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IAS, egyedi, auditált
1999 1999 2000 2000

(Millió HUF) (Ezer EURO) (Millió HUF) (Ezer EURO)

Értékesítés árbevétele 82 804 324 823 145 462 549 038

Üzemi eredmény 6 837 26 820 8 690 32 800

Kamat és adózás elôtti eredmény (EBIT) 5 154 20 218 8 217 31 015

Amortizáció 5 694 22 336 9 176 34 634

Nettó eredmény 8 234 32 300 77 291

Beruházások 34 380 134 866 7 743 29 225

Mérlegfôösszeg 129 691 508 752 136 029 513 433

Saját tôke 77 463 303 872 87 067 328 629

Jegyzett tôke 24 980 97 992 24 700 93 229

Fô mutatószámok

EPS – Egy részvényre esô eredmény (Ft/db) 339,8 1,3 3,2 0,01

ROE – Saját tôke arányos megtérülés (%) 10,6 10,6 0,09 0,09

Bruttó fedezet (%) 23,9 23,9 15,4 15,4

TVK részvény záróára a Budapesti

Értéktôzsdén  (forintban illetve EURO-ban)

Legmagasabb 4 875 19,12 6 670 25,17

Legalacsonyabb 2 120 8,31 3 180 12

December 31-én 4 820 18, 9 4 600 17,4

Kapitalizáció (december 31-i záróár alapján) 116 812 458 230 111 480 420 775

Konszolidációba bevont társaságok száma 12 12 19 19

Egyéb adatok

Átlaglétszám (fô) 3 304 2 587

Részvények száma (db) 24 841 315 24 820 001

Törzsrészvények 24 234 843 24 234 843

Dolgozói részvények 606 472 585 158 

Megjegyzés:

1999. December 29-én az MNB Deviza Euro/HUF középárfolyam : 254,92 HUF/Euro

2000. December 29-én az MNB Deviza Euro/HUF középárfolyam : 264,94 HUF/Euro

Fontosabb társasági
adatok
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Tisztelt Részvényesek!

Ismét egy kihívásokkal teli és eseményekben bôvelke-

dô évet tudhatunk magunk mögött. A kihívásokat a

korábbi évekhez hasonlóan 2000-ben is döntôen a

termékpiacokon tapasztalható kedvezôtlen folyama-

tok jelentették. Társaságunk tulajdonosi szerkezete

az év során többször, jelentôs mértékben megválto-

zott, ami eddig szokatlan volt a magyar tôkepiacon.

A 2000. év nem volt könnyû gazdálkodási szempont-

ból. A kôolaj jegyzésárának emelkedését követô alap

anyagár-növekedés tartós tendenciának bizonyult.

A polimerek jegyzésára ugyanakkor éppen ellentéte-

sen mozgott, és ennek következtében az év végére

rendkívül lecsökkent termékeink árrése. A TVK Rt. vá-

rakozásoktól elmaradó  eredményét azonban  nem az

alaptevékenység, a polimergyártás idézte elô, hanem

a mûanyagfeldolgozás. Már 1999-ben meghirdetésre

került az a  a stratégia, amely az alaptevékenységbe

nem tartozó, a TVK erôforrásait folyamatosan kedve-

zôtlenül felhasználó egységek eladását ígérte. Ez el-

sôsorban a hosszú évek óta gazdasági nehézségek-

kel küszködô mûanyag-feldolgozást érintette. A két
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külföldi mûanyagfeldolgozó vállalat mellé önálló leány-

vállalatokat hoztunk létre a korábban a TVK Rt. szer-

vezetébe integrált tiszaújvárosi mûanyaggyárakból is.

Bár 2000 év végéig a mûanyag-feldolgozók értékesíté-

se nem történt meg, felvállaltuk, hogy ezek a befekte-

tések végre reális, piaci értékükön legyenek feltüntet-

ve a TVK könyveiben. Így több mint tízmilliárd forintnyi

számviteli veszteséget kellett elszámolni a korábbi

évek befektetési politikájának következményeként.

Az eredményrontó, de szükséges lépésnek köszönhe-

tôen azonban végre olyan mérleget terjeszthetünk a

részvényesek elé, amelyben nincsenek további poten-

ciális veszteségforrások, és amely reális képet mutat

a társaságról.

2000 emlékezetes év lesz a tulajdonosi struktúra vál-

tozásai miatt is, amelynek következtében az évi ren-

des közgyûlés mellett három alkalommal került sor

rendkívüli közgyûlés összehívására. A Magyar Olaj- és

Gázipari Rt. 1999 szeptembere óta rendelkezik jelen-

tôs tulajdoni hányaddal a TVK Rt.-ben, az elmúlt év

második feléig azonban nem vállalt aktív szerepet a

TVK irányításában. A magyar vegyipar másik fontos

tôzsdei cége, a BorsodChem Rt. júniusi tulajdonosi

megjelenése nyomán azonban olyan átrendezôdések

történtek a magyar vegyiparban, amelyek a MOL Rt.-t

tulajdonosi pozícióinak megerôsítésére késztették.

A novemberi rendkívüli közgyûlésen a részvényesek

többségükben a stratégiai befektetôk által delegált

igazgatósági tagoknak szavaztak bizalmat. Talán szo-

katlan volt a változások mértéke és az irama is. Bízom

azonban abban, hogy minden részvényes számára

megnyugtató biztosítékot jelent egy elkötelezett,

hosszabb távlatokban gondolkodó tulajdonos megje-

lenése.

Nagy kihívások várnak ránk: tovább kell erôsíteni a

TVK költséghatékonyságát, javítani az értékesítést és

a piaci pozíciókat, elôtérbe kell helyezni a minôségtu-

datos gondolkodást a szervezet minden területén. Az

üzleti tevékenységhez kapcsolódó rövid távú feladatok

magas szintû végrehajtása mellett biztosítani kell,

hogy a TVK növekedését és a részvényesi értéknöve-

lést megteremtô stratégiai fejlesztés valósuljon meg.

Hiszem és tudom, hogy a TVK-ban megvannak azok a

képességek és lehetôségek, amelyek Közép- Európa

meghatározó polietilén- és polipropiléntermelô és for-

galmazó üzemévé teszik a tiszaújvárosi vállalatot.

A TVK Rt. Igazgatóságának elnökeként, azt ígérhe-

tem, hogy a továbbiakban is mindent megteszünk a

részvényesi érték növeléséért és azért, hogy a TVK ér-

tékálló befektetést képviseljen az összes részvényes

számára.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet

mondjak munkatársainknak, akik a kihívásokban és

eseményekben bôvelkedô évben is elkötelezettek vol-

tak a társaság iránt.

Olvasó Árpád

az Igazgatóság elnöke
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A TVK Rt.
Igazgatóságának

tagjai



OLVASÓ Árpád 

41 éves, magyar állampolgár, okleveles vegyészmérnök, MBA

a MOL Rt. portfólió vezetôje

NAGY Lász ló  

62 éves, magyar állampolgár, okleveles vegyészmérnök, petrolkémiai szakmérnök 

a TVK Rt. vezérigazgatója

DELCOMMUNE,  Miche l  Marc 

53 éves, belga állampolgár, okleveles vegyészmérnök, MBA 

a MOL Rt. pénzügyi vezérigazgató-helyettese

ULRICH István 

48 éves, magyar állampolgár, okleveles vegyészmérnök, közgazdász

a MOL Rt. Downstream Fórum vezetôje

HUDSON,  Mark Wi l l iam 

47 éves, brit állampolgár, közgazdász 

független tanácsadó

FAIZ ,  Fred 

46 éves, brit állampolgár, okleveles könyvvizsgáló

a Privatisation Strategy Consultants elnöke

SARKADI Nagy Péter

32 éves, magyar állampolgár, okleveles közgazdász

vezetô tanácsadó a MOL Rt. Stratégia és Üzletfejlesztés Igazgatóságán

2001. február 18-án tragikus hirtelenséggel elhunyt
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DR.  BÁNHEGYI I lona

32 éves, magyar állampolgár, jogász

a MOL Rt. jogi igazgatója

STEWART-ROBERTS,  Danie l

42 éves, brit állampolgár,

bölcsész diplomával rendelkezô, okleveles könyvvizsgáló

a MOL Rt. számviteli és adóigazgatója

ZDEBORSKY György

56 éves, magyar állampolgár, okleveles közgazdász

a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt.

elnök-vezérigazgatója

MAGYAR Tamás

32 éves, magyar állampolgár

1998. március 13-tól a Felügyelô Bizottság tagja

KEMÉNYNÉ ÚJVÁRI  ILDIKÓ

47 éves, magyar állampolgár

1996. október 10-tôl 1999. október 10-ig

a Felügyelô Bizottság tagja
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Az 1010 forint névértékû TVK részvények forgalmára és

árfolyamára 2000-ben erôteljes ingadozás volt jellem-

zô, részben a tôzsdei kereskedés évközi folyamatai,

részben a társaság körüli történések miatt.

A Budapesti Értéktôzsdén, az azonnali piacon 2000-

ben a megelôzô évhez képest majdnem felére, 8 513

milliárd forint/évre csökkent a forgalom. Ebbôl a forga-

lomból a részvénypiac 80%-ot képviselt. Maga a rész-

vényforgalom mindössze 0,4%-kal maradt el az 1999-

es évitôl, az azonnali piac gyenge forgalma inkább az

államkötvények és kincstárjegyek iránti érdeklôdés

csökkenésére vezethetô vissza. A BÉT teljes kapitali-

zációja 5%-kal alatta maradt a megelôzô év záróadatá-

nak, amely a részvénykapitalizáció 18%-os csökke-

nésével magyarázható. 2000-ben mindössze egy új

társaság részvényeit vezették be a tôzsdére, ugyanak-

kor 8 társaság távozott onnan. A részvénykapitalizáci-

ót az árfolyam-lemorzsolódások is csökkentették.

A Budapesti Értéktôzsde hivatalos részvényindexe,

a BUX 11%-os csökkenést produkált az elôzô év végé-

hez képest. Jelentôs csökkenések májusban, július-

*A fejezetben szereplô számszerû adatok forrása: Budapesti Érték-

tôzsde Éves Jelentés

ban és decemberben voltak, a gyógyszerárak, illetve

a földgáz árának hatósági szabályozása miatt. Az in-

dex éves minimuma a decemberi 6 684 pont, míg ma-

ximuma a március 10-i 10 471 pont volt.

A TVK részvény árfolyama 2000 év során összességé-

ben közel 6%-kal csökkent, a január eleji 4 820 forin-

tos értékhez képest. 2000 utolsó adata a december

végi 4 600 forintos árfolyam volt. Az év során azonban

erôteljes ingadozás jellemezte az értékpapír árfolya-

mát, a két szélsô érték az augusztus eleji 3 180 forin-

tos éves minimum illetve az október 25-én elért 7 000

forint éves maximum volt.

Az árfolyamingadozás hátterében a magyar vegyipar

tulajdonosi struktúrájának többlépcsôs átalakulása

áll. Ennek az összetett folyamatnak az elsô lépése

volt a BorsodChem Rt. tulajdonszerzése a TVK-ban.

A BorsodChem bejelentését követôen rövid ideig tar-

tó emelkedés után fokozatosan csökkent a TVK

részvény árfolyama, amely éves mélypontját a Borsod-

Chem által összehívott augusztus 29-i közgyûlés elôtt

érte el. Szeptemberben újabb fordulat következett

a társaság tulajdonosi szerkezetében. Miután a Bor-

sodChemnél új részvényesek jelentek meg, a vállalat

megvált TVK részvényeinek egy részétôl, amelybôl
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7%-ot a MOL Rt. vásárolt meg, ezzel 27%-ra, majd to-

vábbi tranzakciókkal 32,9%-ra növelve részesedését

a TVK-ban. Az esemény a várakozásoknak megfelelô-

en nagy hatással volt az árfolyamokra, a bejelentést

megelôzôen 4 napra – a kibocsátók kérésére – a Bu-

dapesti Értéktôzsde felfüggesztette a tranzakcióban

érintett három vállalat értékpapírjainak kereskedését.

A felfüggesztést követôen az egyéb befektetôk piaci

keresletébôl adódóan a TVK részvény árfolyama me-

redek emelkedéssel válaszolt a MOL Rt. befolyásszer-

zésének hírére és a november 3-i rendkívüli közgyûlé-

sig elérte az éves maximumot is jelentô 6 670 forin-

tos értéket. A közgyûlésen a MOL Rt. kezdeményezé-

sére a részvényesek szavazatai alapján jelentôsen

megváltozott a TVK Rt. Igazgatósága. A közgyûlést kö-

vetôen 5 500 forintig csökkent az árfolyam, és egész

novemberben e körül az érték körül mozgott. Az év

utolsó hónapjában pedig az év eleji, jóval alacsonyabb

értékek lettek újra a jellemzôek. A TVK részvények na-

pi forgalma folyamatosan csökkent, és az év utolsó

hónapjaira a rendkívül alacsony – napi 5 000 - 50 000

db – forgalom vált jellemzôvé, mivel fent említett tulaj-

donosi átrendezôdés nyomán 19% alá csökkent a

közkézhányad.
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1999 2000

Részvények száma

dec. 31-én

TVK részvény záróára

a Budapesti Értéktôzsdén:

legmagasabb (Ft) 4.875 6.670

legalacsonyabb (Ft) 2.120 3.180

December 31-én 4.820 4.600

Kapitalizáció (millió Ft) 116.812 111.480

Éves forgalom (millió Ft) 697.007 359.509

Átlagos napi forgalom

az év során (millió Ft) 1.410 728

Év végére vetített P/E 14.2 79.3

24.841.315 24.820.001

TVK részvény a Budapesti Értéktôzsdén



2000. évben a társaság tulajdonosi szer-

kezete többször is jelentôs változásokon

ment keresztül. Míg az elsô negyedév so-

rán a külföldi intézményi befektetôk vol-

tak túlsúlyban (52%-os részesedéssel),

májusban a BorsodChem 24%-os tulaj-

donszerzésével a magyar stratégiaibe-

fektetôk kerültek többségbe. A Borsod-

Chem személyében szakmai befektetô

lett a TVK Rt. legnagyobb  tulajdonosa. A

júniusban 30%-ot elérô belföldi intézményi befektetôk

részaránya a TVK Rt. tulajdonosi struktúráján belül év

végére megközelítette a 70%-ot. Ez a nagy arány a

szeptember végi újabb tulajdonosi átrendezôdés kö-

vetkeztében alakult ki. A MOL Rt., legfontosabb alap-

anyag-szállítónk és vevônk nemcsak, hogy megtartot-

ta 1999 szeptemberében szerzett részesedését, ha-

nem (a MOL Rt. és a BorsodChem Rt.

megállapodásából adódóan) egy évvel

késôbb közel 33%-ig növelte TVK

részvénycsomagját. A tranzakciót követô-

en a BorsodChem részesedése 15%-ra

csökkent. Októberben jelentette be

7,9%-os tulajdonszerzését a Magyar Kül-

kereskedelmi Bank Rt. Kikerült viszont a

vállalat tulajdonosi körébôl a TVK 100%-

os tulajdonában álló hollandiai Amerwind

B.V., miután opciós megállapodás alapján október-

ben eladta 9,5%-os TVK részesedését a Mol Rt.-nek.

Ezt követôen mindössze 19,7%-ra csökkent a külföldi

intézményi befektetôk aránya a TVK Rt.-nél. Ezt a tu-

lajdonosi csoportot a Milford Holdings Ltd. (13,5%-os

tulajdonrésszel), valamint a CE Oil and Gas Beteili-

gung GmbH (5,2%-kal)  képviselte.
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5% feletti tulajdonnal rendelkezô tulajdonosok 2000. december 31-én

Tulajdonos Részesedés (%)

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 32,9

BorsodChem Rt. 15,0

Milford Holdings Ltd. 13,5

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 7,9

CE OIL and GAS Beteiligung GmbH 5,2
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Tulajdonos Részesedése 1999. XII. 31-én (%) Részesedése 2000. XII. 31-én (%)

Belföldi jogi személyek 22,05 70,36

Külföldi jogi személyek 59,82 19,86

A TVK Rt. alkalmazottai 2,42 0,90

Belföldi magánszemélyek 5,19 0,34

Külföldi magánszemélyek 0,02 0,00

Nem megfeleltetett részvények 10,50 8,54

ÖSSZESEN 100,00 100,00

Részvénykönyv alapján

Részvénykönyv alapján



A Tiszai Vegyi Kombinát a térség és Magyarország

meghatározó petrolkémiai vállalata, amelye 1953-as

alapításától együtt fejlôdik Tiszaújvárossal, és munka-

adóként, környezetvédôként, a társadalmi ügyek fele-

lôs támogatójaként és a szabadidôközpont mûködte-

tôjeként a város életének minden szintjén megjelenik.

Üzleti kapcsolatainkon keresztül a régió távolabbi ré-

szeivel is összeköttetésben állunk. Etiléntermelôként

a legfontosabb beszállítója a szintén Borsodban tevé-

kenykedô másik nagy vegyipari vállalatnak, a Borsod-

Chemnek. 

A TVK ugyanakkor országos szinten is jelentôs, hiszen

árbevételét tekintve Magyarország 12. legnagyobb

vállalata, az ország egyetlen poliolefintermelôje,

amely nemcsak a hazai mûanyagfeldolgozókat, ha-

nem számos nyugat- és kelet-európai kis- és középvál-

lalatot is ellát alapanyaggal. Termékeink közel 50%-át

exportáljuk Európa különbözô országaiba.

Az 1970-ben elindított petrolkémiai tevékenység dina-

mikus fejlôdést hozott a TVK-nak, és mára ez vált a

vállalat alaptevékenységévé. A döntô részben a MOL-

tól vásárolt vegyipari benzinbôl és gázolajból az olefin-
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gyár etilént és propilént állít elô,

amelynek többségét integrált

gyártóként a TVK saját polimer

üzemeiben dolgoz fel polietilénné

és polipropilénné. A rendkívül tô-

keigényes polimergyártásban fo-

lyamatos fejlesztésekkel sikerült

megôrizni versenyképességünket

Európában és vezetô pozíciónkat

a hazai piacon. Társaságunk új

stratégiai célkitûzéseinek is a

petrolkémiai fejlesztések állnak

a középpontjában. A TVK ezért 2000-ben elkezdte egy

új stratégia megvalósításának elôkészítését.

Célkitûzésünk volt az alaptevékenységre, azaz az ole-

fin- és poliolefingyártásra való fókuszálás, így a tár-

saság eredményében kisebb súllyal szereplô, illetve a

rentábilitást rontó mûanyagfeldolgozó vállalatok érté-

kesítése, amely lehetôvé teszi az erôforrások átcso-

portosítását a magasabb hozzáadott értéket termelô

alaptevékenységre. Ennek a folyamatnak az elsô lé-

pése a négy belsô mûanyagfeldolgozó üzletág önálló

kft.-kbe való kiszervezése volt április 1-jétôl, ami elô-

készítette a mûanyagfeldolgozók 2001-ben lezáruló

értékesítését.

A petrolkémiai vonal további erôsödését biztosította a

2000 tavaszán belépett új polipropilén üzem, valamint

megkezdôdtek a stratégiai fejlesztési projektek elôké-

szítô munkái. 2000-ben valósult meg az 1999-ben el-

határozott átfogó költséghatékonysági program is, en-

nek eredményeképp a társaság

költségei középtávon jelentôsen

csökkeni fognak.

2000 nemcsak az új stratégia és a

költséghatékonysági program mi-

att volt mozgalmas év a TVK életé-

ben. Társaságunk részvénye az

1996-os tôzsdei kibocsátás óta a

Budapesti Értéktôzsde meghatáro-

zó értékpapírja. A korábbi, döntôen

pénzügyi befektetôkbôl álló tulaj-

donosi kör 2000-ben kicserélôdött. Idén vállalatunk

térségben elfoglalt pozíciója, kiépített kereskedelmi

kapcsolatai és a benne rejlô fejlesztési lehetôségek

miatt megjelentek a hazai  szakmai befektetôk a tulaj-

donosok között.

2000 októberében lépett hatályba az új szervezeti fel-

építés, amely már a stratégiai célkitûzésünket tükrö-

zi. A korábbi mûanyag feldolgozók kiszervezését köve-

tôen még hangsúlyosabb szerepet kaptak az üzlet-

ágak, amelyek az olefin és a polimer önálló üzletág-

ként a vezérigazgató közvetlen irányítása alá kerültek.

A következô oldalakon a két üzletág teljesítményének

legfontosabb adatait mutatjuk be az IAS-adatoktól lé-

nyeges eltérést nem mutató magyar számviteli elôírás

szerint. Az üzletági eredmény valamint a kamat-, adó-

és amortizációmentes eredményszámok nem tartal-

mazzák a vállalati központban nem szolgáltatóként

mûködô szervezeti egységek költségeit, egyéb bevé-

teleit, ráfordításait.
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A TVK Rt. termelô üzemei

Üzem Üzembe helyezés éve Technológia Kapacitás (kt/év)

Olefin 1975 LINDE 360

LDPE-I 1970 ICI 55

LDPE-II 1991 BASF 65

HDPE 1986 PHILLIPS 200

PP-II 1983 SUMITOMO 50

PP-III 1989 HIMONT 95

PP-IV 1999 MONTELL 140



Olefin Üzletág

A Tiszai Vegyi Kombinát Linde-technológiával épült

olefingyára 1975-ben kezdte meg mûködését, felvált-

va az elsô, 1970-ben létesített etiléngyárat. A krakko-

lóban atmoszférikus gázolaj és vegyipari benzin hô-

bontásával etilén és propilén, melléktermékként pe-

dig pirolízis-olaj, hidrogén és különbözô szénhidrogén-

frakciók keletkeznek. Az alapanyag döntô többségét a

MOL Rt. biztosítja a TVK számára, ugyanakkor a hô-

bontás során keletkezett melléktermékek majdnem

teljes mennyiségét visszavásárolja társaságunktól.

Az elôállított etilén nagy részét, a propilént pedig tel-

jes egészében a TVK polimer üzemei használják fel.

Egyetlen hazai etiléntermelôként társaságunk látja el

alapanyaggal a BorsodChem PVC-üzemeit. A saját

termelésû etilént az ukrán Oriana konszerntôl vásá-

rolt importetilénnel egészítjük ki, de ennek mennyisé-

ge etiléntermelô kapacitásunk megnövelése miatt

egyre kevésbé jelentôs, 2000-ben mindössze

23,1 kt volt. 

Az idén 86,3 kt etilént szállítottunk a BorsodChem

Rt.-nek, 20 kt-val többet mint 1999-ben.
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Az 1999-ben végrehajtott intenzifikálásnak köszönhe-

tôen az olefingyár etilénre számított kapacitása 320

kt/év-rôl 360 kt/év-re nôtt, propilén esetében pedig

160 kt/év-rôl 185 kt/év-re nôtt. Az elôzetes kalkuláci-

ók szerinti 350 kt/éves kapacitást a magasabb tény-

leges termelési adatok alapján megemeltük 10 kt-val.

Javult az alapanyag fajlagos felhasználása és a kapa-

citáskihasználás is. A megnövekedett kapacitású ole-

fingyár 2000-ben 368 kt etilént állított elô. Ez az elô-

zô évhez viszonyított 68 kt-ás növekedés a krakkoló

102%-os kapacitáskihasználtságának köszönhetô.

A kiemelkedôen magas eredmény annak is köszön-

hetô, hogy 2000-ben nem volt nagyjavítás a termelô

üzemekben.

Propilénbôl azonban a nagyobb kibocsátás ellenére

sem jutott az idei évben exportra, hiszen az új PP-4-es

üzem létesítésével a TVK propilén feldolgozókapacitá-

sa megkétszerezôdött. Az új gyár 2000 márciusában

kezdte meg kereskedelmi célú termelését, ennek kö-

szönhetôen a polipropiléngyártás teljes kapacitása je-

lenleg 280 kt évente. A hiányzó propilén egy részét

a MOL Rt.-tôl vásárolja Társaságunk.

A melléktermékként keletkezô izobutilént, benzol- és

motorbenzin-frakció döntô hányadát a MOL Rt. vásá-

rolja MTBE és benzolgyártáshoz, valamint motorben-

zinkeverô komponensként való felhasználásra.

A kvencsolajat TVK tôszomszédságában található Ti-

szai Columbian Koromgyártó Kft. (CTK) hasznosítja az

ipari koromgyártás alapanyagaként. A CTK 2000 má-

jusáig a TVK 40%-os tulajdonában állt. Az üzletrész ér-

tékesítését követôen hosszú távú szerzôdés szabá-

lyozza a kvencsolajszállítást a TVK és egykori leány-

vállalata között.

Az olefingyár TVK-n kívülre irányuló értékesítésbôl

származó árbevétele megduplázódott az elôzô évhez

képest és értéke 2000-ben elérte a 35 053 millió fo-

rintot, amelyben az árnövekedés, és az értékesített

mennyiség növekedéséne egyaránt szerepet játszott.

A propilénexport megszûnésével az üzletág bevétele

döntôen a hazai piacról származik. 

Az árbevétel növekedése nem tudta ellensúlyozni az

alapanyag és energiahordozók világpiaci árának nega-

tív hatását, ezt tükrözi az üzemi eredmény, amely 

10 756 millió forint, valamint a kamat-, adó- és amor-

tizációmentes eredmény amely 13 634 millió forint.
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Polimer Üzletág

2000. második félévében a korábban elkülönült poli-

etilén és polipropilén üzletágakat a hatékonyabb mû-

ködés és létszámgazdálkodás érdekében egy üzletág-

gá szerveztük. A marketing és értékesítés, a vevôszol-

gálat és termékfejlesztés összevonása az egységes

piaci magatartás és a vevôkapcsolatok hatékonyabb

menedzselését szolgálja.

Polietilén termékcsoport

A TVK 1970-ben az olefingyár által elôállított etilénre

épülô elsô polietiléngyár létesítésével integrált terme-

lést valósított meg. Az elsô, ICI-technológiával épült

LDPE-üzemet 1991-ben követte a BASF-technológiájú

LDPE-II. 1986-ban épült a nagysûrûségû polietilént

elôállító HDPE-üzem PHILLIPS-technológiával. A gyár a

Chem Systems, vegyipari tanácsadó cég költség-

hatékonysági alapon végzett nemzetközi összehason-

lítása szerint jelenleg is az élenjáró kategóriába tarto-

zik. A két, egyenként 55 kt, illetve 65 kt kapacitású

LDPE-üzem kis sûrûségû fólia-, fröccs- és fúvási polie-

tiléneket, színes, fehér és adalék mesterkeverékeket

gyárt TIPOLEN márkanéven. Az elôállított granulátu-

mot csomagolófóliák, mezôgazdasági és zsugorfóliák,

laminált fóliák, üreges fúvott és fröccsöntött mûanyag-

termékek elôállítására használják.

A 200 kt/év kapacitású HDPE-gyár nagy- és közepes

sûrûségû fólia, fúvási, csô, fröccs, hasított szál vala-

mint kábel típusú polietiléneket állít elô. A TIPELIN már-

kanéven forgalmazott termékeket elsôsorban a csoma-

golóanyag-ipar dolgozza fel, de a különbözô fóliák mel-

lett fújt üreges testek, gáz- és vízvezeték gyártására is

alkalmasak.

Az LDPE-üzemek 2000-ben 90%-os kapacitáskihasz-

nálással mûködtek, ami 8%-kal nagyobb volt, mint

1999-ben. A HDPE-gyár kapacitáskihasználása még

ennél is hatékonyabb, 96% volt, amely 11%-os emel-

kedés az elôzô évhez képest. Ez a változás különösen

kedvezô, ha figyelembe vesszük, hogy a HDPE gyár

névleges kapacitása, a folyamatirányítás körsz-

erûsítése következtében 10 kt/év-vel megnôtt. 

A polimergyárak jobb kihasználtságát a 2000-ben fo-

lyamatos alapanyag-ellátás tette lehetôvé. Míg egy év-

vel korábban az olefingyár intenzifikálása többhetes

leállást vett igénybe, 2000-ben nem volt nagyobb

termeléskiesés.

A HDPE-üzemben APC korszerû felügyeleti és folyama-

tirányító rendszer bevezetésével megnövekedett név-

19

TVK – Éves Jelentés – 2000



leges kapacitás és a jobb kapacitáskihasználás

31 kt-ás mennyiségi növekedést eredményezett.

2000-ben rekordmennyiségû, összesen 193 kt HDPE-

granulátumot állítottunk elô. A 2000-ben elôállított

LDPE-granulátum mennyisége 108 kt volt. A HDPE

granulátumok 79,5%-át, az LDPE-granulátumoknak

pedig 62%-át külföldön értékesítettük. Az LDPE belföl-

di értékesítésének volumennövekedése a korábban

belsô felhasználóként kezelt mûanyag-feldolgozó egy-

ségek 2000. évi önálló kft-kbe való kiszervezésének

tudható be. 

Legfontosabb célpiacaink továbbra is az európai or-

szágok. Az exportértékesítés döntô többségét Auszt-

ria, Németország, Olaszország és Nagy-Britannia  pia-

caira saját kereskedelmi vállalatain keresztül bonyolí-

totta a társaság.

A polietilén termékcsoport értékesítésének árbevéte-

le 65 414 millió forint volt, amely 60%-kal meghalad-

ja az elôzô év árbevételét. Az LDPE termékcsoport ár-

bevétele ebbôl 23 525 millió forint, a HDPE termék-

csoporté pedig 41 889 millió forint. A polimerek fôpi-
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aci árának növekedése az LDPE termékcsoport árbe-

vétel növekedéséhez 6 917 millió Ft-tal, az elôzô évit

9%-kal meghaladó termelési volumen növekedés pe-

dig 1 387 millió Ft-tal járult hozzá. A HDPE termékcso-

portnál a fôpiaci árnövekedés 10 918 millió Ft-os, a

termelés 19%os növekedése pedig 5 016 millió Ft-os

árbevétel-növekedést idézett elô.

Az árbevétel növekedése ellenére a poletilén üzleti te-

rület üzemi eredménye 261 millió Ft-tal csökkent a

múlt évhez viszonyítva és 6 353 millió Ft-ot tett ki.

Ehhez az LDPE termékcsoport hozzájárulása 3 303

millió Ft-ot, a HDPE termékcsoporté pedig 3 040 mil-

lió Ft volt. A csökkenést az a már többször említett pi-

aci változas idézte elô, amelyben a polimerárak növe-

kedése elmaradt az alapanyagárak emelkedésétôl és

ezáltal a termékfedezetek jelentôsen lecsökkentek.

Az LDPE termékcsoport kamat-, adó-, és amortizació-

mentes eredménye 2000-ben 3 485 millió Ft, a HDPE

termékcsoporté pedig 3 553 millió Ft volt. A polietilén

terület EBITDA-ja így összességében 1 380 millió Ft-

tal maradt el az elôzô évi teljesítménytôl. 
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Polipropilén

Az 1983-ban üzembe helyezett SUMITOMO és az

1989 óta üzemelô HIMONT–technológiájú polipropi-

lén-gyárak mellett 2000 tavaszától a legmodernebb

MONTELL technológiájú polipropilénüzem állítja elô a

TVK TIPPLEN márkanevû polipropiléntermékeit.

A mindössze 20 hónap alatt megvalósult beruházás

ráfordításai nem haladta meg a tervezett 23 milliárd

forintot. Az új kapacitás üzembe helyezésével 2000-re

280 kt/év-re nôtt a Társaság polipropiléntermelô ka-

pacitása. Az üzletág homopolimer, heterofázisú- és

random kopolimereket gyárt, amelyek a fröccs-, extrú-

ziós, öntött és vízzel hûtött fújt fólia, biaxiálisan orien-

tált fólia, raffia és monofilament, szál, és extrúziós be-

vonó típusok közé sorolhatók. Az említett termékeket

a mûanyagfeldolgozás csövek, extrudált lemezek, fib-

rillált és hasított szálak, szôtt zsákok, kötelek és zsi-

negek készítéséhez, fröccsöntött háztartási cikkek, já-

tékok, autóalkatrészek, csomagolóanyagok, transzpa-

rens öntött és fújt fóliák valamint két irányban nyújtott

polipropilénfóliák gyártására használja.

Az polipropilénüzemek kapacitáskihasználása 2000-

ben 83% volt, amely 11%-kal marad el az elôzô évitôl,

úgy hogy a termelés az alacsonyabb kapacitáskihasz-

nálás ellenére 134 kt-ról 231 kt-ra nôtt. A korábbi

évekkel ellentétben 2000-ben a saját elôállítású pro-
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pilén mennyisége nem volt elegendô a 140 kt-val

megemelkedett kapacitás monomerellátására, ezért

a propilénexportot leállítottuk és külsô forrásból is vá-

sároltunk propilént. Emellett a monomerellátás korlá-

tai miatt a kevésbé költséghatékony PP-II üzemet

csak részlegesen mûködtettük. 

Az új PP-IV gyár üzembehelyezésével a belföldi és az

exportértékesítés volumene is jelentôsen növekedett,

rendre 50 illetve 94%-kal. A megnövekedett árualap

döntô többségét a hagyományos európai piacainkon,

fôként Németországban, Ausztriában, Olaszország-

ban, Nagy-Britanniában értékesítettük.

A polipropilén ágazat árbevétele az idei évben 40 105

millió forint volt, két és félszerese az 1999-ben elért

árbevételnek. Az árbevétel ilyen mértékû növekedésé-

ben a fentebb említett volumennövekedés mellett je-

lentôs szerepet játszott az áremelkedés hatása is.

A fôpiaci jegyzett árak növekedésének hatására az

USD-ben számított polipropilén belföldi árak az év fo-

lyamán 16%-kal, az exportárak 25%-kal nôttek.

A PP termékcsoport üzemi eredménye 1 974 millió fo-

rintról 47 millió forintra csökkent. A kamat-, adó- és

amortizációmentes eredmény 3 118 millió forint volt.

A Társaság 2000-ben 3 071 millió forint amortizációt

számolt el az üzleti területnél. 
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TVK Italia S.r.l.

A TVK Italia S.r.l. milánói székhelyû kereskedelmi cég,

melyet a TVK Rt. (60%) és az olasz Cordusio SpA

(40%) hozott létre 1994-ben. A TVK Rt. 1995-ben

megvásárolta az olasz partnertôl a TVK Italiaban meg-

lévô 40%-os részesedését és így tulajdoni aránya

100%-ra nôtt. A cég tevékenysége fôként a TVK termé-

keinek az olasz piacon történô értékesítése. A társas-

ág törzstôkéje 40 000 ezer olasz líra (ITL). 

2000-ben az értékesítés nettó árbevétele 13 863 mil-

lió forint volt, mely 5 077 millió forinttal magasabb,

mint az elôzô évben. Az adózott eredmény és a mér-

leg szerinti eredmény 7 millió forint, mely 12%-kal ala-

csonyabb az 1999. évitôl. A társaság 2000. évi saját

tôkéje 30 millió forint.

TVK UK Ltd.

A TVK UK Ltd. londoni székhelyû kereskedelmi cég,

melyet a TVK Rt. (100%) hozott létre 1996-ban. A tár-

saság törzstôkéje 200 ezer angol font (GBP). A cég

feladata, hogy a TVK termékeit az angol piacon

értékesítse. 

2000-ben az értékesítés nettó árbevétele 9 782 mil-

lió forint, mely 3 075 millió forinttal több, mint 1999.

évben. Az adózott és a mérleg szerinti eredmény 20

millió forint veszteség, mely 20,5 millió forinttal ala-

csonyabb az elôzô évitôl. A társaság 2000. évi saját

tôkéje 41 millió forint.

TVK Inter-Chemol GmbH.

A TVK Inter-Chemol GmbH Frankfurt am Main-i székhe-

lyû kereskedelmi cég, melyet a TVK Rt (51%) és a Me-

tallgesellschaft GmbH (49%) alapított 1997-ben.

A társaság törzstôkéje 1 200 ezer német márka

(DEM). A cég tevékenysége fôként a TVK termékeinek

a német piacon való értékesítése.

A TVK Rt. 75 millió Ft-tal átértékelte 2000. év végén a

részesedést, amelynek jelenlegi értéke 99 millió Ft.

2000-ben a cég 15 954 millió forint nettó árbevételt re-

alizált, mely 5 794 millió forinttal magasabb, mint

1999. évben. Az adózott és a mérleg szerinti eredmény

32 millió forint, elôzô évhez képest 60 %-kal növeke-

dett. A társaság 2000. évi saját tôkéje 205 millió forint.
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Flexofol Kft.

A Flexofol Termelô és Kereskedelmi Kft. 1999. au-

gusztus 23-án alakult. A 2000. év folyamán a TVK Rt.

2 308 millió Ft értékben apportálta a korábbi Flexofol

Üzletág eszközeit. A tiszaújvárosi társaság 2000. áp-

rilis 1-jén kezdte meg tényleges termelô és kereske-

delmi tevékenységét. A TVK Rt. 2000 nyarán összeál-

lította a tenderdokumentációt, amely alapján a poten-

ciális vásárlók benyújthatták pályázatukat a Flexofol

Kft. megvásárlására. A TVK Rt. 1 566 millió Ft érték-

vesztést számolt el a vevôk által a kft. eszközeire be-

nyújtott kötelezô érvényû ajánlatok alapján, így a ré-

szesedés értéke 2000. év végén 745 millió Ft volt.

A Flexofol Kft. tevékenységi köre: mûanyag csomago-

lóeszközök, mûanyag fólia, csô, és egyéb mûanyag

termékek valamint vegyi szál gyártása, vegyi áru és

egyéb nagykereskedelem.

2000-ben az értékesítés nettó árbevétele 1 304 mil-

lió forint, az adózott és a mérleg szerinti veszteség –

513 millió forint volt. A társaság 2000 évi saját tôkéje

1 799 millió forint.

Biafol Kft.

A Biafol Termelô és Kereskedelmi Kft. 1999. augusz-

tus 23-án alakult. A 2000. év folyamán a TVK Rt.

7 445 millió Ft értékben apportálta a korábbi Biafol

Üzletág eszközeit a Biafol Kft-be. A tiszaújvárosi leány-

vállalat 2000. április 1-jén kezdte meg tényleges ter-

melô és kereskedelmi tevékenységét. A TVK Rt. 2000

nyarán összeállította azt a tenderdokumentációt,

amely alapján a potenciális vásárlók benyújthatták

pályázatukat a Biafol Kft. megvásárlására. A Biafol

Kft.-ben lévô befektetésére a TVK Rt. 1 651 millió Ft

értékvesztést számolt el a vevôk által benyújtott leg-

jobb kötelezô érvényû ajánlat alapján, így a részese-

dés értéke a 2000 év végén 5 797 millió Ft. A kft. te-

vékenységi köre: mûanyag csomagolóeszközök gyár-

tása; mûanyag fólia, csô gyártása; egyéb mûanyag

termékek gyártása; vegyi áru nagykereskedelem, va-

lamint egyéb nagykereskedelem.

2000-ben az értékesítés nettó árbevétele 6 121 mil-

lió forint, az adózott és a mérleg szerinti eredmény

366 millió forint volt. A társaság 2000. évi saját tô-

kéje 7 815 millió forint.
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TVK-MOL Chem S.a.r.l.

A TVK MOL-CHEM S.a.r.l. párizsi székhelyû kereske-

delmi cég, melyet a TVK Rt. és a MOL-CHEM Kft. 50-

50%-os részesedéssel alapított 1997-ben. A társaság

törzstôkéje 500 ezer francia frank (FRF). A cég tevé-

kenysége a TVK Rt. és a MOL-CHEM Kft. termékeinek

francia piacon történô értékesítése. 

A 2000. évben a cég által realizált nettó árbevétel

8 776 millió forint volt, amely 4 694 millió forinttal

magasabb az elôzô évitôl. Az adózott és a mérleg sze-

rinti eredménye 7,6 millió forint. A társaság 2000. évi

saját tôkéje 46 millió forint.

Tisza-Form Kft.

A Tisza-Form Termelô és Kereskedelmi Kft. 1999. au-

gusztus 23-án alakult. 2000. év folyamán  a TVK Rt.

534 millió Ft értékben apportálta a korábbi Formplast

Üzletág eszközeit. A Társaság 2000. április 1-jén

kezdte meg tényleges termelô és kereskedelmi tevé-

kenységét Tiszaújvárosban. A TVK 2000 nyarán

összeállította a tenderdokumentációt, amely alapján

a potenciális vásárlók benyújthatták pályázatukat a Ti-

sza-Form Kft. megvásárlására. A TVK Rt. 263 millió Ft

értékvesztést számolt el 2000. év végén a vevôk által

benyújtott kötelezô érvényû ajánlatok alapján, így a ré-

szesedés értéke 274 millió Ft. A Tisza-Form Kft. tevé-

kenységi köre: mûanyag csomagolóeszközök, mû-

anyag fólia, csô és mûanyag termékek gyártása; vegyi

áru és egyéb nagykereskedelem.

2000-ben az értékesítés nettó árbevétele 547 millió

forint. Az adózott és a mérleg szerinti veszteség

80 millió forint. A tárgyévi saját tôke 458 millió forint.

TVK-Austria GmbH.

1998 decemberében megalakult a Wiener Neustadt-i

székhelyû TVK-Austria GmbH. 500 000 ATS törzstôké-

vel, 51%-os TVK Rt. tulajdoni hányaddal. A társaság

feladata a TVK Rt. polimertermékeinek ausztriai érté-

kesítése. Társtulajdonosunk az ITRACO GmbH.

A 2000. évben az értékesítés nettó árbevétele 4 846

millió forint, az adózott és a mérleg szerinti eredmé-

nye 57 millió forint volt. A társaság 2000. évi saját tô-

kéje 121 millió forint.

HelioPlast Kft.

A HelioPlast Termelô és Kereskedelmi Kft. 1999. au-

gusztus 23-án alakult. 2000. év folyamán a TVK Rt.

498 millió Ft értékben apportálta a korábbi Agrofol Üz-

letág eszközeit. A Társaság 2000. április 1-jén kezdte

meg tényleges termelô és kereskedelmi tevékenysé-

gét. A TVK 2000 nyarán összeállította a tenderdoku-

mentációt, amely alapján a potenciális vásárlók be-
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nyújthatták pályázatukat a Helioplast Kft. megvásárlá-

sára. A társaság székhelye Tiszaújváros, tevékenysé-

gi köre mûanyag csomagolóeszközök, mûanyag fólia,

csô, egyéb mûanyag termékek és vegyi szál gyártása;

vegyi áru és egyéb nagykereskedelem. 

2000-ben az értékesítés nettó árbevétele 2 368 millió

forint, az adózott és a mérleg szerinti eredmény 173

millió forint volt. A tárgyévi saját tôke 674 millió forint. 

Unterland A.G.

A TVK Rt. 1998. december 17-én megvásárolta a

kufsteini székhelyû osztrák Unterland Flexible Packa-

ging AG 74%-os tulajdoni hányadát. A tranzakció so-

rán a TVK Rt. 24%-os tulajdoni hányadot közvetlenül,

50%-ot pedig közvetetten, a TVK Holding AG-n keresz-

tül szerzett meg, amely a TVK Rt. 100%-os ausztriai

bejegyzésû leányvállalata. A TVK Rt. a kisebbségi tu-

lajdonossal együtt 1999. márciusában 100 millió

ATS-összegû tôkeemelést hajtott végre az Unterland

A.G.-ban. Miután ebben a tôkeemelésben a TVK Hold-

ing AG nem vett részt, így a TVK Rt. közvetlen része-

sedése 24%-ról 49%-ra nôtt. Az Unterland AG jelenle-

gi alaptôkéje 200 millió ATS. 

A vállalat jelentôs piaci részesedéssel rendelkezik

Nyugat-Ausztriában és Dél-Németországban, terméke-

it az osztrák piacon kívül Nyugat-Európában is értéke-

síti. A társaság polietilén és polipropilénfólia terméke-

ket gyárt és forgalmaz, fôbb termékei az ipari strech-

fólia, tasak és zsugorfólia. A TVK Rt. a tiszaújvárosi

mûanyag-feldolgozókhoz hasonlóan az Unterland

A.G.-ban meglévô részesedésének eladásáról is dön-

tött. 2000 nyarán összeállítottuk a tenderdokumentá-

ciót, amely alapján a potenciális vásárlók benyújthat-

ták pályázatukat az Unterland A.G. megvásárlására.

A vevô által benyújtott kötelezô érvényû ajánlat alap-

ján a TVK Rt. 7 268 millió Ft értékvesztést számolt el

a társaság pénzügyi helyzetének és jövedelemterme-

lô képességének figyelembevételével, így a részese-

dés értéke 2000. év végén 19 millió Ft volt.

A társaság 2000. évi értékesítés nettó árbevétele

30 068 millió forint, az üzemi tevékenység eredménye

4 526 millió forint veszteség, az adózott és mérleg

szerinti eredménye 3 210 millió forint veszteség, mely

2 869 millió forinttal alacsonyabb, mint elôzô évben.

Saját tôkéje 4 475 millió forintot tett ki, 2000-ben. 

Plastico S.A.

A Plastico S.A. romániai, sepsiszentgyörgyi székhelyû

termelô cég, melynek 67%-os tulajdoni hányadát

1997 októberében vásárolta meg a TVK Rt. Az 1998

év folyamán végrehajtott több tranzakció hatására a

TVK Rt. részesedése 91%-ra nôtt. A társaság tôke-

emelés utáni alaptôkéje 25 019 millió román lej

(ROL). Tevékenységi köre mûanyagfeldolgozás és ér-
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tékesítés. A TVK Rt. a tiszaújvárosi mûanyag-feldolgo-

zókhoz hasonlóan az Plastico S.A. eladásáról is dön-

tött. A várható értékesítési ár, valamint a Plastico

pénzügyi helyzete, jövedelemtermelô képessége és

piaci kilátásai alapján a TVK Rt. 572 millió Ft érték-

vesztést számolt el 2000. év végén, így a részesedés

értéke 14 millió Ft-ra csökkent.

A 2000. évben a társaság 482 millió forint nettó ár-

bevételt realizált, 55 millió forinttal többet, mint az

elôzô évben. Az üzemi tevékenység 6 millió forint

veszteséget, az adózott és mérleg szerinti eredménye

146 millió forint veszteséget mutatott, amely az elôzô

évhez képest 108 millió forinttal kedvezôbb. A tárgy-

évi saját tôke összege 135 millió forint, 77%-kal keve-

sebb, mint 1999-ban hasonló adata. A TVK a céget

hosszú lejáratú tulajdonosi devizakölcsönnel finanszí-

rozta, amelyen a Plastico a lej USD-hez viszonyított

gyors leértékelôdésének következtében jelentôs árfo-

lyamveszteséget volt kénytelen elszámolni. 

TIPSZO Ipari és Szolgáltató Kft.

A TVK Rt. 1996-ban hozta létre a tiszaújvárosi székhe-

lyû TIPSZO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t. A tár-

saság jelenlegi törzstôkéje 433 millió forint, tevékenysé-

gi köre emelôgépek, hô- és klímatechnikai beren-

dezések, kazánok és tartályok gyártása és javítása.

2000-ben a társaság 436 millió forint nettó árbevételt

realizált, szemben az 1999. évi 512 millió forinttal.

A tárgyévi üzemi tevékenység eredménye 11 millió fo-

rint, 23 millió forinttal kevesebb, mint az elôzô évben.

A mérleg szerinti veszteség 2000-ben -150 millió forint,

amely 177 millió forint csökkenést mutat az elôzô év

hasonló adatához képest.

A társaság 2000 év végi saját tôkéje 319 millió forint,

180 millió forinttal kevesebb, mint 1999-ben. 2000.

évben a Társaság adózás elôtti eredménye a TVK-Gép-

gyár Kft-re elszámolt értékvesztés nélkül 4,1 millió Ft

lett volna. A társaság értékvesztés nélküli eredményé-

bôl kitûnik, hogy a gazdálkodásából származó eredmé-

nye jelentôs mértékben csökkent az év folyamán, és a

2000. évi módosított eredménye mindössze 15%-a az

elôzô évinek.

TVK Gépgyár Kft.

A TVK Gépgyár Kft. tiszaújvárosi székhelyû társaság,

melyet a TVK Rt. alapított 1994-ben, 437 millió forint

saját tôkével. Tevékenysége tartalék alkatrészek és

nyomástartó berendezések gyártása, valamint kar-

bantartó-, szerelôszolgáltatás nyújtása elsôsorban a

TVK Rt. részére. 1997 folyamán a TVK Rt. értékesítet-

te a gépgyárat egy másik leányvállalatának, a TIPSZO

Kft-nek, 134 millió forint veszteséggel, amely a kon-
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szolidálásban kiszûrésre került. 1997-ben a TVK Gép-

gyár Kft. a TIPSZO Kft-n keresztül teljes körûen a kon-

szolidációs körben maradt.

2000-ben az értékesítés nettó árbevétele 976 millió fo-

rint, 5,8%-kal kisebb, mint 1999-ben. A tárgyévi üzemi

tevékenység eredménye 71 millió forint veszteség.

A társaság 2000. évi mérleg szerinti vesztesége 83 mil-

lió forint, szemben a 1999. évi 146 millió forinttal.

A tárgyidôszaki saját tôke 7 millió forint, 86 millió forint-

tal, 92,5%-kal kevesebb, mint 1999-ben. 

Amerwind B.V.

A TVK Rt. 1999. decemberében megvásárolta az

amszterdami székhelyû Amerwind B.V.-t, amelyben tu-

lajdoni aránya 100%. A társaság alaptôkéje 200 ezer

holland gulden (NLG). A társaság feladata, hogy a TVK

Rt. nemzetközi pénzügyi akvizíciós leányvállalataként

tevékenykedjen. Az Amerwind B.V. 2000. év folyamán

értékesítette a tulajdonában lévô TVK részvényeket.

A TVK Rt. a részesedésre jutó saját tôke alapján 10 161

millió Ft-tal felértékelte a könyveiben a részesedés érté-

két, amely így a 2000. év végére 14 170 millió Ft lett.

TVK Ecocenter Kft.

A TVK Kft-t a TVK Rt., az Interservice Group Kft., a Zu-

ter Kft. (40%-ban) és magánszemélyek alapították

10 millió forint törzstôkével. 1999. áprilisban a TVK

Rt. a ZUTER Kft-tôl megvásárolta a társaságnak

a TVK Ecocenter Kft-ben meglévô üzletrészét. Az üzlet-

rész vételára 35 millió Ft volt és a vásárlást követôen

a TVK Rt. részesedése 91%-ra növekedett az érdekelt-

ségben. A TVK Rt. 1999. júniusi igazgatósági határo-

zat értelmében a társaságnál 540 millió Ft értékben

törzstôkeemelést hajtott végre. Ezzel a TVK Rt. része-

sedése 91%-ról 99,83%-ra nôtt. 1999. év végén a

TVK Rt. 150 millió Ft, 2000. év végén 67 millió Ft ér-

tékvesztést számolt el, így a részesedés értéke 363

millió Ft-ra változott. A vállalkozás székhelye Tiszaúj-

város. Tevékenységi körébe tartozik a hulladékhasz-

nosítás, hulladékok kezelése és ártalmatlanítása.

2000-ben a cég 11 millió forint nettó árbevételt realizált.

Az adózott és a mérleg szerinti vesztesége – 60 millió fo-

rint. A tárgyidôszaki saját tôkéje 364 millió forint.

Inno-Comp Kft.

A TVK Rt. 1998 decemberében az ausztriai székhelyû

PCG Polyconsult A.G. céggel – 822 millió Ft-os törzs-

tôkéjû – Inno-Comp Kft. néven vegyes vállalatot hozott

létre tiszaújvárosi székhellyel, amelynek profilja spe-

ciális thermoplasztikus kompaund termékek gyártá-

sa, értékesítése és fejlesztése. A TVK Rt. a 69%-os

részesedés megszerzését 266 millió forint apport és

300 millió forint készpénzben teljesítette. A TVK Rt.

49 millió Ft értékvesztést számolt el a 2000. év vé-

gén, így a részesedés értéke 517 millió Ft.
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2000-ben a cég 2 168 millió forint nettó árbevételt re-

alizált. Az adózott és a mérleg szerinti vesztesége-

36 millió forint. A társaság 2000. évi saját tôkéje

749 millió forint.

TVK ReMat Kft.

A TVK ReMat Kft. a társaság termelési tevékenysége

során keletkezô hulladékok, selejtanyagok újrahasz-

nosításával foglalkozik. A TVK Rt. 1998-ban 121 mil-

lió forint összegben, 1999-ben 345 millió forint

összegben a TVK ReMat Kft-nél tôkeemelést hajtott 

végre. A TVK Rt. részesedése a tôkeemelések után

98,71%-ra nôtt. A társaság székhelye Tiszaújváros.

2000-ben a cég 471 millió forint nettó árbevételt rea-

lizált. Az adózott és a mérleg szerinti eredménye 1 mil-

lió forint. A társaság 2000. évi saját tôkéje 504 millió

forint.

Ecomissió Kft.

A TVK Égetômû Kft. 1996-ban jött létre 423 millió forint

törzstôkével, amelyet a tulajdonos 1997-ben 311 mil-

lió forinttal megemelt. Tevékenységi körébe tartozik a

kommunális, veszélyes és egyéb hulladékok kezelése.

1998-ban a TVK Égetômû Kft. neve Ecomissió Kft-re

változott.

2000-ben a cég 403 millió forint nettó árbevételt reali-

zált. Az adózott és a mérleg szerinti eredmény 15 millió

forint. A 2000 év végi saját tôke 717 millió forint.

TVK Ingatlankezelô Kft.

A TVK Rt. 1998 májusában telephelyi ingatlanok hasz-

nosítására megalapította a TVK Ingatlankezelô Kft.-t.

A társaság törzstôkéje 2 638 millió forint volt, melybôl

2 134 millió forint apport, 504 millió forint pedig kész-

pénz formájában került átadásra.

A TVK Rt. 13 millió Ft-tal átértékelte 2000. év végén

a részesedését, amelynek az értéke így lett 2 651 mil-

lió Ft. A társaság tevékenysége az ingatlanok kezelé-

se, felújítása, valamint az ingatlanok hasznosítása

bérbe adással vagy egyéb módon.

2000-ben az értékesítés nettó árbevétele 364 millió

forint. Az adózott eredménye 26 millió forint volt, mely

teljes összegében osztalékként került kifizetésre.

A 2000. év végi saját tôkéje 2 651 millió forint.
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A petrolkémiai tevékenységet folytató vállalatok számára rendkívül kedvezôt-

lenül alakultak a világpiaci termékárak. Az 1999-ben megindult alapanyagár-

emelkedés 2000-ben újabb lendületet kapott. A kôolaj ára áprilisban na-

gyobb, majd júliusban és októberben kisebb megtorpanásokkal folyamatosan

emelkedett. Éves szinten a tonnánkénti átlagár 61%-kal haladta meg az

1999-es értéket. A kôolaj ármozgását követô alapanyagok esetében az emel-

kedés még jelentôsebb. A vegyipari benzin ára 58%-kal, a gázolajé pedig 86%-

kal növekedett. 

Az alapanyagárak mozgásával szinte ellentétes vonalat követtek a polimerek

piaci jegyzett árai, így a polimerek termékenkénti fedezete jelentôsen csök-

kent. Egyrészt a termékárak növekedése az alapanyagárak növekedési üte-

mének csak töredékét érte el, másrészt a termékárak mozgására 1999 szep-

temberétôl a csökkenô tendencia volt jellemzô. 

Mindez jelentôsen megnehezítette a polimergyártók helyzetét a tengerentú-

lon, Ázsiában és Európában egyaránt. A nyári szezon szokásos visszaesését

követôen 2000-ben nem erôsödött a kereslet. Az összes polimertermék be-

fektetési-megtérülési rátája romlott az év során. A csökkenô fedezetek, vala-

mint a piaci keresleti-kínálati viszonyok jobb összehangolása és az árak sta-

bilizálásának érdekében több vezetô polimergyártó is csökkentette a terme-

lését az év utolsó két hónapjában.
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Eredménykimutatás

A TVK csoport árbevétele 54%-kal, 122 360 millió Ft-

ról 188 252 millió Ft-ra növekedett. Az árbevétel-növe-

kedés a polimergyártás árbevétel-növekedésével ma-

gyarázható, mivel a 66 222 millió Ft-os növekedésbôl

62 658 millió Ft-ot az anyavállalat árbevételének nö-

vekedése tett ki. Az alaptevékenységbôl származó ár-

bevétel-növekedés még ezt is meghaladta, mivel

1999-ben még a tiszaújvárosi mûanyagfeldolgozók

teljes évi árbevételükkel, 8 590 millió Ft-tal, az április

1-jei kiszervezésük nyomán azonban 2000-ben már

csak elsô negyedéves árbevételükkel, 4 202 millió Ft-

tal járultak hozzá az anyavállalat árbevételéhez.

Az árbevétel növekedésében az értékesített mennyi-

ségek és az értékesítési árak növekedése egyaránt

szerepet játszott. 2000 évben az olefingyár 68 kt, az

LDPE gyárak 9 kt, a HDPE gyár 31 kt, a PP gyárak pe-

dig 92 kt-val gyártottak több terméket, mint 1999-

ben. A termelt mennyiségek növekedését az Olefin-

gyár 1999-ban végrehajtott intenzifikálása valamint

egy 140 kt/év kapacitású Polipropilén gyár (PP IV) lé-

tesítése tette lehetôvé.

Éves tekintetben jelentôs volt az egyes termékek fôpi-

aci átlagárának növekedése is: a DEM-ben kifejezett

belföldi és exportárak növekedése az LDPE esetében

7% illetve 18%, a HDPE esetében 9% és 17%, a PP

esetében pedig 16% és 25% volt. A fôpiaci árak éves

átlagának növekedésében jelentôs szerepet játszott a

HUF/USD árfolyam 19%-os változása is. Összességé-

ben az árváltozás 47 468 millió Ft-tal (amelybôl 12

362 millió Ft az árfolyamváltozás hatása), a volumen-

változás 15 190 millió Ft-tal járult hozzá a TVK Rt. ár-

bevételének növekedéséhez.

Belföldi értékesítés Export értékesítés Összes

árbevétele árbevétele árbevétele

Petrolkémia

Olefin 31 306 3 747 35 053

LDPE 9 737 13 788 23 525

HDPE 9 065 32 824 41 889

PP 15 319 24 786 40 105

Egyéb 2 995 1 895 4 890

Összesen 68 422 77 040 145 462
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A TVK Rt. árbevételének területenkénti
megoszlása 2000-ben (M Ft)



Az árnövekedés az év során nem volt egyenletes, sôt

az év második felében a granulátumárak folyamato-

san csökkentek. 2000 utolsó negyedévében az LDPE

26%, a HDPE 22%, a PP pedig 9%-kal volt olcsóbb,

mint 1999 azonos idôszakában, és 9%, 8% illetve

10%-kal olcsóbb, mint a harmadik negyedévben. 

A polimerexport-értékesítés kétharmadát a saját ke-

reskedelmi vállalatain keresztül bonyolította a társa-

ság. Az elôzô évekhez hasonlóan az export nagy része

2000-ben is Németországba (24%), Olaszországba

(16%), az Egyesült Királyságba (19%) és Ausztriába

(8%) irányult.
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Árbevétel-változás tényezôi (M Ft)

Árváltozás Volumenváltozás Árbevétel változás

hatása hatása 1999-hez viszonyítva

Olefingyár 15 574 2 936 18 510

LDPE 6 094 2 210 8304

HDPE 10 919 5 015 15 934

PP 12 473 11 652 24 125

A TVK Rt. exportértékesítésének megoszlása (M Ft)

1999 2000

Európa 38 793 68 566

Nyugat-Európa 35 873 65 484

Volt szocialista országok 2 920 3 082

Közel-Kelet 1 669 4 622

Észak-Amerika 834 3 082

Afrika 417 770

Export árbevétel összesen 41 713 77 040

Az értékesítés árbevételének növekedésében egya-

ránt közrejátszott az Olefingyárban termelt mellékter-

mékek mennyiségének és árának növekedése. Az

Olefingyár 914 kt vegyipari benzin és 178 kt gázolaj

feldolgozásával 368 kt etilént és 184 kt propilént ál-

lított elô.  A fôtermékek mellett 2000-ben összesen

305 kt melléktermék keletkezett, amelynek jelentôs

részét a MOL Rt. vásárolta meg. 8 kt-val (25%) csök-



kent az ukrán Oriana konszerntôl vásárolt etilén

mennyisége, amely összesen 23 kt volt, ugyanakkor

30%-kal nôtt a BorsodChem részére értékesített eti-

lén, amely így 86 kt-t tett ki. Ezeket a változásokat a

már említett, 1999-ben megvalósított olefingyári ka-

pacitásnövelés tette lehetôvé.

2000-ben a TVK csoport konszolidált árbevétele

43 120 millió Ft-tal haladta meg az anyavállalat árbe-

vételét. A leányvállalatok közül a jelentôs volt az Un-

terland A.G. hozzájárulása a konszolidált árbevételhez

(30 068 millió Ft), valamint a TVK Rt. külkereskedel-

mi leányvállalataié.

A TVK csoport értékesítésének közvetlen költsége

68%-os növekedést mutatva 2000-ben összesen 160

533 millió Ft-ot tett ki, amelybôl 122 982 millió Ft volt

a TVK Rt. költsége. Bár a megnövekedett termelési

volumenekhez felhasznált alapanyag mennyisége is

nôtt, a költségtömeg ilyen jelentôs mértékû növeke-

dését az alapanyagok világpiaci árának emelkedése

okozta. Ezt támasztja alá, hogy a TVK Rt. költség-

struktúrájában mindig is meghatározó szerepet játszó

anyagköltség, 2000-ben a társaság összköltségébôl

79%-kal részesedett, a tavalyi hasonló idôszak 69%-

ához képest. A jegyzett árak növekedése és a

HUF/USD árfolyamváltozás együttes hatásaként a

MOL Rt.-tôl beszerzett vegyipari benzin forintban kife-

jezett éves átlagára 80%-kal, a gázolajé pedig 121%-

kal volt magasabb, mint 1999-ben.

Az energiaköltség 21%-kal, 7 432 millió Ft-ról 8 978

millió Ft-ra, a személyi jellegû kifizetések 8%-kal,

7 411 millió Ft-ról 7 993 millió Ft-ra, az értékcsökke-

nési leírás pedig – az 1999-ban üzembe helyezett je-

lentôs értékû új létesítmények miatt – 61%-kal, 5 694

millió Ft-ról 9 176 millió Ft-ra emelkedett.

A konszolidált bruttó eredmény 28 049 millió Ft, a

TVK Rt. bruttó eredménye pedig 22 480 millió Ft-volt,

ami 1 168 millió Ft illetve 2 636 millió Ft-tal haladja

meg az 1999-es eredményt. Azt, hogy a növekedés

csak ilyen szerény mértékû volt az idézte elô, hogy a

felhasznált alapanyagok árának növekedését a poli-

merárak nem követték. 

Az értékesítés általános és adminisztratív költségei

konszolidált szinten 22 697 millió Ft-ot tettek ki,
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amely összeg 9%-kal magasabb az 1999-es értéknél.

Az anyavállalat közvetett költségei 6%-kal nôttek.

13 790 millió Ft-ra. Az inflációtól jóval elmaradó költ-

ségnövekedés a TVK Rt.-nél és a leányvállalatoknál

életbe léptetett szigorú költséggazdálkodási program-

nak köszönhetô, valamint annak, hogy számos egy-

szeri tétel miatt 1999-ben viszonylag magas volt a bá-

zis. A költséggazdálkodás eredményeit rontotta

mennyiségi kedvezmények növekedése, amely az ér-

tékesített mennyiségek és a termékár növekedés mi-

att 1 292 millió Ft-tal haladta meg az 1999-es érté-

ket. A közvetett költségekbôl az anyavállalat után

a legnagyobb rész az Unterland A.G.-nél merült fel,

6 120 millió Ft értékben.

A fenti tényezôk hatására 2000. év üzemi eredménye

társasági szinten 8.690 millió Ft-ot, csoportszinten

pedig 5.352 millió Ft-ot,  ért el 27%-os növekedést il-

letve 11%-os csökkenést mutatva. A konszolidációba

bevont leányvállalatok közül az Unterland 4 526 mil-

lió Ft-tal, a Flexofol Kft 450 millió Ft-tal rontotta, mi-

közben a Biafol Kft. 540 millió Ft-tal, a Helioplast Kft.

pedig 206 millió Ft-tal javította az üzemi eredményt.

A konszolidált egyéb bevételek 3 159 millió Ft-ot, az

anyavállalat egyéb bevételei 3 252 millió Ft-ot tettek

ki, 812 millió Ft (35%) illetve 1 845 millió Ft (131%) nö-

vekedést mutatva. Jelentôs tétel volt a karbantartás

és egyéb szolgáltatások bevételének 943 millió forint

értékû növekedése a kiszervezett mûanyag érdekelt-

ségek felé történô kiszámlázások következtében.

A konszolidált egyéb ráfordítások összege 3 574 mil-

lió Ft volt, melyhez a TVK Rt 3 725 millió Ft-tal  járult

hozzá. 

A kiszervezett mûanyag érdekeltségek által történô

kiszámlázások következtében a karbantartás és

egyéb szolgáltatások ráfordítása 593 millió forinttal

emelkedett.

2000-ben a TVK csoport „kamat, rendkívüli bevételek

és adózás elôtti eredménye” (EBIT) 4 937 millió Ft

volt, amelyhez a TVK Rt. 8 217 millió Ft-tal járult hoz-

zá. A TVK Rt. kamat- adózás- és amortizációmentes

eredménye (EBITDA) 17 393 millió Ft-ot ért el, amely

60%-os növekedést mutat. 
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A nettó pénzügyi bevételek soron kerültek kimutatás-

ra a kamatbevételek és kamatköltségek, az árfolyam-

nyereség és veszteség, valamint a befektetések érté-

kesítésének eredménye. A pénzügyi bevételek jelen-

tôs mértékû növekedését az idézte elô, hogy a TVK

Rt. az év során több befektetését is értékesítette.

Ezek közül a legjelentôsebbek a Columbian Tiszai Ko-

romgyártó Kft.-ben 40%-os és a Tiszatextil Kft.-ben

50%-os tulajdonrészek értékesítése volt. 

A kamatköltségek 1 211 millió Ft-tal, az árfolyamvesz-

teségek 950 millió Ft-tal nôttek. A nagyberuházások

finanszírozására felvett hitelállomány már 1999-ben

megnövekedett, de ez tavaly még nem okozta a ka-

matköltségek növekedését a befejezetlen beruházá-

sokra aktivált kamatköltségek miatt. Az olefingyári in-

tenzifikálás és az új polipropiléngyár beruházási mun-

káinak lezárása után azonban a szindikált hitel kamat-

költségei ezen a soron jelennek meg.

2000. évben konszolidált adózás és rendkívüli tételek

elôtti eredmény 8 260 millió Ft-ot, társasági szinten

pedig 12 730 millió Ft-ot tett ki. A TVK Rt. az üzembe

helyezett beruházások után, 50%-os beruházási adó-

kedvezmény lehetôségével élt 2000-ben.

A rendkívüli tételek elôtti eredmény csoportszinten

3%-os csökkenést mutatva 6 872 millió forintot tett

ki, ugyanakkor az anyavállalat 38%-os növekedést

produkálva 11 398 millió Ft-ot ért el*. 

2000-ben megtörtént a leányvállalatok könyv szerinti

értékének felülvizsgálata. A mûanyag-feldolgozó le-

ányvállalatok értékesítésének elôkészületeként a

TVK összhangba kívánta hozni a nyilvántartási értéket

a piaci értékkel. Ennek hatására az anyavállalat be-

fektetéseire összesen 11 321 millió Ft értékvesztést

kellett elszámolni. Ebbôl a konszolidációs kiszûrések

után 6 490 millió Ft maradt csoportszinten.

A konszolidált nettó eredményt összességében 1 069

millió Ft-tal javította a leányvállalatok eredményeinek

a kisebbségi tulajdonosokra jutó része, amely így vé-

gül összesen 1 451 millió Ft-ot tett ki, míg a TVK Rt.

nettó eredménye 77 millió Ft lett. 
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*Az 1998-as év után a TVK élt az 50%-os beruházási adóked-

vezmény lehetôségével, de ennek elszámolása a nemzetközi

számviteli szabványok szerint kimutatott nettó eredményt nem

1998-ban, hanem 1999-ben növelte. Ennek hatására az 1999-es

bázisévi rendkívüli tételek elôtti eredmény 1 204 millió Ft-tal több

volt, mint az adózás elôtti eredmény.



Mérleg

2000. december 31-én a TVK csoport konszolidált ki-

mutatott mérlegfôösszege 166 179 millió Ft volt,

amely az elôzô évhez viszonyítva 7,5%-kal nôtt. 2000.

év során a TVK Csoport hosszú lejáratú eszközeinek

értéke 15%-kal 100 574 millió Ft-ról 85 593 millió Ft-

ra csökkent.

A TVK Csoport pénzeszközeinek értéke 3 419 millió

Ft-ról 19 175 millió Ft-ra nôtt. A növekedés legfonto-

sabb tényezôje az Amerwind leányvállalat 2 350 664

db TVK részvénybôl álló pakettjének értékesítése volt,

amelyre 2000 októberében került sor  6000 Ft/rész-

vény árfolyamon.

A bázisidôszakhoz képest jelentôsen megnövekedett

kapacitások valamint alapanyag és késztermékárak

hatása tükrözôdik a mûködô tôke mérlegsorok növe-

kedésében.

A követelések nettó értéke 2000. év végén csoport

szinten 26 992 millió Ft-ot tett ki,  amelyhez a TVK Rt.

20 952 millió Ft-tal járult hozzá. A csoportszintû 21%-

os növekedés az árbevétel növekedéssel áll össze-

függésben. 

A TVK csoport készleteinek értéke 2000. évben

19 614 millió Ft, amely 12%-kal haladja meg az elôzô

év hasonló idôszakának értékét. A készletek 2 033

millió Ft-os változásához a TVK Rt. 952 millió Ft-tal já-

rult hozzá. A kész és félkész termékek volumenválto-

zása 492 millió Ft-os csökkenést, az áraik emelkedé-

se 2 783 millió Ft-os növekedést idézett elô, miköz-

ben a vásárolt készletek értéke 963 millió Ft-tal csök-

kent. Csoportszinten az Unterland A.G. készleteinek

értéke 1 015 millió Ft-tal csökkent, összefüggésben a

már említett reorganizációval.

A csoportszintû aktív elhatárolások és egyéb követe-

lések értéke 7 285 millió Ft-ról 6 878 millió Ft-ra, 6%-

kal csökkent. 

Az anyavállalat rövid lejáratú befektetései a 2001. évben

értékesítendô mûanyag-feldolgozó érdekeltségek átsoro-

lásának hatására növekedtek meg 11,8 Mrd Ft-tal.

A hosszú lejáratú eszközökben a konszolidációs kör

változásának következtében átrendezôdés történt. A

tárgyi eszközök nettó értéke 10 984 millió Ft-tal (12%-

kal) csökkent. A TVK Rt.-nél végrehajtott jelentôs be-

ruházások tárgyi eszközeinek beszerzései mintegy 5

milliárd Ft-tal, a konszolidációs körbe ebben az idô-

szakban bekerült társaságok (TVK Ingatlankezelô Kft.,
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InnoComp Kft., Ecomissió Kft., TVK  Ecocenter Kft.,

TVK Remat Kft., TVK Austria GmbH)  összesen 3 642

millió Ft-tal növelték, az értékesítés miatt kikerült

Tiszatextil Kft viszont 1 450 millió Ft-tal csökkentette

a tárgyi eszközök nettó értékét.

Az elszámolt értékcsökkenések mintegy 13 milliárd

Ft-tal csökkentették ezt a tételt. A mûanyagfeldolgozó

érdekeltségek várható értékesítési árának függvényé-

ben elszámolt értékvesztések és a saját tôkéjük kö-

zötti 6 490 millió Ft-os különbözet tovább csökkentet-

te a tárgyi eszközök nettó értékét.

Az immateriális javak nettó értéke csoport szinten a

vizsgált idôszak alatt 1 141 millió Ft-ról 3 072  millió

Ft-ra nôtt, mely 169 %-os emelkedést jelent. A válto-

zás fô összetevôi a PP IV. gyár licencének aktiválása,

amely 2 422 millió Ft értékben növeli  és az Unterland

A.G.-nál elszámolt goodwill 2000. évi értékcsökke-

nés, amely 469 millió Ft-tal csökkenti  a nettó értéket.

A befektetések konszolidált szinten 5 874 millió Ft-tal 

(80%-kal) csökkentek az elôzô év hasonló idôszaká-

hoz képest, miközben az TVK Rt befektetéseinek érté-

ke gyakorlatilag stagnált. A konszolidált befektetések

állományának csökkenését a konszolidációs kör már

említett bôvítése idézte elô.

A konszolidált szintû rövid lejáratú kötelezettségek zá-

ró állománya a vizsgált idôszakban 34%-kal emel-

kedett és 47 288 millió Ft-ot tett ki.  A szállítóállo-

mány konszolidált szinten 15 396 millió Ft-ról 17 028

millió Ft-ra (11%-kal) növekedett. A növekedésben

meghatározó szerepet játszó anyavállalatnál az alap-

anyagárnövekedése okozta a változást, valamint az,

hogy a TVK szorgalmazza szállítóinál a fizetési határ-

idô hosszabbítását. 

A rövid lejáratú hitelek 13 051 millió Ft-tal (131%-kal)

növekedtek, melynek alapvetô oka, hogy a társaság a

hosszú lejáratú hiteleibôl az egy éven belüli törlesztô

részt átsorolta a rövid lejáratú hitelek közé és ugyan-

így átsorolta az Unterland – korábban hosszú lejáratú-

ként feltüntetett – hitelállományát is 6 460 millió Ft

értékben a társaság bizonytalan finanszírozási helyze-

tére való tekintettel.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke cso-

portszinten 7 271 millió Ft-ot ért el. A 2 686 millió Ft-

os (27%-os) csökkenés egyrészt a TVK Rt. kötelezett-

ségeinek 51%-os, 3 719 millió Ft-os csökkenésének,

másrészt a konszolidáció hatásának a következmé-

nye. A konszolidált adatok növekedéséhez az Unter-

land A.G. 700 millió Ft-tal járult hozzá.
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A hosszú lejáratú kötelezettségek konszolidált szin-

ten 32%-kal csökkentek. Az 1998. júliusában aláírt

kétvalutás hitelkeret-szerzôdés ütemezés szerinti le-

hívása révén a hitelstruktúrában már 1999-ban is a

hosszúlejáratú devizahitel volt a meghatározó.

A hosszú lejáratú hitelállomány 2000 évi csökkenésé-

nek fô oka, az hogy a Társaság a hosszú lejáratú hite-

leibôl a következô évi törlesztô részt 7 074 millió Ft-ot

átsorolt a rövid lejáratú hitelek közé valamint az Unter-

land hitelállománya is átsorolásra került.  A TVK Cso-

port saját tôkéje 21%-kal növekedett, az idôszak végén

87 754 millió Ft volt. 

A 2000 év mérleg szerinti eredménye – az eredmény-

kimutatásban bemutatott tényezôk hatására – 1 830

millió Ft-tal csökkent miközben az eredménytartalék

pedig 3 281 millió Ft-tal nôtt az 1999 év mérleg sze-

rinti eredményének hatására. A tôketartalék 11 393

millió Ft-tal azaz 314%-kal nôtt, amely két tényezôbôl

tevôdik össze: egyrészt az Amerwind B.V. tulajdoná-

ban lévô részvények értékesítésének eredményébôl,

másrészt az eladott saját részvények könyv szerinti-

és névértékének különbözetébôl áll. A jegyzett tôke

2 095 millió Ft-tal emelkedett; egyedi szinten a

visszavásárolt dolgozói részvények bevonása miatt

280 millió Ft-tal csökkent, csoportszinten viszont a

konszolidációs körbôl kikerülô TVK részvények értéke-

sítése miatt, az eladott részvények névértékével,

vagyis 2 375 millió Ft-tal nôtt.
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2000-ben a Társaságnál végrehajtott beruházások teljesít-

ményértéke 7 743 millió Ft volt. Az elôzô év beruházási tel-

jesítményértéke (34 380 millió Ft), kiugróan magas volt há-

rom, párhuzamosan folyó kapacitásbôvítô beruházás miatt.

Az idei beruházási kiadásokból több mint 2 milliárd Ft-ot a

polipropilén gyár létesítésének tavalyról áthúzódó költségei

adták. További 1,9 milliárd Ft volt a PP IV. gyár mûködteté-

se kapcsán felmerült licenszdíj.
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Beruházások

A beruházási ráfordítások 2000. évi alakulása (M Ft)

Megnevezés Beruházás – felújítás teljesítményértéke

Mindösszesen 7 743

Ebbôl:

I.Stratégiai fejlesztés

Polipropilén IV. 4 093

Folyamatirányító számítógéprendsz. kiváltása 329

Olefingyár II. létesítése 115

Olefingyári intenzifikálás 72

BOPP-III. kiegészítô munkái 6

II. Egyéb fejlesztések

Termelô beruházások 934

Termelést segítô beruházások 704

Infrastrukturális beruházások 664

Információtechnológiai fejlesztések 454

Környezetvédelmi beruházások 114

Biztonságtechnikai fejlesztések 246

Szakképzés 12



Környezetvédelem

A Társaság Környezetvédelmi politikájában a megelô-

zést, a felelôsségteljes gondoskodást és a teljes kö-

rû jogkövetô magatartást tûzte ki célul.

A Környezetvédelmi politikájában megfogalmazott cé-

lok sikeres megvalósítását szolgálja az MSZ EN ISO

14001 nemzetközi szabvány szerint 1997-ben tanúsí-

tott Környezetközpontú Irányítási Rendszer. A kiépí-

tést követô három éves hatékony és eredményes mû-

ködésnek köszönhetôen 2000. decemberében a

rendszer újratanúsítása sikeresen zajlott le.

A Társaság 2000-ben is kitüntetett figyelmet tulajdo-

nított környezetvédelmi céljai megvalósításának. Kör-

nyezetvédelmi feladatokra a vállalat 2000-ben össze-

sen  883  millió forintot fordított.

2000. évi környezetvédelmi ráfordítások
(M Ft)

környezetvédelmi beruházások  . . . . . . . . 243 

kármentesítésre fordított költségek  . . . . .206 

hulladékkezelésre fordított költségek . . . .148 

vízkezelésre fordított költségek  . . . . . . . .286 

Vízminôség-védelem

A Társaság 1983-1995. között fokozatosan csökken-

tette ipari friss víz felhasználását, ami az utóbbi évek-

ben már jelentôsen nem változott.

A befogadó Tisza folyóba és a Sajó- csatornába veze-

tett tisztított és használt vizek minôsége az utóbbi

években megfelelt a jogszabályi követelményeknek, 

A szennyvíztisztító technológia 2000-ben történt  kor-

szerûsítésével a Társaság tovább javította szennyvíz-

tisztítása hatékonyságát.
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Levegôtisztaság-védelem

Társaság a levegôtisztaság-védelem területén is törek-

szik mindent megtenni a környezetszennyezô hatások

csökkentése érdekében. A vállalat károsanyag-emisszi-

óit az elmúlt években az elavult technológiák leállításá-

val, technológiák korszerûsítésével és mûszaki intézke-

désekkel csökkentette. A levegôtisztaság-védelemmel

kapcsolatos intézkedéseknek köszönhetôen 2000-ben

káros légszennyezôanyag kibocsátás nem történt. En-

nek eredményeképpen a vállalatnak a 2000. év után

sem kell légszennyezési bírságot fizetnie.

Hulladékgazdálkodás

A Társaság fokozott figyelmet fordít a tevékenysége

során keletkezô veszélyes hulladékok környezetvédel-

mi követelményeknek megfelelô, és költséghatékony

kezelésére. A vállalat közel két évtizede nem fizetett

veszélyes hulladék bírságot. 2000-ben a Társaság új

hulladéklerakót létesített a veszélyeshulladék-égetô-

jében keletkezô szilárd égetési maradékok biztonsá-

gos ártalmatlanítására. A lerakó 20 évre biztosítja az

égetési maradékok jogszabályi követelményeknek

megfelelô elhelyezését.

Szennyezett területek rehabilitációja

A TVK Rt a 90-es évek elején kezdte meg tiszaújváro-

si telephelyén a zömében 20-30 éve keletkezett fel-

szín alatti szennyezések feltárását. A kármentesítési

munkák a környezetvédelmi hatósággal egyeztetve

1995-ben kezdôdtek meg. A Társaság célja az, hogy a

telephely valamennyi szennyezett területének teljes

körû környezeti rehabilitációja az elôírt követelmények

szerint megtörténjen.

A vállalat környezet iránti
elkötelezettsége

A TVK Rt-nek érdekében áll, hogy a saját tevékenységé-

bôl adódó környezeti hatások minimalizálásán és mun-

kavállalói környezeti tudatának javításán túlmenôen

elôsegítse az iparág és a magyar gazdaság környezet-

védelmi teljesítményének javítását, az EU követelmé-

nyeknek való megfelelés és a mielôbbi csatlakozás fel-

tételeinek megteremtését. A Társaság vezetése elkö-

telezett a környezetvédelem ügye iránt, ezért a jövôben

is mindent megtesz a vállalat környezetterhelésének

további csökkentése és a még meglévô környezetvé-

delmi problémák teljes körû felszámolása érdekében.

Biztonságtechnika

A TVK Rt. alaptevékenysége a polimergyártás, amely

fokozottan tûz-és robbanásveszélyes technológiákü-

zemeltetésével valósul meg. A korábbi évekhez ha-

sonlóan, 2000-ben is kiemelt figyelmet fordított a Tár-

saságunk a veszélyhelyzetek megelôzésére. Az év fo-

lyamán három tûzeset történt, ami összesen 200 mil-

lió forint anyagi kárral járt. Az elôzô évekkel összeha-
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sonlítva (1997-ben 17; 1998-ban 10; 1999-ben 7

eset) csökkent a tûzesetek száma. Társaságunk cél-

jai között szerepel, hogy a TVK területén mûködô gaz-

dasági egységek tûzvédelmét is magas szintre emel-

je, ezzel is csökkentve az Rt. egységeinek potenciális

veszélyeztetését. A megelôzô intézkedések és a tûz-

védelmi elôírások betartása mellett rendkívül fontos

az egyéni védôeszközök, valamint a tûzvédelmi beren-

dezések magas színvonala, a hatékony védelem és a

berendezések mûködôképességének biztosítása. Az

elmúlt év tûzvédelmi szempontból sikeres eredmé-

nyében nagy szerepet játszott a tûzvédelmi ismeretek

szélesebb személyi körre történô kiterjesztése, a szín-

vonalasabb, gyakorlatiasabb oktatás, az állandó ve-

szély jelenlétének tudatosítása a munkavállalókkal.

Korszerûsítettük a TVK tûzjelzô rendszerét. A legin-

kább frekventált 13 helyrôl közvetlen vonalon lehet ér-

tesíteni a tûzoltóságot, ami a riasztás gyorsaságát, az

információ növelését segíti. Míg a biztonságtechnikai

beruházások értéke 1998-ban 183 millió forint,

1999-ben 143 millió forint volt, addig 2000-ben ez az

összeg 389 millió forintra emelkedett.

A Társaság 2000. évi munkavédelmi helyzete az elôzô

évhez viszonyítva javult, ez a javuló tendencia évekre

visszamenôen érvényes. A munkavédelmi tevékeny-

ség egyik legjobban mérhetô mutatója a balesetek

számának alakulása. A biztonságos munkakörnyezet

megteremtésére fordított folyamatos kiemelt figyelem-

nek köszönhetôen a munkahelyi balesetek gyakorisá-

ga mind az országos, mind az ágazati, sôt, az európai

vegyipar baleseti gyakoriságánál is lényegesen kedve-

zôbb volt. Míg az 1000 fôre jutó 3 napon túl gyógyuló

balesetek száma 1999-ben 10,4 volt, addig 2000-ben

ez a mutató 7,3-ra csökkent, 1000 fô fizikai állományú

foglalkoztatottra pedig 12,7 ilyen baleset jutott (ez az

utóbbi szám 1999-ben 16,9 volt). A baleseteket köve-

tô intézkedések között lényeges helyen szerepel az ok-

tatás, ami a Társaság azon törekvését mutatja, hogy a

foglalkoztatottak szerezzenek tudomást a balesetek

körülményeirôl, és mûködjenek közre azok megismét-

lôdésének megakadályozásában. 

A Biztonságtechnikai Szervezet az ISO 9001 szabvány

szerinti minôségbiztosítási rendszernek megfelelôen

végzi tevékenységét. A dolgozók rendszeresen elmé-

leti és gyakorlati oktatásban részesülnek a technikai

eszközök megfelelô és rendeltetésszerû használatá-

val kapcsolatban. A Társaság a térség más nagyválla-

lataival közösen egy modern eszközökkel jól felsze-

relt, gyors és hatékony beavatkozásra képes létesít-

ményi tûzoltóságot mûködtet, ahol szintén folyama-

tos a képzés.

A biztonságtechnika 2001-ben is nagy hangsúlyt kap

a TVK Rt.-nél, további pozitív eredményeket szeret-

nénk elérni a munkavédelem, a tûzvédelem, a foglal-

kozás-egészségügy és a mûszaki felügyelet területe-

in. Ez utóbbin belül kiemelt szerepet szánunk a csôve-

zeték-felügyeleti tevékenységnek, a diagnosztikai te-

vékenységnek és a korrózió-felügyeletnek. 
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A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 2000. évi átlaglétszáma

3 304 fôrôl 2 587 fôre csökkent. Az alkalmazotti lét-

szám csökkenés oka egyrészrôl a költséghatékonysá-

gi vizsgálatok alapján elhatározott szervezett létszám-

leépítés megvalósítása, másrészrôl a profiltisztítás

eredményeként a mûanyagfeldolgozó üzletágak önál-

ló kft-kbe való kiszervezése. A TVK Rt. december 31-i

záró létszáma ezen intézkedéseknek eredményeként

2 301 fô volt. 

Bérpolitikai intézkedéseinket az inflációval megegye-

zô alapbéremelésen túl a munkakörelemzésen alapu-

ló bérrendszer, a munkaerôpiaci jövedelem szintfel-

mérések és a teljesítmény figyelembevételével hatá-

rozzuk meg. Ezen program megvalósításának eredmé-

nyeként az éves bértömeg 4 677 M Ft, a Társaság

munkavállalóinak éves átlagbére 1 765 524 Ft/fô,

ami az elôzô évihez képest 18,9%-os emelkedést je-

lent. Az egy fôre jutó átlagbért a konkrét bérintézkedé-

sen túl a munkaerô összetétel változása is növelte,

amely a mûanyagfeldolgozó egységek kiszervezésé-

nek és a létszámhatékonysági program végrehajtása

során az alacsonyabb kvalifikáltságú munkavállalók

elbocsátásának a következménye.

Munkavállalóink motiválása érdekében egységes

elosztási gyakorlatot megvalósítva az egyéni szükség-

letekhez igazított választható béren kívüli juttatási

rendszert vezettünk be, mely egyénenként bruttó 

260 000 Ft felhasználását teszi lehetôvé.

Hosszú évek során kialakult jó kapcsolatot tartunk a

felsôoktatási intézményekkel a fiatal szakember után-

pótlás biztosításának érdekében. Fôiskolai és egyete-

mi hallgatók részére segítséget nyújtunk mind diplo-

mamunkájuk megírásához, mind nyári gyakorlatuk

magas színvonalon történô eltöltéséhez.
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Humán stratégiánkhoz híven a munkaköri követelmé-

nyeknek való megfelelés segítése és biztosítása érde-

kében maximálisan támogattuk a humán erôforrás

fejlesztését, képzését, továbbképzését. E célra az el-

múlt év során közel 100 M Ft-ot fordítottunk. Ez az

összeg 2 400 fô oktatási költségét fedezte.

Korszerû, több lépcsôs kiválasztási rendszer biztosít-

ja a szakember utánpótlást, a fejlôdô szervezet nö-

vekvô és változó munkaerôigényét.

Tudatosan fejlesztjük munkavállalóink jelen munkakö-

réhez, illetve karrierjük következô lépcsôjéhez szüksé-

ges készségeit és kompetenciáit. Vezetô-, mûvezetô

képzéseink során kiemelt hangsúlyt fektetünk a veze-

tôi készségek, szakmai képzettség, és a nyelvismeret

fejlesztésére. Hatékonyságnövelô, csapatépítô tré-

ningjeinkkel segítjük elô a munkahelyi légkör, a szer-

vezeti kommunikáció javulását.

Felsôfokú pályakezdôink karriertervezési rendszer ke-

retén belül egyéves, személyre szabott tréning progra-

mon keresztül ismerik meg a Társaság különbözô

szakmai területein végzett munkát és a cég kapcso-

latrendszereit.

Stratégiánk, céljaink változásának megfelelôen átala-

kítottuk szervezeti és mûködési modellünket. Ennek

eredményeképpen az új szervezet, a szervezeti mun-

kamegosztás egy fôprofilra való összpontosítást, cél-

zott központi kontrollt, ugyanakkor rugalmasabb rea-

gálásra képes üzleti szabadságot biztosít. Az új mûkö-

dési modell elemeit átdolgozott Társasági Mûködési

Szabályzat, a döntési kompetenciákat Döntési Hatás-

köri Lista rögzíti.
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A TVK 1992-ben hozta létre a Minôségbiztosítási Iro-

dát, melynek fô célja a vevôi bizalom erôsítése, a ver-

senyképesség megôrzése és fokozása. A stratégiai

célkitûzésekben megfogalmazottak teljesülése érde-

kében a Társaság nagy figyelmet fordított a reklamá-

ciók kezelésére, elemzésére; a vevôlátogatásokra, a

vevôtalálkozók során tett vevôi javaslatok kezelésére,

elemzésére; a vevôi indíttatású termékfejlesztések

megvalósítására, a vevôi elégedettség mérésére,

elemzésére és visszacsatolására. Ezen célok elérése

érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a minôség-

re, a minôségbiztosítási rendszerek színvonalának fo-

lyamatos javítására, a minôségtudat erôsítésére. A

minôségbiztosítási rendszerek magas színvonalú mû-

ködését támasztják alá a tanúsító szervezet sikeres

felügyeleti, újratanúsító auditjai. 

1993-ban minden termelô üzletág megszerezte az

ISO 9001 szerinti TÜV Rheinland Euroqua nemzetkö-

zileg elismert tanúsítványát. A Biztonságtechnikai Di-

vízió 1996-ban, a Mûszaki Tervezés 1997-ben, az In-

formációtechnológiai és Beruházási Divízió 1998-ban

szerezte meg az ISO 9001 szerinti tanúsítványt.

A Társaság részt vett a nemzetközi és nemzeti bizott-

ságok szabványalkotási munkájában, az ISO 9000,

ISO 9001, ISO 9004-2000 szabványok átdolgozásá-

ban. 1998-ban a TVK a nagyméretû vállalati kategóri-

ában elnyerte a Nemzeti Minôségi Díjat. A TVK felis-

merte és szem elôtt tartja azt, hogy a jól mûködô és

folyamatosan fejlesztett minôségbiztosítási rendsze-

rek biztosítják az Európai Unióhoz való csatlakozás

minôségügyi feltételeit, a piaci igények, elvárások 

teljesítését.

Törekvéseink sikerének bizonyítéka, hogy a vevôi elé-

gedettség területén elért eredmények igen jók voltak

2000-ben. Egy független intézet piac- és közvélemény-

kutató társaság, a Medián felmérésében 191 vevôt

kérdezett meg a TVK tevékenységérôl. 

1997-hez viszonyítva a tényezôk értékelésekor 34%-

os átlagos javulás volt megfigyelhetô. A vevôk többsé-

ge szerint a TVK jó, kiegyensúlyozottan stabil, javuló

tendenciájú tevékenységet folytat irányukban. 

A Társaság a jelentôs piaci áremelkedések idôszaká-

ban is meg tudta ôrizni helyét, versenyképességét és

jó megítélését a hazai és nemzetközi piacon. A jövô-

beli célok közé tartozik, hogy ez a kedvezô folyamat

ne törjön meg, erôsödjön a kapcsolat a vevôkkel, a ve-

vôi hûség és az irántuk való kötôdés fokozása révén. 

A minôségügyre fordított figyelem hangsúlyozására, a

minôségügy stratégiai kérdésként való kezelésének

további lépéseként a TVK Rt. azt tervezi, hogy hama-

rosan megméretteti magát az Európai Minôség Díj pá-

lyázaton.
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. részvényeseinek

Elvégeztük a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. és leányvállalatai (a „Csoport”) 2000. és 1999.

december 31-i konszolidált mérlegeinek és az ezen idôpontokkal végzôdô évekre

vonatkozó konszolidált eredménykimutatásának, a konszolidált saját tôke változás

kimutatásainak és a konszolidált cash-flow kimutatásának vizsgálatát. Ezen kon-

szolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak megfelelôen

készültek és elkészítésük az ügyvezetés hatáskörébe tartozik. A mi feladatunk a pénzü-

gyi kimutatások hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján.

A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Irányelvek alapján hajtottuk végre. A

fenti irányelvek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellô bi-

zonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak je-

lentôs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja konszolidált pénzügyi

kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát.

Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb

becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások által kialakított összképnek az

értékelését. Meggyôzôdésünk, hogy munkánk mgfelelô alapot nyújt véleményünk

megadásához.

Véleményünk szerint a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 2000. és 1999. évi konszolidált

pénzügyi kimutatásai a Nemzetközi Számviteli Szabványokkal összhangban készültek

és a Csoport 2000. és 1999. december 31-én fennálló pénzügyi helyzetérôl és az ezen

idôpontokkal végzôdô években folytatott tevékenységének eredményérôl, valamint

cash-flow kimutatásáról megbízható és valós képet adnak.

(az eredeti angol nyelvû változat került aláírásra)

Arthur Andersen Kft.

Budapest, Magyarország

2001. február 22.
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A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÉNYOK SZERINT KÉSZÜLT
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2000. ÉS 1999. DECEMBER 31.

(millió forint)

Megjegyzés 2000 1999
Forgóeszközök:

Pénzeszközök 4 19 175 3 419
Követelések, nettó 5 26 992 22 354
Készletek 6 19 614 17 581
Egyéb forgóeszközök 7 6 878 7 285
Rövid lejáratú értékpapírok 8 7 927 3 405

80 586 54 044

Befektetett eszközök:
Tárgyi eszközök nettó értéke 10 80 575 91 559
Immateriális javak nettó értéke 9 3 072 1 141
Befektetések 11 1 432 7 306
Követelések 514 568

85 593 100 574

Eszközök összesen 166 179 154 618

Rövid lejáratú kötelezettségek:
Szállítók 13 17 028 15 396
Rövid lejáratú hitelek 14 22 989 9 938
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 15 7 271 9 957

47 288 35 291

Hosszú lejáratú kötelezettségek:
Hosszú lejáratú hitelek 16 25 031 40 478
Halasztott adókötelezettség 29 1 331 1 672
Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 17 3 265 2 083

29 627 44 233

Kisebbségi részesedés 1 510 2 439

Saját tôke:
Jegyzett tôke 18 24 700 22 605
Eredménytartalék 19 47 768 46 317
Tôketartalék 15 022 3 629
Átértékelési tartalék 14 104
Átváltási különbözet 250 0

87 754 72 655

Kötelezettségek és saját tôke összesen 166 179 154 618

A kiegészítô melléklet a saját tôke változás kimutatás elválaszthatatlan részét képezi.
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A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK SZERINT KÉSZÜLT
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2000. ÉS 1999. DECEMBER 31.

(millió forint)



Megjegyzés 2000 1999

Értékesítés árbevétele 20 188 582 122 360

Értékesítés közvetlen költsége 20 -160 533 -95 479

Bruttó fedezet 20 28 049 26 881

„Értékesítési, általános és”
adminisztrációs költségek 22 -22 697 -20 851

Üzemi eredmény 5 352 6 030

Egyéb bevételek 23 3 159 2 347

Egyéb ráfordítások 24 -3 574 -3 711

Nettó pénzügyi bevételek, adózás és
kisebbségi részesedés elôtti eredmény 4 937 4 666

Nettó pénzügyi bevételek 25 3 323 1 000

Adózás és kisebbségi részesedés
elôtti eredmény 8 260 5 666

Társasági adó / kedvezmény 31 -1 388 1 404

Eszközök értékvesztése -6 490 0

Kisebbségi részesedés elôti eredmény 382 7 070

Kisebbségi részesedés 32 1 069 126

Nettó eredmény 1 451 7 196

Egy részvényre jutó eredmény (EPS)

Hígítatlan 30 65 Ft 323 Ft

Higított 30 65 Ft 323 Ft

A kiegészítô melléklet a saját tôke változás kimutatás elválaszthatatlan részét képezi.

53

TVK – Éves Jelentés – 2000

A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÉNYOK SZERINT KÉSZÜLT
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AZ NSZSZ SZERINT KÉSZÜLT SAJÁT TÔKE VÁLTOZÁS KIMUTATÁS
2000. ÉS 1999. DECEMBER 31.

(millió forint)

Jegyzett Eredmény Tôke Átértékelési Átváltási
Tôke tartalék tartalék tartalék különbözet

Egyenleg 1999. január 1-jén 25.084 43.028 4.933 104 –

Visszavásárolt dolgozói részvények -104 – – – –

Menedzsment részvényvásárlási
opció hatása – – 192 – – 

Saját részvények átsorolása a saját tôke
csökkenéseként -2.375 – -1.496 – –

Konszolidációból eredô változások – 8 –  –  –

1999. évi eredmény – 7.196 – – –

Osztalék 1999-re – -3.915 – – –

Egyenleg 1999. december 31-én 22.605 46.317 3.629 104 0

Visszavásárolt dolgozói részvények -280 – – – –

Saját részvények értékesítése miatt
a saját tôke növekedése 2.375 – 1.496 – –

Amerwind B.V. tulajdonában lévô
saját részvények értékesítésének
árfolyamnyeresége – – 9.897 – –

Tiszatextil Kft. felértékelésének
visszavétele értékesítés miatt – – – -90 –

Külföldi leányvállalat deviza átváltása – – – – 250

2000. évi eredmény – 1.451 – – –

Egyenleg 2000. december 31-én 24.700 47.768 15.022 14 250  

A kiegészítô melléklet a saját tôke változás kimutatás elválaszthatatlan részét képezi.
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CASH-FLOW KIMUTATÁS
A 2000. ÉS 1999. DECEMBER 31-VEL VÉGZÔDÔ ÉVRE

(millió forint)

2000. 1999.
MÜKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGBÔL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW

Pénzügyi nettó bevételek, adózás és kisebbségi részesedés elôtti eredmény 4 937 4 666

Értékcsökkenési leírás 13 096 8 304
Növekedés a követelésekre képzett céltartalékokban, követelések leírása 674 47
Devizahitelek évvégi átértékelése 1 201 431
Egyéb pénzmozgással nem járó tételek -1 064 1 496
Társasági adó és társasági adó kedvezmény -1 388 1 404
Kisebbségi részesedés 1 069 126

Mûködési cash-flow a forgótôke-változások elôtt: 18 525 16 474

Változás a készletekben -2 234 -4 526
Változás a vevôk állományában -5 249 -7 201
Változás az egyéb forgóeszközökben és az aktív idôbeli elhatárolásokban 407 4 161
Változás a szállítók állományában 1 586 4 058
Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben 1 229 -2 528

Forgótôke-változásokból származó cash-flow: -4 261 -6 036

Pénzeszközök müködési tevékenységbôl 14 264 10 438

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBÔL SZÁRMÁZÓ CASH-FLOW

Tárgyi eszközök beszerzése -6 181 -37 037
Tárgyi eszközök értékesítése 340 85
Részesedések vásárlása -36 -1 606
Részesedések értékesítése 6 948 1 059
Kapott kamatok 1 092 1 156
Árfolyamnyereség és egyéb pénzügyi bevételek 2 607 2 594
Változás az értékpapírok és a hosszú lejáratú követelések
és kötelezettségek állományában -3 627 14 795

Pénzeszközök befektetési tevékenységbôl 1 143 -18 954

FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBÔL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW

Dolgozói részvény visszavásárlása névértéken -279 0
Saját részvény értékesítésének elszámolása 13 768 0
Hitelek felvétele 26 028 33 917
Fizetett kamat -3 277 -1 676
Fizetett osztalék -3 915 -5 322
Árfolyamveszteség és egyéb pénzügyi költség -2 351 -1 677
Hitelek törlesztése -29 625 -19 812

Pénzeszközök befektetési tevékenységbôl 349 5 430

Növekedés/(csökkenés) a pénzeszközök állományában 15 756 -3 086

Pénzeszközök az idôszak elején 3 419 6 505

Pénzeszközök az idôszak végén 19 175 3 419

A kiegészítô melléklet a saját tôke változás kimutatás elválaszthatatlan részét képezi.



AZ NSZSZ SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KIEGÉSZÍTÔ MELLÉKLETE

2000. ÉS 1999. DECEMBER 31.
(millió forint, hacsak másképp nincs feltüntetve)

0. Fordítási Záradék

A csatolt 2000. december 31-vel végzôdô idôszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások az angol nyel-

ven kibocsátott Nemzetközi Számviteli Szabványokkal összhangban elkészített pénzügyi kimutatások magyar for-

dításai.

A csatolt független könyvvizsgálói jelentés a fent említett pénzügyi kimutatásokra vonatkozó, angol nyelven kibo-

csátott független könyvvizsgálói jelentés magyar fordítása.

A könyvvizsgálói jelentés vagy az éves beszámoló angol és magyar nyelvû változata közötti bármilyen eltérés ese-

tén az eredeti angol változat a mérvadó.
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1. A Csoport Bemutatása

1.a. A TVK Csoport szerkezete

A Tiszai Vegyi Kombinát Csoporthoz (a továbbiakban a „Csoport”) tartozó társaságoknál a tulajdoni hányad és a
szavazati jogok részletes bemutatása (2000. december 31-én) a következô:

A társaság neve A külsô tagok neve TVK Csoport Külsô tagok A konszolidáció módja 

Tulajdoni hányad
%-ban

Anyavállalat
Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (lásd a 18. Pontot) – –

Leányvállalatok

Mûanyag leányvállalatok

Unterland A.G. Beteiligungs und 74 26 Teljeskörû
Investment GmbH.

Biafol Kft. 100 – Teljeskörû

Flexofol Kft. 100 – Teljeskörû

Plastico S.A. Plastico S.A. dolgozói, 91 9 Teljeskörû
Magánszemély

HelioPlast Kft. 100 – Teljeskörû
Tisza-Form Kft. 100 – Teljeskörû  

Egyéb leányvállalatok

TVK Ingatlankezelô Kft . 100 – Teljeskörû
Ecomissió Kft. 100 – Teljeskörû
TVK Gépgyár Kft. 100 – Teljeskörû
TVK Italia S.R.L. 100 – Teljeskörû
TVK UK Ltd. 100 – Teljeskörû
Amerwind B.V 100 – Teljeskörû
TVK Ecocenter Kft. Interservice Group Kft., 99 1 Teljeskörû

Magánszemély
TIPSZO Kft. TIPSZO Kft. dolgozói 99 1 Teljeskörû
TVK Remat Kft. Remat Kft. 99 1 Teljeskörû
Inno-Comp Kft. PCG Polyconsult A.G. 69 31 Teljeskörû
TVK Inter-Chemol GmbH. Metallgesellschaft GmbH. 51 49 Teljeskörû
TVK Austria GmbH. Itraco GmbH. 51 49 Teljeskörû

Közös vezetésû vállalkozások

TVK-MOL-CHEM S.a.r.l. MOL-CHEM Kft. 50 50 Kvóta szerinti 

A tulajdoni hányad általában megegyezik a szavazati joggal, illetve a befolyás mértékével.
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1.b. A konszolidált társaságok bemutatása:

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A Tiszai Vegyi Kombinát Vállalatot (továbbiakban a „Vállalat”) 1961-ben alapították. 1991. december 31-i hat-

állyal a Vállalatot részvénytársasággá (a továbbiakban „TVK Rt.”, „Anyavállalat” vagy „Társaság”) alakították. A

TVK Rt. a Gazdasági Társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. sz. törvény szerint az 1992. január 1-jén áta-

lakult Vállalat jogutódja.

1995. december 31-én a Társaság 99,92%-ban az Állami Privatizációs és Vagyonkezelô Rt. (továbbiakban az „ÁPV

Rt.”) tulajdonában volt, a fennmaradó 0,08% helyi önkormányzatok tulajdonát képezte.

1996-ban a Társaságot privatizálták az ÁPV Rt. tulajdonában lévô részvények nyilvános értékesítésével külföldi

és hazai intézményi és magánbefektetôk részére. A privatizációt követôen a Társaság részvényeit a Budapesti Ér-

téktôzsde jegyzett kategóriájába felvették. A letétkezelô (Bank of New York) által kibocsátott letéti igazolásokat

a Londoni Értéktôzsde hivatalos listájára felvették. 2000. december 31-én a részvények többsége hazai és kül-

földi intézményi befektetôk tulajdonában volt.

A Társaság székhelye Tiszaújváros. Tevékenysége vegyipari alapanyagok gyártása, beleértve etilén, propilén és

azok polimereinek gyártása és értékesítése hazai valamint külföldi piacokon egyaránt.

A Társaság címe: H-3581 Tiszaújváros, Postafiók 20.

MÛANYAG LEÁNYVÁLLALATOK

1999 december 16-án az Igazgatótanács úgy döntött, hogy megválik a mûanyaggyártással foglalkozó leányválla-

latoktól, és az alaptevékenységre koncentrál a továbbiakban. A TVK Rt. külsô tanácsadót bízott meg az eladás

lebonyolítására. A TVK Rt. kötelezô érvényû vételi ajánlatokat kapott a társaságokra a 2000 november és 2001

február közötti idôszakban. Az ajánlatok alapján a Társaság a befektetések értékét a mûanyag társaságok be-

csült eladási árára írta le, ami összesítve 7 350 millió forintot tesz ki. A vezetôség szerint várhatóan 2001 végé-

re lezáródnak az értékesítési tranzakciók és az eladási ár nagy része befolyik. Az értékesítésen elszenvedett vesz-

teség számviteli kezelésérôl, a megszûnô tevékenységekrôl, valamint az esetleges jövôbeni kötelezettségekrôl

lásd a 20. és a 21. fejezetet.

Unterland A.G.

1998. folyamán a TVK Rt. 74%-os részesedést szerzett az Unterland A.G.-ban (Ausztria) a következôk szerint. Köz-

vetlenül 24%-os tulajdoni hányadot szerzett a Kufstein-Schaftenau-i székhelyû Unterland A.G.-ban, amelynek

törzstôkéje 100 millió ATS. Továbbá megvásárolta a Pitten-i székhelyû Hamburger Holding (azóta TVK Holding)

100%-át, mely 50%-ban tulajdonosa az Unterland A.G.-nak. 1998. decemberében a TVK Rt. 219 millió ATS össze-
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gû tôkeemelést vállalt a Holdingnál, melyet 1999. januárjában pénzügyileg teljesített. Az Unterland A.G. törzstô-

kéjét a tulajdonosok 1999. márciusában 100 millió ATS-rôl 200 millió ATS-re emelték. A TVK Rt. 74%-os része-

sedésének az összetétele az Unterland A.G.-ban a tôkeemelés után a következôk szerint változott. A közvetlen

tulajdoni hányad 49%-ra, a közvetett 25%-ra módosult. Az Unterland A.G. polipropilén és polietilén fóliaterméket

gyárt és forgalmaz, fôbb termékei az ipari stretch, agristretch, tasak és zsugorfólia.

A TVK Rt. az Unterlandban lévô részesedésének értékesítését tervezi, hasonlóan a többi mûanyagtársasághoz.

Ennek kapcsán a Társaság 2 471 millió forint tárgyi eszköz értékvesztést számolt el 2000. december 31-én a ve-

vôk által benyújtott legjobb kötelezô érvényû ajánlat alapján.

Biafol Kft.

A Biafol Termelô és Kereskedelmi Kft. 1999. augusztus 23-án alakult. 2000. év folyamán a TVK Rt. 7 445 millió

Ft értékben apportált eszközöket. A Társaság 2000. április 1-jén kezdte meg tényleges termelô és kereskedelmi

tevékenységét. A Társaság székhelye: Tiszaújváros. Tevékenységi köre: mûanyag csomagolóeszközök gyártása;

mûanyag fólia, csô gyártása; egyéb mûanyag termékek gyártása; vegyi árú gyártása; vegyi áru nagykereskedelem,

valamint egyéb nagykereskedelem. A TVK Rt. 1 918 millió Ft értékvesztést számolt el 2000. év végén a vevôk ál-

tal benyújtott legjobb kötelezô érvényû ajánlat alapján.

Flexofol Kft.

A Flexofol Termelô és Kereskedelmi Kft. 1999. augusztus 23-án alakult. 2000. év folyamán a TVK Rt. 2.308 mil-

lió Ft értékben apportált eszközöket. A Társaság 2000. április 1-jén kezdte meg tényleges termelô és kereskedel-

mi tevékenységét. A Társaság székhelye Tiszaújváros. Tevékenységi köre: mûanyag csomagolóeszközök gyártá-

sa, mûanyag fólia gyártása, egyéb mûanyag termékek gyártása, vegyi áru nagykereskedelem, valamint egyéb

nagykereskedelem. A TVK Rt. 1 054 millió Ft értékvesztést számolt el a tárgyi eszközökön 2000. év végén a ve-

vôk által benyújtott legjobb kötelezô érvényû ajánlat alapján, amelyek a Flexofol Kft, egyes eszközökre vonatkoz-

nak. Az eszközök értékesítése után a Társaság felszámolásra kerül. 

Plastico S.A.

A Társaság 1997. októberében megvásárolta a romániai Plastico S.A. 67%-os tulajdoni hányadát. 1998-ban a

TVK Rt. tôkeemelést hajtott végre több részletben leányvállalatánál, melynek teljes összege 373 millió forint volt.

A Társaság további tulajdoni hányadot vásárolt az év folyamán és részesedése így 91%-ra nôtt. A Plastico S.A.

székhelye Sepsiszentgyörgy (Románia), tevékenysége köre mûanyag feldolgozás és értékesítés. A TVK Rt. 412

millió Ft értékvesztést számolt el a tárgyi eszközökön 2000. év végén a vevôk által benyújtott legjobb kötelezô ér-

vényû ajánlat alapján.



HelioPlast Kft.

A HelioPlast Termelô és Kereskedelmi Kft. 1999. augusztus 23-án alakult. 2000. év folyamán a TVK Rt. 498 millió

Ft értékben apportált eszközöket. A Társaság 2000. április 1-jén kezdte meg tényleges termelô és kereskedelmi te-

vékenységét. A Társaság székhelye Tiszaújváros. Tevékenységi köre: mûanyag csomagolóeszközök gyártása, mû-

anyag fólia, csô gyártása, egyéb mûanyag termékek gyártása, vegyi szál gyártása, vegyi áru nagykereskedelem, va-

lamint egyéb nagykereskedelem. A potenciális vevôk által a HelioPlast Kft.-re benyújtott ajánlat alapján nyereség vár-

ható, ami 2001-ben fog realizálódni és megjelenni a beszámolókban.

Tisza-Form Kft.

A Tisza-Form Termelô és Kereskedelmi Kft. 1999. augusztus 23-án alakult. 2000. év folyamán  a TVK Rt. 534

millió Ft értékben apportált eszközöket. A Társaság 2000. április 1-jén kezdte meg tényleges termelô és keres-

kedelmi tevékenységét. A Társaság székhelye Tiszaújváros. Tevékenységi köre: mûanyag csomagolóeszközök

gyártása, mûanyag fólia, csô gyártása, egyéb mûanyag termékek gyártása, vegyi szál gyártása, vegyi áru nagyke-

reskedelem, valamint egyéb nagykereskedelem. A TVK Rt. 184 millió Ft értékvesztést számolt el a tárgyi eszkö-

zökön 2000. év végén a vevôk által benyújtott legjobb kötelezô érvényû ajánlat alapján.

EGYÉB LEÁNYVÁLLALATOK

TVK Ingatlankezelô Kft.

A TVK Rt. 1998. májusában bizonyos ingatlanok hasznosítására megalapította a TVK Ingatlankezelô Kft-t. A tár-

saság törzstôkéje 1998. december 31-én 2 638 millió forint volt, melybôl 2 134 millió forint apport, 504 millió

forint pedig készpénz formájában került átadásra. A társaság tevékenysége az ingatlanok kezelése, felújítása, va-

lamint az ingatlanok hasznosítása bérbe adással vagy egyéb módon.

Ecomissió Kft.

A TVK Égetômû Kft. 1996-ban jött létre 423 millió forint törzstôkével, amelyet a tulajdonos 1997-ben 311 millió fo-

rinttal megemelt. Tevékenységi köre: kommunális, veszélyes és egyéb hulladékok kezelése. 1998-ban a TVK Égetô-

mû Kft. neve Ecomissió Kft-re változott. 

TVK Gépgyár Kft. 

A TVK Gépgyár Kft.-t a TVK Rt. alapította 1994-ben, 437 millió forint saját tôkével. Tevékenysége: tartalék alkat-

részek és nyomástartó berendezések gyártása, valamint karbantartó, szerelô szolgáltatás nyújtása elsôsorban a

TVK Rt. részére. 1997 folyamán a TVK Rt. értékesítette a Gépgyárat egy másik leányvállalatának, a TIPSZO Kft-

nek, 134 millió forint veszteséggel (a konszolidálásban kiszûrésre került). 1997-ben a TVK Gépgyár Kft. a TIPSZO

Kft.-n keresztül teljes körûen a konszolidációs körben maradt.
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TVK Italia S.R.L.

A TVK Italia milánói székhelyû kereskedô cég, melyet a TVK Rt. és az olasz Cordusio SpA hozott létre 1994-ben.

A cég saját számlára vásárol mûanyag alapanyagokat a TVK Rt.-tôl és értékesíti azokat Olaszországban. A Tár-

saság 1995-ben megvásárolta az olasz partnertôl a TVK Italiá-ban meglévô 40%-os részesedését és így tulajdo-

nosi aránya 100%-ra nôtt.

TVK UK Ltd.

A TVK Rt. 1996-ban alapította a TVK UK Ltd.-t londoni székhellyel, 200.000 GBP törzstôkével. A cég saját szám-

lájára vásárol polimereket a TVK Rt.-tôl és értékesíti azokat az Egyesült Királyságban.

Amerwind B.V.

1999 decemberében megvásárolta a Társaság a hollandiai székhelyû Amerwind BV-t. Az Amerwind a TVK 100 %-

os tulajdonú leányvállalata, melynek feladata, hogy a TVK nemzetközi pénzügyi akvizíciós leányvállalataként tevé-

kenykedjen. Az Amerwind B.V. 1999-ben megvásárolta majd 2000. év folyamán értékesítette a tulajdonában lé-

vô TVK részvényeket a MOL Rt-nek. A részvényeladásból származó összeg a jegyzett tôkét és a tôketartalékot nö-

velte a 2000. évi konszolidált beszámolóban. A társaság székhelye Amsterdam. 

TVK Ecocenter Kft.

A TVK Ecocenter Kft-t a TVK Rt., az Interservice Group Kft., a Zuter Kft. (40%-ban) és magánszemélyek alapítot-

ták 10 millió forint törzstôkével. 1999. áprilisban A TVK Rt. a ZUTER Kft-tôl megvásárolta a társaságnak a TVK

Ecocenter Kft-ben meglévô üzletrészét. Az üzletrész vételára 35 millió Ft volt és a vásárlást követôen a TVK Rt.

részesedése 91%-ra növekedett az érdekeltségben. A TVK Rt. 1999. júniusi igazgatósági határozat értelmében a

társaságnál 540 millió Ft értékben törzstôke emelést hajtott végre. Ezzel a TVK Rt. részesedése 91%-ról 99,83

%-ra nôtt. A vállalkozás székhelye Tiszaújváros. Tevékenységi körébe tartozik a hulladékhasznosítás, hulladékok

kezelése és ártalmatlanítása.

TIPSZO Kft.

A Társaság 1996-ban hozta létre a TIPSZO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t. 1997-ben a tulajdonosok a

törzstôkét 433 millió forintra emelték fel. A társaság tevékenységi köre: emelô- és anyagmozgató gépek, hûtô-

klímaberendezések, kazánok és tartályok javítása és kereskedelme.

TVK Remat Kft.

A TVK Remat Kft. a Társaság termelési tevékenysége során keletkezô hulladékok, selejtanyagok újrahasznosítá-

sával foglalkozik. A TVK Rt. 1998-ban 121 millió forint összegben, 1999-ben 345 millió forint összegben a TVK

Remat Kft-nél tôkeemelést hajtott végre. A TVK Rt. részesedése a tôkeemelések után 98,71%-ra nôtt. A társas-

ág székhelye Tiszaújváros.

61

TVK – Éves Jelentés – 2000

AZ NSZSZ SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KIEGÉSZÍTÔ MELLÉKLETE

2000. ÉS 1999. DECEMBER 31.
(millió forint, hacsak másképp nincs feltüntetve)



Inno-Comp Kft.

A TVK Rt. 1998. decemberében a svájci székhelyû PCG Polyconsult A.G. céggel – 822 millió Ft-os törzstôkéjû –

Inno-Comp Kft. néven vegyes vállalatot hozott létre. A társaság székhelye Tiszaújváros, profilja speciális thermop-

lasztikus kompaund termékek gyártása, értékesítése és fejlesztése. A TVK Rt. a 69 %-os részesedés megszerzé-

sét 266 millió forint apport és 300 millió forint készpénzben teljesítette.

TVK Inter-Chemol GmbH.

A TVK Rt. és a Metallgesellschaft GmbH. (49%-ban) 1997-ben hozta létre a TVK Inter-Chemol GmbH-t

1 200 000 DEM törzstôkével. A társaság székhelye Frankfurt am Main-ban van. A TVK Inter-Chemol GmbH. saját

számlájára vásárol vegyipari termékeket a TVK Rt-tôl és értékesíti azokat Németországban.

TVK MOL–CHEM S.a.r.l.

A TVK–MOL–CHEM S.a.r.l. kereskedelmi céget a TVK Rt. és a MOL–CHEM Kft. 50–50%-os részesedéssel alapí-

totta 1997-ben, 500 000 FRF törzstôkével. A vállalkozás székhelye Párizs. A társaság saját számlájára vásárol

vegyipari termékeket és értékesíti azokat Franciaországban.

TVK Austria GmbH.

1998. decemberében megalakult a Wiener Neustadti székhelyû TVK-Austria GmbH. 500 000 ATS törzstôkével,

51%-os TVK Rt. tulajdoni hányaddal. A társaság feladata a TVK Rt. polimer termékeinek ausztriai értékesítése.

Társtulajdonos az ITRACO GmbH.
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2. A Beszámoló alapja

A Társaság és a konszolidált vállalkozások által alkalmazott számviteli eljárások összhangban vannak a

Magyarországon, illetve az adott országban általánosan elfogadott számviteli szabványokkal. A csatolt kon-

szolidált éves beszámoló elsôdlegesen Magyarország területén kívül történô felhasználásra készült, ezért olyan

átsorolásokat és helyesbítéseket tartalmaz, amelyek lehetôvé teszik annak a Nemzetközi Számviteli

Szabványoknak (NSZSZ) megfelelô bemutatását.

Ezen helyesbítések hatása a TVK Csoport nettó eredményére a 2000. december 31-vel végzôdô idôszakban az alábbi:

2000.

december 31.

Adózott (osztalékfizetés elôtti) eredmény a TVK Rt. magyar konszolidált adatai alapján 10 167

Módosítások:

TVK Rt. saját részvények értékesítésének eredménye az Amerwind B.V.-ben -9 897

Pénzügyi lízing elszámolása* -625

Beruházási hitel kamatköltségéhez kapcsolódó módosítás 268

Csökkenés az Unterland A.G. halasztott adó kötelezettségében 342

Környezetvédelmi ráfordítás növekedése -590

Unterland A.G. goodwill amortizáció és leírás -469

A mûanyag leányvállalatok értékesítésébôl várható veszteség 1 111

Unterlandhoz kapcsolódó árfolyam különbözet 385

Egyéb -310

Kisebbségi részesedés elôtti eredmény 382

Kisebbségi részesedés 1 069

A Nemzetközi Számviteli Szabványok szerinti konszolidált nettó eredmény 1 451  

* A Magyar Számviteli Szabványok szerint az 1997. január 1. elôtti pénzügyi lízing tranzakciók operatív lízingként

kerültek elszámolásra. Mivel a lízing szerzôdések lejártak, az eredmény kimutatásban csupán az eszközök érték-

csökkenése kerül elszámolásra.
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Ezen helyesbítések hatása a TVK Csoport nettó eredményére az 1999. december 31-vel végzôdô idôszakban az alábbi:

1999. 

december 31.

Adózott (osztalékfizetés elôtti) eredmény a TVK Rt. magyar konszolidált adatai alapján 6 417

Módosítások: 

Adókedvezménybôl származó bevétel elszámolása 1 354

Unterland A.G. magyar Számviteli törvény szerinti vesztesége 1999-ben** -907

Pénzügyi lízing elszámolása * -688

Befektetési jegyek leértékelésének visszavétele 356

Hitelátértékelés miatti árfolyamveszteség aktiválása 350

Csökkenés az Unterland A.G. halasztott adó kötelezettségében 326

Környezetvédelmi ráfordítás -282

Nyereség a menedzsment részvényvásárlási opció keretében

értékesített saját részvényeken -192

Unterland A.G., goodwill amortizáció -117

Egyéb 579

A Nemzetközi Számviteli Szabványok szerinti konszolidált nettó eredmény 7 196

* A Magyar Számviteli Szabványok szerint az 1997. január 1. elôtti pénzügyi lízing tranzakciók operatív lízingként

kerültek elszámolásra. A lízing szerzôdések lejárata után csak az eszközök értékcsökkenése kerül elszámolásra.

** Az Unterland A.G. 1999. január 1-jétôl került konszolidálásra a Nemzetközi Számviteli Standardok (IAS) szer-

inti pénzügyi kimutatásokban és 1999. december 31-tôl a magyar Számviteli törvény szerinti pénzügyi kimutatá-

sokban. Emiatt az Unterland A.G. 1999-es eredménye a negatív goodwill csökkenéseként került elszámolásra az

1999. december 31-i, a magyar Számviteli törvény szerinti beszámolóban.
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3. A Társaság Számviteli Politikája

Befektetések bevonása a konszolidációba

A Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásai tartalmazzák a TVK Rt. és az általa ellenôrzött vállalatok adatait. Ez

az ellenôrzés általában abban jelenik meg, hogy a csoport valamely tagja közvetlenül vagy közvetve 50%-nál nagy-

obb szavazati joggal rendelkezik egy másik tagvállalat taggyûlésén, irányító befolyással rendelkezik egy társaság

pénzügyei és mûködése területén, és annak hasznából részesedik. A törzstôkében és a nettó eredményben lévô

kisebbségi részesedés mind a mérlegben, mind pedig az eredménykimutatásban külön ki van mutatva.

A Társaság jelentôs (20%-ot meghaladó) tulajdonrésszel rendelkezik egyes vállalatokban (lásd a 11. pontot).

Ezeket a befektetéseket a TVK Rt. tôkemódszer alkalmazásával számolja el, amelynél a befektetés értéke a tár-

sult vállalkozás saját tôkéjébôl a Társaság tulajdonrésze alapján megállapított érték (Equity módszer).

Goodwill

A részesedés beszerzési költségének és a Társaságnak a leányvállalat saját tôkében való arányos értékének poz-

itív különbsége goodwillként kerül megállapításra, és a mérlegben eszközként szerepel. A goodwill lineáris mód-

szerrel és a hasznos élettartam alapján kerül leírásra. A goodwill teljes egészében értékvesztésre került 2000.

december 31-én. Lásd 9. pont.

Tranzakciók kapcsolt vállalkozásokkal

Minden jelentôs kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakció kiszûrésre került a konszolidált pénzügyi kimu-

tatásokból.

Az infláció hatása

Az NSZSZ elôírja, hogy amennyiben a gazdaságban hiperinflációs körülmények lépnek fel, a pénzügyi kimutatá-

sok állandó értékû pénzegységekre történô átírása szükséges. Az NSZSZ a hiperinflációt több kritérium alapján

határozza meg, amelyek egyike az, hogy a halmozott inflációnak a megelôzô három év folyamán meg kell halad-

nia a 100%-ot. A magyar fogyasztói árindexre alapozott inflációs ráta 18%, 14% és 10 % volt az 1997., 1998. és

1999. december 31-vel végzôdô három évben, illetve 9,8% volt a 2000. december 31-vel végzôdô évre, melynek

65

TVK – Éves Jelentés – 2000

AZ NSZSZ SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KIEGÉSZÍTÔ MELLÉKLETE

2000. ÉS 1999. DECEMBER 31.
(millió forint, hacsak másképp nincs feltüntetve)



eredménye 48% halmozott infláció 1999-ig, és 38% 2000. év végéig. Ennek megfelelôen a csatolt konszolidált

éves beszámoló magyar forintban készült, de mivel az infláció hatása igen jelentôs, ezt a Társaság teljesít-

ményének értékelésekor figyelembe kell venni.

Devizaügyletek

A Társaság beszámolási pénzneme a magyar forint (HUF), amelyben a csatolt konszolidált pénzügyi kimutatás

készült. Devizaügyleteknél a tranzakció napján érvényes, a pénzügyi teljesítéskori, illetve az év végén alka-

lmazandó záróárfolyamok közötti különbségbôl eredô árfolyamnyereség vagy veszteség, a mellékelt konszolidált

eredmény-kimutatásban a nettó pénzügyi bevételek (lásd a 25. pontot) között szerepel.

Külföldi tevékenység

Ahol egy külföldi társaság tevékenysége szorosan részét képezi a Társaság mûködésének, az átváltási elvek úgy

kerültek alkalmazásra, mintha a külföldi társaság tranzakciói a Társaságon belül történtek volna meg.  Ez annyit

jelent, hogy a pénzeszközök a záróárfolyamon, a nem pénzeszközök a megszerzés dátumának devizaárfolyamán

kerültek átszámításra. A bevételek és ráfordítások a tranzakciók dátumakor érvényes árfolyamokon kerültek el-

számolásra. A keletkezô árfolyamkülönbségeket az évi eredmény terhére számolta el a Társaság.

Külföldi leányvállalatok

A külföldi társaságok közül néhány – mint például az Unterland A.G. – önálló vállalatként lettek figyelembe véve,

minthogy pénzügyileg, gazdaságilag, szervezetileg önállóak. Ôk a beszámolójuk készítésekor a saját devizájukat

használták. Az ilyen a konszolidációba bevont külföldi leányvállalatok pénzügyi kimutatásainak átváltásakor a

mérlegtételek az év végi záróárfolyamon, míg az eredménykimutatás tételei a tranzakció napján érvényes ár-

folyamon kerültek átváltásra. A keletkezô árfolyam különbségek átváltási különbözetként a saját tôke részét

képezik.

Bevétel- és költségelszámolás

A Társaság a termékek vagy szolgáltatások értékesítésekor és a teljesítésnek a vevô által történô elfogadásakor

számolja el az árbevételt. A költségek elszámolásánál a Társaság az idôbeli elhatárolás elvét alkalmazza.
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Tárgyi eszközök

Az ingatlanok, gépek, berendezések a bruttó értékük halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökken-

tett értékén kerülnek bemutatásra. Az eszköz eladásakor vagy selejtezésekor annak bruttó értéke és halmozott

értékcsökkenése kikerül a nyilvántartásból és az azon elszenvedett nyereség vagy veszteség megjelenik az ered-

ménykimutatásban.

Az ingatlanok, gépek berendezések beszerzési értéke tartalmazza a beszerzési árat, az import vámterheket, a vis-

sza nem igényelhetô forgalmi adót, a közvetlenül hozzárendelhetô szállítási, szerelési, próbaüzemi és általános

költségeket, amelyek a beruházás ideje alatt merültek fel. A beruházások finanszírozására felvett hitelek üzem-

behelyezésig felmerült kamatát és egyéb terhét a Társaság az eszközök bruttó értékében számolja el.

Az értékcsökkenést a becsült hasznos élettartam alapján meghatározott kulcsokkal, lineáris módszerrel számít-

ja a Társaság. A lízingelt üzemek hasznos élettartamát a Társaság 1994. december 31-én 10 évben állapította

meg. Az alábbi táblázat a várható hasznos élettartamok összefoglalását tartalmazza:

Épületek és infrastruktúra 10-50 év

Termelésben használt gépek és felszerelések 7-15 év

Irodai és számítástechnikai berendezések 3-10 év

Lízingelt üzemek 10 év

Jármûvek 5-10 év

A lízingelt üzemek a következôk: polipropilén gyár PP III. és a polietilén gyár PE III. A lízing szerzôdések 1997. de-

cember 31-én lejártak.

Hitelek költségei

A hitelek költségei általában költségként vannak elszámolva felmerülésükkor. Eszközként aktiválásra kerülnek

abban az esetben, ha közvetlenül kapcsolódnak egy eszköz beszerzéséhez, beruházásához, gyártásához. A de-

vizás hitel árfolyamvesztesége az eszköz aktiválásáig szintén aktiválandó. Addig aktiválhatóak a hitel felmerült

költségei aktiválása, amíg a kapcsolódó eszköz beruházása folyamatban van, valamint az ezzel kapcsolatos ki-

adások felmerülnek. A felmerült hitelköltségek a kapcsolódó eszköz rendeltetésszerû használatba vételéig ak-

tiválhatóak. 
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Értékvesztés

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékvesztése abban az esetben számolható el, ha olyan események, kö-

rülmények merültek fel, melyek negatívan befolyásolják az eszköz megtérülését. Amennyiben az eszköz könyv sze-

rinti értéke meghaladja a megtérülési értékét, értékvesztést kell elszámolni. Az eszköz megtérülési értéke a hasz-

nálati érték és egy esetleges nettó értékesítési ár közül a magasabb. A nettó értékesítési ár úgy értelmezhetô,

mint két piaci szereplô között kialakult ár egy adásvételi tranzakcióban, míg a használati érték az eszköz folyama-

tos használatával generált jövôbeni pénzáramlásokat és a hasznos élettartam eltelte utáni értékesítésbôl szár-

mazó bevételt jelenti.

Immateriális javak

Az immateriális javak kimutathatóak, ha az általa generált valószínûsíthetô jövôbeni gazdasági haszon a Társa-

ság számára számszerûsíthetô, valamint a hozzá kapcsolódó költségek megbízhatóan mérhetôk. Az immateriális

javak az amortizációval csökkentett értéken kerülnek kimutatásra. Az amortizációt a Társaság a várható hasznos

élettartam alapján lineárisan számolja el mind a beszámolóban, mind pedig a társasági adó kalkulációban. 

Követelések

A követelések névértéken a rájuk képzett céltartalékkal csökkentve kerülnek kimutatásra a beszámolóban.

Készletek

A Társaság a készleteket a bekerülési érték és a nettó realizálható piaci érték közül az alacsonyabb értéken tart-

ja nyilván. A vásárolt készletek értékelése súlyozott átlagár módszerén alapszik. A saját elôállítású készletek ér-

tékelése közvetlen elôállítási önköltségen az üzemi általános költség megfelelô hányadának figyelembe vételé-

vel történik. A Társaság az elavultnak minôsített készleteket a megfelelô idôszakban nettó realizálható értékére

írja le.

Befektetések

A hosszú távú és rövid távú befektetések társult vállalkozásokba a fent említett equity-módszerrel kerültek elszá-

molásra. Minden beszámolási idôszakban az értékvesztés felülvizsgálatra kerül.

Az egyéb hosszú távú befektetések értékvesztéssel csökkentett beszerzési értéken vannak kimutatva.
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A rövid lejáratú befektetések között olyan értékpapírok is kimutatásra kerülnek, melyeknek likvid piaca van és me-

lyek tartásának célja a rövidtávú likviditás fenntartása. A tôzsdén jegyzett értékpapírok a piaci érték és a beszer-

zési érték közül az alacsonyabb értéken van kimutatva.

Saját részvények

A saját részvények a jegyzett tôke és a tôketartalék csökkenéseként kerültek elszámolásra a mellékelt pénzügyi ki-

mutatásban. Az eladott saját részvények névértéke a jegyzett tôkét, míg az ezen felüli rész a tôketartalékot növeli.

Amikor a Társaság bevezette a Vezetôség sajátrészvény vásárlási opciós programját, a saját részvények könyv

szerinti értéke és a Vezetôség által fizetett ellenérték közti különbözetet a Társaság a tôketartalékban szerepel-

tette 1999-ben.

Pénzeszközök és pénzhelyettesítôk

A pénzeszközök tartalmazzák a készpénzt és a bankszámlapénzt. A pénzhelyettesítôk a három hónapnál rövidebb

lejáratú értékpapírokat tartalmazzák.

Halasztott adó

A halasztott adó a „mérlegbeni kötelezettség” módszere alapján került meghatározásra. A halasztott adó az esz-

közök és források számviteli- és adótörvény szerinti értéke között idôbeli különbség nettó hatásaként

értelmezhetô. A halasztott adó követelés és kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonat-

kozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az idôbeli különbség miatti eltérések várhatóan visszafordul-

nak. A halasztott adó kötelezettség és követelés mértéke, illetve adóhatása tükrözi a Társaság becslését az esz-

közök és források számviteli politika szerint meghatározott nettó könyv szerinti értékére.

Halasztott adó követelés csak akkor szerepeltethetô a mérlegben, ha valószínûsíthetô, hogy a Társaság a

jövôbeni tevékenysége során adóalapot képezô nyereséget ér el, amellyel szemben a halasztott adó eszköz be-

számításra kerülhet. A Társaság minden évben a mérleg fordulónapján felbecsüli halasztott adóköveteléseit és

a halasztott adó követelés elôzô idôszaki értékét. A társaság az újonnan képzôdött halasztott adó követelés csak

azon részét veszi számításba, amely várhatóan elszámolható a jövôbeni nyereség adójának csökkenéseként.

A Társaság ennek megfelelôen csak olyan mértékben szerepelteti a halasztott adókövetelést pénzügyi kimutatá-

saiban, amely mértékig várhatóan elegendô nyereség képzôdik, és így lehetôvé válik a halasztott adó követelés

realizálása. 



Céltartalék

Egy céltartalék akkor és csak akkor képezhetô, ha a Társaságnak egy múltbeli esemény következményeként van

a jelenben egy kötelezettsége, amely jogszerû és vélelmezhetô. Ahhoz, hogy a kötelezettség kimutatható legyen,

valószínûsíthetônek kell lennie az ebbôl származó gazdasági haszonnak és megbízhatóan meg kell tudni becsül-

ni a kötelezettség nagyságát. A céltartalékokat minden mérlegkészítéskor felül kell vizsgálni, és az aktuális becs-

lések eredményére módosítani.

A szervezeti átalakításra képzett céltartalék csak azokra a költségekre képzett céltartalékot jelenti, melyek nem

a Társaság normális mûködéséhez, hanem kifejezetten az átszervezéshez kapcsolódnak.

Szegmensek

Vállalatirányítási célokból a csoport öt fô mûködési területre van bontva. A különbözô divíziók jelentik elsôdlege-

sen az alapot a vállalati adatok részletezéséhez. Ezen divíziók vertikálisan integráltak és az egyik divízió terméke

a másik divízió alapanyagaként szolgál (az olefingyártás eredményének legnagyobb része a polipropilén- és a po-

lietilén termelés alapanyagát jelenti, mely a mûanyaggyártáshoz állít elô nyersanyagot). A 20. fejezetben lévô

vezetôségi jelentés adatok csak a harmadik fél részére történô értékesítés árbevételére és költségére vonatko-

zóan tartalmaz adatokat, a csoportok közti tranzakciók kiszûrésre kerültek.

A pénzügyi kimutatások üzletági és földrajzi bontásához lásd a 20. fejezetet. 

Megszûnô tevékenységek

Az Igazgatóság azt a döntést hozta, hogy megszünteti a mûanyaggyártási tevékenységét és a Csoport stratégiá-

ja a jövôben az alaptevékenységre koncentrál. A Vállalat vételi ajánlatokat kapott a mûanyagtársaságokra és azok

értékesítése várhatóan 2001-ben befejezôdik. A mûanyag társaságokat teljes körûen bevonták a konszolidáció-

ba 2000 december 31-i mérleg fordulónappal.

A részesedések goodwill-lal és az egyes leányvállalatok tárgyi eszközeivel szemben kerültek leírásra, ami külön

tételként az eredménykimutatásban is megjelent.

Az IAS 36. standardja az eszközök értékvesztésérôl kiköti, hogy értékvesztés egy elkülöníthetô pénzáram termelô

egységre számolható el és elsôdlegesen a goodwill-lal majd arányosan a többi eszközzel szemben.
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Az IAS 35 megköveteli, hogy a Vállalat a megszûnô tevékenységekkel kapcsolatban nyilvánosságra hozza:

• A megszûnô tevékenységek mérleg fordulónapján fennálló eszközeinek és forrásainak könyv szerinti értékét,

• A pénzügyi kimutatások által lefedett idôszak megszûnô tevékenységbôl származó bevételeit, költségeit, adó-

zás elôtti eredményét, 

• A pénzügyi kimutatások által lefedett idôszak cash-flow kimutatását, mely a megszûnô tevékenység befekteté-

si, mûködési és finanszírozási tevékenységének tulajdonítható.

Mint a kiegészító melléklet 1. pontja említi, a TVK Rt. magyar mûanyagipari üzletágai (Biafol Kft., Flexofol Kft.,

HelioPlast Kft és Tisza-Form Kft.) önálló jogi társasággá alakultak 2000. április 1-én (a hazai mûanyag társasá-

gok). Ez az oka annak, hogy nem állnak rendelkezésünkre összehasonlítható mérlegadatok 1999-re vonatkozóan

a kötelezettségeket és a saját tôkét tekintve, így nincs értelme cash-flow kimutatást készíteni a megszûnô tevé-

kenységekkel kapcsolatban. A TVK vertikálisan láncában a polietilén és polipropilén divíziók látták el a mûanyag

divíziókat alapanyaggal. Az 1999. évi értékesítés árbevétele és az értékesítés közvetlen önköltsége a menedzs-

ment kiigazított információin alapultak. A 2000. évi értékesítés árbevétele és az értékesítés közvetlen önköltsé-

ge a 2000. április 1-tôl december 31-ig terjedô idôszak aktuális adatain és a korábbi TVK divíziók 2000. január

1-tôl március 31-ig terjedô kiigazított információin alapultak.  

A 21. pont alatt ismertetett mûanyag szegmens bevételei és ráfordításai tartalmazzák a TVK mûanyag üzletága-

inak bevételeit és ráfordításait 2000 január 1-tôl 2000 április 1-ig, a levált mûanyag társaságok bevételeit és rá-

fordításait 2000 április 1-tôl 2000 december 31-ig és az Unterland A.G. és a Plastico S. A. bevételeit és ráfordí-

tásait 2000. december 31-ével záródó üzleti évre vonatkozóan.

Finanszírozási eszközök 

A mérlegben szereplô finanszírozási eszközök és kötelezettségek tartalmazzák a pénz- és pénzhelyettesítô esz-

közöket, értékpapírokat, vevôi és egyéb követeléseket, szállítói és egyéb kötelezettségeket, hosszú távú követe-

léseket és kölcsönöket.

A finanszírozási eszközök idegen és saját tôkeelemekre oszthatóak a szerzôdésben foglalt megállapodások függ-

vényében. Az idegen tôkéhez sorolható finanszírozási eszközökhöz kapcsolódó kamat nyereség vagy veszteség a

ráfordítások és bevételek között jelenik meg. A saját tôkéhez sorolható finanszírozási eszközök tulajdonosok kö-

zötti megosztása közvetlenül a tôkeelemek között jelenik meg.

Mérlegen kívüli kötelezettségek

A mérlegen kívüli eszközök nem jelennek meg az éves beszámolóban, de nyilvánosságra kell hozni, hogy várha-

tóan mikor térülnek meg.
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Cash-flow

A pénzmozgással nem járó tranzakciók kiszûrésre kerültek a NSZSZ szerint elkészített csatolt cash-flow kimuta-

tásban. 

Utólagos események

A mérlegkészítésig tudomásra jutott utólagos események további információval szolgálnak a Csoport helyzetérôl,

ezért azoknak meg kell jelenniük a kapcsolódó éves beszámolóban. Azokat az utólagos eseményeket, amelyek-

nek módosító hatása nem jelenik meg a kapcsolódó pénzügyi kimutatásokban, bemutatásra kerülnek a

kiegészítô mellékletben.

Változások az eredménykimutatás tételeinek bemutatásában vagy azok besorolásában

Egyes, 1999-ben az egyéb bevételek és ráfordítások közé sorolt tételek átsorolásra kerültek a nettó pénzügyi be-

vételek közé annak érdekében, hogy az 1999-es és 2000-es adatok összehasonlíthatóak legyenek. Ezek a válto-

zások nincsenek hatással az 1999. évi mûködési vagy a nettó eredményre. 
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4. Pénzeszközök

A Csoport pénzeszközeinek egyenlege 2000. és 1999. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

2000. 1999.

december 31.

Bankbetétek 18 987* 2 877

Készpénz 188* 542  

Összesen 19 175* 3 419  

* Az Amerwind bankbetétje 14.104 millió forint értékben a TVK részvények eladásából származó pénzeszközt

tartalmazza.

5. Követelések, Nettó

A Csoport követelései 2000. és 1999. december 31-én az alábbiak szerint foglalhatók össze:

2000. 1999. 

december 31.

Külföldi vevôk 20 220 21.668

Belföldi vevôk 8 728 2 053

28 948 23 721

Mínusz: Céltartalék a kétes követelésekre -1.956 -1.367

Összesen 26.992 22.354

A kétes követelésekre képzett céltartalék megállapításánál a vezetôség felbecsülte azon potenciális veszteségek

összegét, melyet a nagyobb, likviditási problémákkal küszködô vevôk jelenthetnek. A múltbeli veszteségek kap-

csán szerzett tapasztalatokat és a jelenlegi gazdasági körülmények várható hatásait a vezetôség szintén figye-

lembe vette. 2000. december 31-én a kétes követelések után képzett céltartalékot a vezetôség olyan szinten ál-

lapította meg, amely elegendô a várható veszteségek fedezésére.
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A külföldi követelések elsôsorban DEM-ben és USD-ben állnak fenn, melyek 1999. és 2000. december 31-i árfo-

lyamon kerültek elszámolásra. Az így keletkezô árfolyamnyereség vagy veszteség a nettó pénzügy bevételek (lásd

a 25. pontot) között szerepelnek a csatolt konszolidált eredménykimutatásban.

6. Készletek

A Csoport készleteinek egyenlege 2000. és 1999. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

2000. 1999.

December 31.

Késztermékek 14.244 11.115

Alapanyagok 5 443 6 570

19 687 17 685

Mínusz: Használhatatlan és elfekvô készletekre

képzett tartalékok -73 -104  

Összesen 19 614 17 581  

A Vezetôség megítélése szerint az 2000. december 31-i céltartalék szintje elegendô ahhoz, hogy fedezze a po-

tenciális jövôbeni veszteségeket. 

2000. december 31-én a TVK Rt.-nek nem volt zálogjoggal terhelt készlete.
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7. Aktív Idôbeli Elhatárolások és Egyéb Forgóeszközök, Nettó

A Csoport egyéb forgóeszközeinek egyenlege 2000. és 1999. december 31-én az alábbiak szerint alakult :

2000. 1999.

December 31.

Értékpapírok eladásából származó követelés* 2 502 0

Visszaigényelhetô ÁFA és egyéb adók 1 476 1 352

Értékpapírokból származó követelések

(Quantum Bróker Rt.) 601 633

Import ÁFA 461 218

Mennyiségi bónusz, Unterland A.G. 456 401

Járó kamatok és osztalékok 377 374

Adott kölcsönök 144 242

Szállítóknak adott elôlegek 34 1 986

Társasági adó visszaigénylés 0 1 999

Halasztott adó 0 98

Egyéb** 1 701 615

7 752 7 918

Mínusz: A követelésekre képzett céltartalék*** -874 -633

Összesen 6 878 7 285  

* A követelések értéke 2001 január 15-én befolyt.

**2000. december 31-én az egyenleg tartalmazza a TVK Rt. leányvállalatainak követelését 522 millió Ft érték-

ben a megfelelô adóhatóságokkal szemben.  

*** Az egyenleg tartalmazza a Quantum Bróker Rt. számára diszkontkincstárjegy vásárlására átadott 601 millió

forint összegbôl származó követelést és erre vonatkozó céltartalékot.(lásd a 29.2. pontot). 142 millió Ft értékû

céltartalékot a Pohárgyártó Kft-nek adott kölcsönre képzett meg a Társaság, míg a maradék 131 millió Ft céltar-

talék a Plastico S.A.-nak adott kölcsön kamatára vonatkozik.
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8. Rövid Lejáratú Értékpapírok

A Csoport rövid lejáratú értékpapírjainak összetétele 2000. és 1999. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

2000. 1999.

december 31.

MNB kötvények* 4 987 0

Diszkont kincstárjegyek* 1 502 1 110

Államkötvények* 1 102 1 693

CIB kötvény 282 500

Budapest Befektetési Alap 0 22

Egyéb részvények 49 65

Egyéb 5 15

Összesen 7 927 3 405  

*A Magyar Állam által garantált befektetések.

A lejárattól függôen az MNB kötvények, Diszkont Kincstárjegyek és Államkötvények körülbelül az éves magyar in-

fláció (a fogyasztói árindex 9,8 % volt 2000-ben) felett 0,5 –1,5% ponttal kamatoznak.
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9. Immateriális javak, nettó

Az alábbi táblázat összegzi a Csoport 2000. és 1999. december 31-én meglévô immateriális javait:

Vagyoni értékû Goodwill Szellemi Fejlesztések Összesen

jogok termékek aktivált értéke

BRUTTÓ ÉRTÉK 

Záró egyenleg

1999 december 31-én 212 586 1.034 0 1.832

HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Záró egyenleg

1999 december 31-én -138 -117 -436 0 -691

NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK

1999 december 31-én 74 469 598 0 1.141

BRUTTÓ ÉRTÉK

Záró egyenleg

2000 december 31-én 209 586 3.934 132 4.861

HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Záró egyenleg

2000 december 31-én -203 -234 -1.000 0 -1.437

Goodwill értékvesztése 0 -352 0 0 -352

NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK

2000 december 31-én 6 0 2.934 132 3.072

A goodwill 1999 december 31-i állománya az Unterland A.G. megszerzésébôl ered. A goodwill 5 év alatt lineárisan

kerül értékcsökkentésre a kapcsolódó pénzügyi kimutatatásban. Az Unterland A.G. várható értékesítése miatt az

Unterlandhoz kapcsolódó goodwill 2000-ben teljes egézsében leírásra került.

A szellemi termékek 2000 december 31-i állománya tartalmazza a 2000-ben beszerzésre került PP-IV hez kapc-

solódó licenszjogot 2,4 milliárd Ft értékben. A licensz a kapcsolódó eszköz hasznos élettartalma alapján 7 év

alatt kerül leírásra.
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10. Tárgyi Eszközök, Nettó

Az alábbi táblázat összegzi a Csoport 2000. és 1999. december 31-én meglévô tárgyi eszközeit:

Ingatlanok Mûszaki gépek, Egyéb Összesen

berendezések

BRUTTÓ ÉRTÉK

Záró egyenleg

1999. December 31-én 31.107 73.959 27.860 132.926

HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Záró egyenleg

1999. December 31-én -5.867 -30.026 -5.474 -41.367

NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK 

1999. December 31-én 25.240 43.933 22.386 91.559

BRUTTÓ ÉRTÉK

Záró egyenleg

2000. December 31-én 33.821 88.267 9.571 131.659

HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Záró egyenleg

2000. December 31-én -5.416 -33.451 -6.179 -45.046

Értékvesztési leírás* 0 -6.038 0 -6.038

NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK 

2000. december 31-én 28.405 48.778 3.392 80.575

*A tárgyi eszközök nettó könyvszerinti értéke 2000 december 31-én tartalmazza a megszûnô mûanyag

tevékenység 21.300 millió forintos eszközállományát is.  

A lízingelt tárgyi eszközök a gépek és berendezések között szerepelnek. Ezek az eszközök a polietilén („PE III”)

és a polipropilén („PP III”) gyárakhoz kapcsolódnak és bruttó értékük 7.050 millió forint, nettó értékük 1.820 mil-

lió forint 2000. december 31-én.
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1999. decemberében aktiválásra került a PP IV-hez kapcsolódó egyéb létesítmények 4 milliárd forintos értékben,

a Társaság 2000. évben további 21 milliárd Ft értékben aktiválta a gyár berendezéseit.

Az egyéb tárgyi eszközök folyamatban levô beruházásokat, tartalék-alkatrészeket és jóléti eszközöket tartalmaz-

nak. Az egyéb tárgyi eszközök között szereplô tartalék-alkatrészek a 2000. évi 459 millió forintos elfekvô kész-

letekre képzett céltartalékkal csökkentett értéken szerepelnek.

2000. december 31-én a Társaság tárgyi eszközeit nem terhelte zálogjog.

11. Befektetések

A Csoport 2000. és 1999. december 31-én meglévô, befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott

részesedéseit a következô táblázat foglalja össze:

Könyv szerinti érték

Tulajdoni 2000. 1999.

hányad (%) december 31. december 31.

Leányvállalatok:

TVK Gépszerelô Kft. 100,0 300 300

TVK Automatika Kft. 51,0 178 178

TVK Pohárgyártó Kft. 96,2 131 156

TVK HIX Kft. 99,8 110 110

TVK Polisec Kft. 100,0 29 46

TVK MED Egészségügyi Kft. 100,0 18 18

TVK-Polska Sp.Z.o.o. 52,5 4 4

Tiszachem Kft 100,0 3 -***

TVK Ingatlankezelô Kft. 100,0 0** 2.638

Ecomissió Kft. 100,0 0** 734

Inno-Comp Kft. 69,0 0** 566

TVK Remat Kft. 98,7 0** 507

TVK Ecocenter Kft. 99,8 0** 430

TVK PlastTmk Kft. 99,6 0** 144

ÖKO-PARK Kft. 71,6 0** 14

TVK Austria Gmbh. 51,0 0** 5

Egyéb 35 110  
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Könyv szerinti érték

Tulajdoni 2000. 1999.

hányad (%) december 31. december 31.

Társult vállalkozások: 

Geo-Tipptex Kft. 25,1 298 298

VIBA-TVK Kft. 40,0 102 53

Tiszai Hulladékégetô Kft. 49,9 13 13

Columbian Tiszai Carbon Kft. 40,0 0** 776

TP BOX Kft. 47,0 0** 23

Egyéb 0 3

Hosszú lejáratú értékpapírok:

Államkötvények 211 180

Összesen 1.432 7.306

*A leányvállalatok 2000-ben bekerültek a konszolidációs körbe.

**A Társaság 2000-ben értékesítésre került.

*** Tiszachem Kft-t 1999-ben konszolidálták, 2000-ben pedig kikerült a konszolidációs körbôl.
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Leányvállalatok:

A TVK Gépszerelô Kft-t a TVK Rt. alapította tiszaújvárosi székhellyel, 300 millió forint törzstôkével. A TVK Rt. 2000-

ben névértéken megvásárolta a kisebbségi tulajdonosok részesedését, így a részesedések nettó értéke 2000 de-

cember 31-én 300 millió Ft. 2001. január 1-jétôl a Kft. dolgozói állományának nagy részét az anyavállalat

foglalkoztatja tovább. A Társaság tevékenységi körébe tartozik a TVK Rt., illetve Magyarország egész területén

üzemelô vezérgépek javítása, karbantartása.

A TVK Automatika Kft-t a TVK Rt. 74%-ban, az EL&ME Kft. 26%-ban, és magánszemélyek alapították tiszaújvárosi

székhellyel, 350 millió forint törzstôkével. A TVK Rt. 1997. decemberében az EL&ME Kft-nek eladott 45,5 millió

forint névértékû üzletrészt. A TVK Rt. jelenlegi tulajdoni hányada 51%. A társaság tevékenységi körébe tartozik a

fémmegmunkálás, gépipari berendezések javítása, karbantartása.

A TVK Pohárgyártó Kft-t a Társaság (83%), a Neolog Bt. (16,9%) és egy magánszemély alapította 1996. április 15-

én. A törzstôkét a Társaság 1997-ben 250 millió forinttal emelte és ezzel tulajdonosi részesedése 96%-ra nôtt.

1999-ben a TVK Rt. 154 millió Ft értékvesztést számolt el, míg 2000-ben az értékvesztés értéke 25 millió forint

volt. Ennek megfelelôen a részesedés értéke 2000. december 31-én 131 millió Ft-ra változott. A Társaság

tevékenységi köre mûanyagtermékek gyártása és nagykereskedelme. Az alapanyagokat a TVK Rt.-tôl szerzi be.

A TVK Rt. a korábbi Ellátási Üzemet leválasztása révén önálló társasággá alakította (TVK HIX Kft.), mely kis- és

nagykereskedelmi tevékenységet végez. Székhelye Tiszaújváros.

A TVK Polisec Kft-t 1996-ban hozta létre a TVK Rt. és a TVK Gépgyár Kft. A TVK Rt. 1999-ben megvásárolta a

másik tulajdonos üzletrészét, így a részesedés mértéke 100%-ra változott. A Társaság tevékenységi köre bizton-

sági szolgáltatás, ôrzés-védés. 

A TVK MED Egészségügyi Kft. a jogszabályokban elôírt munkahely-egészségügyi szolgáltatások nyújtását hivatott

szolgálni. A törzstôke pénzbeni betétbôl és apportból állt.

1998-ban a TVK-Polska Sp.Z.o.o. társaság 52,5%-os tulajdoni hányadát a TVK Rt. megvásárolta a BritChem

Trading Ltd.-tôl. A társaság tevékenysége a TVK Rt. által elôállított vegyipari alapanyagok, valamint mûanyag

késztermékek értékesítése a lengyel piacon.

A Tiszachem Rt.-t 1990-ben hozta létre a TVK Rt., a Chemol Rt., a Mineralimpex és a HIB International Ltd. 100

millió forintos alaptôkével. 2000. január 1-jétôl szünetelteti tevékenységét és az év folyamán Rt-bôl Kft-vé alakult

át, jelenlegi törzstôkéje 3 millió forint. 
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Társult vállalkozások:

A Társaság a geotextília termelés leválasztására alapította 1996-ban a Geo-Tipptex Kft-t, amely geotextília

gyártásával és kereskedelmével foglalkozik. Az alapanyagok jelentôs részét a TVK Rt.-tôl szerzi be. A társaság-

ban a TVK Rt. 25%-os részesedéssel bír, a többi az Acquest Invest BV tulajdonában van.

A VIBA-TVK Kft. a VIBA-Italy-vel közösen 1993-ban alapított vegyesvállalat, amely fekete mesterkeverék gyártásá-

val foglalkozik, az alapanyagokat a TVK Rt. szállítja. Székhelye Tiszaújváros.

A Tiszai Hulladékégetô Kft. 1996. június 1-je óta mûködik, melyet a TVK Rt. (49,96%) és a belga Lobbe N.V.

(50,04%) alapított.

A kapcsolt vállalkozásokkal végrehajtott tranzakciókat a Társaság piaci árakon bonyolítja le, más piaci szere-

plôkkel kötött üzletekéhez hasonló árak mellett.

Hosszú lejáratú értékpapír befektetések:

Az államkötvények 2013 júniusában járnak le, kamatuk a 3 és 6 hónapos kincstárjegyek kamata plusz 1,5%

A TVK Rt. kötelezettséget vállalt arra, hogy a kötvények kamatát alapítványok támogatására fordítja.

82

TVK – Éves Jelentés – 2000

AZ NSZSZ SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KIEGÉSZÍTÔ MELLÉKLETE

2000. ÉS 1999. DECEMBER 31.
(millió forint, hacsak másképp nincs feltüntetve)



12. Visszavásárolt Saját Részvény

1999. decemberében a Társaság a tulajdonában lévô 2.350.664 db saját részvényét értékesítette 4.150 Ft-os

részvényenkénti áron, melynek könyv szerinti értéke 1.647 Ft/db (bekerülési árfolyam) volt. 1999-ben a saját

részvény értékesítésébôl keletkezett árfolyamnyereség (5.884 millió forint) nem volt kimutatható a nemzetközi

számviteli elôírások szerint. Az Amerwind B.V., a TVK Rt. 100%-os leányvállalata megvásárolta a saját

részvényeket 1999. decemberében. 1999-ben a saját részvények könyv szerinti értéke a Nemzetközi Számviteli

Standardok elôírásainak megfelelôen a jegyzett tôkét és a tôketartalékot csökkentette. 2000-ben az Amerwind

B.V. tulajdonában lévô TVK részvényeket értékesítette, ami a jegyzett tôke és a tôketartalék növeléseként elszá-

molásra került.

1999-ben a Társaság 103.737 db névértéken visszavásárolt dolgozói részvénnyel rendelkezett, amely az összes

részvény 0,4%-át tette ki. 2000-ben a Társaság 279.432 db dolgozói részvényt vásárolt vissza névértéken, amely-

bôl a Közgyûlési határozat alapján 2000. júliusában 21.314 db bevonásra került. Így a Társaság 361.855 db vis-

szavásárolt dolgozói részvényt, mint saját részvényt mutat ki 2000. december 31-én. Az IAS standard szerint a

dolgozói részvények névértéke a jegyzett tôkét csökkenti.

13. Szállítók

A Csoport szállítói kötelezettségeinek egyenlege 2000. és 1999. december 31-én az alábbiak szerint alakult :

2000. 1999.

december 31.

Belföldi szállítók 9.414 6.936

Külföldi szállítók 6.701 7.833

Beruházási szállítók 913 627

Összesen 17.028 15.396
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14. Rövid Lejáratú Hitelek

A Csoport rövid lejáratra kapott hitelei 2000. december 31-én az alábbiak szerint alakultak :

Bank és megnevezés Egyenleg Kamatláb Lejárat

TVK Rt.

Konzorcionális devizahitel következô évi

törlesztôrésze (52 millió DEM) 7.074 LIBOR+0,5 % 2001.07.31.

ABN- AMRO folyószámla hitel 81 BUBOR 2001.06.30.

Postabank folyószámla hitel* 14 BUBOR 2001.01.15.

Creditanstalt folyószámla hitel* 1 BUBOR 2001.01.05.

7.170

Unterland

Bank Austria 

(112.315 ezer ATS) 2.162 Változó Folyószámla hitel

Erste Bank

(96.184 ezer ATS) 1.852 Változó Folyószámla hitel

Creditanstalt

(52.368 ezer ATS) 1.008 Változó Folyószámla hitel

RZB Österreich

(29,5 millió ATS) 586 Változó Folyószámla hitel

Volksbank

(30,3 millió ATS) 583 5,75% 2001.04.27.

6.191

Egyéb mûanyag leányvállalatok

Budapest Bank Rt- Biafol Kft. 189 13,48% Folyószámla hitel

Egyéb leányvállalatok

TVK Italia folyószámla hitele

(8.480 millió ITL) 1.160 Változó Folyószámla hitel

Creditanstalt hitel a TVK UK-nek

(1,9 millió GBP) 800 Változó Folyószámla hitel

Gontard & Metallbank AG- InterChemol

(1,2 millió DEM) 163 5,86 % 2001.03.19.

84

TVK – Éves Jelentés – 2000

AZ NSZSZ SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KIEGÉSZÍTÔ MELLÉKLETE

2000. ÉS 1999. DECEMBER 31.
(millió forint, hacsak másképp nincs feltüntetve)



Creditanstalt Budapest– InterChemol

(996 ezer DEM) 135 5,76% 2001.07.31.

Commerzbank AG– InterChemol 

(700 ezer DEM) 95 6,2 % 2001.04.17.

Egyéb 626

2.979 

Az Unterland A.G. hosszú lejáratú  hiteleinek átsorolása**

Bank Austria – Unterland

A.G.*** 5.390 Változó Export finanszírozás

(280 millió ATS) lejárat nélküli

Creditanstalt- Unterland A.G.

( 40 millió ATS) 770 5,599% 2006.03.31.

Erste Bank- Unterland A.G.

(12 millió ATS) 231 6% 2003.09.30.

Egyéb 69

6.460

Rövid lejáratú hitelek összesen 22.989

* A Társaság a Postabank folyószámla hitelének lejáratát 2001. december 27-ig, a Creditanstalt folyószámla

hitelének lejáratát pedig 2001. július 31-ig meghosszabbította.

** Az Unterland A.G. és a bankok közt a hitelek biztosítékairól jelenleg folyamatban lévô tárgyalások miatt, ezen

kötelezettségek a rövid lejáratú kötelezettségek közt vannak kimutatva, függetlenül ezek eredeti lejáratától (lásd

29.1.pont).

*** A hitel egyenlege tartalmaz 3.465 millió forint (180 millió ATS) export rulirozó hitelt, amelynek nincs határo-

zott lejárata. A menedzsment szerint a hitel határozatlan ideig áll rendelkezésre.
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A Csoport rövid lejáratra kapott hitelei 1999. december 31-én az alábbiak szerint alakultak:

Bank és megnevezés Egyenleg Kamatláb Lejárat

Bank Austria – Unterland A.G.

(108.669 ezer ATS) 2.013 Változó Folyószámla hitel

Erste Bank- Unterland A.G.

(78.763 ezer ATS) 1.459 Változó Folyószámla hitel

Creditanstalt- Unterland A.G.

(74.775 ezer ATS) 1.385 változó Folyószámla hitel

Creditanstalt hitel a TVK UK-nek

(2,4 millió GBP) 988 változó Folyószámla hitel

MKB Rt. folyószámla hitel 736 változó 2000. 01.25.

TVK Italia folyószámla hitele

(4.342 millió ITL) 571 változó Folyószámla hitel

Volksbank - Unterland A.G.

(30,2 millió ATS) 560 4,125 % 2000.04.28.

RZB Österreich- Unterland A.G.

(24,7 millió ATS) 458 változó Folyószámla hitel

ABN- AMRO folyószámla hitel 272 változó 2000. 06.27.

Metallbank GmbH hitel az InterChemolnak

(1,5 millió DEM) 195 4,40 % 2000.03.16

Creditanstalt Budapest (992 ezer DEM)

– InterChemol 129 3,84 % 2000.03.31.

Tiszatextil Kft 114 3 havi BUBOR Folyószámla Hitel

+1,5%

CIB folyószámla hitel 59 változó 2000. 05.15.

Raiffeisen bank folyószámla hitel 28 változó 2000. 06.30.

Egyéb 971 

Összesen 9.938      
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15. Egyéb Rövid Lejáratú Kötelezettségek

2000. és 1999. december 31-én a Csoport egyéb rövid lejáratú kötelezettségeit az alábbiakban foglaljuk össze:

2000. 1999.

december 31.

Elhatárolt kötelezettségek 2.382 1.604 

Unterland A.G. szervezetátalakítási céltartalék* 1.356 0

Bérek és járulékai 1.089 457

Társasági adó 581 0

Kötelezettség VPOP-val szemben 467 205

Környezeti károkkal kapcsolatos céltartalék

(lásd a 29.3 pontot)** 308 273

Mûanyag leányvállalatok értékesítésére

képzett szervezet átalakítási céltartalék 150 0

Mulasztási bírság 92 0

Fizetendô osztalék*** 82 4.506

Hulladék feldolgozás, Unterland A.G. 2 211

Céltartalék kötelezettségre 0 1.522

Egyéb 762 1.179 

Összesen 7.271  9.957  

*2000 folyamán az Unterland A.G. egy átszervezési program bevezetésébe kezdett, melynek eredményeként egy

termelô üzem bezárásra kerül. 

Az Untarland A.G. szervezetátalakítására képzett céltartalék 2000. december 31-én a cég  üzemcsarnokának be-

zárásához kapcsolódó végkielégítésre és egyéb személy jellegû költségekre képzett céltartalékot tartalmazza,

ami a menedzsment 2000 december 31-i becslésén alapszik. A szervezetátalakítás teljes költsége 2.149 millió

forint, ami az értékesítési, általános és adminisztratív költségek között jelenik meg az eredménykimutatásban

2000. december 31-ével végzôdô évre (Lásd 22. pont).

** A 2000 december 31-én bemutatott környezetvédelmi céltartalék – 1.562 millió forint - a várható kötelezett-

ség nettó jelenértékének menedzsment általi becslésen alapszik. A céltartalék hosszú lejáratú része 1.254, rö-

vid lejáratú része 308 millió forint. A kapcsolódó összegek a 24. és 29.3 pontban kerülnek bemutatásra  

***A fizetendô osztalék az elôzô évi osztalékból fel nem vett részt tartalmazza (lásd a 19. pontot).
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16. Hosszú lejáratú hitelek

A Csoport hosszú lejáratra kapott banki hitelei 2000. december 31-én az alábbiak szerint alakultak:

Bank és megnevezés Egyenleg Kamatláb Lejárat

Konzorciális devizahitel 24.895 Libor+0,5% 2005.07.31.

(183 millió DEM)*

Egyéb 136

25.031

* A Társaság megállapodást kötött az OTP által vezetett banki konzorciummal 260 millió DEM összegû hitel

felvételérôl 1998. júliusában. A hitel változó kamatozású, a kamata LIBOR + 0,5%. A hitel felvétele és visszafize-

tése több részletben történik. 2000. márciusában a Társaság a fennmaradó 5 millió DEM (656 millió Ft) szindikált

hitelt is felvette, 2000. júliusában 25 millió DEM-et (3.335 millió Ft-ot) elôtörlesztett. Továbbá a Társaság a hitel

következô évi törlesztô részét 52 millió DEM-et (7.074 millió Ft-ot) átsorolta a rövid lejáratú hitelek közé. A hitel

egyrészt az új polipropilén gyár, másrészt az olefingyári intenzifikálás finanszírozására szolgált. A Társaság éven-

te 52 millió DEM-et törleszt a szindikált hitel összegébôl (a törlesztés idôpontja: január 31., illetve július 31.). 

A Csoport hosszú lejáratra kapott banki hitelei 1999. december 31-én az alábbiak szerint alakultak:

Bank és megnevezés Egyenleg Kamatláb Lejárat

Konzorciális devizahitel

(255 millió DEM) 33.381 Libor+0,5% 2005.07.31.

Bank Austria – Unterland A.G.

(280 millió ATS) 5.188 változó Export finanszírozás

lejárat nélküli

Creditanstalt- Unterland A.G.

( 50 millió ATS) 926 4,07% 2006.03.31.

Erste Bank- Unterland A.G.

( 18 millió ATS) 334 4% 2003.09.30.

JEXIM Bank beruházási hitel 134 Jegybanki alapkamat 2007.11.20. 

Tiszatextil Kft.( HUF) 75%-a +2%

Egyéb 515

Összesen 40.478
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17. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

A Csoport egyéb hosszú lejáratú kötelezettségei 2000. és 1999. december 31-én az alábbiak szerint alakultak:

2000. 1999.

december 31.

Környezetvédelmi kötelezettségekre

képzett céltartalék 1.254 664

Egyéb* 2.011 1.419

Összesen 3.265 2.083

* A 2000. december 31-i egyenleg tartalmazza 1.161 millió Ft értékben az Unterland A.G. pénzügy lízing kötele-

zettségét. 
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18. Jegyzett Tôke

A jegyzett tôke 2000. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Tulajdonos Részvények száma Névérték Összesen Tulajdoni hányad

(ezer db) (millió forint) (Ft) %

Belföldi intézményi befektetôk 17.207 1.010 17.379 70,4

Külföldi intézményi befektetôk 4.856 1.010 4.904 19,8

Alkalmazottak 223 1.000 223 1,0

Belföldi magánbefektetôk 83 1.010 84 0,3

Ismeretlen befektetôk* 2.089 1.010 2.110 8,5

Összesen 24.458 24.700 100,00  

* Az ismeretlen befektetôk a részvénykönyvben nem regisztrált részvényeket jelentik 2000. december 31-én.
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A jegyzett tôke megoszlása részvényfajták szerint 2000. december 31-én a következô:

Részvény típusa Száma Jegyzett tôke

Egyenlô és azonos tagsági jogokat

megtestesítô törzsrészvények* 24.234.843 24.477.191

(névértékük egyenként 1.010 forint)

Törzsrészvényekkel azonos jogokat

megtestesítô dolgozói részvények** 223.303 223.303

(névértékük egyenként 1.000 forint)

Összesen 24.458.146 24.700.494  

*A fennálló törzsrészvények száma 1999. december 31-én 21.884.179 darab volt. 2000-ben az Amerwind B.V.

2.350.664 db TVK törzsrészvényt értékesített, így a törzsrészvények száma 2000. december 31-én 24.234.843

darab. 

**A kibocsátott 606.472 db dolgozói részvénybôl a Társaság 1999 folyamán 103.737 db-ot, 2000 folyamán

279.432 db-ot visszavásárolt névértéken, melybôl 21.314 db az Éves Közgyûlés határozata alapján 2000 folya-

mán bevonásra került. Így a Társaság 2000 december 31-én 361.855 dolgozói részvényt mutat ki a saját rész-

vények között (lásd a12. pontot).

2000. december 31-én a Cégbíróság által bejegyzett tôke megegyezik a kibocsátott részvények összértékével és

nincs jegyzett de be nem fizetett részvény.
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Az jegyzett tôke 1999. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

Tulajdonos Részvények száma Névérték Összesen Tulajdoni hányad

(ezer db) (millió forint) (Ft) %

Külföldi intézményi befektetôk 12.506 1.010 12.630 55,9

Belföldi intézményi befektetôk 5.477 1.010 5.532 24,5

Belföldi magánbefektetôk 1.290 1.010 1.303 5,8

Alkalmazottak 502 1.000 502 2,2

Külföldi magánbefektetôk 4 1.010 4 -

smeretlen befektetôk* 2.608 1.010 2.634 11,6  

Összesen 22.387 22.605 100,00

* Az ismeretlen befektetôk a részvénykönyvben nem regisztrált részvényeket jelentik 1999. december 31-én.

A jegyzett tôke megoszlása részvényfajták szerint a következô:

Részvény típusa Száma Jegyzett tôke

Egyenlô és azonos tagsági jogokat

megtestesítô törzsrészvények 21.884.179 22.103.020

(névértékük egyenként 1.010 forint)

Törzsrészvényekkel azonos jogokat

megtestesítô dolgozói részvények* 502.735 502.735

(névértékük egyenként 1.000 forint)

Összesen 22.386.914 22.605.755

* A kibocsátott 606.472 db dolgozói részvénybôl a Társaság 1999 folyamán 103.737 db-ot visszavásárolt

névértéken.
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19. Eredménytartalék

A Társaság felosztható eredménye a Magyar Számviteli Irányelvek alapján elkészített 2000. december 31-i au-

ditált pénzügyi kimutatásokban szereplô osztalék elôtti eredmény és eredménytartalék összegére korlátozódott. 

Az 1999. évre a Társaság Közgyûlése részvényenként 175 forint osztalékot hagyott jóvá, melynek összege 3.915

millió forint, ennek nagy része 2000.év során kifizetésre került.
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20. Fôbb adatok üzletági és földrajzi régiók szerinti bontása*

Az 2000 és az 1999 december 31-vel végzôdô évekre a Csoport értékesítésének nettó árbevételét az alábbiak-

ban foglaljuk össze:

2000.  1999.

Külföldi értékesítés árbevétele 122.335 81.501

Belföldi értékesítés árbevétele 66.247 40.859 

Összesen 188.582 122.360  

A Csoport értékesítésének árbevétele, közvetlen önköltsége és bruttó fedezete a 2000. évben üzletáganként a

következô:

Üzletág Értékesítés Értékesítés közvetlen Bruttó fedezet

árbevétele önköltsége

HDPE 41.889 33.126 8.763

LDPE 23.525 18.550 4.975

Polipropilén 40.105 35.604 4.501

Olefin 35.053 31.257 3.796

Mûanyag 31.908 28.828 3.080

Egyéb 16.102 13.168 2.934

Összesen 188.582 160.533 28.049  
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A Csoport értékesítésének árbevétele, közvetlen önköltsége és bruttó fedezete az 1999. évben üzletáganként a

következô:

Üzletág Értékesítés Értékesítés közvetlen Bruttó fedezet

árbevétele önköltsége

HDPE 25.955 18.088 7.867

LDPE 15.221 10.681 4.540

Mûanyag 40.762 36.863 3.899

Polipropilén 15.980 12.189 3.791

Olefin 16.543 14.161 2.382

Egyéb 7.899 3.497 4.402 

Összesen 122.360 95.479 26.881  

A tárgyi eszközök bruttó értéke, elszámolt értékcsökkenése és nettó értéke 2000. december 31-én üzletáganként

a következô:

Üzletág Tárgyi eszközök Elszámolt Nettó érték

bruttó értéke értékcsökkenés

Mûanyag 41.809 20.509 21.300

Polipropilén 28.240 6.420 21.820

Olefin 24.472 9.333 15.139

Polietilén 12.685 7.697 4.988

Egyéb 24.453 7.125 17.328 

Összesen 131.659 51.084 80.575  
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A tárgyi eszközök bruttó értéke, elszámolt értékcsökkenése és nettó értéke 1999. december 31-én üzletáganként

a következô:

Üzletág Tárgyi eszközök Elszámolt Nettó érték

bruttó értéke értékcsökkenés

Mûanyag 53.146 20.111 33.035

Polipropilén 26.965 3.386 23.579

Olefin 22.703 6.618 16.085

Polietilén 12.604 6.733 5.871

Egyéb 17.508 4.519 12.989  

Összesen 132.926 41.367 91.559  

A Csoport értékesítésének árbevétele, forgóeszközei, illetve tárgyi eszközeinek és immateriális jószágainak net-

tó könyv szerinti értéke 2000. és 1999. december 31-ig földrajzi régiók szerint a következô (a vezetôi informáci-

ókon alapszik):  
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2000.

30.068
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18.862

2000.

482

224
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1999.

427

199

1698

2000.

4.688

18.434
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1999.

5.292

3.076

349

2000.
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80.586

83.647

1999.

122.360

54.044

92.700

Magyarország RomániaAusztria Egyéb külföldi Összesen

Értékesítés
árbevétele

Forgóeszközök

Tárgyi eszközök
és immateriális
javak nettó értéke



21. Megszûnô Tevékenységek

A Társaság kötelezô érvényû vételi ajánlatokat kapott a mûanyagfeldolgozó leányvállalatokra így Unterland A.G.-

ra, Plastico S.A.-ra, Biafol Kft.-re, Flexofol Kft.-re, HelioPlast Kft.-re és Tisza-Form Kft-re. Az értékesítés összhang-

ban van az Anyavállalat hosszú távú stratégiájával, melynek lényege, hogy a tevékenység a petrolkémiai termé-

kek gyártására és kereskedelmére korlátozódik, és az egyéb tevékenységi körök leválasztásra kerülnek. A mû-

anyagfeldolgozó leányvállalatok adásvételére a vezetôség szerint 2001. év végéig sor kerül.

A mûanyag egységek legfontosabb pénzügyi adatai 1999-re és 2000-re vonatkozóan a következôk:

2000* 1999* 

Mérleg adatok:

Befektetett eszközök 22.031 31.639

Forgóeszközök 13.985 15.252

Összes eszköz 36.016 46.891

Összes kötelezettség 26.698 na***

Eredménykimutatás adatok:

Értékesítés árbevétele 45.084 38.902

Értékesítés közvetlen költségei 41.662 35.081

Értékesítés közvetett költségei 7.719 5.777

Mûködési eredmény -4.297 -1.956

Egyéb bevétel 1.347 267

Egyéb ráfordítás 951 630

Kamat és adózás elôtti eredmény -3.901 -2.319  

*A 2000-es adatok a mûanyag üzletágak január 1 és március 31 közötti bevételeit és ráfordításait, a már lev-

álasztott hazai mûanyagtársaságok április 1. és december 31. közötti idôszakra vonatkozó bevételeit és rá-

fordításait, valamint az Unterland A.G. és Plastico S.A. éves eredmény adatait tartalmazzák. 

**Az 1999-es adatok az Unterland A.G. és a Plastico S.A. tényleges, valamint a korábbi mûanyagüzletágak

(Biafol, Flexofol, HelioPlast, Formplast) a vezetôség által becsült bevételeit és ráfordításait tartalmazzák.

Következésképp a 2000. évi és az 1999. évi adatok nem teljesen összehasonlíthatók. 

*** 1999-re nem áll rendelkezésünkre információ a TVK mûanyag üzletágainak kötelezettségeire vonatkozóan,

mivel a divíziók 1999. december 31-én még nem mûködtek önálló jogi társaságként.
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22. Értékesítési. Általános és Adminisztrációs Költségek

A 2000 az 1999 december 31-vel végzôdô évekre a Csoport értékesítési általános és adminisztratív költségeit

az alábbiakban foglalhatjuk össze :

2000. 1999.

Értékesítési. általános és adminisztratív költségek 17.497 19.269

Unterland A.G. átszervezési költségei 2.149 na

Kétes követelésekkel kapcsolatos ráfordítások 493 47

Kutatási és fejlesztési költségek 201 398

Egyéb 2.357 1.137

Összesen 22.697 20.851

23. Egyéb bevételek

A 2000. és az 1999. december 31-vel végzôdô évekre a Csoport egyéb bevételeit az alábbiakban foglalhatjuk

össze:

2000. 1999.

Karbantartás és egyéb szolgáltatások 1.080 991

Biztosítási bevétel káreseménybôl 621 36

Konszolidált leányvállalathoz kapcsolódó nyereség 166 270

Visszaigényelt vámköltségek 163 69

Bevétel vendéglátó és kiskereskedelmi tevékenységbôl 35 90

Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség 277 na

Egyéb 817 891

Összesen 3.159 2.34
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24. Egyéb ráfordítások

A 2000. és az 1999. december 31-vel végzôdô évekre a Csoport egyéb ráfordításait az alábbiakban foglaljuk

össze:

2000. 1999.

Helyi iparûzési adó 728 813

Karbantartás és egyéb szolgáltatások költsége 602 863

Környezetvédelmi ráfordítás 590 82

Leányvállalatokkal kapcsolatos ráfordítás 332 0

Káresemény költsége 285 214

Vendéglátó és kiskereskedelemi

tevékenység költségei 247 456

Egyéb 790 1.083

Összesen 3.574 3.711  
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25. Nettó pénzügyi bevételek

A 2000. és az 1999. december 31-vel végzôdô évekre a Csoport nettó pénzügyi bevételeit az alábbiakban

foglaljuk össze:

2000. 1999.

Pénzügyi bevételek

Kamatbevétel 1.092 1.156

Részesedések tôkeértékelési nyeresége 5.252* 603 

Árfolyamnyereség 2.073 1.362

Eladott értékpapírok árfolyamnyeresége 395 905

Kapott osztalék 139 327  

Összesen 8.951 4.353

Pénzügyi ráfordítások

Kamatráfordítás -3.277 -1.676

Árfolyamveszteségek -2.143 -931

Pénzügyi befektetések veszteségei -208 -746  

Összesen -5.628 -3.353  

Nettó pénzügyi bevételek 3.323 1.000  

* 4.658 millió forint a Columbian Tiszai Carbon Kft-ben lévô részesedés eladásából származik.
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26. Anyag jellegû ráfordítások

A 2000. december 31-vel végzôdô évre a Csoport nettó anyag jellegû ráfordításait az alábbiakban foglaljuk össze:

2000.

Anyagköltség 128.143 

Anyag jellegû szolgáltatás 3.292 

Eladott áruk beszerzési értéke 7.901

Alvállalkozási teljesítmények 908   

Összesen 140.244   

27. Személyi jellegû ráfordítások

2000. és 1999. december 31-vel végzôdô évre a Társaság bérjellegû kifizetéseit az alábbiakban foglaljuk össze:

2000. 1999.

Bérköltség 4.800 5.071

Társadalombiztosítási járulék 1.946 1.804

Egyéb bérjellegû kifizetések 1.247 536

Összesen 7.993  7.411  
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28. Ügyletek kapcsolt vállalkozásokkal 

A MOL Rt. a TVK Rt. megalakulása óta a Társaság legnagyobb alapanyag szállítója és egyes termékek legfonto-

sabb vásárlója. A partneri kapcsolat alapja hosszú távú szállítói szerzôdés, mely 1993-tól 2003-ig terjedô idôszak-

ra érvényes.

A TVK Rt. évek óta biztosítja a BorsodChem Rt. etilén ellátását. A jelenleg érvényben lévô szállítási szerzôdés

1993-tól 2003-ig hatályos. 

A menedzsment szerint a szerzôdések piaci alapon jöttek létre. 1999-ben és 2000-ben mind a MOL Rt., mind pe-

dig a BorsodChem Rt. részesedést szerzett a Társaságban és a TVK Rt. Igazgatóságában a MOL Rt képviselôi is

közremûködnek. A TVK Rt. és a fent említett társaságok közt érvényben lévô szállítási szerzôdések, a jelenleg ak-

tuális új szerzôdések, valamint a szerzôdési feltételekben történt változások az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 

28.1.  MOL Rt-vel kötött szállítási szerzôdés

A MOL Rt. és a Társaság között meglévô 2003-ig érvényes hosszútávú keretszerzôdés alapján 800 ezer tonna

vegyipari benzint és 200 ezer tonna vegyipari gázolajat szállít a MOL Rt. a Társaságnak, valamint mintegy 222

ezer tonna mellékterméket vásárol vissza várhatóan 2001-ben.

Az új PP-IV. üzemmel kibôvült polipropiléngyárak mûködéséhez a saját propilén termelés által nem biztosított rész

fedezésére 2000-2002. idõszakra érvényes propilén szállítási megállapodás jött létre a TVK Rt és a MOLChem

Kft között. Ennek értelmében a MOLChem Kft. a három év alatt összességében 160 ezer tonna propilént szállít

a TVK-nak.  A 2001-tõl szállítandó évi 67,5 ezer tonna propilén a Polipropilén üzletág 280 ezer tonna/év igényé-

ben jelentõs részt képvisel. 

A stratégiai fejlesztési  tervvel szinkronban a Társaság elkezdte a tárgyalásokat a MOL Rt-vel a hosszú távú alap-

anyag (vegyipari benzin és gázolaj) igényekre vonatkozó szállítási szerzôdés megkötésére.

2000. év folyamán a TVK Rt. 87 652 millió Ft értékben vásárolt a MOL Rt.-tôl alapanyagot és mintegy 17 156

millió Ft értékû terméket értékesített a Társaságnak. 2000 december 31-én a TVK Rt követelése 1,8 millió Ft, kö-

telezettsége pedig 7.156 millió Ft volt a MOL Rt-vel szemben.  
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28.2. A BorsodChem Rt.-vel kötött etilén szállítási szerzôdés

A Társaság 1993-ban hosszú távú etilén-szállítási keretszerzôdést kötött a PVC-t gyártó BorsodChem Rt-vel. A

megállapodás értelmében a TVK Rt. 2003-ig évi minimum 66 ezer tonna etilén szállítására kötelezett. 

2000. szeptember 21-én a felek módosították a korábbi hosszú távú szállítási keretszerzôdést, továbbá 2004-

2013 idôszakra újabb hosszú távú szállítási keretszerzôdést kötöttek A BorsodChem Rt. 2001. január 24-i Rend-

kívüli Közgyûlésének határozatai értelmében a szerzôdések hatályukat vesztették.

Ennek eredményeképpen ismét hatályossá vált eredeti szövegében az 1994. évben kötött szerzôdés, de szüksé-

gessé vált a következô 10 éves idôszakra szólóan új hosszú távú szállítási keretszerzôdés megkötése. A hosszú

távú stratégiai terveket figyelembe véve a Társaság tárgyalásokat kezdett a BorsodChem Rt-vel jövôbeni etilén

szükségleteirôl és ennek szállítási feltételeirôl. 

Mivel a Társaság által elôállított etilén a polimergyártás során felhasználásra kerül, a TVK Rt. hosszú évek óta

importál etilént az ukrajnai Oriana Konszerntôl a BorsodChem Rt-vel szembeni kötelezettsége teljesítésére. 2000-

ben 23 ezer tonna etilén import realizálódott, ezért a BorsodChem Rt. felé 63 ezer tonnát a saját termelésbôl biz-

tosított a Társaság, így a fennálló kötelezettségét 20 ezer tonnával túlteljesítette. A 2001. évi etilén importra vo-

natkozóan, az ukrán etilén felett diszponáló Polychemical Trade-el a szerzôdés aláírásra került, ami alapján a Tár-

saság közel 50.000 tonna import etilén vásárlással számol.

2000. év folyamán a TVK Rt. mintegy 15.914 millió Ft értékben saját és vásárolt etilént értékesített a Borsod-

Chem Rt.-nek. 2000 december 31-én a TVK Rt követelése 1.983 millió Ft, kötelezettsége pedig 17 millió Ft volt

a BorsodChem Rt -vel szemben.  
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29. Mérlegen kívüli tételek

29.1.  Mûanyag feldolgozó egységek értékesítése

Az Igazgatóság döntésének megfelelôen a Társaság mûanyag feldolgozó leányvállalatait (Unterland A.G., Plasti-

co S.A., Biafol Kft., Flexofol Kft., HelioPlast Kft., Tisza-Form Kft.) a 2001. év folyamán értékesíteni kívánja. A be-

fektetés értékesítésének várható vesztesége 6.490 millió forint, amely a vevôk által benyújtott legjobb kötelezô

érvényû ajánlat alapján a csatolt 2000. évi pénzügyi kimutatásban értékvesztésként elszámolásra került. 

Az egyik értékesítésre kerülô Társaság – Unterland A.G.- jelenleg tárgyalásokat folytat az érintett  bankokkal a hi-

telek újraütemezésével kapcsolatban. Amennyiben ezek a tárgyalások kudarcot vallanak a Társaság megsérthe-

ti a vállalkozás folytatásának elvét. A TVK Rt. vezetôsége megbízást adott jogi vizsgálatra az anyavállalat poten-

ciális kötelezettségeire vonatkozóan és az Igazgatóság úgy itéli meg, hogy egy esetleges csôdeljárásnak az anya-

vállalatra nem lesz jelentôs hatása, valamint a befektetés 2000. december 31-i nettó könyv szerinti értéke meg-

térül. A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásban az Unterland A.G. minden hitele rövid lejáratú hitelként sze-

repel, függetlenül annak eredeti lejáratától. Lásd 14. pont.

Az Unterland A.G-ra vonatkozó vételi ajánlat része az a záradék, mely rögzíti hogy a TVK Rt. jogosult az Unterland

jövôbeni auditált adózott eredményébôl a korábbi részesedése alapján jutó részének nagy hányadára, a 2003-tôl

2005-ig tartó idôszakban. Ezek az esetleges jövôbeni hasznok nem jelennek meg a kimutatásokban és nem let-

tek figyelembe véve az Unterland A.G. eszközeire elszámolt értékvesztés számításakor 2000 december 31-én.

A 2001-ben várhatóan lezárul a HelioPlast Kft. értékesítése, melybôl származó nyereség a jövôben kerül kimutatásra.   

29.2.  Értékpapír befektetésekkel kapcsolatos jogi vita 

1998-ban a Társaság egyik volt vezetô tisztviselôjének hatásköri túllépése miatt, az eredetileg diszkont kincstár-

jegyek vásárlására jóváhagyott 1.063 millió forintból a Quantum Bróker Rt. közvetítésével részvény portfolió ke-

rült megvásárlásra. A Társaság vitatja a tranzakció jogosságát és megkérdôjelezi a brókercég eljárásának szak-

szerûségét és jóhiszemûségét, ezért a hatóságnál feljelentést tett 1998 októberében a Quantum Bróker Rt. el-

len. A hatóság a lefoglalt részvényportfoliót a TVK Rt.-nek átadta. A portfólió értéke a részvények 1999 év elejei

piaci ára alapján az eredeti portfólió érték 39%-át teszi ki. A Társaság továbbra is fenntartja kezdeti követelését

a brókercéggel szemben és 601 millió Ft céltartalékot számolt el a várható megtérülés alapján (lásd a 7. pontot).

1998-ban a Társaság portfolió-kezelési szerzôdést kötött 500 millió forintról a BudaCash Brókerház Rt.-vel. A

szerzôdés hozamgaranciát tartalmazott. A BudaCash lejáratkor (1998. októberben) nem fizette vissza a hozam-
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garanciával növelt névértéket és vitatja a TVK Rt. értelmezését az alapösszegre vonatkozó garanciát illetôen. Az

ügy bírósági útra terelôdött. A Társaság számlájára 1998-ban befolyt 160 millió forint az alapösszegbôl és 34 mil-

lió forint garantált hozam. A TVK Rt az eredeti befektetés maradékát (340 millió forintot) pénzügyi befektetések

veszteségeként 1998-ban elszámolta és továbbra is fenntartja a bírósági keresetet.

Mindkét ügyben a TVK Rt. keresetét elutasító határozatokat a Társaság megfellebbezte. A Quantum Bróker ellen

indított perben a Legfelsôbb Bíróság a fellebbezésnek nem adott helyt. A BudaCash ügyben legkorábban 2001.

márciusában dönt a Legfelsôbb Bíróság.

29.3  Környezetvédelem

A TVK Rt. privatizációja elôtt megtörtént a Társaság környezetvédelmi állapotának teljeskörû felmérése. A felmé-

rés alapján elkezdôdött az Olefingyár területén feltárt talajszennyezés kármentesítése, melyre a Társaság 2000-

ig szóló szerzôdést kötött az Elgoscar Kft.-vel. Ezen felül folytatódott az AKZO-NOBEL Rt. területén folyó kármen-

tesítés. Az 1996-ban megépült új hulladékégetô mintegy 1,2 milliárd forint összegû beruházást jelentett a Tár-

saság számára. Az Ecomissió Kft. megkapta a mûködéséhez szükséges engedélyt és várhatóan fel tudja dolgoz-

ni a keletkezett veszélyes hulladék jelentôs részét. A Társaság vezetése folyamatosan felméri, hogy milyen lépé-

sek és beruházások szükségesek ahhoz, hogy a Társaság megfeleljen a környezetvédelmi követelményeknek, és

a várható költségeket a TVK Rt. kötelezettségként elszámolja. A jelen környezetszennyezés becsült kárelhárítási

költsége 1.562 millió forint, mely tükrözôdik a 2000. év pénzügyi kimutatásában.

29.4.  Jogi vita az ItalChemol S.R.L.-el

1993-ban a TVK Rt. hároméves forgalmazói szerzôdést kötött Olaszországra vonatkozóan egy helyi kereskedô

céggel – ItalChemol-lal. 1994. februárjában módosították a szerzôdést úgy, hogy megengedje annak egyoldalú fel-

mondását meghatározott felmondási idô elteltével. 1994. szeptemberében a TVK Rt. értesítette a kereskedô cé-

get a szerzôdés felmondásáról. Az ItalChemol a szerzôdés felmondása miatt nem teljesített fizetést a TVK Rt. fe-

lé. 1996 áprilisában a TVK Rt. keresetet nyújtott be követélésére és annak kamataira.

A Választott Bíróság 1997. folyamán a TVK Rt. számára kedvezô ítéletet hozott, melyben a Társaság követelése-

inek jelentôs részét elfogadta. 2000. I. félévében a Legfelsôbb Bíróság ítéletében jóváhagyta a Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság azon ítéletét, amely kötelezte az Italchemol S.r.l. céget

1.113 millió ITL vételár megfizetésére. A követelés behajtása érdekében a végrehajtási eljárást az Italchemol-lal

szemben folyamatba helyezték. Az ItalChemol jogutója a Sochital. 

A TVK Rt. 100%-os céltartalékot képzett a Sochital felé fennálló követelésére.
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29.5.  Jogi vita a DEBO EURO-CHEMICAL Kft-vel

A DEBO EURO-CHEMICAL Kft (Kunszentmiklós) 93 millió forint szerzôdésszegéssel okozott kár és járulékai meg-

fizetése iránt perelte a Társaságot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elôtt. A Megyei Bíróság az ügyben

részítéletet hozott, melyben a jogalap tekintetében megalapozottnak találta a felperesi igényt. A TVK Rt. szerzô-

désszegô magatartása abban nyilvánult meg, hogy a szállítási szerzôdésben vállalt teljesítési határidôre, illetve

minôségben nem tudott a felperes irányába mosópor csomagolására alkalmas terméket szállítani. A felperes kár-

térítési igénye teljes egészében elmaradt haszon. 

A kártérítési felelôsséget megállapító részítélettel szemben a Társaság jogorvoslattal élt a Legfelsôbb Bíróság-

nál, amely fellebbezést a Legfelsôbb Bíróság elutasított. Jelenleg az összegszerûség tekintetében folyik a vita a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon.

A Társaság nem képzett céltartalékot az esetleges kötelezettségre a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatá-

sokban.

Egy Részvényre Jutó Eredmény (EPS)

A Csoport egy részvényre jutó eredménye az 1999. és a 2000. évi konszolidált adatok alapján a következô:

2000. 1999.

Nettó eredmény NSZSZ szerint (millió forint) 1.451 7.196

Részvények átlagos száma az idôszakban (darab) 22.750.783 22.263.617

Hígítatlan EPS egy részvényre (1.010 forint névérték) 65 forint 323 forint

A törzsrészvények átlagos számának meghatározása súlyozott számtani átlag számításával történt. A dolgozói

részvények a kalkuláció részét képezik, mivel ezek az 1999. évi eredménybôl jogosultak osztalékra.

A Vezetôség véleménye szerint a higított egy részvényre jutó eredmény megegyezik az egy részvényre jutó ered-

ménnyel, mivel nincsenek törzsrészvények se arra vonatkozó vételi opciók a Társaság tulajdonában.
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31. Társasági Adó

1999-ben és 2000-ben a normál társasági adó mértéke 18% volt, de a TVK Rt. jogosult 2000-ben 50% és 1999-

ben 95,7% adókedvezményre, mely az alábbiakban kerül kifejtésre. 

Az 1y998. évet érintô adóbevallás véglegesítéséhez szükséges pénzügyminisztériumi és APEH állásfoglalások

csak a könyvvizsgálói jelentés elkészítését, és az éves Közgyûlés általi elfogadását követôen érkeztek meg. Az

1999. májusában küldött állásfoglalások alapján a Társaság jogosulttá vált 50 %-os beruházási adókedvezmény

igénybevételére 1998-ra vonatkozóan. Ennek hatása az 1999-es pénzügyi kimutatásokban jelenik meg, mint adó-

kedvezménybôl származó bevétel.

A TVK Rt. 1997-ben és 1998-ban több mint 3 milliárd forint értékben vásárolt és helyezett üzembe termelôgépe-

ket és berendezéseket. 1999-ben a TVK Rt. árbevétele 1996-hoz képest 24 milliárd forinttal, míg 1998-hoz ké-

pest 5 milliárd forinttal növekedett. A szükséges árbevétel követelmény 1996-os adókedvezményre vonatkozóan

225 millió forint növekmény, 1998-ra vonatkozóan közel 190 millió forint, melyet Társaság teljesített. Mindezek

alapján az Anyavállalat a beruházáshoz kapcsolódó adókedvezménynek 1999-ben megfelelt és jogosult 95,7 %-

os adókedvezmény igénybevételére. 

A TVK Rt. 1999-ben üzembe helyezett termék-elôállítást szolgáló beruházások értéke alapján érvényesíthetô be-

ruházási adókedvezmények igénybevétele feltételrendszerét megvizsgálta. A Társaság az érvényesíthetôség fel-

tételrendszerében felmerülô bizonytalan kérdések vonatkozásában 2000. év végén a hatóságok megerôsítését

kérte, amelyre 2001-ben kapott választ. A hatósági állásfoglalások ellentmondása és az eddigi gyakorlattól elté-

rô kedvezôtlen megközelítése következtében elôreláthatóan felmerülô kockázatok minôsítése alapján a Társas-

ág vezetôsége úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló lehetôségek közül a teljeskörûen alátámasztott és kocká-

zatmentes 50%-os beruházási adókedvezményt veszi igénybe. 

A TVK Rt. 2000-ben további jelentôs összegû termék-elôállítást szolgáló beruházást helyezett üzembe. Ezen be-

ruházások értéke és a Társasági adótörvényben elôírt további feltételek várható teljesülése alapján a Társaság a

2001-es adóévre vonatkozóan 100%-os beruházási adókedvezmény igénybevételét tervezi. 

Mivel az eszközökhöz kapcsolódó átmeneti eltérések többsége 2001-ben visszafordul és 2001-re a TVK Rt.

100%-os adókedvezményre számít, a Társaság 2000 december 31-én nem mutatott ki halasztott adó követelést.  

A 2000 december 31-i konszolidált mérleg nettó halasztott adó kötelezettségének egyenlege az Unterland A.G.-

hez kapcsolódik.
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32. Kisebbségi részesedés

A 2000 december 31-i konszolidált eredménykimutatásban található kisebbségi részesedés az Unterland 2000-

es veszteségének kisebbségi részéhez kapcsolódik. Az Unterland A.G.-ra vonatkozó halmozott kisebbségi részese-

dést nem haladja meg az Unterland kisebbségi részére jutó ez évi vesztesége a 2000 december 31-i mérlegben.

33. Finanszírozási eszközök

Valutaárfolyam és a világpiaci ár kockázata 

A Társaság által használt legfontosabb alapanyagok, valamint a TVK Rt. által elôállított olefin és polimer termé-

kek árai ezen termékek világpiaci áraihoz kötöttek. Az értékesítés bevételét jelentôsen befolyásolja az EURO ár-

folyama, míg a vásárlások elsôsorban az USD árfolyamához kötötten alakulnak. A TVK Rt. nem kötött swap-ügy-

leteket, opciókat, vagy egyéb pénzügyi ügyleteket az árkockázat csökkentése érdekében. A Társaság hitele né-

met márkában lett meghatározva az árfolyamkockázat csökkentése érdekében.

Az USD alapú vásárlás kockázatának csökkentésére a Társaság nem vett igénybe derivatív ügyleteket.

2000. december 31-ig a Társaság nem kötött derivatív ügyleteket, vagy egyéb mérlegen kívüli tételeket érintô

tranzakciókat.

Likviditási és hitelezési kockázat 

A likviditási kockázatok azon lehetôségekbôl fakadnak, hogy a Társaság ügyfelei nem mindig képesek teljesíteni

a TVK Rt.-vel szemben fennálló kötelezettségeiket a normál kereskedelmi feltételek szerint. A hitelezési kocká-

zat a partner késedelmi kockázatából adódik. Ezen kockázatok mérséklése érdekében a Társaság egy új szerzô-

dés aláírása elôtt minden esetben gondosan megvizsgálja a leendô vevô kondícióit és felméri a fizetési folytonos-

ság teljesülésének feltételeit. A Társaság vezetése azon a véleményen van, hogy a hitelek kockázata nem tér el

jelentôsen a hozzájuk kapcsolódó eszközök kockázatától. 

Pénzügyi ügyletek tényleges piaci értéke

A lejáratig tartott pénzügyi eszközök bekerülési értéken, vagy adott esetben a visszavásárlás névértékén kerül-

nek elszámolásra normális ügyletmenetet feltételezve. A Társaság az alábbi módszereket és elveket alkalmazza

az egyes pénzügyi eszközök piaci értékének meghatározása céljából:

Pénz - és pénzegyenértékû eszközök, rövid lejáratú értékpapírok és egyéb rövid lejáratú eszközök

A pénzeszközök és egyéb rövid lejáratú eszközök nettó könyv szerinti értéke megközelíti ezek tényleges piaci ér-

tékét, a viszonylag rövid lejáratának köszönhetôen. A nyilvános kereskedésbe bevont értékpapírok piaci értéke a

108

TVK – Éves Jelentés – 2000



tôzsdei jegyzés szerinti ár alapján kerül megállapításra. Minden olyan egyéb eszköz esetében, mely nem rendel-

kezik tôzsdei jegyzés szerinti árral a Társaság a piaci érték tekintetében egy indokolt becslést alkalmaz. Ezen

becslés alapja az adott pénzügyi befektetés alapjául szolgáló nettó eszközérték ellenében várható pénzösszeg.

Rövid lejáratú kölcsönök, szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

A rövid lejáratú kötelezettségek nettó könyv szerinti értéke megközelíti ezek tényleges piaci értékét, az ügyletek

viszonylag rövid lejáratnak köszönhetôen.

Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb szállítók

A változó kamatozású és többnyire devizaalapú hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb szállítók állományának tény-

leges piaci értéke megközelíti ezek nettó könyvszerinti értékét. 

34. Utólagos események

A pénzügyi kimutatásokat a Társaság Vezetôsége 2001. február 10-én hagyta jóvá.  

2000. december 31.-vel osztalékfizetés nem került sem javaslat, sem jóváhagyás alá. 
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