását követõen decemberben lefolytatódott a 7000F bimodális
termék garanciális kimérése és aláírásra került a Provisional Acceptance jegyzõkönyv.
A próbaüzem során összesen 1.949 millió Ft próbaüzemi költség merült fel, amelyet csökkentett a próbaüzem során elõállított termékek értékesítésének árbevétele 938 millió Ft, valamint a próbaüzem lezárásakor készleten lévõ termékek
állományba vételkori piaci értéke 741 millió Ft összegben. Ez alapján az aktivált próbaüzemi költség értéke 270 millió Ft.
Az aktiválás idõpontja 2004. december 30.
Kiszolgáló Létesítmények Projekt: Határidõre kiépítésre került az üzemközi termék és szolgáltató vezeték hálózat.
Befejezõdött az etilén tartály külsõ és belsõ palástjának hegesztése, a külsõ palást korrózióvédelmi munkái, a szigetelés,
a csõszerelés és a nyomáspróbák, valamint a villamos- és mûszeres szerelés. Július 10-én elérte a projekt az etilén tároló
rendszer MC állapotát. Szeptemberben lefolytatódott a garanciális kimérés. Szeptember végén aláírásra került az Uhdeval, novemberben az Olajtervvel az ideiglenes átadás-átvételi jegyzõkönyv. Márciusban befejezõdött az etiléntároló rendszer villamos energia ellátásának kiépítése, valamint a szennyvíztisztító korszerûsítése. Az O-1 területén kiépítésre került a
low polimer repirolizáló rendszer, melynek a Társaság lefolytatta a próbaüzemét. Befejezõdött az üzemek közötti úthálózat
bõvítése és az O-2/PE-4 üzemek villamos energia ellátásának kiépítése. A projektbe tartozó létesítmények jelentõs részének
aktiválása 2004. december 31-én megtörtént.
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2004. december 31-én a 2005. évre várható teljes kifizetés a következõ:
Projekt megnevezése
Olefin-2.
Polietilén 4.
Kiszolgáló létesítmények
Összesen: (Értékek millió EUR-ban)

2005
15
7
2
24

30. Finanszírozási eszközök, kockázatkezelés
Valutaárfolyam és a világpiaci ár kockázata
A Társaság által használt legfontosabb alapanyagok, valamint a TVK Rt. által elõállított olefin és polimer termékek árai
ezen termékek világpiaci áraihoz kötöttek. Az értékesítés bevételét jelentõsen befolyásolja a forint intervenciós sávon belüli
helyzete, azaz az euró/forint árfolyam, míg a vásárlások elsõsorban 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.
2004. december 31-én a Társaságnak nem állt fenn nyitott határidõs vételi deviza pozíciója.
Likviditási és hitelezési kockázat
A likviditási kockázatok azon lehetõségekbõl 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 szerzõdés aláírása elõtt minden esetben gondosan megvizsgálja a leendõ vevõ kondícióit és felméri a fizetési folytonosság teljesülésének feltételeit. A
vevõkövetelések jelentõs részét a Társaság hitelbiztosítással fedezi. A Társaság vezetése azon a véleményen van, hogy a
hitelek kockázata nem tér el jelentõsen 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 köszönhetõen. A nyilvános kereskedésbe bevont értékpapírok piaci értéke a tõzsdei jegyzés
szerinti ár alapján kerül megállapításra. Minden olyan egyéb eszköz esetében, mely nem rendelkezik tõzsdei 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 köszönhetõen.
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 jelentõsen közeledtek a magyar számviteli elõírások az IFRS elõírásaihoz. A számviteli
alapelvek kialakításában meghatározó volt az EU 4., 7. és 8. direktívája, azonban ezek bizonyos vonatkozásban még mindig
eltérnek az IFRS-tõl.
A következõ táblázat mutatja a magyar, nem konszolidált saját tõke egyeztetését az IFRS beszámolóhoz.

2004. december 31. - MSZSZ Társaság
IFRS konszolidáció hatása
Külsõ tulajdonosok részesedése az IFRS szerint
IFRS módosítások:
- Megváltott dolgozói részvények
- Halasztott adó
- Mûszaki berendezések aktivált értéke
- Mûszaki berendezések értékcsökkenése
- Finanszírozási költségek aktiválása
- Pénzügyileg nem realizált mennyiségi engedmény
elhatárolása
- Befektetetések értékelésének különbözete
- Egyéb
2004. december 31. - IFRS Csoport

2003. december 31. - MSZSZ Társaság
IFRS konszolidáció hatása
Külsõ tulajdonosok részesedése az IFRS szerint
IFRS módosítások:
- Megváltott dolgozói részvények
- Halasztott adó
- Mûszaki berendezések aktivált értéke
- Mûszaki berendezések értékcsökkenése
- Finanszírozási költségek aktiválása
- Pénzügyi eszközök átértékelése
- Pénzügyileg nem realizált mennyiségi engedmény
elhatárolása
- Befektetetések értékelésének különbözete
- 1998-2000. évi APEH revízió hatása
- Egyéb
2003. december 31. - IFRS Csoport

Mérleg
szerinti
eredmény Saját tõke
millió forint millió forint
10.634
114.519
107
6
-39
-39

Jegyzett
tõke
millió forint
24.666
0
0

Tartalékok
millió forint
79.219
-101
0

1
2
3
3
4

-171
0
0
0
0

0
-269
7.668
-7.258
-63

0
-1.676
0
-45
63

-171
-1.945
7.668
-7.303
0

6
7

0
0
0
24.495

-1.766
530
-163
77.797

79
-210
173
9.086

-1.687
320
10
111.378

Mérleg
szerinti
eredmény Saját tõke
millió forint millió forint
5.851
103.885
206
52
-89
-89

Jegyzett
tõke
millió forint
24.666
0
0

Tartalékok
millió forint
73.368
-154
0

1
2
3
3
4
5

-165
0
0
0
0
0

0
-587
7.668
-6.601
63
647

0
318
0
-657
-126
-647

-165
-269
7.668
-7.258
-63
0

6
7
8

0
0
0
0
24.501

-1.036
366
-1.212
62
72.584

-730
164
1.212
-224
5.278

-1.766
530
0
-162
102.363

1. Megváltott dolgozói részvények
Az IFRS elõírása szerint a megváltott dolgozói részvények névértéke a jegyzett tõkét csökkenti.
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2. Halasztott adó
Az IFRS elõírja a halasztott adó eszköz vagy kötelezettség kimutatását minden idõbeli adóeltérésre, ha ezen eszközök és
kötelezettségek elszámolt értéke a jövõbeni adóalapot képezõ nyereség meghatározásakor érvényesíthetõ lesz. A MSZSZ
nem teszi lehetõvé 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-elõállításhoz kapcsolhatóak. A finanszírozási költségek magukba foglalhatják az árfolyam különbözetnek a kamatot helyettesítõ
részét is. A MSZSZ 2001. december 31-ig az árfolyam különbözeteket nem engedte aktiválni, de a finanszírozáshoz kapcsolódó kamat aktiválását elõírta.
4. Finanszírozási költségek aktiválása
Az IFRS megengedi azon finanszírozási költségek aktiválását, amelyek közvetlenül eszköz beszerzéshez vagy eszköz-elõállításhoz kapcsolhatóak. A finanszírozási költségek tartalmazzák a járulékos költségek idõarányos részét, a kamatokat és a
kamatokat helyettesítõ árfolyam különbözeteket addig a mértékig, ameddig a kamat korrekcióként jelentkezik. A MSZSZ
2002. január 1-jétõl 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 ettõl eltérõen, a teljes nettó nem realizált árfolyamnyereséget korábban el kellett határolni a késõbbi
idõszakok árfolyamveszteségének ellentételezésére. 2003. január 1-jétõl azonban  visszamenõleges hatállyal 2002. évre
vonatkozóan  ez a módszer megváltozott oly módon, hogy a 2001 végéig elhatárolt, felhalmozott nem realizált árfolyamnyereséget a következõ 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 szerzõdésen alapuló  konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem
számlázott  utólag adott engedmények szerzõdés szerinti, a mérlegkészítés idõpontjáig pénzügyileg rendezett összegét
lehet kimutatni az egyéb ráfordítások között.
7. Befektetetések értékelésének különbözete
Az IFRS szerint a befektetéseket tõke módszerrel értékelik, míg a magyarban értékvesztéssel csökkentett bekerülési
értéken.
8. 1998-2000. évi APEH revízió hatása
A számviteli becslések helyesbítésére vonatkozó IFRS elõírás szerint a becslés korrekciójának összegét a folyó idõszak
nettó nyereségének vagy veszteségének megállapításában kell figyelembe venni.

32. Mérlegkészítést követõ események
TVK Ausztria GmbH.
A TVK Ausztia GmbH. végelszámolása 2005. januárjában elkezdõdött, ezen idõponttól a polimer termékek ausztriai
értékesítését a MOL Austria GmbH. végzi.
TVK Erõmû Kft.
A TVK Erõmû Kft. az eszközeit 2005. január 21-én aktiválta.
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Társaságirányítás
A TVK kiemelten fontosnak tartja a legmagasabb elvárásoknak is megfelelõ társaságirányítási rendszer alkalmazását. Ennek
megfelelõen a Budapesti Értéktõzsde által kiadott Felelõs Vállalatirányítási Ajánlásokkal összhangban a TVK 2004 elsõ
félévében önkéntesen nyilatkozott arról, hogy a társaság a megfogalmazott irányelveket megismerte, azokkal alapvetõen
egyetért, és a társaság Igazgatósága a társaság mûködése és mûködtetése során törekszik a vállalatirányítási ajánlások
betartására.
A TVK Rt. társaságirányítása összhangban van a Budapesti Értéktõzsde követelményeivel, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének irányelveivel és a jelenleg érvényes tõkepiaci szabályozással. Emellett a TVK Rt. rendszeresen
felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan fejlõdõ legjobb nemzetközi
gyakorlatnak.

Az Igazgatóság
A TVK Rt. ügyvezetõ szerve az Igazgatóság, melynek kollektív felelõsségi körébe tartozik valamennyi társasági mûvelet.
Az Igazgatóság, mint a TVK Rt. testületi felelõsséggel mûködõ ügyvezetõ szerve tevékenységében, célkitûzésében kiemelt
feladatként szerepel a részvényesi érték növelése, az eredményesség és hatékonyság javítása, a mûködés átláthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.
A TVK Rt. és leányvállalatai egységet alkotnak, ezért az Igazgatóság a fenti elvek és célok érvényesítését, a TVK-kultúra
csoportszintû elterjesztését elsõdleges feladatának és kötelességének tekinti.
Kapcsolat a részvényesekkel
Az Igazgatóság tudatában van annak, hogy a testület felelõs a TVK-csoport eredményeiért és teljesítményeiért, teljes
mûködéséért, tisztában van a részvényesek elvárásaival, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azoknak a társaság
mûködtetése megfeleljen. Folyamatosan elemzi és értékeli a mûködési környezetet és a cégcsoport teljesítményét, hogy a
részvényesek elvárásai maximálisan teljesüljenek.
A részvényesekkel történõ kapcsolattartás hivatalos csatornái az éves jelentés és beszámoló, valamint a Budapesti Értéktõzsdén keresztül közzétett negyedéves jelentések és egyéb bejelentések. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak
az üzletmenetrõl, az eredményekrõl és a stratégiáról az éves rendes közgyûlésen, valamint a rendkívüli közgyûléseken. A
befektetõk év közben is megkereshetik a TVK Rt.-t kérdéseikkel, illetve a közgyûléseken is szívesen fogadjuk kérdéseiket
és javaslataikat. Az egyes társasági eseményekkel kapcsolatban (közgyûlés, részvényátalakítás, osztalékfizetés, egyéb),
valamint a részvénykönyvi adatokról a társaság a részvényesek felé tájékoztatást ad.
A TVK befektetõi kapcsolattartója felelõs a fenti tevékenységek összefogásáért és a részvényesekkel történõ napi kapcsolattartásért (kontakt információ a Részvényesi Információk fejezetben az éves jelentés végén található). További információ a TVK honlapján (www.tvk.hu) is elérhetõ, ahol egy külön fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ
tagjait érintõ kérdésekkel.
Az Igazgatóság mûködése
Az Igazgatóság mint testület mûködik és hoz határozatokat.
Az Igazgatóság a társaság megalapításakor (1991. december 31.) ügyrendben határozta meg saját mûködését, amelyet
rendszeresen aktualizál a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.
Az ügyrend tartalmazza:
 az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
 az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a jelentések gyakoriságát,
 az elnök és alelnök fõbb feladatait,
 az igazgatósági ülések rendjét és elõkészítését, annak állandó napirendjét (keretét),
 a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenõrzését.
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Az Igazgatóság beszámolója a 2004. évi tevékenységrõl
2004-ben az Igazgatóság 5 ülést tartott, 90%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok  mint a
bizottsági elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekrõl, a tõkepiaci folyamatok áttekintése  mellett az Igazgatóság egyedileg értékeli valamennyi üzleti szegmens teljesítményét is.
Az Igazgatóság bizottságai
Az Igazgatóság meghatározott feladatok ellátása céljából állandó bizottságokat hozott létre. A bizottságok elõzetes javaslattételi jogosítvánnyal rendelkeznek azokban a kérdésekben, melyeket az Igazgatóság és a menedzsment közti hatásköri
megosztást tartalmazó, ún. Döntési és Hatásköri Lista (DHL) rögzít.
Pénzügyi és Audit Bizottság (6 tag, 1 alkalmazotti, 5 nem alkalmazotti jogviszonyban) feladatai: az Igazgatóság
hatékony munkájának elõsegítése a pénzügyi, kockázatkezelési, pénzügyi auditálási területekkel kapcsolatos kérdésekben,
továbbá minden olyan ügyben, amelyet az Igazgatóság hozzá utal. Az Audit Bizottság 2004-ben 6 alkalommal ülésezett,
az átlagos részvételi arány 90% volt.
A Társaságirányítási Bizottság (3 tag, 1 alkalmazotti, 2 nem alkalmazotti jogviszonyban) feladatai: a nemzetközi standardoknak megfelelõ igazgatósági mûködés és összetétel támogatása, az Igazgatóság és a tulajdonosok közötti kapcsolatok átláthatóságának, egyértelmûségének elõmozdítása, valamint az Igazgatóság hatékony munkájának elõsegítése a vállalat mûködésével, felsõ vezetésével, javadalmazási és érdekeltségi rendszerével kapcsolatos kérdésekben, továbbá minden
olyan ügyben, amelyet az Igazgatóság hozzá utal. A Társaságirányítási Bizottság 2004-ben 2 ülést tartott, melyeken a
részvételi arány 100% volt.
Projekt Irányító Bizottság (9 tag, 4 alkalmazotti, 5 nem alkalmazotti jogviszonyban) feladatai: felügyeli a TVK stratégiai projektjének megvalósítási folyamatát, ellenõrzi és értékeli a Projekt Megvalósítási Team munkáját, biztosítja az erõforrásokat a projekt-menedzsment hatékony tevékenységéhez, a létesítmények optimális mûszaki színvonalon, határidõre és
költségkereten belül történõ 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 projektkoordinációs 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 belsõ
kontroll-politikák a leghatékonyabban érvényesüljenek. A Döntési és Hatásköri Lista célja: a társaság részvényesi értékének
maximalizálása, valamint az egyértelmû döntési és hatásköri felelõsségek rögzítése a mûködési és pénzügyi hatékonyság
kiváló szintre emelése érdekében.
A Döntési és Hatásköri Lista kialakításának alapelvei:
 biztosítani a részvényesek hatékony érdekérvényesítését az Igazgatóságon keresztül, támogatni és elõsegíteni a hatékonyabb, gyorsabb, TVK szinten egységes döntéshozatalt,
 biztosítani a megfelelõ egyensúlyt a menedzsment döntési szabadsága és a szigorú belsõ 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 megfelelõ utóértékelést és kontrollt,
 biztosítani a funkcionális és üzleti mátrixirányítást a TVK-n belül és leányvállalati szinten egyaránt.
A rendszer arra hivatott, hogy megelõzze azt, hogy a vállalat hibásan hajtsa végre az Igazgatóság által meghatározott
politikát és stratégiát.
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Felügyelõbizottság
A Felügyelõbizottság a közgyûlés részére  a tulajdonosok megbízásából  ellenõrzi a társaság ügyvezetését.
A TVK alapszabálya szerint a társaság Felügyelõbizottsága legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen a testület tagjainak 1/3-a a munkavállalók képviselõibõl tevõdik
össze, így a TVK Felügyelõbizottságában 2 fõ képviseli a munkavállalókat, és 3 fõ a tulajdonosok által megbízott külsõ 
a társasággal munkaviszonyban nem álló  személy.
A Felügyelõbizottság javadalmazásáról legutóbb a 2004. április 29-i, évi rendes közgyûlés döntött, ennek megfelelõen a
MOL-csoport munkavállalói vagy vezetõ tisztségviselõi  a munkavállalói küldötteket kivéve  a Felügyelõbizottságban
végzett munkájukért, funkciótól függetlenül, díjazásban nem részesülnek. Tiszteletdíjban részesülõ felügyelõbizottsági tagok
díja 200.000 Ft/hó/fõ, elnöki funkció ellátása esetén a tag díja 250.000 Ft/hó/fõ.
Könyvvizsgálók
A könyvvizsgálót a TVK közgyûlése választja meg.
A TVK könyvvizsgálatát az 1999 és 2002 közötti idõszakban az Arthur Andersen, 2003-ban Ernst & Young Könyvvizsgáló
Kft. látta el. A 2004. április 29-i éves rendes közgyûlés megválasztotta a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young
Könyvvizsgáló Kft.-t, mellyel a 2004. évet lezáró éves beszámolók vizsgálatára kötöttek szerzõdést. A megbízás a 2004.
évi éves beszámolókat elfogadó, 2005-ben tartandó éves rendes közgyûlés befejezéséig érvényes.
A könyvvizsgálati szerzõdés 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, nem konszolidált és konszolidált éves beszámolót. Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok, valamint a Számviteli Törvény és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok alapján került végrehajtásra. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálati munka
folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, a TVK fõ testületi ülésein történõ részvétellel és egyéb konzultációs
formákon keresztül biztosítják.
A könyvvizsgálók ezenkívül negyedévente áttekintik a tõzsdei gyorsjelentést, bár teljes könyvvizsgálatot nem végeznek, és
így nem bocsátanak ki könyvvizsgálói jelentést sem ezekrõl.
Az Ernst & Young Kft. adótanácsadói szolgáltatásokat is nyújtott a TVK Rt. részére. 2004-ben az ilyen jellegû szolgáltatások teljes költsége a könyvvizsgálat díjának felét tette ki.
Véleményünk szerint az Ernst & Young Kft. által ilyen jogcímen nyújtott szolgáltatások egyike sem veszélyezteti a könyvvizsgálói függetlenséget.
A könyvvizsgálók részére kifizetett díjak, 2003-2004 (millió Ft)

TVK Rt. könyvvizsgálatának díja
Egyéb szolgáltatások
Összesen
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2003
31,0
14,9
45,9

2004
31,0
6,3
37,3

Társaságirányítás

Felelõs vállalatirányítási alapelvek
Vezetõ állású személyek teljesítményértékelési és -díjazási irányelvek
Az Igazgatóság évente egy alkalommal értékeli a társaság menedzsmentjének munkáját mind egyéni, mind társasági szinten, és kitûzi az adott idõszakra vonatkozó, ösztönzési rendszerben meghatározott feladatokat és azok teljesítését a
menedzsment számára.
Az értékelési és javadalmazási struktúra kialakításában irányelv a társasági stratégiával összefüggõ kompenzációs rendszer
és gyakorlat mûködtetése, amely hatékony eszközként alkalmazható a társaság célkitûzéseinek eredményes eléréséhez, és
kiemelt figyelmet fordít a társaság szervezeti felépítésében kulcspozíciót betöltõ munkavállalók ösztönzésére.
Kockázatkezelési irányelvek
A kockázatkezelési irányelvekre vonatkozó információk a pénzügyi jelentésben és a vezetõség beszámolójában találhatók.
Bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos irányelvek
A TVK vezetõ tisztségviselõjének, felügyelõbizottsági tagjának és minden munkavállalójának tilos  TVK törzsrészvényt érintõ, 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 Felügyelõbizottság és a felsõvezetés tagjai kötelesek a TVK által kibocsátott TVK törzsrészvényekkel
kapcsolatos 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.
Külsõ szerveknek, illetve személyeknek a TVK munkájába történõ bevonása esetén csak a konkrét feladat végzéséhez
szükséges és indokolt információkat kell rendelkezésre bocsátani, és az információk védelmét titoktartási megállapodásban
kell biztosítani.
Az üzleti etikával kapcsolatos irányelvekrõl
Az Etikai Kódex összefoglalja és rendszerezi az üzleti-gazdasági élet mindazon etikai normáit, felelõsségi 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 kivagy átdolgozni belsõ rendszereiket és utasításaikat, meglévõ szabályzataikat. A TVK Etikai Kódexe nyilvános, hozzáférhetõ
a TVK honlapján.
Nyilvánosságrahozatali alapelvek
Az Igazgatóság határozza meg azokat az alapelveket, amelyek biztosítják, hogy minden, a vállalatot érintõ, illetve a vállalat értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentõs információ pontosan, hiánytalanul és idõben közzétételre kerüljön.
Ennek célja, hogy a befektetõk megbízható és összehasonlítható információk alapján megértsék és értékelhessék a vállalat
üzleti tevékenységét, helyzetét és dönthessenek a különbözõ befektetési lehetõségek között.
A vállalat menedzsmentje köteles biztosítani, hogy a vállalat nyilvánosságrahozatali gyakorlata az Igazgatóság által
meghatározott alapelveknek megfelelõen történjen meg.
A társaság nyilvánosságrahozatali rendszert dolgozott ki, melynek célja, hogy biztosítsa a közzétételre szánt információk
lehetõ legrövidebb idõn belül történõ közzétételét.
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Igazgatóság
Mosonyi György (56)
Az Igazgatóság elnöke 2002. április 26-tól.
a MOL-csoport vezérigazgatója
okleveles vegyészmérnök

Mosonyi György

Olvasó Árpád

elnök

elnökhelyettes

A Veszprémi Egyetemen szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972ben. 1974-tõl a Shell International Petroleum Co. (SIPC) magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója.
1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992-93-ban a ShellInterag Kft. ügyvezetõ igazgatója. 1994-tõl 1999-ig a Shell Hungary
Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a Közép- és Kelet-Európai
Régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója
is. A Joint Venture Szövetség elnöke, a Panrusgáz igazgatóságának
tagja. 1999. július 19-tõl a MOL-csoport vezérigazgatója.
Olvasó Árpád (46)
Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-tól, igazgatósági tag
2000. április 29-tõl.
a TVK Rt. vezérigazgatója
okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás
1983-ban szerzett okleveles vegyészmérnök diplomát a Veszprémi
Vegyipari Egyetemen. 1992-ben a Buckinghamshire College 
SZÁMALK Diploma in Management Studies diplomát szerzett. 1993ban 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
Kõolajipari Vállalatnál üzemmérnöki, operátori, mûszakvezetõi, majd
üzemvezetõ-helyettesi beosztásokban; 1992-tõl 1995-ig a MOL Rt.
Dunai Finomítójánál üzemvezetõi, majd projekt vezetõi; 1995-tõl 1997ig az Oracle Hungarynél vezetõ konzultánsi és projekt vezetõi beosztásokban dolgozott. 1997-tõl a MOL-csoport DS partnerkapcsolati
vezetõje, 1999-tõl a Vegyipari Divízió fõosztályvezetõje, majd 2001-tõl
a Vegyipari Portfolió Menedzsment igazgatója. 1997-tõl a Magyar
Vegyipari Szövetség elnökségi tagja. 2004. december 15-tõl a
Szövetség elnöke.

Az Igazgatóság további tagjai

Áldott Zoltán

Bács Zalán

Áldott Zoltán (36)
a MOL-csoport Kutatás-Termelés Divízió
ügyvezetõ igazgatója
okleveles közgazdász
Áldott Zoltán 2004. szeptember 2. óta
a
MOL-csoport
Kutatás-Termelés
Divízió ügyvezetõ igazgatója. 2001 és
2004 szeptembere között a MOL-cso-
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Michel-Marc Delcommune

port stratégia és üzletfejlesztési igazgatója volt. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1991-ben. 1990 és 1991-ben a
Creditum Pénzügyi Tanácsadó Rt.
tagja volt, 1992 és 1995 között különbözõ pozíciókat töltött be az Eurocorp
Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél. 1995 és
1997 között a MOL Privatizációs

Fõosztályát vezette, valamint 1997 és
1999 között a Tõkepiaci Mûveletek
Igazgatóságának igazgatója volt. 1999tõl a Stratégia és Üzletfejlesztés
vezetõje volt. 2000 novemberétõl a
MOL, majd 2001 júniusától 2004
szeptemberéig a MOL-csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatójaként
tevékenykedett. A Slovnaft Igazgatóságának helyettes elnöke, valamint
tagja a TVK Rt. és a Budapesti Értéktõzsde Igazgatóságának, elnökhelyettese az INA d.d. Felügyelõbizottságának és tagja a ZMB Igazgatóságának is.

Társaságirányítás
IGAZGATÓSÁG

Faiz Fred

Horváth Zoltán

Bács Zalán (36)
Az Igazgatóság tagja
2002. április 26-tól.
az INA d.d. Igazgatóságának tagja
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-csoport
Marketing igazgatóságán kezdte, majd
az Arthur D. Little tanácsadó cég
londoni irodájában és a MOL-csoport
külföldi vállalkozási osztályvezetõként
dolgozott. 1996-ban a MOL Romania
ügyvezetõ igazgatói tisztségét látta el.
1997-tõl a MOL Rt. Forrás allokációs
igazgatója volt, 2000-ben a Slovnaft a.
s. projektvezetõjeként dolgozott. 2000
és 2003 között a MOL-csoport tervezési és kontrolling igazgatója volt.
2003. július 1-tõl 2004. december
31-ig a TVK Rt. gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató-helyettese. 2005.
január 1-tõl az INA d.d. Igazgatóságának tagja.
Michel-Marc Delcommune (56)
A MOL-csoport stratégiai igazgatója
2004. szeptember 2-tõl.
Az Igazgatóság tagja
2000. november 3-tól.
okleveles vegyészmérnök,
MBA diplomás
A MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese 1999. október 11-tõl,
stratégiai igazgató 2004. szeptember
2-tõl. A MOL-csoport Igazgatóságának tagja 2000. április 28-tól. A
belgiumi Liege egyetemén szerezte
vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben,

Molnár József

majd MBA fokozatot szerzett a New
York állambeli Cornell Egyetemen.
1972-ben csatlakozott a PetroFina
csoporthoz, majd 1990-tõl elsõsorban
vállalati pénzügyekkel és biztosítási
kérdésekkel foglalkozott, mint vezérigazgató-helyettes és CFO. Fentiek
mellett 1999-tõl humánerõforrás 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.
Faiz Fred (51)
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 és 1990
között a KPMG Londoni Irodájában
töltött be különbözõ vezetõi pozíciókat; az Egyesült Királysági Energia
Részleg tanácsadójaként. Többek
között részt vett a British Gas privatizációjában, valamint a multi-fegyelmi
testület projektvezetõjeként tanácsadója volt a UK Department of
Energy-nek a tíz angliai és walesi
vízügyi hatóság átalakításában azok
privatizációja kapcsán. 1990-tõl a
Privatisation Strategy Consultants
ügyvezetõ igazgatója, feladata a privatizációs projektek és a tanácsadói
szolgáltatások vezetése; 1990 és
1998 között a magyar állam tanácsadója volt privatizációs programok és
a Budapesti Értéktõzsde fejlesztése
során.

Horváth Zoltán (43)
Az Igazgatóság tagja
2001. április 20-tól.
a MOL-csoport stratégiai és üzletfejlesztési tanácsadója
jogi szakokleveles mérnök-közgazdász,
befektetés elemzõ
Diplomáit 1987-ben, 92-ben, 95-ben
és 98-ban szerezte. 1997 januárjától
dolgozik a MOL-csoportnál, 1997-tõl
1999-ig mint a Privatizációs és Tõkepiaci Tranzakciós Osztály vezetõje,
jelenleg pedig a Stratégiai és Üzletfejlesztési Igazgatóság üzletfejlesztési
tanácsadójaként a MOL-csoport regionális terjesztési stratégiájához kapcsolódó egyes kiemelt projektek irányításáért felelõs. 1992-tõl a privatizációért felelõs állami vagyonkezelõ
szervezeteknél, az ÁVÜ-nél, AV Rt.nél és ÁPV Rt.-nél elsõsorban a
tõkepiaci úton megvalósult értékesítésekben és privatizációkban mûködött közre.
Molnár József (50)
Az Igazgatóság tagja
2001. április 20-tól.
a MOL-csoport pénzügyi igazgatója
diplomás közgazdász
1978-ban szerezte diplomáját. A
BorsodChem Rt. jogelõdjénél, a
Borsodi Vegyi Kombinátnál különbözõ
középvezetõ pozíciókat töltött be.
1991-tõl, mint a BorsodChem Rt.
gazdasági vezérigazgató-helyettese
vett részt a társaság reorganizációjában, a privatizáció és a tõzsdei
bevezetés elõkészítésében. 2001.
április 18-ig a cég, illetve a
BorsodChem cégcsoport pénzügyi,
számviteli, kontrolling, információtechnológiai, akvizíciós és üzletrészértékesítési feladataiért, valamint a
leányvállalatok felügyeletéért volt
felelõs. 2001. április 23-tól a TVK Rt.
vezérigazgatója. 2003. július 1-tõl a
MOL-csoport
tervezés-kontrolling
igazgatója, majd 2004. szeptember 2tõl pénzügyi igazgató.
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Felsõvezetés
Olvasó Árpád (46)
Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-tól, igazgatósági tag
2000. április 29-tõl.
vezérigazgató
okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás
Olvasó úr életrajzát az igazgatósági tagoknál adjuk meg.
Vályi Nagy Tivadar (49)
pénzügyi és gazdálkodási vezérigazgató-helyettes (2005. január 1-tõl)
diplomás vegyészmérnök
1982-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványolaj és Széntechnológia ágazatán. 1978 óta dolgozik a Tiszai
Vegyi Kombinátban. Üzemmérnökként dolgozott a társaság különbözõ
polimerizációs üzemeiben 1994-ig. Az ERP alkalmazás implementációs
munkáiban projektvezetõként részt vett, majd az alkalmazás bevezetését
követõen 1995-tõl a gazdálkodási területen üzletági gazdasági vezetõként, majd a Petrolkémiai Üzletág tervezési és elemzési vezetõjeként
dolgozott. 2000-tõl a társaság controlling vezetõje. 2005. január 1-jétõl
a társaság gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

Olvasó Árpád

Piry László (36)
polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettes
gépészmérnök, DMS

Vályi Nagy Tivadar

Piry László

A Budapesti Mûszaki Egyetemen szerezte okleveles gépészmérnöki diplomáját 1991-ben. 1998-ban az Euro Contact Business School-ban szerezte meg a Diploma in Management Studies oklevelét. 1991-tõl a Dow
Chemicals cégnél dolgozott mérnök-üzletkötõként, majd regionális kereskedelmi és marketing feladatokat látott el. 1998-tól az Unilever Diversey
Lever divíziójának kereskedelmi igazgatója, 2001-tõl pedig ügyvezetõ
igazgatói posztot töltött be a magyar vállalatnál. 2002-tõl átvette a szlovén vállalat ügyvezetését, 2003-tól már a horvát piacot is felügyelte. A
TVK Rt. polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettese 2004.
június 7-tõl.
Sebestyén László (55)
termelési igazgató
okleveles vegyész
Tanulmányait a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán végezte, ahol 1975-ben vegyész diplomát szerzett. Elsõ munkahelye a TVK Rt. volt, ahol 1975. szeptember 1-jétõl olefingyári üzemmérnökként kezdett dolgozni. Különbözõ beosztásokat követõen 1993 és 1995 között az Olefingyár gyárvezetõje volt.
1995-tõl 1997-ig rekonstrukciós fõmérnökként dolgozott, majd 1997.
december 1-jétõl 2003. december 31-ig az Olefin Üzletág vezetõje
volt. 2004. január 1-jétõl a TVK Rt. termelési igazgatója.

Sebestyén László

Deák Árpád

Deák Árpád (57)
stratégiai projekt koordinációs igazgató
vegyészmérnök
1966-tól kezdõdõen a Dunai Kõolajipari Vállalat termelõüzemeiben
mint vegyésztechnikus különbözõ üzemviteli beosztásokban dolgozott.
1977-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetem levelezõ tagozat petrolkémiai ágazatán kitüntetéses diplomát szerzett. 1983-tól FCC
üzemvezetõ, majd üzem-csoport vezetõ, ebben a beosztásában több
új üzem komplex próbáját és üzembe helyezését irányította. 1992tõl 1996-ig fejlesztési koordinációs vezetõ a MOL Stratégiai és
Üzleti Tervezés szervezetében. 1996-tól 2001-ig a Kõolajtároló Rt.
mûszaki vezérigazgató-helyettese, 2001-tõl a TVK alkalmazottja.
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TVK Rt. összefoglaló szervezeti ábra
VEZÉRIGAZGATÓ

BIZTONSÁG ÉS
VÉDELEM
TITKÁRSÁG

SCM
KOORDINÁCIÓ
EBKM

JOGI IRODA

STRATÉGIA ÉS
ÜZLETFEJLESZTÉS
BELSÕ AUDIT

TERMELÉSI
IGAZGATÓSÁG

POLIMER MARKETING
ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI
IGAZGATÓSÁG

GAZDÁLKODÁSI ÉS
PÉNZÜGYI
IGAZGATÓSÁG

HUMÁN
ERÕFORRÁS
IGAZGATÓSÁG

STRATÉGIAI
PROJEKT
KOORDINÁCIÓ

STRATÉGIAI
MARKETING

TREASURY

HUMÁN
ERÕFORRÁS

FEJLESZTÉS

ÉRTÉKESÍTÉS

SZÁMVITEL ÉS
ADÓ

KOMMUNIKÁCIÓ

OLEFIN-2
PROJEKT

ÉRTÉKESÍTÉS
ADMINISZTRÁCIÓ

CONTROLLING

ADMINISZTRÁCIÓ

PE-4 PROJEKT

ENERGIASZOLGÁLTATÁS ÉS
KARBANTARTÁS

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

SZERVEZETFEJLESZTÉS

KAPCSOLÓDÓ
LÉTESÍTMÉNYEK
PROJEKT

MINÕSÉGELLENÕRZÉS

BERUHÁZÁS

TECHNOLÓGIA ÉS
FEJLESZTÉS

BESZERZÉS

KÖZPONTI
ÜGYELET

RAKTÁROZÁS ÉS
KÉSZLETGAZDÁLKODÁS

TERMELÉSELSZÁMOLÁS

VASÚTI ÉS KÖZÚTI ÜZEMVITEL

OLEFIN-1 GYÁR

OLEFIN-2 GYÁR

POLIMER TERMELÉS
ÉS LOGISZTIKA

SZEMÉLYFORGALOM
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Felügyelõbizottság

Dr. Huszár András

Dr. Bánhegyi Ilona

Magyar Tamás

Dr. Huszár András (40)
A Felügyelõbizottság elnökhelyettese 2004. április 29-tõl
a MOL-csoport treasury igazgatója
diplomás közgazdász, doktori és CFA cím
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-tõl. 2001-tõl a MOL-csoport
Treasury igazgatója. Eddigi munkahelyei: SZÁMALK (19881990), Budapesti Értéktõzsde  osztályvezetõ (1991-1994),
Investel Rt.  tõkepiaci igazgató (1994-1998), Matáv Rt.
 tõkepiaci igazgató (1999), majd Treasurer (2000-2001).
A Felügyelõbizottság tagja 2003. április 24-tõl, 2004.
április 29-tõl a Felügyelõbizottság elnökhelyettese.
Dr. Bánhegyi Ilona (36)
A Felügyelõbizottság elnöke 2000. szeptember 15-tõl.
A Felügyelõbizottság tagja 2000. augusztus 29-tõl.
a MOL-csoport jogi igazgatója
jogász
1991-tõl a Magyar Hitelbank Jogi Osztályán, 1992-tõl
1993-ig a Gárdos Benke Mosonyi Tomori Ügyvédi Irodánál,
1994-tõl 1996-ig a Shearman & Sterling Ügyvédi Irodánál,
1996-tól 1999-ig a Bruckhaus Westrick Heller Löber
Frankfurt a.M. (D) és Budapest székhellyel mûködõ
Ügyvédi Irodánál dolgozott. 2000-tõl a MOL-csoport jogi
igazgatója.
Magyar Tamás (36)
A Felügyelõbizottság elnökhelyettese 2000. augusztus 29tõl 2003. november 18-ig.
A Felügyelõbizottság tagja 1998. március 13-tól.
a TVK Rt. Energiaszolgáltatás Áramszolgáltató üzem fõmûvezetõje
villamos üzemmérnök
1989-ben végzett a Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki
Fõiskolán villamos üzemmérnökként. A TVK Rt.-nél 1989
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Keményné Újvári Ildikó

Dr. Simola József

és 1993 között a Villamos energia fõosztályon, a Villamos
hálózati üzemben, majd 1993 és 1994 között a Mûszaki
Osztályon üzemmérnökként és 1994-tõl 1997 májusáig a
Nagyfeszültség szolgáltató részleg szolgálatvezetõjeként
dolgozott. 1997 és 2000 között az Energiaszolgáltató
Divízió Áramszolgáltató üzemében a villamos mûszaki részlegnek vezetõje. 2000-tõl az Áramszolgáltató üzem elektrikusi szolgálat fõmûvezetõje.
Keményné Újvári Ildikó (52)
A Felügyelõbizottság tagja 1999. október 10-tõl.
a TVK Rt. Polimer Termelés és Logisztika csoportvezetõ
mérnöke
vegyészmérnök
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-tõl a
HDPE Üzletág MER vezetõ minõségellenõre. 2001 és 2003
között a Polimer Üzletág PE laboratórium csoportvezetõ
mérnöke, 2003 óta a Polimer Termelés és Logisztika Polimer
minõségellenõrzésén csoportvezetõ mérnök.
Dr. Simola József (39)
A Felügyelõbizottság tagja 2004. április 29-tõl
a MOL-csoport HR és Törzskar igazgatója
okleveles mérnök, MBA diplomás
1991-ben szerzett okleveles mérnöki diplomát a Budapesti
Mûszaki Egyetemen. 1995-ben francia INSEAD MBA programjában vett részt. 1991-1992 között a General Electric
 Tunsgram-nál dolgozott SAP szakértõként, majd 1992 és
1994 között az Arthur Andersen-nél tanácsadóként dolgozott. 1996-ban csatlakozott a Boston Consulting Grouphoz, ahol Magyarországon, Németországban és Ausztráliában különbözõ vezetõ pozíciókat töltött be. 2003-tól a
MOL-csoport törzskarának az igazgatója, továbbá 2004.
szeptember 2-tõl humán erõforrás igazgatója. A Slovnaft
A.S. igazgatóságának tagja.

A Felügyelõbizottság jelentése

a TVK Rt. 2005.
április 28-i évi
rendes
közgyûlésének
A TVK Rt. Felügyelõbizottsága tevékenységét a 2004. üzleti évben
is rendszeres bizottsági
ülések
megtartásával
látta el. A Felügyelõbizottság jelen 2004.
üzleti évre vonatkozó
jelentését az Igazgatóság beszámolójára, a
független könyvvizsgáló
véleményére és a társaság mûködésének folyamatos
évközi ellenõrzésére alapozva terjeszti a közgyûlés
elé.
A Felügyelõbizottság megítélése szerint az Igazgatóság elmúlt évi mûködése és intézkedései
megfeleltek a jogszabályoknak, a TVK Rt. alapszabályának és belsõ szabályzatainak. A társaság információs rendszerei és belsõ szabályzatai biztosítják a társaság mûködésének áttekinthetõségét, folyamatos
ellenõrzését.
A társaság Igazgatósága a vezérigazgatón keresztül
folyamatosan tájékoztatta a Felügyelõbizottságot a
társaság gazdálkodásáról és a stratégiájának megvalósítására tett lépésekrõl, így különösen a kiemelt
jelentõségû Petrolkémiai Fejlesztési Program megvalósításáról. A Felügyelõbizottság véleménye szerint
az Igazgatóság elmúlt évi munkája eredményes volt
és hozzájárult a részvényesi érték növeléséhez.

A Felügyelõbizottság a TVK Rt. magyar számviteli
törvény elõírásai szerint készített 2004. évi beszámolóját 198.238 M Ft mérlegfõösszeggel és 10.634
M Ft adózott eredménnyel, a TVK-csoport magyar
számviteli törvény elõírásai szerint készített 2004. évi
konszolidált beszámolóját pedig 198.630 M Ft mérlegfõösszeggel és 10.709 M Ft adózott eredménnyel
a közgyûlésnek elfogadásra javasolja. A Felügyelõbizottság jóváhagyja az Igazgatóság javaslatát a
2004. évi adózott eredmény felhasználására
vonatkozóan.
A Felügyelõbizottság támogatja az Ernst & Young
Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálóként történõ megválasztását és díjazásának megállapítását a 2005.
üzleti évre.
A Felügyelõbizottság megvizsgálta és a közgyûlésnek
elfogadásra javasolja az Igazgatóság alapszabály
módosítására vonatkozó javaslatait.
A Felügyelõbizottság továbbá támogatja az igazgatósági és felügyelõ bizottsági tagok választására,
valamint a vezetõi munkakörök meghatározására
vonatkozó határozati javaslatok elfogadását is.

Dr. Bánhegyi Ilona
Felügyelõbizottság elnöke
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Társasági 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 kezdõ napja: 1992. január 1.).
Jogelõd
Tiszai Vegyi Kombinát
Cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000065
A társaság jelenleg hatályos Alapszabályát legutóbb a 2004. április 29-én megtartott évi rendes közgyûlés módosította.
Az Alapszabály megtekinthetõ és igényelhetõ a társaság székhelyén, valamint elektronikus formában letölthetõ a társaság
honlapjáról.
A társaság alaptõkéje 2004. december 31-én
24.234.843 darab, egyenként 1.010 Ft névértékû, névre szóló törzsrészvénybõl, valamint 189.000 darab, egyenként 1.000
Ft névértékû dolgozói részvénybõl állt.
Tulajdonosi szerkezet a részvénykönyv alapján 2004. december 31-én
Tulajdonosi kör

Részesedése
2003. 12. 31-én
(%)
67,92
19,51
0,20
0,00
0,77
11,60
100
24 423 843

Belföldi intézményi befektetõk
Külföldi intézményi befektetõk
Belföldi magánbefektetõk
Külföldi magánbefektetõk
Dolgozói részvénytulajdonosok
Nem megfeleltetett részvények
ÖSSZESEN
Részvények száma

Részesedése
2004. 12. 31-én
(%)
45,10
34,79
0,96
0,02
0,77
18,36
100
24 423 843

A TVK saját részvényekkel nem rendelkezik.
Az 5% feletti tulajdonnal rendelkezõ részvényesek 2004. december 31-én a részvénykönyv alapján
Tulajdonos

Részesedés
(%)
44,31
15,99
8,02

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG.
Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft.

Az 5%-ot meghaladó tulajdonosi részesedéssel rendelkezõ, részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei személyében az alábbi változás történt 2004. december 31-ét követõen:
 2005. január 4-én: A Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni
hányada 8,02%-ról 0%-ra csökkent. A Slovnaft A.S. a TVK Rt. részvénykönyvébe bejegyzésre került 8,02% tulajdoni
hányaddal.
 2005. március 2-án: A CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG tulajdoni hányada 15,99%-ról 31,39%-ra növekedett.
A társaság papírjait a következõ külföldi piacokon forgalmazzák
A piac típusa
Tõzsdén kívüli, szervezett
Tõzsdén kívüli, nem szervezett
Tõzsdén kívüli, nem szervezett
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Város
London
New York
Frankfurt

Kezdési idõpont
1996. augusztus
1996. augusztus
1996. augusztus

Kategória
Internation Order Book
PORTAL
Freiverkehr

Társasági információk

A TVK részvényeire vonatkozó legfontosabb adatok 2000-2004
2000
Részvények száma
(db, december 31-én)
24.820.001
TVK részvény záróára a Budapesti Értéktõzsdén
Legmagasabb (Ft)
6.670
Legalacsonyabb (Ft)
3.180
December 31-én (Ft)
4.600
Egyéb adatok
Kapitalizáció (millió Ft)
(december 31-én)
111.480
Éves forgalom (millió Ft)
359.509
Átlagos napi forgalom az év során (millió Ft)
1.432
Egy részvényre jutó osztalék (Ft)
Év végére vetített P/E
76,8
EPS
60

2001

2002

2003

2004

24.423.843

24.423.843

24.423.843

24.423.843

4.990
1.990
3.250

4.800
2.800
3.940

4.550
3.250
3.955

3.355
5.375
5.060

78.763
23.300
95
9,1
356

95.485
20.901
84
10,9
74

95.849
6.696
27
51,6
218

122.628
5.432
52
n.a.
55,7
374
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Társasági információk

A vezetõ állású személyek és a felsõvezetés tagjai körében történt változások 2004-ben, a
személyek saját részvénytulajdona
Jelleg Név

Beosztás

IT
IT
IT
IT

Igazgatóság elnöke
Igazgatósági tag
Igazgatósági tag
Igazgatósági tag
Igazgatóság elnöke
Igazgatóság elnökhelyettese
Igazgatósági tag
Igazgatósági tag
Igazgatósági tag
Igazgatósági tag
FB tag
FB elnök
FB tag
FB elnökhelyettes
FB tag, dolgozói képviselõ
FB tag, dolgozói képviselõ
FB elnökhelyettes
FB tag
FB tag
Vezérigazgató
Gazdálkodási és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes
Gazdasági és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes
Polimer marketing és értékesítési
vezérigazgató-helyettes
Polimer marketing és értékesítési
vezérigazgató-helyettes
Petrolkémiai projekt
koordinációs igazgató
Humán erõforrás igazgató
Termelési igazgató

Mosonyi György
Michel-Marc Delcommune
Áldott Zoltán
Olvasó Árpád

IT
IT
IT
IT
FB

Bács Zalán
Horváth Zoltán
Fred Faiz
Molnár József
Dr. Bánhegyi Ilona

FB

Dr. Huszár András

FB
FB

Keményné Újvári Ildikó
Magyar Tamás

FB
FB
SP
SP

Dr. Bánhegyi Ferenc
Simola József
Olvasó Árpád
Bács Zalán

SP

Vályi Nagy Tivadar

SP

Nagy András

SP

Piry László

SP

Deák Árpád

SP
SP

Kosztolányi Ágnes
Sebestyén László
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Megbízás
kezdete

2002.
2000.
2002.
2000.
2000.
2002.
2002.
2001.
2000.
2001.
2000.
2000.

04.
11.
04.
08.
09.
04.
04.
04.
11.
04.
08.
09.

26.
03.
26.
29.
21.
26.
26.
20.
03.
20.
29.
15.

2003.
2000.
2001.
2001.
2002.
2004.
2003.

04.
04.
04.
04.
04.
04.
07.

Megbízás vége
Saját
/megszûnése/ részvénymegválasztási tulajdon
idõtartama
(db)
5 évre megválasztva
0
5 évre megválasztva
0
5 évre megválasztva
0
5 évre megválasztva
2002. 04. 26.
5 évre megválasztva
5 évre megválasztva
5 évre megválasztva
5 évre megválasztva

0
0
0
0
0

24.
28.
20.
20.
26.
29.
01.

5 évre megválasztva
5 évre megválasztva
2003. 12. 17.
5 évre megválasztva
5 évre megválasztva
2003. 12. 17.
2004. 04. 29.
5 évre megválasztva
Határozatlan

0

0
0
0
0

2003. 07. 01.

2004. 12. 31.

0

2005. 01. 01.

határozatlan

0

2002. 03. 01.

2004. 06. 07.

0

2004. 06. 07.

Határozatlan

0

2001. 06. 01.
2002. 02. 01.
2004. 01. 01.

Határozatlan
2004. 06. 30.
Határozatlan

0
0
0

0
0

Részvényesi információk
A társaság székhelye

Részvények kereskedelmérõl információ kérhetõ

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 Értéktõzsde
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.
Tel.: +36 1/429-6636
Fax: +36 1/429-6654

Befektetõi kapcsolatok
Befektetõi információk, éves jelentések, gyorsjelentések,
pénzügyi adatok
Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
H-3581 Tiszaújváros, Pf. 20.
Tel.: +36 49/522-377
Fax: +36 49/521-903
E-mail: bki@tvk.hu

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

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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