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Az 1997-ben alapított Masterplast (továbbiakban: Társaság, Vállalat, Csoport és Cégcsoport) fő tevékenysé-
ge az építőipari szigetelőanyagok gyártása és értékesítése. A magyarországi központú, közép- és kelet-euró-
pai nemzetközi cégcsoport ma a világ 12 országában rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, melyben 4 
saját tulajdonú gyártóegységet is működtet. A Csoport fő termékeivel a homlokzati hőszigetelő rendszer, hő-, 
hang- és vízszigetelés, tetőfedés, valamint a szárazépítészet területén van jelen. Nemzetközi gyártóbázi-
sai (saját, bérgyártás) biztosítják, hogy a csoport termékei leányvállalatain és partnerein keresztül eljussanak 
az európai és egyes Európán kívüli piacokra. A Masterplast a fenntarthatóság, energiahatékonyság és kör-
nyezetvédelem szempontjait mind belső folyamataiban mind pedig termékei gyártásában és fejlesztésében 
kiemelten fontosnak tartja.

1. ÖSSzEFogLALó

A továbbra is negatív iparági környezetnek és az évközi kereskedelempolitikai változtatásoknak tulajdonítha-
tóan a bázishoz képest csökkent a Vállalat árbevétele a IV. negyedében. Növekedett ugyanakkor a Csoport 
kereskedelmi árrése, szállítási, személyi jellegű költségei csökkentek, EBITDA-ja emelkedett, pénzügyi ered-
ménye az utolsó negyedéves deviza árfolyamváltozások miatt romlott. Az új kereskedelem politika intézkedé-
sek hatására jelentősen javult a Vállalat eredménytermelése a második félévtől, 2013 első félévében 1,4%, 
a másodikban 6,2%-os EBITDA hányadot ért el a Társaság. Alkalmazkodva a zsugorodó piaci körülmények-
hez a Vállalat további szerkezetátalakítási, költség-racionalizálási intézkedéseket léptetetett életbe az év végé-
vel, melynek hatásai a 2014-es évben válnak érzékelhetővé. Átmenetileg felfüggesztette a Társaság az ukraj-
nai EPS és porkeverék gyártás-beruházását, amit az aktuális politikai és piaci helyzet függvényében indít újra.

Adatok ezer euró 2012.  
IV. né

2012.  
IV. né

2013.  
IV. né

2012.  
I-IV.né

2013.  
I-IV. né

2012.  
I-IV. né

2013.  
I-IV. né

   tűzkár  
nélkül   tűzkár  

nélkül

Bizt.  
kár bevétel 

nélkül

Értékesítés árbevétele 18 841 18 841 16 737 85 234 81 299 85 234 81 299 

EBITDA 97 – 90 392 2 266 4 236 3 592 3 176 

EBITDA hányad 0,5% – 0,5% 2,3% 2,7% 5,2% 4,2% 3,9%

Adózott eredmény – 768 – 955 – 526 – 1 174 1 236 152 176 

Adózott eredmény hányad – 4,1% – 5,1% – 3,1% – 1,4% 1,5% 0,2% 0,2%

• Nem volt érdemi változás az utolsó negyedévben a korábbakhoz képest, az új lakóépületek piacán 
még mindig visszaesés, ill. stagnálás volt tapasztalható és zsugorodott, a felújítás piaca is a Csoport fő 
országaiban.

• A Vállalat 2013. év közepétől jelentős kereskedelempolitikai változtatásokat vezetett be, melyek célja a 
kiszállítási költségeket is figyelembe vevő kereskedelmi árrés növelése, a szállítási költségek csökkentése, 
az eredménytermelés fokozása. A változtatott politika alapján a Társaság a homlokzati hőszigetelő 
rendszer és elemeinek értékesítésén túl a magasabb - kiszállítási költségeket is figyelembe vevő - marge 
tartalmú termékek értékesítésére helyezte a hangsúlyt, melynek hatása a II. félév teljesítményében már 
megmutatkozott. 

• A pangó iparági környezetnek és az évközi kereskedelempolitikai változtatásoknak tulajdoníthatóan 11%-
kal csökkent a Vállalat forgalma a IV. negyedévben, míg az egész éves árbevétel 5%-kal maradt el a 
bázistól.

• A megváltozott kereskedelem politikának tulajdoníthatóan csökkent a homlokzati hőszigetelő rendszer 
forgalma (– 12%), míg a tetőfóliák és tető-kiegészítők árbevétele 1%-kal, a szárazépítészeti termékeké 
pedig 2%-kal nőtt 2013. utolsó negyedévében a bázishoz képest. Csökkent a bitumenes hullámlemezek 
(– 7%), a hő- hang- és vízszigetelő anyagok (– 21%), valamint stagnált az építőipari kiegészítő termékek 
árbevétele a IV. negyedévében előző évi bázissal összevetve.

• Továbbra is kimagaslóan növekedett a Csoport forgalma 2013. IV. negyedévben az Export piacokon 
(15%), valamint emelkedett az árbevétel a szlovák (11%) és az Egyéb országok piacain (3%). Csökkent 
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ugyanakkor a Társaság árbevétele Magyarországon (– 7%), Romániában (– 40%), Szerbiában (– 8%) 
és Horvátországban (– 10%), valamint az év elejei növekedés után visszaesett az értékesítés az ukrán 
piacon (– 5%) is a IV. negyedévben a bázissal összehasonlítva.

• A bevezetett kereskedelmi politikai változtatások hatására – a csökkenő forgalom ellenére - növekedett a 
Vállalat kereskedelmi árrése a IV. negyedévben. A Társaság 2013. szeptembertől felfüggesztette a – kis 
kapacitású és súlyú - romániai ragasztógyártását, és EPS üzemében kisebb gyártói kibocsátás melletti 
gazdaságosabb működésre tért át. Sikerült emelni a Társaságnak az év végére az üveg-szövetgyártás 
kapacitás kihasználtságát, ami az utolsó negyedévben már pozitív eredménnyel járult hozzá a Csoport 
teljesítményéhez. Az alacsonyabb szállítási költségű termékek értékesítési fókuszával csökkent a Vállalat 
üzemanyag és karbantartási költsége.

• Csökkentek a Vállalat személyi jellegű ráfordításai, elszámolt értékcsökkenése, valamint javította az 
eredményt a saját termelésű készletek állományváltozása is. Mindezek eredményeképpen a Társaság 
EBITDA értéke 2013. IV. negyedévében 392 ezer euró nyereség volt a bázis időszak 97 ezer euró 
nyereségével – tűzkár egyedi hatását kiszűrve 90 ezer euró veszteségével – szemben, ami az egyszeri 
tétel hatása nélkül 482 ezer euró eredményjavulást jelent. A Csoport 2013. üzleti tevékenységének 
eredménye 2684 ezer euró – egyedi tétel nélkül 1624 ezer euró - volt, szemben a 2012-es bázisidőszak 
504 ezer – egyedi tétel nélkül 1830 ezer euró – nyereségével.

• A Vállalat pénzügyi eredménye az utolsó negyedév deviza árfolyam-mozgásainak tulajdoníthatóan 
romlott, de éves szinten az alacsonyabb kamatráfordítások és kisebb mértékű árfolyamveszteség miatt 
188 ezer euróval javult a bázis időszakhoz képest. 

• Mindezek eredményeképpen a Csoport kumulált adózott eredménye 2013. év végével 1236 ezer euró 
– egyedi tétel hatása nélkül 176 ezer euró - nyereség volt, szemben a bázis időszak 1174 ezer eurós 
veszteségével – egyszeri tétel hatása nélküli 152 ezer euró nyereségével.

• A Csoport készletállománya 2013. december 31-én 1737 ezer euróval, míg kinnlevősége 13%-kal, 1307 
ezer euróval volt alacsonyabb az előző évinél.

• A bevezetett új kereskedelempolitika intézkedések hatására jelentősen javult a Vállalat eredménytermelése 
a második félévben. Míg 2013 első félévében 544 ezer euró volt a Vállalat egyedi tételektől megtisztított 
EBITDA-ja (1,4%-os EBITDA hányad), addig a második félévben ez az eredmény 2632 ezer eurót 
mutatott, ami 6,2%-os EBITDA hányadnak felel meg. Alkalmazkodva a zsugorodó piaci körülményekhez 
a Vállalat további szerkezetátalakítási, költség-racionalizálási intézkedéseket léptetetett életbe az év 
végével, melyek hatásai a 2014-es évben válnak érzékelhetővé. A meghozott intézkedések magasabb 
árrést, hatékonyabb működést, fenntartható javuló eredménytermelő képességet biztosítanak a Vállalat 
számára az iparági környezet javulásáig.

• A Társaság az ukrajnai EPS és porkeverék gyártás-beruházást felfüggesztette az év végén élesedő 
belpolitikai helyzetre való tekintettel. Ugyanakkor a beruházás szervezési, engedélyeztetési feladatai 
tovább folynak, készülve egy estleges 2014-es gyártásindításra. A beruházás befejezéséhez szükséges 
költséges technológia-telepítési és építés-szerelési munkákat a politikai, piaci helyzet függvényében indít 
újra Társaság.
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2. külső gazdasági iparági környezet bemutatása

A Masterplast fő tevékenységét alkotó szigetelő és más építő anyagok gyártását és értékesítését jelentős 
mértékben befolyásolja a külső gazdasági, iparági környezet alakulása. Míg az építő anyagok és kiegészítő 
termékek forgalma elsősorban az új épületek piacához köthető, a szigetelő anyagok (elsősorban hő-szigete-
lés) forgalma nagymértékben kapcsolódik az épületek, lakások felújításának piacához.
Nem történt érdemi változás a Csoport leányvállalat-portfólió országainak gazdasági teljesítményeiben 2013 
IV. negyedévben, bár néhány országban némi élénkülést jeleznek a statisztikák. A Vállalat tapasztalatai sze-
rint az új lakóépületek piacán továbbra is szinte mindenhol visszaesés, ill. stagnálás volt tapasztalható 2013 
IV. negyedévben is, melyet alátámasztanak az EUROSTAT negyedéves statisztikái is a kiadott lakásépíté-
si engedélyek számának alakulásáról. A táblázat százalékosan mutatja be az építési engedélyek számának 
országonkénti negyedéves alakulását az előző negyedévhez viszonyítva.

Építési engedélyek negyedéves százalékos változása 2012. I. negyedévtől – 2013. III. negyedévig:

Országok 2012. I. né 2012. II. né 2012. III. né 2012. IV. né 2013. I. né 2013. II. né 2013. III.né

Bulgária – 7,0 3,2 – 2,0 7,9 – 3,4 9,4 11,5

Csehország 16,8 – 21,7 – 9,4 4,2 6,7 – 3,2 – 3,7

Horvátország – 12,2 – 6,0 – 10,1 – 20,0 6,8 – 18,3 – 6,2

Magyarország – 16,1 3,0 6,7 – 16,1 – 20,0 6,1 – 8,1

Ausztria – 18,9 – 3,8 – 8,3 11,6 13,4 0,9 9,3

Lengyelország – 5,1 – 1,2 – 9,2 – 5,6 – 5,1 – 0,8 0,3

Románia – 0,1 5,7 – 6,1 – 1,6 5,1 – 5,6 4,7

Szlovákia – 1,8 9,1 11,5 – 22,2 – 20,3 135,9 – 33,7

Forrás: EUROSTAT: Building permits percentage change (NACE Rev2.)

A táblázat kimutatása alapján Bulgáriában, Ausztriában és Romániában növekedett az építési engedélyek 
száma a III. negyedévben, míg a többi országban csökkenést, ill. stagnálást mutatnak az adatok. Az 2013. 
év végi magyarországi építőipari statisztikák már egyértelmű építőipari teljesítménynövekedésről számolnak 
be, azonban a Társaság még nem tapasztalt javulást a piacain. Kiemelendő a horvát és szlovák építési enge-
délyszám utolsó negyedéves visszaesése, míg a lengyel piac a stagnálás jeleit mutatja. 
Nem tapasztalt a Vállalat lényeges változást 2013. IV. negyedévében a felújítások piacán sem. A Magyaror-
szágon bejelentett további energia- és gázárcsökkentő intézkedések – melyek megnyújtják, lassítják a fel-
újítási beruházások megtérülését – negatívan hatottak a felújítási piacra. Romániában, Szerbiában és Hor-
vátországban a piac tovább gyengülése, míg a többi országban stagnálás volt tapasztalható. Az Ukrajná-
ban kialakult politikai helyzet negatívan hatott a gazdaságra, ezen belül az építőipari piacra is. A Vállalat piaci 
tapasztalataival egyező trendet vázol a Buildecon legfrissebb felmérése is, ami egyedül Lengyelországban és 
Oroszországban jelez érdemi élénkülést az épület felújítás piacán. 
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3. árbevétel fő termékcsoportonkénti bemutatása

Fő termékcsoportok 2012 IV. 
né

2013 IV. 
né

Válto-
zás%

2012 I-IV 
né

2013 I-IV. 
né

Válto-
zás%

 (A) (B) (B/A-1) (A) (B) (B/A-1)

 ezer 
Euró

ezer 
Euró  ezer 

Euró
ezer 
Euró  

Homlokzati hőszigetelő rendszerek és elemei 8 468 7 414 – 12% 38 041 38 369 1%

Tetőfóliák és tető kiegészítők 2 567 2 601 1% 12 751 11 499 – 10%

Bitumenes hullámlemez és zsindely fedések 750 698 – 7% 4 626 3 779 – 18%

Szárazépítészeti és kiegészítő profilok 1 571 1 608 2% 7 716 6 946 – 10%

Hő- hang- és vízszigetelő anyagok 4 258 3 348 – 21% 15 879 14 341 – 10%

Építőipari kiegészítő termékek 917 912 – 1% 4 209 4 325 3%

Gyártási és csomagolóanyag 310 156 – 50% 2 011 2 041 1%

Nettó árbevétel 18 841 16 737 – 11% 85 234 81 299 – 5%

A termékcsoportok százalékos hozzájárulása a teljes forgalomhoz

Homlokzati hőszigetelő rendszerek és elemei 45% 44%  45% 47%  

Tetőfóliák és tető kiegészítők 14% 16%  15% 14%  

Bitumenes hullámlemez és zsindely fedések 4% 4%  5% 5%  

Szárazépítészeti és kiegészítő profilok 8% 10%  9% 9%  

Hő- hang- és vízszigetelő anyagok 23% 20%  19% 18%  

Építőipari kiegészítő termékek 5% 5%  5% 5%  

Gyártási és csomagolóanyag 2% 1%  2% 3%  

Nettó árbevétel 100% 100%  100% 100%  

Forrás: a Társaság IFRS szerinti konszolidált 2012. december 31-i és 2013. december 31-i  
nem auditált beszámolói valamint a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok 

A Vállalat 2013. júniusban jelentős kereskedelempolitikai változtatásokat léptetett életbe, melyek célja a Vál-
lalat eredménytermelésének fokozása. A változtatott politika alapján a Társaság homlokzati hőszigetelő rend-
szer és elemeinek értékesítésén túl a magasabb – szállítási költségeket is figyelembe vevő – marge tartalmú 
termékek értékesítésére helyezte a hangsúlyt, melynek hatása már részben a III. negyedév, teljes egészében 
az utolsó negyedév teljesítményében mutatkozott meg. 
A fentieknek megfelelően a Társaság árbevételén belül még továbbra is az elsősorban épület- és lakásfel-
újításokhoz kapcsolódó homlokzati hőszigetelő rendszerek és elemei adták a legnagyobb hányadot (47%), 
azonban e csoport súlya a forgalom IV. negyedéves 12%-os visszaesésével tovább csökkent. Az utolsó 
negyedévben csak az export és kisebb országok piacán nőtt érdemben az üvegszövet-háló értékesítése a 
bázishoz képest, míg a magas kiszállítási költségekkel bíró polisztirol és homlokzati ragasztó eladásai szin-
te minden országban csökkentek.
A megváltozott értékesítési fókusznak köszönhetően 1%-kal növekedett a tetőfóliák és tető-kiegészítők ter-
mékcsoport IV. negyedéves forgalma, így e termékcsoport súlya a IV. negyedévben 16%-ra emelkedett. Jól 
teljesített a Vállalat a IV. negyedévben a horvát és az export piacokon, de növekedett a páraáteresztő fóliák 
értékesítése Romániában, Magyarországon és Bulgáriában is.
Csökkenő mértékben ugyan, de tovább folytatódott a bitumenes tetőfedő anyagok elnevezésű termékcso-
portban a Vállalat értékesítésének visszaesése a IV. negyedévben (– 7%), ahol a kis súlyú Bulgárián kívül 
minden piacon csökkentek az eladások. A bitumenes hullámlemez forgalom jelentősebb csökkenése a piac 
visszaesésén túl a DIY szektor üzleti és gazdasági gyengülésének (Praktiker csoport) is tulajdonítható. 
A szárazépítészet területén 2%-kal növekedett a Vállalat forgalma a IV. negyedévben, míg összesítve az 
árbevétel 10%-kal maradt el a tavalyi bázistól. Ebben a termékcsoportban kiemelendő a Vállalat által gyártott 
szárazépítészeti profilok utolsó negyedéves jó teljesítménye, ugyanakkor a gyenge kereslet mellett a Vállalat 
piaci pozícióinak átmeneti gyengülése - egyes partnerek közvetlen gyártói beszállítóktól szerzik be ezeket a 
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termékeket – is szerepet játszott az éves forgalom csökkenésben. Negatívan hatott a termékcsoport értékesí-
tésének teljesítményére a korábban említett DIY szektor átszervezése és pénzügyi instabilitása is.
A második legnagyobb árbevétellel rendelkező hő-, hang- és vízszigetelési termékcsoportban 21%-os volt az 
árbevétel csökkenés a IV. negyedévben, ahol csak a horvát és kisebb piacokon sikerült növekedést elérni, 
míg a nagyobb országokban visszaesett a Vállalat forgalma.
A jól szállítható  – alacsony logisztikai költségű – kiegészítő termékek piacán stagnált a Csoport forgalma a 
IV. negyedévben, míg összesítve 3%-kal emelkedett az árbevétel a bázis időszakhoz képest. Itt elsősorban a 
magyar, ukrán, szlovák, és export piacon növekedett érdemben a Társaság értékesítése.
A nem stratégiai gyártási és csomagolóanyagoknál 50%-os volt a negyedéves visszaesés, míg éves szinten 
stagnált a Vállalat forgalma.
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4. árbevétel országonkénti bontása

Az országonkénti árbevétel bontás kimutatás azon országokban realizált árbevételt mutatja ahol a Masterplast 
saját leányvállalattal rendelkezik függetlenül attól hogy melyik leányvállalata értékesített az adott ország terü-
letén. A leányvállalattal nem rendelkező országokba történő értékesítés Exportként kerül kimutatásra míg az 
Egyéb soron a kisebb forgalmú leányvállalattal rendelkező országok összevont forgalma szerepel.
 

Országok 2012 IV. né 2013 IV. né Változás% 2012 I-IV né 2013 I-IV. né Változás%

 (A) (B) (B/A-1) (A) (B) (B/A-1)

 ezer Euró ezer Euró  ezer Euró ezer Euró  

Magyarország 5 109 4 773 – 7% 22 151 20 790 – 6%

Románia 4 043 2 416 – 40% 19 376 16 546 – 15%

Szerbia 2 212 2 039 – 8% 9 644 8 819 – 9%

Horvátország 1 244 1 117 – 10% 5 664 5 094 – 10%

Ukrajna 2 199 2 084 – 5% 9 430 9 449 0%

Szlovákia 621 691 11% 3 179 2 948 – 7%

Lengyelország 903 886 – 2% 4 138 4 952 20%

Export 1 207 1 393 15% 5 751 6 652 16%

Egyéb 1 303 1 338 3% 5 902 6 049 2%

Nettó árbevétel 18 841 16 737 – 11% 85 234 81 299 – 5%

Az országok százalékos hozzájárulása a teljes forgalomhoz

Magyarország 27% 29%  26% 26%  

Románia 21% 14%  23% 20%  

Szerbia 12% 12%  11% 11%  

Horvátország 7% 7%  7% 6%  

Ukrajna 12% 12%  11% 12%  

Szlovákia 3% 4%  4% 4%  

Lengyelország 5% 5%  5% 6%  

Export 6% 8%  7% 8%  

Egyéb 7% 8%  7% 7%  

Nettó árbevétel 100% 100%  100% 100%  

Forrás: a Társaság IFRS szerinti konszolidált 2012. december 31-i és 2013. december 31-i nem auditált beszámolói  
valamint a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok 

Az országonkénti árbevétel bontás kimutatás azon országokban realizált árbevételt mutatja, ahol a Mas-
terplast saját leányvállalattal rendelkezik, függetlenül attól, hogy melyik leányvállalata értékesített az adott 
ország területén. A leányvállalattal nem rendelkező országokba történő értékesítés Exportként kerül kimuta-
tásra, míg az Egyéb soron a kisebb forgalmú, leányvállalattal rendelkező országok összevont forgalma sze-
repel.
Mintegy 7%-kal csökkent a Vállalat forgalma Magyarországon a IV. negyedévben, míg az összesített számok 
6%-os elmaradást mutatnak a bázis időszakkal összehasonlítva. A lakás és felújítási piaci kereslet csökke-
nése, ill. stagnálása mellett nagy szerepe volt a forgalom visszaesésében a módosított értékesítési stratégi-
ának, ami kimondottan az eredménytermelésre helyezi a hangsúlyt a forgalom növelésével szemben. Ennek 
tulajdoníthatóan a Társaság felülvizsgálta termék szortimentjét, megemelte a nem gazdaságosan kiszállított 
termékek árait és megváltoztatta értékesítő dolgozóinak motivációs rendszerét. Mindennek tulajdoníthatóan a 
Vállalat forgalma ugyan csökkent a IV. negyedévben, azonban kereskedelmi árrése lényegesen emelkedett, 
logisztikai (kiszállítási) költsége lecsökkent.
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Romániában 40%-os volt a forgalom visszaesése a IV. negyedévben a bázis időszakkal összehasonlítva, 
melyhez itt is jelentősen hozzájárultak a piac zsugorodásán túl, az év második felében bevezetett kereskede-
lempolitikai intézkedések. Az EPS (expandált polisztirol) piacán tapasztalható árverseny miatt megváltoztatta 
a Társaság a gyártási és értékesítési politikáját, ahol kisebb gyártói kibocsátás mellett gazdaságosabb műkö-
désre tért át, valamint szeptemberben felfüggesztette a ragasztó gyártását. Az intézkedések hatására növe-
kedett a Vállalat kereskedelmi árrése az utolsó negyedévben, ami jelentős szervezet átalakításnak is tulajdo-
níthatóan működési költség csökkenéssel is párosult.
Elsősorban az építőipari piac gyengesége miatt mintegy 8%-kal csökkent a Vállalat forgalma Szerbiában, 
míg Horvátországban 10%-os volt a forgalom visszaesése a IV. negyedévben a bázis időszakkal összevetve. 
Mindkét országban jelentősen romlott az év során a vállalati szektor fizetőképessége, ami negatívan befolyá-
solta a Vállalat értékesítési teljesítményeit. A kereskedelempolitika módosítása szintén hozzájárult a forgalom 
csökkenéséhez, ugyanakkor mindkét vállalat hatékonyabb működésre rendezkedett be.
Az év eleji jelentős növekedés után 5%-kal csökkent a Vállalat forgalma Ukrajnában, a IV. negyedévben a 
bázishoz hasonlítva, melyre negatívan hatott az országban kialakult politikai és gazdasági krízishelyzet. Itt az 
új lakásépítés piacához köthető tetőfóliák és kiegészítők termékcsoportban csökkent a Vállalat forgalma, de 
visszaesés mutatkozott üvegszövet-háló eladásban is.
A szlovák piacon 11%-kal növekedett a Vállalat forgalma a IV. negyedévben a tavalyi bázishoz képest, ami 
elsősorban az üvegszövet háló, profilok és építőipari kiegészítő termékeknek tulajdonítható. 
Kissé csökkent a Vállalat forgalma a lengyel piacon a IV. negyedévben (– 2%), míg összesítve 20%-kal nőtt 
az árbevétel 2013-ban. Az Export piacokon 15%-kal nőtt a Társaság árbevétele az utolsó negyedéven a 
bázissal összehasonlítva, ami 16%-os éves növekedést eredményezett. Mind a lengyel, mind az export pia-
cokon az üvegszövet-háló értékesítés jelentős emelkedése segítette a Vállalat növekedését.
Az Egyéb csoportba sorolt országok 3%-os 2013. utolsó negyedéves és 2%-os éves forgalomnövekedése az 
orosz és a bolgár leányvállalat teljesítményének tulajdonítható.
Összességében megállapítható, hogy az általánosan romló, stagnáló iparági környezetben a félévkor beve-
zetett kereskedelempolitikai intézkedéseknek is tulajdoníthatóan 11%-kal csökkent a Csoport forgalma a IV. 
negyedévben a bázissal összehasonlítva, ugyanakkor magasabb nyereségtartalmú termékek értékesítésé-
ben jól teljesített a Vállalat. Az új kereskedelmi stratégia hatására a csökkenő forgalom ellenére növelte a Tár-
saság kereskedelmi és a szállítási költségeket is figyelembe vevő árrését.
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5. Eredmény – kimutatás elemzése

A következő táblázat a Masterplast Nyrt. konszolidált eredmény-kimutatását mutatja be összköltség típusú 
formátumnak megfelelően ezer euróban. 

Adatok ezer euró 2012  
IV. né

2013  
IV. né Változás Index 2012  

I-IV. né
2013  

I-IV. né Változás Index 

 (A) (B) B-A (B/A-1) (B) (B) B-A (B/A-1)

Értékesítés árbevétele 18 841 16 737 – 2 104 – 11% 85 234 81 299 – 3 935 – 5%

Anyagok és igénybevett 
szolgáltatások – 16 544 – 14 515 2 029 – 12% – 72 376 – 69 775 2 601 – 4%

Személyi jellegű 
ráfordítások – 2 214 – 2 049 165 – 7% – 9 100 – 8 704 396 – 4%

Értékcsökkenési leírás és 
amortizáció – 401 – 351 50 – 13% – 1 762 – 1 552 210 – 12%

Saját termelésű készletek 
állományváltozása 85 443 358  682 1 108 426  

Egyéb működési 
bevételek (ráfordítások) – 71 – 224 – 153 216% – 2 174 308 2 482 – 114%

EBITDA 97 392 295 304% 2 266 4 236 1 970 87%

EBITDA hányad 0,5% 2,3%   2,7% 5,2%   

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE – 304 41 345 – 114% 504 2 684 2 180 433%

Kamatbevétel 101 43 – 58 – 57% 412 191 – 221 – 54%

Kamatköltség – 307 – 199 108 – 35% – 1 222 – 939 283 – 23%

Pénzügyi műveletek 
egyéb bevételei 
(ráfordításai)

– 168 – 566 – 397 236% – 857 – 732 125 – 15%

Pénzügyi eredmény – 374 – 722 – 348 93% – 1 668 – 1 480 188 – 11%

Részesedés társult 
vállalatok eredményéből 26 – 13 – 39 – 149% 2 – 13 – 15 – 638%

ADÓZÁS ELŐTTI 
EREDMÉNY – 652 – 694 – 42 6% – 1 162 1 191 2 353 – 202%

Nyereségadó – 116 168 284 – 244% – 12 45 57 – 475%

ADÓZOTT EREDMÉNY – 768 – 526 242 – 32% – 1 174 1 236 2 410 – 205%

Anyavállalati 
részvényesek 
részesedése

– 636 – 485 151 – 24% – 642 1 197 1 839 – 286%

Külső tulajdonosok 
részesedése – 132 – 41 91 – 69% – 532 39 571 – 107%

1 részvényre jutó 
eredmény (EPS) EUR   – 0,05 0,09   

Forrás: a Társaság IFRS szerinti konszolidált, 2012. december 31-i auditált és 2013. december 31-i nem auditált beszámolói 

A Csoport értékesítési árbevétele 2013. IV. negyedévében 11%-kal, 2104 ezer euróval csökkent az előző év 
azonos időszakához képest, míg összesítve 3 935 ezer euróval (– 5%) marad el a bázistól. 
Az év közepén életbeléptetett kereskedelmi politikai változtatások hatására ugyanakkor növekedett a Vállalat 
kereskedelmi árrése a IV. negyedévben. Elsősorban a nagysúlyú magyar és a horvát piacokon nőtt az árrés 
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tömege is bázishoz viszonyítva, míg a többi országban a százalékosan emelkedett a kereskedelmi marzs. Az 
alacsonyabb szállítási költségű termékek értékesítési fókuszával jelentősen csökkentek a Vállalat üzemanyag 
és jármű karbantartás költségei a IV. negyedévben a bázishoz viszonyítva. A román piacon tapasztalható 
erős árverseny miatt megváltoztatta a Társaság az EPS (expandált polisztirol) és homlokzati ragasztó gyár-
tás és értékesítési politikáját. A Vállalat szeptembertől felfüggesztette a – kis kapacitású és súlyú – ragasztó 
gyártását, míg az EPS esetében alacsonyabb gyártói kibocsátás mellett gazdaságosabb működésre állt át. 
Jelentősen növekedett a káli üvegszövet-gyár kapacitás kihasználtsága, és az utolsó negyedévben már pozi-
tív eredménnyel járult hozzá a Csoport gazdasági teljesítményéhez. Mindezeket figyelembe véve a Társaság 
anyagok és igénybevett szolgáltatás költségei 12%-kal mérséklődtek 2013 IV. negyedévében, szemben az 
árbevétel 11%-os IV. negyedéves bázishoz képesti visszaesésével. 
Tovább csökkentek a Vállalat személyi jellegű ráfordításai 2013. utolsó negyedévében a bázisidőszakkal 
összehasonlítva (– 7%), míg éves szinten 4%-os volt a költség csökkenés. Az új kereskedelempolitikához iga-
zodva a Társaság eszköz és erőforrás gazdálkodással kapcsolatos intézkedéseket léptetett életbe az utolsó 
negyedévben, ami a dolgozói létszám csökkenését eredményezte. A Vállalat 2013. év végével 628 főt alkal-
mazott szemben a 2012. év végi 661 fős állománnyal, amit torzít a Masterprofil 2013. év végi konszolidációs 
körből való kivonásának a hatása (14 fő). Az év végi létszámleépítés csak kismértékű költségcsökkentéssel 
járt 2013. IV. negyedévében, hatása 2014-től válik érzékelhetővé.
Az kifutó tárgyi eszközök miatt csökkent a Vállalat értékcsökkenése az utolsó negyedévben. A Társaság a 
válság időszakában újradefiniálta tárgyi-eszközállományának hasznos üzemi élettartamát (gépjármű flotta, 
targoncák stb.), mellyel csökkentette, ill. későbbre halasztotta eszközpótló beruházásait. Átmenetileg felfüg-
gesztette a Vállalat az ukrán gyártó beruházást, a gyár még nem került aktiválásra.
Horvátországban és Makedóniában romlott, míg a többi országban javult a Vállalat kinnlevőség állománya 
2013-ban a bázissal összehasonlítva, melyre összesen 337 ezer euró értékvesztés, ill. hitelezési veszteséget 
számolt el a Társaság a tárgyévben. Torzítja a negyedéves egyéb működési bevétel és ráfordítás összeha-
sonlítását a romániai tűzesetre képzett magasabb céltartalék feloldása, ami 2012. IV. negyedévében 187 ezer 
euróval javítja, míg a 2013-ban eladott leányvállalati tulajdonrészek (MP Asia 100%, MP Shanghai 66,5%, 
Masterprofil 75%) egyszeri eredménye 2013. IV. negyedévben mintegy 75 ezer euróval rontja az eredményt. 
Éves szinten a 2012-es nagyváradi raktár tűzkárra a Vállalat 2012-ben 1326 ezer euró ráfordítást számolt el, 
míg 2013-ban 1060 ezer euró egyszeri bevétele keletkezett.
Mindezek eredményeképpen a Társaság EBITDA értéke 2013. IV. negyedévében 392 ezer euró nyereség 
volt a bázis időszak 97 ezer euró nyereségével – tűzkár egyedi hatását kiszűrve 90 ezer euró veszteségével– 
szemben, ami az egyszeri tétel hatása nélkül 482 ezer euró eredményjavulást jelent. A Csoport 2013. üzleti 
tevékenységének eredménye 2684 ezer euró – egyedi tétel nélkül 1624 ezer euró – volt, szemben a 2012-es 
bázisidőszak 504 ezer – egyedi tétel nélkül 1830 ezer euró – nyereségével. 
Csökkentek a Társaság kamatbevételei és ráfordításai az utolsó negyedévben a bázishoz képest, míg éves 
szinten 62 ezer euróval javult a nettó kamateredménye a 2012-es évhez képest. Az üzlet szezonalításából 
eredően csökkent a Vállalat hitel kihasználtsága az utolsó negyedévben, ugyanakkor az ukrán deviza leérté-
kelés kockázat-csökkentésére 1 MIO euró összegű hrivnya hitelt vett fel a Társaság, melyből kifizette a devi-
zában fennálló – Csoporton belüli – kötelezettségeit. 
 A pénzügyi műveletek egyéb bevételei/ráfordításai döntő részben az árfolyameredményeket tartalmazza. 
A Vállalat IV. negyedéves árfolyam eredménye az utolsó negyedév devizaárfolyam mozgásának tulajdonít-
hatóan jelentősen romlott a bázissal összehasonlítva, míg az éves szinten kumulált egyéb pénzügyi ered-
mény 732 ezer euró veszteséget mutatott – amiből 154 ezer euró nem realizált veszteség –, a 2012-es 857 
ezer euró veszteséggel szemben. A Csoport többségében euróban és USD-ben szerzi be termékeit, melyeket 
helyi devizáikban értékesít, ezért az árfolyamok mozgása jelentősen befolyásolja pénzügyi eredményét. Mivel 
az országok többségének devizája az euróhoz kötött, így az EUR/USD mozgása is kihat – USD alapú beszer-
zéseknél – az árfolyameredményekre. A Vállalat a beszerzésekhez kapcsolódó EUR/USD árfolyam-biztosí-
tási ügyletekkel is rendelkezik, melyek zárásainak és átértékeléseinek eredményei is megjelentek a pénzügyi 
műveletek egyéb eredményeiben. A magyar szervezet (Masterplast Kft.) euró alapú forgóeszköz hitelállo-
mánnyal, míg a szerb leányvállalat euró alapú beruházási hitellel is rendelkezik. 
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A kissé javuló kamateredménynek és a mérsékeltebb éves pénzügyi (árfolyam) veszteségnek tulajdonítható-
an a Csoport összesített pénzügyi vesztesége 1480 ezer euró volt 2013. év végén, ami 188 ezer euróval ala-
csonyabb a bázisénál. 
Összességében a Vállalat forgalma a negatív iparági környezet és a kereskedelem politikai változtatásoknak 
tulajdoníthatóan 11%-kal csökkent a IV. negyedévben, míg éves szinten 5%-kal maradt el a bázistól. Keres-
kedelmi árrése a bevezetett intézkedések eredményeképpen emelkedett, mely szállítási költség csökkenés-
sel is párosult. A Társaság 2013. szeptembertől felfüggesztette a romániai ragasztógyártását, és EPS üzem-
ében kisebb gyártói kibocsátás melletti gazdaságosabb működésre tért át. Sikerült emelni a Társaságnak az 
év végére az üveg-szövetgyártás kapacitás kihasználtságát, ami az utolsó negyedévben már pozitív ered-
ménnyel járult hozzá a Csoport teljesítményéhez. Csökkentek a Vállalat személyi jellegű ráfordításai, elszá-
molt értékcsökkenése, valamint javította az eredményt a saját termelésű készletek állományváltozása is. A 
Vállalat pénzügyi eredménye az alacsonyabb kamatráfordításoknak és a kedvezőbb árfolyam eredménynek 
köszönhetően némileg javult, így a Csoport kumulált adózott eredménye 2013. év végével 1236 ezer euró – 
egyedi tétel hatása nélkül 176 ezer euró – nyereség volt, szemben a bázis időszak 1174 ezer eurós vesztesé-
gével – egyszeri tétel hatása nélküli 152 ezer euró nyereségével.

A bevezetett új kereskedelempolitikai intézkedések hatására jelentősen javult a Vállalat eredménytermelése a 
második félévben. Míg 2013 első félévében 544 ezer euró volt a Vállalat egyedi tételektől megtisztított EBIT-
DA-ja (1,4%-os EBITDA hányad), addig a második félévben ez az eredmény 2632 ezer eurót mutatott, ami 
6,2%-os EBITDA hányadnak felel meg. Alkalmazkodva a zsugorodó piaci körülményekhez a Vállalat továb-
bi szerkezetátalakítási, költség-racionalizálási intézkedéseket léptetetett életbe az év végével, melyek hatá-
sai a 2014-es évben válnak érzékelhetővé. A meghozott intézkedések magasabb árrést, hatékonyabb műkö-
dést, így fenntartható javuló eredménytermelő képességet biztosítanak a Vállalat számára az iparági környe-
zet javulásáig. A meglévő, és nyíló gyártókapacitások optimális, gazdaságos kihasználása tovább javíthatja a 
Vállalat eredménytermelő képességét a jövőben.
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6. Mérleg bemutatása és elemzése
Adatok ezer euró 2012.12. 31 2013.12. 31 Változás Index 

(A) (B) B – A (B/A – 1)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Tárgyi eszközök 21 730 23 093 1 363 6%

Immateriális javak 121 108 – 13 – 11%

Befektetések társult vállalkozásokban 47 35 – 12 – 26%

Halasztott adó-eszközök 576 710 134 23%

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi eszközök 34 1 – 33 – 97%

Befektetett eszközök 22 508 23 947 1 439 6%

FORGÓESZKÖZÖK

Készletek 14 658 12 921 – 1 737 – 12%

Vevők 10 231 8 924 – 1 307 – 13%

Adókövetelés 448 674 226 50%

Egyéb pénzügyi követelések 139 139 0 0%

Egyéb forgóeszközök 2 027 870 – 1 157 – 57%

Pénzeszközök 2 383 4 668 2 285 96%

Forgóeszközök 29 886 28 196 – 1 690 – 6%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 52 394 52 143 – 251 0%

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke 5 226 5 226 0 0%

Tartalékok 17 989 16 434 – 1 555 – 9%

Visszavásárolt saját részvény – 36 – 19 17 – 47%

Anyavállalat részesedése az eredményből – 642 1 197 1 839 – 286%

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 22 537 22 838 301 1%

Külső tulajdonosok részesedése 301 122 – 179 – 59%

Saját tőke 22 838 22 960 122 1%

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú lejáratú hitelek 1 909 4 649 2 740 144%

Halasztott adókötelezettség 238 265 27 11%

Halasztott bevételek 571 544 – 27 – 5%

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2 589 2 714 125 5%

Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 307 8 172 2 865 54%

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Rövid lejáratú hitelek 12 755 12 750 – 5 0%

Szállítók 8 369 5 877 – 2 492 – 30%

Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek 317 103 – 214 – 68%

Egyéb pénzügyi kötelezettségek 327 173 – 154 – 47%

Adókötelezettség 859 402 – 457 – 53%

Halasztott bevételek rövid lejáratú része 81 81 0 0%

Céltartalékok 236 128 – 108 – 46%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 305 1 497 192 15%

Rövid lejáratú kötelezettségek 24 249 21 011 – 3 238 – 13%

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 29 556 29 183 – 373 – 1%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 52 394 52 143 – 251 0%

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, 2012. december 31-i auditált és 2013. december 31-i nem auditált beszámolói 
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A Társaság eszköz állománya 2013. december 31-én 52 143 ezer euró volt, ami 251 ezer euróval mutatott 
alacsonyabb értéket a bázis időszak számainál. 
A Befektetett eszközök értéke 2013 év végével 23 947 ezer eurót mutatott, ami 1439 ezer euróval magasabb a 
bázis időszak fordulónapi állományánál. 2012 szeptemberében átadásra került a Táraság EPS gyára a romá-
niai Sepsiszentgyörgyön és 2013. márciusban megkezdődött a gyártás a káli üvegszövet-gyárában. Folya-
matban van a Társaság ukrajnai EPS és porkeverék gyártás beruházása – melyet tekintettel az egyre élesedő 
belpolitikai helyzetre – 2013 év végével felfüggesztett a Vállalat. Ugyanakkor a beruházás szervezési, enge-
délyeztetési feladatai tovább folynak, készülve egy estleges 2014-es gyártásindításra. A beruházás befejezé-
séhez szükséges költséges technológia-telepítési és építés-szerelési munkákat a politikai, piaci helyzet függ-
vényében indítja újra a Társaság Az elkészült és folyamatban lévő gyártási beruházásokra valamint a legszük-
ségesebb tárgyi eszközpótlásokra összesen 2972 ezer euró értékben költött a Társaság a 2013-as évben.
A Csoport készletállománya 2013. december 31-én 1737 ezer euróval, míg vevő állománya a forgalom visz-
szaesése és javuló kinnlevőség állományának tulajdoníthatóan 13%-kal, 1307 ezer euróval volt alacsonyabb 
az előző évinél. 
Az alacsonyabb készlet szint miatt 2492 ezer euróval csökkent a Társaság szállítóállománya, míg – a hitel-
törlesztések ellenére – a romániai beruházás utófinanszírozásához, az ukrán deviza kitettség fedezésére fel-
vett hitelei miatt a hosszú és rövid lejáratú hitel-állománya összesen 2735 ezer euróval haladta meg 2013. 
december végén a bázis időszak záró-állományának értékét.
A Csoport pénzeszköz állománya 2013. december 31-én 4668 ezer eurót mutatott, ami 2285 ezer euróval 
magasabb a 2012-es év azonos időszak zárókészleténél. 
Mivel a Vállalat 2,35 MIO eurós folyószámla hitelét EXIMBANK-os amortizálódó hitellé konvertálta, így a hitel 
lehívás rugalmassága csökkent, ami magasabb hitel és készpénz állomány formájában jelenik meg a mérlegben.
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7. Cash – flow banki információk
Adatok ezer euró 2012.12. 31 2013.12. 31 Változás Index 

(A) (B) B – A (B/A – 1)

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG

Adózás előtti eredmény – 1 162 1 190 2 352 – 202%

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 1 762 1 552 – 210 – 12%

Elszámolt értékvesztés 252 648 396 157%

Készletek hiánya és selejtezése 162 162 0 0%

Céltartalékok képzése (feloldása) 87 – 109 – 196 – 225%

Tárgyi eszközök, immateriális javak  
értékesítésének (nyeresége) vesztesége 9 – 35 – 44 – 489%

Kamatköltség 1 222 939 -283 – 23%

Kamatbevétel – 412 – 191 221 – 54%

Társult vállalkozásokból származó veszteség – 2 13 15 – 750%

Nem realizált árfolyamveszteség (nyereség) – 714 154  – 122%

Működőtőke változásai:

Vevőkövetelések állományváltozása – 644 852 1 496 – 232%

Készletek állományváltozása – 1 508 1 382 2 890 – 192%

Egyéb forgóeszközök állományváltozása 161 964 803 499%

Szállítók állományváltozása – 1 341 – 2 492 – 1 151 86%

Egyéb kötelezettségek állományváltozása – 227 – 1 781 – 1 554 685%

Fizetett nyereségadó – 168 – 64 104 – 62%

Üzleti tevékenységből származó  
nettó cash flow – 2 523 3 184 5 707 – 226%

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG

Tárgyi eszközök immateriális javak beszerzése – 3 102 – 2 972 130 – 4%

Tárgyi eszközök immateriális javak  
értékesítéséből származó jövedelem 126 160 34 27%

Kölcsön visszafizetése 0 0 0 0%

Kapott kamat 412 191 – 221 – 54%

Befektetési tevékenységből származó  
nettó cash flow – 2 564 – 2 621 – 57 2%

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG

Részvénykibocsátás bevétele 6 121 0 – 6 121 – 100%

Hitelfelvétel 5 101 4 418 – 683 – 13%

Hiteltörlesztés – 4 853 – 1 681 3 172 – 65%

Fizetett kamat – 1 222 – 939 283 – 23%

Pénzügyi tevékenységből származó  
nettó cash flow 5 147 1 798 – 3 349 – 65%

Pénzeszközök növekedése (csökkenése) 59 2 360 2 301 3900%

Pénzeszközök az év elején 2 061 2 383 322 16%

Pénzeszközök árfolyam különbözete 262 – 75 – 337 – 129%

Pénzeszközök az időszak végén 2 383 4 668 2 285 96%

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, 2012. december 31-i auditált és 2013. december 31-i nem auditált beszámolói  
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Az üzleti tevékenységből származó nettó pénzforgalom 2013-ban 3184 ezer euró volt. A magasabb adózás 
előtti eredmény (2352 ezer euró), a bázis időszaknál alacsonyabb készlet állománynövekedés (2890 ezer 
euró), a 2013-as alacsonyabb forgalom miatti – a bázis évnél kisebb – kinnlevőség növekedés (1496 ezer 
euró), valamint a szállító állomány csökkenés (– 1154 ezer euró) magyarázza a tárgyév és a bázis év közötti 
jelentős különbséget (5707 ezer euró). 
A befektetési tevékenység cash-flow-ja – 2621 ezer euró volt 2013-ban, ami a nagyságrendileg azonos értékű 
gyártási beruházásoknak tulajdoníthatóan a 2012-es szintnek felel meg. A pénzügyi tevékenységnél a 2012. 
első féléves tőkebevonás likviditási hatása, a 2013-as sepsiszentgyörgyi gyártóberuházás utófinanszírozá-
sa miatti hosszú, valamint az év végével Ukrajnában felvett rövidlejáratú hitelnövekedés okozza az időszakok 
közötti eltérést.
Mindent egybevetve a Csoport pénzeszközállománya 2013. december végével 4668 ezer euró volt, ami 2286 
ezer euróval magasabb a bázis időszakénál.

Hitelekhez, banki tevékenységhez kapcsolódó információk:
A Társaság 2013. év elejével újratárgyalta finanszírozási és banki kondícióit, melyekkel a 2013-as év során 
módosították a szerződéseket. A Csoport magyarországi leányvállalatainak hitelkereteit 2014. december 
31-ig meghosszabbították finanszírozó bankjai.
A Masterplast Kft. az Eximbank által támogatott hosszúlejáratú exportfinanszírozási forgóeszközhitellel váltot-
ta ki a meglévő 2,35 MIO euró összegű rövidlejáratú forgóeszközhitelét, valamint egy esetleges ukrán devi-
zaleértékelés hatásának ellensúlyozására 1 MIO euró összegű hrivnya hitelt vett fel, melyből törlesztette devi-
zaadósságait.
A Csoport érintett vállalatai 2013. december végével megfeleltek a banki szerződésekben előírt hitelfedeze-
ti monitoring szabályoknak - melyek alapján a hó végi le nem járt kinnlevőség és aktív készlet állományai az 
előírt mértékben meghaladták a havi forgóeszköz-hitelállományait. 2013 év végével a Társaság teljesítette a 
banki szerződésekben előírt Net debt/EBITDA kovenánst, míg az eredményességi elvárásnak (4%-os EBIT 
ráta) nem felelt meg.
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2012.január. 1. 3 975 490 – 36 745 630 528 12 766 584 – 3 993 419 9 403 693 1 270 611 14 649 794 2 556 656 17 206 450

Mérleg szerinti  
eredmény

0 – 641 854 – 641 854 – 532 193 – 1 174 047

Egyéb átfogó  
jövedelem

– 564 553 – 564 553 – 564 553 – 157 064 – 721 617

Előző évi mérleg  
szerinti eredmény  
átvezetése

1 270 611 1 270 611 – 1 270 611 0 0

Visszavásárolt saját 
részvények

871 871 871

Tőkeemelésből  
származó változás 
-részvénykibocsátás

971 549 5 149 201 5 149 201 6 120 750 6 120 750

Külső tulajdonosok 
részesedésének  
változása

351 065 – 32 577 318 488 318 488 – 318 488 0

Leányvállalati  
részvénycsere program

279 352 1 231 830 1 177 524 70 475 2 479 829 2 759 121 – 1 247 999 1 511 182

Tulajdonosi  
hozzájárulás

– 105 221 – 105 221 – 105 221 – 105 221

2012.december 31 5 226 391 – 35 874 6 906 338 15 565 784 – 4 483 329 17 988 793 – 641 854 22 537 456 300 912 22 838 368

2013.január. 1. 5 226 391 – 35 874 6 906 338 15 565 784 – 4 483 329 17 988 793 – 641 854 22 537 456 300 912 22 838 368

Mérleg szerinti  
eredmény

0 1 195 712 1 195 712 39 406 1 235 118

Egyéb átfogó  
jövedelem

– 958 345 – 958 345 – 958 345 – 931 112 – 1 889 457

Előző évi mérleg  
szerinti eredmény  
átvezetése

– 641 854 – 641 854 641 854 0 0

Visszavásárolt saját 
részvények

16 514 16 514 16 514

Külső tulajdonosok 
részesedésének  
változása

16 037 – 2 960 13 077 13 077 4 869 17 946

Leányvállalati  
részvénycsere  
program

513 891 – 148 737 365 154 365 154 708 646 1 073 800

Tulajdonosi hozzájárulás – 333 004 – 333 004 – 333 004 – 333 004

2013.december 31. 5 226 391 – 19 360 6 573 334 15 453 858 – 5 593 370 16 433 822 1 195 712 22 836 564 122 721 22 959 285

Forrás: a Társaság IFRS szerinti konszolidált 2012. december 31-i auditált és 2013. december 31-i nem auditált beszámolói 
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9. Mérlegen kívüli kötelezettségek
Cég név Garancia típusa Garanciával fedezett Összeg Pénznem Összeg euróban

Masterplast Nyrt. hitelfedezeti MP SK 245 000 EUR 245 000

Masterplast Kft. vám 280 000 000 HUF 943 047

Masterplast Kft. hitelfedezeti MP BG 70 500 EUR 70 500

Masterplast Kft. hitelfedezeti MP UA 1 000 000 EUR 1 000 000

Masterfoam Kft. vám 10 000 000 HUF 33 680

Masterplast YU D.o.o. Vám 5 000 000 RSD 43 614

Masterplast YU D.o.o. Támogatás 100 000 EUR 100 000

Összesen:    2 435 841

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, 2013. december 31-i nem auditált beszámolója  
valamint a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok 

Mérlegen kívüli kötelezettségek: pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bíró, de a mérlegben nem 
feltüntetett tételek (pl. kezességvállalás, garanciavállalás záloggal kapcsolatos kötelezettségek stb.).

10. A Masterplast saját gyártó kapacitásainak bemutatása

A Csoport szabadkai EPS gyárában 2013. negyedik negyedévében a termelés volumene mintegy 30%-kal 
maradt el a bázis időszakhoz képest, melynek hátterében első sorban a magyarországi kereslet visszaesése, 
az E-útdíj miatti áremelkedés, valamint – kisebb részben – a déli régiós piacok gyengélkedése állt. Az üzem-
egység éves kumulált kibocsátása a tavalyi év azonos időszakának 75%-a volt.
A szabadkai hálós-élvédő gyártás IV. negyedéves kibocsátása minimálisan maradt el a tervezettől, míg a 
kumulált teljesítmény a tervezett forgalom 88%-át érte el.
A Csoport káli központú habfólia üzemében az előző év azonos időszakához képest tovább növekedett az 
árbevétel és az értékesített mennyiség egyaránt. Mind a belföldi, mind a Csoport többi tagján keresztül bonyo-
lított értékesítési érdemben növekedett, míg az export vevőknél volt egy kismértékű visszaesés. Összesség-
ében a káli habfólia üzletág sikeres negyedévet és üzleti évet zárt.
A káli gipszkarton profilgyártás 2013. utolsó negyedévben tovább erősödött, köszönhetően a csökkentett 
ár-résű árpolitikának. A leányvállalatok kedvezőbb átadási árainak tulajdoníthatóan, jelentős üzleti sikereket 
értek el elsősorban a déli régió országaiban. Ugyan a Masterpalst Nyrt. a Masterprofil Kft-ben lévő többségi 
tulajdonát az év végével 20%-ra csökkentette, de a cég továbbra is fontos beszállítója marad a Masterplast 
Csoportnak. Az új tulajdonossal hosszú távú stratégiai beszállítóként számol a Vállalat, aki versenyképes, 
kedvező kondíciójú áruellátást tud biztosítani ebben a termékkörben. 
Kálon az üvegszövet gyártás kapacitás kihasználtsága (vonalsebessége) az év végére stabilizálódott. Sike-
rült a géptechnológia szállítójával a nyitott garanciális kérdéseket lezárni, így a gépsor üzemszerű és terve-
zett működése megfelelő minőségű termék kibocsátással biztosított. A Vállalat az idény végeztével a téli idő-
szakban jellemzően készletre termelt.
Az év közben megváltoztatott kereskedelempolitikai stratégiának megfelelően a Vállalat sepsiszentgyörgyi 
EPS gyártását a negyedik negyedévben mérsékelte, szem előtt tartva a gyártás és értékesítés együttes ered-
ménytermelését. Ugyanezen okból a Táraság 2013. szeptember elejével felfüggesztette a sepsiszentgyörgyi 
porkeverék gyártását, melynek újraindításáról 2014 tavaszán dönt. Minkét termékkörből a Vállalat a téli idő-
szakra megfelelő mennyiségű késztermékkel rendelkezik.
A Társaság az ukrajnai EPS és porkeverék gyártás-beruházást felfüggesztette az év végén egyre élesedő 
belpolitikai helyzetre való tekintettel. Ugyanakkor a beruházás szervezési, engedélyeztetési feladatai tovább 
folynak a stratégiának megfelelően, készülve egy estleges 2014-es gyártásindításra. A beruházás befejezé-
séhez szükséges költséges technológia-telepítési és építés-szerelési munkákat a politikai, piaci helyzet függ-
vényében indítja újra Társaság.
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11. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

2012.12.31 2013.12.31

Társaságnál dolgozók 49 45

Csoportszinten alkalmazott  
záró létszám 661 628

Forrás: a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok

A 2013. év végi állományból kikerült a konszolidációs körből kivont Masterprofil Kft. létszáma (14 fő).

12. A negyedév vége és a jelen időközi vezetőségi beszámoló  
publikálása közti jelentősebb események

A közzétett információkon kívül jelentős esemény nem történt.
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13. konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Társaság neve Cégbejegyzés 
helye Törzstőke Deviza Tulajdoni 

hányad
Szavazati 

arány Tevékenység

Masterplast Romania 
S.R.L. Románia 36 000 RON 100% 100% Építőanyag 

nagykereskedelem

Masterplast YU D.o.o. Szerbia 192 557 060 RSD 100% 100%
Építőanyag 
nagykereskedelem, 
EPS gyártás

Master Plast S.r.o. Szlovákia 26 555 EUR 100% 100% Építőanyag 
nagykereskedelem

Masterplast d.o.o. Horvátország 20 000 HRK 100% 100% Építőanyag 
nagykereskedelem

Master Plast Plus S.r.o. Csehország 200 000 CZK 100% 100% Építőanyag 
nagykereskedelem

Masterplast Bulgaria Eood Bulgária 1 763 700 BGN 99,88% 99,88% Építőanyag 
nagykereskedelem

MasterPlast TOV Ukrajna 27 000 UAH 80% 80% Építőanyag 
nagykereskedelem

Masterplast Sp zoo Lengyelország 200 000 PLN 90% 90% Építőanyag 
nagykereskedelem

MasterFoam Kft. Magyarország 3 000 000 HUF 100% 100% Fólia gyártás

Fóliatex Kft. Magyarország 3 000 000 HUF 100% 100% Építőanyag 
kiskereskedelem

Masterplast Österrech 
GmBH Ausztria 35 000 EUR 100% 100% Építőanyag 

nagykereskedelem

Masterplast Kft. Magyarország 10 000 000 HUF 100% 100% Építőanyag 
nagykereskedelem

Masterplast D.O.O. Macedónia 973 255 MKD 10% 10% Építőanyag 
nagykereskedelem

OOO Masterplast RUS Oroszország 1 000 000 RUB 99% 99% Építőanyag 
nagykereskedelem

Green MP Invest Ukrajna 33 223 500 UAH 100% 100% Vagyonkezelő

Green MP Prom Ukrajna 1 000 901 UAH 100% 100% EPS gyártás

Közvetett kapcsolatok Tulajdonos: Masterplast YU D.o.o

Masterplast D.O.O. Macedónia 973 255 MKD 80% 80% Építőanyag 
nagykereskedelem

Közvetett kapcsolatok Tulajdonos: Masterplast Romania S.R.L.

ICS Masterplast  
Construct SRL Moldávia 8 250 MDL 100% 100% Építőanyag 

nagykereskedelem

A CSOPORT TÁRSULT VÁLLALKOZÁSA:

Közvetett kapcsolat Tulajdonosok: Masterplast YU D.o.o Masterplast Doo

Igmin MB Doo Bosznia- 
Hercegovina 2 000 KM  30% 30% Építőanyag 

nagykereskedelem

Tulajdonosok: Masterplast Nyrt.

Masterprofil Kft. Magyarország 3 000 000 HUF 20% 20% Profil gyártás

Forrás: a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok

2013-ban cégbírósági bejegyzésre került a romániai üzletrész megvásárlása (29%), valamint a Társaság konver-
ziós programjának megfelelően a lengyel ügyvezető megvásárolta a lengyel leányvállalat 4,99%-os üzletrészét. 
2013 november 21-ével a Társaság konverziós programjának 15%-kal növelte részesedését a Masterfoam Kft-
ben, így tulajdonrésze 100%-ra növekedett. A Masterplast Nyrt. 2013. november 30-án 95%-ról 20%-ra csökken-
tette a Masterprofil Kft-ben lévő tulajdonrészét. A Társaság 2013. december 21-ével értékesítette a Masterplast 
Asiában lévő 95%-os tulajdonrészét, melynek következtében 66,5%-os közvetett részesedése a Shanghai Mas-
terplast Building Material Trading Co Ltd-ben megszűnt.
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14. vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló  
(stratégiai) alkalmazottak
Az Igazgatótanács tagjai:

Név Beosztás
Megbízás  
kezdete Megbízás vége

Igazgatótanács/
Igazgatóság  

tagként  
eltöltött idő

Részvénytulajdon

Tibor Dávid Igazgatótanács elnöke 2008. 04. 03. 2014. 04. 30 hozzávetőlegesen 
6 év

5 496 751 db 
törzsrészvény

Ács Balázs Igazgatótanács alelnöke 2008. 04. 03. 2014. 04. 30 hozzávetőlegesen 
6 év

4 296 278 db 
törzsrészvény

Kazár András igazgatótanácsi tag 2013. 04. 24. 2014. 04.30 hozzávetőlegesen 
1 év –

Dr. Gara Iván igazgatótanácsi tag 2008. 04. 03. 2014. 04. 30 hozzávetőlegesen 
6 év

8 382 db 
törzsrészvény*

Szőnyi András igazgatótanácsi tag 2008. 04. 03. 2014. 04. 30 hozzávetőlegesen 
6 év

6 148 db 
törzsrészvény

*közvetett tulajdon (Ridge Road Kft.)

A Társaság felső vezetésének adatait az alábbi táblázat mutatja:

Név Beosztás

Jelenlegi  
felsővezetői 

pozíció  
kezdete

Jelenlegi  
felsővezetői  

pozíció  
megszűnése

Részvénytulajdon
a Tájékoztató  

lezárásának napján

Tibor Dávid vezérigazgató 2006.09.29. határozatlan idejű 5 496 751

Ács Balázs* operatív vezérigazgató 2014.02.24. határozatlan idejű 4 296 278

Csokló Gábor gyártási és műszaki 
igazgató 2010.01.01. határozatlan idejű 40 000

Nádasi Róbert gazdasági igazgató 2010.08.02. határozatlan idejű 33 864

*Ács Balázs operatív vezérigazgatói tisztsége mellett a Masterplast Kft. ügyvezető igazgatója is.
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15. A Társaság 5% feletti részesedéssel rendelkező részvényesei 

A Társaság 5% feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a jelentés lezárásnak időpontjában a bejelen-
tések alapján: 

Név Letétkezelő Mennyiség (db) Részesedés (%)

Tibor Dávid nem 5 496 751 39,997

Ács Balázs nem 4 296 278 31,26

OTP Alapkezelő Zrt. nem 799 000 5,81

Összesen 10 592 029 77,067 

16. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének bemutatása
 2013. 12. 31

Kibocsátó tulajdonában lévő 15 280

Leányvállalatoknál lévő 0

Mindösszesen 15 280

17 . A Társaság tárgyidőszakban megjelent közzétételei:
Megjelenés Tárgy

2013.01.02. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról

2013.01.04. Tájékoztatás személyi változásról

2013.01.15. Tájékoztatás saját részvény vásárlásról

2013.01.22. Tájékoztatás piaci előrejelzésekről és várakozásokról

2013.02.01. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról

2013.02.13. Tájékoztatás marketing tevékenységről

2013.02.27. Tájékoztatás a 2012. év 1-12. hónapjának gazdálkodásáról

2013.02.28. Tájékoztatás fejlesztésről és üzemavatásról

2013.03.01. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról

2013.03.12. Tájékoztatás saját részvény vásárlásról

2013.03.13. Tájékoztatás saját részvény vásárlásról

2013.03.18. Tájékoztatás ukrajnai beruházásról

2013.03.22. Közgyűlési meghívó

2013.03.22. Javadalmazási nyilatkozat

2013.03.25. Tájékoztatás saját részvény vásárlásról

2013.04.02. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2013.04.03. Közgyűlési előterjesztések

2013.04.09. Tájékoztatás a MASTERPLAST Nyrt. által készített felmérés eredményéről

2013.04.16. Tájékoztatás saját részvény vásárlásról

2013.04.24. Közgyűlési határozatok

2013.04.24. Felelős Társaságirányítási Jelentés

2013.04.24. Éves jelentés 

2013.04.25. Összefoglaló jelentés

2013.04.30. Tájékoztatás vezető állású személy részvény-értékesítéséről

2013.05.02. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2013.05.09. Tájékoztatás rendkívüli bevételről
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Megjelenés Tárgy

2013.05.16. Időközi vezetőségi beszámoló

2013.05.28. Tájékoztatás stratégiai együttműködésről

2013.06.03. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2013.06.03. Tájékoztatás a 2013. április 24-i közgyűlési határozatoknak megfelelő változások cég-
jegyzékbe történő bejegyzéséről

2013.06.03. A Társaság hatályos Alapszabálya

2013.07.01. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2013.08.01. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2013.08.23. Féléves jelentés

2013.08.30. Tájékoztatás személyi változásról

2013.09.02. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2013.09.16. Tájékoztatás a nagyváradi központ újjáépítéséről

2013.09.26. Tájékoztatás vezető állású személy részvény értékesítéséről

2013.10.01. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2013.10.08 Tájékoztatás személyi változásról

2013.11.04. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2013.11.13. Időközi vezetőségi beszámoló

2013.11.18. Tájékoztatás befektetői- és sajtótájékoztatóról 

2013.11.21. Tájékoztatás részesedés-változásról

2013.12.02. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2013.12.02. Tájékoztatás részesedés-változásról

2013.12.04. A 2013. december 4-i befektetői- és sajtótájékoztató prezentációs anyaga 

2013.12.09. Tájékoztatás saját részvény vásárlásról

2013.12.20. Tájékoztatás részesedések megszűnéséről
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NYILATkozAT 

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 5/A; a továb-
biakban: „Társaság”) kijelenti, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a Társaság legjobb tudása 
szerint, a 2013. év. 1-12. hónapjának gazdálkodásáról készített összevont (konszolidált), nem auditált tájé-
koztatása valós és megbízható képet ad a Társaság és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről.

Sárszentmihály 2014. február 27.

 
 Tibor Dávid 
 vezérigazgató
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Founded in 1997, the main areas of activity of Masterplast (later: Corporation, Company, Group, Company 
Group) are production and sales of building industry insulation materials. With its headquarters in Hungary, 
the Central and Eastern European international company group has many subsidiary companies all over the 
world, where it operates 4 own-property production units. The Group is present with its main products, thermal 
insulation system, heat, sound and water insulation, roofing and dry construction. Its international production 
bases (own and production under license) ensure that group products reach European markets and markets 
outside Europe through subsidiary companies and partners. Masterplast considers aspects of sustainability, 
energy efficiency and environment protection of high importance in its internal processes as well as in produc-
tion and innovation.

SUMMARY

Due to the still negative industrial environment and the midyear changes in the Company’s trading policy, 
Masterplast realized less sales revenue in Q4 as compared to the base. At the same time, the sales mar-
gin of the Company increased, transport and personal costs decreased, its EBIDTA improved, but its finan-
cial results fell back due to the foreign currency changes of Q4. As a result of the measures aligning to the 
new trading policy, the profitability of the Company has increased significantly since the second half-year. The 
Company achieved an EBIDTA ratio of 1,4% in the first half-year of 2013, and 6,2% in the second one. Adap-
ting to the circumstances on a shrinking market, the Company introduced further structural changes and cost-
efficiency steps by the end of the year, its effects will become palpable in the year 2014. The Ukrainian EPS 
and adhesive production investment has been temporarily suspended; it will be restarted depending on the 
political and market situation.

Figures in thousand 
euros 2012 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2012 Q1-4 2013 Q1-4 2012 Q1-Q4 2013 Q1-Q4

  without fire 
damage   without fire 

damage

without  
insurance 
compen-

sation

Értékesítés árbevétele 18 841 18 841 16 737 85 234 81 299 85 234 81 299 

EBITDA 97 – 90 392 2 266 4 236 3 592 3 176 

EBITDA hányad 0 5% – 0 5% 2 3% 2 7% 5 2% 4 2% 3 9%

Adózott eredmény – 768 – 955 – 526 – 1 174 1 236 152 176 

Adózott eredmény hányad – 4,1% – 5,1% – 3,1% – 1,4% 1,5% 0,2% 0,2%

• There was no significant change in Q4 as compared to the previous period, the market of new residen-
tial buildings has shown further decrease and stagnation, the market of renovations shrank in the major 
countries of the Group.

• From the middle of 2013, the Company introduced significant changes in its trading policy. Its aim was 
to increase trading margin while considering and decreasing transportation costs, and at the same time 
increasing profitability. Based on the modified policy, the Company put an emphasis on the sales of pro-
ducts with higher margin – with respect to transportation costs – besides thermal insulation system and its 
elements. The effects of the new policy became visible in the results of the second half year.

• Due to the stagnant market environment and the trading policy changes during the year, the Company’s 
turnover decreased 11% in Q4, while the total sales revenue remained 5% behind the base period.

• As a result of the new trading policy, the turnover of thermal insulation system decreased (-12%), while 
the turnover of roofing foils and roofing accessories increased by 1%, dry construction products by 2% in 
the last quarter of 2013 as compared to the base. The turnover of bituminous corrugated sheets (-7%), 
and heat, sound and water insulation materials (-21%) decreased, building industry accessories stagna-
ted in Q4 as compared to the base of the previous year. 

• The Group’s turnover increased in the Q4 of 2013 on the Export markets (15%), in Slovakia (11%) and on 
the market of Other Countries (3%). Meanwhile the sales revenue of the Company decreased in Hungary 
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(-7%), Romania (-40%), Serbia (-8%) and Croatia (-10%), and though an increase at the beginning of the 
year, sales fell back on the Ukrainian market (-5%) in Q4 as compared to the base of the previous year.

• As a result of the newly introduced trading policy changes – despite the declining turnover – the trade 
margin of the Company improved in Q4. The Company suspended its –relatively small - adhesive produc-
tion in Romania and switched to a more economic operation in its EPS factory with a smaller production 
capacity. By the end of the year, the Company succeeded in improving its capacity utilization of fiberglass 
production which in the last quarter added a positive result to the Company’s performance. With a higher 
sales focus on the products with lower transportation costs, fuel and operational costs of the Company 
decreased. 

• Personal expenditures and depreciation of the Company decreased, the final result was improved by 
stock increase of the self-manufactured inventories. As a consequence of all these, the EBIDTA of the 
Company was a profit of 392 thousand euro in Q4 of 2013, as opposed to the 97 thousand euro profit of 
the base period – without the one-off effect of the fire damage, 90 thousand euro loss – which resulted in 
a 482 thousand euro improvement without the effect of the one-off item. The result of the business acti-
vity (EBIT) of the Group in 2013 was 2684 thousand euro – 1624 thousand euro without one-off item – as 
opposed to the profit of year 2012 base period’s 504 thousand euro – 1830 thousand euro without one-
off item.

• Due to the foreign currency changes of the last quarter, the financial result of the Company worsened, 
however as a result of lower interest expenditures and smaller currency losses on an annual base, it imp-
roved with 188 thousand euro, as compared to the base period.

• As a result, the cumulated profit after taxation was a 1236 thousand euro profit by the end of 2013 – 176 
thousand euro without one-off item – as opposed to the 1174 thousand loss of the base period – 152 
thousand euro profit without the effect of the one-off item.

• The inventories of the Group amounted by 1737 thousand euro lower on 31 December 2013, and its trade 
receivables by 13%, 1307 thousand euro less than in the previous year. 

• Due to the effects of the new trading policy the profitability of the Company improved significantly in the 
second half of 2013. As in the first half of 2013, the Company’s EBIDTA without single items was 544 
thousand euro (1,4% EBIDTA proportion), in the second half year the result showed 2632 euro, that cor-
responds to a 6,2% EBIDTA ratio. Adapting to the circumstances on a shrinking market, the Company int-
roduced further structural changes and cost-efficiency steps by the end of the year, its effects become 
perceptible in the year 2014. The actions taken ensure higher margin, more efficient and sustainable ope-
ration, until the improvement of the industrial environment.

• The Ukrainian investment of EPS and adhesive production is temporarily suspended due to the local poli-
tical situation. At the same time the Company is working to obtain the necessary licenses, preparing for 
a possible plant opening in 2014. The Company will restart the missing costly technological an building-
assembling investments depending on the political and market situation.
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Financial tables:

Sales by main product groups (in 1000 EUR) 2012 Q4 2013 Q4 Change% 2012 Q4 
YTD

2013 Q4 
YTD Change%

 (A) (B) (B/A-1) (A) (B) (B/A-1)

Thermal insulation systems and its elements 8 468 7 414 – 12% 38 041 38 369 1%

Roofing foils and accessories 2 567 2 601 1% 12 751 11 499 – 10%

Bituminous roof covering and shingle coverings 750 698 – 7% 4 626 3 779 – 18%

Dry construction products 1 571 1 608 2% 7 716 6 946 – 10%

Heat, sound and water insulation materials 4 258 3 348 – 21% 15 879 14 341 – 10%

Building industry accessories 917 912 – 1% 4 209 4 325 3%

Production and other packaging materials 310 156 – 50% 2 011 2 041 1%

Total sales revenue 18 841 16 737 – 11% 85 234 81 299 – 5%

Contribution of product groups in percentage to the total sales revenue

Thermal insulation systems and its elements 45% 44%  45% 47%  

Roofing foils and accessories 14% 16%  15% 14%  

Bituminous roof covering and shingle coverings 4% 4%  5% 5%  

Dry construction and products 8% 10%  9% 9%  

Heat, sound and water insulation materials 23% 20%  19% 18%  

Building industry accessories 5% 5%  5% 5%  

Production and other packaging materials 2% 1%  2% 3%  

Total sales revenue 100% 100%  100% 100%  

Source: consolidated, audited report of the Company on 31st of December 2012 and non audited report 31st of  
December 2013 according to IFRS and non-audited data from the Company’s management information system. 



 MASTERPLAST NYILváNoSAN MŰkÖdŐ RéSzvéNYTáRSASág 29

Sales by countries  
(in 1000 EUR) 2012 Q4 2013 Q4 Change% 2012 Q4 YTD 2013 Q4 YTD Change%

 (A) (B) (B/A-1) (A) (B) (B/A-1)

Hungary 5 109 4 773 – 7% 22 151 20 790 – 6%

Romania 4 043 2 416 – 40% 19 376 16 546 – 15%

Serbia 2 212 2 039 – 8% 9 644 8 819 – 9%

Croatia 1 244 1 117 – 10% 5 664 5 094 – 10%

Ukraine 2 199 2 084 – 5% 9 430 9 449 0%

Slovakia 621 691 11% 3 179 2 948 – 7%

Poland 903 886 – 2% 4 138 4 952 20%

Export 1 207 1 393 15% 5 751 6 652 16%

Other 1 303 1 338 3% 5 902 6 049 2%

Total sales revenue 18 841 16 737 – 11% 85 234 81 299 – 5%

Contribution of countries in percentage to the total sales revenue

Hungary 27% 29%  26% 26%  

Romania 21% 14%  23% 20%  

Serbia 12% 12%  11% 11%  

Croatia 7% 7%  7% 6%  

Ukraine 12% 12%  11% 12%  

Slovakia 3% 4%  4% 4%  

Poland 5% 5%  5% 6%  

Export 6% 8%  7% 8%  

Other 7% 8%  7% 7%  

Total sales revenue 100% 100%  100% 100%  

Source: consolidated, audited report of the Company on 31st of December 2012 and non audited report 31st of  
December 2013 according to IFRS and non-audited data from the Company’s management information system
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Profit and loss account 
(in 1000 EUR) 2012 Q4 2013 Q4 Change Index 2012 Q4 

YTD
2013 Q4 

YTD Change Index 

 (A) (B) B-A (B/A-1) (B) (B) B-A (B/A-1)

Sales revenues 18 841 16 737 – 2 104 – 11% 85 234 81 299 – 3 935 – 5%

Cost of materials and 
services – 16 544 – 14 515 2 029 – 12% – 72 376 – 69 775 2 601 – 4%

Payroll costs and 
contributions – 2 214 – 2 049 165 – 7% – 9 100 – 8 704 396 – 4%

Depreciation – 401 – 351 50 – 13% – 1 762 – 1 552 210 – 12%

Change in self-
manufactured inventories 85 443 358  682 1 108 426  

Other operating revenues 
and expenses – 71 – 224 – 153 216% – 2 174 308 2 482 – 114%

EBITDA 97 392 295 304% 2 266 4 236 1 970 87%

EBITDA ratio 0,5% 2,3%   2,7% 5,2%   

PROFIT/LOSS OF 
BUSINESS ACTIVITY 
(EBIT)

– 304 41 345 – 114% 504 2 684 2 180 433%

Interest revenues 101 43 – 58 – 57% 412 191 – 221 – 54%

Interest expenses – 307 – 199 108 – 35% – 1 222 – 939 283 – 23%

Other financial revenues 
and expenses – 168 – 566 – 397 236% – 857 – 732 125 – 15%

FINANCIAL  
PROFIT/LOSS – 374 – 722 – 348 93% – 1 668 – 1 480 188 – 11%

Profit/loss from 
associations 26 – 13 – 39 – 149% 2 – 13 – 15 – 638%

PROFIT/LOSS  
BEFORE INCOME TAx – 652 – 694 – 42 6% – 1 162 1 191 2 353 – 202%

Taxes – 116 168 284 – 244% – 12 45 57 – 475%

PROFIT/LOSS  
AFTER TAxATION – 768 – 526 242 – 32% – 1 174 1 236 2 410 – 205%

Profit attributable to the 
owners of the parent – 636 – 485 151 – 24% – 642 1 197 1 839 – 286%

Profit attributable to the 
minority – 132 – 41 91 – 69% – 532 39 571 – 107%

Profit/loss per stock   – 0,05 0,09   

Source: consolidated, audited report of the Company on 31st of December 2012 and non audited report 31st of December 2013  
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Balance Sheet (in 1000 EUR) 31.12. 2012 31. 12. 2013 Change Index 

(A) (B) B – A (B/A – 1)

FIxED ASSETS

Land, buildings and equipments 21 730 23 093 1 363 6%

Intangible assets 121 108 – 13 – 11%

Shares in related companies 47 35 – 12 – 26%

Deferred tax assets 576 710 134 23%

Other long-term financial assets 34 1 – 33 – 97%

Total fixed assets 22 508 23 947 1 439 6%

CURRENT ASSETS

Inventories 14 658 12 921 – 1 737 – 12%

Trade accounts receivable 10 231 8 924 – 1 307 – 13%

Tax receivables 448 674 226 50%

Other financial receivables 139 139 0 0%

Other current assets 2 027 870 – 1 157 – 57%

Liquid assets 2 383 4 668 2 285 96%

Total current assets 29 886 28 196 – 1 690 – 6%

TOTAL ASSETS 52 394 52 143 – 251 0%

Subscribed capital

Subscribed capital 5 226 5 226 0 0%

Reserves 17 989 16 434 – 1 555 – 9%

Repurchased shares – 36 – 19 17 – 47%

Parent share of interests – 642 1 197 1 839 – 286%

Equity attributable to the owners of the parent 22 537 22 838 301 1%

Minority interests 301 122 – 179 – 59%

Total capital and reserves 22 838 22 960 122 1%

LONG-TERM LIABILITIES

Long- term loans 1 909 4 649 2 740 144%

Deferred tax liabilities 238 265 27 11%

Deferred income 571 544 – 27 – 5%

Other long-term liabilities 2 589 2 714 125 5%

Total long-term liabilities 5 307 8 172 2 865 54%

SHORT-TERM LIABILITIES

Short-term loans 12 755 12 750 – 5 0%

Trade accounts payable 8 369 5 877 – 2 492 – 30%

Short-term leasing liabilities 317 103 – 214 – 68%

Other financial liabilities 327 173 – 154 – 47%

Tax liabilities 859 402 – 457 – 53%

Short-term deferred income 81 81 0 0%

Provisions 236 128 – 108 – 46%

Other short-term liabilities 1 305 1 497 192 15%

Total short-term liabilities 24 249 21 011 – 3 238 – 13%

TOTAL LIABILITIES 29 556 29 183 – 373 – 1%

TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES 52 394 52 143 – 251 0%

Source: consolidated, audited report of the Company on 31st of December 2012 and non audited report 31st of December 2013 




