Budapest, 2022. augusztus 5.

Publikálásra került a MOL-csoport 2022. féléves jelentése
A MOL Nyrt. mai napon az alábbi dokumentumokat tette közzé:
-

2022. féléves jelentés
Prezentáció a 2022. féléves és II. negyedéves eredményekről (angol nyelvű)
Pénzügyi és működési adatok
Sajtóközlemény a 2022. féléves eredményekről
Frissített befektetői prezentáció (angol nyelvű)

Az időszak főbb eseményei:
► Az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 1.347 millió dollár volt a második negyedévben

a folytatódó tevékenységek esetében, és 2.179 millió dollár 2022 első félévében, viszont a 1,7
milliárd dollár működőtőke növekedés a cash-flow-t sújtotta.
► Az üzemanyagár-szabályozás és a rendkívüli adók becsült hatása megközelítőleg 640 millió USD-t

tett ki 2022 első félévében, amelynek 90%-a magyarországi működést érintette.
► A Downstream szegmens újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja 863 millió dollár ért el

2022 második negyedévében köszönhetően annak, hogy petrolkémiai hozzájárulás csökkenését
ellensúlyozta a feldolgozás és kereskedelem növekvő EBITDA termelése
► A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens második negyedéves EBITDA-ja nagy mértékben csökkent,

46 millió dollár ért el, a különböző kelet-közép-európai országok üzemanyagár-szabályozása és a
magyarországi kiskereskedelmi adó (beleértve az egyszeri és visszatérő komponenst) miatt.
► Az Upstream szegmens EBITDA-ja 576 millió dollárra nőtt 2022 második negyedévében a növekvő

olajárak és a megemelkedett gázár-környezet hatására
► A nettó adósság/EBITDA mutató 0,5-szoros érték környékén áll, az erős szabad pénzáramot
részben ellensúlyozza a jelentős működőtőke emelkedés
Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója elmondta:
“A 2022-es második negyedév ismét olyan időszakot hozott, amelyben az energiaipar egészének példa
nélküli bizonytalansággal kellett szembenéznie. Az ellátásbiztonság fenntartása számos kelet-középeurópai országban vált a legfontosabb prioritásunkká, és még az elmúlt hónapok során is el tudtuk
látni a feladatainkat. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a MOL üzletmenetére komoly terhet ró a
Kelet-Közép-Európa-szerte tapasztalható állami beavatkozás, erőteljes nyomást gyakorolva a MOLcsoport pénzügyeire és működésére egyaránt. Ezzel együtt bizalomra ad okot, hogy még a jelenleg
tapasztalható, válságos hónapok során is képesek vagyunk terveinknek megfelelő teljesítményt
nyújtani, jó úton haladunk céljaink elérése felé és tervezett befektetéseinket a szabályozói környezet
változásai sem befolyásolják. Számos, a 2030+ stratégiánkban lefektetett célkitűzések elérésére
irányuló transzformációs projektünk van folyamatban, ezen túl az ellátás diverzifikációját szolgáló
beruházások egész sorát is végre tudjuk hajtani. A MOL még soha nem volt ilyen elkötelezett
ambiciózus stratégiai céljainak megvalósítása mellett, mint ezekben a nehéz időkben.”
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