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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 az elsősorban az új épületek piacához köthető, a szigetelő anyagok (elsősorban hő-szige-
telés) forgalma nagymértékben kapcsolódik az épületek, lakások felújításának piacához.
A tavalyi évet jellemző negatív építő ipari trend folytatását érzékelte a Társaság 2012 első negyedévében, 
ahol üdítő kivételként továbbra is néhány piacon mutatkoznak az élénkülés jelei.
 A Vállalat tapasztalatai szerint az új lakóépületek piacán Lengyelország és Ukrajna kivételével mindenhol 
visszaesés, ill. stagnálás volt tapasztalható 2012-ben. Az építőipar makro környezetének várható alakulását 
jól jellemzi a kiadott lakásépítési engedélyek száma. Az Eurostat által közzétett országos adatok (EU tagok és 
csatlakozásra várók) közül a Masterplast csoport tagországai kerülnek bemutatásra az alábbi táblázatban, az 
elérhető legfrissebb 2011 éves adatokkal.

Építési engedélyek százalékos változása 2008 – 2011

2008 2009 2010 2011

Magyarország – 0,4 – 34,0 – 38,6 – 32,2

Románia 7,7 – 20,1 – 13,5 – 6,6

Szlovákia 59,7 – 30,3 – 20,1 – 19,5

Horvátország – 0,7 – 31,8 – 20,8 1,0

Lengyelország –  7,0 – 23,6 – 1,9 6,0

Ausztria 1,9 0,4 3,0 9,6

Csehország 0,2 – 17,2 – 23,5 – 1,2

Bulgária – 23,1 – 59,3 – 36,3 – 14,5

Forrás : EUROSTAT :Building permits percentage change (NACE Rev.2)

A százalékos változás mindig az előző évhez viszonyít. A táblázat jól mutatja a térségben tapasztaltható 
2008-tól tartó hanyatló tendenciát – Ausztria kivételével. A 2011 év statisztikái már több országban némi 
növekedést mutatnak, azonban Magyarország, Románia, Bulgária és Szlovákia esetében sajnos még tovább 
folytatódott a csökkenés, bár a hanyatlás mértéke mindhárom országban lassult. A negatív trend folytatását 
vetítik elő a frissen publikált statisztikák is, mely alapján 2012 első negyedévévében 22 %-kal kevesebb lakás 
épült Magyarországon és az építési engedélyek száma 11%-kal csökkent, míg Romániában 7 %-kal keve-
sebb építési engedélyt adtak. A Vállalat tapasztalata alapján a turisztikai beruházások leállásának köszönhe-
tően hanyatlott a horvátországi új lakóépület piac és hasonlóan csökkenő tendenciát mutatottak a déli régió 
(Szerbia, Macedónia) piacai is. 
A kevésbé hitel-érzékeny felújítási szektor továbbra is jól teljesített az év első negyedévében, amelyet több 
tényező is tartósan támogat. A legerősebb érv a háztartások számára a fűtésköltségek folyamatos növeke-
dése, amelyet utólagos szigeteléssel lehet a leghatékonyabban csökkenteni. Az életbe lépő EU építési direk-
tívák – lakások csak megfelelő szintű szigetelési előírások teljesítése esetén kaphatnak építési engedélyt – 
környezetvédelmi előírások, valamint a lakások értékesítéséhez, bérbe adásához szükséges energiatanúsít-
ványok jelentősen élénkítik az Európai Uniós országok felújítási, szigetelő anyag piacait, azonban Horvátor-
szában és Szerbiában még továbbra is folyamatos kereslet szűkülést tapasztalt a Vállalat 2012-ben is. Az 
energiaárak folyamatos emelkedése és az épületek alacsony szigeteltségi foka élénkítik az ukrán felújítási 
piacot.

Az 1997-ben alapított Masterplast (továbbiakban: Társaság, Vállalat, Csoport és Cégcsoport) fő tevékenysége 
az építőipari szigetelőanyagok gyártása és értékesítése. A magyarországi központú, közép- és kelet-európai 
nemzetközi cégcsoport ma a világ 13 országában rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, melyben 3 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 gyártóbázisai (saját, 
bérgyártás) biztosítják, hogy a csoport termékei leányvállalatain és partnerein keresztül eljussanak az euró-
pai és egyes Európán kívüli piacokra. A Masterplast a fenntarthatóság, energiahatékonyság és környezetvé-
delem szempontjait mind belső folyamataiban mind pedig  termékei gyártásában és fejlesztésében kiemelten 
fontosnak tartja.

1. ÖssZEFOglAlÓ

• 2012. I. negyedévében az építőipari termékek piacán még mindig további visszaesés, stagnálás volt 
tapasztalható, ugyanakkor az épület és a lakás felújítások piaca egyes országokban további élénkülést 
mutatott.

• Figyelembe véve az iparági szezonalitást, kiemelendő, hogy az első negyedév jellemzően a Társaság 
legkisebb árbevételű negyedéve, ahol az egész éves tendenciák jelentősen eltérhetnek az első negyed-
év trendjétől.

• A Masterplast 2012. első három hónapjának árbevétele 14 953 ezer euró, amely 1862 ezer euróval,14% 
-kal haladta meg az előzőév hasonló időszakának forgalmát. A Társaság a bitumenes hullámlemez és 
zsindely-fedések termékcsoport kivételével minden fő termékcsoportjában növekedést tudott felmutatni, 
melyből kiemelkedik az elsősorban a felújításokhoz kapcsolódó fő termékcsoport – homlokzati hőszigete-
lő rendszer és elemei –, melynek forgalma 28%-kal növekedett.

• A Csoport  – Horvátország és Szlovákia – kivételével minden nagy piacán növekedni tudott 2012. első 
negyedévében. Ukrajnában 47%-kal, Lengyelországban 50%-kal, Magyarországon 19%-kal, az export 
országaiban 66%-kal növelte a Cégcsoport értékesítési árbevételét, míg az építőipari dekonjunktúrával 
sújtott, szervezeti átalakuláson keresztülmenő piacain csökkent a Társaság forgalma.

• A Társaság bruttó árrése az értékesítési stratégia váltásának – piacszerzés Romániában –, emelke-
dő üzemanyagköltségeknek és a kieső tavalyi egyszeri – stratégiai készletértékesítés – tétel hatásának 
köszönhetően csökkent az előző év azonos időszakához képest.  Személyi ráfordításai enyhén növeked-
tek, míg vevő értékvesztése javult. Mindezek eredményeképpen a konszolidált EBITDA értéke + 17 ezer 
euró, ami 6 ezer euróval magasabb a bázis időszakáénál, mely figyelembe véve a szezonális hatást is 
kifejezetten jónak mondható. 

• A konszolidált Üzleti tevékenység eredménye –522 ezer euró volt, 9 ezer euróval növekedett a bázis idő-
szak teljesítményéhez képest. Pénzügyi eredménye elsősorban a szerb dinár gyengülése miatt – Szerbi-
ában a Társaságnak  euró-alapú beruházási hitele van – 507 ezer euróval romlott, melynek jelentős része  
(408 ezer euró) nem realizált árfolyamveszteség. A pénzügyi eredményt és az adókat is figyelembe véve 
a Masterplast  –1199 ezer euró adózás utáni eredményt realizált 2012. első három hónapjában, ami 409 
ezer euróval marad el a tavalyi bázistól.

• A Társaságban 2012. március 23-án 3,7 millió euró tőkeemelés történt, biztosítva ezzel a stratégiai ter-
vekben meghatározott gyártókapacitások bővítésének forrását.
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4. Árbevétel országonkénti bontása

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. 

Országok 2011 I. né 2012 I. né Vátozás %

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

 ezer euró ezer euró  

Magyarország 3645 4337 19%

Románia 2915 3238 11%

Szerbia 1398 1557 11%

Horvátország 1375 1249 – 9%

Ukrajna 745 1095 47%

Szlovákia 719 598 – 17%

Lengyelország 422 632 50%

Export 742 1231 66%

Egyéb 1130 1017 – 10%

Nettó árbevétel 13 091 14 953 14%

Az országok százalékos hozzájárulása a teljes forgalomhoz

Magyarország 28% 29%  

Románia 22% 22%  

Szerbia 11% 10%  

Horvátország 11% 8%  

Ukrajna 6% 7%  

Szlovákia 5% 4%  

Lengyelország 3% 4%  

Export 6% 8%  

Egyéb 9% 7%  

Nettó árbevétel 100% 100%  

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált beszámolói,  
valamint a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok

A Csoport  2012. első negyedéves értékesítése mintegy 14%-kal haladta meg a tavalyi bázist. Továbbra is 
kimagasló volt az Ukrajnába történő értékesítés növekedése (47%), ami a barkács áruházláncokba történő 
folyamatos beszállításnak köszönhető.
50%-kal nőtt a lengyelországi értékesítés (210 ezer Euró), ami az üvegszövet piacon elért jó piaci pozíciónk-
nak köszönhető, ahol szintén sikeresnek mondható a barkács áruházláncokkal való folyamatos együttműkö-
dés. A Csoport 66%-kal tudta növelni export árbevételét, elsősorban az Olaszországba, Finnországba, Litvá-
niába, Koszovóba és Albániába történő kiszállításoknak köszönhetően. Különösen örömteli a nagy-forgalmú 
országok első negyedéves árbevétel növekedése (Magyarország 19 %, Románia és Szerbia 11 %), ahol az 
értékesítés komoly sikereket ért el a piaci trendek ellenére. Nagyobb mértékű forgalom visszaesést a jelentős 
átalakuláson keresztül menő szervezetekkel bíró szlovák (-17%) és horvát (-9%) piacokon realizált a Csoport. 
10%-kal csökkent a kisebb tagvállalatokat magába foglaló Egyéb csoport forgalma (Bulgária, Csehország, 
Kína), amit ezen egységeinknél folyó szervezeti és értékesítési struktúra átalakítás is indokol, míg ugyanebbe 
a csoportba tartozó Ausztria 33 %-os növekedést produkált.

3. Árbevétel fő termékcsoportonkénti bemutatása

Fő termékcsoportok  2011 I. né 2012 I. né Vátozás %

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

 ezer euró ezer euró  

Homlokzati hőszigetelő rendszerek és elemei 4621 5907 28%

Tetőfóliák és tetőkiegészítők 1833 2144 17%

Bitumenes hullámlemez és zsindely-fedések 838 683 –19%

Szárazépítészeti és kiegészítő profilok 1782 1978 11%

Hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok 2766 2801 1%

Építőipari kiegészítő termékek 858 855 0%

Gyártási és csomagolóanyag 393 587 48%

Nettó árbevétel 13 091 14 953 14%

A termékcsoportok százalékos hozzájárulása a teljes forgalomhoz 

Homlokzati hőszigetelő rendszerek és elemei 35% 40%  

Tetőfóliák és tetőkiegészítők 14% 14%  

Bitumenes hullámlemez és zsindely fedések 6% 5%  

Szárazépítészeti és kiegészítő profilok 14% 13%  

Hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok 21% 19%  

Építőipari kiegészítő termékek 7% 6%  

Gyártási és csomagolóanyag 3% 4%  

Nettó árbevétel 100% 100%  

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált beszámolói,  
valamint a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok 

A 2011 utolsó negyedéves 8 %-os növekedés után a Csoport 14%-os növekedést ért el 2012. I. negyedév-
ében. A Társaság értékesítésének legnagyobb árbevételét továbbra is az elsősorban épület, és lakásfelújítá-
sokhoz kapcsolódó homlokzati hőszigetelő rendszerek és elemei adták mely  termék csoport 28%-ot növeke-
dett, így a termékcsoport aránya 2012. márciusig a teljes bevétel 40%-át tette ki. Ezen termékcsoport további 
erősödését jelezheti előre a több országban is tapasztalt szigorodó energetikai jogszabályok, melyek a lakó-
épületeket hőszigetelésére vonatkoznak. Az EPS (expandált polisztirol) piacon további piacbővülést tudott 
elérni a Csoport, a piac több meghatározó szereplőjével történt hosszú távú megállapodásainak köszönhető-
en. Ennek a termékcsoportnak a forgalmát tovább növelheti a homlokzati hőszigetelő rendszer elemét képe-
ző él-védő gyártás Szerbiába történő áthelyezése is, melyről a rendkívül ár-érzékeny él-védő piac igényének 
olcsóbb, jobb minőségben történő kiszolgálása miatt döntött a Csoport vezetése. 
Kiemelkedő forgalmat bonyolított a Csoport – elsősorban Ukrajna és az export kiváló teljesítménynek köszön-
hetően – a tetőfóliák és tetőkiegészítők termékcsoportban (17%). Ez különösen jó eredménynek számít, mivel 
a legtöbb országban (Románia, Magyarország, Szerbia, Horvátország) a tetőfedő piac, ami elsősorban az új 
építésű lakásokhoz köthető, igen jelentős visszaesést mutat. Megfigyelhető azonban a növekvő igény a jobb 
minőségű, páraátersztő fóliák iránt.
Növekedés volt a szárazépítészet területén is (11%). Itt is kettős a kép, míg Magyarországon jelentősen növe-
kedett a gipszkarton piacon a Vállalat részesedése a barkács-áruházakba történő beszállítással, addig visz-
szaesés volt tapasztalható Horvátországban és Szerbiában a gipszkarton profilok értékesítésében, a piacot 
erősen romboló, olcsó és rossz minőségű termékek miatt. 
A második legnagyobb árbevétellel rendelkező hő-, hang- és vízszigetelési termékcsoportban történő 1%-os 
növekedés, az építőipari trendeket is figyelembe véve jónak mondható. Egyedüli visszaesést (–19%) a bitu-
menes tetőfedések elnevezésű termékcsoportban realizált a Társaság, ami az építőipari trendeknek megfele-
lően alakult. E termékkör elsősorban az új építésű házakhoz kapcsolható, ami a válság kezdete óta folyama-
tosan csökken, valamint ez a fajta tetőfedési technológia fokozatosan elveszíti a korábban előnyének számí-
tó, kedvező árfekvését a cserépfedésekkel szemben. 
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sok visszaesését a vevői értékvesztésre képzendő céltartalék csökkenése okozta. Mindezek eredményekép-
pen a Társaság Üzleti tevékenységének eredménye 2012-ben nagyságrendileg a korábbi év szintjén maradt.  
A Csoport EBIDTA értéke 2012. március végével 17 ezer euró, ami 0,1 % EBITDA hányadnak felel meg. 
A Társaság kamatköltségei 2012. első negyedévében kissé magasabbak voltak a bázisidőszakinál, de ezt 
nagyobb kamatbevételei ellensúlyozták. A március 21-én lezajlott zártkörű részvényértékesítésből befolyt, 
tőkeemelésre fordított közel 3,7 millió euró (1,1 milliárd forint), a tőkeemelés hivatalos cégbejegyzéséig ugyan 
a társaság számláján volt, de nem diszponálhatott felette. Ez magyarázza részben a magasabb kamat bevé-
telt, valamint a mérlegkimutatásban a hónap végén jelentkező megnövekedett készpénz és hitelállomány 
anomáliáját. Jelentős veszteségeket okozott 2012. első negyedévben a térség árfolyamainak alakulása – 
elsősorban a szerb dináré  –, mely 2012. első negyedévében – havi súlyozással – mintegy 6 %-ot vesztett 
értékéből. Ennek hatására a csaknem fél millió euró árfolyam veszteség nagy részét a szerbiai beruházási – 
közel 3 millió EUR értékű – hitelén szenvedte el a Társaság, melynek nagy része nem realizált veszteség.  A 
bázis időszakban a térség devizáit erősödés jellemezte, ami 35 ezer EUR árfolyamnyereséget eredményezett 
a 2012. első negyedéves 498 ezer EUR veszteséggel szemben.
A Társaság 2012 I. negyedévében a bázisévivel közel azonos üzemi eredmény mellett a magas pénzügyi 
veszteségnek köszönhetően –1244 ezer EUR adózás előtti eredményt realizált, ami 498 ezer euró ered-
ménycsökkenés a bázis időszakhoz képest.

6. Mérleg bemutatása és elemzése

A Cégcsoport üzletének erős éven belüli szezonális hatása miatt a Társaság 2012. március 31-i mérlegét az 
előző év azonos időpontjához tartozó mérlegadatokkal összehasonlítva mutatja be és elemzi.  Külön táblázat-
ban kerül bemutatásra az év végi állománnyal történő összehasonlítás.

Adatok ezer euró 2011. 03. 31. 2012. 03. 31. Vátozás Index 

(A) (B) B– A (B/A– 1)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Tárgyi eszközök 21 609 19 718 (1891) – 9%

Immateriális javak 112 137 26 23%

Befektetések társult vállalkozásokban 53 45 (8) – 16%

Halasztott adó-eszközök 423 427 4 1%

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi eszközök 471 313 (158) – 34%

Befektetett eszközök 22 668 20 640 (2028) – 9%

FORGÓESZKÖZÖK

Készletek 17 119 14 841 (2278) – 13%

Vevők 12 155 12 294 139 1%

Adókövetelés 303 548 245 81%

Egyéb pénzügyi követelések 75 139 64 85%

Egyéb forgóeszközök 1965 2291 327 17%

Pénzeszközök 1845 4919 3074 167%

Forgóeszközök 33 462 35 033 1571 5%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 56 131 55 674 (457) – 1%

5. Eredmény-kimutatás elemzése

A következő táblázat a Masterplast konszolidált, nem auditált eredmény-kimutatását tartalmazza összköltség 
típusú eredmény-kimutatás formátumnak megfelelően ezer euróban.

Adatok ezer euró 2011 I. né 2012 I. né Vátozás Változás (%) 

 (A) (B) B-A

Értékesítés árbevétele 13 091 14 953 1 862 14%

Anyagok és igénybevett szolgáltatások – 10 764 – 12 813 – 2 048 19%

Személyi jellegű ráfordítások – 1 916 – 2 132 – 215 11%

Értékcsökkenési leírás és amortizáció – 543 – 540 3 – 1%

Saját termelésű készletek állományváltozása 38 281 244  

Egyéb működési bevételek (ráfordítások) – 436 – 272 164 – 38%

EBITDA 11 17 6 52%

EBITDA hányad 0,1% 0,1%   

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE – 531 – 522 9  2%

Kamatbevétel 4 78 74

Kamatköltség – 253 – 302 – 49

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (ráfor-
dításai) 35 – 498 – 533

Pénzügyi eredmény – 215 – 722 – 507 – 236%

Részesedés társult vállalatok eredményéből 0 0 0

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – 746 – 1 244 – 498 – 67%

Nyereségadó – 44 45 89

ADÓZOTT EREDMÉNY – 790 – 1 199 – 409 – 52%

Anyavállalati részvényesek részesedése – 726 – 943 – 217

Külső tulajdonosok részesedése – 64 – 256 – 192

1 részvényre jutó eredmény (EPS) EUR – 0,07 – 0,09   

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált beszámolói,  

valamint a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok 

A Csoport értékesítési árbevétele 2012. első három hónapjában 1862 ezer euróval haladja meg a bázis év 
azonos időszakának értékét, ami 14%-os forgalomnövekedésnek felel meg.  
Az első negyedévben a Társaság anyagjellegű ráfordításai a forgalom növekedésénél nagyobb arányban – 
19%-kal – nőttek. Ennek egyik oka a tervezett gyártásaink előkészítéséhez kapcsolódó „piacszerző” árpo-
litikára való áttérés (Románia), valamint a tavalyi stratégiai készlet-értékesítés kisebb bekerülési költsé-
ge (150 ezer euró) miatti alacsonyabb bázis. A jelentős logisztikai háttérrel rendelkező Cégcsoport egészét 
érzékenyen érintik a rohamosan emelkedő üzemanyagárak is, melyek tovább emelték a 2012. első negyedév 
anyag költségét. Ugyan a kimutatás egyben kezeli, de érdemes megemlíteni, hogy a tavaly bevezetett költ-
ségracionalizálási intézkedések hatására a Vállalat szolgáltatási költségeit a bázis időszakhoz képest 14%-
kal sikerült csökkenteni. 
A személyi jellegű ráfordítások összege 215 ezer Euróval, 11%-kal nőtt 2011. első negyedévéhez képest, 
amit részben az elindult gyártási projektek megnövekedett létszám igénye indokol, másrészt a Magyarorszá-
gon életbe léptetett elvárt béremelési szabályzók végrehajtása okozott. A tárgyévi egyéb működési ráfordítá-
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 A Társaság hosszúlejáratú, beruházáshoz kapcsolódó hiteleit folyamatosan törleszti, így 2012. márciusi állo-
mánya 2011 ezer euróval alacsonyabb a bázis időszak értékénél.
A Halasztott bevételek között szerepelnek azok a pályázat útján elnyert támogatási összegek arányos részei, 
amelyek vissza nem térítendő támogatások, amennyiben a Masterplast teljesíti a vállalt, – döntően foglalkoz-
tatási létszámhoz kötött – pályázati feltételeket. Ez az állomány a folyamatos „visszavezetések” miatt 217 
ezer euróval csökkent a bázis időszak állományához képest.
Az Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között az 1 éven túl esedékes pénzügyi lízing kötelezettségek és 
az alapító tulajdonosok felé fennálló üzletrész vételár kötelezettség áll, melynek összege a törlesztések és az 
IFRS előírások szerinti diszkontálás miatt 777 ezer euróval alacsonyabb a 2011. első negyedévinél.
A Szállítói állomány 1493 ezer euróval csökkent az előző év azonos időszakának állományával összehason-
lítva, melynek tavalyi magas szintjét elsősorban a stratégiai üvegszövet készletek beszerzése indokolta.

Adatok ezer euró 2011. 03. 31. 2012. 03. 31. Vátozás Index 

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke 3975 4680 705 18%

Tartalékok 12 250 14 740 2491 20%

Ebből visszavásárolt saját részvény 0 (37) (37) 0%

Anyavállalat részesedése az eredményből (726) (943) (217) 30%

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 15 499 18 478 2 979 19%

Külső tulajdonosok részesedése 2263 2025 (238) – 11%

Saját tőke 17 762 20 502 2 740 15%

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú lejáratú hitelek 4871 2 860 (2 011) – 41%

Halasztott adókötelezettség 295 242 (53) – 18%

Halasztott bevételek 808 591 (217) – 27%

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 3401 2624 (777) – 23%

Hosszú lejáratú kötelezettségek 9 374 6 317 (3057) – 33%

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Rövid lejáratú hitelek 14 976 15 575 599 4%

Szállítók 11 373 9880 (1493) – 13%

Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek 290 339 49 17%

Egyéb pénzügyi kötelezettségek 393 499 106 27%

Adókötelezettség 461 1038 578 125%

Halasztott bevételek rövid lejáratú része 95 81 (14) – 15%

Céltartalékok 209 179 (30) – 14%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1198 1263 66 5%

Rövid lejáratú kötelezettségek 28 994 28 855 (140) 0%

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 38 368 35 172 (3 197) – 8%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 56 131 55 674 (457) – 1%

      Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált beszámolói,  
valamint a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok 

A Befektetett eszközök értéke 2028 ezer euróval mutatott alacsonyabb értéket 2012 márciusában a 2011 első 
negyedéves fordulónapi állományhoz képest. Ez megközelítőleg az egy éves amortizáció értéke, ami mutatja, 
hogy a válság hatására a Társaság visszafogta beruházásait, csak a legszükségesebb eszközök visszapótlá-
sa, illetve az induló romániai gyártáshoz szükséges eszközök beszerzése történt meg. 2012 első negyedév-
ében 504 ezer euró értékben történt eszközbeszerzés.
A készletállomány 2278 ezer euró csökkenését a 2011 év elején még raktáron lévő stratégiai üvegszövet állo-
mánya magyarázza.
 A vevő állomány 2012. március végével közel azonos értéket mutatott az előző évivel a jelentősen megnö-
vekedett forgalom ellenére, ami a vevő forgási sebesség javulását, a kinnlevőség kezelés hatékonyságá-
nak növekedését jelenti. A Vállalat továbbra is kiemelt figyelmet fordít kintlévőségeinek hatékony kezelésé-
re, melynek eredményeképpen 237 ezer euróval kisebb céltartalékot kellett 2012 első negyedévében képezni 
vevői értékvesztésre a bázis időszakhoz képest.
A Csoport pénzeszköz állománya 2012. március végén szokatlanul magas - 4919 ezer euró – volt, miközben 
rövid lejáratú hitelkereteit is feszítetten kihasználta. A látszólagos ellentmondás oka a korábban említett zárt-
körű tőkeemelésből befolyt 3,7 millió euró lekötött betétként történő technikai zárolása – ami csak a tőkeeme-
lés cégjegyzékbe történt bejegyzésével vált felhasználhatóvá a Vállalat számára.
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8. Cash-flow bemutatása és elemzése
Adatok ezer euró 2011.03.31 2012.03.31 Vátozás Index 

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

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG

Adózás előtti eredmény (746) (1284) (538) 172,1%

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 543 540 (3) 99,5%

Elszámolt értékvesztés 441 223 (218) 50,5%

Készletek hiánya és selejtezése 16 23 7 143,3%

Céltartalékok képzése (feloldása) (0) 30 30 

Tárgyi eszközök, immateriális javak  
értékesítésének (nyeresége) vesztesége (104) (14) 90 13,1%

Kamatköltség 253 302 49 119,2%

Kamatbevétel (4) (78) (74) 1975,5%

Társult vállalkozásokból származó veszteség 0 0 0 0,0%

Nem realizált árfolyamveszteség (nyereség) (127) 408 – 320,8%

Működőtőke változásai:

Vevőkövetelések állományváltozása (1984) (2718) (734) 137,0%

Készletek állományváltozása (642) (1511) (869) 235,2%

Egyéb forgóeszközök állományváltozása 184 (482) (666) – 262,5%

Szállítók állományváltozása 1371 171 (1200) 12,5%

Egyéb kötelezettségek állományváltozása 368 (345) (713) – 93,6%

Fizetett nyereségadó 0 0 0 0,0%

Üzleti tevékenységből származó  
nettó cash flow (432) (4736) (4304) 1097,1%

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése (76) (504) (429) 667,6%

Tárgyi eszközök, immateriális javak  
értékesítéséből származó jövedelem 104 14 (90) 13,1%

Kölcsön visszafizetése 0 0,0%

Kapott kamat 4 78 74 1975,5%

Befektetési tevékenységből származó  
nettó cash flow 32 (412) (444) – 1286,1%

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG

Részvénykibocsátás bevétele 0 4 243 4 243 0,0%

Hitelfelvétel 1 338 4 519 3 181 337,7%

Hiteltörlesztés (284) (500) (216) 176,3%

Fizetett kamat (250) (298) (49) 119,4%

Pénzügyi tevékenységből származó  
nettó cash flow 805 3 721 2 916 462,3%

Pénzeszközök növekedése (csökkenése) 405 2 816 2411 694,9%

Pénzeszközök az év elején 1412 2061 649 145,9%

Pénzeszközök árfolyamkülönbözete 28 42 15 153,5%

Pénzeszközök az időszak végén 1845 4919 3074 266,6%

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált beszámolói,  
valamint a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok

7. saját tőke elemeinek a változása (ezer euró)
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2011. január. 1. 3 975 0 0 12 411 – 2137 10 274 355 14 605 2721 17 326

Mérleg szerinti ered-
mény 1271 1271 320 1591

Egyéb átfogó  
jövedelem – 1856 – 1856 – 1856 – 485 – 2341

Előző évi mérleg  
szerinti eredmény 
átvezetése

355 355 – 355 0

Visszavásárolt  
saját részvények – 37 0 – 37 – 37

Tulajdonosi  
hozzájárulás 631 631 631 631

2011. december 31. 3975 – 37 631 12 767 – 3993 9404 1271 14 650 2557 17 206

2012. január. 1. 3975 – 37 631 12 767 – 3993 9404 1271 14 650 2557 17 206

Mérleg szerinti ered-
mény 0 – 944 – 944 – 296 – 1239

Egyéb átfogó jövede-
lem 565 565 565 – 236 329

Előző évi mérleg sze-
rinti eredmény átve-
zetése

1271 1271 – 1271 0

Visszavásárolt saját 
részvények 0 0

Tőkeemelésből szár-
mazó változás 705 3538 3538 4243 4243

Tulajdonosi hozzájá-
rulás – 37 – 37 – 37 – 37

2012. március 31. 4680 – 37 4132 14 037 – 3 29 14 740 – 944 18 477 2025 20 502

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált beszámolói,  
valamint a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok

A Társaságnál a 2012. első negyedévben két tőkeemeléshez kapcsolódó tranzakció zajlott. 
2012. január 26-án a leányvállalatok kisebbségi tulajdonosainak lehetősége nyílt – a Csoport konverziós 
programjának keretében –, hogy részesedéseik egy részét (50%) anyavállalati részvénnyé konvertálják nem 
pénzbeli hozzájárulásként (üzletrész apport), megemelve ezzel az anyavállalat alaptőkéjét. A tranzakció ered-
ményeként az alaptőke 111 ezer euróval, a tőketartalék 391 ezer euróval emelkedett. 
2012. március 21-ével a zártkörű részvényértékesítésből befolyt összegből zártkörű tőkeemelés történt, mely-
nek eredményeképpen a Társaság jegyzett tőkéje 594 ezer euróval, tőketartaléka 3147 ezer euróval növekedett.
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10. saját gyártó kapacitásaink bemutatása

A Csoport szabadkai EPS gyárában 2012 első negyedévében a termelés volumene 9%-kal haladta meg az 
előző év azonos időszakát, a kibocsátás mintegy 56 ezer m3 volt. Megkezdődtek az előkészületek a hálós él-
védő gyártás káli telepről történő átköltöztetésére. 
A Csoport káli központú gyártóüzemeiben az első negyedév számai a vártnak megfelelően alakultak. A Hab-
fólia üzemben (Masterfoam Kft.) a terveknek megfelelően 7%-kal csökkent a kibocsátás az előző év azonos 
időszakhoz képest, ugyanakkor a gyártóegység magasabb árbevételt tudott realizálni a magasabb értékű 
táblásított termékek piacának bővüléséből adódóan.
Profilgyártó üzem (Masterprofil) kibocsátása 20%-os visszaesést mutat 2011 I. negyedévéhez képest, mely-
nek oka egyrészt az építőiparnak kedvezőtlen, első két hónapban mutatkozó szélsőséges időjárási körülmé-
nyek, valamint az él-védő termékcsoport szerbiai leányvállalathoz történő áthelyezése.
Március közepén, a hideg időjárás enyhülésével, megkezdte működését a romániai Sepsiszentgyörgyön a 
homlokzati ragasztó üzem. 
A Vállalat Sepsiszentgyörgyön elindította az 1,6 millió euró összértékű EPS (expandált polisztirol) hőszigete-
lő lap gyártóberuházását.
A Társaság mintegy 1,4 millió eurós összbefektetéssel polisztirol lap gyárat alapít az ukrajnai Lembergben, 
mellyel tovább kívánja erősíti regionális piaci pozícióját. Ennek keretében megindult a helyi gyártóvállalat 
megalapítása, a telephely kiválasztása.

11. teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

2011. 03. 31. 2011. 12. 31. 2012. 03. 31.

Társaságnál dolgozók 44 46 50

Csoportszinten alkalmazott 632 637 672

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált beszámolói,  

valamint a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok

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

A közzétett információkon kívül jelentős esemény nem történt.

Az üzleti tevékenységből származó nettó pénzforgalom 2012 első negyedévben – 4736 ezer euró volt. 
A bázisévinél magasabb forgalom nagyobb vevő kintlévőség növekedést okozott a decemberi állományhoz 
képest mint 2011 első negyedévében, illetve a raktárak szezon előtti készlet feltöltése is jelentős pénzforrá-
sokat kötött le.
Ennek finanszírozását 2012-ben a rövid lejáratú hitelkeretek magasabb szintű kihasználásával oldotta meg a 
Társaság, míg a zártkörű tőkeemelés többletforrását – ugyanezen része a pénzáramnak – operatív célokra 
még nem használhatta a Csoport.
A fentiek eredményeképpen a nettó pénzeszköz állomány 3074 ezer euróval növekedett 2011. március végé-
hez viszonyítva, 2012. első negyed év végével 4919 ezer euró volt.

Hitelekhez, banki tevékenységhez kapcsolódó információk:
A Csoport érintett vállalatai 2012. március végével megfeleltek a banki szerződésekben előírt hitelfedezeti 
monitoring szabályoknak, melyek alapján a hó végi le nem járt kinnlevőség és aktív készlet állományai az elő-
írt mértékben meghaladták a havi forgóeszköz-hitelállományait.
A Társaság számára kedvező módon újratárgyalta és módosíttatta a magyarországi bankhiteleihez kapcsoló-
dó előírásokat, kovenánsokat.
Masterplast Kft. mintegy 1,7 millió USD-vel növelte akkreditív keretét fő finanszírozó bankjainál, mely tovább 
bővítheti az év második felében a Társaság üzleti mozgásterét.  

9. Mérlegen kívüli tételek bemutatása

Cég név Garancia típusa  Garanciával  
fedezett összeg Pénznem 2012 EUR  Pénznem 

Masterplast Kft. Vám 185 000 000,00     HUF 625 845,74  EUR 

Masterfoam Kft. Vám 10 000 000,00     HUF 33 829,50  EUR 

Masterplast Nyrt Hitelfedezet 150 000,00     EUR 150 000,00  EUR 

Masterplast YU D.o.o. Vám 100 000,00     EUR 100 000,00  EUR 

 Támogatás 100 000,00     EUR 100 000,00  EUR 

 Beruházási hitel kezesség 3 344 423,08     EUR 3 344 423,08  EUR 

 Folyószámla hitel kezesség 30 000 000,00     RSD 269 386,88  EUR 

Összesen:    4 623 485,19 EUR

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált beszámolói,  
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.).
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14.  Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Társaság neve Cégbejegyzés 
helye Törzstőke Tulajdoni 

hányad
Szavazati 

arány Tevékenység

Masterplast Romania S.R.L. Románia 36 000 RON 71% 71% Építőanyag 
nagykereskedelem

Masterplast YU D.o.o. Szerbia 437 000 Din 85% 85%
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 80% 80% Építőanyag 
nagykereskedelem

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

Masterplast Bulgaria Eood Bulgária 10 000 LEV 80% 80% Építőanyag 
nagykereskedelem

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

Masterplast Sp zoo Lengyelország 200 000 PLN 100% 100% Építőanyag 
nagykereskedelem

MasterFoam Kft. Magyarország 3 000 000 Ft 75% 75% Fólia gyártás

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

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

Masterprofil Kft. Magyarország 3 000 000 Ft 95% 95% Profil gyártás

Masterplast Kft. Magyarország 10 000 000 Ft 95% 95% Építőanyag 
nagykereskedelem

Masterplast Asia Co. Limited Hong Kong 100 HK$ 95% 95% Építőanyag 
nagykereskedelem

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

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

Közvetett kapcsolatok     Tulajdonos: Masterplast 
YU D.o.o

Masterplast D.O.O. Macedónia 973 255 MKD 68% 68% Építőanyag 
nagykereskedelem

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

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

Közvetett kapcsolatok     Tulajdonos: Masterplast 
Asia Co. Limited

Shanghai Masterplast Building  
Material Trading Co.,Ltd Kína 1 910 020 CNY 70% 70% Építőanyag 

nagykereskedelem

      

A csoport társult vállalkozása:      

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

Igmin MB Doo Bosznia-Herce-
govina 2 000 KM 30% 30% Építőanyag 

nagykereskedelem

A 2012. január 26-i konverziós program keretében történt tőkeemelés során a Masterplast Nyrt. tulajdonrésze 
5%-kal növekedett a Masterplast Kft-ben, 15 %-kal a Masterplast YU D.o.o-ben (szerb leányvállalat), valamint 
10%-os közvetlen tulajdonrészt szerzett a makedón leányvállalatában, a Masterplast D.O.O-ban.

13. Mérleg bemutatása a 2011. december 31-i állománnyal összehasonlítva
Adatok ezer euró 2011.12.31 2012.03.31 Vátozás Index 

(A) (B) B– A (B/A– 1)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Tárgyi eszközök 19 689 19 718 29 0%

Immateriális javak 135 137 3 2%

Befektetések társult vállalkozásokban 46 45 (1) – 3%

Halasztott adó-eszközök 384 427 43 11%

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi eszközök 323 313 (10) – 3%

Befektetett eszközök 20 577 20 640 63 0%

FORGÓESZKÖZÖK

Készletek 13 355 14 841 1 486 11%

Vevők 9 797 12 294 2 497 25%

Adókövetelés 763 548 (215) – 28%

Egyéb pénzügyi követelések 139 139 0 0%

Egyéb forgóeszközök 1 584 2 291 708 45%

Pénzeszközök 2 061 4 919 2 858 139%

Forgóeszközök 27 699 35 033 7 334 26%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 48 276 55 674 7 397 15%

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke 3 975 4 680 705 18%

Tartalékok 9 404 14 740 5 337 57%

Ebből visszavásárolt saját részvény (37) (37)

Anyavállalat részesedése az eredményből 1 271 (943) (2 214) – 174%

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 14 650 18 478 3 828 26%

Külső tulajdonosok részesedése 2 557 2 025 (532) – 21%

Saját tőke 17 206 20 502 3 296 19%

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú lejáratú hitelek 2 832 2 860 29 1%

Halasztott adókötelezettség 235 242 7 3%

Halasztott bevételek 545 591 45 8%

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2 325 2 624 299 13%

Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 937 6 317 380 6%

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Rövid lejáratú hitelek 11 584 15 575 3 991 34%

Szállítók 9 709 9 880 171 2%

Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek 446 339 (106) – 24%

Egyéb pénzügyi kötelezettségek 474 499 25 5%

Adókötelezettség 1 127 1 038 (88) – 8%

Halasztott bevételek rövid lejáratú része 81 81 0 0%

Céltartalékok 149 179 30 20%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 563 1 263 (299) – 19%

Rövid lejáratú kötelezettségek 25 133 28 855 3 722 15%

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 31 070 35 172 4 102 13%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 48 276 55 674 7 398 15%

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, 2011. év végi auditált és 2012. I. negyedév nem auditált beszámolói. 
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18. A társaság tárgyidőszakban megjelent közzétételei:

Megjelenés Tárgy

2012.01.02. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2012.01.26. Tájékoztatás alaptőke-emelésről

2012.02.01. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2012.02.17. Könyvvizsgálói jelentések a Társaság 2012. január 26-i  
alaptőke-emeléséhez kapcsolódóan

2012.02.22. Tájékoztatás alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzéséről

2012.02.22. A Társaság hatályos Alapszabálya

2012.02.27. Tájékoztatás a 2011. év 1-12. hónapjának gazdálkodásáról

2012.03.01. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2012.03.05. Tájékoztatás romániai gyártótevékenység megkezdéséről

2012.03.19. Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalmának szabályzata és irányelvei

2012.03.21. Tájékoztatás zártkörű intézményi tőkebevonás folyamatáról

2012.03.21. Tulajdonosi bejelentés

2012.03.23. Tulajdonosi bejelentés

2012.03.23. Tájékoztatás alaptőke-emelésről

2012.03.23. Közgyűlési meghívó

2012.03.23. Javadalmazási nyilatkozat

2012.04.02. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2012.04.04. Tájékoztatás alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzéséről

2012.04.04. A Társaság hatályos Alapszabálya

2012.04.04. Közgyűlési előterjesztések

2012.04.17. Tájékoztatás romániai beruházásról

2012.04.25. Közgyűlési határozatok

2012.04.25. Közgyűlés által elfogadott Alapszabály-módosítás

2012.04.25. Felelős Társaságirányítási Jelentés

2012.04.25. Éves jelentés (konszolidált, IFRS szerinti, auditált)

2012.04.25. A Társaság anyavállalati éves beszámolója (magyar számviteli elvek szerinti, auditált)

2012.04.26. Összefoglaló jelentés

2012.05.02. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2012.05.02. Tőzsdei Tájékoztató és kapcsolódó Hirdetmény

2012.05.03. Tájékoztatás ukrajnai beruházásról

15. vezető állású személyek és a Kibocsátó működését befolyásoló  
(stratégiai) alkalmazottak

A Társaság felső vezetésének adatait az alábbi táblázat mutatja:

Név Beosztás

Jelenlegi  
felsővezetői 

pozíció  
kezdete

Jelenlegi  
felsővezetői  

pozíció  
megszűnése

A Masterplastnál 
vezetői pozícióban 

eltöltött idő

Részvénytulajdon
a Tájékoztató  

lezárásának napján

Tibor Dávid vezérigazgató 2006.09.29. határozatlan idejű hozzávetőlegesen
14 év

5 496 751 darab 
törzsrészvény

Balogh Róbert nemzetközi beszerzési 
és export-igazgató 2009.03.01. határozatlan idejű hozzávetőlegesen

10 év
40 000 db 

törzsrészvény

Csokló Gábor gyártási, műszaki és 
innovációs igazgató 2010.01.01. határozatlan idejű hozzávetőlegesen

4,5 év
40 000 db 

törzsrészvény

Nádasi Róbert gazdasági igazgató 2010.08.02. határozatlan idejű hozzávetőlegesen
1,5 év

33 864 db 
törzsrészvény

Pécsi László közép-európai 
régióigazgató 2009.03.01. határozatlan idejű hozzávetőlegesen

9 év
40 000 db 

törzsrészvény

Szauer Nikolett HR osztályvezető 2009.03.01. határozatlan idejű hozzávetőlegesen
3,5 év –

A Csoport operatív irányításában felsővezetőként a Masterplast Kft. alábbi vezetője vesz részt:

Név Beosztás
Jelenlegi 

felsővezetői 
pozíció kezdete

Jelenlegi 
felsővezetői 

pozíció 
megszűnése

A Masterplastnál 
vezetői  

pozícióban 
eltöltött idő

Masterplast Nyrt. 
törzsrészvény 

Józsa Dávid
nemzetközi  
logisztikai  
igazgató

2009.03.01. határozatlan idejű hozzávetőlegesen 
4,5 év –

16. A társaság 5% feletti részesedéssel rendelkező részvényesei 

A Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a jelentés lezárásnak időpontjában: 

Név Letétkezelő Mennyiség (db) Részesedés (%)

Tibor Dávid nem 5 496 751 45,52

Ács Balázs nem 4 296 278 35,58 

Összesen 9 793 029 81,10 

17. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének bemutatása
 2012.03.31.

Kibocsátó tulajdonában lévő 9464

Leányvállalatoknál lévő 0

Mindösszesen 9464
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nyIlAtKOZAt 

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 5/A, a továb-
biakban „Társaság”) kijelenti, hogy a Társaság által készített időközi vezetőségi beszámoló megbízható és 
valós képet ad a Társaság és a konszolidációba bevont vállalkozásai helyzetéről. 

Sárszentmihály, 2012. május 9.

 
 Tibor Dávid 
 vezérigazgató
 




