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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 13 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

Romló gazdasági és iparági környezetben elsősorban a romániai értékesítés jelentős visszaesése miatt a 
Csoport árbevétele csökkent a III. negyedévben. A Vállalat bruttó árrése mérséklődött, EBITDA-ája csök-
kent, pénzügyi eredménye az utolsó negyedév kedvező árfolyamhatásai miatt az előbbieknél kevésbé rom-
lott. A romániai tűzeset – amelynek a biztosítóval történő rendezése folyamatban van – közvetett és közvetlen 
költségei jelentősen rontották a Csoport eredményességét. A Társaság megkezdte a gyártást a sepsiszent-
györgyi EPS gyárban és az ütemtervnek megfelelően folynak a meghirdetett gyártásfejlesztési projektjei. A 
fenntartható eredményes működés biztosítása érdekében a Társaság átfogó szervezet-átalakítási és költség 
megtakarítás programba kezdett.

Adatok ezer euró 2011 III. né 2012 III. né 2012 III. né 2011 I-III.név 2012 I-III. név 2012 I-III. név

   tűzkár nélkül   tűzkár nélkül

Értékesítés árbevétele 27 908 27 391 27 391 64 160 66 393 66 393 

EBITDA 2 741 304 1 816 5 358 2 169 3 681 

EBITDA hányad 9,8% 1,1% 6,6% 8,4% 3,3% 5,5%

Üzleti tevékenység eredménye 2 245 – 132 1 380 3 797 808 2 320 

Adózott eredmény 1 949 – 321 1 191 2 262 – 406 1 106 

Adózott eredmény hányad 7,0% – 1,2% 4,4% 3,5% – 0,6% 1,7%

• Az új lakóépületek piacán még mindig további visszaesés, ill. stagnálás volt tapasztalható, és sajnos nem 
élénkült a felújítások piaca sem a III. negyedévben, növekedés helyett itt is visszaesést és szinten tartást 
jeleznek az elemzők.

• A III. negyedévben a Csoport forgalma – elsősorban a román és magyar leányvállalat teljesítménye miatt 
– 2%-kal maradt el tavalyi bázisidőszakétól, míg első kilenc hónap növekedése 3%-ra mérséklődött. A 
Vállalat III. negyedéves forgalma 27 391 ezer, háromnegyed éves forgalma 66 393 ezer euró volt.

• A homlokzati hőszigetelő rendszer forgalom növekedése – az erős bázis ellenére – 7%-kal növekedett 
III. negyedévben, és ezzel a teljes forgalomhoz való hozzájárulása 45%-ra emelkedett. Jól teljesített a 
Csoport a tetőfóliák és tető-kiegészítők (6%) és az építőipari kiegészítő (17%) termékcsoportokban, míg 
a szárazépítészet forgalma stagnált, valamint a bitumenes hullámlemez forgalom-csökkenése (– 38%) 
fokozódott a III. negyedévben.

• A Csoport legnagyobb súllyal bíró országaiban, Romániában (– 22%), és az erős bázisú magyar (– 6%) 
piacon csökkent a Csoport forgalma a III. negyedévben, ahol a romániai forgalom visszaeséshez jelentősen 
hozzájárult a Csoport romániai központjában történt tűzeset is. Kiemelkedő III. negyedéves árbevétel 
növekedést produkált viszont Lengyelország (35%), míg Ukrajna (19%) és az Export (40%) – ugyan 
csökkenő dinamikával – szintén jelentős növekedést tudott felmutatni. Szerbia, ha csökkenő mértékben 
is, de növekedett, míg Horvátországban – a szervezeti átalakítások ellenére és a romló iparági környezet 
miatt – stagnált a Vállalat forgalma az III. negyedévben. Az Egyéb országok között kiemelendő az orosz 
leányvállalat felfutó értékesítési teljesítménye. Megemlítendő a III. negyedév gyengébb teljesítményéhez, 
hogy a nagyobb piacokon a szezonra tervezett termékbevezetések és promóciók csak szeptember végétől 
fejtették ki hatásukat, ami egy erősebb októberi, ill. IV. negyedéves forgalmat vetíthet elő.
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• A forgalom dinamikájának hanyatlásával sajnos a Csoport kereskedelmi árrései is szűkültek a III. 
negyedévben, elsősorban a nagy forgalmú országokban (Románia, Magyarország). A szűkülő árrések 
miatti magasabb ELÁBÉ-nak, a sajnálatos romániai tűzeset megnövekedett közvetett költségeinek 
(magasabb logisztikai költség, iroda és raktár bérleti díj), a magasabb üzemanyagköltségeknek és a 
kieső tavalyi, egyszeri tétel – stratégiai készletértékesítés – hatásának következtében a Csoport anyagok 
és igénybevett szolgáltatásainak költsége 6%-kal, 1223 ezer euróval növekedett a III. negyedévben a 
bázis időszakhoz képest. Személyi ráfordításai a gyártási projektek miatti létszámnövekedés és a 
magyarországi elvárt béremelés miatt – bár kisebb mértékben – szintén növekedtek. Tovább rontották a 
Csoport eredményességét a romániai tűzeset közvetlen költségei (1512 ezer euró), melyet ellentételező 
kártérítési bevételt csak a biztosító fizetése, ill. fizetési ígérvénye után mutathat ki a Társaság a 
könyveiben. Az óvatosabb áruhitelezési politikának köszönhetően viszont a Társaság vevői értékvesztése 
jelentősen javult az idei évben. Mindezen tényezők együttes eredményeképpen a Csoport EBITDA 
értéke 2012. szeptember végével 2169 ezer euró volt, ami 3,3% EBITDA hányadnak felel meg, a tűzeset 
egyszeri tételétől megtisztítva 3681 ezer euró (EBITDA hányad 5,5%), ami 1677 ezer euróval marad el a 
bázistól.

• A konszolidált Üzleti tevékenység eredménye az első háromnegyed évben 808 ezer euró volt –tűzeset 
közvetlen hatását kiszűrve 2320 ezer euró-, 1477 ezer euróval alacsonyabb a bázisnál. A Csoport 
kamat ráfordításai – a tőkebevonásnak köszönhetően – csökkentek az első kilenc hónapban, és az 
árfolyamveszteség is mérséklődött a szerb dinár és a forint utolsó negyedéves erősödése következtében. 
A pénzügyi eredményt és az adókat is figyelembe véve a Masterplast 406 ezer euró adózás utáni 
veszteséget – tűzeset közvetlen költségétől megtisztítva 1106 ezer euró nyereséget – realizált 2012. első 
kilenc hónapjában, szemben az előző év azonos időszakában elért 2262 ezer euró nyereséggel.

• A Társaság 2012. márciusban és májusban összesen 6121 ezer euró tőkét vont be elsősorban 
gyártásfejlesztésre. 2012. szeptember 12-én hivatalosan is átadásra került a sepsiszentgyörgyi EPS 
gyár, ahol a megindult gyártás már jövőre hozzájárulhat a Társaság eredményéhez. Az ütemtervnek 
megfelelően haladnak a káli üvegszövet gyártás és az ukrán polisztirol gyártás beruházásai.

• Társaság átfogó költség-megtakarítási és szervezet-átalakítási programba kezdett, hogy kialakítsa 
a hosszútávon fenntartható szervezeti és működési struktúrát, mellyel biztosítani tudja a stratégiai 
tervszámai elérését.
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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 hőszigete-
lés) forgalma nagymértékben kapcsolódik az épületek, lakások felújításának piacához.
A Csoport leányvállalati-portfólió országainak gazdasági teljesítménye és kilátásai tovább romlottak 2012-
ben, amit az egyes országokban politikai bizonytalanságok is súlyosbítottak (Románia, Szerbia). A Válla-
lat tapasztalatai szerint az új lakóépületek piacán továbbra is szinte mindenhol visszaesés, ill. stagnálás volt 
tapasztalható 2012-ben, melyet alátámasztanak az EUROSTAT 2012 első féléves statisztikái is a kiadott 
lakásépítési engedélyek számának alakulásáról. A táblázat százalékosan mutatja be az építési engedélyek 
számának országonkénti negyedéves alakulását az előző negyedévhez viszonyítva.
 

Országok 2011. Q3 2011.Q4 2012. Q1 2012. Q2

Bulgária – 9,7 15,8 – 11,1 21,6

Csehország – 10,1 – 1,9 15,5 – 22,8

Magyarország – 14,6 6,2 – 21,9 10,0

Ausztria 3,4 3,9 – 10,7 – 2,6

Lengyelország – 0,2 – 1,7 0,8 – 0,1

Románia – 2,0 – 4,6 1,8 1,7

Szlovákia 14,3 – 19,2 – 1,4 17,0

Horvátország 16,7 – 21,8 2,1 – 11,9

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

A táblázat alapján Szlovákiában és Bulgáriában növekedett érdemben az építési engedélyek száma a II. 
negyedévben, míg a többi országban csökkenést, ill. stagnálást mutatnak az adatok. Magyarországon ugyan 
10%-os II. negyedes növekedést látunk a nagyon gyenge I. negyedévhez képest, azonban a friss KSH adato-
kat is figyelembe véve sajnos az első 9 hónapban 12%-kal csökkent a kiadott engedélyek száma az előző év 
azonos időszakához képest.
A csoport tapasztalata alapján borúsabbá vált a kép a felújítások piacán is. Míg a korábbi előrejelzések növe-
kedést vetítettek elő a régiós országok nagy részében, a legutolsó Buildecon felmérés negatívabb kilátásokat 
prognosztizál a 2012-es évre, melynek hatásai sajnos visszatükröződnek a Csoport értékesítési adataiban is.
A korábban jelzett felújítási piac növekedéséhez képest Magyarországon stagnálással, míg Romániában és 
Horvátországban a piac hanyatlásával lehet számolni, a többi országban is csak mérsékelt piacbővülés vár-
ható, melyek negatívan befolyásolják a Csoport 2012-es teljesítményét.
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3. árbevétel fő termékcsoportonkénti bemutatása

Fő termékcsoportok 2011 III. 
né

2012 III. 
né

Válto-
zás%

2011 I-III. 
né

2012 I-III. 
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 12 709 13 630 7% 27 260 29 573 8%

Tetőfóliák és tető kiegészítők 3 698 3 920 6% 9 249 10 184 10%

Bitumenes hullámlemez és zsindely fedések 2 215 1 380 – 38% 5 203 3 875 – 26%

Szárazépítészeti és kiegészítő profilok 2 212 2 244 1% 5 544 6 145 11%

Hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok 4 772 4 669 – 2% 11 739 11 622 – 1%

Építőipari kiegészítő termékek 850 993 17% 3 007 3 292 9%

Gyártási és csomagolóanyag 1 453 555 – 62% 2 157 1 701 – 21%

Nettó árbevétel 27 908 27 391 – 2% 64 160 66 393 3%

A termékcsoportok százalékos hozzájárulása a teljes forgalomhoz

Homlokzati hőszigetelő rendszerek és elemei 46% 50%  42% 45%  

Tetőfóliák és tető kiegészítők 13% 14%  14% 15%  

Bitumenes hullámlemez és zsindely fedések 8% 5%  8% 6%  

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

Hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok 17% 17%  18% 18%  

Építőipari kiegészítő termékek 3% 4%  5% 5%  

Gyártási és csomagolóanyag 5% 2%  3% 3%  

Nettó árbevétel 100% 100%  100% 100%  

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

 A Társaság árbevételén belül továbbra is az elsősorban épület, és lakásfelújításokhoz kapcsolódó homlok-
zati hőszigetelő rendszerek és elemei adták a legnagyobb hányadot, mely termékcsoport 7%-ot növekedett 
a III. negyedévben, így a termékcsoport aránya 2012-ben a teljes bevétel 45%-ára emelkedett. Figyelembe 
véve a tavalyi stratégiai termékértékesítés miatti magas bázis időszakot is, ez a növekedés kifejezetten jónak 
mondható. Jelentősen nőni tudott a Csoport a magyar, szerb és szlovák piacokon az EPS (expandált poliszti-
rol) értékesítésben, míg a termékcsoport másik fő termékében, az üvegszövet-hálóban elsősorban Romániá-
ban, Lengyelországban, Szerbiában és Horvátországban sikerült növekedést felmutatni. Kiemelendő, hogy a 
többi rendszer-elem területén (vakolatok, kiegészítők) is szinte minden országban növekedés volt tapasztal-
ható az utolsó negyedévben. 
A tetőfóliák és kiegészítők termékcsoportban a jelen piaci körülményekhez képest a Csoport növekedése 
jelentősnek mondható (6%), mivel a legtöbb országban (Románia, Magyarország, Szerbia, Horvátország) 
a tetőfedő piac – ami elsősorban az új építésű lakásokhoz köthető – továbbra is jelentős visszaesést mutat. 
Ukrajnában és az Export piacokon, volt jelentős forgalomnövekedés a III. negyedévben, valamint kedvező 
tendencia, hogy a jobb minőségű, páraáteresztő fóliáknál több országában is (Magyarország, Románia, Szer-
bia, Ukrajna, Export) növekedést tudott felmutatni a Csoport.
A bitumenes tetőfedő anyagok elnevezésű termékcsoportban tovább folytatódott az egész évben tapasz-
talható visszaesés, mely egyértelműen a piac hanyatlásának, zsugorodásának tudható be. Ezen termékkör 
piaca elsősorban az új lakások építéséhez köthető, ami a válság kezdete óta folyamatosan csökken a Cso-
port portfóliójának országaiban, valamint a cserépfedés területén bekövetkezett áresés miatt, ez a fajta tech-
nológia elveszíti a kedvező árfekvésből származó korábbi előnyét.
A szárazépítészet területén a III. negyedévben a Csoport árbevétele minimális emelkedést mutatott (1%), 
ahol egyedül Szerbiában sikerült a gipszkarton piacon jelentős növekedést felmutatni, míg a többi országá-
ban átlagosan teljesített a Csoport.



8 MASTERPLAST NYILváNoSAN MŰködő RéSzvéNYTáRSASág

A második legnagyobb árbevétellel rendelkező hő-, hang- és vízszigetelés termékcsoportban stagnálás volt 
tapasztalható a III. negyedévben, ami az építőipari trendeket is figyelembe véve jónak mondható, ugyanakkor 
megfigyelhető az ide tartozó termékek piacainak átalakulása. Míg az új építkezésekkel összefüggő vízszige-
telések piaca csökkenést és visszaesést mutatott, addig a felújítási és energia-megtakarítási piachoz köthető 
hőszigetelési termékek piacain növekedés volt tapasztalható.
Az építőipari kiegészítő termékek forgalma 17%-kal nőtt, ami elsősorban a Magyarországon és Szlovákiában 
bevezetett új termék (flex ragasztó) sikeres értékesítésének tulajdonítható.
A – nem stratégiai – gyártási és csomagoló anyag termékcsoportban történt III. negyedéves visszaesés 
mögött a bezárt Romániai EPS bérgyártónak történő alapanyag értékesítés kiesése húzódik meg.
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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 2011 III. né 2012 III. né Változás% 2011 I-III. né 2012 I-III. né Változás%

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

 ezer euró ezer euró  ezer euró ezer euró  

Magyarország 7 192 6 770 – 6% 16 861 17 043 1%

Románia 8 213 6 383 – 22% 16 857 15 333 – 9%

Szerbia 2 974 3 033 2% 7 170 7 433 4%

Horvátország 1 671 1 663 0% 4 909 4 420 – 10%

Ukrajna 2 946 3 499 19% 5 658 7 231 28%

Szlovákia 1 030 1 002 – 3% 3 119 2 557 – 18%

Lengyelország 1 238 1 677 35% 2 628 3 235 23%

Export 1 141 1 597 40% 2 867 4 543 58%

Egyéb 1 502 1 766 18% 4 091 4 599 12%

Nettó árbevétel 27 908 27 391 – 2% 64 160 66 393 3%

Az országok százalékos hozzájárulása a teljes forgalomhoz

Magyarország 26% 25%  26% 26%  

Románia 29% 23%  26% 23%  

Szerbia 11% 11%  11% 11%  

Horvátország 6% 6%  8% 7%  

Ukrajna 11% 13%  9% 11%  

Szlovákia 4% 4%  5% 4%  

Lengyelország 4% 6%  4% 5%  

Export 4% 6%  4% 7%  

Egyéb 5% 6%  6% 7%  

Nettó árbevétel 100% 100%  100% 100%  

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

Magyarországon a III. negyedéves 6%-os árbevétel visszaesése nem tükrözi a jelenlegi építőipar helyzetét, 
ahol a legutóbbi időben megjelent KSH-s és építőipari ágazatra kiadott jelentések ennél jóval nagyobb visz-
szaesésekről számolnak be. Külön kiemelendő hogy a DIY szektorban történt változások ezt a negyedévet 
sújtották legnagyobb mértékben, valamint a szezonra tervezett termékbevezetések és promóciók kicsit későn 
csak szeptember végére hozták meg a várt eredményeket, így ezek már nem tudtak javítani a negyedéves 
teljesítményen. A növekedés ütemét a bázisidőszak kimagasló stratégiai készlet értékesítésének hatása is 
torzítja.
A legnagyobb visszaesést a nagy súllyal bíró román piacon szenvedte el a Vállalt a III. negyedévben (– 22%), 
ami több tényezőre vezethető vissza. A román belpolitikában kialakult elhúzódó anarchikus helyzet megmu-
tatkozott az építőipar piacán is, szinte minden beruházást (állami, közintézményi) leállítottak vagy elhalasz-
tottak, illetve ezek hatására a bankok még körültekintőbb módon járnak el az építőipari beruházások finanszí-
rozása területén is, melyek az építőipari piac jelentős kereslet visszaesését eredményezték. A vevők fizető-
képességének romlása miatt a Vállalat megszigorította az áru-kihelyezési (hitelezési) politikáját, ami tovább 
korlátozta a forgalom bővülését. Külön ki kell emelni a Csoport romániai központjában, szeptemberben tör-
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tént tűzesetet is, ami szintén negatívan befolyásolta a Vállalat forgalmát, annak ellenére, hogy az operáció 
igen rövid idő alatt (2-3 nap) szinte zavartalanul helyreállításra került. A negatív hír- a kiadott kommunikáció 
ellenére- elbizonytalanította a Vállalat vevőit, és a kialakult helyzet miatt néhányuknak kérdéssé vált, hogy a 
főszezonban képes lesz-e a Társaság megfelelő színvonalú versenyképes szolgáltatást nyújtani. Mindez saj-
nos párosult a romániai szervezet időközben zajló szervezeti átalakításával is, melynek hatása is tükröződik 
a III. negyedéves eredményekben. Megnyugtató azonban, hogy az időközben meghozott intézkedéseknek 
köszönhetően sikerült a Vállalat hatékony működését visszaállítani, melyek eredménye már a szeptember 
végi/október elejei értékesítési számokban is tükröződött. 
Némileg lassult, de továbbra is kimagaslóan magas volt az Ukrajnában történő értékesítés növekedése (19%) 
a III. negyedévben, ami elsősorban a barkácsáruház láncokba történő folyamatos beszállításnak köszönhető. 
A forgalomnövekedés ütemének III. negyedéves csökkenéséhez hozzájárult az egyik legnagyobb forgalmú, – 
de egyben kockázatos – vevő hitelkeretének korlátozása is, melyet augusztusban vezetett be a Vállalat.
Kiemelkedő volt a lengyel leányvállalat III. negyedéves növekedése (35%), ami elsősorban a központi vevők 
forgalomnövekedésének és az újonnan indított 2 kereskedelmi régió hatásának volt köszönhető. Jelentősen 
bővült a vállalat partnerszáma is, ahol az építőipari kiskereskedőkön kívül, regionális, ill. országos hálózattal 
rendelkező építőipari kereskedővállalatokkal sikerült szerződni. 
A Csoport 40%-kal tudta növelni export árbevételét a III. negyedévben elsősorban az Olaszországba, Görög-
országba és Koszovóba történő kiszállításoknak köszönhetően, ahol főleg homlokzati hőszigetelő rendszer 
elemeket és tetőfóliákat forgalmaz a Vállalat. 
Szerbiában a romániaihoz hasonló belpolitikai és gazdasági környezetben sikerült 2%-os növekedést elérni a 
III. negyedévben, míg kumulált szinten 4%-ot nőtt a Vállalat forgalma, ami kifejezetten sikeresnek mondható. 
Horvátországban sikeresen lezajlottak az év elején indított, az ügyvezető leváltásával járó szervezeti átala-
kítások, és a hanyatló horvát építőipari piac ellenére a Vállalat meg tudta őrizni az értékesítési szintjét a III. 
negyedévben. 
Az Egyéb csoportba sorolt országok III. negyedéves forgalom növekedése a tavaly ősszel alapított orosz és 
az átszervezett bolgár leányvállalat árbevétel növekedésének tulajdonítható.

Összességében elmondható, hogy a romló iparági és gazdasági környezet ellenére is a Csoport leányvál-
lalatai a III. negyedévben – Románia kivételével – megfelelő értékesítési teljesítményt nyújtottak azonban a 
nagysúlyú román leányvállalat jelentős forgalom visszaesését nem tudták ellensúlyozni. Örömteli ugyanak-
kor, hogy a román leányvállaltban meghozott intézkedések eredménye már tükröződött a szeptember végi/
október elejei értékesítési eredményekben. A Társaság tapasztalata alapján a piac nagymértékű visszaesé-
se miatt a Vállalat százalékos piacrésze a legtöbb országban növekedett, a csökkenő árbevétel ellenére is.
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5. Eredmény-kimutatás elemzése

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

Adatok ezer euró 2011  
III. név

2012  
III. név Változás Index 2011  

III. név
2012  

III. név Változás Index 

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

Értékesítés árbevétele 27 908 27 391 – 517 – 2% 64 160 66 393 2 233 3%

Anyagok és igénybevett 
szolgáltatások – 21 998 – 23 220 – 1 223 6% – 50 615 – 55 832 – 5 217 10%

Személyi jellegű 
ráfordítások – 2 266 – 2 342 – 76 3% – 6 348 – 6 886 – 538 8%

Értékcsökkenési leírás és 
amortizáció – 496 – 436 60 – 12% – 1 561 – 1 361 200 – 13%

Saját termelésű készletek 
állományváltozása – 502 200 701  – 692 597 1 289  

Egyéb működési 
bevételek (ráfordítások) – 402 – 1 724 – 1 322 329% – 1 147 – 2 104 – 957 83%

EBITDA 2 741 304 – 2 437 – 89% 5 358 2 169 – 3 189 – 60%

EBITDA hányad 9,8% 1,1%   8,4% 3,3%   

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 2 245 – 132 – 2 376 – 106% 3 797 808 – 2 989 – 79%

Kamatbevétel 23 121 98 422% 53 310 257 483%

Kamatköltség – 282 – 342 – 60 21% – 859 – 915 – 56 7%

Pénzügyi műveletek 
egyéb bevételei 
(ráfordításai)

16 101 86 541% – 364 – 689 – 325 89%

Pénzügyi eredmény – 243 – 120 124 – 51% – 1 169 – 1 294 – 124 11%

Részesedés társult 
vállalatok eredményéből – 2 0 2 – 100% – 8 – 24 – 16 204%

ADÓZÁS ELŐTTI 
EREDMÉNY 2 000 – 251 – 2 251 – 113% 2 619 – 510 – 3 129 – 119%

Nyereségadó – 51 – 70 – 19 36% – 358 104 462 – 129%

ADÓZOTT EREDMÉNY 1 949 – 321 – 2 270 – 116% 2 262 – 406 – 2 667 – 118%

Anyavállalati 
részvényesek 
részesedése

1 662 – 124 – 1 786 – 107% 1 848 – 6 – 1 854 – 100%

Külső tulajdonosok 
részesedése 287 – 197 – 484 – 169% 413 – 400 – 813 – 197%

1 részvényre jutó 
eredmény (EPS) EUR   0,18 0,00   

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

A Csoport értékesítési árbevétele 2012. III. negyedévében 517 ezer euróval csökkent az előző év azonos idő-
szakához képest, míg az első kilenc hónapra összesítve 2233 ezer euróval haladja meg a bázisidőszak érté-
két, ami 3%-os forgalomnövekedésnek felel meg. 
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 A forgalom csökkenésén túl sajnos a Csoport kereskedelmi árrései is csökkentek a harmadik negyedévben, 
nagymértékben a nagy forgalmú Romániában és kisebb mértékben Magyarországon. Romániában a terve-
zett – a gyártás előkészítés piacszerző árpolitikához kapcsolódó – árcsökkenésen túl is kénytelen volt csök-
kenteni a Vállalat az árait a III. negyedévben, a nyomott keresletből eredő forgalom megtartása érdekében. 
Tovább rontotta a román leányvállalat eredményességét a tűzeset miatti forgalom kiesés, az átmeneti távolab-
bi munkapontokról történő vevőkiszolgálás megnövekedett költsége, valamint az operáció helyreállításához 
kapcsolódó – korábban nem jelentkező – kiadások (raktár- és irodabérlés a megsemmisült, ill. használhatat-
lanná vált saját tulajdonú épületek kiváltására). A jelentős logisztikai háttérrel rendelkező Cégcsoport egészét 
érzékenyen érintik az emelkedő üzemanyagárak is, melyek tovább emelték a 2012. harmadik negyedévének 
anyag- és idegen fuvarozási költségét (129 ezer euró). Torzítja a képet a tavalyi stratégiai készlet-értékesítés-
hez kapcsolódó alacsonyabb bekerülési érték is, ami közel 400 ezer euró értékű alacsonyabb bázis költsé-
get eredményezett. Mindezek eredményeképpen az anyag és anyagjellegű szolgáltatások értéke a harmadik 
negyedévben 6%-kal emelkedett, míg az első kilenc hónapos időszakra vetítve 10%-kal növekedett. 
Csökkenő mértékben nőttek a személyi jellegű ráfordítások a III. negyedévben (3%), míg összesítve 8%-kal 
haladta meg a személyi költség a 2011. bázisidőszak számait, amit részben az elindult gyártási projektek 
megnövekedett létszám igénye indokol, másrészt a Magyarországon életbe léptetett elvárt béremelési sza-
bályzók végrehajtása okozott. 
A III. negyedév egyéb működési ráfordításainál került kimutatásra a sajnálatos romániai tűzeset során meg-
semmisült, ill. eladhatatlanná vált készletek értékvesztése és a leégett, ill. megsérült épületek rendkívüli 
értékcsökkenése, ami összesen 1.512 ezer eurót tesz ki. A Vállalat elindította a tűzkár biztosítási rendezését, 
azonban a kár ellensúlyozásához kapcsolódó biztosítási kártérítés bevétele – az IFRS előírásainak megfele-
lően – csak a biztosító fizetése, ill. fizetési ígérvénye alapján állítható be az eredmény-kimutatásba. Jelentő-
sen csökkent ugyanakkor vevői értékvesztésekre képzendő céltartalék összege – míg tavaly az első kilenc 
hónapban 786 ezer euró céltartalékot képzett a Csoport erre a célra, 2012-ben csupán 235 ezer eurót.
Mindezek eredményeképpen a Társaság Üzleti tevékenységének eredménye 2012 III. negyedévében – 132 
ezer euróra csökkent, melyből kiszűrve a tűzeset közvetlen költségét az eredmény 1380 ezer eurót tesz ki, 
ami 63%-kal marad el a tavalyi eredménytől. A Csoport EBITDA értéke 2012. szeptember végével 2169 ezer 
euró volt, ami 3,3%% EBITDA hányadnak felel meg, a tűzeset egyszeri tételétől megtisztítva 3681 ezer euró 
(EBITDA hányad 5,5%), ami 1677 ezer euróval (azaz 31,2%-kal) marad el a bázistól. 
A Társaság kamatbevételei a tőzsdei tőkebevonásnak (6121 ezer euró) következtében 257 ezer euróval 
növekedtek az év első kilenc hónapjában a bázis időszakhoz képest, míg az időszaki kamatráfordítások első-
sorban a szerb és román leányvállalatok nagyobb folyószámlahitel kihasználtsága miatt csekély mértékben 
emelkedtek.
 A pénzügyi műveletek egyéb bevételei/ráfordításai döntő részben az árfolyameredményeket tartalmazza, 
amely 101 ezer euró összeg nyereséget mutatott az utolsó negyedévben, így a háromnegyed éves veszte-
ség 689 ezer euróra mérséklődött. Mivel a Csoport többségében euróban és USD-ben szerzi be termékeit, 
melyeket helyi devizáikban értékesít, így az árfolyamok mozgása jelentősen befolyásolja pénzügyi eredmé-
nyét. Mivel az országok többségének devizája az euróhoz kötött, így az EUR/USD mozgása is kihat – USD 
alapú beszerzéseknél – az árfolyameredményekre. A Vállalat a beszerzésekhez kapcsolódó EUR/USD árfo-
lyam-biztosítási ügyletekkel is rendelkezik, melyek nyeresége részben ellensúlyozta az idei USD erősödé-
se miatti árfolyam veszteséget. A magyar szervezet (Masterplast Kft.) euró alapú forgóeszköz hitelállomány-
nyal, míg a szerb leányvállalat euró alapú beruházási hitellel is rendelkezik. Az ukrán gazdasági és politikai 
(választási) bizonytalanságokból származó devizakockázat csökkentésére (ukrán hrivnya leértékelése) a Tár-
saság 1 MIO eurónyi hrivnya hitelt vett fel szeptemberben, mellyel csökkentette a deviza kötelezettség állo-
mányát, devizakitettségét. 
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A táblázat a Csoport számára fontos devizaárfolyamok negyedéves záró árfolyamait mutatja be a 2012-es 
évben:

Záróárfolyamok 2011.12.31 2012.03.31 2012.06.30 2012.09.30 Index Index Index

 A B C D B/A C/B D/C

HUF/EUR 311,13 295,60 288,22 283,71 95,0% 97,5% 98,4%

RON/EUR 4,32 4,38 4,45 4,53 101,4% 101,6% 101,9%

RSD/EUR 104,64 111,36 115,82 115,03 106,4% 104,0% 99,3%

PLN/EUR 4,42 4,16 4,26 4,11 94,1% 102,4% 96,6%

USD/EUR 1,29 1,34 1,26 1,29 103,2% 94,3% 102,8%

Forrás: a Nemzeti bankok devizaárfolyamai 

A táblázatból látható, hogy az utolsó negyedév forint és szerb dinár erősödése javította a csoport III. negyed-
éves árfolyam eredményét, melyet a román lej folyamatos gyengülése tompított. Az utolsó negyedéves erő-
södés ellenére is a szerb dinár január óta közel 10%-ot vesztett értékéből az euróhoz képest, ami a helyi vál-
lalat közel 2,5 MIO eurós banki devizahitelén jelenős mértékű árfolyam veszteséget eredményezett, ugyanak-
kor a forint erősödése a magyar leányvállalat árfolyam eredményét javította. 
A magasabb kamatbevételek némileg ellensúlyozni tudták az idei árfolyammozgások negatív hatásait, így a 
Csoport pénzügyi eredménye csupán 124 ezer euróval (11%) alacsonyabb a háromnegyed évben a tavalyi 
bázisnál. 
A román leányvállalat forgalom és kereskedelmi árrés kiesését – a Csoporton belüli jelentős súlya miatt – 
nem tudták ellensúlyozni a jobban teljesítő leányvállalatok a III. negyedévben, amit tovább súlyosbított a saj-
nálatos tűzeset közvetlen és közvetett negatív hatása.  Az alacsonyabb kereskedelmi árrésnek és egyedi 
költségtételeknek köszönhetően a Vállalat üzemi eredménye az év első kilenc hónapjában 808 ezer euró volt 
– tűzeset közvetlen költségét kivéve 2320 ezer euró – míg a javuló pénzügyi eredményeivel együtt, az adó-
zás előtt vesztesége 510 ezer euró, – tűzeset költséget kiszűrve 1002 ezer euró nyereség – volt, szemben a 
bázisidőszak 2619 ezer euro adózás előtti adózott pozitív eredményével.
Az építőipari trendek negatív változásai (felújítási piac gyengülése) valamint a Csoport egyes országainak 
politikai, gazdasági bizonytalanságai (Szerbia, Románia, Ukrajna) komoly kihívások elé állítják a Masterplas-
tot üzleti céljai elérésében. Reagálva a változásokra a Társaság átfogó költség-megtakarítási és szervezet-
átalakítási programba kezdett, hogy kialakítsa a hosszútávon fenntartható szervezeti és működési struktúrát, 
mellyel biztosítani tudja stratégiai tervszámai elérését. Ennek részeként a Vállalat elkezdte a román szerve-
zet értékesítési és működési modelljének átalakítását, mellyel rövidtávon is biztosítható megfelelő jövedelme-
zőségű operáció. 
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6. Mérleg bemutatása és elemzése

A Cégcsoport üzletének erős éven belüli szezonális hatása miatt a Társaság 2012. szeptember 30-i mérlegét 
az előző év azonos időpontjához tartozó mérlegadatokkal összehasonlítva mutatja be és elemzi. Külön táblá-
zatban kerül bemutatásra az év végi állománnyal történő összehasonlítást.

Adatok ezer euró 2011.09.30 2012.09.30 Változás Index 

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

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Tárgyi eszközök 20 350 20 075 – 275 – 1%

Immateriális javak 160 141 – 19 – 12%

Befektetések társult vállalkozásokban 46 21 – 25 – 55%

Halasztott adó-eszközök 335 567 232 69%

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi eszközök 454 299 – 155 – 34%

Befektetett eszközök 21 346 21 103 – 243 – 1%

FORGÓESZKÖZÖK

Készletek 13 527 18 104 4 577 34%

Vevők 16 638 17 059 421 3%

Adókövetelés 402 825 423 105%

Egyéb pénzügyi követelések 0 139 139 0%

Egyéb forgóeszközök 3 189 2 935 – 253 – 8%

Pénzeszközök 2 477 2 458 – 19 – 1%

Forgóeszközök 36 233 41 521 5 288 15%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 57 579 62 624 5 045 9%

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke 3 975 5 058 1 082 27%

Tartalékok 9 670 17 330 7 659 79%

Ebből visszavásárolt saját részvény  – 37 – 37 0%

Anyavállalat részesedése az eredményből 1 848 – 6 – 1 854 – 100%

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 15 494 22 382 6 887 44%

Külső tulajdonosok részesedése 3 118 1 581 – 1 537 – 49%

Saját tőke 18 613 23 963 5 350 29%

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú lejáratú hitelek 4 693 2 980 – 1 714 – 37%

Halasztott adókötelezettség 263 252 – 11 – 4%

Halasztott bevételek 773 517 – 256 – 33%

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 3 421 2 700 – 721 – 21%

Hosszú lejáratú kötelezettségek 9 150 6 448 – 2 702 – 30%

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Rövid lejáratú hitelek 11 558 13 696 2 138 18%

Szállítók 14 258 14 565 307 2%

Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek 158 343 185 118%

Egyéb pénzügyi kötelezettségek 400 380 – 20 – 5%

Adókötelezettség 1 095 1 459 365 33%

Halasztott bevételek rövid lejáratú része  81 81 0%
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Adatok ezer euró 2011.09.30 2012.09.30 Változás Index 

Céltartalékok 453 246 – 208 – 46%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 895 1 442 – 452 – 24%

Rövid lejáratú kötelezettségek 29 817 32 213 2 396 8%

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 38 967 38 661 – 306 – 1%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 57 579 62 624 5 045 9%

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

A Társaság eszköz állománya 2012. szeptember 30-án 62 624 ezer euró volt, am 5 045 ezer euróval volt 
magasabb a bázis időszak értékénél. 
A Befektetett eszközök értéke 243 ezer euróval mutatott alacsonyabb értéket 2012 szeptemberében a 2011 
szeptember végi fordulónapi állományhoz képest. A Társaság 2012. márciusban és májusban összesen 
6 121 ezer euró tőkét vont be elsősorban gyártásfejlesztésre. A beruházások megindultak, a sepsiszentgyör-
gyi EPS gyár 2012. szeptember közepén átadásra került, és megkezdődtek a káli üvegszövet-gyártás vala-
mint az ukrajnai EPS gyártás előkészületei is. Az elkészült és folyamatban lévő gyártási beruházásokra vala-
mint a legszükségesebb tárgyi eszközpótlásokra összesen 2 028 ezer euró értékben költött a Társaság az 
idei évben.
A Csoport készletállománya 4577 ezer euróval haladta meg előző év bázis időszakának számait, ami a fősze-
zonra való felkészülés, ill. a forgalom tervezett szinttől való elmaradása magyaráz. A vevő állomány 3%-kal 
volt magasabb az előző évinél, ami megfelel a csoport háromnegyed éves árbevétel növekedésének. Kieme-
lendő a kinnlevőség állomány jelentős javulása, mely csökkenő mértékű – 550 ezer euróval alacsonyabb – 
céltartalék képzési kötelezettséget rótt idén a Vállalatra. 
A Csoport pénzeszköz állománya – tőkebevonások ellenére – nagyságrendileg a bázis időszak állományá-
nak szintjén zárt 2012. szeptember 30-án, ugyanúgy, mint a Csoport szállító állománya. Míg hosszú lejáratú 
hitelek állománya 1714 ezer euróval csökkent, úgy a rövid lejáratú hitelek állománya a nagyobb készlet szint 
finanszírozása miatt 2138 ezer euróval magasabb volt 2012 szeptemberében, mint egy évvel korábban.
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 721 ezer euróval alacsonyabb a 2011. szeptemberinél. A tulajdono-
sokkal szemben elszámolt kötelezettség diszkontálás összegét (515 ezer euró) átmenetileg a Vállalat a Saját 
tőke állományában mutatja ki.
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7. Cash-flow, banki információk
Adatok ezer euró 2011.09.30 2012.09.30 Változás Index 

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

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG

Adózás előtti eredmény 2 619 – 510 – 3 129 – 119%

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 1 561 1 361 – 200 – 13%

Elszámolt értékvesztés 833 258 – 575 – 69%

Készletek hiánya és selejtezése 101 132 31 31%

Céltartalékok képzése (feloldása) 244 96 – 148 – 61%

Tárgyi eszközök, immateriális javak  
értékesítésének (nyeresége) vesztesége – 67 24 91 – 137%

Kamatköltség 859 915 56 7%

Kamatbevétel – 53 – 310 – 257 483%

Társult vállalkozásokból származó veszteség 8 24 16 204%

Nem realizált árfolyamveszteség (nyereség) – 299 137  – 146%

Működőtőke változásai:

Működő tőke változásai: 0 0  0%

Vevőkövetelések állományváltozása – 8 468 – 7 497 971 – 11%

Készletek állományváltozása 2 857 – 4 905 – 7 762 – 272%

Egyéb forgóeszközök állományváltozása 548 – 1 208 – 1 756 – 320%

Szállítók állományváltozása 4 256 4 856 600 14%

Fizetett nyereségadó – 120 – 172 – 52 43%

Üzleti tevékenységből származó  
nettó cash flow 5 079 – 5 368 – 10 447 – 206%

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése – 950 – 2 028 – 1 078 114%

Tárgyi eszközök, immateriális javak  
értékesítéséből származó jövedelem 126 71 – 55 – 44%

Kölcsön visszafizetése 22 0 – 22 – 100%

Kapott kamat 53 310 257 483%

Befektetési tevékenységből származó  
nettó cash flow – 748 – 1 647 – 898 120%

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG

Részvénykibocsátás bevétele 0 6 121 6 121 0%

Hitelfelvétel 3 023 2 260 – 763 – 25%

Hiteltörlesztés – 5 659 0 5 659 – 100%

Fizetett kamat – 859 – 912 – 53 6%

Pénzügyi tevékenységből származó  
nettó cash flow – 3 495 7 469 10 964 – 314%

Pénzeszközök növekedése (csökkenése) 836 455 – 381 – 46%

Pénzeszközök az év elején 1 412 2 061 649 46%

Pénzeszközök árfolyam különbözete 229 – 58 – 287 – 125%

Pénzeszközök az időszak végén 2 477 2 458 – 19 – 1%

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált beszámolói,  
valamint a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok
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Az üzleti tevékenységből származó nettó pénzforgalom 2012 első kilenc hónapjában – 5368 ezer euró volt. A 
tűzesettel is sújtott gyengébb adózás előtti eredmény különbség (– 3 219 ezer euró), a bázis évinél lényege-
sen magasabb készlet állomány (4577 ezer euró), valamint szezonra való készlet feltöltésben rejlő lényeges 
különbségek (2011-ben 2010 év végi magas stratégiai készlet) magyarázzák a tárgyévi és a bázis év közöt-
ti jelentős változást. 
Befektetési tevékenység cash-flow-jánál a gyártási beruházások beindulásával magasabb összeget költött 
a Társaság tárgyi eszközök beszerzésre 2012-ben, mint a bázis időszakban, ugyanakkor kamat bevétele is 
magasabb volt a tőkebevonás miatti pénztöbblet miatt. A pénzügyi tevékenységnél 2012-ben megjelenik a 6 
121 ezer eurónyi tőkebevonás, valamint a magasabb készletszint finanszírozása miatt, a forgóeszköz hitelke-
ret kihasználása is bővült.
Mindent egybevetve a Csoport pénzeszközállománya 2012. szeptember végével 2458 ezer euró volt, ami 19 
ezer euróval alacsonyabb a bázis időszakénál.

Hitelekhez, banki tevékenységhez kapcsolódó információk:
A Csoport érintett vállalatai 2012. szeptember 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. 
A Társaság banki kapcsolatai stabilak, a sepsiszentgyörgyi gyártási beruházás utófinanszírozásának hitel fel-
vétele jelenleg folyamatban van. 
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8. Saját tőke elemeinek a változása (euró)
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2011. január. 1. 3 975 490 0 0 12 411 401 – 2 137 213 10 274 188 355 183 14 604 861 2 720 865 17 325 726

Mérleg szerinti  
eredmény

0 0 0 0 0 0 1 270 611 1 270 611 320 434 1 591 045

Egyéb átfogó  
jövedelem

0 0 0 0 – 1 856 206 – 1 856 206 0 – 1 856 206 – 484 643 – 2 340 849

Előző évi mérleg  
szerinti eredmény 
átvezetése

0 0 0 355 183 0 355 183 – 355 183 0 0 0

Visszavásárolt  
saját részvények

0 – 36 745 0 0 0 0 0 – 36 745 0 – 36 745

Tulajdonosi  
hozzájárulás

0 0 630 528 0 0 630 528 0 630 528 0 630 528

2011. december 31. 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

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 0 0 0 0 0 – 5 910 – 5 910 – 399 929 – 405 839

Egyéb átfogó  
jövedelem

0 0 0 0 1 206 711 1 206 711 0 1 206 711 – 551 459 655 252

Előző évi mérleg  
szerinti eredmény 
átvezetése

0 0 0 1 270 611 0 1 270 611 – 1 270 611 0 0 0

Visszavásárolt saját 
részvények

0 – 156 0 0 0 0 0 – 156 0 – 156

Tőkeemelésből  
származó változás

1 082 251 0 5 539 978 0 0 5 539 978 0 6 622 229 0 6 622 229

Tulajdonosi  
hozzájárulás

0 0 – 115 343 0 0 – 115 343 0 – 115 343 0 – 115 343

Külső tulajdonosok ré -
sze sedésének változása

0 0 0 3 378 0 20 688 0 240 66 – 24 066 0

2012. szeptember 30. 5 057 741 – 36 901 6 055 163 14 040 573 – 2 766 020 17 329 716 – 5 910 22 381 547 1 581 202 23 962 749

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, 2011-es auditált és 2012. szeptember 30-i nem auditált beszámolói

A Társaságnál 2012. első kilenc hónapjában az alábbi tőkeemeléshez kapcsolódó tranzakció zajlottak:
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. A bejegyzett tulajdon-
rész változások leányvállalati eredménytartalékai átvezetésre kerültek az anyavállalat és a külső tulajdono-
sok között.
2012. március 23-ával a zártkörű részvényértékesítésből befolyt összegből zártkörű tőkeemelés történt, mely-
nek eredményeképpen a Társaság jegyzett tőkéje 594 ezer euróval, tőketartaléka 3 147 ezer euróval növe-
kedett.
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2012. május 23-ával a BÉT aukciós modulját használva részvényértékesítésből befolyt összegből zártkö-
rű tőkeemelés történt, melynek hatására a Társaság jegyzett tőkéje további 378 ezer euróval, tőketartaléka 
pedig további 2002 ezer euróval emelkedett.
Fentieken túl 2012. november 5-én – a hosszútávú leányvállalati részesedés konverziós programmal össze-
függésben – zártkörű alaptőke-emelés történt, a tőke-emeléshez kapcsolódó cégeljárás folyamatban van.

9. Mérlegen kívüli tételek bemutatása

Cég név Garancia típusa  Garanciával  
fedezett összeg Pénznem összeg  Pénznem 

Masterplast Nyrt. hitelfedezeti 150 000,00 EUR 150 000,00  EUR 

Masterplast Nyrt. hitelfedezeti 1 120 000,00 EUR 1 120 000,00  EUR 

Masterplast Kft. vám és vám ÁFA fedezeti 495 000 000,00 HUF 1 744 739,35  EUR 

Masterfoam Kft. vámfedezeti 10 000 000,00 HUF 35 247,26  EUR 

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

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

Összesen:    3 249 986,61 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.).

10. Saját gyártó kapacitásaink bemutatása

A Csoport szabadkai EPS gyárában 2012 III. negyedévében a termelés volumene 0,6%-kal maradt el az előző 
év azonos időszakához képest, míg az 1–9 havi termelés 0,4%-kal volt a tavalyi felett. Az utolsó negyedév 
kibocsátása mintegy 86,5 ezer m3 volt.
A nyár elején Szabadkára áthelyezett hálós-élvédő gyártás a III. negyedévben mintegy 20%-kal nagyobb 
kibocsátást eredményezett, mint az előző év azonos időszakának káli termelése. Mivel a szabadkai gyártás 
önköltsége alacsonyabb, a káli gyártásinál, így a gyártás áthelyezését különösen sikeresnek ítéli a Vállalat.
A Csoport káli központú habfólia üzemének III. negyedévi mennyiségi kibocsátása 2,5%-kal csökkent az 
előző év azonos időszakához képest.
A káli profilgyártó üzem kibocsátása az előző negyedévhez képes 50%-kal csökkent, a hálós élvédő termék-
csoport szerbiai leányvállalathoz történő áthelyezése miatt. A káli gyártásban megmaradt gipszkarton (GK) 
profil termékkört vizsgálva, a mennyiségi kibocsátás hozzávetőlegesen 20%-kos csökkenést mutat az előző 
évhez képest.
A Vállalat Sepsiszentgyörgyön – terveinknek megfelelően – a III. negyedévben elindította a saját EPS gyár-
tását. A sikeres próbagyártások után a IV. negyedévben indul a saját gyártásból származó termékek értéke-
sítése. 
Kálon elkezdte a Vállalat a stratégiájában megfogalmazott üvegszövet gyártás-fejlesztési munkát is. A pro-
jekthez tartozó célgépek megrendelésre kerültek és az első próbagyártások az év végére várhatóak.
A Társaság stratégiai terveivel megegyezően készíti elő az ukrajnai EPS gyártás-beruházást. A III. negyedév 
végére kiválasztásra került a megvásárolandó ingatlan és megszületett megállapodás a technológia beszállí-
tójával is. A tervek szerint az ingatlan birtokba vételével a IV. negyedévben kezdi el a Társaság a projekt fizi-
kai megvalósítását.
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11. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

2011.09.30 2011.12.31 2012.09.30

Társaságnál dolgozók 44 46 51

Csoportszinten alkalmazott 690 637 732

Forrás: a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok

A Csoport létszámnövekedését a Romániában elindult gyártás és a folyamatban lévő gyártási projektek 
(ukrán EPS, káli üvegszövet gyártás) megnövekedett humánerőforrás igénye magyarázza.

12. A negyedév vége és a jelen féléves jelentés  
publikálása közti jelentősebb események

A közzétett információkon kívül jelentős esemény nem történt.
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13.  A Társaság mérlegének bemutatása ezer euróban  
a 2011. december 31-i állománnyal összehasonlítva

Adatok ezer euró 2011.12.31 2012.09.30 Változás Index 

(A) (B) B– A (B/A– 1)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Tárgyi eszközök 19 689 20 075 386 2%

Immateriális javak 135 141 6 5%

Befektetések társult vállalkozásokban 46 21 – 25 – 55%

Halasztott adó-eszközök 384 567 183 48%

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi eszközök 323 299 – 24 – 8%

Befektetett eszközök 20 577 21 103 526 3%

FORGÓESZKÖZÖK

Készletek 13 355 18 104 4 750 36%

Vevők 9 797 17 059 7 262 74%

Adókövetelés 763 825 62 8%

Egyéb pénzügyi követelések 139 139 0 0%

Egyéb forgóeszközök 1 584 2 935 1 351 85%

Pénzeszközök 2 061 2 458 397 19%

Forgóeszközök 27 699 41 521 13 822 50%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 48 276 62 624 14 347 30%

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke 3 975 5 058 1 082 27%

Tartalékok 9 404 17 330 7 926 84%

Ebből visszavásárolt saját részvény (37) – 37   

Anyavállalat részesedése az eredményből 1 271 – 6 – 1 277 – 100%

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 14 650 22 382 7 732 53%

Külső tulajdonosok részesedése 2 557 1 581 – 975 – 38%

Saját tőke 17 206 23 963 6 756 39%

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú lejáratú hitelek 2 832 2 980 148 5%

Halasztott adókötelezettség 235 252 16 7%

Halasztott bevételek 545 517 – 29 – 5%

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2 325 2 700 375 16%

Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 937 6 448 511 9%

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Rövid lejáratú hitelek 11 584 13 696 2 112 18%

Szállítók 9 709 14 565 4 856 50%

Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek 446 343 – 103 – 23%

Egyéb pénzügyi kötelezettségek 474 380 – 94 – 20%

Adókötelezettség 1 127 1 459 333 30%

Halasztott bevételek rövid lejáratú része 81 81 0 0%

Céltartalékok 149 246 96 64%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 563 1 442 – 120 – 8%

Rövid lejáratú kötelezettségek 25 133 32 213 7 080 28%

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 31 070 38 661 7 591 24%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 48 276 62 624 14 347 30%

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, 2011-es auditált, valamint a 2012-es nem aduitált beszámolója
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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 26555 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 35000 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

Green MP Invest Ukrajna 294 558 UAK 100% 100% Vagyonkezelő

Green MP Prom Ukrajna 296 770 UAK 100% 100% EPS gyártás

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 Kína 1 910 020 CNY 70% 70% Építőanyag 
nagykereskedelem

Material Trading Co.,Ltd

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

A Masterplast Nyrt. az Ukrajnában tervezett gyártásához megalapította a 100%-os tulajdonú Green MP Invest és 
Green MP Prom leányvállalatokat. A Masterplast Nyrt. megvásárolta a horvátországi Masterplast d.o.o. kisebb-
ségi tulajdonrészét, és a konverziós programjához kapcsolódóan 4,99%-os tulajdonrészt értékesített a lengyelor-
szági Masterplast Sp zoo-ban, melyek cégbírósági bejegyzései a jelentés időpontjáig nem történtek meg.
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15. vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló  
(stratégiai) alkalmazottak

Az Igazgatótanács tagjai:

Név Beosztás

Megbízás  
kezdete  

(igazgatósági 
tagság  

kezdete)

Megbízás vége

Igazgatótanács/
Igazgatóság  

tagként  
eltöltött idő

Részvénytulajdon

Tibor Dávid Igazgatótanács elnöke 2008. 04. 03. 2013. 04. 30. hozzávetőlegesen 
4,5 év

5 496 751 db 
törzsrészvény

Ács Balázs Igazgatótanács alelnöke 2008. 04. 03. 2013. 04. 30. hozzávetőlegesen 
4,5 év

4 296 278 db 
törzsrészvény

Bojár Gábor Igazgatótanács tag 2008. 04. 03. 2013. 04. 30. hozzávetőlegesen 
4,5 év

6 148 db 
törzsrészvény

Dr. Gara Iván Igazgatótanács tag 2008. 04. 03. 2013. 04. 30. hozzávetőlegesen 
4,5 év

8 382 db 
törzsrészvény*

Szőnyi András Igazgatótanács tag 2008. 04. 03. 2013. 04. 30. hozzávetőlegesen 
4,5 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 db 
törzsrészvény

Balogh Róbert nemzetközi beszerzési 
és export-igazgató 2009.03.01. határozatlan idejű 40 000 db 

törzsrészvény*

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

törzsrészvény

Hornyai Dézi nemzetközi marketing 
és PR vezető 2012.09.14. határozatlan idejű –

Nádasi Róbert gazdasági igazgató 2010.08.02. határozatlan idejű 33 864 db 
törzsrészvény

Pécsi László közép-európai régió 
igazgató 2009.03.01. határozatlan idejű 40 000 db 

törzsrészvény

Szauer Nikolett HR osztályvezető 2009.03.01. határozatlan idejű –

Józsa Dávid** nemzetközi logisztikai 
igazgató 2009.03.01. határozatlan idejű –

Bunford 
Tivadar***

dél-európai 
régióigazgató 2012.09.14. határozatlan idejű 214 000 db 

törzsrészvény****

*A 2012. november 5-én elhatározott alaptőke-emelés cégbejegyzését és a részvények keletkezetését követően részvényeinek darab-
száma – 51.489 db törzsrészvény megszerzésével – 91.489 darabra nő;
**A Masterplast Kft. vezetőjeként a Csoport operatív irányításában vesz részt felsővezetőként;
***A Masterplast YU D.o.o. vezetőjeként a Csoport operatív irányításában vesz részt felsővezetőként;
**** Bunford Tivadar 213 703 db, felesége, Bunford Rozália 297 db részvénnyel rendelkezik; a 2012. november 5-én elhatározott alaptő-
ke-emelés cégbejegyzését és a részvények keletkezetését követően 237.987 db részvény megszerzésével Bunford Tivadar részvényei-
nek darabszáma – korábbi, közvetlenül és közvetetten birtokolt 214.000 db részvényével együtt – összesen 451.987 darabra nő.
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16. A Társaság 5% feletti részesedéssel rendelkező részvényesei 

A Társaság 5% feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a jelentés lezárásnak időpontjában a bejelen-
tések alapján a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkére és a megkeletkeztetett részvényekre vetítve: 

Név Letétkezelő Mennyiség (db) Részesedés (%)

Tibor Dávid nem 5 496 751 41,59

Ács Balázs nem 4 296 278 32,51

OTP Alapkezelő Zrt. nem 799 000 6,05

Összesen 10 592 029 80,15 

17. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének bemutatása
 2012.09.30

Kibocsátó tulajdonában lévő 2782

Leányvállalatoknál lévő 0

Mindösszesen 2782

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 kapcso-
lódóan

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)
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Megjelenés Tárgy

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

2012.05.08. Tulajdonosi bejelentés

2012.05.09. Időközi vezetőségi beszámoló

2012.05.11. Értékesítési Ajánlat

2012.05.23. Tájékoztatás aukció eredményéről

2012.05.23. Tulajdonosi bejelentés

2012.05.24. Tulajdonosi bejelentés

2012.05.24. Tájékoztatás alaptőke-emelésről

2012.05.25. Közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat

2012.05.29. Tulajdonosi bejelentés

2012.06.01. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2012.06.01. Tájékoztatás a 2012. április 25-i közgyűlés határozatainak megfelelő  
változások cégjegyzékbe történő bejegyzéséről

2012.06.01. A Társaság hatályos Alapszabálya

2012.06.12. Tájékoztatás alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzéséről

2012.06.12. A Társaság hatályos Alapszabálya

2012.07.02. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2012.07.03. Tőzsdei Tájékoztató és kapcsolódó Hirdetmény

2012.07.05. Tulajdonosi bejelentés

2012.08.01. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2012.08.23. Tájékoztatás új magyarországi gyártótevékenység megindításáról

2012.08.24. Féléves jelentés

2012.08.30. Tájékoztatás hosszú-távú részvényalapú vezetői ösztönző programról

2012.09.03. Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok  
számáról és az alaptőke nagyságáról

2012.09.05. Tájékoztatás saját részvény tranzakcióról

2012.09.10. Tájékoztatás saját részvény vásárlásról

2012.09.11. Tájékoztatás a nagyváradi raktárbázison történt rendkívüli eseményről

2012.09.12. Tájékoztatás sepsiszentgyörgyi üzemavatásról

2012.09.27. Tájékoztatás részesedés-szerzésről

2012.10.01. Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok  
számáról és az alaptőke nagyságáról

2012.10.08. Tájékoztatás személyi változásról

2012.10.15. Tájékoztatás üvegszövet-háló gyártás megindításáról

2012.10.19. Tájékoztatás Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díj elnyeréséről

2012.11.05. Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok  
számáról és az alaptőke nagyságáról

2012.11.05. Tájékoztatás alaptőke-emelésről

2012.11.09 Könyvvizsgálói jelentések a Társaság 2012. november 5-i  
alaptőke-elemléséhez kapcsolódóan
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NYILATkozAT 

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/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. november 15.

 
 Tibor Dávid 
 vezérigazgató
 




