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Fuggetlen Konyvvizsgaloi Jelentes

A MASTERPLAST Nyrt. reszvenyesei reszere

Az eves beszamolorol keszult jelentes

1.) Elvegeztuk a MASTERPLAST Nyrt. ("Tarsasag") mellekelt 2013. evi eves
beszamolojanak a konyvvizsgalatat, amely eves beszamolo a 2013. december 31-i
fordulonapra elkeszitett merlegbol - melyben az eszkozok es forrasok egyezo
vegosszege 6.969.644 E Ft, a merleg szerinti eredmeny 47.600 E Ft nyereseg -, az
ezen idoponttal vegzodo evre vonatkozo eredmeny-kimutatasbol es a szamviteli
politika meghatarozo elemeit es az egyeb magyarazo informaciokat tartalmaz6
kiegeszito mellekletbol all.

A vezetes felelossege az eves beszamoloert

2.) A vezetes felelos a megbizhat6 es valos kepet nyujto eves beszamolo
elkesziteseert es bemutatasaert a szamviteli torvenyben foglaltakkal osszhangban,
valamint az olyan belso kontrollokert, amelyeket a vezetes szuksegesnek tart ahhoz,
hogy lehetove valjon az akar csalasbol, akar hibabol eredd, lenyeges hibas
allitasoktol mentes eves beszamolo elkeszitese.

A konyvvizsgalo felelossege

3.) A mi felelossegunk az eves beszamolo velemenyezese az elvegzett
konyvvizsgalatunk alapjan. Konyvvizsgalatunkat a magyar Nemzeti Konyvvizsgalati
Standardokkal es a konyvvizsgalatra vonatkozo - Magyarorszagon ervenyes -
torvenyekkel es egyeb jogszabalyokkal osszhangban hajtottuk vegre. Ezek a
standardok megkovetelik, hogy megfeleljunk az etikai kovetelmenyeknek, valamint
hogy a konyvvizsgalatot ugy tervezzuk meg es hajtsuk vegre, hogy kello
bizonyossagot szerezzunk arrol, hogy az eves beszamolo mentes-e lenyeges hibas
allitasoktol.

4.) A konyvvizsgalat magaban foglalja olyan eljarasok vegrehajtasat, amelyek celja
konyvvizsgalati bizonyitekot szerezni az eves beszamoloban szereplo osszegekrol es
kozzetetelekrol. A kivalasztott eljarasok, beleertve az eves beszamolo akar csalasbol,
akar hibabol eredo, lenyeges hibas allitasai kockazatainak felmereset is, a
konyvvizsgalo megitelesetol fuggnek. A kockazatok ilyen felmeresekor a
konyvvizsgalo a megbizhato es valos kepet nyujto eves beszamolo gazdalkodo
egyseg altali elkeszitese szempontjabol relevans belso kontrollt azert merlegeli, hogy
olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezzen meg, amelyek az adott korulmenyek
kozott megfeleloek, de nem azert, hogy a gazdalkodo egyseg belso kontrolljanak
hatekonysagara vonatkozoan velemenyt mondjon. A konyvvizsgalat magaban
foglalja tovabba az alkalmazott szamviteli alapelvek megfelelosegenek es a vezetes
altal keszitett szamviteli becslesek esszerusegenek, valamint az eves beszamolo
atfogo bemutatasanak ertekeleset is.

5.) Meggyozodesunk, hogy a megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek elegendo es
megfelelo alapot nyujt konyvvizsgaloi velemenyunk megadasahoz.
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6.) Velemenyunk szerint az eves beszamolo megbizhato es valos kepet ad a
MASTERPLAST Nyrt. 2013. december 31-en fennallo vagyoni es penzugyi
helyzeterol valamint az ezen idoponttal vegzodo evre vonatkozo jovedelmi
helyzeterol a szamviteli torvenyben foglaltakkal osszhangban.

Egyeb ugyek

7.) A jelen fuggetlen konyvvizsgaloi jelentes a Boron kovetkezo kozgyulesre, a
tulajdonosi hatarozat meghozatala celjabol keszult, es igy nem tartalmazza az ezen a
kozgyulesen meghozando hatarozatok esetleges hatasat.

Egyeb jelentesteteli kotelezettseg: az uzleti jelentesrol keszult jelentes

8.) Elvegeztuk a MASTERPLAST Nyrt. 2013. evi uzleti jelentesenek a vizsgalatat. A
vezetes felelos az uzleti jelentesnek a szamviteli torvenyben foglaltakkal
osszhangban torteno elkesziteseert. A mi felelossegunk az uzleti jelentes es az
ugyanazon uzleti evre vonatkozo eves beszamolo osszhangjanak megitelese. Az
uzleti jelentessel kapcsolatos munkank az uzleti jelentes es az eves beszamolo
osszhangjanak megitelesere korlatozodott es nem tartalmazta egyeb, a Tarsasag
nem auditalt szamviteli nyilvantartasaibol levezetett informaciok attekinteset.
Velemenyunk szerint a MASTERPLAST Nyrt. 2013. evi uzleti jelentese a
MASTERPLAST Nyrt. 2013. evi eves beszamolojanak adataival osszhangban van.

Budapes

Akan i1

15.

Ernst &Young Kft.
Nyilvantartasba-veteli szam: 001165

Barabas Csaba
Kamarai tag konyvvizsgalo
Kamarai tagsagi szam: 005787
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Általános kiegészítések 
 
 

Működési forma: Nyilvánosan működő Részvénytársaság 
 
Bejegyezve: Jogelődje a Masterplast Kft., 1997. december 9.-én. 
    
A jogelőd Masterplast Kft. 2006. szeptember 29-én zártkörű részvénytársasággá alakult át 
Masterplast Group Zrt. néven. 
 
Társaság 2011. április 20.-i cégbírósági bejegyzéssel nyílt részvénytársasággá alakult. 
 
Társaság székhelye: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. 
 
Internetes honlap címe: www.masterplastgroup.com 
 
A mérleg fordulónapja:    2013. december 31.  
A mérlegkészítés választott időpontja:  2014. január 20. 
 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a 
jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a társaság székhelyén (8143. Sárszentmihály, 
Árpád u. 1/A.) is megtekinthetők. 
 
A Masterplast Nyrt. feladata összeállítani a vállalkozáscsoport összevont (konszolidált) éves 
beszámolóját, amelybe minden leányvállalat bevonásra kerül. Az elfogadott IFRS 
nemzetközi standardok alapján elkészített éves konszolidált beszámoló is a társaság 
székhelyén tekinthető meg. 
 
Beszámoló aláírására jogosult személy: Tibor Dávid elnök-vezérigazgató 
 
Lakhelye: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 39. 
 
Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy: 
Nádasi Róbert (1112, Budapest, Rákó utca 56. 1. em). A Pénzügyminisztérium által vezetett 
könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására 
jogosító engedéllyel rendelkezik. Mérlegképes könyvelői igazolvány száma: 128127. 
 
A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló 
ellenőrizte.  
A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló az Ernst & Young Kft. képviseletében Barabás Csaba, 
MKVK száma: 005787 
A könyvvizsgálat éves díja, mely tartalmazza a konszolidált beszámoló könyvvizsgálatát is: 
55.000 EUR. 
  
  



MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

 2 

Tulajdonviszonyok: 
 
Magánszemélyek által alapított gazdasági társaság, amit magánszemély tulajdonosai 
kereskedelmi céllal hoztak létre. 
 
A társaság alaptőkéje: 1.374.296,-Ft, mely teljes egészében készpénzből áll. 
 
Az alaptőke részvények szerinti megoszlása: 
 
1.374.296 db, egyenként 100,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény 
    
A részvények előállítási módja: dematerializált részvény 
ISIN azonosító: HU0000093943 
 
 
Tulajdonosi helyzet az alábbiak szerint:  
 
1. Tibor Dávid   Pénzbeli hozzájárulás: 549.675.100,- Ft  
2. Ács Balázs   Pénzbeli hozzájárulás:  429.627.800,- Ft 
3. Több tulajdonos 16. sz. melléklet szerint:  387.296.440,-Ft 
4. Visszavásárolt részvény:                                                                 7.696.760,- Ft 

                                                                                              1.374.296.100,- Ft 
 
1. Tibor Dávid    5.496.751 szavazat 
2. Ács Balázs    4.296.278 szavazat 
3. Csokló Gábor         40.000 szavazat 
4. Pécsi László          40.000 szavazat 
5. Nádasi Róbert                                            33.864 szavazat 
6. Több kisebb tulajdonos                    3.759.100  szavazat 
Összesen:                            13.665.993 szavazat 
 
 
Fő tevékenységi kör: 
 

 64.20 Vagyonkezelés  
 

 
Piaci helyzet 
 
A társaság fő tevékenysége a vagyonkezelés, de mivel befektetései az építőipari 
szegmensben érintett vállalkozások, ezért a belföldi és külföldi építőipar helyzetének 
alakulása határozza meg jelen és jövőképét. 
 
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 hőszigetelés) forgalma nagymértékben 
kapcsolódik az épületek, lakások felújításának piacához. 
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A Masterplast cégcsoport országaiban a gazdasági teljesítmény jobbára stagnálást, illetve 
enyhe emelkedést mutatott az előző év adataihoz képest. A cégcsoport egyik fontos piacán, 
a magyar piacon az építőipari termelés 10,4 %-os erősödése mutatkozott az előző évekhez 
képest, azonban ez főként az infrastruktúrát érintő fejlesztések, műtárgyépítési munkálatok 
okozták. A kiadott építési engedélyek száma további csökkenést mutatott Magyarországon a 
2012-es szinthez képest, nagyságrendileg 30 %-os csökkenést mutatva (I-III. n. év). Negatív 
tény viszont a cégcsoport szempontjából, hogy a felújítások terén stagnálás mutatkozik az 
elmúlt évekhez képest. Egyes elemzők és szakemberek szerint a következő évben jelentős 
fellendülés várható, mások szerint viszont az sem kizárt, hogy a válság több évig is eltart 
még.  
 
Ebben a stagnáló, romló környezetben a Masterplast kereskedelmi politikai változás mellett 
döntött a 2013-as év közepén, aminek a pozitív hatásai meg is jelentek az értékesítés III. 
negyedéves számaiban . A Vállalat a döntés értelmében nagy hangsúlyt fektet a jól 
szállítható, jó eredményességű kiegészítő termékek értékesítésének erősítésére, így javította 
a magas kiszállítási költségű, korábban alacsony marzzsal rendelkező termékek 
megtérülését. A fordulat nagymértékben javította a Masterplast cégcsoport marzstermelő 
képességét és eredményességi mutatóit. A javulásban jelentős szerepe volt a szállítási 
költségek tudatos csökkentésének is. 
 
 
 
A könyvvezetés módja 
 
A vállalat könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint magyar 
forintban vezetik. 
A beszámolónk mérlege a Számviteli törvény 22. § (1) pontjában foglaltak szerint, az 1. 
számú mellékletben részletezett „A változat” szerint készült. 
Az eredménykimutatás a Számviteli törvény 71. § (1)/a pontjában foglaltak szerint, az 2. 
számú mellékletben részletezett „A változat” szerinti összköltség eljárással készült. 
 
 
A számviteli politika főbb vonásai 
 
A Számviteli politikában rögzített döntés alapján a Számviteli tv. 59. §-ban foglaltak szerinti 
valós értéken történő értékelés lehetőségével a társaság nem kíván élni, így a mérlegben 
sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel. 
 

Az eszközök és források leltározása a leltárszabályzatban foglaltak szerint történt, az előző 
időszakhoz képest nem változott. 
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ESZKÖZÖK 
 
 
Befektetett eszközök 
 
Nyilvántartásba vételük bruttó értéken (beszerzési érték ill. előállítási költség). A 
részvénytársasággá alakuláskor beszerzési értékként lett figyelembe véve az átalakulási 
végleges vagyonleltárban szereplő könyv szerinti nettó értéket. 
Az új beszerzésű tárgyi eszközök aktiválása az üzembe helyezést követően minden hónap 
utolsó napján történik. Az értékcsökkenési leírást költségként havonta számolja el a 
társaság, a 100.000,-Ft feletti eszközök esetében egyedi műszaki becslés alapján lineárisan, 
figyelembe véve a hasznos élettartam végén várható maradványértéket, ha az jelentős 
nagyságrendű.  
A vállalat a 100.000,-Ft alatti egyedi beszerzéseknél használatba vételkor egy összegben 
érvényesíti az értékcsökkenést, és mennyiségi nyilvántartást vezet. A lineáris mértékű 
értékcsökkenéstől való eltérést a társaság tevékenység jellege nem indokolja. 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök változását az 1. sz. melléklet mutatja be. 
 
A társaság jelentős külföldi, valamint belföldi befektetésekkel rendelkezik, melyek között 
vannak Európai Uniós, ill. 3. országbeli társaságok is. Részesedései részletezését a 2. számú 
melléklet tartalmazza. Könyv szerinti értékük két szempont szerint különítendő el. Azok az 
eszközök, melyek a 2006. szeptember 29.-i átalakuláskor már megvoltak, az átalakuláskori, 
könyvvizsgáló által átértékelt forint értéken, ill. természetesen évi eredményeiket 
felülvizsgálva szükséges esetben értékvesztés elszámolásával korrigáltan szerepelnek.  
 
Leányvállalatai egy éven belüli, 2014. évi kölcsön törlesztő részleteit a leányvállalatokkal 
kapcsolatos rövid lejáratú követelések között szerepel 675.135 e Ft értékben. A vállalat 
leányvállalatainak kihelyezett kölcsönökre elszámolt nyilvántartott értékvesztése 315.552 e 
Ft. 2013-ban ez az összeg nem változott. 
 
Masterplast Nyrt. leányvállalataival kapcsolatos követelések, kötelezettségek, valamint 
bevételek részletezése a 3. sz. mellékletben található. 
 
 

 
Készletek 
 
A vásárolt anyagokat, árukat tényleges beszerzési áron veszi készletre.  A készletmozgásokat 
az előző üzleti évhez hasonlóan a FIFO módszerrel megállapított áron vezeti. 
 
Év végén a 829 e Ft anyag-, és 12.200 e Ft árukészlettel rendelkezik. 
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Követelések 
 
Vevő követelések a mérleg fordulónapot követő időszakban kiküldött, a mérleg 
fordulónapján érvényes folyószámla egyeztető levelekkel egyeztetésre kerültek. 
A december 31-i fordulónapon a nyilvántartásban szereplő követelések egyedi minősítését 
végeztük el a következő szempontok szerint: 

- teljes értékű 
- határidőn túli 
- behajthatatlan 
 

A társaság Számviteli politikájában meghatározott szempontok szerinti követelések év végi 
vizsgálatakor egyes vevőkre vonatkozóan értékvesztés elszámolását tartotta szükségesnek, 
behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként történő leírására kis értékű vevő 
követelések esetében volt szükség, összesen 57 e Ft értékben.   Kapcsolt vállalkozásaival 
szembeni áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó követelésekre számoltunk el 
értékvesztést 36.918 e Ft értékben, melynek részletezését a 15. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Az export követelések külön vevőcsoportban kerülnek nyilvántartásba. Az év végi devizás 
tételek átértékelése megtörtént, az árfolyam különbözet a Számviteli törvény előírásának 
megfelelően elszámolásra került.  
 

Az egyéb rövid lejáratú követelések a nyilvántartásnak megfelelően a következők: 
 

 Szállító túlfizetés: 3.906 e Ft 

 VPOP-val kapcsolatos túlfizetés 2.658 e Ft 

 Kapott bónuszok 2013.-ra elszámolt értéke  95.548 e Ft 

 Költségvetéssel szemben  1.266 e Ft 

 Tulajdonrész vásárlás 12.000 e Ft 

 MP Asia tulajdonrész értékesítés 22 e Ft 

 Helyi adó túlfizetés 4 e Ft 

 Visszaigényelhető ÁFA 404 e Ft 

 Társasági adó túlfizetés 20.200 e Ft 

 Önkormányzattal szemben:  7.382 e Ft 
Összesen:  143.390 e Ft 

  
 
Pénzeszközök  
 

A bankoknál vezetett számlák esetében a december 31-i kivonattal egyezően egy összegben 
kerülnek kimutatásra. A vállalat devizaszámlán lévő pénzeszközeinek fordulónapi árfolyam 
szerinti számítását elvégeztük, és az a már említett jelentős minősítésnek megfelelően 
lekönyvelésre került. 
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Aktív időbeli elhatárolások 
 
A bevételek, költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának részletezését a 4. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
 
FORRÁSOK 
 
 
Saját tőke 
 
A saját tőke éven belüli mozgását az 5. melléklet mutatja be. 
 
Jegyzett tőke a társasági szerződésben rögzített névértéken 1.374.296 e Ft. 
 
Eredménytartalék: nyilvántartás szerinti értéken jelenik meg a mérlegben. 
Mérleg szerinti eredmény: a saját tőkéhez való hozzájárulás az eredmény-kimutatással 
egyezően. 
 
Lekötött tartalék képzése az alábbiak szerint alakult: 
2012. december 31. nyitó állomány: 57.834 e Ft 
Visszavásárolt saját részvény miatt képzett tartalék: 4.147 e Ft 

Záró értéke: 61.981 e Ft 
 
                       
Céltartalék 
 
Adózás előtti eredmény terhére, a várható veszteségek és kötelezettségek fedezetére 
képzett forrás.  
A Masterplast Nyrt.-nél sem az előző évben, sem az idei évben nem merült fel olyan várható 
veszteség, ill. kötelezettség, mely indokolta volna céltartalék képzését. 
 
 
Kötelezettségek 
 
A vállalat hosszú lejáratú hiteleinek állománya a törlesztési ütemezésnek megfelelően 
változik. 
  
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel a visszavásárolt saját részvények 
752.000 e Ft értékben és a lízingelt eszközök 2014. december 31-ét követően esedékes 
törlesztő üteme, mely 12.999 e Ft. A 2014. évben esedékes törlesztő rész 8.442 e Ft, mely az 
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.  
 
A társaságnak nincsenek rövid lejáratú hitelei. 
 
 
Szállítókkal szembeni kötelezettségek a számlázott, 42.184 e Ft összegben.  
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Egyéb rövid lejáratú kötelezettség részletezése: 
 

 egyéb személyi kiadások:  22.882 e Ft 

 lízingköt. 2014. évi törlesztő része: 8.442 e Ft 

 költségvetéssel szembeni kötel.: 38.519 e Ft 
Összesen: 69.843 e Ft 

 
 
Passzív időbeli elhatárolások 
 
 
A költségek passzív időbeli elhatárolt tételeinek részletezését a 4. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
 
A vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása 
 
 
A vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulásának számszerűsítését, a főbb 
gazdasági mutatókat a 13. számú melléklet tartalmazza, Eszközök összetétele és időbeli 
alakulása és Források összetétele és időbeni alakulása a 14. számú melléklet tartalmazza. 
 

 
 
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

Export árbevételünk megoszlása: 
 
 
EU tagországok felé: 27.352 e Ft 
3. országok felé: 37.229 e Ft 
Export árbevétel összesen:  64.581 e Ft 
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A társaság 2013. évi értékesítési tevékenységének nettó árbevételének megoszlása 
főbb tevékenységi körök szerint a következő: 
 
 

Tevékenységi kör: 
Árbevételen belüli 

megoszlása 
 e Ft-ban 

%-os arányban 

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 69.680 9,20% 

46.18 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 424.057 55,97% 

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 

263.859 34,83% 

Összesen: 757.596 100,00% 

 
 
Az egyéb bevételek összetételét a 7. számú melléklet mutatja be. 
 
 
Az igénybe vett szolgáltatások fajtáit és értékét a 8. számú melléklet, az egyéb 
szolgáltatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
A létszám, bérköltség és átlagkereset részletezése:  
 
 

Megnevezés 2013. 

Létszám: (fő)  

Fizikai 7 
Szellemi 44 
Összesen: 51 

Bér: (e Ft)  
Fizikai 9.821 
Szellemi 261.383 
Állományon kívüli  0 
Egyszerűsített fogl.  0 
Összesen: 271.204 

Átlagkereset: (e Ft/fő)  
Fizikai 1.403 

Szellemi 5.941 

 
 
A személyi jellegű egyéb kifizetések bontását a 10. számú melléklet mutatja be. 
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Egyéb ráfordítások részletezése a 7. számú mellékleten. Értékvesztést a vevő- és 
kölcsönkövetelésekre, befektetésekre számolt el, a Számviteli politikában meghatározottak 
szerint. 
 
Rendkívüli bevételek között az IHM-ITP-7 számú, Vállalatirányítási szoftverek közepes 
méretű vállalkozásoknak, a „Master-Képző” GVOP 1.1.2-2004 számú,az SZV-2006-6-03-08-
1 számú Hálózatépítés mesterfokon megnevezésű pályázatokra kapott összegek 2013. évre 
jutó része szerepel. 
 
Rendkívüli ráfordítások részletezése: 
 

 Egyéb rendkívüli ráfordítás – kapcsolt  164.679 e Ft 

 véglegesen átadott pénzeszközök : 4.388 e Ft  
Összesen:  169.067 e Ft 

 
A beszámolóban az előírt sémán túl új tételek nem szerepnek, a vállalat nem élt a 
továbbtagolás lehetőségével. 
 
A társasági adót módosító növelő és csökkentő tételek a 11. számú mellékleten. 
A pénzmozgás szerinti Cash Flow kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza. 
 
Egyéb információk: 
 
Mérlegen kívüli tételek:  
A hitelekhez kapcsolódó jelzálogokról, valamint fedezetekről a 6. számú melléklet nyújt 
részletes információt. 
 

Befektetett eszközök között a nyilvántartásban 0 értékkel szereplő tárgyi eszközeink 
beszerzési ára:  
 adatok e Ft-ban 

Megnevezés Beszerzési ár 

Vagyoni értékű jogok 50 

Szellemi termékek 84.268 

Épületek 110 

Egyéb építmény 340 

Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 792 

Műszaki berendezések 840 

Egyéb járművek 2.713 

Egyéb berendezések 7.702 

Egyéb járművek 36.540 

Irodai, igazgatási berendezések 32.463 

Egyéb eszközök 11.007 

Összesen 176.825 
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Folyó peres ügyekből várható kötelezettségei, valamint olyan kötelezettségei, melyeknek 
hátralévő futamideje 5 éven túli, nincsenek. 
 
Számviteli politikában meghatározott rendkívülinek számító esemény társaság 2013. évi 
gazdálkodása során nem történt. 
 
Társaság által leányvállalatai felé vállalt kezességeink: 
 

Cég név Garancia típusa 
Garanciával 

fedezett összeg 
Pénznem 

Garancia 
összeg 

Euróban 
Pénznem 

Masterplast Kft. Vámgarancia 495.000.000 HUF 1.699.337 EUR 

Masterfoam Kft. Vámgarancia 10.000.000 HUF 34.330 EUR 

Masterplast Nyrt. Hitelfedezeti 370.000.000 HUF 1.270.000 EUR 

Masterplast YU D.o.o. Vámgarancia 100.000 EUR 100.000 EUR 

  Támogatás 90.000 EUR 120.000 EUR 

Összesen:       3.223.667 EUR 

 
Kötelezettségvállalások: 
 
A Társaság Általános Külkereskedelmi Keretszerződést kötött az ASBO ROOF INDUSTRIES 

SA.-val az Aqualine hullámlemez és tartozékai terjesztésével és eladásával kapcsolatban. A 

Masterplast Nyrt. mint vevő vállalta, hogy gyártó részére gyártási kapacitásának 

növeléséhez pénzügyi segítséget nyújt. Ehhez kapcsolódóan eladó a következő 3 évben 

meghatározott mennyiségű terméket biztosít a vevő részére, amit vevő köteles eladótól 

megvásárolni. A szerződés szerint amennyiben az adott évre meghatározott mennyiséget a 

megrendelő nem szállítja el, a vevő által a szállító kamatozó letétszámlájára utalt 

biztosítékból, a szállító jogosult az időarányos részt kötbér jogcímen lehívni. Az Asbo Roof 

Industries SA 2012 év végével megszüntette a Társasággal kötött szállítói stratégiai 

szerződését, és 2013. január 22-ével visszautalta a Masterplast Nyrt-nek a kötbérelőleg 

jogcímen 2011-ben letétbehelyezett 390.000 euró összeget. 

 
Mérleg fordulónap utáni események: 
Az Ukrajnában 2014 év elején kialakult politikai, gazdasági krízis helyzet negatívan 
befolyásolhatja az ukrán részesedések gazdasági eredményeit. A 2014 első két havi 
értékesítési szervezet  eredményei nem indokolják a üzleti terv felülvizsgálatát, és a  
gyártóberuházások  tervezett elindulási időpontja sem módosul amennyiben  a politikai 
helyzet konszolidálódik a közel jövőben.  
 
Üzletvezetés üzleti év utáni járandósága:  
 
A vezető tisztségviselők feladataikat alkalmazotti jogviszonyban végzik.  Folyósított előleg, 
kölcsön a vezetés részére nem történt. 
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A társaság fő tevékenysége vagyonkezelés, így veszélyes anyagok az év folyamán nem 
képződtek. Az egyéb hulladékok megsemmisítésére társaság más vállalkozókkal kötött 
szerződésének megfelelően működik együtt. 
 
A környezetvédelemmel kapcsolatosan felmerülő jövőbeni várható költségekre 
céltartalékot nem képzett, mivel az év folyamán felmerült környezetvédelmi kiadás nem 
indokolja. 
 
A vállalat nagy figyelmet fordít a környezet védelmére. Kialakított az újrahasznosítható 
csomagolóanyagok szelektív gyűjtéséhez, tárolásához szükséges rendszert. A keletkezett 
depóniákat a telephelyen üzemeltetett bálázó gép segítségével lepréseli és az erre jogosult 
hulladékátvevő lerakatnak, értékesíti. 
 
A beszámolási időszakban az említett ügyleten kívüli más opciós, valamint swap ügyletei 
nem voltak, a mérlegben nem látszó, le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos jövőbeni 
kötelezettségei nincsenek. 
 
A számviteli tv. előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 
megbízható és valós összkép mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához, 
így a fentieken kívül további adatok közlése nem szükséges. 
 
 
Sárszentmihály, 2014. április 15. 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
                                                                                                            aláírás 
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MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

5. számú melléklet

Masterplast Nyrt.

adatok e Ft-ban

Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék
Lekötött 

tartalék

Értékelési 

tartalék

Mérleg 

szerinti 

eredmény

Saját tőke

Nyitó 1 374 296       1 883 081      2 415 112               57 834          -           115 441         5 845 764                      

növekedés -                                    

2012. évi eredmény átvezetése 115 441                   115 441 -        -                                    

Lekötött tartalék visszavezetése -                                    

csökkenés -                                    

Jegyzett tőke emelése -                                    

Lekötött tartalék átvezetése 4 147 -                       4 147            -                                    

2013. évi mérleg szerinti eredmény 47 600           47 600                            

2013. december 31. záró 1 374 296     1 883 081     2 526 406                61 981         -          47 600          5 893 364                        

Saját tőke éven belüli alakulása
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MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

   IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Megnevezés
Előző év     

2012.

Tárgyév     

2013.

Belföldi utazási és kiküldetési költség 1 124 957

Belföldi szállás költség 842 597

Külföldi utazási és kiküldetési költség 9 127 7 801

Külföldi szállás költség 7 787 5 395

Parkolási díj 424 471

Úthasználati díj belföld 842 745

Úthasználati díj külföld 284 428

Bérleti díjak 4 021 3 694

Operatív lízing 3 274 3 421

Épület, gép, polc, terület, infrastr.,gépjárműbérlet MP 140 1 451

Idegen fenntartás, karbantartás és javítási költség 4 677 6 370

Egyéb anyagjellegű szolgáltatások 3 489 14 004

Egyéb kapcsolt szolgáltatások (fénymásolás, scannelés …) 3 0

Gépjárművek karbantartási és javítási költségei 1 766 2 177

Gépjárművek karbantartás, javítás anyagköltsége 3 353 3 218

Könyvvizsgálói, jogtanácsosi, szakértői, tanácsadói díjak 117 699 38 024

Üzletviteli tanácsadás TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0512 0 5 375

Munkaegészségügyi szolgáltatás díja 317 311

Tagdíjak 248 197

Vagyonvédelem költségei 48 23

Reklám, hírdetés, piackutatás költségei 13 838 2 910

Reklám, hírdetés, piackutatás költségei-MP 197 0

Posta, telefax költség 1 666 1 896

Oktatás, továbbképzés költségei 1 427 1 896

Oktatás, továbblépzés költsége TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0512 0 3 352

Kutatás, fejlesztés költségei 0 0

Vásárok és kiállítások költségei 74 38

Export ügyintézés költségei 0 4

Rendszerfelügyelet költségei 24 742 31 082

Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások 29 913 18 834

Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások-kapcsolt 2 186 0

Import ügyintézés költségei 22 0

Vezetékes telefon 1 481 2 225

Mobil telefon költség 6 677 5 774

Mobil telefon költség MP 0 3
Minőségvizsgálat költségei 0 0

Összesen: 241 688 162 673

8. számú melléklet



MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ezer Ft-ban

Megnevezés Előző év    2012. Tárgyév    2013.

Bankköltség 1 318 3 165

Bankgarancia költség 1 452 1 196

Rendelkezésre tartási jutalék 3 490 1 258

Forgalmi jutalék 493 1 539

Vagyonbiztosítás 2 766 5 511

Gépjárművek kötelező biztosítása 817 660

Casco biztosítás 1 481 1 419

Baleset biztosítás 0 63

Illetékek 510 1 281

Közjegyzői díjak 297 63

Engedélyezési díjak 0 0

Hatósági díjak és illetékek TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0512 0 160
Egyéb hatósági díjak 1 717 556

Összesen: 14 341 16 871

   EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

9. számú melléklet



MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

10. számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés
Előző év     

2012.
Tárgyév     2013.

Kapcsolt vállalkozások között átterhelt személyi jellegű kif 0 -116

Személyi tulajdonban lévő gk. eseti ktg. térítése 3 981 3 881

Utalványban fizetett étkezési hozzájárulás 3 000

Belföldi, külföldi napidíj 148

Belföldi reprezentációs költségek 11 656 8 374

Külföldi reprezentációs költségek 3 646 2 264

Belföldi reprezentációs költségek-kapcsolt 46 11

Üzleti ajándék 804 43

Üzleti ajándék-MP 263 0

Természetbeni juttatás, fizetett SZJA 6 641 2 902

Betegszabadságra járó juttatás 651 757

Táppénz hozzájárulás 211 719

Internet használati díj átvállalása munkaváll.-tól 0

Egészségpénztárba munkáltatói hozzájárulás 5 483 1 777

Nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulás 1 020 522

Iskoláztatási támogatás/ utalványban fizetett 251 59

Üdülési csekk/dolgozóknak átadott 0

Igazgatósági tagoknak fizetett tiszteletdíj 9 000 8 258

Ajándék utalvány 290

Végkielégítés 90

Csoportos biztosítás 504

APRIL biztosítás - cafetéria hozzájárulás 225 171

Erzsébet utalvány 2 028 687

SZÉP kártya 6 485 1 671

Iskolarendszerű képzés finanszírozása-cafeteria 198

Számítógéphasználati utalvány 0 11 974

Generali Egészségprogram - cafeteria 0 416

Uniqua biztosítás-cafeteria hozzájárulás 77

Sportbérlet - cafetéria 194 513

Összesen: 56 892 44 883

Személyi jellegű egyéb kifizetések
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MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

12. számú melléklet

Sorsz. Megnevezés 2012. 2013.

= I.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Működési 

cash flow (1-13.) 48 724 1 513

+ 1. Adózás előtti eredmény 125 119 54 431

1.1. Kapott osztalék -22 329 0

+ 2. Elszámolt amortizáció 86 353 83 561

+ 3. Elszámolt értékvesztés -38 718 28 449

+ 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 0

4.1. Tárgyévi céltartalékképzés 0 0
4.2. Előző évi céltartalék feloldása 0 0

= Bruttó cash flow (1-4.) 150 425 166 441

- 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -157 6 103

+ 6. Szállítói kötelezettség változása -3 802 28 493

+ 7.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (száll. és rövid lej.hitel és 

kölcsön nélkül) 59 092 -454 649

+ 8. Passzív időbeli elhatárolások változása -38 096 3 456

- 9. Vevőkövetelés változása (korrigálva az elszámolt értékvesztéssel) 67 965 71 150

- 10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása -172 130 170 639

- 11. Aktív időbeli elhatárolások változása -4 895 16 711

- 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -9 678 -6 831
- 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

= II.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás  

Befektetési cash flow (14-16.) -260 646 -580 511

- 14. Befektetett eszközök beszerzése -291 820 -601 629

+ 15. Befektetett eszközök eladása 8 845 21 118
* 16. Kapott osztalék 22 329 0

= III.

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás  Pénzügyi cash 

flow (17-24.) 1 502 542 -420 337

+ 17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) 1 817 650 0

+ 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő ért.papír kibocsátás bevétele 0 0

+ 19. Hitel, kölcsön felvétele 6 564 0

+ 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése, megszűntetése 315 643

 + ** 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 177 366 10 221

** 21.1. Véglegesen kapott pénzeszköz 3 428 10 221

21.2. Tőketartalék növekedése 0 0

21.3. Eredménytartalék növekedése 173 938 111 293

21.3. Lekötött tartalék növekedése 0 4 147

- 22. Részvénybevonás, tőkekivonás  (tőkeleszállítás) 0 0

- 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 0

- 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -637 315 -102 747

- 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök elhelyezése 0 -323 423

 - ** 26. Véglegesen átadott pénzeszköz -49 125 -4 388

** 26.1. Véglegesen átadott pénzeszköz 5 017 -4 388

26.2. Tőketartalék csökkenése 0 0

26.3. Eredménytartalék csökkenése 0 0

26.4 Lekötött tartalék csökkenése 44 108 0
+ 27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség vált. 0

= IV. Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) 1 290 620 -999 335

* 5. és 16. sorok csak tájékoztató adatok

** A 21. ill. 26. véglegesen kapott ill. átadott pénzeszközök változása sor csak tájékoztató jellegű

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok e Ft-ban
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MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

16. számú melléklet

Részvényes neve Részvényfajta Névérték
Részvény 

darabszám
Értéke (HUF)

Bunford Tivadar törzsrészvény 100,-Ft 451 987         45 198 700                    

Bojár Gábor törzsrészvény 100,-Ft 6 148             614 800                         

Dr. Gara Iván * törzsrészvény 100,-Ft 8 382             838 200                         

Szőnyi András törzsrészvény 100,-Ft 6 148             614 800                         

Pécsi László törzsrészvény 100,-Ft 40 000           4 000 000                      

Csokló Gábor törzsrészvény 100,-Ft 40 000           4 000 000                      

Nádasi Róbert törzsrészvény 100,-Ft 33 864           3 386 400                      

törzsrészvény 100,-Ft 5 456 395     545 639 500                 

törzsrészvény 100,-Ft 40 356           4 035 600                      

törzsrészvény 100,-Ft 4 277 445     427 744 500                 

törzsrészvény 100,-Ft 18 833           1 883 300                      

Masterplast Nyrt. törzsrészvény 100,-Ft 13 898           1 389 800                      

OTP Alapkezelő törzsrészvény 100,-Ft 799 000         79 900 000                    

Több kisebb tulajdonos törzsrészvény 100,-Ft 2 550 505     255 050 500                 

Összesen: 1 374 296 100              

* közvetett tulajdon (Ridge Road Kft)

Tibor Dávid

Ács Balázs

Részvény tulajdonosi összetétel 
2013. december 31.




