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A TVK-ról
röviden

A TVK a kelet-közép-európai ré-
gió polietilén- és polipropilén-
piacának vezetője, Magyaror-
szág meghatározó integrált pet-
rolkémiai vállalata. A társaság 
fő tevékenysége a következő 
területeket foglalja magába:
– olefingyártás: etilén, propilén 
monomerek és olefingyártás 
mellék termékeinek előállítása 
és nagykereskedelme,
– polimergyártás: kis-, köze-
pes és nagysűrűségű polietilén 
(LDPE, MDPE, HDPE), illetve po-
lipropilén (PP kopolimer és ho-
mopolimer) gyártása és nagy-
kereskedelme.

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvá-
nosan Működő Részvénytársa-
ság (TVK Nyrt.) Magyarország 
és a térség meghatározó pet-
rolkémiai vállalata, amely nem-
csak a hazai és közép-európai, 
hanem számos nyugat- és kelet-
európai közepes és kisméretű 
műanyag-feldolgozó vállalatot 
lát el alapanyaggal. Termékeivel 
több mint negyven országban 
van jelen. A TVK Nyrt. részvé-
nyeivel a Budapesti Értéktőzs-
dén és a Londoni Értéktőzsde 
International Order Book szek-
ciójában lehet kereskedni. 
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Kiemelt pénzügyi és üzleti 
adatok

IFRS, konszolidált, auditált

2005
(millió Ft)

2006
(millió Ft)

2005
(ezer 
EUR)

2006
(ezer 
EUR)

Értékesítés árbevétele 249 693 308 736 987 983 1 223 686

Üzleti tevékenység eredménye (EBIT) 13 136 21 329 51 976 84 538

Amortizáció 9 723 12 405 38 472 49 168

EBITDA 22 859 33 734 90 448 133 706

Nettó eredmény  6 409 17 271 25 359 68 454

Beruházások 6 981 6 644 27 622 26 334

Mérlegfőösszeg 227 714 229 998 901 017 911 605

Saját tőke 117 718 133 959 465 786 530 951

Jegyzett tőke 24 492 24 534 96 910 97 241

Integrált margin (EUR/t) 418 469 418 469

Fő mutatószámok
    

EPS – Egy részvényre eső jövedelem (Ft/db; EUR/db) 264 712 1,05 2,82

ROE – Saját tőke arányos megtérülés (%) 5,44 12,89 5,44 12,89

ROA – Eszközarányos megtérülés (%) 2,81 7,51 2,81 7,51

TVK-részvény záróára a Budapesti Értéktőzsdén (forintban, illetve euróban)

– Legmagasabb 5 890 5 995 23,31 23,76

– Legalacsonyabb 4 605 4 855 18,22 19,24

– December 31-én 5 240 5 345 20,73 21,19

Kapitalizáció (december 31-i záróár alapján, millió)                          126 990 129 835 502,47 514,61

Egyéb adatok
  

Átlaglétszám (fő) 1 571 1 426

Részvények száma (db) 24 423 843 24 290 843

– Törzsrészvények 24 234 843 24 290 843

– Dolgozói részvények 189 000 0

Konszolidációba bevont társaságok száma 8 10

Megjegyzés:

2005. december 30-án az MNB Deviza EUR/HUF középárfolyam: 252,73 

2006. december 29-én az MNB Deviza EUR/HUF középárfolyam: 252,30
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A főbb petrolkémiai sikertényezőket tovább-
ra is a biztonságos alapanyag-ellátás, az erős 
regionális pozíció, a hatékony eszközbázis és 
a növekedés jelentik. A növekedés hátterét 
eszközállomány oldalról a hatékonyságjavítá-
si, intenzifikálási és optimalizálási programok, 
míg piaci oldalról az alkalmazott új piacelem-
ző módszerek, a rugalmasan változtatott ter-

mékportfólió, az új értékesítési koncepcióval 
hatékonyabbá tett értékesítési csatornák, és 
a „fókuszban a vevő” megközelítésünk bizto-
sítja. Piaci stratégiánk a nyugat-európai piaci 
részesedéseink megtartása mellett, a Ma-
gyarországtól keletre és délre fekvő országok 
gyorsabban növekvő polimerigényeinek ki-
szolgálására irányul.

Fő célkitűzéseink
A TVK gazdasági célja továbbra is hatékonyságának, verseny-
képességének és eredményességének folyamatos növelése, a 
régióbeli vezető petrolkémiai pozíció megőrzése a regionális 
polimer felhasználás növekedésének kiaknázásával.  A TVK 
stratégiája a MOL-csoport integrációs előnyeinek kiaknázására és 
az értékteremtésre fókuszál.

FŐ CÉLKITŰZÉSEINK



TVK ÉVES JELENTÉS 7

Jövőkép

A TVK a petrolkémia területén töltsön be ve-
zető szerepet egy olyan partneri rendszer-
ben, amely a kölcsönös előnyökön alapulva 
biztosítja domináns pozícióját Közép-Európá-
ban a társaságnál megvalósuló fejlesztések, 
illetve egyéb lehetőségek útján, egyidejűleg 
erősítve a TVK független beszállítói szerepét 
az Európai Unió integrált piacán.

Küldetés

Vevőinknek a minőséget és a megbízhatósá-
got jelentse a TVK név.
Munkatársaink legyenek büszkék arra, hogy 
méltó környezetben zajló dinamikus fejlődés 
részesei. A tár saság értékét folyamatosan nö-
veljük, részvényeseink bizalmát élvezzük.

Alapértékek

A küldetés teljesítését lehetővé tevő alapér-
tékeink:
• a jól képzett, kreatív és motivált munkatársak,
• a biztonság, az egészség és a természeti kör-
nyezet iránti felelősségteljes elkötelezettség,
• a kölcsönös előnyökön alapuló, tartós üzleti 
kapcsolatok,
• a társaság működését átható minőségtudat.

Értékesítés árbevétele (milliárd Ft)
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TVK-részvény
TVK forgalom (Ft) TVK záróár (Ft) BUX index záró
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Kapitalizáció (milliárd Ft)
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A kedvező piaci és gazdasági környezet valamint megfeszített munkánk eredményeként 2006-
ban impozáns gazdasági eredményességről számolhatunk be. A korábbi években forrásainkat 
a stratégiai beruházások megvalósítására fordítottuk, amelyek jelentősen hozzájárultak ahhoz, 
hogy több mint 17 milliárd forint nettó eredményt értünk el, és ezzel rekord esztendőt tudha-
tunk magunk mögött. 

2006 azért is kiemelkedő esztendő a TVK életében, mert húszmilliárd forint feletti üzemi ered-
ményt, fennállásának legnagyobb árbevételét és az utóbbi évtized legmagasabb üzemi és nettó 
eredményét könyvelhette el. Ezek a kimagasló eredmények a társaság számára kedvezőtlenül 
alakuló alapanyag- és energiaárak változása mellett valósultak meg.

A 2006. év utolsó napja jubileumi pillanat volt társaságunk életében, hiszen 15 éve, 1991. de-
cember 31-én lett részvénytársaság a TVK-ból.

Jelenleg társaságunk stratégiai pozíciója alapján Közép-Európa egyik legnagyobb integrált 
olefin és poliolefin termelője, eredményessége összemérhető a versenytársaival. Ez annak 
köszönhető, hogy korszerű termékportfólióval, modern és költséghatékony eszközökkel ren-
delkezünk. Előnyünk, hogy a gyorsan növekvő kelet-európai térségnek a határán helyezkedünk 
el, amely piaci pozíciónk további erősítéséhez ad hathatós segítséget. A visszafelé integrált 
alapanyag-ellátás addícionális versenyelőnyt biztosít számunkra. Célunk a stratégiai pozíció 
megtartása és annak további erősítése. 

Elnöki levél

Tisztelt Részvényeseink!

ELNÖKI LEVÉL
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2006-ban elértük kitűzött célunkat: megtar-
tottuk erős piaci pozíciónkat mind a hazai 
piacokon, mind Kelet-Közép-Európa más or-
szágaiban. Hatékonyabban érvényesítettük új, 

„Fókuszban a vevő” 
stratégiánk előnyeit. 
Megvalósítottuk a 
stratégia taktikai ele-
meit: újragondoltuk 
a piacelemző mód-
szereket, az értékesí-
tési csatornák haté-
konyságának javítá-
sa érdekében új ér-
tékesítési koncepci-
ót dolgoztunk ki, va-
lamint a folyamatos 
elemzések eredmé-

nye alapján változtatjuk termék portfóliónkat. 
A köz vet len jelenlét meg erő sítése érdekében 
Ukrajnában és Romániában is megnyitottuk 
kép vi seleteinket. Elértük, hogy magas termék-
minőséget és kiváló szolgáltatást nyújtsunk 
vevőinknek a kelet-közép-európai poliolefin 
piacon, amelynek növekedése az elkövetkező 
években várhatóan meg fogja haladni a nyu-
gat-európai piacok bővülését.

A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt keretében 
2004-ben termelésbe állított üzemeinket 
2006-ban már névleges éves kapacitás feletti 
kihasználással működtettük. A 2006. évben 
fő célkitűzésünk a petrolkémiai tevékenység 
hatékony működtetése, a kapacitási adott-
ságok maximális kihasználása, ezáltal a ter-
melési volumen növelése és a hatékonyság 
javítása volt. 

A működési hatékonyság növelésének ér-
dekében kiszerveztük a polimer logisztika és a 
vasúti szállítás tevékenységeket, valamint több 
létszámhatékonysági intézkedést hoztunk.

A társaságunk számára létfontosságú víz-
szolgáltató rendszerek automatizálása, illetve 
ezek központi irányításának kiépítése 2006-
ban befejeződött. A gazdasági szempontból 
is lényeges fejlesztések jelentik az egyenle-
tes mennyiségű és minőségű szolgáltatások 
alapját.

A Központi szennyvíztisztító telepen 1 millió 
eurót meghaladó beruházással megvalósí-
tott intenzifikálás teszi lehetővé azt, hogy az 
ipari jellegű szennyvizek tisztítására terve-
zett technológia képes a jelentősen megnö-
vekedett ipari szennyvíztartalom mellett is a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, 
biztonsággal ellátni feladatát. 

A TVK 2006-ban is sikeresen pályázott a Kö-
zép-európai Környezeti Jelentés „Zöld Béka” 
néven ismert díjára. Büszkén jelenthetjük, 
hogy második helyezést értünk el, amellyel 
további ösztönözést kaptunk környezeti telje-
sítményünk folyamatos javítására.

A MOL-csoport 2006-ban is kiírta az Elnöki 
EBK-díjat, ahol a TVK az  „Integrált szerveze-
tek” kategóriában első helyezést ért el. 

Társadalmi szerepvállalásunkkal tudatosan 
törekszünk arra, hogy eredményünk hozzájá-
ruljon tehetséges gyerekek, sportolók, művé-
szek sikerességéhez is.

Régóta vártuk a pillanatot, amikor a pozitív 
gazdasági eredmények okozta örömöt meg-
oszthatjuk Önökkel. Emellett rangsorolás 
nélküli köszönettel tartozunk partnereinknek, 
beszállítóinknak, vevőinknek, a működésün-
ket felügyelő és szabályozó közigazgatási in-
tézményeknek és hatóságoknak is, valamint a 
hazai és most már az uniós szabályozási kör-
nyezet alakítóinak. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani min-
den munkatársunknak a hatékony és ered-
ményes munkáért, mellyel hozzájárult ahhoz, 
hogy céljainkat elérjük, és eredményes évet 
zárhassunk.

Ezek a kimagasló 
eredmények a 
társaság számára 
kedvezőtlenül 
alakuló alapanyag 
és energiaárak 
változása mellett 
valósultak meg.

Mosonyi György
az Igazgatóság elnöke

ELNÖKI LEVÉL
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Környezet
és stratégia
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A TVK ered-
ményességét a belső 
teljesítmény mellett 
jelentősen befolyá-
solta mind a globális 
és a nemzetgazdasá-
gi makrokörnyezet 
alakulása, mind az 
iparágra jellemző 
trendek változása.
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Makrogazdasági folyamatok

A világgazdaság 2006-ban viszonylag ki-
egyensúlyozottan fejlődött, a növekedési fo-
lyamatokban csak kismértékű változások kö-
vetkeztek be, melynek legfőbb jellegzetessé-
ge, hogy az Egyesült Államokban a gazdasági 
növekedés dinamikája mérséklődött, miköz-
ben az eurózóna és Japán növekedési folya-
matai kedvezőbbé váltak. Az Európai Unió 25 
országában a GDP növekedése 2005 második 
negyedéve óta gyorsul, míg Kelet-Európában 
továbbra is dinamikus, 5%-ot meghaladó a 
bővülés, bár a régión belüli növekedési kü-
lönbségek egyre jelentősebbekké váltak. Az 
Európai Unió gazdasági növekedésének ala-
kulásában az elmúlt évekhez hasonlóan fon-
tos szerepet játszott az euró dollárhoz viszo-
nyított relatív erőssége, valamint a tartósan 

magas olajár. A magyar gazdaság a 2005. 
évhez hasonlóan mintegy 4%-kal növekedett 
2006-ban is.

Magyarországon az infláció üteme a 2005. 
évihez hasonlóan alakult, a fogyasztói árak 
átlagosan 4%-kal növekedtek az előző évihez 
viszonyítva. Ez némileg magasabb, mint a 
2005-ben mért – több évtizede a legalacso-
nyabbnak számító – 3,6%-os pénzromlási 
ütem. Az infláció az év elején még csökkent, 
a legalacsonyabb ütemet márciusban és áp-
rilisban érte el 2,3%-kal. A nyári hónapokban 
tapasztalt gyorsulás oka a termelői árak 2005. 
évinél gyorsabb emelkedése és az importnak 
a forint gyengüléséből fakadó drágulása. 
Szeptemberben az adó és áremelések szá-
mottevően növelték az inflációt.

2006-ban átlagosan közel 4 millió fő minő-
sült foglalkoztatottnak. A 2006. év egészében 
– 2005-höz képest – stagnált a foglalkoztatot-
ti létszám. Az éves átlagos munkanélküliség 
7,5% volt, amely 0,3 százalékponttal haladta 
meg a 2005. évi 7,2%-ot.

Az államháztartás pénzforgalmi szemléle-
tű hiánya 2006-ban 2000 milliárd forint volt. 
Ez lényegében megközelítette a módosított 
előirányzatban szereplő összeget, és mint-
egy kétszerese az egy évvel korábbinak. A 
deficitnövekedés teljes egészében a központi 
költségvetésben keletkezett, amit mérsékelt 
a társadalombiztosítási alapok előző évinél 
kisebb hiánya, valamint az elkülönített állami 
pénzalapok nagyobb szufficitje.

GAZDASÁGI KÖRNYEZET

Gazdasági környezet

A TVK eredményességét a belső teljesítmény mellett 
jelentősen befolyásolta mind a globális és a nemzetgazdasági 
makrokörnyezet alakulása, mind az iparágra jellemző trendek 
változása. A 2006-os év során a folyamatosan változó külső 
körülmények pozitív és negatív hatást egyaránt gyakoroltak a 
társaság eredményességére.
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A jegybanki alapkamat 6%-os értéken kezdte 
az évet. Az Magyar Nemzeti Bank öt alkalom-
mal emelt kamatot az év során, így az 8%-os 
értéken zárta az évet. 

A forint euróhoz viszonyított árfolyama az 
előző évinél lényegesen nagyobb sávban 
mozgott. Az év eleji erős forint tavasszal 
gyengülni kezdett, mely trend június hónap-
ban érte el csúcspontját, áttörve először a 
270-es, majd rövid idő múlva a 280-as értéket 
is. Októberben kezdett komolyabban vissza-
erősödni a forint, az EUR/HUF árfolyam csök-
kenő tendenciája év végéig folytatódott. A 
dollár forinthoz viszonyított árfolyama követ-
ve a forint sávon belüli helyzetét és az EUR/
USD árfolyam mozgásait, 191 és 225 közötti 
sávban ingadozott.

Petrolkémiai trendek

A 2006. év első felében a monomer terme-
léshez szükséges alapanyagok árszintje fo-
lyamatosan emelkedett, majd augusztustól 
kezdve az év végéig mérséklődött. A vegy-
ipari benzin 537 USD/t éves átlagos jegyzésá-
ra (Naphtha FOB med) 20%-kal, a vegyipari 
gázolaj 597 USD/t jegyzési ára (Gasoil 0,2 CIF 
med) 16%-kal haladta meg az előző évi átla-
gos jegyzésárakat. 

A TVK által gyártott polimer termékek eu-
rópai piacon jegyzett árai (ICIS’ fd nwe low 
spot, EUR/t) 2006. első három negyedévében 
folyamatosan emelkedő tendenciát mutattak, 
majd a negyedik negyedévben mérséklődés 
volt tapasztalható. Az éves átlagos polietilén 
jegyzések 8-18%-kal, a polipropilén jegyzé-
sek 11-12%-kal haladták meg a 2005. évi átla-
gos jegyzéseket. Éves viszonylatban az LDPE 
átlagos jegyzésára 1095 EUR/t, a HDPE fúvási 
típusé 1066 EUR/t, a PP homopolimer rafia és 
kopolimer típusoké 1067-1131 EUR/t volt. 

2006-ban a monomer termeléshez szükséges 
alapanyag jegyzésárak, a polimer termék jegy-
zésárak és az árfolyamok változásának hatásá-
ra az integrált petrolkémiai margin forintban 
kalkulálva 20%-kal, euróban mérve 12%-kal 
emelkedett az előző évhez viszonyítva. 
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A 2006. év legfonto-
sabb eredményei

Stratégiai célunk a MOL-csoport tagjaként a 
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. céggel integ-
ráltan együttműködve, a regionális piacveze-
tői szerep betöltése. Ennek érdekében került 
harmonizálásra a két vállalat termelése és ér-
tékesítése. A szolgáltatások optimalizálásával 

és a termék portfólió fejlesztésével számot-
tevő szinergia- és hatékonyság-növekedést 
értünk el. 2006-ban a megnövekedett terme-
lőkapacitás által kialakult megerősödött piaci 
pozíciónk elősegítette a regionális polimerfel-
használás ígéretes növekedésében rejlő lehe-
tőségek kihasználását. Folytattuk a szinergiák 
kiaknázását a teljes értéklánc mentén. A javuló 
piaci feltételek lehetővé tették, hogy a rekord-
szintű termelési és értékesítési mennyisége-

Kiemelt stratégiai célok

Célunk a hatékonyság, a versenyképesség és az eredményesség 
folyamatos növelése, a régióbeli vezető petrolkémiai pozíció 
megőrzése a regionális polimer felhasználás növekedésének 
kiaknázásával, valamint a termékportfólió további szélesítésével 
és optimalizálásával. 

KIEMELT STRATÉGIAI CÉLOK
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inkkel jó eredményeket érjünk el. Folytattuk 
a kereskedelmi és működési kiválóságra való 
összpontosítást. Ennek érdekében kiemelt 
figyelmet fordítunk az árbevétel növelésére 

az új termékek kör-
ében, aktív vevő- és 
termékportfólió-me-
nedzsment segítsé-
gével. A termelés 
területén elindított 
modernizációs és 
hatékonyságnövelő 
projektek folytatásá-
val jó alapot adunk 
az üzemek rendelke-
zésre állásának ma-
ximalizálására és a 
biztonságtechnikai, 
valamint környezet-
védelmi kockázatok 
minimalizálására. 
A hatékonyság nö-
velése érdekében 

szervezeti változtatásokat hajtunk végre, ezzel 
összefüggésben az év során megvalósult a 
Polimer logisztika és a Vasúti és közúti üzem-
vitel tevékenység kiszervezése.

2006-ban a külső piaci és gazdasági környezet 
számunkra kedvezően alakuló elemei lehető-
vé tették, hogy hatékonyabban érvényesítsük 
új, „Fókuszban a vevő” stratégiánk előnyeit. 
Megvalósítottuk a stratégia taktikai elemeit: 
újragondoltuk a piacelemző módszereket, az 
értékesítési csatornák hatékonyságának ja-
vítása érdekében új értékesítési koncepciót 
dolgoztunk ki, valamint a folyamatos elemzé-
sek eredménye alapján változtatjuk termék-
portfóliónkat. 

A sikeresen megvalósított Petrolkémiai Fej-
lesztési Projekt (PFP) eredményeképpen az 
etiléntermelő kapacitás egy új olefingyár lé-
tesítésével csaknem megduplázódott (620 
kt-ra nőtt), a nagysűrűségű polietilén kapaci-
tás kétszeresére (400 kt-ra) bővült, valamint 
intenzifikálás keretében nőtt a polipropilén-
gyártó kapacitás is. A PFP összhangban áll a 
csoporton belüli fejlesztésekkel és megfelelő 
választ ad a petrolkémiai verseny kihívásaira. 

Középpontba helyezte a marketing- és érté-
kesítési szempontokat, modern termékport-
fóliót eredményezett, valamint időben meg-
előzte más társaságok regionális fejlesztése-
it. A TVK méretének növekedése elősegítette 
a társaság piaci pozícióinak megerősítését.

Jelenleg társaságunk stratégiai pozíciója alap-
ján Közép-Európa egyik legnagyobb integrált 
olefin és poliolefin szereplője, eredményessé-
ge össze mérhető a versenytársaival. Ez annak 
köszönhető, hogy korszerű termékportfólióval, 
modern és költséghatékony eszközökkel ren-
delkezünk. Előnyünk, hogy egy gyorsan növek-
vő kelet-európai térségnek a határán helyezke-
dünk el, amely a további piaci pozícionáláshoz 
ad hathatós segítséget. Az integrált alapanyag 
ellátás is egy addícionális versenyelőnyt biz-
tosít számunkra. Célunk a stratégiai pozíciónk 
megtartása és annak további erősítése. 

A TVK a MOL-csoport 
tagja

A MOL-csoport Petrolkémiai Divízióját a TVK 
és a Slovnaft Petrochemicals, s.r.o – a Slov-
naft, a.s. 2006-ban alakult 100%-os petrolké-
miai leányvállalata – alkotják.

A TVK és a Slovnaft Petrochemicals egyedüli 
etilén gyár tók Magyarországon és Szlováki-
ában. Mindkét cég piaci pozíciója nemcsak 
a hazai piacokon erős, hanem Kelet-Közép-
Európa más országaiban is. Alapvető közös 
cél a kelet-közép-európai poliolefin piacokra 
fókuszálva tovább erősíteni a közvetlen jelen-
létet, ezeken a területeken is magas termék-
minőséget és kiváló szolgáltatást nyújtva ve-
vőinek, és közvetlen kapcsolatot kialakítani az 
új piacokon működő műanyagfeldolgozókkal 
is. Ennek érdekében a TVK saját értékesítési 
hálózatán keresztül értékesíti mind a Slovnaft 
Petrochemicals, mind a TVK polimereket. Az 
egycsatornás kereskedelmi értékesítés növeli 
a hatékonyságot az európai piacokon.

Az integrációnak köszönhetően a két vállalat 
termékskálája is korszerűsödött annak ér-

KIEMELT STRATÉGIAI CÉLOK

2006-ban a MOL-
csoport összes 
poliolefin gyártó 
kapacitása évi 1,2 
millió tonna, mellyel 
az európai poliolefin 
piacon HDPE és 
PP tekintetében 
a hatodik, LDPE 
tekintetében pedig a 
tizedik legnagyobb 
szereplő.
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dekében, hogy versenyelőnyt biztosítson a 
partnerek számára a saját piacaikon. A közös 
termékportfólió LDPE, HDPE uni- és bi-mo-
dális, PP homopolimer, PP blokk és random 
kopolimer típusokból áll. A TVK és a Slovnaft 
Petrochemicals petrolkémiai tevékenységé-
nek műanyag-alapanyag termelési kapacitá-
sa az új gyárak beüzemelésének, valamint az 
elmúlt évek tőkeberuházásainak eredménye-
képpen éves szinten összesen 1,2 millió ton-
nát ér el. Ezzel a teljesítménnyel a két társa-
ság együttesen a legnagyobb műanyag-alap-
anyag előállító Közép-Európában és stabil 
beszállítója az európai piacnak.

Az integráció előnyei

A MOL-csoport integrált működésében rejlő 
szinergia lehetőségeket az alábbi területeken 
használjuk ki a legeredményesebben:

Olefingyári alapanyag ellátás
– Optimalizált alapanyag ellátás.
– Alacsonyabb költség.
– Jobb hozam.

Propilén mérleg
– Propilén értékesítés és magas hozzáadott 
értékű polipropilén termékek előállítása a 
csoporton belül.
– TVK és Slovnaft Petrochemicals polimerek 
közös értékesítése. A közép-európai piaco-
kon a két vállalat együtt meghatározó piaci 
pozíciót ért el.

Vevői igények magas színvonalú
kielégítése
– Saját értékesítési hálózat, kereskedelmi iro-
dák kilenc európai országban, mely mind a 
TVK, mind a Slovnaft Petrochemicals poliole-
fin termékeit értékesíti.
– Szélesebb termékpaletta, amely a legmo-
dernebb terméktípusokat is tartalmazza. 
– Az új HDPE gyár indulásával a bimodális tí-
pusok szélesítik a termékportfóliót.

TVK Italia S.r.l. TVK UK Ltd.

Tevékenység Termék értékesítés 
Olaszországban

Termék értékesítés 
az Egyesült 
Királyságban

Alapítás éve 1994 1996

Telephely
Milánó London

Törzstőke 100 000 EUR 200 000 GBP

A TVK 
részesedése

100% 100%

Tulajdonostárs - -

Pénzügyi információk a 2006. évről (IFRS, egyedi, millió Ft)

Saját tőke 215 138

Értékesítés
árbevétele

664 621

Nettó eredmény 165 16

A konszolidációba bevont társaságok

* Nem részesedési viszonyban lévő cég, teljes konszolidáció.

Jövőbeli stratégiai 
fejlesztések
2006-2010 közötti stratégiánk: a hatékonyság, 
versenyképesség és eredményesség folya-
matos növelése, a régióbeli vezető petrolké-
miai pozíció megőrzése a regionális polimer-
felhasználás növekedésének kiaknázásával.

– A TVK stratégiája a MOL-csoport petrol-
kémiai tevékenység integrációjából adódó 
előnyök kiaknázására és az értékteremtésre 
fókuszál.

– A főbb petrolkémiai sikertényezőket tovább-
ra is a biztonságos alapanyag-ellátás, az erős 
regionális pozíció, a hatékony eszközbázis és 
a növekedés jelentik. A növekedés hátterét 
eszközállomány oldalról a hatékonyságjavítá-
si, intenzifikálási és optimalizálási programok, 
míg piaci oldalról az alkalmazott új piacelemző 
módszerek, a rugalmasan változtatott termék-
portfólió, az új értékesítési koncepcióval haté-
konyabbá tett értékesítési csatornák és a „fó-
kuszban a vevő” megközelítésünk biztosítja.

KIEMELT STRATÉGIAI CÉLOK
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– Piaci stratégiánk a nyugat-európai piaci ré-
szesedéseink megtartása mellett, a Magyar-
országtól keletre és délre fekvő országok 
gyorsabban növekvő polimer igényeinek ki-
szolgálására irányul.

A 2007. évi stratégiánk
alapvető elemei

Kiemelt céljaink a termékportfólió további 
szélesítése és optimalizálása, valamint az 
árazási pozíciónk hatékonyabbá tétele. Ennek 
megvalósítása érdekében célunk: 
– az ígéretes régióbeli lehetőségek leghaté-
konyabb kihasználása, 
– a várhatóan kedvezően alakuló piaci feltéte-
lek mellett az eredmények maximalizálása,
– az új termékek körében sikeres vevő és ter-
mékportfólió kezelés segítségével az árbevé-
tel növelése, a szinergiák kiaknázása,
– az üzemek kapacitáskihasználásának és ren-
delkezésre állásának maximalizálása,
– a biztonságtechnikai, valamint környezet-
védelmi kockázatok további minimalizálása, 
továbbá
– modernizációs és hatékonyságnövelő pro-
jektek folytatása.

Változások a 
konszolidációs körben
A TVK stratégiájának alapvető célja az alapte-
vékenységre, az olefin- és poliolefin gyártás-
ra való koncentrálás. Ez a stratégia lehetővé 
teszi az erőforrások átcsoportosítását a na-
gyobb hozzáadott értéket termelő alaptevé-
kenységre. A stratégiával összhangban 2006-
ban két leányvállalat végelszámolása zárult 
le. A TVK Austria Kunststoff Vertriebs GmbH 
tevékenységét a MOL Austria GmbH vette át, 
és ügynöki szerződés alapján az értékesítést 
tovább folytatja; míg a TVK Polisec Kft. tevé-
kenységét a TVK Nyrt. vette át, így a bizton-
sági és védelmi feladatokat hatékonyabban 
tudja ellátni.
A régióbeli lehetőségek leghatékonyabb ki-
használása érdekében 2006. január 17-én 
100%-os leányvállalatként megalakult a TVK 
Ukraina tov, kijevi székhellyel, 33 996 hrivnya 
(5770 EUR) törzstőkével. 
Egyéb változás a konszolidációs körben: 2006. 
január 1-jétől a Tisza-Water Treatement Plant 
Vízelőkészítő és Szolgáltató Kft. (Tisza-WTP 
Kft.) teljes körűen konszolidálásra került.

TVK InterChe-
mol GmbH

TVK France 
S.a.r.l.

TVK Polska 
Sp. z o. o.

TVK Ukraina 
tov

TVK Ingatlan-
kezelő Kft.

TVK  Erőmű 
Kft.

Tisza-WTP 
Kft.

Termék értéke-
sítés Németor-
szágban

Termék értéke-
sítés Francia-
országban

Termék értéke-
sítés Lengyel-
országban

Termék
értékesítés
Ukrajnában

Ingatlan bérbe-
adás, üzemel-
tetés

Villamos energia 
és gőz termelés 
és elosztás

Nyersvíz és 
tápvíz
szolgáltatás

1997 1997 1998 2005 1998 2001 2002

Frankfurt
am Main

Párizs Varsó Kijev Tiszaújváros Tiszaújváros Tiszaújváros

615 000 EUR 76 225 EUR 109 000 PLN 33 996 hrivnya 2 970 millió Ft 3 298 millió Ft 599 300 ezer Ft

100% 100% 100% 100% 100% 26% 0%*

- - - - - ÉMÁSZ Nyrt. Sinergy Kft.

370 41 149 1 2 969 1 142 567

3 324 171 486 34 407 10 297 964

225 20 130 -1 38 38 -32

KIEMELT STRATÉGIAI CÉLOK
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Növekvő 
hatékonyság
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A Petrolkémiai
Fejlesztési Projekt 
keretében 2004-ben 
termelésbe állított 
új üzemeinket 2006-
ban már névleges 
éves kapacitás fe-
letti kihasználás-
sal működtettük. A 
2006. évben fő cél-
kitűzésünk a petrol-
kémiai tevékenység 
hatékony működte-
tése, a kapacitási 
adottságok maxi-
mális kihasználása, 
ezáltal a termelési 
volumen növelése és 
a hatékonyság javí-
tása volt.
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Termelés
Az elkövetkezendő időszak magasabb kapaci-
táskihasználásának elérésében kulcstényező 
volt az Olefin-1 gyárban és azzal egyidejűleg az 
LDPE-2, HDPE-1 és PP-3 üzemekben a tervezett 
karbantartási munkák végrehajtása, amelyet 
három hét alatt sikeresen elvégeztünk. En-
nek eredményeként nőtt a termelőegységeink 
üzembiztonsága, javult a termékminőség, mely 
elősegíti, hogy a vevőink számára magas szín-
vonalú termékeket biztosíthassunk. Az év során 
tovább racionalizáltuk az energiafelhasználást 
azáltal, hogy számos hatékonyságnövelő pro-
jektet hajtottunk végre többek között az ener-
gia áremelés okozta jelentős költségemelkedés 
csökkentésére törekedve.

A TVK vertikálisan integrált termelési struktú-
rában, különböző szénhidrogének felhaszná-
lásával műanyagipari alapanyagot állít elő. A 
termelési folyamat két fő eleme a monomer-
gyártás és a polimerizáció.
A MOL-csoporttól vásárolt vegyipari benzinből, 
gázolajból, valamint cseppfolyósított gázokból 
az olefingyárak etilént és propilént állítanak elő, 
amelyet a TVK saját polimerüzemeiben dolgoz 
fel polietilénné és poli propilénné. A hőbontás 
melléktermékeként keletkező izobutilén, ben-

zol-toluol, C8 és C9 frakciót a MOL-csoport 
használja fel MTBE- és benzolgyártáshoz, va-
lamint motorbenzin-keverő komponensként. 
A kvencsolajat a TVK ipartelepén található Ti-
szai Columbian Koromgyártó Kft.  hasznosítja 
az iparikorom-gyártás alapanyagaként.

Olefingyártás 

2006-ban az olefingyártás árbevétele 27%-kal 
nőtt, a termelés a 2005. évi szintet érte el (578 
kt) – annak ellenére, hogy az Olefin-1 gyárban 
3 hetes tervezett nagyjavítást hajtott végre a 
társaság – és az etilénre vonatkoztatott kapaci-
táskihasználás a két gyárban összesen 93%-os 
volt. Az Olefin-2 gyár termelése meghaladta a 
névleges éves kapacitást.
A TVK Olefin-1 gyára 1975-ben, Olefin-2 gyára 
2004-ben kezdte meg működését, mindkettő 
Linde-technológiával épült.  A két olefingyár 
etilénre vonatkoztatott kapacitása összesen 
620 kt/év.
A TVK, mint egyetlen hazai etiléntermelő, stra-
tégiai beszállítója a BorsodChem Nyrt.-nek, 
amelynek döntően saját előállítású terméket 
ad el. Ez a mennyiség 2006-ban 137 kt-t tett 
ki. A rendelkezésre álló polimergyártó kapaci-
tások optimális kihasználása érdekében 2006-
ban 35 kt etilént és 3 kt propilént szerzett be a 
TVK külső forrásokból. 

Monomergyártás

Vásárolt etilén

Olefingyárak PP-gyárak

HDPE-gyárak

LDPE-gyárak

Vásárolt vegyipari
benzin

Vásárolt gázolaj

Vásárolt propilén Értékesített propilén

Értékesített etilén

LDPE

HDPE

PP

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

Polimerizáció

A petrolkémiai vertikum fő folyamatai a TVK-ban

TERMELÉS
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Polimergyártás

2006-ban a háromhetes tervezett nagyjavítás 
mellett a termelés közel az előző évi szinten 
maradt, az összesített polimertermelés 735 
kt volt. A termelőüzemekben sikerült szinten 
tartani az előző évekre jellemző rendkívül 
magas, 90% körüli kapacitáskihasználást. A 

Az olefintermelés árbevétele (millió Ft)
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polimerértékesítés nettó árbevétele 22%-kal 
211 milliárd Ft-ra javult, melynek 69%-a az ex-
portpiacokon realizálódott. 

Kissűrűségű polietilén (LDPE) 
termékcsoport

A TVK LDPE-1 gyára 1970-ben ICI technológi-
ával, az LDPE-2 gyár 1991-ben BASF techno-
lógiával épült, a két gyár kapacitása összesen 
120 kt/év. 
2006-ban az LDPE-2 gyári tervezett karban-
tartás mellett az LDPE termékcsoport árbe-
vétele 15%-kal nőtt, főként az Európába irá-
nyuló export értékesítés bővülésének ered-
ményeként. 

Nagysűrűségű polietilén (HDPE)
termékcsoport

A TVK PHILLIPS-technológiát alkalmazó HDPE-
1 gyára 1986-ban épült, a HDPE-2 gyár 2004-
ben kezdte meg termelését Mitsui technológiá-
val. A két gyár összkapacitása 400 kt/év.
2006-ban HDPE-1 gyári tervezett nagyjavítás 
mellett a HDPE termékcsoport árbevétele 
30%-kal nőtt, döntően a HDPE-2 többletter-
melése és az Európába irányuló exportérté-
kesítés bővülésének köszönhetően. 

Polipropilén (PP) termékcsoport

A TVK PP-3 gyára 1989 óta üzemel, HIMONT 
technológiával, a PP-4 gyár 2000. évtől mű-
ködik MONTELL technológiával. A két gyár 
összkapacitása 280 kt/év.
2006-ban a PP-3 gyári tervezett karbantartás 
mellett a PP termékcsoport árbevétele 17%-
kal nőtt, a termelés 5%-kal csökkent. 

Kilátások

2007-ben célunk:
– az üzemek rendelkezésre állásának 
maximalizálása és optimális kapacitás-
kihasználás, valamint
– a modernizációs és hatékonyságnöve-
lő projektek folytatása.

Az értékesítés árbevétele (millió Ft)
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Értékesítés 

2006-ban elértük kitűzött célunkat: megtar-
tottuk az erős piaci pozíciónkat mind a hazai 
piacokon, mind Kelet-Közép-Európa más or-
szágaiban. Elértük, hogy magas termékmi-
nőséget és kiváló szolgáltatást nyújtsunk a 
vevőinknek a kelet-közép-európai poliolefin 
piacon, melynek növekedése az elkövetkező 
években várhatóan meg fogja haladni a nyu-
gat-európai piacokét. Ezt szem előtt tartva új 
értékesítési irodát nyitottunk Ukrajnában, an-
nak érdekében, hogy közvetlen kapcsolatot 
alakíthassunk ki az új vevőinkkel. Direkt piaci 
jelenlétünk feltételeit Romániában is megte-
remtettük a MOL romániai irodáján keresztül. 
Megvalósítottuk a stratégia taktikai elemeit: 
újragondoltuk piacelemző módszereinket, az 
értékesítési csatornák hatékonyságának ja-
vítása érdekében új értékesítési koncepciót 
dolgoztunk ki, valamint a folyamatos elemzé-
sek eredménye alapján rugalmasan változtat-
juk termékportfóliónkat.

2006-ban a nagyjavítás miatt kevesebb érté-
kesítési mennyiség állt rendelkezésre, növek-
vő árbevétel mellett. A hazai piacon eredmé-
nyesen megerősítettük vezető pozí ciónkat. A 
kelet-közép-európai piacokon való értékesí-
tés, hasonlóan a hazai piacon elért eredmé-
nyekhez, szintén gyorsabban bővült, mint a 
piac egésze, megerősítve ezáltal a társaság 
pozícióját a régióban. Eredményes volt az új, 
bimodális HDPE termékek piaci bevezetése 
mind a hazai, mind a külföldi műanyagfeldol-
gozók körében. 2006-ban a termékportfólió 
és értékesítési csatornák optimalizálása ré-
vén tovább emelkedett az értékesítés haté-
konysága. 

2006-ban az értékesített polimer termékek 
mennyisége 760 kt, a polimer értékesítés 
nettó árbevétele 211 milliárd Ft volt, amely 
39 milliárd Ft-tal magasabb, mint a 2005. év 
árbevétele. Az exportértékesítés árbevéte-
le 25%-kal, a belföldi értékesítés árbevétele 
pedig 18%-kal javult, döntően az árváltozás 
emelkedéséből adódóan.

2006-ban a termékek 69%-át exportpiacokon 
értékesítettük. Az exportértékesítés továbbra 
is elsősorban az európai piacokra koncent-
rálódott, amelynek következtében az export 
árbevétel 96%-a ezeken a piacokon realizáló-
dott. Ezt segítette elő a több éve eredménye-
sen működő saját értékesítési hálózat, mely 
számos európai országot érint. Irodáink mű-
ködnek Ausztriában, az Egyesült Királyság-
ban, Franciaországban, Lengyelországban, 
Németországban, Olaszországban, Oroszor-
szágban. 2006-ban Ukrajnában és Romániá-
ban is megnyitottuk képviseleteinket, melyek 
célja a közvetlen jelenlét a stratégiai szem-
pontból meghatározó piacokon. A külkeres-
kedelmi leányvállalatok a TVK és a Slovnaft 
Petrochemicals által előállított termékek érté-
kesítését végzik.

Kilátások
 
Várakozásaink szerint 2007-ben is tovább 
folytatódik a kelet-közép-európai polimerpi-
acok gyors növekedési üteme. A régió pia-
cainak súlyát az összértékesítésünkben is to-
vább növeljük. A 2006-ban elért eredmények-
re alapozva mindent megteszünk azért, hogy 
tovább javítsuk a vevőink elégedettségét, 
ezáltal növelve a hűséges vevőink számát, 
valamint a számukra értékesített polimer ter-
mékek mennyiségét. A vevői igények figye-
lembevétele mellett folytatjuk a termékport-
fólió optimalizálását, az árbevétel és árrés 
növelése érdekében. 

2007-ben célunk:
– a régióbeli lehetőségek leghatéko-
nyabb kihasználása, 
– a termékportfólió további szélesítése 
és optimalizálása, valamint
– az új termékek körében sikeres vevő 
és termékportfólió kezelés segítségével 
az árbevétel növelése, a szinergiák ki-
aknázása.

ÉRTÉKESÍTÉS
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Társasági értékek



TVK ÉVES JELENTÉS 27

A TVK stratégiája a 
gazdasági teljesít-
ménycélok, a kör-
nyezetvédelmi és 
a társadalmi célok 
együttes megvaló-
sítására koncentrál. 
A gazdasági telje-
sítménycéljainkhoz 
párosuló környe-
zetvédelmi és tár-
sadalmi céljainkat 
az EBK politikán-
kon és az alkalma-
zott minőségügyi, 
környezetvédelmi, 
egészségvédelmi és 
biztonságtechnikai 
rendszereinken ke-
resztül biztosítjuk.
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A TVK kiemelten fontosnak tartja a munkatár-
sak iránti elkötelezettséget, a biztonságos 
munkavégzés feltételeinek megteremtését, 
a környezetvédelem iránti elkötelezettséget, 
a minőségügyi szemléletet és a társadalmi 
felelősségvállalást. 

Munkatársak iránti 
elkötelezettség

A legmagasabb társasági értékeket képvi-
selve, nagy hangsúlyt fektetünk az egyenlő 
bánásmódra és az etikus foglalkoztatottsági 
eljárásokra. A társaság messzemenőkig ele-
get tesz a nemzetközi munkaügyi normáknak 
és elkötelezetten törekszik az egészséges, 
biztonságos és eredményes munkahely meg-
teremtésére. A humán erőforrás (HR) tevé-
kenységünkben a hatékonyság növelése, a 
létszám-hatékonysági intézkedések humánus 
lebonyolítása és a munkatársak szakmai to-
vábbfejlesztése jelentették a legfőbb súly-
pontokat.

A hatékonyság növelése

A működési hatékonyság növelésének ér-
dekében kiszerveztük a polimer logisztika és 
vasúti szállítás tevékenységet, valamint lezá-
rult a HR adminisztráció egyes feladatainak 
átadása a MOL-csoport HR Ügyfélszolgálata

részére. Ezen intézkedések hatására a 2006. 
évi társasági átlaglétszám – amely 2005. év-
ben 1542 fő volt – 1396 főre csökkent, a záró 
létszám pedig 2006. december 31-én 1200 fő 
volt.

2006-ban elindítottuk a termelés működési 
hatékonyságának javítására irányuló pro-
jektünket, melynek főbb céljai a Termelés 
menedzsment belső működési hatékonysá-
gának növelése, a belső működési környe-
zethez való viszonyának elemzése, valamint a 
külső működési környezethez való rugalmas 
alkalmazkodásának kialakítása. A projekt által 
meghatározott irányítási modell bevezetése, 
egyes folyamatok és a szervezeti egységek 
közötti feladatmegosztások módosítása fo-
lyamatban van.

Folytatódott az elmúlt évben elindult karri-
ertervezési rendszer a vezetők és szakértők 
köré ben, melynek célja az utódlásokra törté-
nő tudatos felkészülés, az érintettek fejleszté-
se, kihívást jelentő előmeneteli lehetőségek 
biztosítása. 

Anyagi ösztönzés

Bérpolitikai intézkedéseinket – az alapbér-
e melésen túl – a munkakör-értékeléshez 
kap csolódó eseti bérrendezések és a több-
letteljesítményt nyújtók anyagi elismerése 
határozták meg. A teljesítménymenedzselési 
rendszert az éves alapbér 5%-ának megfe-
lelő keretösszeggel tovább működtettük. A 
társaság munkavállalóinak havi átlagbére a 
régióban egyedülállóan magas szintű volt, 
(322 845 Ft/fő), mely az előző évhez képest 
8,2%-os növekedést jelent. A választható bé-
ren kívüli juttatások éves kerete munkaválla-
lónként 420 000 Ft/év, mely az éves alapbér 
5%-ának megfelelő összeggel került kiegé-
szítésre. Erre a fedezetet a korábbi nyugdíj-
pénztári támogatás összege nyújtotta. A tár-
saságnál működő érdekvédelmi szervezetek 
szabályozott keretek között tevékenykedtek. 
Az érdekképviseletekkel való együttműködés 
eredményeként a munkáltató 2006. év végén 
három évre szóló bérmegállapodást kötött 
a szakszervezetekkel. A bérmegállapodás a 
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Kollektív Szerződés főszövegét nem, csak a 
mellékletekben rögzítetteket érintette. 

Képzések és személyzetfejlesztési 
programok

Továbbra is stratégiai célunk a jól képzett 
munkaerő biztosítása, ennek megfelelően az 
intézményi képzéseket és az egyéni fejleszté-
seket fokozatosan kiegészítik a szervezetfej-
lesztést célzó „on the job” tréningek, illetve a 
csoportfejlesztések. 

2006-ban 92 fő leendő munkavállaló vett 
részt munka- és tűzvédelmi, környezetvédel-
mi, minőségügyi és információtechnológiai 
oktatáson. Személyzetfejlesztési programja-
inkon összesen 1156 fő vett részt, a képzési 
idő közel 60 ezer óra volt, amelyre összesen 
81 millió Ft-ot fordítottunk. 

Elindítottuk a STAFÉTA programot a poli-
mer- és olefinüzemekben, mely a tudatos, 
vállalati szinten összehangolt művezető és 
vezető rendszerkezelő utánpótlást célozza 
meg, elősegíti a szakmai előmenetelüket. A 
program kapcsán 154 fő vett részt Változás-
menedzsment és Vezetésfejlesztés tréningen. 
Az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépis-
kolával együttműködve beindult az általános 
vegyész-technikus képzés 21 fő munkavállaló 
részvételével. 
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Munka- és egészség-
védelem, biztonság 
iránti elkötelezettség

Munkavédelem

Kiemelten kezeljük a munkabalesetek és a 
foglalkozási megbetegedések megelőzését, 
és elköteleztük magunkat az egészséges 
környezetben és biztonságban történő mun-
kavégzési feltételek megteremtése mellett. 
Meggyőződésünk, hogy minden veszélyez-
tetettség ésszerű keretek között tartható, az 
egészséget nem veszélyeztető biztonságos 
munkavégzés minden munkavállalótól elvár-
ható. Előbbiekkel összhangban, 2005-ben 
csatlakoztunk a MOL-nál elindított, három-
éves időtartamú „Biztonságos munkahelyek” 
projekthez.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) 
az egészséges munkahelyekkel kapcsolatos 
programjának célja, hogy ajánlásokat fogal-
mazzon meg az egészséges munkahelyek 
megteremtésére és ösztönözze a munkálta-
tókat az ezzel kapcsolatos többletteljesítmény 
nyújtására. 2006 decemberében az Ameri-
kai Kereskedelmi Kamara által meghirdetett 
(AmCham) Egészséges munkahelyek pályá-
zaton a nagyvállalati kategóriában az előkelő 
harmadik helyezést értük el.

Javuló baleseti helyzet

A 2005. évhez viszonyítva kedvezően alakult 
a baleseti helyzet, az összes balesetek szá-
ma 8,4%-kal csökkent, mindössze 11 volt. 
A munkaidő kieséssel járó balesetek száma 
(LTI) is javult, 2006-ban csak 5 esemény került 
rögzítésre. A jelentésköteles (három napot 
meghaladó munkaképtelenséggel járó) mun-
kabalesetek növekedését sikerült elkerülni, az 
esetek súlyosságát csökkenteni, melynek kö-
vetkeztében a keresőképtelen napok száma 
33%-kal esett vissza. Társaságunknál 2006-
ban sem történt halálos munkabaleset. Az 
év folyamán 18 közúti baleset történt, amely 
az előző évhez képest 36%-os csökkenést je-
lent.

A biztonsági kultúra fejlesztésével kapcsolat-
ban „hagyományszerűen” ismét megrendez-
tük a Biztonsági Hónapot. A rendezvénysoro-
zat felölelte a biztonságtechnika, minőségügy 
és környezetvédelem témaköröket, melynek 
keretében megteremtettük az EBKM informá-
ciók hatékony közvetítésének lehetőségét.

Egészségmegőrző program

Kiemelten kezeljük a munkavállalók munka-
egészségügyi állapotát. A kötelezően előírt 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokon 
túl biológiai monitoring rendszert működte-
tünk. 2006-ban 538 vizsgálat történt, mely 
közel 400 főt érintett. Több egészségmegőr-
ző programot indítottunk el, mint például a 

MUNKA- ÉS EGÉSZSÉG VÉDELEM, BIZTONSÁG IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG



TVK ÉVES JELENTÉS 31

bőrgyógyászati, urológiai, tüdőgyógyászati, 
szív- és érrendszeri, valamint mammográfiai 
szűrővizsgálat. Az előző évekhez hasonlóan 
minden munkavállalóra kiterjedő csoportos 
élet- és balesetbiztosítást kötöttünk.

Tűzvédelem

Az év folyamán 4 tűzeset történt, ez a 2005. 
évhez képest javuló tendenciát mutat. A tűz-
esetek személyi sérüléssel nem jártak, az 
anyagi kár 44 millió Ft volt. A tűzesetek ter-
meléskiesést egy alkalommal sem okoztak. 
A 2006. évi kiképzési terv alapján elvégeztük 
az önkéntes létesítményi tűzoltók oktatását. 
Tűzoltóink az országos tűzoltóversenyeken ki-
magasló eredményeket értek el, ezzel is gya-
korolva a gyors és szakszerű beavatkozást tűz 
esetén. A 10. Flórián kupa tűzoltóversenyen 
a TVK csapatai nem mindennapi teljesítmén-
nyel kilenc első, hét második és hét harmadik 
helyezést értek el.

Környezetvédelem

2006-ban is sikeresen pályáztunk a Közép-
európai Környezeti Jelentés „Zöld Béka” 
néven ismert díjra. A pályázatok elbírálását 
egy független nemzetközi zsűri végezte, mely-
nek döntése alapján társaságunk a második 
helyezést érte el. 

Környezeti elemek védelme

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a lég-
szennyező anyagok kibocsátását. 2006-ban 
az üzemek technológiai légszennyező anyag 
kibocsátása, az emisszió mérések megállapí-
tásai alapján, egy eset kivételével megfeleltek 
az érvényes kibocsátási határértékeknek. A 
határérték feletti kibocsátás megszüntetésé-
re irányuló projektet elindítottuk. 2006-ban a 
II. Európai Szennyezőanyag Regiszter (EPER) 
adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget 
tettünk. A TVK környezetében a levegő minő-
ségét rendszeresen méri és kiértékeli a Nem-
zeti Levegőszennyezés-mérési Hálózat. 

A veszélyes hulladékok kezelése társaságunk-
nál az európai uniós normáknak megfelelően 
szabályozott, a 2006. évi hulladékgazdálkodá-
si tevékenységünk megfelelt az előírásoknak. 
A veszélyes hulladékok kezelésére fordított 
összeg 2006-ban a felére csökkent az előző 
évhez képest. A hulladékgazdálkodási folya-
mat hatékonyságának javítására számos in-
tézkedést hoztunk, bevezettük társaságunk-
nál a szelektív hulladékgyűjtést.
Az év során tartott hatósági szennyvízellen-
őrző vizsgálatok nem állapítottak meg határ-
érték fölötti szennyezőanyag kibocsátást a 
Tiszába vezetett tisztított szennyvízből.

Klímaváltozás

A MOL-csoport az üvegházhatású gázokkal 
kapcsolatosan is teljes mértékben harmoni-

Környezetvédelmi ráfordítások (millió Ft)

2002 2003 2004 2005 2006

Környezetvédelmi beruházások 147 12 78 79 49

Szennyezett vizek kezelése 231 235 251 276 288

Veszélyes hulladékok kezelése 115 74 94 124 59

Szennyezett területek 
kármentesítése 314 556 516 525 487

ÖSSZESEN 807 877 939 1004 883

KÖRNYEZETVÉDELEM
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zálta tevékenységét. Ennek megfelelően tu-
datosan törekszünk a kibocsátások minima-
lizálására.

Környezetrehabilitáció

Folyamatosan felmérjük, hogy milyen intéz-
kedések és beruházások szükségesek ahhoz, 
hogy a TVK megfeleljen az EU direktívái alap-
ján kiadott új hazai jogszabályi környezetvé-
delmi követelményeknek. Ezek kiterjednek a 
folyamatban lévő hulladékkezelési, talaj- és 
talajvíz kármentesítési, valamint utóellen-
őrzési feladatokra. 2006-ban legfontosabb 
projektjeink a mésziszaptározó, valamint az 
olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók 
rekultivációja voltak. Az Egységes Környe-
zethasználati Engedély (IPPC) hatálya alá eső, 
korábban létesült üzemek (Olefin-1, LDPE-1, 
LDPE-2, HDPE-1, PP-3) egységes környezet-
használati engedélyezése teljes egészében 
lezárult, 2006. év végére minden érintett üze-
münk megkapta az IPPC engedélyeket.

Minőségügyi szemlélet

EBK politikánk alapvető eleme a minőség és 
az EBK tevékenységek magas szintű megva-
lósítása és a folyamatos fejlesztés iránti elkö-
telezettség. A minőséget és EBK szemléletet 
az egyik legfontosabb központi értékként fo-

galmaztuk meg társaságunk irányításában, 
működtetésében és társadalmi-gazdasági 
környezettel való kapcsolatában.

2006-ban megkezdtük szabályozási rendsze-
rünk átalakítását egy új, folyamatközpontú 
szabályozási rendszerré. Az átalakítás lehető-
séget ad az irányítási rendszerek továbbfej-
lesztésére, az integráció elmélyítésére, vala-
mint az új követelmények figyelembevételére. 

2006 áprilisában sikeresen megtörtént a 
társaságunknál működtetett integrált irányí-
tási rendszer (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001) felügyeleti auditja, melyet az SGS 
Hungária Kft. folytatott le. Megtörtént a kör-
nyezetközpontú irányítási rendszer esetén az 
ISO 14001:2004-es szabványra való áttérés 
is. Sikeresek voltak az akkreditált laboratóriu-
maink (Műszaki Vizsgáló Laboratóriumunk és 
Központi Laboratórium) 2006. évi megújító 
auditjai, melynek során a Központi Labora-
tórium áttért az MSZEN ISO/IEC 17025:2006 
szabvány alkalmazására.

A 2006. évi vevői elégedettség felmérés ke-
retében közel 400 partner megkérdezésére 
került sor. A visszajelzések alapján intézkedé-
seket hoztunk a folyamataink továbbfejlesz-
tésére. Folyamatosan törekszünk a jó part-
nerkapcsolatok kialakítására, fenntartására, 
fejlesztési elképzeléseink összehangolására a 
belső és külső partnereinkkel, építünk vevő-
ink, beszállítóink észrevételeire, véleményei-
re, javaslataira.

Az innovatív légkör kialakítása és erősítése 
érdekében az olyan ötleteket, javaslatokat, 
amelyek összességükben fontos impulzuso-
kat, hasznosítható műszaki, szervezési vagy 
egyéb megoldásokat jelentenek a társaság 
számára, erkölcsi és anyagi elismerésben 
részesíti. A munkavállalói ötletek hasznosítá-
sának menedzselésére az Ötletek Támogatási 
Rendszerét (ÖTR) működtetjük.
Elkezdtük több TQM (Total Quality Manage-
ment) eszköz elméleti, majd gyakorlati alkal-
mazásának elterjesztését, valamint a rend-
szerek felkészítését a piacon megjelenő új 
követelmények, elvárások befogadására.Adatok ezer forintban

A benyújtott ötletek száma és
a kifizetett ötletdíj alakulása
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MINŐSÉGÜGYI SZEMLÉLET
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1996-tól alkalmazzuk az EFQM (European Fo-
undation for Quality Management) modell sze-
rinti önértékelést. Minőségügyi tevékenysé-
günk kiemelkedő eredménye volt az 1998. évi 
Nemzeti Minőségi Díj, valamint a 2001. évi Eu-
rópai Minőség Díj pályázaton a „Kiválóságért 
elismert” minősítés elnyerése. 2006-ban részt 
vettünk a MOL-csoport Elnöki EBK-díj pályáza-
tán, ahol a MOL-csoport Integrált Szervezetek 
kategóriában az első helyezést értük el. 

Társadalmi felelősség

Hagyományosan elkötelezettek vagyunk a 
fiatal nemzedék nevelése iránt, kiemelt fi-
gyelmet fordítunk az egészséges életmód 
kialakításának elősegítésére, a természeti és 
társadalmi környezetünkkel szembeni felelős-
ségvállalásra, a tudományos és művészeti te-
vékenységekre. Ezeket az értékeket büszkén 
képviseli társaságunk, és igyekszik megosz-
tani erőforrásait azokkal, akik professzionális 
munkával, nagy szakértelemmel rendelkez-
nek, kivételes egyéni, illetve csapatteljesít-
ményekre képesek.

Megfelelő színvonalú szakember-igényünk 
kiszolgálásáért szoros és sokrétű kapcsolatot 
tartunk fenn felsőfokú és középfokú oktatási 
intézményekkel, és jelentősen támogatjuk 
eredményes oktatói munkájukat és kutatási 
tevékenységüket. A szakképzési hozzájárulás 
terhére négy egyetem és négy szakközépis-
kola részére 39 millió Ft összegben nyújtot-
tunk fejlesztési támogatást.

A kultúra és a tudományok elkötelezett támo-
gatójaként célunk elsősorban régiónk rangos 
eseményeinek, intézményeinek pártfogolása. 
A Miskolci Nemzeti Színház, a Tiszadobi Zon-
gorafesztivál és a Miskolci Nemzetközi Ope-
rafesztivál támogatásával nagyban hozzájárul 
társaságunk, hogy évről évre színvonalas kul-
turális rendezvényekkel gazdagodjon a régió. 
A múzeumok elkötelezett támogatójaként a 
Herman Ottó Múzeum és a Magyar Vegyé-
szeti Múzeum évek óta tartó támogatása mel-
lett 2006-ban örömmel segítettük a Néprajzi 

Múzeum Műanyag című kiállításának meg-
valósulását. A TVK az egyik előállítója annak 
az alapanyagnak, amely a kiállítás egyetlen 
és központi témája, ezzel kiindulási pontja a 
bennünket körülvevő műanyag tárgyi kultú-
rának. Szerencsés találkozás, hogy együtt 
valósíthattuk meg a nagyszabású – közel 500 
tárgyat bemutató – kiállítást.

Sportszponzorálási programjaink között a 10. 
jubileumi TVK Triatlon Világkupa és Nagyhét 
volt a legjelentősebb. Büszkék vagyunk rá, 
hogy együtt szoríthattunk 2006-ban is a leg-
jobbaknak! Sebestyén Júlia olimpikon, a Tisza-
újvárosi Vízi Sportegyesület, a Magyar Triatlon 
Szövetség, a TVK Mali Triatlon Klub és a TVK 
Balloon Team sikereit magunkénak érezzük, 
hisz valamennyien régiónk kiválóságai. 

A „Tiszaújváros Jövőjéért” Alapítvány az ön-
kormányzattal közösen támogatta a város éle-
tét és hírét meghatározó kiemelkedő program-
jait, személyiségeit. „A TVK a Dél-borsodi ré-
gió fejlesztéséért” Alapítvány a nevében jelzett 
régió felzárkóztatásának segítését célozza meg 
alapvetően szociális, oktatási és egészségügyi 
területeken. Az Alapítvány „A hátrányos hely-
zetű, tehetséges és jó tanuló gyermekekért” 
pályázata a 2006/2007. tanévben 41 tanulót ré-
szesített 45 000 Ft-os ösztöndíj támogatásban 
összesen közel 2 millió Ft összegben. 

TÁRSADALMI FELELŐSSÉG
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Rekorderedmények
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A 2006. év rekord 
esztendő a TVK 
életében. Rekor-
dot döntött azzal, 
hogy húsz milliárd 
forint feletti üzemi 
eredményt ért el, 
az utóbbi évtized 
legnagyobb árbe-
vételét, valamint a 
legmagasabb üzemi 
és nettó eredményét 
könyvelhette el.
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A vezetőség beszámolója a 2006. év gazdasági 
és pénzügyi folyamatairól

A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVRŐL

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Műkö-
dő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) 2006. évi 
üzleti évről szóló Éves Jelentésében szerep-
lő adatok auditáltak és véglegesek. Az éves 
jelentésben a „TVK-csoport szintű adatok” a 
TVK Nyrt. és leányvállalatainak nemzetközi 
pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint 
konszolidált adatait jelöli. A törvényi előírá-
soknak megfelelően az éves jelentés a való-
ságnak megfelelő adatokat és állításokat tar-
talmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a 
kibocsátó helyzetének megítélése szempont-
jából a kibocsátó legjobb tudomása szerint 
lényeges jelentőséggel bír. A rendszeres és 
rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve 
félrevezető tartalmával okozott kár megtéríté-
séért a kibocsátó felel.

A 2006. év rekord esztendő a TVK életében. 
Rekordot döntött azzal, hogy húsz milliárd 
forint feletti üzemi eredményt ért el, az utób-
bi évtized legnagyobb árbevételét, valamint 
a legmagasabb üzemi és nettó eredményét 
könyvelhette el. Ezek a kimagasló eredmé-
nyek a társaság számára kedvezőtlenül alaku-
ló alapanyag és energiaárak változása mellett 
realizálódtak. Ugyanakkor a külső piaci és gaz-
dasági környezet kedvezően alakult, mely elő-
segítette a társaság rekord teljesítményét. 

Kiemelt pénzügyi eredmények

• A konszolidált árbevétel 24%-kal, közel 
310 milliárd Ft-ra emelkedett az értékesítési 
mennyiség növekedése, valamint a polimer 
és az olefin termékárak emelkedése eredmé-
nyeként.
• A TVK-csoport üzleti eredménye 21 milliárd 
Ft-ot ért el.
• A csoportszintű EBITDA 48%-kal 34 milli-
árd Ft-ra nőtt, a konszolidált üzleti eredmény 
62%-os, és az értékcsökkenés 28%-os emel-
kedésének hatására.
• Az iparág fedezettermelő képességét jelző 
integrált petrolkémiai margin forintban kalku-
lálva 20%-kal nőtt. 
• A nettó eredmény 17 milliárd Ft-ot ért el, 
a működési költségek 21%-os növekedése 
mellett.
• A 2006. évi működési cash flow 33 milliárd 
Ft volt.
• A hatékony létszámgazdálkodás, kiszerve-
zés, belső munkaszervezés eredményekép-
pen a TVK-csoport záró létszáma 257 fővel 
volt alacsonyabb az év végén, mint egy évvel 
korábban.
• Az év során a Tisza-WTP Vízelőkészítő és 
Szolgáltató Kft., valamint a TVK Ukraina tov 
teljes konszolidációja megtörtént.

Pénzügyi összefoglaló áttekintés 

TVK-csoport eredmények 
(IFRS)

2005 2006 Változás %

 M Ft M EUR M Ft M EUR Ft EUR

Értékesítés nettó árbevétele 249 693 988,0 308 736 1223,7 24 24

EBITDA 22 859 90,4 33 734 133,7 48 48

Üzleti eredmény 13 136 52,0 21 329 84,5 62 63

Pénzügyi műveletek nyeresége/
vesztesége (-)

-5 051 -20,0 -3 909 -15,5 -23 -22

Társasági adó, halasztott adó 1 677 6,6 149 0,6 -91 -91

Nettó eredmény 6 409 25,4 17 271 68,5 169 170

Működési cash flow 10 520 41,6 33 168 131,5 215 216

Megjegyzés: Év végi MNB devizaközép árfolyammal számolva
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Működési környezet

A 2006. év első felében a monomer terme-
léshez szükséges alapanyagok árszintje fo-
lyamatosan emelkedett, majd augusztustól 
kezdve az év végéig mérséklődött. A vegy-
ipari benzin 537 USD/t éves átlagos jegyzésá-
ra (Naphtha FOB med) 20%-kal, a vegyipari 
gázolaj 597 USD/t jegyzési ára (Gasoil 0,2 CIF 
med) 16%-kal haladta meg az előző évi átla-
gos jegyzésárakat. 
A TVK által gyártott polimer termékek eu-
rópai piacon jegyzett árai (ICIS’ fd nwe low 
spot, EUR/t) 2006. első három negyedévében 
folyamatosan emelkedő tendenciát mutattak, 
majd a negyedik negyedévben mérséklődés 
volt tapasztalható. Az éves átlagos polietilén 
jegyzések 8-18%-kal, a polipropilén jegyzé-
sek 11-12%-kal haladták meg a 2005. évi átla-
gos jegyzéseket. Éves viszonylatban az LDPE 
átlagos jegyzésára 1095 EUR/t, a HDPE fúvási 
típusé 1066 EUR/t, a PP típusoké 1067–1131 
EUR/t volt. 

A 2006. év átlagában az előző évhez mérten 
az euró/forint árfolyam mintegy 7%-kal, míg 
a dollár/forint árfolyam 5%-kal emelkedett. 
A tavalyi évhez hasonlítva az idei év adatait, 
az árfolyamváltozások hatása összességében 
jelentősen pozitív irányban befolyásolta a 
TVK-csoport üzleti eredményét.

2006-ban a monomer termeléshez szükséges 
alapanyag jegyzésárak, a polimer termék jegy-
zésárak és az árfolyamok változásának hatásá-
ra az integrált petrolkémiai margin forintban 
kalkulálva 20%-kal, euróban mérve 12%-kal 
emelkedett az előző évhez viszonyítva. 

Értékesítés árbevétele, 
működési költségek, üzemi eredmény

A 2006. évben a TVK Nyrt. értékesítési árbevé-
tele 309 933 millió Ft volt, míg a csoportszintű 
konszolidált árbevétel 308 736 millió Ft-ot ért el, 
amelyek 24%-kal magasabbak, mint 2005-ben, 
az értékesítés mennyiségének növe kedése, va-
lamint a polimer és az olefin termékárak emel-
kedése következtében. A csoportszintű árbe-

vétel lényegében az anyavállalat árbevételéből 
adódik. 2006-ban a TVK Nyrt. egyedi árbevé-
tele 59 838 millió Ft-tal emelkedett 2005-höz 
képest, ezen belül a polimer szegmens termék 
árbevétele 38 784 millió Ft-tal, az olefin szeg-
mensé 19 321 millió Ft-tal nőtt. A polimerek 
értékesítési volumen növekedése döntően az 
új HDPE-2 üzem termékeinek megjelenéséből 
adódik. Az olefinszegmens termékértékesítési 
árbevételének emelkedése 50%-ban az érté-
kesítési árváltozásból származik. 

A TVK-csoport költségeinek alakulása  (millió Ft)

2002 2003 2004 2005 2006

Anyag jellegű ráfordítások 110 880 125 010 144 954 213 952 259 793

Személyi jellegű ráfordítások 9 478 10 263 11 138 10 121 9 766

Értékcsökkenés és értékvesztés 8 111 7 797 6 925 9 723 12 405

Egyéb működési költségek 8 573 4 655 6 771 6 734 5 393

Összesen 137 042 147 725 169 788 240 530 287 357

Értékesítés árbevétele (milliárd Ft)
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A 2006. év során a TVK Nyrt. árbevételének 
48%-át realizálta export értékesítésből, amely 
hasonló részarány, mint 2005-ben volt. Az 
exporton belül a legjelentősebb Németor-
szág (19%), Olaszország (17%), Lengyelország 
(14%), Egyesült Királyság (5%), Franciaország 
(4%), valamint Ausztria (4%) részesedése volt.

A TVK-csoport összes működési bevétele 309 
139 millió Ft-ot ért el 2006-ban, amely 2005- 
höz képest 23%-kal magasabb. Ezen belül 
az egyéb működési bevétel 403 millió Ft-ot 
tett ki, amely 76%-os csökkenést mutat. Az 
egyéb bevételek változásában meghatározó 
egyrészt a vevői/szállítói árfolyamnyereség 
693 millió Ft-os, másrészt a kapott kötbérek 
437 millió Ft-os csökkenése. 

A TVK-csoport anyagköltsége 227 870 mil-
lió Ft volt 2006-ban, amelynek 30 881 millió 
Ft-os (16%) növekedése egyrészt a vásárolt 
alapanyag, másrészt az energia költségek nö-
vekedése miatt következett be. Az alapanyag 
költség növekedésében a monomer terme-
léshez felhasznált alapanyagok áremelkedése 
jelenik meg, ugyanakkor a felhasznált pirolízis 
alapanyag mennyisége csökkent a nagyleállás 
következtében. Az energia költség növekedé-
sét az energia áremelés idézte elő, amelynek 
hatását kissé mérsékelte az anyavállalatnál fel-
használt energia mennyiségének csökkenése.

Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 
965 millió Ft-tal emelkedtek (8%), döntően a 

magasabb termékértékesítéssel összefüggő-
en megjelenő értékesítési fuvarköltség növe-
kedése, a konszolidációba bevont társaságok 
költségeinek megjelenése és a logisztikai te-
vékenység kiszervezésével összefüggő szol-
gáltatási díj felmerülése miatt. A kiszervezés-
hez kapcsolódó szolgáltatási díj megjelenése 
más tételekben (pl. személyi jellegű költsé-
gek) csökkenést okoz.

Az eladott áruk beszerzési értéke 13 897 millió 
Ft-tal növekedett jellemzően a vásárolt etilén 
és kátrány eladás növekedése következtében.

A belső létszámhatékonyság javítási akciók 
és a logisztikai tevékenység kiszervezése mi-
att a személyi jellegű ráfordítások értéke – a 
bérfejlesztések ellenére – TVK-csoport szin-
ten 355 millió Ft-tal (-4%) csökkent.

Az értékcsökkenési leírás összege az Olefin-2 
gyár aktiválása és a konszolidációban megje-
lenő új társaságok miatt emelkedett az előző 
évhez képest.

Az egyéb működési költségek 5393 millió Ft-ot 
értek el. Ez az összeg 1341 millió Ft-tal alacso-
nyabb, mint a tavalyi évben, alapvetően ab-
ból adódóan, hogy 2005-ben az Olefin-2 gyár 
próbaüzemeléséhez kapcsolódóan egyszeri 
tételek merültek fel és kerültek aktiválásra. A 
változásban szerepet játszott, hogy csökkent a 
tanácsadói díjak és a környezetvédelmi költsé-
gekre képzett céltartalékok összege.

A saját termelésű készletek állományválto-
zása  -897 millió Ft volt, tükrözve a készleten 
lévő termékek mennyiségének csökkenését, 
amelyet az alapanyag áremelkedés miatti 
készlet felértékelődés részben mérsékelt. 

A saját előállítású eszközök aktivált értéke 444 
millió Ft volt, szemben az előző évi 554 millió 
Ft összeggel. A 2005. évi érték tartalmazta a 
Petrolkémiai Fejlesztési Projekt próbaüzeme-
lésének eredményével összefüggő elszámolá-
sokat. Az idén aktiválásra került tételek pedig 
döntően a tervezett nagyleállás során végzett 
felújítások miatti aktiválásokat tartalmazza.
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tott adófizetési kötelezettség értéke -419 mil-
lió Ft volt. A halasztott adó változása döntően 
a fizetendő bonusz céltartalék halasztott adó 
vonzatának az elszámolásából adódik. 

Nettó eredmény

A konszolidált nettó eredmény 10 862 millió 
Ft-os emelkedés után 17 271 millió Ft-ot ért 
el. A TVK egyedi nettó eredménye meghá-
romszorozódott, és 17 271 millió Ft-ot ért el.

Az egy részvényre eső jövedelem (EPS) 712 
Ft/db-ra emelkedett, mely két és félszerese a 
tavalyi 264 Ft/db-os értéknek. 

A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVRŐL

A TVK-csoport konszolidált üzleti tevékeny-
ségének eredménye (EBIT) 21 329 millió Ft-ot 
ért el 2006-ben, szemben az egy évvel ko-
rábbi 13 136 millió Ft-tal. A 8193 millió Ft-os 
eredmény-növekedésen belül az anyavállalat 
üzemi eredménye 8581 millió Ft-tal maga-
sabb, mint az egy évvel korábbi időszakban.  
A csoport 2006. évi eredményéhez a leány-
vállalatok 2114 millió Ft-tal járultak hozzá.
2006-ban a TVK-csoport értékcsökkenéssel 
növelt üzemi eredménye (EBITDA) 48%-kal 
nőtt és 33 734 millió Ft-ot ért el. A növekedés 
hátterében a konszolidált üzemi eredmény 
62%-os és az értékcsökkenés 28%-os emel-
kedése állt. 

Pénzügyi műveletek eredménye

A csoport 2006. évi pénzügyi vesztesége 
3909 millió Ft volt, szemben a tavalyi 5051 
millió Ft-os veszteséggel. A csoport pénzügyi 
bevételei 2006-ban 314 millió Ft-tal voltak ma-
gasabbak, mint az előző évben, jellemzően a 
kamatbevételek emelkedéséből adódóan. A 
pénzügyi ráfordítások viszont 786 millió Ft-tal 
csökkentek, alapvetően a devizában felvett 
hitelek realizált és nem realizált árfolyam-kü-
lönbözete miatt, a forint euróhoz viszonyított 
év végi erősödése következtében. Ugyanak-
kor a kamatráfordítások emelkedtek az éves 
átlagos kamatláb növekedése és a deviza 
hitelek forintban kifejezett havonkénti össze-
gének a növekedése miatt a forint év közbeni 
gyengülése következtében. 
A TVK-csoport a Petrolkémiai Fejlesztési Pro-
jekt megvalósítására korábban felvett hitelé-
ből 2006. november és december hónapban 
60 millió eurót visszafizetett.

Adózás

A 2006. évben a TVK-csoport adózás előtti 
eredménye 17 420 millió Ft volt. A leányvál-
lalatok eredménye után 359 millió Ft össze-
gű társasági adófizetési kötelezettség jele-
nik meg. Az anyavállalatot a 2006. negyedik 
negyedévében bevezetett különadó terheli. 
A társasági adó vonatkozásában a társaság 
adókedvezményt tervez igénybe venni a 2005. 
évben aktivált beruházásai alapján. A halasz-
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Vagyoni helyzet alakulása

A konszolidált mérlegfőösszeg 230 milliárd 
Ft volt, mely az előző évhez viszonyítva mind-
össze 1%-kal emelkedett. Ebből a TVK Nyrt. 
mérlegfőösszege 214 milliárd Ft, a TVK-cso-
port többi tagjának együttes hatása 16 milli-
árd Ft volt.

A befektetett eszközök 4169 millió Ft-tal csök-
kentek döntően az értékcsökkenés elszámolá-
sa következtében alacsonyabb tárgyi eszköz 
állomány miatt. A tárgyi eszközök nettó értéke 
3766 millió forinttal csökkent. A forgóeszközök 
68 279 millió Ft-ról 74 732 millió Ft-ra növeked-
tek. A változás hátterében a készletállomány 
11%-os és az egyéb forgóeszközök 36%-os 
csökkenése mellett a vevőállomány 7%-os, 
valamint a pénzeszközérték 79%-os növekedé-
se áll. Az egyéb forgóeszközök csökkenésének 
legfőbb oka, hogy a visszaigényelhető ÁFA 
összege csökkent az adó mértékének 5%-os 
mérséklődése miatt. A vevőkövetelések növe-
kedése az áremelkedés és az árfolyamváltozás 
miatt következett be. A pénzeszközök emel-
kedését az anyavállalati pénzeszközök növe-
kedése okozta a jelentősen javuló készpénz 
termelő képesség eredményeként. 

Pénzügyi helyzet alakulása

A hosszú lejáratú hitelek 21%-kal csökkentek, 
és 51 551 millió Ft-ot értek el. A csökkenés 
az anyavállalati 60 millió eurós hiteltörlesz-
tést tükrözi. A változásban szerepet játszott, 
hogy a Tisza-WTP Kft. konszolidálásra került, 
valamint a TVK Erőmű Kft. hosszú lejáratú hi-
teleinek egy része átsorolásra került a rövid 
lejáratú hitelek közé.

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke alig 
1%-kal emelkedett és 38 018 millió Ft-ot ért 
el. A várható kötelezettségre képzett céltarta-
lékok összege a környezetvédelmi kötelezett-
ségre felhasznált és a törzsgárda jutalomra 
képzett céltartalék összegével változott. A 
rövid lejáratú hitelek növekedésének oka a 
Tisza-WTP Kft. konszolidálása. 

Saját tőke, jegyzett tőke, tőketartalék 
és eredménytartalék alakulása

A TVK-csoport saját tőkéje 133 959 millió Ft 
volt, amely 14%-os növekedést mutat. A jegy-
zett tőke változása a dolgozói részvények de-
materializált törzsrészvénnyé történő átala-
kítása miatti bevonásból ered. Az eredmény-
tartalék 5385 millió Ft értékű növekedése tar-
talmazza az anyavállalat és a konszolidációba 
bevont vállalatok nettó eredményét, értéke az 
év végén 77 106 millió Ft volt. A mérleg szerin-
ti eredmény 10 862 millió Ft-tal emelkedett, és 
17 271 millió Ft-ot tett ki. 

Cash flow

A TVK-csoport 2006. évi cash flow kimutatása 
a pénzeszközök 6685 millió Ft-os növekedé-
sét mutatja. A növekedés ellentétes hatások 
eredője, az üzemi tevékenységből származó 
nettó készpénz növelte, míg a finanszírozási 
műveletekből származó és a befektetési te-
vékenységre felhasznált nettó készpénz csök-
kentette a cash flow-t.

Az üzemi tevékenységből származó cash flow 
33 168 millió Ft volt. Az EBITDA 33 734 millió 
Ft-tal növelte, a forgótőke változás (készlet, 
vevőállomány, szállítóállomány, egyéb köve-
telés és kötelezettség összesen) 773 millió Ft-
tal csökkentette a pénzáramot. 

A befektetési tevékenység 5660 millió Ft-tal 
csökkentette a pénzeszközök állományát. A 
beruházások 6709 millió Ft-tal csökkentették; 
míg a tárgyi eszköz értékesítéséből származó 
készpénz 465 millió Ft-tal, a kamatok és egyéb 
pénzügyi bevételek pedig 556 millió Ft-tal nö-
velték a befektetési cash flow értékét. 

A finanszírozási tevékenységből származó 
pénzeszközök 20 823 millió Ft-tal csökken-
tették a pénzeszközöket, amely döntően a 
hosszú lejáratú hitelek változásából adódik, 
melynek hátterében a társaság hiteltörlesz-
tése, a konszolidációs kör bővülése áll. A fi-
nanszírozási cash flow értékét csökkentette a 
kamat- és osztalékfizetés is. 
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Kockázatkezelés

A TVK kockázatkezelési célja a vállalat tevé-
kenységét a lehető legbiztonságosabbá ten-
ni. A társaság kockázatkezelési politikájában 
kiemelten kezeli a tevékenységéből adódó 
összes kockázatot. A kockázatkezelési irány-
elvek kiterjednek például a valutaárfolyam 
és a világpiaci ár kockázatának, a vagyoni, az 
üzemszüneti, az üzleti, a felelősségi, a vevői, 
a műszaki, a biztonságtechnikai, a környezet-
védelmi stb. kockázatok kezelésére. 

2006-tól az Egységes Vállalati Kockázatkeze-
lés (ERM – Enterprise Risk Management) már 
MOL-csoport szinten kezeli a kockázatokat. 
Az ERM – egy modern kockázatkezelési kon-
cepció, mely a vállalati értéknöveléséhez is 
jelentősen hozzájárul. A koncepció központi 
gondolata az, hogy különböző (pénzügyi, mű-
ködési, illetve stratégiai) kockázatok egy közös 
módszertan szerint és konszolidált módon ke-
rüljenek számszerűsítésre, legyenek kezelve 
és szerepeljenek a beszámolókban. Az ERM 
folyamata során, fejlesztve a kockázattudatos 
szervezeti kultúrát, azonosításra kerülnek a le-
hetséges kockázatok, és az egyes üzletágak, 
projektek, illetve döntések kockázathozam 
összefüggései összehasonlíthatóvá válnak. A 
kockázatok mérése lehetővé teszi a kockázati 
tényezők kiváltó okait, és a különböző típusú 
kockázatok természete jobban megismerésre 
kerül. Ennek eredményeként a felsővezetés is 
hatékonyabban tud azokra a kockázatokra fó-
kuszálni, amelyek a vállalat eredményét szig-
nifikáns mértékben befolyásolják, illetve meg 
tudja határozni, mely kockázati tényezők azok, 
amelyeket „megtart”, és melyek esetében 
szükséges különböző kockázatcsökkentő mód-
szerek alkalmazása.

Az ERM keretet nyújt az üzleti folytonossági 
tervek, a krízismenedzsment és egyéb kocká-
zatkezelő tevékenységek kialakítása számára 
is. Emellett – egy jól definiált „kockázatválla-
lási étvággyal” összhangban – az ERM segít 
optimális kockázathozam jellemzőkkel bíró 
üzleti portfólió felépítésében, a kockázat-fel-
mérési eredmények tőkeallokációs döntések-
ben való figyelembevétele révén.

A társaság által használt legfontosabb alap-
anyagok, valamint a TVK által előállított ole-
fin és polimer termékek árai ezen termékek 
világpiaci áraihoz kötöttek. Az értékesítés be-
vételét jelentősen befolyásolja a forint inter-
venciós sávon belüli helyzete, azaz az euró/
forint árfolyam, míg a vásárlások elsősorban 
az USD árfolyamához kötötten alakulnak. A 
TVK 2006-ban nem kötött sem forward, sem 
opciós, sem egyéb derivatív ügyletet az ár-
folyamkockázat csökkentése érdekében. A 
társaság hitele euróban lett meghatározva az 
árfolyamkockázat csökkentése érdekében.
2006. december 31-én a társaságnak nem állt 
fenn nyitott határidős deviza pozíciója.
A likviditási kockázatok mérséklése érde-
kében a vevőkövetelések jelentős részét a tár-
saság hitelbiztosítással fedezi, valamint egy 
új szerződés aláírása előtt minden esetben 
gondosan megvizsgálja a leendő vevő kondí-
cióit és felméri a fizetési folytonosság teljesü-
lésének feltételeit. 

Beruházások

A TVK-csoportnál a 2006. évben felmerült 
beruházási ráfordítások értéke összesen 
6644 millió Ft-ot ért el, melyből az anyavál-
lalati szintentartó beruházások 4118 millió 
Ft-ot képviselnek. Az Olefin-1 üzemben és 
az azzal egyidejűleg az LDPE-2, HDPE-1 és

A beruházási ráfordítások alakulása 
előleg nélkül (milliárd Ft)
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PP-3 üzemekben elvégzett nagyjavításokhoz 
kapcsolódó aktiválás 1073 millió Ft volt. Az 
egyéb beruházások és felújítások összege 654 
millió Ft volt, míg az egyedi projektekre, 440 
millió Ft-ot költöttünk – döntően az Advance 
the Process Control (APC) telepítésére. A le-
ányvállalatok által képviselt 359 millió Ft-os 
összeg legnagyobb része a TVK Erőmű Kft., 
valamint a TVK Ingatlankezelő Kft.-nél tör-
tént beruházáshoz kapcsolódóan merült fel.

Szervezeti és személyi változások,
alkalmazottak

A 2006. év során a társaság szervezetében az 
alábbi jelentős változás történt:
Az integrált működésből adódóan – szem 
előtt tartva a társaság hatékonyságának nö-
velését – négy szervezeti átalakítás történt, 
amelyek során:
– létrejött az Üzleti elemzés és működéstámo-
gatás és ezzel összefüggésben átalakultak az 
EBK feladatokat ellátó szervezeti egységek,
– átalakítottuk az Információs szolgáltatások 
szervezeti egységet,
– kiszerveztük a Polimer logisztika és a Vasú-
ti és közúti üzemvitel egységeket és ezzel 
össze függésben létrejött a Logisztika me-
nedzsment, a Polimer termelés elnevezése és 
feladatköre módosult,
– megszüntettük a Stratégia és üzletfejlesz-
tést, feladatait az Üzleti elemzés és működés-
támogatás vette át. 

A 2006. év során a vezető tisztségviselők 
köré ben az alábbi változások történtek: A 
társaság 2006. április 20-án megtartott Éves 
Rendes Közgyűlése
– az Igazgatóság tagjává választotta a köz-
gyűlés napjától kezdődően 2011. április 20-ig 
Gansperger Gyulát és dr. Medgyessy Pétert, 
– a Felügyelőbizottság tagjává választotta a 
közgyűlés bezárásnak időpontjától kezdődő 
öt éves időtartamra Magyar Tamást.

Változás az alkalmazottak körében

2006. december 31-én a TVK-csoport konszo-
lidált körének teljes munkaidős záró létszáma 
1231 fő volt, a 2005. évi záró létszámnál 257 fő-

vel alacsonyabb a polimer logisztika és vasúti 
szállítás  tevékenység kiszervezés, valamint az 
anyavállalati létszám-racionalizálás hatására. 

A TVK-részvény a Budapesti
Értéktőzsdén

A TVK-részvény árfolyama 2006 során min-
dössze 5%-kal nőtt, a január 2-ai 5230 forintos 
záró értékhez képest 2006. december 31-én a 
papír 5345 forinton zárt. Az értékpapír árfo-
lyama egész évben stagnált, a két szélső érték 
a március 7-i 4800 forintos éves minimum, il-
letve az augusztus 1-jén elért 6195 forint éves 
maximum árfolyam között. 
2006-ban a TVK-részvény éves forgalma 3987 
millió Ft-ot tett ki, a forgalom mennyisége 
758 687 db volt, míg az átlagos napi forga-
lom 15,8 millió Ft-volt. A TVK piaci kapitalizá-
ciója 129 835 millió Ft-ra emelkedett a tavalyi 
126 990 millió Ft-ról, és ezzel a TVK-részvény a 
nyolcadik helyen szerepelt a Budapesti Érték-
tőzsdén forgalmazott részvények kapitalizációját 
értékelő rangsorában. A TVK-részvény ebben az 
évben sem tartozott kifejezetten a likvid papírok 
közé, melynek oka a kis mértékű közkézhányad.

A TVK-részvények számának változása

A TVK 2006. évi Éves Rendes Közgyűlése el-
rendelte a társaság által kibocsátott összesen 
56 560 db, egyenként 1000 Ft névértékű dolgo-
zói részvényből álló dolgozói részvénysorozat 
átalakítását dematerializált törzsrészvénnyé. 
Ennek következtében 56 000 db, egyenként 
1010 Ft névértékű, névre szóló dematerializált 
törzsrészvény került bevezetésre a Budapesti 
Értéktőzsdére a tőzsdei kereskedelembe 2006. 
augusztus 3. nappal, melynek eredményekép-
pen a Tőzsdére bevezetett névre szóló TVK 

Az alkalmazotti létszám alakulása

Teljes munkaidőben 

foglalkoztatottak 

számának 

alakulása (fő)

2005.

12. 31.

2006. 

12. 31.

Társasági szinten 1454 1200

Csoportszinten 1488 1231
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törzsrészvények száma 24 234 843 darabról 
24 290 843 darabra módosult. 

Tulajdonosi struktúra alakulása

A 2006. év során a társaság tulajdonosi szerke-
zete nem változott meg jelentősen. Tulajdono-
si struktúra változás csak a harmadik negyed-
évben történt az osztalékfizetéshez kapcsoló-
dó tulajdonosi megfeleltetés következtében. 
A tulajdonosi megfeleltetés eredményeként 
a hazai intézményi befektetők részaránya az 
év eleji 44,34%-ról, év végére 46,16%-ra nőtt, 
míg a külföldi intézményi befektetők tulajdo-
na az év során 39,48%-ról 52,80%-ra emelke-
dett. A magánbefektetők részaránya nem volt 
jelentős az évben, az év végén 0,79% volt. A 
társaság 2006-ban sem rendelkezett saját 
részvénnyel. A dolgozói részvények átalakítá-
sa következtében megszűnt a dolgozói részvé-
nyesek részaránya a tulajdonosi struktúrában. 
Az osztalékfizetés miatt a meg nem feleltetett 
tulajdonosok aránya az év eleji 15,40%-ról év 
végére 0,25%-ra csökkent. 

Az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvé-
nyesek személyében és részesedésükben 

változás nem történt, a részarányuk az összes 
részvény darabszámának változása miatt mó-
dosult. 2006. december 31-én a Részvény-
könyv alapján a MOL Nyrt., a TVK legnagyobb 
tulajdonosának részesedése 44,55%; a MOL 
Nyrt. leányvállalatának, a Slovnaft, a.s.-nek 
a nyilvántartott tulajdoni hányada 8,06%; ez-
által a MOL Nyrt. közvetett tulajdona a TVK 
Nyrt.-ben 52,61%. A szintén jelentős CE Oil & 
Gas Beteiligung und Verwaltung AG tulajdo-
nos részesedése az év végén 31,56% volt. 

2007. év első negyedévében az alábbi jelentős 
változás történt a tulajdonosi struktúrában.
A MOL Nyrt. Részvénykönyvben nyilván-
tartott tulajdoni hányada – a 2007. március 
5-én teljesített részvénykönyvi bejegyzéssel 
– 44,55%-ról 86,79%-ra nőtt. A MOL Nyrt. 
leányvállalatának, a Slovnaft, a.s.-nek a tulaj-
doni hányada nem változott (8,06%), ezáltal a 
MOL Nyrt. közvetlen és közvetett befolyása a 
TVK Nyrt.-ben 94,86%-ra nőtt.
A CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung 
AG a Részvénykönyvben nyilvántartott tulaj-
doni hányada – a 2007. március 5-én teljesí-
tett részvénykönyvi bejegyzéssel – 31,56%-
ról 0%-ra csökkent.

A tulajdonosi szerkezet alakulása 

Tulajdonosi kör
Részesedés (%)

2005. december 31-én
Részesedés (%)

2006. december 31-én

Belföldi intézményi befektetők 44,34 46,16

Külföldi intézményi befektetők 39,48 52,80

Belföldi magánbefektetők 0,01 0,77

Külföldi magánbefektetők 0,00 0,02

Alkalmazottak 0,77 0,00

Nem megfeleltetett részvények 15,40 0,25

Összesen 100,00 100,00

Részvények száma 24 423 843 24 290 843

Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok 2006. december 31-én a teljes alaptőkére 
vonatkozóan

Tulajdonos Részesedés (%)

MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 44,55

CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG 31,56

Slovnaft, a.s. 8,06

Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, 
mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. 
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IFRS, konszolidált, auditált 

millió Ft
1996 1997 1998 1999 2000

Értékesítés árbevétele 64 337 88 966 86 039 122 360 197 088

Üzleti tevékenység eredménye 
(EBIT)

8 879 15 981 15 424 6 030 7 312

Amortizáció 2 893 3 919 4 234 4 666 5 560

EBITDA 11 772 19 900 19 658 10 696 12 872

Nettó eredmény  7 691 17 136 11 840 7 196 1 451

Beruházások 7 547 5 631 21 785 34 380 7 743

Mérlegfőösszeg 35 236 85 803 116 410 154 618 166 179

Saját tőke 45 506 66 148 73 149 72 655 87 754

Jegyzett tőke 24 000 24 000 25 084 22 605 24 700

Integrált margin EUR/t 502 586 502 446 493

Fő mutatószámok

EPS – Egy részvényre eső 
jövedelem (Ft/db)

321 719 550 323 65

ROE – Saját tőke arányos 
megtérülés (%)

16,90 25,91 16,19 9,90 1,65

ROA – Eszközarányos megtérülés 
(%)

21,83 19,97 10,17 4,65 0,87

TVK-részvény záróára a Budapesti Értéktőzsdén (Ft)

        – Legmagasabb 1 890 4 675 5 240 4 875 6 670

        – Legalacsonyabb 1 320 1 850 1 420 2 120 3 180

        – December 31-én 1 840 3 430 2 920 4 820 4 600

Kapitalizáció (december 31-i záróár 
alapján, millió)                                

 41 713  77 758 70 766 116 812 111 480

Egyéb adatok      

Átlaglétszám (fő) 4 156 3 436 3 264 3 304 2 587

Részvények száma (db) 24 000 000 24 000 000 24 841 315 24 841 315 24 820 001

       – Törzsrészvények 22 670 000 22 670 000 24 234 843 24 234 843 24 234 843

       – Dolgozói részvények 1 330 000 1 330 000 606 472 606 472 585 158

Konszolidációba bevont 
társaságok száma

25 35 10 12 19

Összefoglaló pénzügyi adatok
1996-2006 (Ft)

ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK
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IFRS, konszolidált, 

auditált millió Ft
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Értékesítés árbevétele 155 131 135 124 150 284 175 883 249 693 308 736

Üzleti tevékenység eredménye 
(EBIT)

6 933 443 4 177 12 153 13 136 21 329

Amortizáció 8 593 8 111 7 797 6 925 9 723 12 405

EBITDA 15 526 8 554 11 974 19 078 22 859 33 734

Nettó eredmény  8 693 1 819 5 278 8 947 6 409 17 271

Beruházások 6 971 20 132 55 420 42 553 6 981 6 644

Mérlegfőösszeg 137 644 134 274 182 082 202 326 227 714 229 998

Saját tőke 95 376 97 112 102 363 111 282 117 718 133 959

Jegyzett tőke 24 623 24 510 24 501 24 495 24 492 24 534

Integrált margin EUR/t 455 388 361 408 418 469

Fő mutatószámok

EPS – Egy részvényre eső 
jövedelem (Ft/db)

359 75 218 369 264 712

ROE – Saját tőke arányos 
megtérülés (%)

9,11 1,87 5,16 8,04 5,44 12,89

ROA – Eszközarányos 
megtérülés (%)

6,32 1,35 2,90 4,42 2,81 7,51

TVK-részvény záróára a Budapesti Értéktőzsdén (Ft)

        – Legmagasabb 4 990 4 800 4 550 5 375 5 890 5 995

        – Legalacsonyabb 1 990 2 800 3 940 3 400 4 605 4 855

        – December 31-én 3 250 3 940 3 955 5 060 5 240 5 345

Kapitalizáció (december 
31-i záróár alapján, millió)                                

78 763 95 485 95 849 122 628 126 990 129 835

Egyéb adatok       

Átlaglétszám (fő) 2 686 2 205 2 091 1 723 1 571 1 426

Részvények száma (db) 24 423 843 24 423 843 24 423 843 24 423 843 24 423 843 24 290 843

       – Törzsrészvények 24 234 843 24 234 843 24 234 843 24 234 843 24 234 843 24 290 843

       – Dolgozói részvények 189 000 189 000 189 000 189 000 189 000 0

Konszolidációba
bevont társaságok száma

11 10 7 7 8 10

ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK
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Megjegyzés: MNB Deviza EUR/HUF középárfolyamai
1999. december 29-én: 254,92 
2000. december 29-én: 264,94 
2001. december 28-án: 246,33 
2002. december 31-én: 235,90

IFRS, konszolidált, auditált (ezer EUR) 1999 2000 2001 2002

Értékesítés árbevétele 479 994 743 897 629 769 572 802

Üzleti tevékenység eredménye (EBIT) 23 654 27 599 28 145 1 878

Amortizáció 18 304 20 986 34 884 34 383

EBITDA 41 958 48 585 63 029 36 261

Nettó eredmény  28 228 5 477 35 290 7 711

Beruházások 134 866 29 225 28 299 85 341

Mérlegfőösszeg 606 535 627 233 558 779 569 199

Saját tőke 285 011 331 222 387 188 411 666

Jegyzett tőke 88 675 93 229 99 959 103 900

Integrált margin EUR/t 446 493 455 388

Fő mutatószámok     

EPS – Egy részvényre eső jövedelem
(euró/db)

1,27 0,25 1,46 0,32

ROE – Saját tőke arányos megtérülés (%) 9,90 1,65 9,11 1,87

ROA – Eszközarányos megtérülés (%) 4,65 0,87 6,32 1,35

TVK-részvény záróára a Budapesti Értéktőzsdén (EUR)

        – Legmagasabb 19,12 25,18 20,26 20,35

        – Legalacsonyabb 8,32 12,00 8,08 11,87

        – December 31-én 18,91 17,36 13,19 16,70

Kapitalizáció
(december 31-i záróár alapján, millió)                                

458,23 420,77 319,75 404,77

ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK

Összefoglaló pénzügyi adatok
1999-2006 (EUR)
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IFRS, konszolidált, auditált (ezer EUR) 2003 2004 2005 2006

Értékesítés árbevétele 573 100 712 279 987 983 1 223 686

Üzleti tevékenység eredménye (EBIT) 15 929 49 216 51 976 84 538

Amortizáció 29 733 28 044 38 472 49 168

EBITDA 45 662 77 261 90 448 133 706

Nettó eredmény  20 127 36 233 25 359 68 454

Beruházások 211 341 172 328 27 622 26 334

Mérlegfőösszeg 694 360 819 366 901 017 911 605

Saját tőke 390 356 450 662 465 786 530 951

Jegyzett tőke 93 433 99 198 96 910 97 241

Integrált margin EUR/t 361 408 418 469

Fő mutatószámok     

EPS – Egy részvényre eső jövedelem
(euró/db)

0,83 1,50 1,04 2,82

ROE – Saját tőke arányos megtérülés (%) 5,16 8,04 5,44 12,89

ROA – Eszközarányos megtérülés (%) 2,90 4,42 2,81 7,51

TVK-részvény záróára a Budapesti Értéktőzsdén (EUR)   

        – Legmagasabb 17,35 21,86 23,31 23,76

        – Legalacsonyabb 15,02 13,83 18,22 19,24

        – December 31-én 15,08 20,57 20,73 21,19

Kapitalizáció
(december 31-i záróár alapján, millió)                                

365,52 498,63 502,47 514,61

Megjegyzés: MNB Deviza EUR/HUF középárfolyamai
2003. december 31-én: 262,23 
2004. december 31-én: 245,93 
2005. december 30-án: 252,73 
2006. december 29-én: 252,30

ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK
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Tiszai Vegyi Kombinát
Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság
és Leányvállalatai

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok szerint készített
konszolidált pénzügyi kimutatások

2006. december 31.
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Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
részvényesei részére

1.) Elvégeztük a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (”Társaság”) 
mellékelt 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely 
összevont (konszolidált) éves beszámoló a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített össze-
vont (konszolidált) mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 229.998 
millió Ft, a mérleg szerinti eredmény 17.271 millió Ft nyereség –, az ezen időponttal végződő 
évre vonatkozó összevont (konszolidált) eredménykimutatásból, konszolidált saját tőke válto-
zás kimutatásból, konszolidált cash flow kimutatásból és a számviteli politika meghatározó ele-
meit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó összevont (konszolidált) kiegészítő 
mellékletből áll. 
2.) A Társaság 2005. évi az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 
szerint készített összevont (konszolidált) éves beszámolójáról  2006. március 22-én korlátozás 
nélküli véleményt bocsátottunk ki.

A vezetés felelőssége az összevont (konszolidált) éves beszámolóért

3.) Az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardokkal – ahogyan azokat az EU befogadta – összhangban történő elkészítése és valós 
bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár 
hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes összevont (konszolidált) éves beszámoló el-
készítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, beveze-
tését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az 
adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

4.) A mi felelősségünk az összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezése az elvég-
zett könyvvizsgálat alapján, valamint az összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az össze-
vont (konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar 
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon ér-
vényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, 
hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy 
tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az összevont 
(konszolidált) éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
5.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizs-
gálati bizonyítékot szerezni az összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő össze-
gekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az összevont (konszolidált) éves 
beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméré-
seit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló 
az összevont (konszolidált) éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása 
szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárá-
sokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a 
vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyv-
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vizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és 
az ügyvezetés lényegesebb becslései ésszerűségének, valamint az összevont (konszolidált) 
éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. Az összevont (konszolidált) üzleti jelentés-
sel kapcsolatos munkánk az összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az összevont (konszoli-
dált) éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódik, és nem tartalmazza egyéb, a 
Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 
6.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 
alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

7.) A könyvvizsgálat során a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
összevont (konszolidált) éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bi-
zonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglal-
tak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk 
arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardokkal – ahogyan azokat az EU befogadta – összhangban készítették el. Véleményünk 
szerint az összevont (konszolidált) éves beszámoló a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 
megbízható és valós képet ad. Az összevont (konszolidált) üzleti jelentés az összevont (konszo-
lidált) éves beszámoló adataival összhangban van.

8.) Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a jegyzetek 25. pontjára, amelyben 
a Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége, valamint annak kockázata kerül 
bemutatásra, hogy további vizsgálatok következtében a megképzett céltartalékon felül további 
jelentős ráfordítások merülhetnek fel a múltban keletkezett környezetvédelmi károk elhárításá-
val kapcsolatban. 

Budapest, 2007. április 3.

       
Ernst & Young Kft.     Szilágyi Judit
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165   Bejegyzett könyvvizsgáló
        Kamarai tagsági szám: 001368
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Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
részvényesei részére

Elvégeztük a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállala-
tai 2006. évi konszolidált beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely konszolidált éves beszá-
moló a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből, valamint az ezen 
időpontra végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból, konszolidált saját tőke 
változás kimutatásból, konszolidált cash flow kimutatásból és a számviteli politika meghatározó 
elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó 53-106. oldalon található kiegészítő 
mellékletből áll.

A vezetés felelőssége a konszolidált éves beszámolóért

A konszolidált éves beszámolónak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal össz-
hangban történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség 
magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes kon-
szolidált éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellen-
őrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és 
alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége és a vélemény alapja

A mi felelősségünk a konszolidált éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat 
alapján. A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre. 
A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a 
könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, 
hogy a konszolidált éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgá-
lati bizonyítékot szerezni az összevont konszolidált éves beszámolóban szereplő összegekről 
és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a konszolidált éves beszámoló akár csa-
lásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló 
megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált éves 
beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső 
ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az 
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének 
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá 
az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés lényegesebb becslései 
ésszerűségének, valamint a konszolidált éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. 
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő ala-
pot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint, a konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújta-
nak a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai 2006. 
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december 31-én fennálló konszolidált pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről, vala-
mint tárgyidőszakra vonatkozó cash flow-járól, összhangban a Nemzetközi Pénzügyi Beszámo-
lási Standardokkal.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 25. pontjára, amely-
ben a Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége, valamint annak kockázata 
kerül bemutatásra, hogy további vizsgálatok következtében a megképzett céltartalékon felül 
további jelentős ráfordítások merülhetnek fel a múltban keletkezett környezetvédelmi károk 
elhárításával kapcsolatban. 

(Az eredeti angol nyelvű változat kerül aláírásra.)

Ernst & Young Kft.
Budapest, Hungary
2007. április 3.
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Tiszai Vegyi Kombinát
Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság
és Leányvállalatai

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok szerint készített
konszolidált pénzügyi kimutatások

2006. december 31.

Tiszaújváros, 2007. április 3.

Olvasó Árpád
vezérigazgató
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2006. 2005.
Jegyzet millió forint millió forint

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Immateriális javak 3 4.001 4.146

Tárgyi eszközök 4 150.836 154.602

Befektetések társult vállalkozásokban 5 194 211

Egyéb befektetett eszközök 6 235 476

Összes befektetett eszköz 155.266 159.435

Forgóeszközök

Készletek 7 8.361 9.425

Vevőkövetelések, nettó 8 46.293 43.170

Egyéb forgóeszközök 9 4.457 6.971

Pénzeszközök 10 15.621 8.713

Összes forgóeszköz 74.732 68.279

Összes eszköz 229.998 227.714

FORRÁSOK

Saját tőke

Jegyzett tőke 11 24.534 24.492

Tartalékok 12 92.154 86.774

Részvényesek részesedése az eredményből 17.271 6.409

Részvényesekre jutó saját tőke 133.959 117.675

Külső tulajdonosok részesedése 0 43

Összes saját tőke 133.959 117.718

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 13 51.551 65.403

Céltartalékok várható kötelezettségekre 14 3.423 3.375

Halasztott adó kötelezettségek 22 3.038 3.457

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 9 22

Összes hosszú lejáratú kötelezettség 58.021 72.257

Rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítók és egyéb kötelezettségek 15 36.473 36.137

Céltartalékok várható kötelezettségekre 14 754 960

Rövid lejáratú hitelek 16 2 –

Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 13 789 642

Összes rövid lejáratú kötelezettség 38.018 37.739

Összes forrás 229.998 227.714

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

Konszolidált mérleg
2006. december 31.
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2006. 2005.
Jegyzet millió forint millió forint

Árbevétel 17 308.736 249.693

Egyéb működési bevétel 18 403 1.718

Összes működési bevétel 309.139 251.411

Anyagjellegű ráfordítások 259.793 213.952

Személyi jellegű ráfordítások 19 9.766 10.121

Értékcsökkenés és értékvesztés 3, 4 12.405 9.723

Egyéb működési költségek 20 5.393 6.734

Saját termelésű készletek állományváltozása 897 -1.701

Aktivált saját teljesítmények értéke -444 -554

Összes működési költség 287.810 238.275

Üzleti tevékenység eredménye 21.329 13.136

Pénzügyi műveletek bevételei 21 645 331

Pénzügyi műveletek ráfordításai 21 4.552 5.338

Pénzügyi műveletek vesztesége / nyeresége (-) 21 3.907 5.007

Részesedés a társult vállalkozások eredményéből -2 -44

Adózás előtti eredmény 17.420 8.085

Társasági adó 22 149 1.677

Időszak eredménye 17.271 6.408

Részvényesek részesedése az eredményből 17.271 6.409

Külső tulajdonosok részesedése az eredményből - -1

A részvényeseket megillető higított és 

hígítatlan egy részvényre jutó eredmény (forint)
23 712 264

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

Konszolidált eredménykimutatás
2006. december 31.
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Konszolidált kimutatás a saját tőke változásáról
2006. december 31.

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

Jegyzett
 tőke Tőketartalék

millió forint millió forint

Nyitó egyenleg 2005. január 1. 24.495 15.022

 IFRS 3 hatása – negativ goodwill átsorolása az eredménytartalékba - -

Módosított nyitó egyenleg 2005. január 1. 24.495 15.022

Átváltási tartalék - -

Közvetlenül a tőkében elszámolt tárgyévi eredményhatás - -

2005. évi eredmény - -

Tárgyévi eredményhatás összesen - -

2004. évi eredmény átvezetése - -

Megváltott dolgozói részvények -3 -

Záró egyenleg 2005. december 31. 24.492 15.022

Átváltási tartalék - -

Közvetlenül a tőkében elszámolt tárgyévi eredményhatás - -

2006. évi eredmény - -

Tárgyévi eredményhatás összesen - -

2005. évi eredmény átvezetése - -

Megváltott dolgozói részvények 42 -

Osztalékfizetés miatti változás - -

Záró egyenleg 2006. december 31. 24.534 15.022
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Eredmény-
tartalék

Átváltási
 tartalék

Tartalékok
összesen

Részvényesek 
részesedése  

az
eredményből

Részvénye-
sekre jutó 
saját tőke

Külső
 tulajdonosok 

részesedése
Összes 

saját tőke

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

62.768 7 77.797 8.947 111.239 43 111.282

3 - 3 - 3 3

62.771 7 77.800 8.947 111.242 43 111.285

3 24 27 - 27 1 28

3 24 27 - 27 1 28

- - - 6.409 6.409 -1 6.408

3 24 27 6.409 6.436 - 6.436

8.947 - 8.947 -8.947 - - -

- - - - -3 - -3

71.721 31 86.774 6.409 117.675 43 117.718

1 -5 -4 - -4 - -4

1 -5 -4 - -4 - -4

- - - 17.271 17.271 - 17.271

1 -5 -4 17.271 17.267 - 17.267

6.409 - 6.409 -6.409 - - -

- - - - 42 - 42

-1.025 - -1.025 -1.025 -43 -1.068

77.106 26 92.154 17.271 133.959 - 133.959
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A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

Konszolidált cash flow kimutatás
2006. december 31.

2006. 2005. 

millió Ft millió Ft

Üzleti tevékenység nyeresége 21.329 13.136

Üzleti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységből származó nettó bevételhez

Értékcsökkenés és értékvesztés 11.994 9.368

Amortizáció és értékvesztés 411 355

Készletek értékvesztése -2 58

Környezetvédelmi céltartalékok növekedése / csökkenése (-) -503 -355

Egyéb céltartalékok növekedése / csökkenése (-) 141 -1.297

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó veszteség / nyereség (-) -136 -167

Negatív goodwill miatti változás - -3

Részesedés a társult vállalkozások eredményéből 2 44

Követelések leírása 151 322

Követeléseken és kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam nyereség (-) / veszteség 554 -110

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működő tőke változás előtt 33.941 21.351

Készletek növekedése / csökkenése 1.066 -2.006

Vevő követelések növekedése/ csökkenése -3.642 -13.486

Egyéb követelések növekedése (-) / csökkenése 2.410 -1.931

Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-) -1.958 5.977

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-) 1.519 615

Fizetett társasági adó -168 -

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 33.168 10.520

Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése -6.709 -4.071

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz 465 528

Beérkező nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban - -

Egyéb befektetések megvásárlása - -1

Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek növekedése / csökkenése (-) 15 15

Rövid lejáratú befektetések növekedése / csökkenése (-) 13 -

Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 556 273

Kapott osztalék - -

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -5.660 -3.256

Hosszú lejáratú hitelek felvétele - -

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése -15.376 -2.459

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-) -13 22

Rövid lejáratú hitelek állomány növekedése / csökkenése (-) -687 -690

Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -3.590 -2.803

Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék és a végelszámoláshoz kapcsolódó pénzkifizetések -1.157 -

Megváltott dolgozói részvény - -3

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása -20.823 -5.933

Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése 6.685 1.331

Pénzeszköz állomány az év elején 8.713 6.223

Korábban egyéb részesedésként kimutatott leányvállalatok bevonásának hatása a 
pénzeszközökre

223 1.159

Pénzeszköz állomány az év végén 15.621 8.713



TVK ÉVES JELENTÉSKONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK 59

1. A Csoport Bemutatása

A konszolidált társaságok bemutatása:

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A Tiszavidéki Kombinátot, a TVK jogelődjét 1953-ban alapították, majd 1961-ben alakították 
át állami vállalatként Tiszai Vegyi Kombináttá (továbbiakban: Vállalat). A privatizációra történő 
felkészítés során a Vállalatot 1991. december 31-én a vállalatból részvénytársasággá (a továb-
biakban: Anyavállalat vagy Társaság) alakították. Az állami vállalatok átalakulási törvénye értel-
mében a TVK eszközei és kötelezettségei a fordulónappal átértékelésre kerültek.
1995. december 31-én a Társaság 99,92%-ban az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (to-
vábbiakban az „ÁPV Rt.’’) tulajdonában volt, a fennmaradó 0,08% helyi önkormányzatok tulaj-
donát képezte.
1996-ban a Társaságot privatizálták az ÁPV Rt. tulajdonában lévő részvények nyilvános értéke-
sítésével külföldi és hazai intézményi és magánbefektetők részére. 
A privatizációt követően a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsde jegyzett kategóriá-
jába felvették. A letétkezelő (Bank of New York) által kibocsátott letéti igazolásokat a Londoni 
Értéktőzsde hivatalos listájára felvették. 2006. december 31-én a részvények többsége a MOL 
Csoport tulajdonában volt. 
A Társaság székhelye Tiszaújváros (H-3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep Gyári út). Tevékeny-
sége vegyipari alapanyagok – beleértve etilén, propilén és azok polimereinek – gyártása és 
értékesítése hazai, valamint külföldi piacokon egyaránt.
A TVK-csoport munkavállalóinak záró létszáma 2006. december 31-én 1.231 fő, 2005. decem-
ber 31-én 1.488 fő volt.

Társaság Ország Tevékenységi kör

Tulajdoni 
hányad

2006.12.31.

Tulajdoni 
hányad 

2005.12.31.

A kon-
szolidáció

módja
 2006.12.31.

TVK Ingatlankezelő Kft. Magyarország Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés 100% 100% Teljeskörű

TVK Italia Srl. Olaszország Nagy- és kiskereskedelem 100% 100% Teljeskörű

TVK UK Ltd. Nagy-Britannia Nagy- és kiskereskedelem 100% 100% Teljeskörű

TVK Inter-Chemol GmbH Németország Nagy- és kiskereskedelem 100% 100% Teljeskörű

TVK Austria GmbH* Ausztria Nagy- és kiskereskedelem 0% 51% Teljeskörű

TVK France S.a.r.l. Franciaország Nagy- és kiskereskedelem 100% 100% Teljeskörű

TVK Erőmű Kft** Magyarország Villamosenergia termelés és -elosztás 26% 26% Teljeskörű

TVK Polska Spzoo Lengyelország Nagy- és kiskereskedelem 100% 100% Teljeskörű

TVK Ukraina tov*** Ukrajna Nagy- és kiskereskedelem 100% 100% Teljeskörű

Tisza-WTP Kft.**** Magyarország Tápvíz és nyersvíz szolgáltatás 0% 0% Teljeskörű

* A TVK Austria GmbH  végleszámolása 2006. július 26-án befejeződött.
**A TVK Nyrt. részesedése a  TVK Erőmű Kft-ben 26%, azonban a Társaság végzi a Kft. operatív és pénzügyi irányítását, valamint ellenőrzést 
gyakorol a TVK Erőmű Kft. felett, ezért teljeskörűen konszolidálásra került.
***TVK Ukraina tov 2006. évben került teljeskörűen bevonásra a konszolidációba.
**** A Tisza-WTP Kft. 2002. évben azzal a céllal jött létre, hogy a TVK Nyrt. és a TVK Erőmű Kft. működését (tápvíz és nyersvíz szolgáltatással) 
biztosítsa, amely egy hosszú távú együttműködési szerződésben került rögzítésre. A Társaság 2006. január 1-jétől teljeskörűen konszoli-
dálja a Tisza-WTP Kft.-t a nemzetközi számviteli standardok (SIC 12) alapján. Szindikátusi megállapodás van a két társaság között, így a TVK 
Nyrt. pénzügyi és operatív irányítást gyakorol a Tisza-WTP Kft. felett.

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok szerint készített konszolidált 
pénzügyi kimutatásokhoz
2006. december 31.

Konszolidált leányvállalatok
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2. A beszámoló összeállításának alapja

A Társaság nem konszolidált éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény sze-
rint (a továbbiakban MSZSZ) készíti. E törvény egyes előírásai eltérnek a Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardokban (IFRS) foglaltaktól. 

A bekerülési érték elvének alkalmazása érdekében a konszolidált éves beszámoló úgy tekinti 
a Társaságot, mintha az 1991. december 1-jén jött volna létre az eszközök és források aznapi 
értékével, figyelembe véve az IFRS miatt szükséges módosításokat. 
A csatolt konszolidált pénzügyi kimutatásokat az Igazgatóság 2007. április 3-án fogadta el.
A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel.

i) Nyilatkozat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak
való megfelelőségről

A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi és Beszámolási 
Standardokkal (IFRS) – ahogyan azokat Európai Unió befogadta – összhangban készültek. 
Az IFRS-t a Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottság (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolás Értelmező Bizottság (IFRIC) által megfogalmazott, 2006. december 31-én érvény-
ben lévő standardok és értelmezések alkotják.

2005. január 1-jétől a magyar számviteli törvény változása lehetővé teszi, hogy a Csoport kon-
szolidált beszámolóját az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett IFRS 
alapján készítse el. Az EU beiktatási folyamatai és a Csoport tevékenysége alapján nincs kü-
lönbség a Csoport IFRS és EU által elfogadott IFRS politikái között 2006. december 31-én.

ii) Konszolidációs elvek

Leányvállalatok
A konszolidált éves beszámoló a Társaságot, illetve az ellenőrzése alatt álló leányvállalatokat 
foglalja magában. Ellenőrzésről általában akkor beszélünk, ha a Csoport közvetve vagy közvet-
lenül birtokolja az adott társaság szavazati jogainak több mint 50%-át és a társaság pénzügyi 
és operatív tevékenységébe történő befolyás révén előnyöket élvez annak tevékenységéből. 
Amint azt az IAS 27 előírja, az aktuálisan lehívható szavazati jogok is figyelembe vételre kerül-
nek az ellenőrzés meghatározásához.

A konszolidáció a megszerzéskori értékviszonyok alapján történik az eszközök és források meg-
szerzéskori, a teljesítés napjára vonatkozó piaci értékének alapul vételével. A külső tulajdo-
nosok részesedése a nettó eszközök piaci értékének külső tulajdonosokra jutó hányadaként 
jelenik meg. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a tranzakció időpontjától 
kezdődően, illetve a tranzakció időpontjáig szerepelnek a konszolidált éves beszámolóban. 

A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók, egyenlegek és eredmények, valamint 
a nem realizált eredmények kiszűrésre kerülnek. A konszolidált éves beszámoló készítése során 
a hasonló tranzakciókat és eseményeket egységes számviteli elveket követve rögzítik. 

A külső tulajdonosokra eső tőke- és eredményrész a mérlegben és az eredménykimutatásban 
külön soron jelenik meg. A külső tulajdonosok részesedésének megszerzésekor az anyavállalat 
kiterjesztése módszer kerül alkalmazásra, melynek során az ellenérték és a nettó eszközök ará-
nyos része közötti különbség goodwill-ként kerül elszámolásra.
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Közös vezetésű vállalkozások
A Társaság közös vezetésű vállalkozásokban lévő részesedései részesedés arányos konszoli-
dációval kerülnek bevonásra, azaz a közös vezetésű vállalkozások eszközeinek, forrásainak, be-
vételeinek és ráfordításainak arányos része összevonásra kerül a konszolidált éves beszámoló 
megfelelő soraival.  A közös vezetésű vállalkozások pénzügyi kimutatásaikat azonos beszámo-
lási évre, konzisztens számviteli politikákat követve készítik el.

Amikor a Csoport eszközöket ad át, illetve értékesít a közös vezetésű vállalkozás részére, a tran-
zakció annak tartalma alapján kerül elszámolásra. Amikor a Csoport eszközöket vásárol a közös 
vezetésű vállalkozástól, a Csoport akkor számolja el a közös vállalkozás tranzakcióból származó 
eredményének rá jutó részét, amikor az eszköz harmadik fél részére továbbértékesítésre kerül.

Befektetések társult vállalkozásokban
A Csoport társult vállalkozásokban lévő befektetései az equity módszer alkalmazásával kerül-
nek kimutatásra. Társult vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások, ahol a Társaság jelen-
tős befolyást gyakorol, és amely nem leányvállalat vagy közös vezetésű vállalkozás. Az equity 
módszer alapján a társult vállalkozásokban meglevő befektetés a mérlegben a társult vállalko-
zás nettó eszközértékének megszerzést követő, Csoportra jutó változásával növelt bekerülé-
si értéken kerül kimutatásra. A társult vállalkozáshoz kapcsolódó goodwill része a befektetés 
könyv szerinti értékének, és nem kerül amortizálásra. Az eredménykimutatás a társult vállal-
kozás működésből származó eredményének a Csoportra jutó részét tartalmazza. Ha a társult 
vállalkozás saját tőkéjével szemben elszámolt változás történik, a Csoport szintén elszámolja a 
rá jutó részt, és – ahol ez értelmezhető – kimutatja a saját tőke változásaként. A Csoport és a tár-
sult vállalkozás között történt tranzakciók nyeresége vagy vesztesége a társult vállalkozásban 
lévő tulajdoni hányad mértékéig kerül kiszűrésre.

A társult vállalkozások beszámolási időpontjai megegyeznek a Csoportéval, és a társult vállal-
kozás számviteli politikája megfelel a Csoport által hasonló tranzakcióknál, hasonló körülmé-
nyek között alkalmazottakkal.

A társult vállalkozásokban levő befektetések felülvizsgálatra kerülnek a mérleg fordulónapján 
értékvesztésre utaló objektív bizonyítékok megállapítása céljából. Amennyiben van ilyen bizo-
nyíték, meghatározásra kerül a befektetés realizálható értéke és az elszámolandó értékvesztés. 
A korábbi években elszámolt veszteségek okának mérlegelése alapján kerül meghatározásra, 
hogy a veszteség visszafordításra kerülhet-e.



TVK ÉVES JELENTÉS KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK62

2.1. A számviteli politika változásai

A Csoport számviteli politikája összhangban áll az előző évben alkalmazottal, az alábbiak kivé-
telével:
A Csoport az alábbi új, illetve módosított IFRS-t és IFRIC értelmezést vette alkalmazásba az év 
során. A következőkben leírtakon túlmenően ezek alkalmazásba vétele nem gyakorolt jelentős 
hatást a Csoport pénzügyi kimutatására, azonban további közzétételi követelményeket ered-
ményezett.

– IAS 19 Munkavállalói Juttatások
– IAS 21 Az Átváltási Árfolyamok Változásainak Hatásai
– IAS 39 Pénzügyi Instrumentumok: Elszámolás és Értékelés – Valós érték opciók
– IFRIC 4 Annak meghatározása, hogy egy megállapodás tartalmaz-e lízinget
– IFRIC 5 A leállítási, helyreállítási, valamint környezetvédelmi alapokból fakadó részesedésre 
való jogosultság
– IFRIC 6 Bizonyos piacon való részvételből eredő kötelezettségek – hulladék elektromos és 
elektronikus berendezések.
A csoport nem vett korábban alkalmazásba olyan IFRS standardot, amely nem volt kötelező a 
fordulónapon.
A változások főbb hatásai a következőek:

IAS 19 Munkavállalói juttatások
2006 januárjában a Csoport alkalmazásba vette az IAS 19 változásait. Ennek eredményeként 
további információk kerültek közzétételre a  meghatározott juttatási programok eszközeinek és 
kötelezettségeinek trendjéről, valamint a meghatározott juttatási költségek elemeinek alapjául 
szolgáló becslésekről. A változás új információk közzétételét eredményezte a 2006. és 2005. 
december 31-én végződő évek vonatkozásában, de nem gyakorolt hatást az elszámolásra és 
értékelésre, mert a Csoport választása alapján nem él azzal a lehetőséggel, hogy az aktuáriusi 
nyereségeket és veszteségeket az eredménykimutatáson kívül számolja el.

IAS 21 Az Átváltási Árfolyamok Változásainak Hatásai
2006 januárjában a Csoport alkalmazásba vette az IAS 21 változásait. Ennek eredményeként 
valamennyi árfolyamkülönbözet, amely a Csoport külföldi tevékenységekbe történő nettó be-
fektetésének részét képező monetáris eszközökön merül fel, a saját tőke külön részeként kerül 
elszámolásra a konszolidált pénzügyi kimutatásokban, függetlenül attól, hogy milyen devizában 
fennálló eszközről van szó. A változás nem gyakorolt hatást 2006. és 2005. december 31-én.

IAS 39 Pénzügyi Instrumentumok: Elszámolás és Értékelés 
Módosítás a pénzügyi garanciákkal kapcsolatban (2005 augusztusában került kiadásra) – mó-
dosította az IAS 39 hatókörét, előírva a biztosítási szerződésnek nem minősülő pénzügyi ga-
ranciát tartalmazó szerződésekre, hogy bekerüléskor valós értéken kerüljenek elszámolásra. 
Megköveteli továbbá, hogy ezen szerződések a későbbiekben átértékelésre kerüljenek az IAS 
37  Céltartalékok, Függő Kötelezettségek és Függő Eszközök standard szerint meghatározott, 
illetve a bekerüléskor felvett (és amennyiben az értelmezhető, az IAS 18 Árbevétel standard 
alapján elszámolt kumulált amortizációval csökkentett) érték közül a magasabbra. A változás 
nem gyakorolt hatást a pénzügyi kimutatásokra.
Módosítás a kapcsolt felekkel folytatott cash flow fedezeti ügyletekkel kapcsolatban (2005 áp-
rilisában került kiadásra). A módosítás megengedi, hogy egy jövőbeni nagy valószínűséggel 
létrejövő, kapcsolt féllel folytatott tranzakció devizaárfolyam-kockázata fedezett ügyletként je-
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lenjen meg egy pénzáram-fedezeti ügyletben, feltéve, hogy a tranzakció az abban részt vevő 
társaság funkcionális devizájától eltérő devizanemben kerül megkötésre, valamint a devizaárfo-
lyam-kockázat hatással legyen a konszolidált eredménykimutatásra. Mivel a Csoportban jelen-
leg nincs hasonló tranzakció, a módosítás nem gyakorolt hatást a pénzügyi kimutatásokra.

Módosítás a valós érték opciókkal kapcsolatban (2005 júniusában került kiadásra) – az IAS 39 
módosítása szigorította annak lehetőségét, hogy bármilyen pénzügyi eszköz vagy kötelezett-
ség az eredménykimutatással szemben átértékelésre kerülő instrumentumként legyen megje-
lölve. Mivel a Csoport korábban sem élt ezzel a lehetőséggel, a módosítás nem gyakorolt hatást 
a pénzügyi kimutatásokra.

IFRIC 4 Annak meghatározása, hogy egy megállapodás tartalmaz-e lízinget
A Csoport 2006. január 1-jén vette alkalmazásba az IFRIC 4 értelmezést, amely útmutatást tar-
talmaz annak megállapítására, hogy egy megállapodás tartalmaz-e lízinget, amelyre a lízing 
elszámolás szabályait kell alkalmazni.  Az értelmezésnek nem volt jelentős hatása a pénzügyi 
kimutatásokra.

IFRIC 5 A leállítási, helyreállítási, valamint környezetvédelmi alapokból fakadó részesedésre 
való jogosultság 
A Csoport 2006. január 1-jén vette alkalmazásba az IFRIC 5 értelmezést, amely meghatározta 
azon alapok számviteli kezelését, amely a társaságok eszközei felhagyásának finanszírozását 
segítik. Mivel a Társaság jelenleg nem tevékenykedik olyan országokban, ahol ilyen jellegű ala-
pok működnek, az értelmezés nem gyakorolt hatást a pénzügyi kimutatásokra.

IFRIC 6 Bizonyos piacon való részvételből eredő kötelezettségek – hulladék elektromos és 
elektronikus berendezések 
A Csoport 2006. január 1-jén vette alkalmazásba az IFRIC 6 értelmezést, amely meghatározta 
azon kötelezettségek elszámolásának időpontját, amely a hulladék elektromos és elektronikus 
berendezések felszámolására vonatkozó EU Direktíva következtében merültek fel. Mivel a tár-
saság tevékenysége nem eredményez ilyen jellegű kötelezést, az értelmezés nem gyakorolt 
hatást a 2006. és 2005. december 31-én fennálló pénzügyi pozícióra.

Kibocsátott, de nem hatályos Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

A pénzügyi kimutatások elfogadásáig az alábbi standardok és értelmezések kerültek kibocsá-
tásra, amelyek még nem léptek hatályba. A Csoport folyamatosan értékeli, hogy ezen standar-
doknak milyen hatása lehet a Csoport számviteli politikájára és pénzügyi kimutatásaira; jelen-
legi ismeretei szerint ezeknek a hatása nem jelentős.
- IAS 1 (módosítva 2005-ben) Pénzügyi kimutatások prezentálása
- IFRS 4 Biztosítási szerződések
- IFRS 7 Pénzügyi Instrumentumok: Közzétételek
- IFRIC 7 A módosító megközelítés (’restatement approach’) alkalmazása az IAS 29 – Pénzügyi 
Beszámolás Hiperinflációs Gazdaságokban standard esetében 
- IFRIC 8 Az IFRS 2 hatásköre
- IFRIC 9 A beágyazott derivatívák 
- IFRIC 10 Évközi pénzügyi beszámolás és értékvesztés
- IFRIC 11 IFRS 2 – Csoport és saját részvény tranzakciók
- IFRIC 12 Szolgáltatási koncessziós megállapodások
A vezetés várakozása szerint ezen standardok és értelmezések első alkalmazásba vételének 
időpontjában nem gyakorolnak majd jelentős hatást a konszolidált pénzügyi kimutatásokra. 
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Az IFRS 7 alkalmazásba vételével a Csoport további információt tesz közzé pénzügyi instru-
mentumairól, azok jelentőségéről, valamint az általuk jelentett kockázatok természetéről és ter-
jedelméről. Még pontosabban, a Csoportnak a jelenleginél részletesebben közzé kell tennie 
pénzügyi instrumentumainak valós értékét és kockázati kitettségét. A beszámolóban szereplő 
eredmény vagy nettó eszközérték nem változik.

2.2.  A Számviteli politika lényeges elemei

i) Beszámolási pénznem

Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel az anya-
vállalat funkcionális, valamint a Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint.

ii) Üzleti kombinációk

Az üzleti kombinációk elszámolásakor az akvizíciós számvitel módszere kerül alkalmazásra. A 
módszer magában foglalja a megszerzett üzlet azonosítható eszközeinek (beleértve korábban 
fel nem vett immateriális javainak) és kötelezettségeinek (beleértve függő kötelezettségeinek, 
de kizárva jövőbeli átalakítási költségeinek) valós értéken történő felvételét.
Az üzletrész bekerülési értéke és az üzletrész révén a leányvállalatokban megszerzett eszkö-
zöknek, kötelezettségeknek és függő kötelezettségeknek a megszerzés napján érvényes valós 
értéke közötti különbözet az eszközök között, goodwill-ként kerül kimutatásra a konszolidált 
éves beszámolóban. A felvételt követően a goodwill nyilvántartása értékvesztéssel csökken-
tett bekerülési értéken történik. Az értékvesztés vizsgálat céljából a megszerzéskor a keletke-
ző goodwill a kombináció szinergiáiból részesülő jövedelemtermelő egységekhez vagy azok 
csoportjaihoz kerül hozzárendelésre, függetlenül attól, hogy vannak-e egyéb, ezen egységek-
hez, illetve csoporthoz rendelt eszközei vagy kötelezettségei a Csoportnak. Minden egység, 
vagy azok csoportja azt a legalacsonyabb szintet jelképezi a Csoporton belül, amelyen a good-
willt belső menedzsment célokra vizsgálják, illetve amely nem nagyobb, mint egy szegmens a 
Csoport IAS 14 Szegmens beszámolás standard szerinti beszámolási rendszerében.
Ha a goodwill egy olyan jövedelemtermelő egység vagy tevékenység részét képezi, amely ér-
tékesítésre kerül, a hozzárendelt goodwill figyelembe vételre kerül a tevékenység könyv szerinti 
értékében az értékesítés nyereségének vagy veszteségének megállapításakor. Ilyen esetekben 
a kivezetett goodwill értéke az értékesített tevékenység és a megmaradó jövedelemtermelő 
egységek relatív értékeinek alapján kerül meghatározásra. 
Amikor egy leányvállalat értékesítésre kerül, az eladási ár, illetve a kumulált átváltási különbö-
zettel és a goodwill könyv szerinti értékével növelt nettó eszközérték különbözete az eredmény-
kimutatásban kerül elszámolásra.

iii) Befektetések és Egyéb Pénzügyi Eszközök

A pénzügyi eszközök az IAS 39 alapján lehetnek az eredménykimutatáson keresztül valósan ér-
tékelt pénzügyi eszközök, adott kölcsönök és vevőkövetelések, lejáratig tartandó befektetések 
vagy értékesíthető pénzügyi eszközök. A pénzügyi eszközök bekerüléskor valós értéken, a nem 
az eredménnyel szemben elszámolt valós értéken nyilvántartott befektetések a megszerzéshez 
közvetlenül kapcsolódó tranzakciós költségekkel növelt értékén kerülnek kimutatásra.
A Csoport a szerződés megkötésekor állapítja meg, hogy az adott szerződés tartalmaz-e be-
ágyazott származékos terméket.
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A pénzügyi eszközök minősítése azok bekerülését követően történik. Azokban az esetekben, 
ahol a számviteli előírások ezt lehetővé teszik a besorolás minden év végén felülvizsgálatra 
kerül.
A befektetések vásárlásának és eladásának elszámolása a teljesítés időpontjában történik, 
amely az eszköz másik fél részére történő átadásának napja.

Eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi eszközök

Az eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi eszközök kategóriába tartoznak 
a kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök, illetve a bekerülést követően ekként minősített 
pénzügyi eszközök.
Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszköznek minősülnek azok a pénzügyi eszközök, melye-
ket azért szereztek be, hogy rövid távon értékesítésre kerüljenek. A származékos termékeket, 
az alapszerződéstől elkülönített beágyazott származékos termékeket is beleértve, kereskedési 
célúnak kell tekinteni, kivéve ha hatékony fedezeti instrumentumnak vagy pénzügyi garancia 
szerződésnek minősülnek. A kereskedési célú befektetésekhez kapcsolódó bevételek és ráfor-
dítások elszámolása az eredménykimutatással szemben történik.
Egy pénzügyi eszközt bekerüléskor az eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt eszkö-
zök közé kell sorolni a következő feltételek fennállása esetén: (i) ha az eszköz ekként történő be-
sorolása megszünteti vagy lényegesen csökkenti annak valószínűségét, hogy az adott pénzügyi 
eszköz értékelése illetve a kapcsolódó bevételek és ráfordítások eltérő módon történő kezelése 
nem megfelelő bemutatást eredményezne (ii) az eszköz egy olyan eszközcsoport részét képezi, 
amellyel való gazdálkodás és teljesítmény értékelés, a rögzített kockázatkezelési stratégiával 
összhangban, valós érték alapon meghatározott (iii) a pénzügyi eszköz olyan beágyazott szár-
mazékos terméket tartalmaz, melyet elkülönítetten kellene kimutatni. 2006 és 2005 december 
31-én nem voltak eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi eszköznek minő-
sített eszközök.

Lejáratig tartandó befektetések

A lejáratig tartandó befektetések olyan fix vagy meghatározott kifizetésekkel és fix lejárattal 
bíró nem származékos pénzügyi eszközök, melyeket a Csoport szándékozik és képes a lejára-
tig megtartani. A bekerülést követően a lejáratig tartandó befektetések amortizált bekerülési 
értéken kerülnek kimutatásra. Az amortizált bekerülési érték az eszköz bekerüléskor meghatá-
rozott értéke csökkentve a tőketörlesztésekkel, növelve vagy csökkentve az eredeti érték és a 
lejáratkori érték közötti különbözet effektív kamatláb módszer szerint megállapított halmozott 
amortizációjával és csökkentve az esetleges értékvesztés miatti leírással. A számítás tartalmaz 
minden olyan díjat és tételt, melyet a szerződő felek egymástól kapnak vagy egymásnak fizet-
nek és az effektív kamatláb integráns részét képezik, tranzakciós költségeket és minden egyéb 
prémiumot és diszkontot. Az amortizált bekerülési értéken nyilvántartott befektetésekkel kap-
csolatos bevételek és ráfordítások a konszolidált eredménykimutatásban jelennek meg a befek-
tetések kivezetésekor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat során.

Adott kölcsönök és vevőkövetelések

Az adott kölcsönök és vevőkövetelések olyan fix vagy meghatározott kifizetésekkel bíró nem 
származékos pénzügyi eszközök, melyeket aktív piacon nem jegyeznek. Megszerzést követően 
az adott kölcsönök és vevőkövetelések az effektív kamatláb módszer alapján meghatározott, 
estleges értékvesztéssel csökkentett amortizált bekerülési értéken kerülnek nyilvántartásra. Az 
amortizált bekerülési érték meghatározása megszerzéskori diszkontok illetve prémiumok, az 
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effektív kamatláb részét képező díjak és a tranzakciós költségek figyelembevételével történik. 
Az adott kölcsönökhöz és vevőkövetelésekhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások az adott 
kölcsön és vevőkövetelés kivezetésekor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folya-
mat során kerülnek elszámolásra az eredménykimutatásban.

Értékesíthető befektetések

Az értékesíthető pénzügyi eszközök azok a nem származékos pénzügyi eszközök, melyet érté-
kesíthetőnek minősítettek és nem tartoznak a korábbi három pénzügyi eszköz kategória egyi-
kébe sem. Megszerzést követően az értékesíthető pénzügyi eszközök valós értéken kerülnek 
értékelésre, a nem realizált nyereség és veszteség közvetlenül a saját tőke nettó nem realizált 
nyereség tartalék kategóriájában történő elszámolásával. A befektetés kivezetésekor az azt 
megelőzően a tőkében könyvelt halmozott nyereség és veszteség az eredménykimutatásba 
kerül átvezetésre.
Amennyiben az értékesíthető befektetéssel kapcsolatban értékvesztés elszámolása szükséges, 
az önköltsége (minden tőkefizetés és értékcsökkenési leírás nélküli összeg) és a jelenlegi valós 
értéke közötti különbözetet kitevő összeg, csökkentve a korábban már elszámolt értékveszté-
sek összegével, a saját tőkéből az eredmény kimutatásban kerül elszámolásra. Az értékesíthető 
tőkét megtestesítő értékpapírok értékvesztésének visszaírását az eredménykimutatásban nem 
jeleníti meg a Társaság. Az adósságot megtestesítő értékpapírok értékvesztésének visszaírását 
az eredménykimutatásban rögzíti a Társaság, amennyiben az értékpapír valós értékének a nö-
vekedésének az oka egy olyan esemény, amely az értékvesztés eredménykimutatásban történő 
elszámolását követően következett be. 

Valós érték

Azon befektetések valós értékének meghatározása, amelyekkel aktív kereskedés folyik szerve-
zett pénzügyi piacokon, a mérleg fordulónapján érvényes záró piaci jegyzésár alapul vételével 
történik. A piaci jegyzési árral nem rendelkező befektetések valós értékének meghatározása 
más, lényegében azonos jellemzőkkel rendelkező instumentumok érvényes piaci értékének, 
vagy a befektetések alapját képező nettó eszközöktől elvárt pénzáramok alapján történik.

iv) Pénzügyi instrumentumok minősítése és kivezetése

Pénzügyi instrumentumnak minősülnek a konszolidált mérlegben a pénzeszközök, értékpapírok, 
vevő és egyéb követelések, szállító és egyéb kötelezettségek, hosszú lejáratú követelések, 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 (beleértve az összetett pénzügyi instrumentumokat) az alapul 
szolgáló szerződéses kötelezettségek valós tartalma alapján válnak eszköz-, forrás- vagy tő-
keelemmé. A kötelezettségek közé sorolt pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó kamatok, 
osztalékok, nyereségek és veszteségek felmerüléskor az eredménykimutatásban kerülnek el-
számolásra. A saját tőkében megjelenő pénzügyi instrumentumok tulajdonosainak nyújtott jut-
tatások a saját tőkével szemben kerülnek elszámolásra. Az összetett pénzügyi instrumentumok 
esetében először azok kötelezettség része kerül értékelésre, a tőkerész maradványértékként 
kerül meghatározásra. A pénzügyi instrumentumok csak abban az esetben kerülnek elszámo-
lásra egymással szemben (nettósítás), ha a Társaságnak ahhoz törvényes joga van, továbbá, ha 
feltett szándéka, hogy az érintett eszközt és forrást nettó módon vagy egyidejűleg rendezi.
A pénzügyi instrumentumok kivezetése akkor történik meg, amikor a Csoport már nem ren-
delkezik a pénzügyi instrumentumban foglalt jogokkal, amely rendszerint az instrumentum el-
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adásának, vagy az instrumentumból származó valamennyi pénzáramlás független harmadik fél 
részére történő átadásának időpontja.

v) Származékos pénzügyi instrumentumok

A Csoport származékos pénzügyi instrumentumokat, például forward devizaszerződéseket 
vagy kamatláb swap-okat használ a kamatlábak és az árfolyamok változásából eredő kockáza-
tok kezelésére. Ezen származékos pénzügyi instrumentumok a szerződéskötés napján fennálló 
valós értéken kerülnek felvételre, és a következő időszakokban átértékelésre kerülnek. A szár-
mazékos ügyletek eszközként kerülnek elszámolásra, ha valós értékük pozitív, illetve kötelezett-
ség, amennyiben valós értékük negatív. 
A fedezeti ügyletnek nem minősülő származékos ügyletek valós értékének változásából eredő 
bevételek és ráfordítások a tárgyévi eredményben kerülnek elszámolásra a pénzügyi műveletek 
bevételei vagy ráfordításai között.
A forward deviza szerződések valós értéke a hasonló lejáratú forward devizaárfolyamok alap-
ján, a kamat swap-ok valós értéke pedig a hasonló instrumentumok piaci értéke alapján kerül 
meghatározásra.
A beágyazott származékos ügyletek az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén elkü-
lönítésre kerülnek az alapul szolgáló szerződéstől és különálló származékos ügyletként kerülnek 
kimutatásra:
 – a beágyazott származékos ügylet gazdasági jellemzői és kockázatai nem mutatnak szoros 
kapcsolatot az alapul szolgáló szerződés gazdasági jellemzőivel,
 – egy, a beágyazott származékos ügylet jellemzőivel rendelkező különálló ügylet megfelelne a 
származékos ügylet definíciójának, és
 – a hibrid (beágyazott származékos ügyletet tartalmazó) ügylet nem valós értéken kerül kimuta-
tásra, értékének változásai nem jelennek meg az eredményben.

vi) Fedezeti ügyletek

Egy biztos elkötelezettség devizakockázatának fedezete cash flow fedezeti ügyletként kerül el-
számolásra. A fedezeti ügylet megkötésekor a Csoport formálisan megjelöli és dokumentálja 
a fedezeti kapcsolatot, amelyre a Csoport a fedezeti elszámolást alkalmazni kívánja, valamint 
az ügylet megkötésének kockázatkezelési céljait és stratégiáját. A dokumentáció tartalmazza a 
fedezeti ügylet azonosítását, a kapcsolódó fedezett tételt vagy ügyletet, a fedezni kívánt koc-
kázat jellegét és azt, hogy a gazdálkodó hogyan fogja mérni a fedezeti ügylet hatékonyságát a 
fedezett tétel valós értékében vagy pénzáramaiban létrejövő, a fedezett kockázatnak tulajdonít-
ható változásoknak való kitettség ellentételezésében. Ezen fedezeti ügyletek várhatóan nagyon 
hatékonyak lesznek a valós érték – vagy a pénzáram-változások ellentételezésének elérésében, 
és folyamatosan értékelésre kerülnek annak megállapítása érdekében, hogy a beszámolási idő-
szak egész ideje alatt ténylegesen nagyon hatékonyak voltak.
A fedezeti elszámolás szigorú követelményeinek megfelelő fedezeti ügyletek elszámolása az 
alábbiak szerint történik:

Valós érték fedezeti ügyletek

A valós érték fedezeti ügyletek egy mérlegben kimutatott eszköz, vagy kötelezettség, vagy egy 
ki nem mutatott biztos elkötelezettség, vagy egy ilyen eszköz, kötelezettség vagy biztos elkö-
telezettség beazonosítható részének valós értékében bekövetkező változásoknak való olyan 
kitettség fedezése, amely egy bizonyos kockázathoz kapcsolódik és várhatóan az eredményt 
fogja érinteni.
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Valós érték fedezeti ügyletek esetében a fedezett tétel könyv szerinti értéke a fedezett koc-
kázatnak tulajdonítható nyereséggel vagy veszteséggel módosításra kerül, a fedezeti ügylet 
átértékelésre kerül valós értékre, és mindkettő nyeresége vagy vesztesége az eredményben 
jelenik meg. Az amortizált bekerülési értéken szereplő tételekhez kapcsolódó valós érték fede-
zeti ügyletek esetében a könyv szerinti érték módosítása a lejáratig hátralévő időszak alatt kerül 
amortizálásra az eredménnyel szemben. Egy fedezett, effektív kamatláb módszerrel értékelt 
pénzügyi instrumentum könyv szerinti értékének módosítását az eredménnyel szemben kell 
amortizálni. Az amortizáció elszámolása akkor kezdődhet, amikor a módosítás megjelenik, és 
nem kezdődhet később, mint amikor a fedezett tételnek a fedezett kockázatnak tulajdonítható 
valós érték változások miatti módosítása megszűnik.

Ha egy mérlegben nem szereplő biztos elkötelezettség kerül fedezett tételként megjelölésre, 
az ezt követően elszámolt, a biztos elkötelezettség valós értékében a fedezett kockázatnak tu-
lajdonítható kumulatív változás eszközként vagy kötelezettségként kerül elszámolásra az ered-
ménnyel szemben. A fedezeti ügylet valósértékének változása szintén az eredményben kerül 
elszámolásra.
A Csoport akkor szünteti meg a valós érték fedezeti elszámolást, ha a fedezeti instrumentum 
lejár, eladásra kerül, megszűnik vagy lehívják, a fedezeti ügylet már nem felel meg a fedezeti 
elszámolás kritériumainak vagy a Csoport visszavonja a fedezeti megjelölést. 

Cash flow fedezeti ügyletek

A cash flow fedezeti ügylet a pénzáramok változékonyságából eredő olyan kitettségnek a fe-
dezése, amely egy mérlegben szereplő eszközzel vagy kötelezettséggel, vagy egy valószínű 
előrejelzett ügylettel kapcsolatos bizonyos kockázatnak tulajdonítható, és amely érintheti az 
eredményt. A fedezeti ügylet nyereségének vagy veszteségének hatékony része közvetlenül a 
saját tőkével, míg a nem hatékony része az eredménnyel szemben kerül elszámolásra. 
A saját tőkében elszámolt összegeket akkor kell az eredményben figyelembe venni, amikor a 
fedezett tranzakció az eredményre hatást gyakorol, például amikor a fedezett pénzügy bevétel 
vagy ráfordítás elszámolásra kerül, vagy az előre jelzett eladás vagy vásárlás megtörténik. Ha 
a fedezett ügylet egy nem pénzügyi eszköz vagy kötelezettség megszerzése, a saját tőkében 
elszámolt összeget a nem pénzügyi eszköz vagy kötelezettség bekerülési értékében kell figye-
lembe venni.

Ha az előre jelzett ügylet várhatóan már nem fog bekövetkezni, a korábban a saját tőkével szem-
ben elszámolt összegeket át kell sorolni az eredménybe. Ha a fedezeti ügylet lejár, eladásra 
kerül, megszűnik, lecserélés vagy átforgatás nélkül lehívásra kerül, vagy a fedezeti megjelölés 
visszavonásra kerül, a korábban a saját tőkével szemben elszámolt összegek a saját tőkében 
maradnak, amíg az előre jelzett ügylet bekövetkezik. Ha az előre jelzett ügylet várhatóan már 
nem fog bekövetkezni, ezeket az összegeket át kell sorolni az eredménybe.

Nettó befektetés fedezete

Egy külföldi egységben levő nettó befektetésre vonatkozó fedezeti ügylet, beleértve azon mo-
netáris eszközök fedezetét is, amelyek a nettó befektetés részét képezik, a cash flow fedezeti 
ügyletekhez hasonló módon kerül elszámolásra. A fedezeti ügylet nyereségének vagy veszte-
ségének hatékony része közvetlenül a saját tőkével, míg a nem hatékony része az eredménnyel 
szemben kerül elszámolásra. A külföldi egység kivezetésekor a saját tőkében így elszámolt 
nyereség vagy veszteség átsorolásra kerül az eredménybe. A Társaságnak nem volt fedezeti 
ügylete 2005 és 2006 évben.
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vii) Pénzügyi eszközök értékvesztése

A Csoport minden mérleg fordulónapon értékvesztés-vizsgálatot végez a pénzügyi eszközök 
illetve pénzügyi eszközök csoportjaira vonatkozóan.

Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott eszközök

Amennyiben egy amortizált bekerülési értéken nyilvántartott eszköz esetében az értékvesz-
tés elszámolásának szükségessége nyilvánvalóvá válik az értékvesztés összege megegyezik 
az eszköz könyv szerinti értéke és a jövőbeli pénzáramoknak (kivéve a jövőben várhatóan meg 
nem térülő, az értékelés időpontjáig még fel nem merült hitelezési veszteségeket) az eszköz 
eredeti (bekerüléskor kalkulált) effektív kamatlábával diszkontált nettó jelenérték különbözeté-
vel. Az értékvesztés összege az eredménykimutatásban kerül elszámolásra.

A Csoport először az értékvesztés elszámolásának szükségességét vizsgálja, melynek megálla-
pítása az egyedileg jelentős értékű eszközök esetében egyedileg, a nem jelentős egyedi értékű 
eszközök esetében egyedileg vagy csoportosan történik. Amennyiben az egyedi értékelés so-
rán megállapításra kerül, hogy nincs objektív bizonyíték az értékvesztés elszámolására, függet-
lenül attól, hogy az eszköz jelentős értékű vagy sem, és az adott eszköz egy azonos hitelezési 
kockázattal rendelkező eszközcsoport részét képezi az értékvesztés az eszközcsoport vonatko-
zásában is vizsgálatra kerül. Az egyedileg értékelt eszköz, mely vonatkozásában értékvesztés 
megállapításra került vagy folyamatosan értékvesztés alatt áll, nem tartozik a csoportosan ér-
tékelt eszközök körébe.

Amennyiben egy későbbi időszakban az értékvesztés összege csökken és a csökkenés az ér-
tékvesztés elszámolását követő időszak eseményeiből ered, a korábban elszámolt értékvesztés 
visszaírható. Az eredménykimutatásban elszámolt értékvesztés visszaírást olyan mértékben 
lehet elszámolni, hogy az eszköz könyv szerinti értéke ne haladja meg az eszköz visszaírás idő-
pontjára vonatkozó amortizált bekerülési értéken számított értékét.

Értékesíthető pénzügyi befektetések

Ha egy értékesíthető eszköz esetében értékvesztés elszámolásra kerül sor az eszköz (tőketör-
lesztések és halmozott amortizáció hatását is tartalmazó) könyv szerinti értéke és aktuális valós 
értéke közötti különbözetnek a korábban az eredményben elszámolt értékvesztéssel csökken-
tett összege a tőkéből az eredménykimutatásba kerül átvezetésre.
Az értékvesztés visszaírás az értékesíthető pénzügyi eszköznek minősített tőkeinstrumentu-
mok esetében nem az eredménykimutatásban kerül elszámolásra.

A kölcsönkövetelésre vonatkozó értékvesztés visszaírás abban az esetben kerül az eredmény-
kimutatásban elszámolásra, amennyiben az instrumentum valós értékének növekedése egyér-
telműen egy az értékvesztés eredményben történő elszámolását követő időszak eseményéből 
fakad.

viii) Pénzeszközök és pénz-egyenértékesek

A pénzeszközök a készpénzt és bankbetéteket foglalják magukban. A pénz egyenértékesek 
olyan rövid távú, a beszerzéstől számított három hónapnál nem hosszabb lejáratú, magas likvi-
ditású befektetési formák, amelyek minimális értékváltozási kockázatot hordoznak és azonnal 
pénzeszközökre konvertálhatók.
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ix) Vevőkövetelések

A vevőkövetelések a kétes követelésekre képzett értékvesztéssel csökkentett névértéken kerül-
nek kimutatásra. Ahol a pénz időértéke jelentős, a követelések nyilvántartása amortizált beke-
rülési értéken történik. Értékvesztés megállapítására olyan objektív bizonyíték alapján kerül sor 
(például fizetésképtelenség valószínűsége vagy az adós jelentős pénzügyi nehézségei), amely 
arra enged következtetni, hogy a Csoport nem lesz képes a teljes, a számla eredeti feltételeinek 
megfelelő összeget behajtani. A leírt követelés kivezetése akkor történik meg, amikor az behajt-
hatatlanná lett minősítve.

x) Készletek

A készletek, beleértve a befejezetlen termelést is, a bekerülési és a realizálható érték közül az 
alacsonyabbikon vannak kimutatva, figyelembe véve a lassan mozgó és felesleges tételek le-
írását. A realizálható érték megegyezik az értékesítési költségekkel csökkentett piaci értékkel. A 
saját előállítású készletek értéke az anyagköltséget, a közvetlen bérköltséget és az üzemi álta-
lános költségek arányos részét foglalja magában. A nem realizálható készletek teljesen leírásra 
kerülnek. 

xi) Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök a halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülé-
si (vagy az 1991. december 31-én megállapított könyv szerinti) értéken kerülnek kimutatásra. 
Értékesítéskor és felszámoláskor az eszközök bruttó értéke és halmozott értékcsökkenése ki-
vezetésre kerül a könyvekből, a felmerülő nyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban 
kerül elszámolásra. 
A bekerülési érték az eszköz árán túlmenően az import vámokat, vissza nem igényelhető adókat 
és az eszköz üzembe helyezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket, például hitelfelvételi 
költségeket tartalmaz. Az eszközök felszámolásának és az eredeti állapot helyreállításának be-
csült költségei aktiválásra kerülnek abban az időpontban, amikor a felszámolásról szóló döntés 
megszületik (a Társaságnak nincs kötelezettsége a helyreállításra vonatkozóan). A becslések 
változása módosítja a tárgyi eszközök könyv szerinti értékét. Az üzembe helyezést követően 
felmerülő költségek, mint például karbantartás vagy javítás (leszámítva a periodikus karban-
tartási költségeket), általában az eredmény terhére kerülnek elszámolásra a felmerülésükkel 
egyidőben. A periodikus karbantartási költségek az eszközök külön komponenseként kerülnek 
aktiválásra.

A beruházások között a folyamatban lévő beszerzések és előállítások szerepelnek bekerülési 
értéken, ami a beszerzési költségeket és a közvetlen önköltségeket foglalja magában. A beruhá-
zásokra értékcsökkenést csak az eszköz üzembe helyezését követően számolnak el. 

Jövedelem termelő egységek

A Társaság kettő jövedelem termelő egységet határozott meg, amelyek az Olefin-2 gyár terme-
lése értékesítési céllal illetve az olefingyárak termelése belső felhasználásra a polimer terme-
lésben.
Az egységek realizálható értékét a Társaság az egységek cash flow előrejelzései alapján kalku-
lált használati érték segítségével határozza meg. A cash flow előrejelzés alapja a Társaság felső 
vezetése által elfogadott pénzügyi terv, amely 19 éves periódust ölel fel.  A cash flow előrejel-
zés során használt átlagos diszkont kamatláb 4,14% (2005: 4,61%). 
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Az egységek használati értékének a meghatározása során az alábbi tényezőket tekinti a Társaság 
a legérzékenyebbeknek:
 – Anyagmérleg
 – Diszkont kamatláb
 – Alapanyag árak
 – Késztermék árak és
 – Árfolyam
A jövedelemtermelő egységek használati értékének a meghatározásával kapcsolatban a me-
nedzsment úgy ítéli meg, hogy nincs reális alapja annak, hogy a vizsgálat során használt alap-
feltételezések bármelyikében olyan mértékű változás következzen be, amely értékvesztés el-
számolására adhatna okot.

xii) Immateriális javak

Az egyedileg beszerzett immateriális javak beszerzési áron, az üzleti kombináció során meg-
szerzett immateriális javak pedig valós értéken kerülnek felvételre a megszerzés időpontjában.  
A könyvekben való felvételre abban az esetben kerül sor, ha az eszköz használata bizonyít-
hatóan jövőbeli gazdasági javak beáramlását eredményezi és annak költsége egyértelműen 
meghatározható. 

A bekerülést követően az immateriális javak vonatkozásában a bekerülési érték modell irány-
adó. Ezen javak élettartama véges vagy nem meghatározható (jelenleg nincsenek határozatlan 
élettartamú immateriális javak a Társaságnál). A véges élettartamú eszközök amortizációja li-
neáris módszerrel történik az élettartamra vonatkozó legjobb becslés alapján. Az amortizációs 
időszak és az amortizáció módszere évente felülvizsgálatra kerül a pénzügyi év végén. A saját 
előállítású immateriális javak, a fejlesztési költségek kivételével nem kerülnek aktiválásra, ha-
nem felmerülésük évében elszámolásra kerülnek az eredménnyel szemben. Az immateriális 
javak évente felülvizsgálatra kerülnek értékvesztés szempontjából egyedileg, vagy a jövede-
lemtermelő egység szintjén. A hasznos élettartamok szintén évente kerülnek értékelésre, a 
szükséges módosítások a jövőre vonatkozóan történnek meg.

A kutatási költségek felmerüléskor ráfordításként kerülnek elszámolásra. Az egyedi projekteken 
felmerülő fejlesztési költségek akkor vihetők tovább, ha annak jövőbeli megtérülése megfele-
lően bizonyítottnak tekinthető. A kezdeti elszámolást követően a fejlesztési költségekre a beke-
rülési érték modell alkalmazandó, amely szerint az eszköz értékvesztéssel csökkentett bekerü-
lési értéken kerül kimutatásra. Amortizáció nem kerülhet elszámolásra a fejlesztési szakaszban 
felmerült költségekre. A fejlesztési költségek könyv szerinti értéke évente felülvizsgálatra kerül 
értékvesztés szempontjából, amikor az eszköz használatba vétele még nem történt meg, vagy 
gyakrabban, ha a beszámolási év során arra utaló jel merült fel, hogy a könyv szerinti érték nem 
térül meg.
A kutatási és fejlesztési költségek összege 564 millió forint volt (a 2005. évben 486 millió forint) 
termékfejlesztéssel kapcsolatban.
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xiii) Értékcsökkenés

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris, az alábbi 
kulcsok alapján:

Szoftverek 20-33%

Épületek és infrastruktúra   2-10% 

Termelésben használt gépek és felszerelések 5-14,5%

Irodai és számítástechnikai berendezések 14,5-50%

Járművek   10-20%

A bérelt berendezéseken végzett felújítások aktivált értékének az értékcsökkenése a várható 
hasznos élettartam és a bérleti időszak közül a rövidebbik alapján történik.
A periodikus karbantartási költségek a következő hasonló karbantartásig hátralévő időszak 
alatt kerülnek elszámolásra. 
A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek legalább évente felülvizsgálatra ke-
rülnek az adott eszköz által nyújtott tényleges gazdasági haszon megfelelő tükröztetése ér-
dekében. 
A biztonsági és stratégiai tartalékalkatrészek értékcsökkenésének elszámolása megegyezik an-
nak a termelésben használt gépeknek és felszereléseknek a leírási kulcsával, amelyhez kapcso-
lódnak.

xiv) Eszközök értékvesztése

Amennyiben arra utaló jelek merülnek fel, hogy a realizálható érték a könyv szerinti érték 
alá kerülhet, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékvesztése felülvizsgálatra kerül. 
Amennyiben a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerül, a bekerülési értéken kezelt esz-
közök vonatkozásában értékvesztést kell az eredmény terhére elszámolni. A realizálható érték 
az eszköz használati értéke és piaci értéke közül a magasabb. A piaci érték az az összeg, amely 
független felek közötti tranzakció során az eszközért megkapható, míg a használati érték az 
eszköz folyamatos használatból és annak hasznos élettartamának végén történő értékesítés-
ből származó cash flow-k nettó jelenértéke. A realizálható érték meghatározása eszközönként 
egyedileg, illetve amennyiben ez nem lehetséges, jövedelemtermelő egységenként történik. 
Az elszámolt értékvesztések évente felülvizsgálatra kerülnek és amennyiben a realizálható érték 
emelkedik, úgy a korábban elszámolt értékvesztés részben vagy teljesen visszaírásra kerül.  
A goodwill értékvesztés vizsgálatára évente (illetve amennyiben a körülmények indokolják, 
gyakrabban) kerül sor. Az értékvesztés azon jövedelemtermelő egység (vagy azok csoportja) 
realizálható értékének meghatározásával kerül megállapításra, amelyhez a goodwill hozzá lett 
rendelve. Ha a jövedelemtermelő egység (vagy csoport) realizálható értéke alacsonyabb, mint 
a könyv szerinti érték, értékvesztés kerül elszámolásra. A goodwill értékvesztése nem vissza-
írható a későbbi időszakokban. A Csoport a goodwill értékvesztés felülvizsgálatát december 
31-ével végzi el.
A nem meghatározható élettartamú immateriális javak értékvesztés vizsgálata december 31-
ével történik, egyedileg, illetve jövedelemtermelő egység szintjén.

xv) Kamatozó kölcsönök és hitelek

Valamennyi kölcsön és hitel bekerülési értéken kerül felvételre, amely a kapott ellenérték ki-
bocsátási költségekkel csökkentett valós értéke. A kezdeti megjelenítést követően a kamatozó 
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kölcsönök és hitelek az effektív kamatláb módszerével számított amortizált bekerülési értéken 
kerülnek értékelésre. Az amortizált  bekerülési értékben a kibocsátás költségei, valamint a tel-
jesítéskor felmerült diszkontok vagy prémiumok figyelembe vételre kerülnek. A bevételek és 
ráfordítások a konszolidált eredménykimutatásban jelennek meg a befektetések kivezetésekor 
vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat során, az aktivált finanszírozási költ-
ségek kivételével. 

xvi) Céltartalékok

Céltartalék képzésre abban az esetben kerül sor, ha a Csoportnak jelenbeli - jogilag előírt vagy 
vélelmezett – kötelezettsége keletkezik egy múltbeli esemény következtében és valószínű, hogy 
gazdasági javak átadásával kell majd a kötelezettséget rendezni, továbbá a kötelezettség össze-
ge jól becsülhető. A céltartalékok mérlegkészítéskor felülvizsgálatra, a becslések pontosítás-
ra kerülnek. A céltartalék értéke a kötelezettség rendezésére vonatkozó kiadások jelenértéke, 
melynek meghatározásánál diszkontrátaként a becsült kockázatmentes kamatláb szolgál. Az 
idő múlását jelentő diszkontfeloldás alkalmazásakor a céltartalék mérlegértéke évről évre nő a 
diszkonthatással. A növekmény kamatköltségként kerül elszámolásra. 

Szervezet átalakításra képzett céltartalék

A Csoport munkavállalói a munkáltató részéről történő felmondás esetén a vonatkozó magyar 
törvények és a TVK és alkalmazottak közötti Kollektív Szerződés értelmében végkielégítésre 
jogosultak. A konszolidált éves beszámolóban az ilyen jellegű céltartalék akkor kerül elismerés-
re, ha a szervezet-átalakítási program meghatározásra és kihirdetésre került, és a végrehajtás 
feltételei teljesültek.  

Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék

A jelen és jövőbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi kiadások felmerüléskor jelle-
güknek megfelelően költségként kerülnek elszámolásra vagy aktiválják őket. A jelenben fenn-
álló, a múltbeli működés eredményeképpen bekövetkezett azon környezetszennyezések elhá-
rítási kiadások, amelyek nem járulnak hozzá a jelen- és jövőbeli bevételek keletkezéséhez, költ-
ségként kerülnek elszámolásra. Környezetvédelmi költségek miatti kötelezettség akkor kerül 
felvételre, ha a környezetvédelmi kárfelmérés vagy kármentesítés valószínű, és a kapcsolódó 
költségek megbízhatóan számszerűsíthetőek. A céltartalék elszámolása általában egybeesik 
egy erre vonatozó formális terv vagy feladat elfogadásával, illetve, ha az korábbi, az inaktív 
helyek értékesítésével vagy bezárásával. A céltartalék mértékének megállapítása a felmerülő 
költségekre vonatkozó legjobb becslés alapján történik. Ahol a kötelezettség több év múlva 
kerül rendezésre, az elszámolt összeg a várható jövőbeli költségek jelenértéke. 

Nyugdíj juttatásokra képzett céltartalék

A Csoport három meghatározott hosszú távú nyugdíjjuttatási rendszert működtet, melyek nem 
igényelnek külön alapba történő hozzájárulást. A rendszerek által biztosított juttatások költsége 
rendszerenként külön kerül meghatározásra a kivetített jóváírási egység módszerrel, aktuáriu-
si értékelés alapján. Az aktuáriusi nyereségek és veszteségek bevételként vagy ráfordításként 
azonnal elszámolásra kerülnek. A rendszer bevezetése, vagy a rendszerben történő változás 
következtében keletkező múltbeli szolgálat költsége lineáris módszerrel kerül ráfordításként el-
számolásra a juttatás megszolgálásáig hátralévő átlagos időtartam alatt.  
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Törzsgárda juttatásra képzett céltartalék

2006. december 19-én létrejött kollektív szerződést módosító megállapodás alapján a Társaság 
törzsgárda jutalmat biztosít a munkavállalók számára az alábbi formában. A TVK Nyrt. 5 évente 
egy összegben járó juttatást fizet minden munkavállalójának, aki legalább 10 évet ledolgozott a 
Társaságnál. Az IFRS-ben céltartalékot képez a Társaság a jelenlegi munkavállalók jövőben fi-
zetendő törzsgárda jutalom aktuáriusi számítások alapján meghatározott értékének fedezetére, 
melynek összege 2006. december 31-én 201 millió forint. 

xvii) Üvegház hatású gázok kibocsátása

A Csoport ingyenesen jut kibocsátási jogokhoz Magyarországon és az Európai Kibocsátás-
kereskedelmi Rendszer keretei között. A jogok évente kerülnek jóváírásra, a Csoport pedig a 
tényleges kibocsátás alapján köteles azokat visszaszolgáltatni. A Csoport a nettó kötelezettség 
módszerét vette alkalmazásba a kapott kibocsátási jogok elszámolására. Ennek értelmében 
céltartalék csak akkor kerül elszámolásra, amikor a tényleges kibocsátás túllépi a kapott és még 
meglévő kibocsátási jogok mennyiségét. A harmadik felektől vásárolt kibocsátási jogok beke-
rülési értéken kerülnek felvételre és visszatérítési jogként kerülnek elszámolásra.

xviii) Részvény alapú juttatások

A Csoport bizonyos munkavállalói (a felső- és középvezetés tagjai) részvény alapú juttatások-
ban részesülnek, illetve egyes munkavállalók részvényekért, részvényre vonatkozó jogokért 
cserében végeznek szolgáltatásokat (részvény elszámolású tranzakciók).

Részvény elszámolású tranzakciók

A munkavállalóknak juttatott részvény alapú kompenzációk költsége a juttatás időpontjában 
fennálló valós érték alapján kerül meghatározásra. A valós érték megállapítása általánosan el-
fogadott opcióárazási modellek (rendszerint a binomiális modell) alkalmazásával történik. A 
részvény elszámolású tranzakciók értékelése során nem kerülnek figyelembe vételre a teljesít-
ménytől függő feltételek, leszámítva azokat, amelyek az anyavállalat részvényeinek árfolyamá-
hoz kötődnek („piaci feltételek”).

A részvény elszámolású tranzakciók (a saját tőke egyidejű növekedésével együtt) azon idő-
szak alatt kerülnek elismerésre, amelyben a teljesítménytől függő feltételek teljesülnek, addig 
az időpontig, amikor az érintett munkavállalók teljes mértékben jogosulttá válnak a juttatásra 
(„megszolgálás időpontja”). A részvény elszámolású tranzakciók halmozott költsége a beszá-
molás időpontjában tükrözi a megszolgálási időszakból eltelt időt, valamint azon juttatások 
mennyiségét, amelyek a Csoport vezetésének véleménye szerint a tőke instrumentumok darab-
számára vonatkozó, rendelkezésre álló legjobb becslés alapján végül megszolgálásra kerül.
Nem kerülnek költségként elszámolásra azon juttatások, amelyek nem válnak megszolgálttá, 
kivéve azokat, ahol a megszolgálás piaci feltételtől függ, amelyeket megszolgáltnak kell tekinte-
ni a piaci feltétel teljesülésétől függetlenül, feltéve, hogy minden egyéb teljesítménytől függő 
feltétel teljesült.

Ha egy részvény elszámolású tranzakció feltételei módosításra kerülnek, minimálisan annyi 
ráfordítás kerül elszámolásra, mintha a feltételek nem változtak volna. További költség kerül 
elszámolásra akkor, ha a tranzakció értéke növekszik a módosítás eredményeként, a módosítás 
időpontjában fennálló értékelés alapján.
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Ha egy részvény alapú tranzakció megszűnik, úgy kell tekinteni, mintha a megszűnés napján 
megszolgálttá válna, és minden el nem számolt ráfordítást azonnal el kell számolni. Ha egy új 
juttatás lép a korábbi helyére, és helyettesítő juttatásként kerül megjelölésre a juttatás napján, 
a megszűnt és az új juttatásokat úgy kell kezelni, mintha az eredeti juttatás módosításai lenné-
nek, az előző bekezdésben foglaltak szerint.
A le nem hívott opciókat az egy részvényre jutó hozam megállapításánál további hígító hatású 
részvénynek kell tekinteni.

Készpénz elszámolású tranzakciók 

A készpénz elszámolású tranzakciók költsége a juttatáskor, annak időpontjában fennálló valós 
érték alapján kerül meghatározásra a binomiális modell alkalmazásával. A valós érték a meg-
szolgálási időszak alatt a költségekkel szemben, a megfelelő kötelezettség egyidejű  felvételé-
vel kerül elszámolásra. A kötelezettség összege mérlegfordulónapon (beleértve az elszámolás 
napját is) átértékelésre kerül, a valós értékben bekövetkezett változás a tárgyévi eredménnyel 
szemben kerül elszámolásra.

xix) Lízing

A pénzügyi lízing, melynek révén a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázat és haszon 
döntő többsége a Csoport részére átadásra kerül, a lízing kezdetekor a lízingelt eszköz valós 
értékén, vagy amennyiben az alacsonyabb, a minimális lízingfizetések jelenértékeként kerül ak-
tiválásra. A lízingfizetések megosztásra kerülnek a pénzügyi költség és a fennálló kötelezettség 
csökkenése között úgy, hogy az a kötelezettség fennálló állományára vonatkozó állandó ka-
matlábat eredményezzen. A pénzügyi költségek közvetlenül az eredménnyel szemben kerülnek 
elszámolásra. Az aktivált lízingelt eszköz amortizációja a becsült hasznos élettartam vagy a 
lízing időszak közül a rövidebb időszak alatt történik. A pénzügyi lízing szerződés megkötésekor 
felmerült kezdeti költségek a lízingelt eszköz bekerülési értékét növelik és a lízing időtartama 
alatt kerülnek figyelembevételre a lízing bevételekhez hasonlóan. Az a lízing, melynek során a 
lízingbe adó a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázat és haszon döntő többségét meg-
tartja, operatív lízingként kerül kimutatásra. Az operatív lízing alapján történő lízingfizetések az 
eredménykimutatásban ráfordításként, lineárisan a lízing időtartama során kerülnek elszámo-
lásra.

xx) Állami támogatások

Az állami támogatások valós értéken kerülnek elszámolásra, ha megfelelően bizonyított, hogy 
a Társaság megkapja a támogatást, és valamennyi kapcsolódó követelménynek megfelel. A 
ráfordításhoz kapcsolódó állami támogatást azokra az időszakokra kell szisztematikusan elszá-
molni, amelyekben azok a költségek felmerültek, amelyeket az kompenzálni hivatott. Az eszköz-
höz kapcsolódó állami támogatást halasztott bevételeként kell kimutatni, és az eszköz élettarta-
ma alatt egyenlő részletekben kell az eredménnyel szemben feloldani.

xxi) Tartalékok

A konszolidált éves beszámolóban szereplő tartalékok értéke nem azonos a tulajdonosoknak ki-
fizethető tartalékok összegével. Az osztalék mértékének meghatározására a TVK Nyrt. egyedi, 
magyar számviteli törvény szerint készített éves beszámolója szolgál. 
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Átváltási tartalék

Az átváltási tartalék a külföldi társaságok konszolidációja során keletkező átváltási különbö-
zeteket tartalmazza. Az olyan monetáris eszköz kapcsán keletkező átváltási különbözet, amely 
tartalmilag a Csoport külföldi társaságba történő befektetésének részét képezi, a konszolidált 
éves beszámolóban a befektetés megszüntetéséig a saját tőke elemeként kerül kimutatásra. 
Amikor a kapcsolódó eszközök kivezetésre kerülnek, a felhalmozott átváltási tartalék ugyan-
abban az időszakban kerül elszámolásra bevételként vagy költségként, amikor az értékesített 
eszközökből származó nyereség vagy veszteség.

Fedezeti tartalék

A fedezeti tartalék a hatékony pénzáram fedezeti ügyletek valós értékének halmozott nettó vál-
tozását tartalmazza.  A Társaságnak nem volt fedezeti ügylete 2005 és 2006 évben.

xxii) Visszavásárolt saját részvények 

A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tőkéből kerül levonásra. A névérték és a 
bekerülési érték közötti különbözet, valamint a saját részvény tranzakciók során képződő nyere-
ségek és veszteségek közvetlenül a tőke tartalékban kerülnek elszámolásra.

xxiii) Osztalék 

Az osztalékot abban az évben számolja el a Társaság, amikor azt a tulajdonosok jóváhagyják.  

xxiv) Árbevétel elismerés

Árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínűsíthető a tranzakcióval összefüggő 
gazdasági előny társasághoz érkezése, valamint annak összege megfelelően mérhető. Az ár-
bevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és engedmények nélkül kerül elszámolásra 
akkor, amikor a javak átadása, illetve a szolgáltatás nyújtása megtörténik, valamint a kockázatok 
és hasznok átszállnak. 

A kamatbevételek elismerése időarányosan történik, tükrözve a kapcsolódó eszköz tényleges 
hozamát. Az osztalékbevételek a tulajdonosoknak az osztalékra való jogosultsága kezdetével 
kerülnek elszámolásra. Azon származékos eszközök valós értékében bekövetkező változások, 
amelyek nem felelnek meg a fedezeti ügyletként történő elszámolás követelményeinek, azon 
időszak eredményében kerülnek elismerésre, amikor a változás végbement.

xxv) Hitelfelvételi költségek

Azon hitelfelvételi költségek, melyek az eszközök előállításához és beszerzéséhez közvetlenül 
kapcsolódnak, aktiválásra kerülnek. A hitelfelvételi költségek aktiválásának kezdő időpontja az 
eszköz előállításának kezdő pontja és amikor a finanszírozási és egyéb költségek felmerülnek. 
A hitelfelvételi költségek aktiválási időszaka az eszköz üzembe helyezésének időpontjáig tart. A 
hitelfelvételi költségek a kamatokat, valamint a finanszírozáshoz kapcsolódó egyéb költségeket 
foglalják magukban, beleértve a beruházás finanszírozásához felvett devizahiteleken keletke-
zett árfolyam különbözetnek a kamatköltségeket helyettesítő részét is.
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xxvi) Társasági adó

A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adóelemeket tartalmaz. A halasztott 
adó számítása a kötelezettség módszer szerint kerül kiszámításra. Halasztott adó azokban az 
esetekben keletkezik, amikor egy tétel az éves beszámolóban történő, illetve az adótörvény 
szerinti elszámolásában időbeli különbség adódik. A halasztott adókövetelés és -kötelezettség 
megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával törté-
nik, amikor az időbeli különbség miatti eltérés várhatóan megtérül. A halasztott adókötelezett-
ség és -követelés mértéke tükrözi a Csoportnak a mérleg fordulónapján fennálló, az adóeszkö-
zök és kötelezettségek realizálódásának módjára vonatkozó becslését. 

Halasztott adókövetelés a levonható időbeli eltérések, a továbbvihető adókedvezmények és 
negatív adóalap vonatkozásában csak akkor szerepel a mérlegben, ha valószínűsíthető, hogy a 
Csoport a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képző nyereséget realizál, amellyel szemben 
a halasztott adóeszköz érvényesíthető, kivéve az alábbi eseteket:
– Amikor a levonható időbeli eltéréshez kapcsolódó halasztott adó követelés egy olyan, nem 
üzleti kombinációból származó követelés vagy kötelezettség felvételéből keletkezik, amely a 
tranzakció időpontjában nem érinti sem a számviteli eredményt, sem az adóalapot; illetve
– Leányvállalatokba, társult és közös vezetésű vállalkozásokba történő befektetésekhez kapcso-
lódó levonható időbeli eltérések esetében halasztott adó követelés csak olyan mértékig vehető 
fel, amíg valószínűsíthető, hogy az előre látható jövőben az időbeli eltérések megfordulnak, és 
elegendő adóalapot képező nyereség áll rendelkezésre, amellyel szemben az időbeli eltérések 
érvényesíthetőek lesznek.

Halasztott adó kötelezettség kerül felvételre valamennyi adóalapot képező időbeli eltérés vo-
natkozásában, kivéve az alábbi eseteket:
– Amikor a halasztott adó kötelezettség goodwill, vagy olyan, nem üzleti kombinációból szár-
mazó követelés vagy kötelezettség felvételéből keletkezik, amely a tranzakció időpontjában 
nem érinti sem a számviteli eredményt, sem az adóalapot; illetve
– Leányvállalatokba, társult és közös vezetésű vállalkozásokba történő befektetésekhez kapcso-
lódó adóalapot képező időbeli eltérések esetében, ahol azok megfordulásának időpontja irá-
nyítható, és valószínű, hogy az előre látható jövőben az időbeli eltérések nem fordulnak meg.
Minden mérleg fordulónapon a Társaság számba veszi a mérlegben el nem ismert halasztott 
adó követeléseket, valamint az elismert adó követelések könyv szerinti értékét. A korábban a 
mérlegbe fel nem vett követelések azon részét állományba veszi, amely várhatóan megtérülhet 
a jövőbeni nyereségadójának csökkenéseként. Ezzel ellentétesen olyan mértékben csökkenti 
halasztott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére várhatóan adózott nyere-
ség nem fog rendelkezésre állni.

A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, amennyi-
ben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban, vagy egy másik időszakban szintén a 
saját tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika 
visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is.

xxvii) Külföldi pénznemben történő tranzakciók

A külföldi pénznemben történő tranzakciók a beszámolási és a külföldi pénznem adott tranzak-
ció napján érvényes árfolyamán átváltott értéken kerülnek kimutatásra. A tranzakciók pénz-
ügyi rendezésekor érvényben lévő árfolyamnak az eredeti bekerülési árfolyamtól való eltérése 
esetén a különbözet az adott időszakra szóló konszolidált eredménykimutatásban kerül elszá-
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molásra. A külföldi devizában fennálló pénzügyi eszközök és kötelezettségek a mérleg forduló-
napjára vonatkozó árfolyamon kerülnek a funkcionális pénznemre átváltásra. A valós értéken 
kimutatott, külföldi devizában meghatározott tételek arra a napra vonatkozó árfolyamon kerül-
nek átváltásra, amelyre a valós értékelés vonatkozik. A vevőköveteléseken és szállítói tartozá-
sokon keletkezett árfolyamkülönbözetek az üzleti tevékenység eredményében, a hiteleken és 
kölcsönökön felmerült árfolyamkülönbözetek a pénzügyi műveletek eredményében kerülnek 
elszámolásra.

A Csoport külföldi leányvállalatainak pénzügyi kimutatásai a mérlegtételek esetében év végi 
árfolyamon, az eredménykimutatás tételeinek esetében súlyozott éves átlagárfolyamon kerül-
nek átváltásra. Minden átváltási különbözetet a saját tőke átváltási tartalék sora tartalmaz. A 
leányvállalat kivezetése esetén a hozzá tartozó, saját tőkében elszámolt kumulatív különbözet 
az adott időszak eredménykimutatásában elismerésre kerül.

xxviii) Egy részvényre jutó hozam 

Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a Csoport eredményének és a részvényeknek 
a visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett állományának a 
figyelembevételével történik.
Az egy részvényre jutó higított eredmény hasonlóan kerül kiszámításra, mint az egy részvényre 
jutó eredmény. A számításnál azonban figyelembe veszik az összes hígításra alkalmas forga-
lomban lévő részvényt a következőképpen:
– a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az adott időszakban figyelembe ve-
hető átváltoztatható részvények osztalékával és hozamával, módosítva az átváltásból eredő 
további bevételekkel és ráfordításokkal,
– a forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámát megnövelve azon további 
részvények súlyozott átlagos darabszámával, melyek forgalomban lennének, ha az összes át-
változtatható részvény átváltásra kerülne.

xxix) Szegmens információk

A Csoport négy fő működési területre (Olefin, Polietilén, Polipropilén és Egyéb) van bontva. 
A különböző szegmensek jelentik elsődlegesen az alapot a vállalati adatok részletezéséhez. 
Ezen szegmensek vertikálisan integráltak és az egyik szegmens terméke a másik szegmens 
alapanyagaként szolgál (az olefingyártás végtermékének jelentős része a polipropilén- és a po-
lietilén termelés alapanyagát jelenti). A Csoport az értékesítés árbevételét országonkénti meg-
bontásban is ismerteti.

xxx) Mérlegen kívüli tételek

A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a konszolidált éves beszámoló részét képző 
mérlegben és eredménykimutatásban, hacsak nem üzleti kombinációk során szerezték. A jegy-
zetekben kerülnek bemutatásra, kivéve, ha a gazdasági hasznot megtestesítő források kiáram-
lásának esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli követelések nem szerepelnek a konszolidált 
éves beszámoló részét képző mérlegben és erdménykimutatásban, de amennyiben gazdasági 
hasznok beáramlása valószínűsíthető, a jegyzetekben kimutatásra kerülnek.
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2.3. Lényeges számviteli feltételezések és becslések

A számviteli politika alkalmazása során használt kritikus feltételezések

A 2.2. pontban leírt számviteli politika alkalmazása során a társaság vezetése bizonyos feltéte-
lezésekkel élt, melyek befolyásolják a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegeket (eltekintve 
a becslések hatásától, amely a következő pontban szerepel). Ezen feltételezések a megfelelő 
jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, a leglényegesebbek az alábbiakra vonatkoznak: 
– Bizonyos peres ügyek kimenetele (lásd a 25. pontot)

Bizonytalanságok a becslésekben

Az IFRS követelményeinek megfelelő pénzügyi kimutatások készítése megköveteli adott becs-
lések alkalmazását, melyek befolyásolják a konszolidált pénzügyi kimutatásokban és a jegy-
zetekben szereplő összegeket. Ezen becslések a vezetőség jelenlegi eseményekre vonatkozó 
legjobb ismeretein alapulnak, azonban a tényleges eredmények eltérhetnek azoktól. Ezen becs-
lések a megfelelő jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, a leglényegesebbek az alábbi-
akra vonatkoznak:
– A környezetvédelmi kötelezettségek tartalma, a környezetvédelmi kötelezettségek számsze-
rűsítése és időbeli felmerülése (lásd a 14, 25. pontot)
–  Adókedvezmények a jövőben, illetve megfelelő mértékű adóalapot képző nyereség realizálá-
sa, amellyel szemben a halasztott adóeszköz érvényesíthető (lásd a 22. pontot)
– Aktuáriusi feltételezések alkalmazása a nyugdíjjuttatási kötelezettség számszerűsítésében 
(lásd a 14. pontot)
– Tárgyi eszközök és véges élettartamú immateriális javak hasznos élettartamának megállapí-
tása 
– A tárgyi eszközök és immateriális javak értékvesztésének meghatározása (lásd a 3, 4. pontot)
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3. Immateriális javak

Az alábbi táblázat összegzi az immateriális javak nettó értékében bekövetkezett változásokat a 
2006-os és 2005-ös üzleti évben:

Goodwill
Szellemi 

termékek Összesen
millió forint millió forint millió forint

2005. január 1.

Bruttó könyv szerinti érték 198 5.806 6.004

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés -108 -2.010 -2.118

Nettó könyv szerinti érték 90 3.796 3.886

2005. december 31.

– IFRS 3 változása – negatív goodwill átsorolása 
eredménytartalékba

3 - 3

Módosított nyitó könyv szerinti érték 93 3.796 3.889

2005. december 31.

      – beszerzések - 603 603

       – terv szerinti értékcsökkenés - -354 -354

      – értékvesztés -1 - -1

      – átsorolások, egyéb változások - 9 9

Záró nettó könyv szerinti érték 92 4.054 4.146

Bruttó könyv szerinti érték 92 6.417 6.509

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés - -2.363 -2.363

Nettó könyv szerinti érték 92 4.054 4.146

2006. december 31.

      – beszerzések - 255 255

      – terv szerinti értékcsökkenés - -411 -411

      – értékvesztés - - -

      – átsorolások, egyéb változások - 11 11

Záró nettó könyv szerinti érték 92 3.909 4.001

Bruttó könyv szerinti érték 92 6.586 6.678

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés - -2.677 -2.677

Nettó könyv szerinti érték 92 3.909 4.001
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Goodwill

Az üzleti kombináció révén keletkezett goodwill-t az akvizíció időpontjában azon jövedelemter-
melő egységekhez kell rendelni, melyek az üzleti kombináció hasznaiból várhatóan részesülni 
fognak. Az értékvesztés elszámolása előtt a goodwill könyv szerinti értéke az alábbiak szerint 
került felosztásra: 

Könyv szerinti érték
értékvesztés előtt Értékvesztés

Nettó könyv
szerinti érték

millió  Ft millió Ft millió  Ft

2006 / TVK France - - -

2005 / TVK France 1 -1 -

2006 / TVK Polska Sp. z o.o. 92 - 92

2005 / TVK Polska Sp. z o.o. 92 - 92

A Társaság 92 millió forint goodwill értéket mutat ki könyveiben a TVK Polska Sp. z o.o. céggel 
kapcsolatban, amelyet az IAS 36 standard alapján évente felülvizsgál az esetleges értékvesztés 
szempontjából. 
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4. Tárgyi eszközök

Az alábbi táblázat összegzi a tárgyi eszközök nettó értékében bekövetkezett változásokat a 
2006-os és 2005-ös üzleti évben:

Ingatlanok

Műszaki 
beren-

dezések, 
gépek, 

járművek

Egyéb 
berende-

zések, 
felszerelé-

sek, jár-
művek

Befeje-
zetlen-

beru-
házás Összesen

millió
forint

millió
 forint

millió
 forint

millió
 forint

millió 
forint

2005. január 1.

Bruttó könyv szerinti érték 31.917 82.054 16.690 73.084 203.745

Halmozott értékcsökkenés és 
értékvesztés 

-6.994 -39.609 -9.062 - -55.665

Nettó könyv szerinti érték 24.923 42.445 7.628 73.084 148.080

2005. december 31.

     – beszerzések - - - 6.376 6.376

     – aktiválások 9.388 77.150 2.033 -88.571 -

     – új leányvállalat belépése - - 19 10.021 10.040

     – terv szerinti értékcsökkenés -1.142 -6.133 -1.947 - -9.222

     – terven felüli értékcsökkenés -140 -5 -1 - -146

     – értékesítések -335 - -26 - -361

     – átsorolások, egyéb változások -37 -42 -8 -78 -165

Záró nettó könyv szerinti érték 32.657 113.415 7.698 832 154.602

Bruttó könyv szerinti érték 40.392 158.503 18.013 832 217.740

Halmozott értékcsökkenés és 
értékvesztés

-7.735 -45.088 -10.315 - -63.138

Nettó könyv szerinti érték 32.657 113.415 7.698 832 154.602

2006. december 31.

     – beszerzések - - - 6.389 6.389

     – aktiválások 535 4.144 568 -5.247 -

     – új leányvállalat belépése 317 1.737 126 - 2.180

     – terv szerinti értékcsökkenés -1.324 -9.218 -1.368 - -11.910

     – terven felüli értékcsökkenés -6 -4 -10 -65 -85

     – értékesítések -280 - -49 - -329

     – átsorolások, egyéb változások -4 -45 51 -13 -11

Záró könyv szerinti érték 31.895 110.029 7.016 1.896 150.836

Bruttó könyv szerinti érték 40.896 164.305 18.029 1.896 225.126

Halmozott értékcsökkenés és 
értékvesztés 

-9.001 -54.276 -11.013 - -74.290

Nettó könyv szerinti érték 31.895 110.029 7.016 1.896 150.836
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Terven felüli értékcsökkenés

2006. évben 85 millió forint terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra, amelynek fő oka 
az egyik befejezetlen beruházás selejtezése 65 millió Ft értékben (ETBE üzem).

Becslésekben bekövetkezett változások hatásai

Az IAS 16 standard követelményeként a Csoport felülvizsgálta az immateriális javak, ingatlanok, 
gépek és berendezések várható hasznos élettartamát, amelynek következtében a 2005. évi kon-
szolidált eredmény 1.529 millió forinttal nőtt.

Finanszírozási költségek

Az aktivált tárgyi eszközök állományában a finanszírozási költségek értéke 2006-ban nulla forint 
(2005-ben 2.180 millió forint); 2006-ban nem volt hitelből finanszírozott beruházás a Társaságnál.

Lízingelt eszközök

A tárgyi eszközök tartalmazzák azon eszközöket, amelyeket pénzügyi lízing keretében vásárolt 
meg a Csoport:

2006 2005
millió forint millió forint

Bruttó érték 478 478

Halmozott értékcsökkenés 239 169

Nettó érték 239 309

Zálogjoggal terhelt eszközök

2006. és 2005. december 31-én a Társaság tárgyi eszközeit nem terhelte zálogjog. A konszoli-
dált leányvállalatok közül a TVK Erőmű Kft. (12.416 millió forint), valamint a Tisza-WTP Kft. esz-
közeit (2.014 millió forint) terheli zálogjog a hosszú lejáratú beruházási hitelének fedezetéül. 
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5. Befektetések kapcsolt vállalkozásban 

A Csoport 2006. és 2005. december 31-én meglévő pénzügyi befektetéseit a következő táblázat 
foglalja össze:

Tulajdoni
hányad

 Befektetés
nettó értéke

Ország Tevékenység
2006.

12. 31.
2005.

12. 31.
2006.

12. 31.
2005.

12. 31.

Egyéb befektetések
millió 
forint

millió 
forint

TVK Polisec Kft.* Magyar-
ország

Biztonsági szolgál-
tatás, őrzés-védés

- - - 15

TVK Ukraina tov Ukrajna Polimer termékek 
értékesítése

- - - 2

Egyéb befektetések összesen - 17

Társult

Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. Magyar-
ország

Tűzvédelem, mű-
szaki mentés, mű-
szaki vizsgálat

30% 30% 113 113

VIBA-TVK Kft. Magyar-
ország

Fekete mesterkeve-
rék gyártása

40% 40% 73 73

Tiszai Hulladékégető Kft. Magyar-
ország

Tevékenységet 
nem végez

49,96% 49,96% 8 8

Társult vállalatok összesen 194 194

Összesen 194 211

*  A TVK Polisec Kft. 2006.április 18-án végelszámolásra került.

Társult vállalkozások

A Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft-t 1995. évben alapította a Társaság és több az ipartelepen 
telephellyel rendelkező társaság 1 millió forint törzstőkével. A Társaság 30% törzsbetéti rész-
aránnyal rendelkezik. 1998-ban a Gazdasági társaságokról szóló törvény változása miatt 3 millió 
forintra emelte meg a jegyzett tőkéjét a társaság az eredménytartalék terhére. A korábbi évek 
folyamán a TVK részesedése az equity elszámolás miatt 112 millió Ft-tal növekedett, így az ér-
téke 2006. december 31-én 113 millió Ft. A társaság tevékenységi körébe tartozik: tűzvédelem, 
műszaki mentés, műszaki vizsgálat. 

A VIBA-TVK Kft. a VIBA-Italy-vel közösen 1993-ban alapított vegyesvállalat, amely fekete 
mesterkeverék gyártásával foglalkozik, a polimer alapanyagokat a TVK szállítja. Székhelye Ti-
szaújváros. A korábbi évek folyamán a TVK részesedése az equity elszámolás miatt 19 millió 
Ft-tal csökkent, így az értéke 2006. december 31-én 73 millió Ft. 

A Tiszai Hulladékégető Kft. 1996. június 1-jén alakult, melyet a TVK (49,96%) és a belga 
Lobbe N.V. (50,04%) alapított. A korábbi években a TVK 5 millió Ft értékvesztést számolt el, így 
a részesedés értéke 2006. december 31-én 8 millió Ft. A társaság jelenleg tevékenységet nem 
végez.
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Társult vállalkozások főbb adatai

A Csoport társult vállalkozásainak főbb adatai 2006. december 31-én (A táblázatban szerep-
lő adatok a társaságok által készített IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokban szereplő adatok 
100%-át tartalmazzák):

Összes
 eszköz

Kötelezett-
ségek

Összes 
működési 

bevétel

Mérleg 
szerinti 

eredmény
Megnevezés millió forint millió forint millió forint millió forint

Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. 421 41 481 0,5

VIBA-TVK Kft. 883 669 2.036 36

Tiszai Hulladékégető Kft. 14 - - -

A Csoport társult vállalkozásainak főbb adatai 2005. december 31-én (a táblázatban szerep-
lő adatok a társaságok által készített IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokban szereplő adatok 
100%-át tartalmazzák):

Összes
 eszköz

Kötelezett-
ségek

Összes 
működési 

bevétel

Mérleg 
szerinti 

eredmény
Megnevezés millió forint millió forint millió forint millió forint

Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. 426 47 469 1

VIBA-TVK Kft. 694 516 1.577 -7

Tiszai Hulladékégető Kft. 16 2 - 1

6. Egyéb befektetett eszközök

A Csoport egyéb befektetett eszközeinek nettó értéke 2006. és 2005. december 31-én az aláb-
biak szerint alakult:

2006. 12. 31. 2005. 12. 31.
millió forint millió forint

Államkötvények** 177 158

Beruházásokra adott előlegek 6 38

Plastico S.A.-nak adott kölcsön* (az elszámolt értékvesztés összege 
575 millió forint és 369 millió forint 2006. és 2005. december 31-én) 0 205

Egyéb*** 52 75

Összesen 235 476

*A TVK Nyrt. a Plastico S.A.-ban lévő részesedését 2002. év folyamán értékesítette. A fizetési nehézségek miatt 2005. 
évben a kölcsönkövetelésre a TVK Nyrt. értékvesztést számolt el 369 millió forint értékben, így az 2005. december 31-én 
205 millió forintos értékben került kimutatásra (ezek halmozott értékvesztés adatok). 2006. évben a Társaság a rendel-
kezésre álló jogi vélemény alapján újraértékelte a Plastico S.A.-val szemben fennálló kölcsönkövetelés megtérülésének 
lehetőségét, és ez alapján  a követelés teljes összege leírásra került. (Lásd a 9. pontot.)
**Az államkötvények 2013/C jelű államkötvényeket tartalmaznak, melyek 2013. decemberében járnak le. Az államkötvé-
nyek változó kamatozásúak; a kamat alapja az előző hat havi diszkont kincstárjegy átlag kamata (ezek az államkötvények 
hosszú lejáratú pénzügyi instrumentumok)
*** Ebben a sorban szerepelnek a dolgozóknak adott kamatmentes kölcsönök értéke (51 millió forint), melyek hosszú 
lejáratú kölcsönök.
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7. Készletek

A Csoport készleteinek egyenlege 2006. és 2005. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Könyv 
szerinti érték

Nettó 
realizálható érték 
és könyv szerinti 

érték közül az 
alacsonyabb

Könyv 
szerinti érték

Nettó
realizálható érték 
és könyv szerinti 

érték közül az 
alacsonyabb

2006.12.31. / millió forint 2005.12.31. / millió forint

Félkész és késztermékek 6.153 6.149 7.183 7.183

Alapanyagok 1.257 1.257 1.225 1.225

Egyéb anyagok 1.160 895 1.285 1.014

Áruk 60 60 3 3

Összesen 8.630 8.361 9.696 9.425

A Csoport megítélése szerint a 2006. december 31-i értékvesztés szintje elegendő ahhoz, hogy 
fedezze a potenciális jövőbeni veszteségeket.  2006. és 2005. december 31-én a Társaságnak 
nem volt zálogjoggal terhelt készlete.
Az értékvesztés elszámolt összege 2006. december 31-én 269 millió forint, 2005. december 
31-én 272 millió forint volt (halmozott értékvesztés adatok).
A készletek állománya és a vonatkozó értékvesztés folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezi.

8. Vevőkövetelések, nettó

A Csoport vevőköveteléseinek egyenlege 2006. és 2005. december 31-én az alábbiak szerint 
alakult:

2006.12.31. 2005.12.31.
millió forint millió forint

Belföldi vevők 23.396 19.539

   – ebből: MOL-csoporttal szembeni 4.998 4.424

     Társult vállalkozással szembeni 267 203

Külföldi vevők 22.906 24.160

   – ebből: MOL-csoporttal szembeni 1.290 708

     Társult vállalkozással szembeni 46.302 43.699

Kétes követelésekre képzett értékvesztés -9 -529

Összesen 46.293 43.170

A Csoport 2006. évben 448 millió forint, 2005. évben 47 millió forint összegben írt le behajtha-
tatlan követelést.
A kétes követelésekre elszámolt értékvesztések megállapításánál a Társaság megbecsülte azon 
potenciális veszteségek összegét, melyet a nagyobb, likviditási problémákkal bíró vevők jelent-
hetnek. Emellett a múltbeli veszteségek kapcsán szerzett tapasztalatok és a jelenlegi gazdasági 
körülmények várható hatásait is figyelembe vette. 
A külföldi követelések elsősorban EUR-ban, USD-ben és GBP-ben állnak fenn, melyek 2006. 
és 2005. december 31-i árfolyamon kerültek elszámolásra. Az így keletkező árfolyamnyereség 
vagy veszteség az egyéb működési bevételek vagy egyéb működési költségek (lásd a 18, 20. 
pontot) között nettó módon szerepelnek a csatolt konszolidált eredménykimutatásban.
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9. Egyéb forgóeszközök

A Csoport egyéb forgóeszközei 2006. és 2005. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

2006.12.31. 2005.12.31.
millió forint millió forint

Visszaigényelhető ÁFA 3.899 6.487

Tárgyévet illető bevételek 277 185

Járó kamatok 81 10

Következő évet terhelő költségek 62 65

Munkavállalóknak adott kölcsönök és egyéb követelések 56 63

Készletekre, szolgáltatásra adott előlegek 14 30

Társasági adó visszaigénylés - 79

Plastico S.A.-nak adott kölcsön* (értékvesztés elszámolt összege 323 
millió forint 315 millió forint 2006 és 2005 december 31-én)

- 8

Egyéb 68 44

Összesen 4.457 6.971

*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 6. pontot).
2005. december 31-én a Plastico kölcsön rövid lejáratú része 323 millió Ft, az arra jutó értékvesztés 315 millió Ft volt. 
2006. évben a Társaság a rendelkezésre álló jogi vélemény alapján újraértékelte a Plastico S.A.-val szemben fennálló 
kölcsönkövetelés megtérülésének lehetőségét, és ez alapján  a követelés teljes összege leírásra került.

10. Pénzeszközök

A Csoport pénzeszközeinek és pénzegyenértékeseinek egyenlege 2006. és 2005. december 
31-én az alábbiak szerint alakult:

2006.12.31. 2005.12.31.
millió forint millió forint

Bankbetétek forintban 10.427 5.167

Bankbetétek EUR-ban 4.749 3.169

Bankbetétek egyéb devizában 441 374

Készpénz valutában 3 2

Készpénz forintban 1 1

Összesen 15.621 8.713

11. Jegyzett tőke

A jegyzett tőke 2006. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Tulajdonos
Részvények 

száma (ezer db)
Névérték

(Ft)
Összesen 

(millió forint)
Tulajdoni 

hányad (%)

Külföldi intézményi befektetők 12.825 1.010 12.953 52,8

Belföldi intézményi befektetők 11.215 1.010 11.327 46,2

Belföldi magánbefektetők 186 1.010 188 0,8

Külföldi magánszemélyek 4 1.010 4 0,0

Nem regisztrált befektetők 61 1.010 62 0,2

Összesen 24.291 24.534 100,0
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5% feletti tulajdonosok 2006. december 31-én a Részvénykönyv alapján:

Tulajdonos Tulajdoni hányad %

MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 44,55

CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG 31,56

Slovnaft, a.s. 8,06

A MOL Nyrt. a Slovnaft, a.s. anyavállalata, emiatt a TVK Nyrt.-ben közvetett befolyással is ren-
delkezik.

A MOL Nyrt. 2007. február 27-28-án a TVK alaptőkéjének 42,25%-át megtestesítő részvényt 
vásárolt. A tranzakciót követően a MOL Nyrt. közvetlen és közvetett befolyása a Társaságban 
összességében 94,86%-ra nőtt.

A jegyzett tőke megoszlása részvényfajták szerint 2006. december 31-én a következő:

Részvény típusa Száma Jegyzett tőke (ezer Ft)

Egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő 
törzsrészvények (névértékük egyenként 1.010 forint)

24.290.843 24.533.751

Összesen 24.290.843 24.533.751

A jegyzett tőke 2005. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Tulajdonos Részvények 
száma

(ezer db)

Névérték
(Ft)

Összesen 
(millió forint)

Tulajdoni 
hányad

%

Belföldi intézményi befektetők 10.831 1.010 10.939 44,7

Külföldi intézményi befektetők 9.642 1.010 9.738 39,7

Alkalmazottak 15 1.000 15 0,1

Belföldi magánbefektetők 3 1.010 3 0,0

Nem regisztrált befektetők 3.759 1.010 3.797 15,5

Összesen 24.250 24.492 100,0

5% feletti tulajdonosok 2005. december 31-én a Részvénykönyv alapján:

Tulajdonos Tulajdoni hányad %

Magyar Olaj és Gázipari Rt. 44,31

CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG 31,39

Slovnaft, a.s. 8,02

A MOL Rt. a Slovnaft, a.s. anyavállalata, emiatt a TVK Rt.-ben közvetett befolyással is rendelkezik.

A jegyzett tőke megoszlása részvényfajták szerint 2005. december 31-én a következő:

Részvény típusa Száma
Jegyzett tőke

(ezer Ft)

Egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő törzsrészvények 
(névértékük egyenként 1.010 forint)

24.234.843 24.477.191

Törzsrészvényekkel azonos jogokat megtestesítő dolgozói 
részvények (névértékük egyenként 1.000 forint)

15.350 15.350

Összesen 24.250.193* 24.492.541

* A 24.250.193 db összmennyiség nem tartalmazza a dolgozóktól megváltott részvények darabszámát, mely 2005. évben 
173.650 db.  Az IFRS előírása szerint a megváltott dolgozói részvények névértéke a jegyzett tőkét csökkenti.
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12. Tartalékok

A Társaság a 2005. évi eredménye után 1.020 millió forint osztalékfizetési kötelezettséget álla-
pított meg, amelynek részvényenkénti értéke 42 forint. Az osztalékfizetésre jogilag felhasznál-
ható tartalékok összege a Társaság egyedi beszámolója alapján 2006. december 31-én 105.662 
millió forint, 2005. december 31-én 89.088 millió forint.

13. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Csoport hosszú lejáratú kötelezettsége 2006. és 2005. december 31-én az alábbiak szerint 
alakult: 

Súlyozott 
átlagos 

kamatláb

Súlyozott 
átlagos 

kamatláb
2006 2005 2006. 2005.

% % millió  Ft millió Ft

Biztosíték nélküli hosszú lejáratú hitel 
MOL Nyrt.-től (anyavállalattól)*

3,79% 3,07% 37.845 53.073

Biztosítékkal fedezett bankhitelek EUR-ban 
– TVK Erőmű Kft. **

3,81% 3,05% 9.213 9.778

Biztosítékkal fedezett bankhitelek EUR-ban 
– Tisza WTP Kft.***

3,48% - 1.585 -

Pénzügyi lízing kötelezettség 147 239

Egyéb**** 3.550 2.955

Összesen 52.340 66.045

Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid 
lejáratú része 789 642

Összesen hosszú lejáratú 
kötelezettségek
rövid lejáratú rész nélkül

51.551 65.403

*A Társaság 2004. december 22-én a MOL Nyrt.-vel megkötött 280 millió euró összegű kölcsönből 2004. évben 220 millió 
EUR-t lehívott. Az Anyavállalati kölcsön összes költsége 11 bázisponttal alacsonyabb, mint a konzorciális devizahitelek 
összes súlyozott költsége. A Társaság a 220 millió EUR összegű anyavállalati kölcsönből 2005. július 29-én 10 millió 
EUR-t előtörlesztett. A Társaság 2006. évben 60 millió EUR-t előtörlesztett, valamint 70 millió EUR összegű hitelkeretet 
visszavonhatatlanul törölt az Anyavállalati kölcsönből.
**A TVK Erőmű Kft. 2002. július 26-án az OTP Bank Rt.-vel 40 millió EUR Projektfinanszírozási hitelkeretszerződést kötött, 
amely 2004. december 31-ig teljes mértékben lehívásra került. A TVK Erőmű Kft. beruházási hitelének fedezete a társa-
ság teljes eszközállománya. 2006. év végén az egy éven belüli törlesztő részletek 2.352 ezer EUR összege átsorolásra 
került a rövid lejáratú hitelek közé.
*** A Tisza WTP Kft. az általa működtetett Tiszaújvárosi TVK Vízkezelő projekt megvalósítása érdekében az OTP Bank 
Rt.-vel 2002. december 17-én hosszú lejáratú beruházási és fejlesztési projekthitel  szerződést kötött 8.000.000 EUR ös-
szegben. A Kft. a projekthitel keretből 7.340.000 EUR összeget hívott le a rendelkezésre tartási időszak (2003. december 
29.) végéig.  A projekthitel fedezete a Társaság teljes eszközállománya. A Tisza WTP Kft. 2006. év végén az egy éven belüli 
törlesztő részt 427 ezer EUR-t átsorolta a rövid lejáratú hitelek közé.
**** A TVK Erőmű Kft. és Tisza WTP Kft. által a szindikátusi szerződés alapján a projekt futamideje alatt visszafizetendő, 
a TVK Erőmű Kft. másik tulajdonostársára és a Tisza WTP Kft. tulajdonosára jutó jegyzett tőke került kimutatásra az egyéb 
hosszú lejáratú kölcsönök között, mivel az IAS 32 szerint ez pénzügyi kötelezettségnek minősül.
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A biztosítékkal fedezett hiteleket meghatározott beruházási projektekhez vették igénybe, me-
lyekre a biztosítékot a finanszírozott eszközök jelentik.

2006. 2005.
millió forint millió forint

2-5 éven belül esedékes kötelezettségek 41.078 56.219

5 éven túl esedékes kötelezettségek 10.423 9.038

Összesen 51.501 65.257

Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek nettó jelenértéke 2006. és 2005. december 31-én a 
következő módon alakultak:

2006. 2005.
millió forint millió forint

1 éven belül esedékes 97 93

2-5 éven belül esedékes 50 146

Összesen 147 239

A pénzügyi lízinggel kapcsolatos minimális lízingfizetések és azok nettó jelenértékének alakulá-
sa 2006. és 2005. december 31-én a következő:

2006. 2005.
Minimális 

lízing-köte-
lezettség
millió Ft

Kötelezett-
ség jelen-

értéke
millió Ft

Minimális 
lízing-köte-

lezettség
millió Ft

Kötelezett-
ség jelen-

értéke
millió Ft

1 éven belül esedékes 101 97 97 93

2-5 éven belül esedékes 53 50 160 146

Minimális lízing kötelezettség 154 147 257 239

Pénzügyi költségei -7 -18

Minimális lízing kötelezettség jelenértéke 147 147 239 239
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14. Céltartalékok várható kötelezettségekre

A Csoport céltartalékai a várható kötelezettségekre és költségekre 2006. és 2005. december 
31-én az alábbiak szerint alakult:

Kör-
nyezet-

védelem

Vég-
kielé-
gítés

Hosszú 
távú 

nyugdíja-
zási  jut-

tatás

Hosszú 
távú

törzs-
gárda

juttatás

Koren-
gedmé-

nyes 
nyugdíj

Össze-
sen

Egyenleg 2005. január 1. 4.015 1.389 248 - - 5.652

Képzés és korábbi 
becslések felülvizsgálata 182 98 9 - 38 327

Kamathatás 322 - 12 - - 334

Felhasználás -536 -1.370 -72 - - -1.978

Egyenleg 2005. december 31. 3.983 117 197 - 38 4.335

Képzés és korábbi
becslések felülvizsgálata

0 26 15 201 33 275

Kamathatás 195 - 9 - - 204

Felhasználás -503 -96 - - -38 -637

Egyenleg 2006. december 31. 3.675 47 221 201 33 4.177

Rövid lejáratú rész 2005. 12. 31. 835 87 - - 38 960

Hosszú lejáratú rész 2005. 12. 31. 3.148 30 197 - - 3.375

Rövid lejáratú rész 2006. 12. 31. 673 32 16 - 33 754

Hosszú lejáratú rész 2006. 12. 31. 3.002 15 205 201 - 3.423

Környezetvédelmi céltartalék

A megképzett környezetvédelmi céltartalék a 12 évre becsült összegek diszkontált értékét tar-
talmazza. A környezetvédelmi kötelezettségekre további céltartalék képzése várható az elvég-
zendő állapotfelmérés függvényében. (Lásd a 25. pontot) Az érték becslése a jelenleg ismert 
technológiák és mai árak alapján, kockázattal súlyozott cash flow meghatározásával történt, 
becsült kockázatmentes kamatlábbal diszkontálva.

Végkielégítésre képzett céltartalék

A végkielégítésre képzett céltartalék a 2006. december 31-én fennálló, de még ki nem fizetett 
végkielégítések összegét tartalmazza.

Nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék

2006. december 31-én a Társaság 221 millió forint céltartalékot képzett a jelenlegi munkaválla-
lók jövőbeni nyugdíjazásakor fizetendő juttatások becsült értékének fedezetére. A TVK nyug-
díjazáskor egy összegben járó juttatást fizet minden munkavállalójának. A TVK munkavállalói 
a szolgálati idő függvényében, a nyugdíjazáskori fizetésük alapján legfeljebb kettő havi jutta-
tásban részesülnek nyugdíjazáskor. Külön kezelésű alap egyik esetben sem került kialakításra. 
A céltartalék mértékének meghatározása hivatalos statisztikai adatokat tükröző aktuáriusi és 
pénzügyi feltételezések figyelembevételével történt, melyek a TVK üzleti tervében szereplő fel-
tételezésekkel összhangban állnak. Alapvető aktuáriusi feltételezések szerint a diszkont ráta és 
a bérszínvonal emelkedése között 2%-os különbség van.
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Törzsgárda jutalomra képzett céltartalék

2006. december 31-én a Társaság 201 millió forint céltartalékot képzett a jelenlegi munkaválla-
lók jövőben fizetendő törzsgárda jutalom aktuáriusi számítások alapján meghatározott értéké-
nek fedezetére. A TVK 5 évente egy összegben járó juttatást fizet minden munkavállalójának, 
aki legalább 10 évet ledolgozott a Társaságnál.

15. Szállítók és egyéb kötelezettségek

A Csoport szállítói és egyéb kötelezettségeinek egyenlege 2006. és 2005. december 31-én az 
alábbiak szerint alakult:

2006. 12. 31. 2005. 12. 31.
millió forint millió forint

Belföldi kereskedelmi szállítók 23.707 25.022

     – ebből: MOL-csoporttal szembeni 20.718 23.136

Társult vállalkozással szembeni 137 33

Külföldi szállítók 3.636 4.513

     – ebből: MOL-csoporttal szembeni 478 1.330

Beruházási szállítók 1.389 1.240

     – ebből: MOL-csoporttal szembeni 324 -

Vevőknek fizetendő elhatárolt mennyiségi engedmény 4.198 2.521

Elhatárolt kötelezettségek 1.799 1.311

TVK Erőmű Kft. többségi tulajdonosának fizetendő osztalék 576 968

Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek és járulékai 433 306

Társasági adó 221 -

Személyi jövedelemadó 69 34

Tisza WTP Kft. tulajdonosának fizetendő osztalék 48 -

Helyi adó 10 40

Fizetendő osztalék* 5 -

Egyéb 382 182

Összesen 36.473 36.137

* A 2006. évi fizetendő osztalék kötelezettség a 2005. év után még ki nem fizetett osztalékot tartalmazza.

16. Rövid lejáratú hitelek
2006. 2005.

millió forint millió forint

Biztosíték nélküli hitelek

TVK Italia folyószámlahitele 2 -

Összesen 2 -
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17. Árbevétel földrajzi régiók szerinti megoszlása

A 2006. és a 2005. december 31-ével végződő évekre a Csoport értékesítésének nettó árbevé-
telének országonkénti megoszlása:

2006. év 2005. év
millió forint millió forint

Magyarország (engedménnyel csökkentett) 157.518 128.716

Németország 29.259 23.465

Olaszország 26.227 18.324

Lengyelország 20.672 15.841

Szlovákia 7.888 5.263

Egyesült Királyság 7.635 6.597

Franciaország 6.594 6.349

Ausztria 6.192 3.900

Románia 3.011 3.583

Egyéb európai országok 39.831 31.642

Európán kívüli országok 6.591 7.545

Export mennyiségi engedmény -2.682 -1.532

Összesen 308.736 249.693

18. Egyéb működési bevételek

A 2006. és 2005. december 31-ével végződő évre a Csoport egyéb működési bevételeit az aláb-
biakban foglalhatjuk össze:

2006. év 2005. év
millió forint millió forint

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének eredménye 136 167

Kapott késedelmi kamat, kártérítések, kötbérek 118 555

Kapott támogatások 15 8

Követelés és kötelezettségek árfolyamnyeresége, nettó 12 704

Utólag kapott engedmények 12 7

Egyéb 110 277

Összesen 403 1.718

19. Személyi jellegű ráfordítások

A 2006. és 2005. december 31-ével végződő évre a Csoport személyi jellegű ráfordításait az 
alábbiakban foglalhatjuk össze:

2006. év 2005. év
millió forint millió forint

Bérköltség 6.251 6.346

Társadalombiztosítási járulék 1.480 2.210

Egyéb személyi jellegű ráfordítások 2.035 1.565

Összesen 9.766 10.121
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20. Egyéb működési költségek

A 2006. és 2005. december 31-ével végződő évre a Csoport egyéb működési költségeit az aláb-
biakban foglalhatjuk össze:

2006. 2005.
millió forint millió forint

Biztosítási díjak 1.242 1.181

Helyi és egyéb adók 900 868

Bérleti díjak, lízing 575 611

Vagyon- és tűzvédelemmel kapcsolatos költségek 399 387

Tanácsadói, szakértői és könyvvizsgálói díjak 266 402

Reklámköltségek 264 245

Takarítási díjak (Köztisztasági díjak) 240 271

Hatósági díjak, illetékek 180 162

Kártérítések, késedelmi kamatok, kötbérek, bírságok 171 120

Bankköltségek 158 152

Követelések értékvesztése, nettó 152 322

Hulladékártalmatlanítás 145 166

Költségek, ráfordítások ellentételezésére véglegesen
adott támogatások, juttatások 120 111

Elengedett követelés 44 272

Felügyeleti szolgáltatás díja - 682

Környezetvédelmi költségek és céltartalék képzés
(Lásd a 14. és a 25. pontot) - 183

Egyéb 537 599

Összesen 5.393 6.734

21. Pénzügyi műveletek eredménye, nettó

A 2006. és 2005. december 31-ével végződő évre a Csoport nettó pénzügyi műveletek bevéte-
lei/ráfordításai az alábbiakban foglalhatjuk össze:

2006. 2005.
millió forint millió forint

Kapott kamatok 602 261

Egyéb pénzügyi bevételek 43 70

Pénzügyi műveletek bevételei összesen 645 331

Fizetett kamatok* 3.251 2.649

Skontó 606 545

Devizahitelek, kölcsönök és egyéb eszközök árfolyamvesztesége, nettó 482 1.697

Céltartalék kamata 204 334

Egyéb pénzügyi ráfordítások 9 113

Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen 4.552 5.338

Pénzügyi műveletek ráfordításai / (bevételei), nettó 3.907 5.007

* A Csoport kamat ráfordításai tartalmazzák 624 millió forint értékben a TVK Erőmű Kft. és a Tisza WTP Kft. 2006. évi 
hozamának a többségi tulajdonosra (ÉMÁSZ Nyrt.), valamint a tulajdonosra ( Sinergy Kft.)  jutó részt.
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22. Társasági adó

2006. évben a normál társasági adó mértéke 16% volt. Az adózás előtti eredmény és az adóalap 
korrekciós tételek összesített hatása pozitív adóalapot eredményezett, így a Társaság érvé-
nyesítette a 2005. évben üzembe helyezett stratégiai beruházás (Olefin-2 gyár) után igénybe 
vehető 100%-os adókedvezményt.
2006. szeptember 1-jétől – a 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító külön-
adóról és járadékról alapján – különadó fizetési kötelezettség terheli  a Társaságot, melynek 
mértéke 4%.

Halasztott adó

A Társaság 16%-os adókulccsal számította ki a halasztott adó kötelezettségét az adóalap kor-
rekciós tételekre, illetve 20%-os adókulccsal az IFRS adóalapot módosító tételekre vonatko-
zóan. 2006. évben 419 millió forint halasztott adó követelés került elszámolásra. Mindezeket 
figyelembe véve a halasztott adó kötelezettség a 2005. évi 3.457 millió forintról, 2006. évben 
3.038 millió forintra csökkent.
A konszolidált éves beszámolóban szereplő adófizetési kötelezettség a 2006. és 2005. decem-
ber 31-én végződő évekre az alábbi elemekből áll:

2006. 2005.
millió forint millió forint

Halasztott társasági adó -419 1.511

Tárgyévi társasági adó 568 166

Társasági adó ráfordítás / (bevétel) 149 1.677

A halasztott adó kötelezettség a következő elemekből tevődik össze 2006. december 31-én és 
2005. december 31-én:

Mérleg Eredményhatás

2006. 2005. 2006. 2005.
millió Ft millió  Ft millió Ft millió Ft

Értékcsökkenés 5.019 4.405 614 2.067

Környezetvédelmi céltartalék -588 -504 -84 -122

Felhalmozott negatív adóalap -884 -386 -498 -386

Értékvesztések és egyéb céltartalékok elszámolása -730 -82 -648 -28

IFRS aktiválások miatti különbség 55 44 11 -

Engedmény elhatárolás miatti különbség - - - -

Periodikus karbantartás 166 -20 186 -20

Halasztott adó összesen 3.038 3.457 -419 1.511

A Csoport rendelkezik 5.521 millió forint elhatárolt negatív adóalappal, mely a következő évek 
pozitív adóalapjának ellentételezéseként használható azon cégek esetében, ahol a negatív adó-
alap felmerült. A Csoport tagjainál keletkezett elhatárolt negatív adóalapból származó halasz-
tott adó eszköz nem kerül elszámolásra abban az esetben, ha valószínűsíthető, hogy a jövőben 
nem lesz elegendő adózás előtti eredmény, mellyel szemben érvényesíthető a levonás.
A halasztott adó számítás nem tartalmazza a külföldi leányvállalatok halasztott adó levezetését, 
a számviteli politika xxv.) pontja alapján.
A Csoport rendelkezik 191 millió forint elhatárolt negatív adóalappal, amelyre, mint el nem is-
mert veszteségre nem képzett halasztott adó követelést.
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A számviteli nyereség alapján elvárt és a tényleges adófizetési kötelezettség közötti különbség 
számszerű levezetését az alábbi táblázat mutatja be:

2006. 2005.
millió forint millió forint

Adózás előtti eredmény a konszolidált eredménykimutatás szerint 17.420 8.085

Aktuális adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség (16%) 2.787 1.294

Beruházási adókedvezmény -2.353 -637

Halasztott adó eszközök és kötelezettségek átértékelés -229 -

Magyar adójogszabályok változásának hatása 75 -

Különadó 221 -

Megtérülési időszak szerinti korrekció -642 1.197

Leányvállalatok el nem ismert vesztesége 31 6

Meg nem térülő időbeli eltérések -24 -469

Eltérő adókulcsok hatása 203 96

Egyéb 80 190

Társasági adó ráfordítás / (bevétel) összesen 149 1.677

23. Egy részvényre jutó nyereség (EPS)

A Csoport egy részvényre jutó eredménye a 2006. és a 2005. december 31-i konszolidált adatok 
alapján a következő:

2006. 12. 31. 2005. 12. 31.

Nettó eredmény IFRS szerint (millió forint) 17.271 6.409

Részvények átlagos száma az időszakban (darab) 24.270.569 24.251.183

EPS egy részvényre (1.010 forint névérték) 712 forint 264 forint

A törzsrészvények átlagos számának meghatározása súlyozott számtani átlag számításával tör-
tént. A dolgozói részvények a kalkuláció részét képezik, mivel ezek az eredményből jogosultak 
osztalékra.
A Társaság véleménye szerint a hígított egy részvényre jutó eredmény megegyezik a hígítatlan 
egy részvényre jutó eredménnyel, mivel nincsenek törzsrészvények, se arra vonatkozó vételi 
opciók a Társaság tulajdonában.
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24. Pénzügyi instrumentumok

A mérlegben szereplő pénzügyi instrumentumokat a befektetések, egyéb befektetett eszközök, 
vevőkövetelések, egyéb forgóeszközök, pénzeszközök, a hosszú és rövid lejáratú hitelek, egyéb 
hosszú lejáratú kötelezettségek, szállítók és egyéb kötelezettségek alkotják. A felsorolt pénz-
ügyi eszközök és kötelezettségek nettó könyv szerinti értéken szerepelnek.

A Csoport kamatozó pénzügyi instrumentumainak lejárat szerinti megbontása 2006. december 
31-én az alábbiak:

Változó kamatozású Éven belül 1-2 év 2-3 év 3-4 év 4-5 év 5 éven túl

Pénzeszközök 15.621 - - - - -

Államkötvények
 (2013/C)

- - - - - 177

Pénzügyi lízingből eredő 
kötelezettségek

97 50 - - - -

Anyavállalati kölcsön - - 37.845 - -

Beruházási hitel 692 736 783 831 883 6.873

A Csoport kamatozó pénzügyi instrumentumainak lejárat szerinti megbontása 2005. december 
31-én az alábbiak:

Változó kamatozású Éven belül 1-2 év 2-3 év 3-4 év 4-5 év 5 éven túl

Pénzeszközök 8.713 - - - - -

Államkötvények
(2013/C)

- - - - - 158

Pénzügyi lízingből eredő 
kötelezettségek

93 97 49 - - -

Anyavállalati kölcsön - - - 53.073 - -

Beruházási hitel 549 586 624 664 705 6.650

Pénzügyi kockázatkezelés

Valutaárfolyam és a világpiaci ár kockázata 
A Társaság által használt legfontosabb alapanyagok, valamint a Társaság által előállított olefin 
és polimer termékek árai ezen termékek világpiaci áraihoz kötöttek. Az értékesítés bevételét 
jelentősen befolyásolja a forint intervenciós sávon belüli helyzete, azaz az euró/forint árfolyam, 
míg a vásárlások elsősorban az USD árfolyamához kötötten alakulnak. A Társaság 2006. évben 
nem kötött sem forward, sem opciós, sem egyéb derivatív ügyletet az árfolyamkockázat csök-
kentése érdekében. A Társaság hitele euróban lett meghatározva az árfolyamkockázat csökken-
tése érdekében.

Hitelkockázat
A hitelezési kockázat a partner késedelmi kockázatából adódik. Ezen kockázatok mérséklése 
érdekében a Társaság egy új szerződés aláírása előtt minden esetben gondosan megvizsgálja 
a leendő vevő kondícióit és felméri a fizetési folytonosság teljesülésének feltételeit. A vevőkö-
vetelések jelentős részét a Társaság hitelbiztosítással fedezi. A Társaság vezetése azon a véle-
ményen van, hogy a hitelek kockázata nem tér el jelentősen a hozzájuk kapcsolódó eszközök 
kockázatától. 
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Likviditás kockázat
A Társaság likviditási politikája előírja, hogy biztosítani kell a Pénzügyi Stratégia megvalósí-
tásához elegendő pénzeszköz, lehívható hitelkeret rendelkezésre állását. A lehívható, fel nem 
használt hitelösszeg 2006. december 31-én a következő:

2006. 2005.
millió forint millió forint

Rövid lejáratú lehívható hitelkeret 17.285 17.291

Összes lehívható hitelkeret 17.285 17.291

25. Mérlegen kívüli kötelezettségek

Portfólió-kezelési szerződéssel és értékpapír befektetésekkel 
kapcsolatos jogi vita 

1998. évben a Társaság egyik volt vezető tisztviselőjének hatásköri túllépése miatt, az eredeti-
leg diszkont kincstárjegyek vásárlására jóváhagyott 1.000 millió forintból a Quantum Bróker Rt. 
közvetítésével részvény portfolió került megvásárlásra. A Társaság vitatta a tranzakció jogos-
ságát és megkérdőjelezte a brókercég eljárásának szakszerűségét és jóhiszeműségét, ezért a 
hatóságnál feljelentést tett 1998. októberében a Quantum Bróker Rt. ellen. A hatóság a lefoglalt 
részvényportfoliót a Társaságnak átadta.

A Quantum Bróker ellen indított perben a Legfelsőbb Bíróság a Társaság fellebbezésének nem 
adott helyt, ezért 2001-ben a Társaság 569 millió Ft értékben leírta fennálló követelését.
2002. évben a Fővárosi Bíróságon mintegy 450 millió forint összegű kereseti követeléssel élt a 
Társaság az Insider Kft.-vel szemben, mert ez a cég hozható összefüggésbe a Társaság káro-
sodásának bekövetkeztével. Az ügyben 2006. évben nem történt változás. 2007. február 1-jén 
megérkezett a keresetet elutasító ítélet, amely ellen a Társaság nem fellebbezett. 

Jövedéki adó

A VPOP regionális jövedéki központja 2006. évben teljeskörű jövedéki adóellenőrzést végzett 
a 2001-2005. évi időszakra vonatkozóan. A Hatóság az ellenőrzés során a vizsgált időszakra 
összesen 27,6 millió forint (törvényi előírás miatt pénzügyileg rendezett) jövedéki adóhiányt, 
valamint ennek jogkövetkezményeként 43,4 millió forint adóbírságot, illetve késedelmi kamatot 
állapított meg. A Társaság az első fokú határozattal szemben fellebbezést nyújtott be, amelynek 
elbírálása folyamatban van. Az adóellenőrzés megállapításaira a Társaság – a fellebbezésben 
foglaltak alapján – nem képzett céltartalékot.

Operatív lízing

A TVK UK Ltd. operatív lízing kötelezettségei az alábbiak:

2006. 2005.
GBP GBP

Éven belüli 47.407 -

Éven túli - 49.000

Összesen 47.407 49.000
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Szerződéses beruházási kötelezettségek

A szerződéses beruházási kötelezettségek értéke 2006. december 31-én 1.133 millió forint, 
amely teljes egészében a Társaság kötelezettsége.

Földgázvásárlási kötelezettség, Take or Pay (TOP) szerződés

A TVK-Erőmű Kft. hosszú távú földgázvásárlási szerződést kötött az EON Rt.-vel, az erőmű-
vi berendezés folyamatos üzemeltetése céljából. 2006. december 31-től ezen szerződés 1 175 
millió m3  földgáz beszerzésére vonatkozik (amelyből 799 millió m3   átlagáron számított értéke 
take-or-pay kötelezettség mellett érvényes) a 2017-ig fennmaradó időszakban.

Környezetvédelem

1996. évben, a Társaság privatizációja előtt elvégzett környezetvédelmi állapotfelmérés alapján 
elkezdődött az Olefingyár területén feltárt talajszennyezés kármentesítése, ezen felül folytató-
dott a festékgyár területén folyó kármentesítés. A többi szennyezett területen pedig 1999. év-
ben külső szakcég bevonásával megkezdődött 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 körű környezetvédelmi felmérés nem történt 
a Társaságnál, a céltartalék évente aktualizálásra került az eredeti felmérés, az elvégzett munka 
és a menedzsment becslése alapján. 

A Társaság vezetése folyamatosan felmérte és felméri, hogy milyen intézkedések és beruházá-
sok szükségesek ahhoz, hogy a Társaság megfeleljen az EU direktívái alapján kiadott új hazai 
jogszabályi környezetvédelmi követelményeknek.

Ezzel összefüggésben kezdődött meg 2002 második felében a környezetvédelmi kármentesítés 
alatt álló területek felszín alatti szennyezettségének felmérése. A külső szakértő cég által vég-
zett állapotfelmérés munkaanyagai alapján valószínűsíthető többlet kármentesítési ráfordítás 
miatt 2002 során 2.101 millió forint környezetvédelmi céltartalék képzésre került sor. A cél-
tartalék összege csak a jelentéskészítés időpontjában ismert és jól számszerűsíthető várható 
kiadásokra nyújtott fedezetet.

A Társaság 2003. év során tovább folytatta a külső szakértő cég által végzett felszín alatti 
szennye ződések vizsgálatát, a szennyeződés mértékének és kiterjedésének pontosítása, vala-
mint a kármentesítési technológia meghatározása érdekében. A vizsgálatok jelentős mértékű 
a múltból származó felszín alatti szennyeződést állapítottak meg. Az állapotfelmérésről szóló 
2003. év végén elkészült összefoglaló jelentést a Társaság az Észak-Magyarországi Környezet-
védelmi Felügyelőség (a továbbiakban Hatóság) részére a kötelezésben előírt határidőre 2004. 
évben benyújtotta. A Hatóság az állapotfelmérésről készített záródokumentációval kapcsolat-
ban további kiegészítéseket írt elő, amelyet a Társaság elkészített és benyújtott. Ezek alapján az 
Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ÉMIKÖ-
TEVIFE) hatósági kötelezést adott ki műszaki beavatkozási terv elkészítésére és benyújtására 
2005. szeptember 30-ai határidővel.

A Hatósági kötelezésre benyújtott Műszaki Beavatkozási Tervdokumentáció a hatályos jog-
szabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra és tartalmazta a TVK-TIFO iparterület 
egészére a környezeti felelősség egységes kezeléséhez, illetve a környezetjogi megfelelőség 
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eléréséhez szükséges stratégia rövid- és középtávú gyakorlati lépéseit és azok tervszerű üte-
mezését. A Társaság és a MOL Nyrt. integrált projekt keretében gondoskodik a múltbéli tevé-
kenységből származó kötelezettségek kezeléséről. Az egyetemleges felelősségvállalást a TVK 
Nyrt. és a MOL Nyrt. a 2006. júliusban aláírt Együttműködési Megállapodásban rögzítette.

2006. évben a fő hangsúlyt a talajvíz szennyeződésének lokalizációja jelentette. A Társaság 
területén belül, a déli határon a további szennyeződés kijutásának megakadályozása folyik, 
ezenkívül jelentős lépések történtek a szennyeződés további minőségi és mennyiségi paramé-
tereinek, térbeli kiterjedésének az oldott csóva dinamikájának megismerésére.

Erre a feladatra 2006. évben 112 millió forintot fordított a Társaság és ezzel párhuzamosan 
– külső szakértő bevonásával – megkezdődött a TVK-TIFO ipari komplexum környezeti felelős-
ségének egységes szemléletű kezelésére egy kockázati alapú stratégiai koncepció kialakítása, 
melyet a szennyezett területek dimenziói és a probléma mértéke tett indokolttá.

2006. decemberében a Hatóság a komplex Műszaki Beavatkozási Tervhez kapcsolódóan egye-
temleges kötelezéssel (TVK-MOL) végrehajtandó határozatot adott ki a TVK-TIFO iparterület 
egészére. A Határozat jóváhagyta a két társaság rövid- és középtávú munkatervét, amelynek 
elsődleges célja a kötelezettségek kockázati alapra helyezett kezelése. A munkaterv folyamato-
san optimalizálja a környezetvédelmi ráfordításokat, a szennyeződés kezelési megoldásokat és 
az egyik első jelentős mérföldkőként 2009. év elejére teljes kockázati térképet alkot. A kockázati 
térkép alapján középtávon újradefiniálhatók a környezetvédelmi célok és megvalósításuk prio-
ritásai, a kötelezettségek számszerűsítése. 

A Társaság környezetvédelmi kötelezettségeit, és kezelésüket célzó munkatervét 2006-ban füg-
getlen környezetvédelmi auditor is felülvizsgálta, és megállapította, hogy a Társaság kötelezett-
ségei alaposan ismertek, felmértek.

A Társaság a környezetvédelmi kármentesítési feladatok elemzését folyamatosan végzi és je-
lentős pénzügyi, valamint szellemi ráfordítással kívánja elérni, hogy a múltból örökölt területek 
problémáit megoldva a törvényi kötelezettségeknek megfeleljen. Ezen várhatóan jelentős jövő-
beni pénzügyi ráfordítások mértéke csak további vizsgálatok elvégzése után lesz számszerűsít-
hető, mivel a jelenlegi információk alapján sem a szennyeződés kiterjedése, sem a kármentesí-
tési technológia nem definiált.

A Társaság által a – fentieket figyelembe véve – jelenleg számszerűsíthető környezetvédelmi 
kötelezettségekre környezetvédelmi céltartalékot képzett, a céltartalék értéke 2006. december 
31-én 3.675 millió Ft (2005: 3.983 millió Ft).

A függő környezetvédelmi kötelezettségek összesített értéke várhatóan meghaladhatja a 4 mil-
liárd forintot. A függő kötelezettségek közé sorolt környezetvédelmi témákra a Társaság egy-
részt nem rendelkezik Hatósági kötelezéssel, másrészt a feladat műszaki tartalma az előzőekben 
leírtak miatt bizonytalan, amelyekből következően ezen feladatok elvégzésének valószínűsége 
kisebb, mint 50%.
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26. Szegmens információk

A Csoport értékesítésének árbevétele 2006. és 2005. években szegmensenként a következő:

2006. 2005.
Szegmens Belföldi

értékesítés 
árbevétele

Export
értékesítés 
árbevétele

Értékesítés 
árbevétele

Belföldi 
értékesítés 
árbevétele

Export
értékesítés 
árbevétele

Értékesítés 
árbevétele

millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft

Olefin 85.362 4.810 90.172 67.171 3.680 70.851

Polietilén 26.396 106.884 133.280 23.051 82.886 105.937

Polipropilén 39.849 38.204 78.053 33.205 33.407 66.612

Egyéb 5.911 1.320 7.231 5.289 1.004 6.293

Összesen 157.518 151.218 308.736 128.716 120.977 249.693

A Csoport tárgyi eszközeinek bruttó értéke, elszámolt értékcsökkenése és nettó értéke 2006. és 
2005. december 31-én szegmensenként a következő:

2006. 2005.

Szegmens Tárgyi esz-
közök brut-

tó értéke*
millió Ft

Elszámolt 
érték csök-

kenés
millió Ft

Tárgyi esz-
közök nettó 

értéke
millió Ft 

Tárgyi esz-
közök brut-

tó értéke*
millió Ft

Elszámolt 
érték csök-

kenés
millió Ft

Tárgyi esz-
közök net-

tó értéke
millió Ft 

Olefin 110.824 28.981 81.843 107.095 23.228 83.867

Polietilén 37.189 16.693 20.496 37.649 12.636 25.013

Polipropilén 30.574 16.525 14.049 30.584 14.996 15.588

Egyéb 46.539 12.091 34.448 42.412 12.278 30.134

Összesen 225.126 74.290 150.836 217.740 63.138 154.602
*Tartalmazza a folyamatban lévő beruházások értékét is.

A Csoport 2006. és 2005. évi aktiválásai a következők:

2006. 2005.

Szegmens Aktivált 
érték

millió Ft

Aktivált értékből
immateriális javak 

millió Ft

Aktivált 
érték

millió Ft

Aktivált értékből 
immateriális javak 

millió Ft

Olefin 3.396 10 68.199 48

Polietilén 753 - 1.389 525

Polipropilén 190 - 40 1

Egyéb 1.018 100 19.595 78

Összesen 5.357 110 89.223 652
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27. Ügyletek kapcsolt vállalkozásokkal

Társult vállalkozásokkal folytatott üzleti tranzakciók

A MOL-csoport a TVK Nyrt. megalakulása óta a Társaság legnagyobb alapanyag szállítója és 
egyes termékek legfontosabb vásárlója. A Társaság 2001-ben írta alá a MOLTRADE-Mineralimpex 
Rt.-vel a 2004-2013-ig terjedő időszakra vonatkozó hosszú távú alapanyag szállítási szerződést.

Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos tranzakciók 2006. és 2005. évben 

2006. 2005.
millió forint millió forint

Értékesítés 

     – ebből: MOL-csoportnak 52.375 43.573  

     – ebből: Moltrade-Mineralimpex  Zrt. 45.363 38.717

Slovnaft, a.s. 3.402 4.005

Slovnaft Pethrocemicals 2.463 -

MOL Nyrt. 950 688

Kapcsolt vállalkozásnak 913 641

     – ebből: VIBA-TVK Kft. ( társult) 911 629

Beszerzés  

     – ebből: MOL-csoporttól 210.747 184.259

     – ebből: Moltrade-Mineralimpex Zrt. 195.101 169.158

MOL Földgázellátó Zrt.* 1.639 8.552

Petrolszolg Kft. 5.513 4.262

Slovnaft, a.s. 5.479 1.832

Kapcsolt vállalkozástól 637 628

     – ebből: VIBA-TVK Kft. ( társult) 409 249

* A MOL Földgázellátó Zrt. 2006.március 31-én értékesítésre került

28. Részvény alapú juttatások

Általános ösztönzési rendszer a felső- és középvezetés tagjai számára 2006-ig

Az ösztönző-kitűzés kiemelt társasági és szervezeti szintű pénzügyi és működési mutatókat tar-
talmaz, valamint a Társaság stratégiai céljainak a megvalósításához való hozzájárulás és a Tel-
jesítménymenedzselési Rendszerben (TMR) rögzített egyéni feladatok, kompetenciák is értéke-
lésre kerülnek. A mutatók értékelése és az egyéni feladatok, kompetenciák minősítése alapján 
megállapított ösztönzőből általában 60% az értékelést követően kerül kifizetésre, 40% pedig 
halasztottan, két év várakozási idő után, mely arány az egyéni szerződések alapján változhat. Az 
ösztönzési rendszerrel kapcsolatban 2006-ban felmerült ráfordítások összege 230 millió Ft.

2006. 2005.

Rövid távú ösztönző (60%) 139 82

Hosszú távú ösztönző (40%) 2004 - 18

Hosszú távú ösztönző (40%) 2005 33 16

 Összesen 172 116
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Részvény alapú opciós juttatás 2006. évtől

2006. évtől bevezetett részvényopción alapuló ösztönző rendszere a MOL-csoport menedzs-
ment hosszú távú részvényárfolyam-növelés érdekeltségét teremti meg. 
Az opciós ösztönző évenként ismételten a MOL részvényekre vonatkozó vételi opció alapján 
számított készpénz kifizetésű bérösztönző, mely 
– évente induló 5 éves (3 év megszolgálási idő +2 év lehívási időszak) periódust átfogva működik,
– mértékét a MOL besorolási kategóriánként meghatározott egységek mennyisége határoz meg,
– az egységek értékének meghatározására évente kerül sor (2006-ban és 2007-ben 1 egység = 
100 MOL részvény).
A harmadik év végéig nincs mód az opció beváltására (várakozási időszak), a 4. év január 1-jétől 
az 5. év december 31-ig terjedő időszak a beváltási periódus. 
A kifizetés a beváltási periódusban a beváltás bejelentése alapján történik, mely a megállapított 
részvény darabszám és az árnövekmény (induló ár és a beváltási ár különbözete) szorzataként 
kerül meghatározásra és kifizetésre.

A részvény alapú opciós juttatás alakulása a következő:

Átváltási opció darabszáma Súlyozott átlagos átváltási ár

2006. (részvény) 2006. (forint/ részvény)

Év közben adott juttatás 13.000 20.170

Kötelezettség év végén 13.000 20.170

Az IFRS 2-vel összhangban, a részvény alapú opciós juttatás készpénz elszámolású tranzak-
cióként került kimutatásra, az ösztönző megszolgálás időpontjában számított valós értékének 
az eltelt megszolgálási időszakra jutó része ráfordításként történő elszámolásával. Az opciós 
juttatás felmerült költsége a személyi jellegű ráfordítások között került elszámolásra, a szállítók 
és egyéb kötelezettségek egyidejű növekedésével, amely 2006-ban 41 millió forint volt.
A valós értékek a binomiális opció árazási modell alapján kerültek maghatározásra. A modell 
alapadatai a következő:

2006.

Súlyozott átlagos részvényárfolyam (forint / részvény) 20.170

Súlyozott átlagos átváltási ár (forint / részvény) 21.300

 Múltbéli adatokon alapuló várható volatilitás 29,31%

 Várható hozam 1,46%

Várható élettartam (év) 4.0

Kockázatmentes kamatláb 7,54%

Az opció átlagos súlyozott valós értéke 7.179

Juttatások a kulcspozícióban lévő felső- és középvezetés részére

2006. 2005.
millió forint millió forint

Bérek és egyéb rövid lejáratú juttatások 213 218

Végkielégítés - -

Nyugdíjazási juttatások - -

Egyéb hosszú lejáratú juttatások 15 7

Részvényalapú juttatások - -

Tiszteletdíj 10 7

Összesen 238 232
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Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai részére nyújtott hitelek
Sem az Igazgatóság, sem a Felügyelőbizottság tagjai részére nem került sor hitel nyújtására.

29. A magyar számviteli szabványok és az IFRS szerinti 
konszolidált pénzügyi beszámolók közötti eltérések levezetése

A Magyar Számviteli Törvény 1992. január 1-jén lépett hatályba és azóta többször módosult. 
Az új, 2000. évi C. törvény 2001. január 1-jei hatályba lépésével jelentősen közeledtek a magyar 
számviteli előírások az IFRS előírásaihoz. A számviteli alapelvek kialakításában meghatározó 
volt az EU 4., 7. és 8. direktívája, azonban ezek bizonyos vonatkozásban még mindig eltérnek 
az IFRS-től. A következő táblázat mutatja a magyar, nem konszolidált saját tőke egyeztetését az 
IFRS beszámolóhoz:

Jegyzett 
tőke

millió Ft

Tarta-
lékok

millió Ft

Mérleg 
szerinti 

eredmény
millió Ft

Külső 
tulajdonosok 
részesedése

millió Ft

Saját 
tőke

millió Ft

2006. 12. 31. – MSZSZ Társaság 24.534 94.391 15.895 - 134.820

IFRS konszolidáció hatása - 710 - - 710

Külső tulajdonosok részére kifizetett 
osztalék - -4 - - -4

IFRS módosítások:

– Megváltott dolgozói részvények 1 - - - - -

– Halasztott adó 2 - -3.172 383 - -2.789

– Műszaki berendezések aktivált 
értéke 3 - 7.668 - - 7.668

– Műszaki berendezések értékcsök-
kenése 3 - -7.349 -44 - -7.393

– Periodikus karbantartás aktivált 
értéke 4 - - 1.073 - 1.073

– Periodikus karbantartás értékcsök-
kenése 4 - -42 -201 - -243

– Befektetetések értékelésének kü-
lönbözete 6 - 299 -43 - 256

– Goodwill értékcsökkenés visszavét 7 - 40 39 - 79

– Vezetői prémium elszámolása 8 - -72 32 - -40

– Negatív goodwill átsorolása ered-
ménytartalékba - 3 -1 - 2

– Egyéb - -318 138 - -180

2006. 12. 31. – IFRS Csoport 24.534 92.154 17.271 0 133.959
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Jegyzett 
tőke

millió Ft

Tarta-
lékok

millió Ft

Mérleg 
szerinti 

eredmény
millió Ft

Külső tulaj-
donosok ré-

szesedése
millió Ft

Saját 
tőke

millió Ft

2005.12. 31. – MSZSZ Társaság 24.666 89.853 5.558 - 120.077

IFRS konszolidáció hatása - -7 722 - 715

Külső tulajdonosok részesedése az 
IFRS szerint - - 1 43 44

IFRS módosítások:

– Megváltott dolgozói részvények 1 -174 - - - -174

– Halasztott adó 2 - -1.945 -1.227 - -3.172

– Műszaki berendezések aktivált 
értéke 3 - 7.668 - - 7.668

– Műszaki berendezések értékcsök-
kenése 3 - -7.303 -46 - -7.349

– Periodikus karbantartás értékcsök-
kenése 4 - - -42 - -42

– Pénzügyileg nem realizált mennyi-
ségi engedmény elhatárolása 5 - -1.687 1.687 - -

– Befektetetések értékelésének kü-
lönbözete 6 - 320 -21 - 299

– Goodwill értékcsökkenés visszavét 7 - - 40 - 40

– Vezetői prémium elszámolása 8 - -139 67 - -72

– Negatív goodwill átsorolása ered-
ménytartalékba - 3 - - 3

– Egyéb - 11 -330 - -319

2005. 12. 31. – IFRS Csoport 24.492 86.774 6.409 43 117.718

1. Megváltott dolgozói részvények
Az IFRS előírása szerint a megváltott dolgozói részvények névértéke a jegyzett tőkét csökkenti.

2. Halasztott adó
Az IFRS előírja a halasztott adó eszköz vagy kötelezettség kimutatását minden időbeli adóel-
térésre, ha ezen eszközök és kötelezettségek elszámolt értéke a jövőbeni adóalapot képező 
nyereség meghatározásakor érvényesíthető lesz. A magyar számviteli szabályozás nem teszi 
lehetővé ilyen eszköz vagy kötelezettség felvételét az egyedi mérlegbe.

3. Hitelfelvételi költségek aktiválása
Az IFRS megengedi azon finanszírozási költségek aktiválását, amelyek közvetlenül eszköz be-
szerzéshez vagy eszköz-előállításhoz kapcsolhatóak. A hitelfelvételi költségek mind a beruhá-
záshoz közvetlenül kapcsolódó hitelhez mind az általános vállalatfinanszírozást szolgáló hitel-
hez tartozhatnak és magukba foglalhatják az árfolyam különbözetnek a kamatot helyettesítő 
részét is. A MSZSZ szerint csak a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó hiteleken felmerült 
kamatot és árfolyam különbözeteket, függetlenül az utóbbi mértékétől, kell és lehet aktiválni. 

4. Karbantartási költségek
Az IAS 16-nak megfelelően az ismétlődő jelentős karbantartások költségeit aktiválni kell a kap-
csolódó tárgyi eszközök bekerülési értékébe, mely költséget a következő jelentős karbantartási 
munkálatokig terjedő időszak alatt kell értékcsökkenésként elszámolni. Az MSZSZ szerint eze-
ket továbbra is költségként kell elszámolni.
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A 2005. évben aktivált új tárgyi eszközök bruttó értékéből a karbantartási költségek külön kom-
ponensként kiemelésre kerültek. A „karbantartási komponens˝ hasznos élettartama a karban-
tartási ciklus tervezett hossza. A 2005. január 1-je előtt aktivált tárgyi eszközök karbantartási 
munkáinak felmerülésekor a periodikus karbantartási költségeket aktiválta a Társaság (ezen 
költségek a korábbi időszakokban ráfordításként kerültek elszámolásra).

5. Pénzügyileg nem realizált mennyiségi engedmény elhatárolása
Az MSZSZ szerint a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgálta-
tásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag adott engedmények szerződés 
szerinti, a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett összegét lehetett kimutatni az 
egyéb ráfordítások között 2004. december 31-ig.  Az IFRS megengedte azon adott vagy kapott 
engedmény elszámolását, amelyet pénzügyileg még nem teljesített A 2005. évi eredményben 
az elhatárolt engedmény visszakönyvelése szerepelt. 2005. január 1-jétől az MSZSZ és IFRS 
szerinti elszámolás között nincs eredményt befolyásoló különbség

6. Befektetések értékelésének különbözete
Az IFRS szerint a befektetéseket tőke módszerrel értékelik (részesedésre jutó saját tőke), míg 
a magyarban értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken. A végelszámolással megszűnt 
befektetések átértékelésének kivezetését is tartalmazza.

7. Goodwill értékcsökkenés visszavét
Az IFRS 3 – Üzleti Kombinációk standard átmeneti rendelkezéseivel összhangban 2005. janu-
ár 1-jétől megszűnt a megvásárolt üzletrészekhez kapcsolódó goodwill amortizációja. MSZSZ 
szerint a goodwill értéke hasznos élettartam alatt kerül elszámolásra.

8. Vezetői prémium elszámolása
Az IFRS szerint a vezetői prémium abban az évben kerül elszámolásra, amely időszakkal össze-
függésben áll, míg a MSZSZ a pénzügyi rendezéskor mutatja ki. A hosszú távú vezetői premium 
36 hónapra időarányosan van elszámolva az IFRS szerint.
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Társaságirányítás
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A TVK kiemelten fontosnak 
tartja a legmagasabb elvárá-
soknak is megfelelő társa-
ságirányítási rendszer alkal-
mazását. Ennek megfelelően 
a Budapesti Értéktőzsde 
által kiadott Felelős Válla-
latirányítási Ajánlásokkal 
összhangban a TVK a 2004. 
évtől minden évben feltáró 
nyilatkozatot tesz a társaság 
vállalatirányítási gyakorlatá-
ról. Az Igazgatóság elfogadja 
és folyamatosan törekszik 
a vállalatirányítási ajánlá-
sok betartására a társaság 
működése és működtetése 
során. 
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A TVK Nyrt. társaságirányítása összhang-
ban van a Budapesti Értéktőzsde követ-
elményeivel, a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének irányelveivel és a jelenleg 
érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett 
a TVK rendszeresen felülvizsgálja az általa 
alkalmazott elveket, hogy ezen a területen 
is megfeleljen a folytonosan fejlődő legjobb 
nemzetközi gyakorlatnak. A TVK honlapján 
(www.tvk.hu) külön fejezet foglalkozik a tár-
saságirányítással, a társaság itt teszi közzé a 
vállalatirányítási irányelveit, valamint az Etikai 
Kódexét. 

A Közgyűlés

A TVK Nyrt. – mint a TVK-csoport irányító 
társasága – részvénytársasági formában mű-
ködik, legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a 
részvényesek összességéből áll. Az évi ren-
des közgyűlést minden évben legalább egy-
szer, az üzleti évet követő 120 napon belül kell 
tartani. Minden részvényes jogosult a Köz-
gyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és 
észrevételt tenni. A részvényes jogosult indít-
ványt tenni és – szavazati joggal rendelkező 
részvény birtokában – szavazni.

Igazgatóság

A TVK Nyrt. ügyvezető szerve az Igazgatóság, 
melynek kollektív felelősségi körébe tartozik 
valamennyi társasági művelet.

Az Igazgatóság, mint a TVK Nyrt. testületi fe-
lelősséggel működő ügyvezető szerve tevé-
kenységében, célkitűzésében kiemelt feladat-
ként szerepel a részvényesi érték növelése, 
az eredményesség és hatékonyság javítása, 
a működés átláthatóságának biztosítása, a 
kockázatok kezelése, a környezetvédelem és 
a biztonságos munkavégzés körülményeinek 
garantálása.

A TVK Nyrt. és leányvállalatai egységet al-
kotnak, ezért az Igazgatóság a fenti elvek és 
célok érvényesítését, a TVK-kultúra csoport-
szintű elterjesztését elsődleges feladatának 
és kötelességének tekinti.

Kapcsolat a részvényesekkel

Az Igazgatóság tudatában van annak, hogy 
a testület felelős a TVK-csoport eredménye-
iért és teljesítményeiért, teljes működéséért, 
tisztában van a részvényesek elvárásaival, 
és mindent megtesz annak érdekében, hogy 
azoknak a társaság működtetése megfeleljen. 
Folyamatosan elemzi és értékeli a működési 
környezetet és a cégcsoport teljesítményét, 
hogy a részvényesek elvárásai maximálisan 
teljesüljenek.
A részvényesekkel történő kapcsolattartás 
hivatalos csatornái az éves jelentés és be-
számoló, valamint a Budapesti Értéktőzsdén 
keresztül közzétett negyedéves jelentések és 
egyéb bejelentések. Emellett a részvénye-
sek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, 
az eredményekről és a stratégiáról az éves 
rendes közgyűlésen, valamint a rendkívü-
li közgyűléseken. A befektetők év közben is 
megkereshetik a TVK Nyrt.-t kérdéseikkel, 
illetve a közgyűléseken is szívesen fogadjuk 
kérdéseiket és javaslataikat. Az egyes társa-
sági eseményekkel kapcsolatban (közgyűlés, 
részvény-átalakítás, osztalékfizetés, egyéb) 
valamint a részvénykönyvi adatokról a társa-
ság a részvényesek felé tájékoztatást ad.
A TVK befektetői kapcsolattartója felelős 
a fenti tevékenységek összefogásáért és a 
részvényesekkel történő napi kapcsolattartá-
sért (kontakt információ a „Részvényesi Infor-
mációk” fejezetben az éves jelentés végén ta-
lálható). További információ a TVK honlapján 
(www.tvk.hu) is elérhető, ahol egy külön fe-
jezet foglalkozik a részvényeseket és a pénz-
ügyi világ tagjait érintő kérdésekkel.

Az Igazgatóság működése

Az Igazgatóság, mint testület működik és hoz 
határozatokat.
Az Igazgatóság a társaság megalapításakor 
(1991. december 31.) ügyrendben határozta 

IGAZGATÓSÁG
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meg saját működését, amelyet rendszeresen 
aktualizál a legjobb gyakorlat fenntartása ér-
dekében.

Az ügyrend tartalmazza:
• az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
• az Igazgatóság számára szükséges informá-
ciók körét és a jelentések gyakoriságát,
• az elnök és alelnök főbb feladatait,
• az igazgatósági ülések rendjét és előkészí-
tését, annak állandó napirendjét (keretét),
• a döntéshozatali rendszert, a döntések vég-
rehajtásának ellenőrzését.

Az Igazgatóság díjazása

A 2006. április 20-i Éves Rendes Közgyűlés 
határozata alapján az Igazgatóság azon tag-
jai, akik nem állnak munkaviszonyban a TVK 
Nyrt., illetve a MOL-csoport egyéb társasága-
ival, a naptári évre vonatkozóan az igazgató-
sági tagi tisztségük betöltésével időarányos 
mértékben, a közgyűlés napjától az alábbiak 
szerint meghatározott, nettó összegű díjazás-
ban részesülnek:   
• igazgatók esetében 50 000 EUR/év
• elnök esetében 75 000 EUR/év

Azt az igazgatót, aki nem a Magyar Köztár-
saság állampolgára és rendszerint Magyar-
országon kívül tartózkodik, és akinek az ülé-
seken való részvételhez Magyarországra kell 
utaznia, évente maximum tizenöt alkalommal 
1500 EUR illeti meg minden olyan igazgatósá-
gi ülés után, amelyen részt vesz.

Az Igazgatóság beszámolója
a 2006. évi tevékenységről

2006-ban az Igazgatóság 4 ülést tartott, 97%-
os átlagos részvételi arány mellett. A rend-
szeres napirendi pontok – mint a bizottsági 
elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósá-
gi ülés óta végzett tevékenységekről, a tőke-
piaci folyamatok áttekintése – mellett az Igaz-
gatóság egyedileg értékeli valamennyi üzleti 
szegmens teljesítményét is. 

Az Igazgatóság
bizottságai

Az Igazgatóság meghatározott feladatok ellá-
tása céljából állandó bizottságokat hozott lét-
re. A bizottságok előzetes javaslattételi jogo-
sítvánnyal rendelkeznek azokban a kérdések-
ben, melyeket az Igazgatóság és a menedzs-
ment közti hatásköri megosztást tartalmazó, 
ún. Döntési és Hatásköri Lista (DHL) rögzít. 

Az Igazgatóság bizottságai közül a Társaság-
irányítási Bizottság 2006. május 24-én 
megszűnt, mert hozzá javaslattételi indítvány, 
megkeresés nem érkezett.

A Projekt Irányító Bizottság
2006. február 22-én megszűnt, a petrolkémi-
ai fejlesztési projekt lezárása miatt. Feladatai 
voltak: felügyelte a TVK stratégiai projektjei-
nek megvalósítási folyamatát, operatív kont-
rollal támogatta az Igazgatóság döntéshoza-
tali tevékenységét.

Pénzügyi és Audit Bizottság
(4 tag, 3 alkalmazotti, 1 nem alkalmazotti jog-
viszonyban)
Feladatai: az Igazgatóság hatékony munkájá-
nak elősegítése a pénzügyi, kockázatkezelési, 
pénzügyi auditálási területekkel kapcsolatos 
kérdésekben, továbbá minden olyan ügyben, 
amelyet az Igazgatóság hozzá utal. A Pénzügyi 
és Audit Bizottság 2006-ban 3 alkalommal ülé-
sezett, az átlagos részvételi arány 92% volt.

Az Igazgatóság
és az Ügyvezetés 
kapcsolata

A Döntési és Hatásköri Lista (DHL) határozza 
meg az Igazgatóság által az Ügyvezetéshez 
delegált döntési és hatásköri jogosítványokat 
annak érdekében, hogy az Igazgatóság által le-
fektetett üzleti, EBKM, etikai, kockázatkezelési 
és belső kontroll-politikák a leghatékonyabban 

IGAZGATÓSÁG



TVK ÉVES JELENTÉS112

érvényesüljenek. A DHL célja a társaság rész-
vényesi értékének maximalizálása, valamint az 
egyértelmű döntési és hatásköri felelősségek 
rögzítése a működési és pénzügyi hatékony-
ság kiváló szintre emelése érdekében.

A DHL kialakításának alapelvei:
• biztosítani a részvényesek hatékony érdek-
érvényesítését az Igazgatóságon keresztül,
• támogatni és elősegíteni a hatékonyabb, gyor-
sabb, TVK-szinten egységes döntéshozatalt,
• biztosítani a megfelelő egyensúlyt a me-
nedzsment döntési szabadsága és a szigorú 
belső irányítási és teljesítménymérési rend-
szer kívánalmai között,
• elérni, hogy a döntési kompetenciák azon a 
szinten jelentkezzenek, ahol a legtöbb informá-
ció áll rendelkezésre a döntés meghozatalára,
• biztosítani a megfelelő utóértékelést és 
kontrollt,
• biztosítani a funkcionális és üzleti mátrixirá-
nyítást a TVK-n belül és leányvállalati szinten 
egyaránt.
A DHL feladata a társaságirányítási szabályok 
„lefordítása” az üzleti működés legfontosabb 
döntési pontjainak és a döntésekhez tartozó 
szervezeti hatásköröknek a rögzítésével. Ezál-
tal kijelöli a folyamatok hatékony kialakításá-
hoz és működtetéséhez szükséges legfonto-
sabb kontroll pontokat.

Vezető állású személyek teljesítmény-
értékelési és díjazási irányelvek

Az Igazgatóság évente egy alkalommal érté-
keli a társaság menedzsmentjének munkáját 
mind egyéni, mind társasági szinten, és kitű-
zi az adott időszakra vonatkozó, ösztönzési 
rendszerben meghatározott feladatokat és 
azok teljesítését a menedzsment számára.
Az értékelési és javadalmazási struktúra ki-

alakításában irányelv a társasági stratégiával 
össze függő kompenzációs rendszer és gyakor-
lat működtetése, amely hatékony eszközként 
alkalmazható a társaság célkitűzéseinek ered-
ményes eléréséhez, és kiemelt figyelmet fordít 
a társaság szervezeti felépítésében kulcspozí-
ciót betöltő munkavállalók ösztönzésére.

Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság a Közgyűlés részére – a 
tulajdonosok megbízásából – ellenőrzi a tár-
saság ügyvezetését.
A TVK alapszabálya szerint a társaság Felügye-
lőbizottsága legalább három, legfeljebb tizenöt 
tagból áll. A Felügyelőbizottság jelenlegi létszá-
ma öt fő. A Gazdasági társaságokról szóló tör-
vény rendelkezéseinek megfelelően a testület 
tagjainak 1/3-a a munkavállalók képviselőiből 
tevődik össze, így a TVK Felügyelőbizottságá-
ban 2 fő képviseli a munkavállalókat, és 3 fő a 
tulajdonosok által megbízott külső – a társa-
sággal munkaviszonyban nem álló – személy. 
2006-ban a Felügyelőbizottság 7 ülést tartott, 
83%-os átlagos részvételi arány mellett. 

A Felügyelőbizottság díjazása

A 2004. április 28-i Éves Rendes Közgyűlés 
határozata alapján 2004. üzleti évtől:
• a MOL-csoport munkavállalói vagy vezető 
tisztségviselői – a munkavállalói küldötteket 
kivéve – a Felügyelőbizottságban végzett 
munkájukért, funkciótól függetlenül, díjazás-
ban nem részesülnek,
• a tiszteletdíjban részesülő Felügyelőbizott-
sági tagok díja 200 000 Ft/hó/fő, elnöki funkció 
ellátása esetén a tag díja 250 000 Ft/hó/fő,
• a Felügyelőbizottsági tagok igazolt utazási 
és szállásköltségét állandó lakhelyétől az ülés 
helyszínéig a társaság megtéríti.

A könyvvizsgálók részére kifizetett díjak (millió Ft)

2005 2006

TVK Nyrt. könyvvizsgálatának díja 31,0 35,0

Egyéb audithoz kapcsolódó szolgáltatások 14,6 21,7

Adótanácsadói szolgáltatások 11,6 8,7

Összesen 57,2 65,4

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
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Könyvvizsgálók

A könyvvizsgálót a TVK közgyűlése választja 
meg. 

A TVK könyvvizsgálatát az 1999 és 2002 kö-
zötti időszakban az Arthur Andersen, 2003-tól 
az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. látta el. 
A 2006. április 20-i éves rendes közgyűlés is-
mét az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t vá-
lasztotta meg a társaság könyvvizsgálójának, 
mellyel a 2006. évet lezáró éves beszámolók 
vizsgálatára kötöttek szerződést. A megbí-
zás a 2006. évi Éves Beszámolókat elfogadó, 
2007-ben tartandó éves rendes közgyűlés be-
fejezéséig érvényes.

A könyvvizsgálati szerződés keretében az 
Ernst & Young Kft. auditálja a Számviteli Tör-
vény szerint készült nem konszolidált, vala-
mint a Nemzetközi Számviteli Szabványok 
(IFRS, korábban IAS) szerint készült konszo-
lidált éves beszámolót. Az említett pénzügyi 
kimutatások vizsgálata a Nemzeti Könyv-
vizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyv-
vizsgálati Standardok, valamint a Számviteli 
Törvény és a könyvvizsgálatra vonatkozó 
egyéb törvények és jogszabályok alapján ke-
rült végrehajtásra. A könyvvizsgálók a könyv-
vizsgálati munka folyamatosságát rendsze-
res helyszíni munkavégzéssel illetve a TVK fő 
testületi ülésein történő részvétellel és egyéb 
konzultációs formákon keresztül biztosítják.

A könyvvizsgálók ezenkívül negyedévente 
áttekintik a tőzsdei gyorsjelentést, bár teljes 
könyvvizsgálatot nem végeznek, és így nem 
bocsátanak ki könyvvizsgálói jelentést sem 
ezekről.

Az Ernst & Young Kft. egyéb szolgáltatásokat 
is nyújtott a TVK Nyrt. részére. 

Az Igazgatóság véleménye szerint az Ernst & 
Young Kft. által a fenti  jogcímeken nyújtott 
szolgáltatások egyike sem veszélyezteti a 
könyvvizsgálói függetlenséget. 
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Igazgatóság

MOSONYI György (58)
Az Igazgatóság elnöke 2002. április 26-tól. A MOL-csoport vezérigazgatója, ok-
leveles vegyészmérnök.

A Veszprémi Egyetemen szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben. 1974-től 
a Shell International Petroleum Co. (SIPC) magyarországi képviseletének mun-
katársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-központban 
dolgozott. 1992-től 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994 és 
1999 között a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a közép- 
és kelet-európai régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigaz-
gatója is. A TVK Nyrt. Igazgatóság elnöke. A Joint Venture Szövetség tiszteletbeli 
elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

OLVASÓ Árpád (48)
Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-tól, igazgatósági tag 2000. au-
gusztus 29-től. A TVK Nyrt. vezérigazgatója. Okleveles vegyészmérnök, MBA 
diplomás.

1983-ban szerzett okleveles vegyészmérnök diplomát a Veszprémi Vegyipa-
ri Egyetemen. 1992-ben a Bucking hamshire College – SZÁMALK egyetemen 
szerezte meg Diploma in Management Studies diplomáját. 1993-ban a College 
of Petroleum and Energy Studies, posztgraduális diplomát kapott, 1995-ben 
a Brunel University – SZÁMALK, Master of Business Administration diplomát 
szerzett. 1983-tól 1992-ig a Dunai Kőolajipari Vállalatnál üzemmérnöki, operátori, 
műszakvezetői, majd üzemvezető-helyettesi beosztásokban; 1992-től 1995-ig a 
MOL Rt. Dunai Finomítójánál üzemvezetői, majd projekt vezetői; 1995-től 1997-ig 
az Oracle Hungarynél vezető konzultánsi és projektvezetői beosztásokban dolgozott. 1997-től a MOL-csoport DS part-
nerkapcsolati vezetője, 1999-től a Vegyipari Divízió főosztályvezetője, majd 2001-től a Vegyipari Portfólió Menedzsment 
igazgatója. 2003. július 1-jétől a TVK vezérigazgatója. 2006. március 8-ától a MOL-csoport Petrolkémiai Divíziójának 
igazgatója. 1997-től a Magyar Vegyipari Szövetség, elnökségi tagja. 2004. december 15-től a Szövetség elnöke. Az APPE 
igazgatóságának tagja 2005. június 2-tól. A CEFIC igazgatóságának tagja 2006. augusztus 30-tól.

DELCOMMUNE, Michel-Marc (59)
Az Igazgatóság tagja 2000. november 3-tól. A MOL-csoport elnöki főtanácsadója, 
okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás.

A MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese 1999. október 11-től 2004. szept-
ember 1-jéig, majd stratégiai igazgató 2006. július 1-jéig. Ettől az időponttól a MOL-
csoport elnöki főtanácsadója. A MOL-csoport Igazgatóságának tagja 2000. április 
28-tól. A belgiumi Liege egyetemén szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben, 
majd MBA fokozatot szerzett a New York állambeli Cornell Egyetemen. 1972-ben 
csatlakozott a PetroFina csoporthoz, majd 1990-től elsősorban vállalati pénzügyekkel 
és biztosítási kérdésekkel foglalkozott, mint vezérigazgató-helyettes és CFO. Fentiek 
mellett 1999-től humánerőforrás igazgatóként is irányította a Fina és a Total válla-

latok sikeres egyesülési folyamatát. Tagja a Cornell Egyetem Nemzetközi Tanácsadó Testületének, és tagja a TVK Nyrt., 
valamint a ZMB Igazgatóságának. Belga állampolgár.

GANSPERGER Gyula (44)
Az Igazgatóság tagja 2006. április 20-tól. A Wallis Zrt. vezérigazgatója, okleveles köz-
gazdász.

1986-ban szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
tem pénzügyi szakán. Szakmai tapasztalatait 1986-1987 között az Elektrocoop Válla-
latnál előadóként, 1987-1990 között a CET Budapest Tervező Rt.-nél főkönyvelőként, 
1990-1998 között a TAXORG Könyvelő és Adótanácsadó Kft.-nél ügyvezető igazga-
tóként, 1998-2001 között az ÁPV Rt.-nél elnök-vezérigazgatóként, 2001-2002 között 
a Budapest Airport Rt.-nél elnök-vezérigazgatóként, 2003-2005 között a Wallis Rt.-
nél gazdasági vezérigazgató-helyettesként szerezte. Fontosabb tisztségei: 2006-tól a 
TVK Nyrt. Igazgatósági tagja. 2005-től a Wallis Rt. és a Graboplast Rt. igazgatósági tagja. 2001-2003 MATÁV Rt. igazgatósági 
tag. 1998-2000 Postabank Rt. Igazgatósági tag. 1995-1998 ÁPV Rt. Felügyelőbizottsági tag.

IGAZGATÓSÁG
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Dr. MEDGYESSY Péter (65)
Az Igazgatóság tagja 2006. április 20-tól. Volt miniszterelnök, a Magyar Köztársaság 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, diplomás közgazdász.

1966-ban diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elméleti és 
politikai gazdaságtan szakán. 1966–1982-ig a Pénzügyminisztériumban dolgo-
zott különböző posztokon. 1982–1986-ig pénzügyminiszter-helyettes. 1987-ben 
pénzügyminiszter. 1988–1990-ig miniszterelnök-helyettes, a gazdasági ügyek 
felelőse a rendszerváltás kormányában. 1990–1994-ig a francia Paribas Bank Rt. 
magyarországi elnök-vezérigazgatója. 1994–1996 között a Magyar Befektetési 
és Fejlesztési Bank Rt. elnök-vezérigazgatója. 1996–1998-ig pénzügyminiszter a 
szociáldemokrata-liberális kormányban. 1998–2001-ig az Inter Európa Bank igaz-
gatóságának elnöke és az Atlasz Biztosító Rt. alelnöke. 2002–2004-ig a Magyar 
Köztársaság miniszterelnöke a szociáldemokrata-liberális kormány élén. 2004. augusztus 25-én lemond posztjáról a 
koalíció fenntartása érdekében. 2004. október 14-től a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete.
Egyéb szakmai és közéleti feladatai:
1973–1977 a Nemzetközi Állami Pénzügyi Intézet igazgatóságának tagja
1994–1996  a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke
1994–1996  a davosi Világgazdasági Fórum tanácsadó testületének tagja
1995–1996  a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja
1998–2000 a Magyar Atlanti Tanács tagja
1998–  a Közép-Európai és Öbölmenti Or szá gok Kereskedelmi, Ipari és Kulturális Kamarájának alelnöke

IGAZGATÓSÁG

MOLNÁR József (51)
Az Igazgatóság tagja 2001. április 20-tól. A MOL-csoport pénzügyi igazgatója, dip-
lomás közgazdász.

1978-ban szerezte diplomáját. A BorsodChem Nyrt. jogelődjénél, a Borsodi Vegyi 
Kombinátnál különböző középvezető pozíciókat töltött be. 1991-től, mint a Borsod-
Chem gazdasági vezérigazgató-helyettese vett részt a társaság reorganizációjában, 
a privatizáció és a tőzsdei bevezetés előkészítésében. 2001. április 18-ig a cég, ill. a 
BorsodChem-cégcsoport pénzügyi, számviteli, kontrolling, információtechnológiai, 
akvizíciós és üzletrész értékesítési feladataiért, valamint a leányvállalatok felügyele-
téért volt felelős. 2001. április 23-tól a TVK Rt. vezérigazgatója. 2003. július 1-jétől a 
MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, majd 2004. szeptember 2-től pénzügyi 
igazgató.

SIMOLA József (41)
Az Igazgatóság tagja 2005. április 28-tól. A MOL-csoport Társasági támogatás 
ügyvezető igazgatója, okleveles mérnök, MBA diplomás.

1991-ben szerzett okleveles mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. 
1995-ben francia INSEAD MBA programjában vett részt. 1991-1992 között a Gen-
eral Electric - Tungsram-nál SAP szakértőként, majd 1992-1994 között az Arthur 
Andersen-nél könyvvizsgálóként és tanácsadóként dolgozott. 1996-ban csatla-
kozott a Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarországon, Németországban 
és Ausztráliában különböző vezető pozíciókat töltött be. 2003-tól a MOL-csoport 
törzskarának az igazgatója, továbbá 2004 szeptemberétől humán erőforrás igazgató-
ja is egyben. A Slovnaft, a.s. igazgatóságának tagja. 2004 áprilisától 2005 áprilisáig 
a TVK felügyelőbizottságának tagja. 

KASSOVIC, Vratko (63)
Az Igazgatóság tagja 2005. április 28-tól. A Slovnaft, a.s. vezérigazgatója 2006. már-
cius 6-ig. Okleveles vegyészmérnök.

1967-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a pozsonyi műszaki egyetemen. 1969-
ben kezdett a Slovnaftban dolgozni, ahol különböző pozíciók után 2002. január 1-jétől 
töltötte be a vezérigazgatói posztot. 2003 októberétől a MOL-csoport Petrolkémiai 
Divíziójának igazgatója. 2006. március 6-án Kassovic úr nyugállományba vonult.
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Felsővezetés 

OLVASÓ Árpád (48)
Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-
tól, igazgatósági tag 2000. augusztus 29-től. A TVK 
Nyrt. vezérigazgatója. Okleveles vegyészmérnök, 
MBA diplomás.
Olvasó úr életrajza az igazgatóságnál található.

VÁLYI NAGY Tivadar (51) 
Pénzügyi és gazdálkodási vezérigazgató-helyettes, 
diplomás vegyészmérnök.
1982-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a 
Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványolaj és Szén-
technológia ágazatán. 1978 óta dolgozik a Tiszai 
Vegyi Kombinátban. Üzemmérnökként dolgozott 
a társaság különböző polimerizációs üzemeiben 
1994-ig. Az ERP alkalmazás implementációs mun-
káiban projektvezetőként részt vett, majd az alkal-
mazás bevezetését követően 1995-től a gazdálko-
dási területen üzletági gazdasági vezetőként, majd 
a Petrolkémiai üzletág Tervezési és elemzési veze-
tőjeként dolgozott. 2000-től a társaság controlling 
vezetője. 2005. január 1-jétől a társaság gazdálko-
dási és pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

PIRY László (40)
Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-
helyettes, gépészmérnök, DMS.
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte okleveles 
gépészmérnöki diplomáját 1991-ben. 1998-ban az 
Euro Contact Business School-ban szerezte meg a 
Diploma in Management Studies oklevelét. 1991-től 
a Dow Chemicals cégnél dolgozott mérnök-üzletkö-
tőként, majd regionális kereskedelmi és marketing 
feladatokat látott el. 1998-tól az Unilever Diversey 
Lever divíziójának kereskedelmi igazgatója, 2001-től 
pedig ügyvezető igazgatói posztot töltött be a ma-
gyar vállalatnál. 2002-től átvette a szlovén vállalat 
ügyvezetését, 2003-tól már a horvát piacot is fel-
ügyelte. A TVK Nyrt. polimer marketing és értékesí-
tési vezérigazgató-helyettese 2004. június 7-től.

DEÁK Árpád (59) 
Petrolkémiai Technológia és Projekt Fejlesztési 
igazgató, vegyészmérnök.
1966-tól kezdődően a Dunai Kőolajipari Vállalat ter-
melő üzemeiben mint vegyésztechnikus különbö-
ző üzemviteli beosztásokban dolgozott. 1977-ben 
a Veszprémi Vegyipari Egyetem levelező tagozat 
petrolkémiai ágazatán kitüntetéses diplomát szer-
zett. 1983-tól FCC üzemvezető, majd üzemcsoport 
vezető, ebben a beosztásában több új üzem komp-
lex próbáját és üzembe helyezését irányította. 
1992-től 1996-ig fejlesztési koordinációs vezető a 
MOL Stratégiai és Üzleti Tervezés szervezetében. 
1996-2001-ig a Kőolajtároló Rt. műszaki vezér-
igazgató-helyettese. 2001-től a TVK alkalmazottja, 
2005 júliusáig stratégiai projekt koordinációs igaz-
gató, majd petrolkémiai technológia és termékfej-
lesztési igazgató.

SEBESTYÉN László (57)
Termelési igazgató, okleveles vegyész.
Tanulmányait a Debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Természettudományi Karán végez-
te, ahol 1975-ben vegyész diplomát szerzett. Első 
munkahelye a TVK volt, ahol 1975. szeptember 1-
jétől olefingyári üzemmérnökként kezdett dolgoz-
ni. Különböző beosztásokat követően 1993-1995 
között az olefingyár gyárvezetője volt. 1995-től 
1997-ig rekonstrukciós főmérnökként dolgozott, 
majd 1997. december 1-jétől 2003. december 31-ig 
az Olefin Üzletág vezetője volt. 2004. január 1-jé-
től a TVK termelési igazgatója, 2005. április 1-jétől 
pedig a MOL-csoport Petrolkémiai Divíziójának ter-
melési igazgatói posztját is betölti.

PÉNZES Tamás (36)
Humán erőforrás vezető, pszichológus.
A Debreceni Egyetem pszichológia szakán szerzett 
pszichológus diplomát munka- és szervezetlélekta-
ni, valamint matematikai modellezés szakirányon. 
Az egyetemi évek alatt szervezeti kultúra vizsgála-
tokkal, statisztikai elemzésekkel foglalkozott, majd 
egy személyzeti tanácsadó cégnél dolgozott to-
borzási és kiválasztási szakértőként. 2002-től tagja 
a TVK humán erőforrás csapatának, 2004 júliusától 
HR vezető. A Debreceni Egyetem pszichológia sza-
kán tanít. Jelenleg a SZÁMALK - Open Business 
School/Durham University MBA képzésére jár.

FELSŐVEZETÉS
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Szervezeti felépítés
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Felügyelőbizottság

Dr. BÁNHEGYI Ilona (38) 
A Felügyelőbizottság elnöke 2000. szeptember 15-
től. A Felügyelőbizottság tagja 2000. augusztus 29-
től. A MOL-csoport jogi igazgatója 2006. június 1-
jéig, majd elnök-vezérigazgatói tanácsadó. Jogász.

1991-től a Magyar Hitelbank Jogi Osztályán, 1992-
től 1993-ig a Gárdos Benke Mosonyi Tomori Ügy-
védi Irodánál, 1994-től 1996-ig a Shearman & Ster-
ling Ügyvédi Irodánál, 1996-tól 1999-ig a Bruck-
haus Westrick Heller Löber Frankfurt a.M. (D) és 
Budapest székhellyel működő Ügyvédi Irodánál 
dolgozott. 2000-től 2006. június 1-jéig a MOL-cso-
port jogi igazgatója, majd elnök-vezérigazgatói ta-
nácsadó. 

Dr. HUSZÁR András (42)
A Felügyelőbizottság elnökhelyettese 2004. április 
29-től. A MOL-csoport treasury igazgatója, diplo-
más közgazdász, doktori és CFA cím.

A Közgazdaságtudományi Egyetemen tervgazda-
sági szakon 1988-ban diplomázott, doktori címet 
1993-ban, majd a CFA címet 1999-ben szerezte 
meg. A BÉT Index Bizottságának elnöke 1997-től. 
2001-től a MOL-csoport Treasury igazgatója. Eddi-
gi munkahelyei: SZÁMALK (1988-1990), Budapesti 
Értéktőzsde-osztályvezető (1991-1994), Investel Rt. 
– tőkepiaci igazgató (1994-1998), Matáv Rt. – tőke-
piaci igazgató (1999) majd Treasurer (2000-2001). 
A Felügyelőbizottság tagja 2003. április 24-től, 
2004. április 29-től a Felügyelőbizottság elnökhe-
lyettese.

DOROGHÁZI Krisztina (35)
A Felügyelőbizottság tagja 2005. április 28-tól. A 
MOL-csoport számvitel és adó igazgatója, okleve-
les könyvvizsgáló.

1993-2002-ig okleveles könyvvizsgáló az Arthur 
Andersennél, majd senior menedzser az Ernst 
and Young-nál. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
tagja. 2003. májustól a MOL-csoport számvitel és 
adó igazgatója. Felelősségi köre a csoport IFRS 
standardok szerinti számviteli és adózási ügyei, 
éves és negyedéves tőzsdei jelentései, adófizeté-
sek optimalizálása. 2004-ben elnyerte „Az Év fiatal 
menedzsere” díjat. A TVK Nyrt. és a Slovnaft, a.s. 
felügyelőbizottságának tagja. Az Új Európa Alapít-
vány Felügyelőbizottsági tagja.

MAGYAR Tamás (38)
A Felügyelőbizottság elnökhelyettese 2000. au-
gusztus 29-től 2003. november 18-ig. A Felügye-
lőbizottság tagja 1998. március 13-tól. A TVK Nyrt. 
Energiaszolgáltatás, Áramszolgáltató Üzem főmű-
vezetője, villamos üzemmérnök.

1989-ben végzett a Kandó Kálmán Villamosipa-
ri Műszaki Főiskolán villamos üzemmérnökként. 
A TVK-nál 1989-1993 között a Villamosenergia 
Főosztályon, a Villamoshálózati Üzemben, majd 
1993-1994 között a Műszaki Osztályon üzemmér-
nökként és 1994-től 1997 májusáig a Nagyfe-
szültség szolgáltató részleg szolgálatvezetőjeként 
dolgozott. 1997-2000 között az Energiaszolgáltató 
Divízió Áramszolgáltató üzemében a Villamos mű-
szaki Részleg vezetője. 2000-től az Áramszolgálta-
tó üzem elektrikusi szolgálat főművezetője.

KEMÉNYNÉ ÚJVÁRI Ildikó (54)
A Felügyelőbizottság tagja 1999. október 10-től. A 
TVK Nyrt. Termelés minőségellenőrzés, Polimer mi-
nőségellenőrzés laborménöke, vegyészmérnök.

Vegyészmérnöki diplomáját 1976-ban szerezte a 
Kijevi Könnyűipari Technológiai Egyetemen. Szak-
mai pályafutását a TVK festékgyárában kezdte 
1976-ban. 1986-1995 között a Lineáris Polietilén-
gyárban dolgozott, majd 1995-től a HDPE Üzletág 
MER vezető minőségellenőre. 2001-2003 között a 
Polimer Üzletág, PE Laboratórium csoportvezető 
mérnöke, 2003 óta a Termelés minőségellenőrzés, 
Polimer minőségellenőrzés labormérnöke.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
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A Felügyelőbizottság jelentése

A TVK Nyrt. 2007. április 19-i évi rendes közgyűlése részére

A TVK Nyrt. Felügyelő Bizottsága tevékenységét a 2006. üzleti évben is rendszeres bizottsági ülések meg-
tartásával látta el. A Felügyelő Bizottság jelen 2006. üzleti évre vonatkozó jelentését az Igazgatóság beszá-
molójára, a független könyvvizsgáló véleményére és a Társaság működésének folyamatos évközi ellenőr-
zésére alapozva terjeszti a közgyűlés elé.

A TVK Nyrt. 2006-os üzleti évét a kedvezően alakuló gazdasági környezetben, iparági összehasonlításban 
is jó eredménnyel zárta. A Társaság irányításának stabilitása megfelelő alapot adott a TVK Nyrt. pénzügyi 
és befektetői megítélésének, a stratégiai célok megvalósításának. 
A MOL-csoport tagjaként a TVK aktívan és sikeresen vett részt abban a munkában, amelyet a csoporttagok 
a szinergiák kiaknázása érdekében folytatnak. 

A Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság elmúlt évi működése és intézkedései megfeleltek 
a jogszabályoknak, a TVK Nyrt. alapszabályának és belső szabályzatainak. A Társaság információs rend-
szerei és belső szabályzatai biztosítják a Társaság működésének áttekinthetőségét, folyamatos ellenőrzé-
sét. A Társaság a működése során minden részvényes számára a jogszabályokban előírt egyenlő elbánást 
biztosította.

A Társaság Igazgatósága a vezérigazgatón keresztül folyamatosan tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a 
Társaság gazdálkodásáról és a stratégiájának megvalósítására tett lépésekről. A Felügyelő Bizottság véle-
ménye szerint az Igazgatóság elmúlt évi munkája eredményes volt. 

A Felügyelő Bizottság külön is megvizsgálta a 10%-ot meghaladó részvénytulajdonnal rendelkező rész-
vényesekkel 2006. év során kötött szerződéseket és azokat a jogszabályokkal és a Társaság érdekeivel 
összhangban lévőnek találta.

A Felügyelő Bizottság a TVK Nyrt. magyar számviteli törvény előírásai szerint készített 2006. évi éves be-
számolóját 212.302 millió Ft mérlegfőösszeggel és 15.895 millió Ft adózott eredménnyel, a TVK-csoport 
nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 2006. évi konszolidált beszámolóját pedig 
229.998 millió Ft mérlegfőösszeggel és 17.271 millió Ft nettó eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. A Felügyelő Bizottság jóváhagyja az Igazgatóság javaslatát a 2006. évi adózott eredmény fel-
használására vonatkozóan.

A Felügyelő Bizottság támogatja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálóként történő megvá-
lasztását és díjazásának megállapítását a 2007. üzleti évre.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az Igazgatóság alapszabály 
módosítására vonatkozó javaslatait, valamint nyilatkozatát a felelős vállalatirányítási ajánlások kapcsán.

       Dr. Bánhegyi Ilona
             A Felügyelőbizottság elnöke

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE
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Általános információk

A TVK Nyrt. alapításának dátuma: 1991. december 31. Bejegyezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Bíróság, mint Cégbíróság, 1992. március 23-i dátummal, 1991. december 31-jei hatállyal (az alapító okirat 
dátuma: 1991. december 31., a tevékenység kezdő napja: 1992. január 1.).
Jogelőd: Tiszai Vegyi Kombinát
Cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000065

A társaság jelenleg hatályos Alapszabályát legutóbb a 2006. április 20-án megtartott, éves rendes közgyű-
lés módosította. Az Alapszabály megtekinthető és igényelhető a társaság székhelyén, valamint elektroni-
kus formában letölthető a társaság honlapjáról (www.tvk.hu).

A társaság alaptőkéje 2006. december 31-én 24 290 843 darab, egyenként 1010 Ft névértékű, névre szóló 
dematerializált törzsrészvényből állt. A társaság teljes alaptőkéjének összege 24 533 751 430 Ft.

A társaság részvénykönyvvezetõje

A társaság igazgatósága a névre szóló részvényekről és a részvénytulajdonosokról részvénykönyvet ve-
zet. A TVK-részvényekkel kapcsolatos ügyintézés Tiszaújvárosban, a TVK Nyrt. székhelyén, a Jogi Iroda 
keretén belül történik. 

Elérhetőség:
Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Jogi Iroda
H-3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, Gyári út
Postacím: H-3581 Tiszaújváros, Pf. 20
Telefon: +36 (49) 522-966, 522-377
Fax: +36 (49) 521-266
E-mail: reszvenyiroda@tvk.hu

A társaság papírjait a következő külföldi piacokon forgalmazzák

A piac típusa Város Kezdési időpont Kategória

Tőzsdén kívüli, szervezett London 1996. augusztus International Order Book

Tőzsdén kívüli, nem szervezett New York 1996. augusztus PORTAL

Tőzsdén kívüli, nem szervezett Frankfurt 1996. augusztus Freiverkehr

A tulajdonosi szerkezet alakulása a Részvénykönyv alapján

Tulajdonosi kör
Részesedés (%)
2005. 12. 31-én

Részesedés (%)
2006. 12. 31-én

Belföldi intézményi befektetők 44,34 46,16

Külföldi intézményi befektetők 39,48 52,80

Belföldi magánbefektetők 0,01 0,77

Külföldi magánbefektetők 0,00 0,02

Dolgozói részvénytulajdonosok 0,77 0,00

Nem megfeleltetett részvények 15,40 0,25

ÖSSZESEN 100,00 100,00

Részvények száma 24 423 843 24 290 843

A TVK saját részvényekkel nem rendelkezik.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



TVK ÉVES JELENTÉS 121

Az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek 2006. december 31-én a Részvénykönyv alapján

Tulajdonos Részesedés (%)

MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 44,55

CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG 31,56

Slovnaft, a.s. 8,06

A TVK részvényeire vonatkozó legfontosabb adatok

2002 2003 2004 2005 2006

Részvények száma 
(db, december 31-én)

24 423 843 24 423 843 24 423 843 24 423 843 24 290 843

TVK-részvény záróára a Budapesti Értéktőzsdén:

Legmagasabb (Ft) 4 800 4 550 5 375 5 890 5 995

Legalacsonyabb (Ft) 2 800 3 250 3 400 4 605 4 855

December 31-én (Ft) 3 940 3 955 5 060  5 240 5 345

Egyéb adatok

Kapitalizáció (millió Ft) 
(december 31-én)

95 485 95 849 122 628 126 990 129 835

Éves forgalom (millió Ft) 20 901 6 696 5 432 4 758 3 987

Átlagos napi forgalom (millió Ft) 84 27 52 19 16

Egy részvényre jutó osztalék (Ft) - -  - 42 n.a.

A vezető állású személyek és a felsővezetés tagjai, a személyek TVK-részvény tulajdona 2006. 12. 31-én

J
e
ll

e
g
 * Név Beosztás Megbízás 

kezdete
Megbízás 

vége (meg-
szűnése) 

megválasztási 
időtartam

TVK-
részvény 
tulajdon 

(db)

IT Mosonyi György Igazgatóság elnöke 2002. 04. 26. 2007. 04. 26. 0

IT Olvasó Árpád Igazgatóság elnökhelyettese 2000. 08. 29. 2007. 04. 28. 0

IT Michel-Marc Delcommune Igazgatósági tag 2000. 11. 03. 2007. 04. 28. 0

IT Gansperger Gyula Igazgatósági tag 2006. 04. 20. 2011. 04. 20. 0

IT Dr. Medgyessy Péter Igazgatósági tag 2006. 04. 20. 2011. 04. 20. 0

IT Molnár József Igazgatósági tag 2001. 04. 20. 2007. 04. 28. 0

IT Simola József Igazgatósági tag 2005. 04. 28. 2007. 04. 28. 0

IT Vratko Kassovic Igazgatósági tag 2005. 04. 28. 2007. 04. 28. 0

FB Dr. Bánhegyi Ilona FB elnöke 2000. 08. 29. 2010. 04. 28. 0

FB Dr. Huszár András FB elnökhelyettes 2003. 04. 24. 2008. 04. 24. 0

FB Keményné Újvári Ildikó FB tag, dolgozói képviselő 2000. 04. 28. 2010. 04. 28. 0

FB Magyar Tamás FB tag, dolgozói képviselő 2006. 04. 20. 2011. 04. 20. 0

FB Dorogházi Krisztina FB tag 2005. 04. 28. 2010. 04. 28. 0

SP Olvasó Árpád Vezérigazgató 2003. 07. 01. határozatlan 0

SP Vályi Nagy Tivadar Gazdasági és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes

2005. 01. 01. határozatlan 0

SP Piry László Polimer marketing és értékesí-
tési vezérigazgató-helyettes

2004. 06. 07. határozatlan 0

SP Deák Árpád Petrolkémiai technológia és 
projekt fejlesztési igazgató

2001. 06. 01. határozatlan 0

SP Pénzes Tamás Humán erőforrás vezető 2004. 07. 01. határozatlan 0

SP Sebestyén László Termelési igazgató 2004. 01. 01. határozatlan 0

* Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), Felügyelőbizottsági tag (FB)
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Társasági információk

A társaság székhelye

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság (TVK Nyrt.)
Székhely: 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, 
Gyári út
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

Befektetői információk, 
Éves Jelentések, gyorsjelentések, 
pénzügyi adatok

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

Részvényekkel kapcsolatos
információk, részvényadminisztráció, 
részvénykönyvvezetés

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság
H-3581 Tiszaújváros, Pf. 20
Tel: +36 49/522-966, 522-377
Fax: +36 49/521-266
E-mail: reszvenyiroda@tvk.hu

Információ a részvények
kereskedelméről

Budapesti Értéktőzsde
1062 Budapest, Andrássy út 93.
Tel: +36 1/429-6636
Fax: +36 1/429-6654

GDR információ 

The Bank of New York
Depositary Receipts Division
101 Barclay Street, 22nd floor
New York, NY 10286, USA
Tel: +1 212-815-2293
Fax: +1 212-571-3050

Hirdetmények közzététele

A társaság hirdetményeit a tőzsdeszabályok-
ban meghatározott, illetve a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. Törvény 34. §-a alapján meg-
határozott, PSZÁF-nek bejelentett közzétételi 
helyeken: 
– Magyar Tőkepiac című napilap, a TVK Nyrt. 
honlapja (www.tvk.hu),
– a Budapesti Értéktőzsde honlapja
(www.bet.hu) és
– a Londoni Értéktőzsde honlapja
(www.london stock exchange.com) jelenteti 
meg. 
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Felelősségvállaló nyilatkozat 
a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 2006. éves jelentéséhez 

Alulírottak, mint cégjegyzésre és képviseletre feljogosított személyek, a TVK törzsrészvények 
(ISIN azonosító: HU0000073119) kibocsátójának, a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaságnak (TVK Nyrt.) a képviseletében kijelentjük, hogy a Tiszai Vegyi Kombinát 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 53 § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltak alapján teljes felelősséget vállal a tekintetben, hogy a nyilvánosságra 
hozott 2006. évi Éves Jelentés a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz, és nem hallgat el 
olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felelősséget vállal továbbá 
annak a bizonyított kárnak a megtérítéséért is, amelyet a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás 
elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával esetlegesen okozott.

Tiszaújváros, 2007. április 19.

Olvasó Árpád
vezérigazgató

Vályi Nagy Tivadar
gazdálkodási és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT
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