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

1. összeFoglAló

A márciusi szokatlanul kemény téli időjárási körülményeknek tulajdoníthatóan csökkent a Társaság árbevé-
tele az első negyedévben, árrése elsősorban a romániai EPS gyártás alacsony kapacitás kihasználása miatt 
mérséklődött, EBITDA-ja visszaesett, míg pénzügyi eredménye javult. Sikerült megállapodni a Vállalatnak a 
biztosítójával a tavalyi romániai tűzkár rendezéséről, melynek bevétele a II. negyedévben kerül kimutatásra. A 
Masterplast megkezdte a gyártást a káli üvegszövet gyárában és ütem- és költségterveinek megfelelően foly-
nak az ukrán EPS és ragasztó gyártásfejlesztési projektjei, melyek üzemszerű működése a III. negyedévet 
már érinteni fogja.

Adatok ezer euró 2012 I. né 2013 I. né

   

Értékesítés árbevétele 14 953 13 997

EBITDA 17 – 809

EBITDA hányad 0,1% – 5,8%

Adózott eredmény – 1199 – 1100

Adózott eredmény hányad – 8,0% – 7,9%

• Az új lakóépületek piacán még mindig további visszaesés, ill. stagnálás volt tapasztalható, és sajnos nem 
élénkült a felújítások piaca sem 2013. első negyedévben, növekedés helyett itt is visszaesés és szinten 
tartás volt továbbra is tapasztalható.

• A Csoport első negyedéves értékesítési teljesítményét jelentősen befolyásolta a hosszú és rendkívüli téli 
időjárás körülmény, ami hetekig lehetetlenné tette az építőipari munkák megkezdését, külső kivitelezési 
munkák elvégzését. Míg február végével a Csoport forgalma nagyságrendileg 10%-kal a bázis felett volt, 
az extrém időjárású március miatt 6%-kal maradt el a Vállalat összevont forgalma a tavalyi év azonos idő-
szak forgalmától, így árbevétele 2013. I. negyedévben 13 997 ezer euró volt, szemben a bázis időszak 
14 953 ezer euróval. Kiemelendő, hogy a Vállalat áprilisi értékesítési eredményein már látszódtak a pozi-
tív jelek, mely szerint az építőipari fejlesztések, beruházások nem maradtak el, csupán az időjárási körül-
mények miatt kerültek átütemezésre. Figyelembe véve a Vállalat éven belüli szezonalitását az I. negyed-
év bír a legkisebb súllyal, így további jó teljesítményekkel ledolgozható az első negyedéves elmaradás.

• A homlokzati hőszigetelő rendszer forgalma 4%-kal növekedett I. negyedévben, és ezzel a teljes for-
galomhoz való hozzájárulása 44%-ra emelkedett, valamint jól teljesített a Csoport az építőipari kiegé-
szítő termékek területén (6%). Ugyanakkor csökkent a Vállalat forgalma a tetőfóliák és tető-kiegészítők 
(– 24%), a bitumenes hullámlemezek (– 33%) és szárazépítészeti termékek csoportjában (– 14%) 2013 
első negyedévében a tavalyi bázishoz képes. A nagyrészt a felújítási piachoz köthető hő- hang- és vízszi-
getelő anyagoknál mérsékelt visszaesés (– 2%) volt tapasztalható az év első negyedévéven.

• A márciusi zord időjárás ellenére továbbra is kimagaslóan növekedett a Csoport forgalma 2013-ban az 
ukrán piacokon (29%), Lengyelországban (21%), valamint mérsékelt volt a növekedés Szerbiában (3%). 
Ugyanakkor jelentősen csökkent a Vállalat forgalma a nagysúlyú Magyarországon (– 12%), Horvátor-
szágban (– 20%), Szlovákiában (– 24%) és az Export piacokon (– 33%), ill. mérsékelten esett vissza a for-
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galom a román piacon. Az Egyéb országok között kiemelendő az orosz és bolgár piacok 2013-as árbevé-
tel növekedése. 

• Mérsékelten csökkent a Vállalat árrése elsősorban a romániai EPS gyártás alacsony kapacitáskihasznált-
sága miatt 2013-ban, valamint nőttek a költségek az idegen fuvarozás területén. Csökkentek a Társaság 
személyi jellegű ráfordításai, míg az egyéb működési ráfordítások a Csoport déli régió országainak kinn-
levőségeire képzett magasabb céltartalék miatt emelkedtek. Mindezek eredményeképpen a Vállalat üzle-
ti tevékenységének eredménye – 1180 ezer euró volt 2013-ban, ami 658 ezer euróval marad el a tavalyi 
bázistól. 

•  A Vállalat pénzügyi eredménye csökkenő kamatkiadásainak és kedvezőbb árfolyam eredményeinek 
köszönhetően jelentősen javult, így a Csoport adózás előtti eredménye 2013. első negyedévében 1259 
ezer euró veszteség volt, ami 15 ezer euróval haladta meg a bázis időszak 1244 ezer eurós veszteségét.

• A Társaság megállapodott a biztosító társasággal (Allianz) a 2012. szeptember 11-i nagyváradi telephelyi 
tűzkár biztosítási kárrendezéséről, melynek értelmében a biztosító társaság 2013. májusban nagyságren-
dileg 1060 ezer euró összeg kártérítést fizet a károsultnak. 

• 2013. február 28-án hivatalosan is átadásra került a Társaság 1,4 millió euró beruházás összegű káli 
üvegszövet gyára, és az ütem- és költségterveknek megfelelően haladnak az ukrán polisztirol és ragasz-
tó-gyártás beruházásai, melyek üzemszerű működése a III. negyedévet már érinteni fogja.
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2. külső gazdasági, iparági környezet bemutatása

A Masterplast fő tevékenységét alkotó szigetelő és más építő anyagok gyártását és értékesítését jelentős 
mértékben befolyásolja a külső gazdasági, iparági környezet alakulása. Míg az építő anyagok és kiegészítő 
termékek forgalma elsősorban az új épületek piacához köthető, a szigetelő anyagok (elsősorban hő-szigete-
lés) forgalma nagymértékben kapcsolódik az épületek, lakások felújításának piacához.
Nem változtak érdemben a Csoport leányvállalat-portfólió országainak gazdasági teljesítményei 2013. I. 
negyedévben, folytatva ezzel a tavalyi éves hanyatló tendenciát. A Vállalat tapasztalatai szerint az új lakóépü-
letek piacán továbbra is szinte mindenhol visszaesés, ill. stagnálás volt tapasztalható 2013-ban is, melyet alá-
támasztanak az EUROSTAT negyedéves statisztikái is a kiadott lakásépítési engedélyek számának alakulá-
sáról. A táblázat százalékosan mutatja be az építési engedélyek számának országonkénti negyedéves alaku-
lását az előző negyedévhez viszonyítva.

Építési engedélyek negyedéves százalékos változása 2011. IV. né – 2012

2011.IV.né 2012. I. né 2012. II. né 2012. III. né 2012. IV. né

Bulgária 7,6 – 7,8 5,4 0,7 0,2

Csehország – 10,2 18,4 – 19,6 – 12,7 10,2

Magyarország 4,9 – 17,6 5,5 7,2 – 16,8

Ausztria 5,3 – 11,9 – 4,5 – 2,2 1,7

Lengyelország 0,6 – 7,7 0,7 – 5,9 – 1,8

Románia – 4,1 – 0,3 2,4 – 3,1 – 0,6

Szlovákia – 15,8 – 1,9 9,3 11,9 – 19,6

Horvátország – 11,4 – 7,8 – 12,3 – 8,9 – 20,0

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

A táblázat alapján Csehországban növekedett érdemben az építési engedélyek száma a IV. negyedévben, 
míg a többi országban csökkenést, ill. stagnálást mutatnak az adatok. Kiemelendő a szlovák, magyar és hor-
vát építési engedélyszám utolsó negyedéves drasztikus hanyatlása, és sajnos további csökkenést mutatnak 
az időközben kiadott 2013. első negyedévére vonatkozó magyarországi építőipari adatok is.
Nem volt érzékelhető változás 2013. I. negyedévben a felújítások piacán sem. Magyarországon stagnálás-
sal, Romániában és Horvátországban a piac tovább gyengülésével lehetett számolni, és a többi országban is 
csak mérsékelt piacbővülés volt tapasztalható. A Vállalat tapasztalatai alapján jelentősen rontotta az iparág 
első negyedéves teljesítményét a 2013 márciusának extrém időjárása is, mely közel fél hónapra jelentősen 
korlátozta – egyes országokban megbénította – több régiós ország infrastruktúráját.
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3. árbevétel fő termékcsoportonkénti bemutatása

Fő termékcsoportok 2012 I. né 2013 I. né Változás %

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

 ezer euró ezer euró  

Homlokzati hőszigetelő rendszerek és elemei 5 907 6 163 4%

Tetőfóliák és tető kiegészítők 2 144 1 624 – 24%

Bitumenes hullámlemez és zsindely fedések 683 457 – 33%

Szárazépítészeti és kiegészítő profilok 1 978 1 708 – 14%

Hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok 2 801 2 758 – 2%

Építőipari kiegészítő termékek 855 906 6%

Gyártási és csomagolóanyag 587 382 – 35%

Nettó árbevétel 14 953 13 997 – 6%

A termékcsoportok százalékos hozzájárulása a teljes forgalomhoz

Homlokzati hőszigetelő rendszerek és elemei 40% 44%

Tetőfóliák és tető kiegészítők 14% 12%

Bitumenes hullámlemez és zsindely fedések 5% 3%

Szárazépítészeti és kiegészítő profilok 13% 12%

Hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok 19% 20%

Építőipari kiegészítő termékek 6% 6%

Gyártási és csomagolóanyag 4% 3%

Nettó árbevétel 100% 100%

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, 2012.március 31-i és 2013. március 31-i 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 homlokza-
ti hőszigetelő rendszerek és elemei adták a legnagyobb hányadot (44%), mely termékcsoport 4%-kal növeke-
dett 2013. I. negyedévben. Elsősorban az ukrán, lengyel, román és az export piac üvegszövet-háló értékesí-
tései növekedtek jelentősen 2013-ban a bázis évhez képest, valamint több országban növekedett a poliszti-
rol eladása is.
A tetőfóliák és tetőkiegészítők termékcsoportban az I. negyedévben 24%-os volt a visszaesés a bázishoz 
képest, ahol – Ukrajnán kívül – szinte minden országban csökkenés volt tapasztalható. A téli időjárási viszo-
nyok mellett ezt a termékcsoportot érintette leginkább az ágazatot sújtó negatív tendencia (építkezések, beru-
házások hiánya). A nagy tetőfedőanyag gyártó partnerek is eltolták az ilyekor szokásos tavaszi tetőfólia bevá-
sárlásaikat áprilisra, ami tovább erősítette a Csoport forgalmának első negyedéves visszaesését.
A bitumenes tetőfedő anyagok elnevezésű termékcsoportban, tovább folytatódott a tavalyi évben tapasztal-
ható visszaesés (– 33%). Az ide tartozó termékek közül a bitumenes zsindely 25%-kal esett vissza ami a régi-
óban tapasztalható piaci átlagnak megfelelő. A bitumenes hullámlemez visszaesés egyértelműen a gyenge 
keresletnek és a piac visszaesésének tudható be. Erre egyértelműen rámutat a DIY piacokon bekövetkezett 
visszaesés mind a két fő forgalmazó országban, Romániában és Magyarországon. Tovább szűkített a Válla-
lat mozgásterét, hogy a termékcsoport egyik jelentős vevője, a Bricostore barkácsáruházlánc kivonul a régió-
ból, Magyarországon és Horvátországban tevékenysége megszüntetése mellett döntött, Romániában pedig 
értékesítette az áruházait. 
A szárazépítészet területén az I. negyedévben 14%-kal mérséklődött a Vállalat forgalma, mely az időjárá-
si hatásokon túl a piac szűkülésének, az elmaradó beruházásoknak és felújítási munkáknak tulajdonítható. 
Szintén érintette ezt a termékcsoportot a DIY szektor gyengülése és átszervezése, melynek hatására 2013-
ban az év eleji tavaszi áruházfeltöltések elmaradtak.
A második legnagyobb árbevétellel rendelkező hő-, hang- és vízszigetelési termékcsoportban 2%-os árbevé-
tel csökkenés volt tapasztalható az első negyedévben, míg az építőipari kiegészítő termékek 6%-os növeke-
dése, elsősorban a magyarországi OSB értékesítésnek és a 2013-ban bevezetett új terméknek (önterülő alj-
zatkiegyenlítő) volt az eredménye.
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4. árbevétel országonkénti bontása
Országok 2012 I. né 2013 I. né Változás %

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

 ezer euró ezer euró  

Magyarország 4 337 3 838 – 12%

Románia 3 238 3 026 – 7%

Szerbia 1 557 1 599 3%

Horvátország 1 249 1 005 – 20%

Ukrajna 1 095 1 418 29%

Szlovákia 598 454 – 24%

Lengyelország 632 761 21%

Export 1 231 820 – 33%

Egyéb 1 017 1 077 6%

Nettó árbevétel 14 953 13 997 – 6%

Az országok százalékos hozzájárulása a teljes forgalomhoz

Magyarország 29% 27%  

Románia 22% 22%  

Szerbia 10% 11%  

Horvátország 8% 7%  

Ukrajna 7% 10%  

Szlovákia 4% 3%  

Lengyelország 4% 5%  

Export 8% 6%  

Egyéb 7% 8%  

Nettó árbevétel 100% 100%  

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

Az országonkénti árbevétel bontás kimutatás azon országokban realizált árbevételt mutatja, ahol a Mas-
terplast saját leányvállalattal rendelkezik, függetlenül attól, hogy melyik leányvállalata értékesített az adott 
ország területén. A leányvállalattal nem rendelkező országokba történő értékesítés Exportként kerül kimuta-
tásra, míg az Egyéb soron a kisebb forgalmú, leányvállalattal rendelkező országok összevont forgalma sze-
repel.
Általánosságban elmondható, hogy a Csoport negyedéves forgalmi eredményét jelentősen rontotta a későn 
beköszöntő tavasz (márciusi hófúvások, megközelíthetetlen települések) miatti építőanyagokra vonatkozó 
kereslet elmaradás és az ezzel együtt járó tavaszi feltöltési bevásárlások elcsúszása. 
Csökkent a Vállalat forgalma – elsősorban a fent említett időjárási körülmények miatt – Magyarországon 
(– 12%) az első negyedévben, ugyanakkor megemlítendő, hogy az első negyedévre megjelent KSH-s és épí-
tőipari ágazatra kiadott jelentések ennél jóval nagyobb visszaesésről számoltak be. Az idei év első negyedév-
ében 1123 új lakás építést regisztrált a KSH, 54 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A kiadott 
lakásépítési engedélyek száma 1383 volt, ami 36 százalékos csökkenést jelent 2012 első három hónapjához 
képest.
Romániában a jelenlegi piaci átlagnál kisebb 7%-os volt az árbevétel visszaesése 2013. I. negyedévében. Az 
első három hónap adatait – az időjárási körülményeken túl – tovább rontotta, hogy 2013. január 1-től új Áfa 
törvény került bevezetésre, melynek hatására a Vállalat partnerei még tavaly év végére előrehozták vásárlá-
saikat, csökkentve ezzel az első negyedév teljesítményét. A tavaly őszi EPS gyártás indításának köszönhe-
tően év elején sikerült több nagy partnerrel, piaci szereplővel is hosszú távú beszállítói szerződést kötni, ami 
várhatóan egész évben érzékelhető lesz. 
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3%-kal nőtt a Vállalat forgalma Szerbiában, míg Horvátországban 20%-kal csökkent az árbevétel az I. negyed-
évben. A rossz időn túl megemlítendő, hogy mindkét ország romló kinnlevőség-állománya miatti korlátozó 
intézkedések (hitelvizsgálat) tovább fékezték a Vállalat első negyedéves forgalmát. 
A rossz idő és a magasabb bázisok ellenére továbbra is kimagasló volt az Ukrajnában (29%) és Lengyelor-
szágban (21%) történő értékesítés az első negyedévben, ami mindkét országban a kiemelkedő üvegszövet-
háló forgalmának tulajdonítható.
Szlovákiában 24%-kal, míg a magas bázisú Export országokban 33%-kal mérséklődött a Vállalat árbevétele 
az első negyedévben az extrém időjárási körülmények miatt.
Az Egyéb csoportba sorolt országok 2013 I. negyedéves 6%-os forgalomnövekedése főleg az orosz és a bol-
gár leányvállalat kiváló teljesítményének tulajdonítható.
Összességében elmondható, hogy első negyedéves teljesítményre nagyban rányomta bélyegét a hosszú és 
rendkívüli téli időjárás, ami hetekig lehetetlenné tette az építőipari munkák megkezdését, azok esetleges foly-
tatását. Míg február végével a Csoport forgalma nagyságrendileg 10%-kal a bázis felett volt, az extrém idő-
járású március miatt 6%-kal maradt el a Vállalat összevont forgalma a tavalyi év azonos időszak forgalmától. 
A Vállalat áprilisi értékesítési eredményein már látszódnak a pozitív jelek, mely szerint az építőipari fejleszté-
sek, beruházások nem maradtak el, csupán az időjárási körülmények miatt kerültek átütemezésre.



10 mAsteRPlAst NYIlváNosAN mŰködő RészvéNYtáRsAság

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 2012 I. név 2013 I. név Változás Index 

 (A) (B) B-A (B/A– 1)

Értékesítés árbevétele 14 953 13 997 – 955 – 6%

Anyagok és igénybevett szolgáltatások – 12 813 – 12 430 383 – 3%

Személyi jellegű ráfordítások – 2 132 – 2 115 17 – 1%

Értékcsökkenési leírás és amortizáció – 540 – 372 168 – 31%

Saját termelésű készletek állományváltozása 281 212 – 69 – 25%

Egyéb működési bevételek (ráfordítások) – 272 – 474 – 201 74%

EBITDA 17 – 809 – 826

EBITDA hányad 0,1% – 5,8%   

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE – 522 – 1 180 – 658 126%

Kamatbevétel 78 78 – 1 – 1%

Kamatköltség – 302 – 269 33 – 11%

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (ráfor-
dításai) – 498 112 610 – 122%

Pénzügyi eredmény – 722 – 79 643 – 89%

Részesedés társult vállalatok eredményéből 0  0 0%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – 1 244 – 1 259 – 15 1%

Nyereségadó 45 159 114 254%

ADÓZOTT EREDMÉNY – 1 199 – 1 100 99 – 8%

Anyavállalati részvényesek részesedése – 943 – 1 119 – 176 19%

Külső tulajdonosok részesedése – 256 19 274 – 107%

1 részvényre jutó eredmény (EPS) EUR – 0,09 – 0,08   

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

A Csoport értékesítési árbevétele 2013 első negyedévében 955 ezer euróval mérséklődött az előző év azo-
nos időszakához képest, ami 6%-os forgalomcsökkenésnek felel meg. 
A magyar, szerb és ukrán piacokon csökkent valamelyest a Vállalat kereskedelmi árrése az első negyedév-
ben a bázishoz viszonyítva, valamint a romániai alacsony EPS gyártáskapacitás kihasználtság miatt Románi-
ában realizált alacsonyabb marzsot a Társaság, mely megfelel a terveinek. Kis mértékben nőttek az idegen-
fuvarozás-, és reklámköltségek az év első hónapjaiban a tavalyi évvel összehasonlítva, ami a csökkenő árré-
seket is figyelembe véve, összesítve 3%-os anyag és igénybe vett szolgáltatás csökkenést eredményezett a 
6%-os forgalom visszaeséssel szemben.
Csökkentek a Vállalat személyi jellegű ráfordításai 2013-ban a bázisidőszakkal összehasonlítva, ami elsősor-
ban a tavalyi évben bevezetett szervezet-átalakítási és költségcsökkentési programnak köszönhető. Megem-
lítendő ugyanakkor, hogy a Társaság 2013. március végi létszáma elsősorban a bővülő gyártási tevekény-
ségnek köszönhetően 17 fővel haladta meg az egy évvel korábbi állomány létszámát. A kifutó tárgyi eszkö-
zök miatt marad el a 2013. első negyedéves értékcsökkenés a bázis számoktól. A Vállalat gyártásfejlesztési 
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beruházásai közül a sepsiszentgyörgyi EPS gyár 2012 őszén, valamint az átadott káli üvegszövet-gyár 2013 
márciusban került aktiválásra, míg az ukrán EPS és ragasztógyár beruházásainak üzembe helyezése 2013 
második felében várható.
Mintegy 200 ezer euróval nőttek ugyanakkor a Társaság egyéb működési ráfordításai 2013-ban a tava-
lyi évhez képest, melynek hátterében elsősorban a Csoport déli régió országainak (Szerbia, Horvátország, 
Macedónia) kinnlevőségeire képzett céltartalék növekedése áll.
Mindezek eredményeképpen a Társaság üzleti tevékenységének eredménye 2013. I. negyedévében – 1180 
ezer euróra csökkent a 2012-es – 522 ezer euróval szemben. A Csoport EBITDA értéke 2013-ban 809 ezer 
euró veszteség volt, szemben a 2012-es 17 ezer euró nyereséggel. 
Nem változtak érdemben a Társaság kamatbevételei 2013. első negyedévében a bázishoz képest, míg a 
kamat költségei 33 ezer euróval csökkentek a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva. 
A pénzügyi műveletek egyéb bevételei/ráfordításai döntő részben az árfolyameredményeket tartalmazza, 
amely 112 ezer euró nyereséget mutatott 2013 első negyedévben, a tavalyi 498 ezer euró veszteséggel 
szemben. A Csoport többségében euróban és USD-ben szerzi be termékeit, melyeket helyi devizáikban érté-
kesít, ezért az árfolyamok mozgása jelentősen befolyásolja pénzügyi eredményét. Mivel az országok többsé-
gének devizája az euróhoz kötött, így az EUR/USD mozgása is kihat – USD alapú beszerzéseknél – az árfo-
lyameredményekre. A Vállalat a beszerzésekhez kapcsolódó EUR/USD árfolyam-biztosítási ügyletekkel is 
rendelkezett, melyek zárásainak és átértékeléseinek eredményei is megjelentek a pénzügyi műveletek egyéb 
eredményeiben. A magyar szervezet (Masterplast Kft.) euró alapú forgóeszköz hitelállománnyal, míg a szerb 
leányvállalat euró alapú beruházási hitellel is rendelkezik. A táblázat a Csoport számára fontos devizaárfolya-
mok negyedéves záró árfolyamait mutatja be a 2012-es és 2013-as években:

Záróárfolyamok 2011.12.31 2012.03.31 2012.12.31 2013.03.31 Index Index

 A B C D B/A D/C

HUF/EUR 311,13 295,60 291,29 304,30 95,0% 104,5%

RON/EUR 4,32 4,38 4,43 4,42 101,4% 99,7%

RSD/EUR 104,64 111,36 113,72 111,96 106,4% 98,5%

PLN/EUR 4,42 4,16 4,09 4,18 94,2% 102,2%

UAH/EUR 10,30 10,60 10,54 10,24 102,9% 97,1%

HRK/EUR 7,53 7,51 7,55 7,59 99,7% 100,5%

Forrás: a Nemzeti bankok devizaárfolyamai 

2013 első negyedévében erősödött a szerb dinár és az ukrán hrivnya a tavalyi jelentős gyengüléshez képest, 
míg a forint az idei évben gyengült a tavalyi azonos időszakkal összehasonlítva. Mindezek a Csoport deviza 
kitettségeire gyakorolt hatásainak eredményeképpen a Társaság árfolyam nyeresége 2013 első negyedév-
ében 112 ezer volt, ami 60 ezer euró nem realizált veszteséget is tartalmaz.
A Vállalat kamat kiadásai kis mértékben csökkentek, míg a 2013 évi kedvezőbb deviza változások eredmé-
nyeképpen, a Csoport pénzügyi vesztesége 79 ezer euró volt 2013. első negyedévében, ami 643 ezer euró-
val alacsonyabb a bázisénál. 
Összességében a Vállalat forgalma alapvetően a katasztrofális márciusi időjárási körülmények miatt 955 ezer 
euróval csökkent, míg árrése elsősorban a romániai EPS gyártás alacsony kapacitáskihasználtsága miatt 
mérséklődött 2013 első negyedévében a bázis időszakéhoz képest. A Társaság személyi jellegű ráfordításai 
csökkentek, míg egyéb működési ráfordításai a Csoport déli régió országainak kinnlevőségeire képzett maga-
sabb céltartalék miatt emelkedtek. A Vállalat pénzügyi eredménye csökkenő kamatkiadásainak és kedve-
zőbb árfolyam eredményeinek köszönhetően jelentősen javult, így a Csoport adózás előtti eredménye 2013. 
első negyedévében 1259 ezer euró veszteség volt, ami 15 ezer euróval magasabb a bázis időszak 1244 ezer 
eurós veszteségénél.
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6. mérleg bemutatása és elemzése

A Cégcsoport üzletének erős éven belüli szezonális hatása miatt a Társaság 2013. 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 2012. 03. 31 2013. 03. 31 Változás Index 

(A) (B) B– A (B/A– 1)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Tárgyi eszközök 19 718 21 603 1 885 10%

Immateriális javak 137 109 – 28 – 21%

Befektetések társult vállalkozásokban 45 45 0 0%

Halasztott adó-eszközök 427 724 297 70%

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi eszközök 313 31 – 282 – 90%

Befektetett eszközök 20 640 22 512 1 872 9%

FORGÓESZKÖZÖK

Készletek 14 841 17 208 2 367 16%

Vevők 12 294 11 650 – 644 – 5%

Adókövetelés 548 1 088 540 99%

Egyéb pénzügyi követelések 139 139 0 0%

Egyéb forgóeszközök 2 291 1 382 – 909 – 40%

Pénzeszközök 4 919 3 793 – 1 126 – 23%

Forgóeszközök 35 033 35 261 228 1%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 55 674 57 773 2 099 4%

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke 4 680 5 226 546 12%

Tartalékok 14 740 16 999 2 259 15%

Ebből visszavásárolt saját részvény – 37 – 34   

Anyavállalat részesedése az eredményből – 943 – 1 119 – 176 19%

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 18 478 21 072 2 594 14%

Külső tulajdonosok részesedése 2 025 – 169 – 2 194 – 108%

Saját tőke 20 502 20 903 401 2%

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú lejáratú hitelek 2 860 2 936 75 3%

Halasztott adókötelezettség 242 215 – 27 – 11%

Halasztott bevételek 591 571 – 20 – 3%

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2 624 2 729 105 4%

Hosszú lejáratú kötelezettségek 6 317 6 450 133 2%

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Rövid lejáratú hitelek 15 575 15 712 137 1%

Szállítók 9 880 11 940 2 060 21%

Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek 339 139 – 200 – 59%

Egyéb pénzügyi kötelezettségek 499 313 – 185 – 37%

Adókötelezettség 1 038 445 – 593 – 57%

Halasztott bevételek rövid lejáratú része 81 81 0 0%
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Adatok ezer euró 2012. 03. 31 2013. 03. 31 Változás Index 

Céltartalékok 179 275 95 53%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 263 1 515 251 20%

Rövid lejáratú kötelezettségek 28 855 30 420 1 565 5%

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 35 172 36 870 1 698 5%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 55 674 57 773 2 099 4%

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

A Társaság eszköz állománya 2013. március 31-én 57 773 ezer euró volt, ami 2099 ezer euróval mutatott 
magasabb értéket a bázis időszak számainál. 
A Befektetett eszközök értéke az első negyedév végével 22 512 ezer eurót mutatott, ami 1872 ezer euróval 
magasabb a bázis időszak fordulónapi állományánál. 2012 szeptemberében átadásra került a sepsiszent-
györgyi EPS gyár, és 2013. márciusban megkezdődött a gyártás a Társaság káli üvegszövet-gyártában is, 
valamint folyamatban vannak az ukrajnai EPS és ragasztógyártás előkészületei. Az elkészült és folyamatban 
lévő gyártási beruházásokra valamint a legszükségesebb tárgyi eszközpótlásokra összesen 1307 ezer euró 
értékben költött a Társaság a 2013-as évben.
A forgalom elmaradása, valamint a saját gyártások készletezése miatt a Csoport készletállománya 2367 ezer 
euróval haladta meg az előző év bázis időszakának számait, míg vevő állománya 5%-kal, 644 ezer euróval 
volt alacsonyabb az előző évinél. 
A magasabb készlet állomány miatt 2060 ezer euróval nőtt a Társaság szállítóállománya, míg – hiteltörleszté-
sek ellenére – a romániai beruházás utófinanszírozáshoz felvett hitelei miatt a hosszú és rövid lejáratú hitel-
állománya a bázis időszak szintjén zárt 2013. március 31-én.
A Csoport pénzeszköz állománya 2012. március 31-én 3793 ezer eurót mutatott, ami 1126 ezer euróval 
maradt el 2012-es év azonos időszak zárókészletétől. 
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7. Cash-flow bemutatása és elemzése
Adatok ezer euró 2012.03.31 2013.03.31 Változás Index 

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

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG

Adózás előtti eredmény – 1 284 – 1 259 25 – 2%

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 540 372 – 168 – 31%

Elszámolt értékvesztés 223 346 123 55%

Készletek hiánya és selejtezése 23 3 – 20 – 87%

Céltartalékok képzése (feloldása) 30 38 8 27%

Tárgyi eszközök, immateriális javak  
értékesítésének (nyeresége) vesztesége – 14 – 7 7 – 51%

Kamatköltség 302 269 – 33 – 11%

Kamatbevétel – 78 – 78 1 – 1%

Társult vállalkozásokból származó veszteség 0 0 0 0%

Nem realizált árfolyamveszteség (nyereség) 408 60  – 85%

Működőtőke változásai:    0%

Vevőkövetelések állományváltozása – 2 718 – 1 767 951 – 35%

Készletek állományváltozása – 1 511 – 2 550 – 1 039 69%

Egyéb forgóeszközök állományváltozása – 482 8 490 – 102%

Szállítók állományváltozása 171 3 572 3 401 1989%

Egyéb kötelezettségek állományváltozása – 345 136 481 – 140%

Fizetett nyereségadó 0 – 6 – 6 0%

Üzleti tevékenységből származó  
nettó cash flow – 4 736 – 863 3 872 – 82%

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése – 504 – 1 307 – 803 159%

Tárgyi eszközök, immateriális javak  
értékesítéséből származó jövedelem 14 46 33 241%

Kölcsön visszafizetése  0 0 0%

Kapott kamat 78 78 – 1 – 1%

Befektetési tevékenységből származó  
nettó cash flow – 412 – 1 183 – 771 187%

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG

Részvénykibocsátás bevétele 4 243 0 – 4 243 – 100%

Hitelfelvétel 4 519 4 813 294 7%

Hiteltörlesztés – 500 – 829 – 329 66%

Fizetett kamat – 298 – 269 30 – 10%

Pénzügyi tevékenységből származó  
nettó cash flow 7 964 3 715 – 4 248 – 53%

Pénzeszközök növekedése (csökkenése) 2 816 1 669 – 1 147 – 41%

Pénzeszközök az év elején 2 061 2 383 321 16%

Pénzeszközök árfolyamkülönbözete 42 – 258 – 300 – 707%

Pénzeszközök az időszak végén 4 919 3 793 – 1 126 – 23%

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, 2012. március 31-i és 2013. március 31-i nem auditált beszámolói 
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Az üzleti tevékenységből származó nettó pénzforgalom 2013. első negyedévében – 863 ezer euró volt. A 
bázis időszaknál magasabb készlet állománynövekedés (1039 ezer euró), a 2013-as gyengébb forgalom 
miatti – a bázis évnél kisebb – kinnlevőség növekedés (951 ezer euró) és az idei éves, a tavalyit jelentősen 
meghaladó szállító állománynövekedés (3401ezer euró) – magyarázza a tárgyév és a bázis év közötti jelen-
tős különbséget (3872 ezer euró). 
A befektetési tevékenység cash-flow-jánál a gyártási beruházásoknak tulajdoníthatóan magasabb össze-
get költött a Társaság tárgyi eszközök beszerzésre 2013-ban (1307 ezer euró), mint a bázis időszakban 
(504 ezer euró). A pénzügyi tevékenységnél a tavaly márciusi tőkebevonás likviditási hatása okozza az idő-
szakok közötti eltérést.
Mindent egybevetve a Csoport pénzeszközállománya 2013. március végével 3793 ezer euró volt, ami 
1126 ezer euróval alacsonyabb a bázis időszakénál.

Hitelekhez, banki tevékenységhez kapcsolódó információk:
A Társaság 2013. év elejével újratárgyalta a finanszírozási és banki kondícióit, melyek részben 2013. első 
negyedévében életbe léptek, ill. a hitelkeretek meghosszabbításával kerülnek engedélyezésre 2013. május-
ban. 
A sepsiszentgyörgyi gyártási beruházás utófinanszírozása engedélyezésre került, és a hitel folyósítása 2013. 
első negyedévében megtörtént. 
A Masterplast Nyrt. az árfolyamkockázatok csökkentésére a Csoporton belül nyújtott (intercompany) euró 
alapú hitelállományát átstrukturálja, melynek keretében a lengyel és szlovák leányvállalatoknak korábban 
Csoporton belül nyújtott hitelek bankhitellel kerülnek kiváltásra. A hitelek folyósítása jelenleg folyamatban van.
A Csoport érintett vállalatai 2013. március 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. 
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8. saját tőke elemeinek a változása (ezer euró)
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2012. január. 1. 3 975 – 37 631 12 767 – 3 993 9 404 1 271 14 650 2 557 17 206

Mérleg szerinti  
eredmény – 642 – 642 – 532 – 1 174

Egyéb átfogó  
jövedelem – 565 – 565 – 565 – 157 – 722

Előző évi mérleg  
szerinti eredmény 
átvezetése

1 271 1 271 – 1 271

Visszavásárolt saját 
részvények 1 1 1

Tőkeemelésből  
származó változás 
-részvénykibocsátás

972 5 149 5 149 6 121 6 121

Külső tulajdonosok 
részesedésének  
változása

351 – 33 318 318 – 318

Leányvállalati  
részvénycsere  
program

1 232 1 178 70 2 480 2 759 – 1 248 1 511

Tulajdonosi  
hozzájárulás – 105 – 105 – 105 – 105

2012. december 31. 5 226 – 36 6 906 15 566 – 4 483 17 989 – 642 22 537 301 22 838

2013. január. 1. 5 226 – 36 6 906 15 566 – 4 483 17 989 – 642 22 537 301 22 838

Mérleg szerinti  
eredmény – 1 119 – 1 119 19 – 1 100

Egyéb átfogó  
jövedelem – 731 – 731 – 731 – 64 – 795

Előző évi mérleg  
szerinti eredmény 
átvezetése

– 642 – 642 642

Visszavásárolt saját 
részvények 2 2 2

Tőkeemelésből  
származó változás 
-részvénykibocsátás

Külső tulajdonosok 
részesedésének  
változása

452 – 27 424 424 – 424 0

Leányvállalati  
részvénycsere  
program

Tulajdonosi  
hozzájárulás – 42 – 42 – 42 – 42

2013. március 31. 5 226 – 34 6 865 15 376 – 5 242 16 999 – 1 119 21 072 – 169 20 903

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált beszámolói,  
valamint a Társaság vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok
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9. mérlegen kívüli tételek bemutatása

Cég név Garancia típusa  Garanciával  
fedezett összeg Pénznem Garanciával  

fedezett összeg euróban

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

Masterplast Nyrt. hitelfedezeti  292 000,00 EUR  292 000,00

Masterplast Kft. vám  280 000 000,00 HUF  920 144,59

Masterfoam Kft. vám  10 000 000,00 HUF  32 862,31

Masterplast YU D.o.o. Vám  5 000 000,00 RSD  44 659,80

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

Összesen:    1 539 666,71

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

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

10. saját gyártó kapacitásaink bemutatása

A Csoport szabadkai EPS gyárában 2013 első negyedévében a termelés volumene 14%-kal volt alacsonyabb 
a tervezettnél, a kibocsátás mintegy 43,7 ezer m3 volt. Az elmaradás oka az első negyedéves kereslet erős 
megtorpanása – a márciusi forgalom nagy részének kiesése.
A szabadkai hálós-élvédő gyártás a Társaság tervei szerint alakult, a tervekhez képest nincs elmaradás.
A Csoport káli központú habfólia üzemében az előző év azonos időszakához képest nagyságrendileg 7%-kal 
növekedett az árbevétel és az értékesített mennyiség egyaránt. A forgalom növekedését alapvetően az újon-
nan szerzett vevők árbevétele magyarázza. 
A Vállalat káli gipszkarton profil termelése 30%-kal maradt el 2013-ban a tavalyi év erős első negyedévéhez 
képest, melynek oka a folyamatos értékesítés csökkenése, amit a márciusi nagyon gyenge forgalom felerő-
sített. 
Kálon a stratégiában megfogalmazott üvegszövet gyártás az első negyedév végén elkészült, a termelés ter-
veinknek megfelelően indul a következő negyedévben.
A sepsiszentgyörgyi EPS gyártás a tavalyi próbagyártások kiárusítása után erős márciusi termeléssel kezdett. 
Az első negyedéves kibocsátás 12,6 ezer m3 volt, ami 25%-kal magasabb, mint a tervezett mennyiség. A por-
termékek gyártása a fagymentes időszakkal megindult, a kibocsátás mértéke a tervezettnek megfelel. 
A Társaság stratégiai terveivel egyezően folytatta az ukrajnai EPS gyártás-beruházást. A megvásárolt ingat-
lan építés-átalakítási munkálatai a terveknek megfelelően folynak. Az első negyedévben megrendelésre 
került a porkeverő gépsor is – melynek indítását 2013 III. negyedévére tervezi a Társaság. A gépsor a megle-
vő ingatlanban kerül elhelyezésre. 
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11. teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)
Zárólétszám  2012. 03. 31. 2012. 12. 31 2013. 03. 31

Társaságnál dolgozók  50 49 50

Csoportszinten alkalmazott  672 661 689

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

valamint 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 időközi vezetőségi  
beszámoló publikálása közti jelentősebb események

A Társaság megállapodott a biztosító társasággal (Allianz) a 2012. szeptember 11-i nagyváradi telephelyi tűz-
kár biztosítási kárrendezéséről, melynek értelmében a biztosító társaság 2013. májusban nagyságrendileg 
1060 ezer euró összeg kártérítést fizet a román leányvállalatnak. Az összeg folyósítása a jelentés közzététe-
lének időpontjáig megtörtént.
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13. mérleg bemutatása a 2012. december 31-i állománnyal összehasonlítva
Adatok ezer euró 2012. 12. 31 2013. 03. 31 Változás Index 

(A) (B) B– A (B/A– 1)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Tárgyi eszközök 21 730 21 603 – 127 – 1%

Immateriális javak 121 109 – 12 – 10%

Befektetések társult vállalkozásokban 47 45 – 2 – 4%

Halasztott adó-eszközök 576 724 148 26%

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi eszközök 34 31 – 3 – 10%

Befektetett eszközök 22 508 22 512 4 0%

FORGÓESZKÖZÖK

Készletek 14 659 17 208 2 549 17%

Vevők 10 231 11 650 1 419 14%

Adókövetelés 448 1 088 640 143%

Egyéb pénzügyi követelések 8 139 131 1667%

Egyéb forgóeszközök 2 158 1 382 – 776 – 36%

Pénzeszközök 2 383 3 793 1 411 59%

Forgóeszközök 29 887 35 261 5 374 18%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 52 395 57 773 5 378 10%

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke 5 226 5 226 0 0%

Tartalékok 17 989 16 999 – 990 – 6%

Ebből visszavásárolt saját részvény – 36 – 34   

Anyavállalat részesedése az eredményből – 642 – 1 119 – 477 74%

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 22 537 21 072 – 1 465 – 7%

Külső tulajdonosok részesedése 301 – 169 – 470 – 156%

Saját tőke 22 838 20 903 – 1 935 – 8%

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú lejáratú hitelek 1 908 2 936 1 027 54%

Halasztott adókötelezettség 238 215 – 23 – 10%

Halasztott bevételek 525 571 46 9%

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2 589 2 729 140 5%

Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 260 6 450 1 190 23%

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Rövid lejáratú hitelek 12 755 15 712 2 957 23%

Szállítók 8 369 11 940 3 572 43%

Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek 317 139 – 178 – 56%

Egyéb pénzügyi kötelezettségek 327 313 – 14 – 4%

Adókötelezettség 859 445 – 414 – 48%

Halasztott bevételek rövid lejáratú része 128 81 – 47 – 37%

Céltartalékok 236 275 38 16%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 304 1 515 210 16%

Rövid lejáratú kötelezettségek 24 297 30 420 6 123 25%

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 29 556 36 870 7 314 25%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 52 395 57 773 5 378 10%

Forrás: a Társaság IFRS szerinti, konszolidált, 2012. december 31-i auditált és 2013. március 31-i nem auditált beszámolói 
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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 100% 100% Építőanyag 
nagykereskedelem

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

Master Plast S.r.o. Szlovákia 26555 100% 100% Építőanyag 
nagykereskedelem

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

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

Masterplast Bulgaria Eood Bulgária 1 763 700 LEV 99,88% 0,12% Építőanyag 
nagykereskedelem

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

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

MasterFoam Kft. Magyarország 3 000 000 Ft 85% 85% 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 100% 100% Építőanyag 
nagykereskedelem

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

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

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

Green MP Invest Ukrajna 20 620 000 UAH 100% 100% Vagyonkezelő

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

Közvetett kapcsolatok Tulajdonos: Masterplast YU D.o.o

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

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

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

Közvetett kapcsolatok Tulajdonos: Masterplast Asia Co. Limited

Shanghai Masterplast Building 
Material Trading Co.,Ltd Kína 1 910 020 CNY 67% 67% Építőanyag 

nagykereskedelem

A csoport társult vállalkozása:
Közvetett kapcsolatok

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

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

nagykereskedelem

2013. első negyedévben cégbírósági bejegyzésre került a romániai üzletrész megvásárlása (29%), valamint 
a Társaság konverziós programjának megfelelően a lengyel ügyvezető megvásárolta a lengyel leányvállalat 
4,99%-os üzletrészét.
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15. vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló  
(stratégiai) alkalmazottak

Az Igazgatótanács tagjai:

Név Beosztás

Megbízás 
kezdete

(igazgatósági 
tagság kez-

dete)

Megbízás vége
Igazgatótanács

/Igazgatóság tag-
ként eltöltött idő

Részvénytulajdon
a Tájékoztató  

lezárásának napján

Tibor Dávid Igazgatótanács elnöke 2008.04.03. 2014.04.30 hozzávetőlegesen 
5 év

5 496 751 db 
törzsrészvény

Ács Balázs Igazgatótanács alelnöke 2008.04.03. 2014.04.30 hozzávetőlegesen 
5 év

4 296 278 db 
törzsrészvény

Kazár András Igazgatótanács tag 2013.04.24. 2014.04.30 –

Dr. Gara Iván Igazgatótanács tag 2008.04.03. 2014.04.30 hozzávetőlegesen 
5 év

8 382 db 
törzsrészvény*

Szőnyi András Igazgatótanács tag 2008.04.03. 2014.04.30 hozzávetőlegesen 
5 év

6 148 db 
törzsrészvény

*közvetett tulajdon (Ridge Road Kft.)

Bojár Gábor igazgatótanácsi tagsága 2013. április 24-ével megszűnt.

A Társaság felső vezetésének adatait az alábbi táblázat mutatja:

Név Beosztás Jelenlegi felsővezetői 
pozíció kezdete

Jelenlegi felsővezetői  
pozíció megszűnése Részvénytulajdon

Tibor Dávid vezérigazgató 2006.09.29. határozatlan idejű 5 496 751 db 

Balogh Róbert nemzetközi beszerzési 
és export-igazgató 2009.03.01. határozatlan idejű 71 489 db 

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

Plókai Dézi 
(születési név: 
Hornyai Dézi)

nemzetközi marketing 
és PR vezető 2012.09.14. határozatlan idejű –

Nádasi Róbert gazdasági igazgató 2010.08.02. határozatlan idejű 33 864 db 

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

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 451 987 db***

Czvitkovics 
László

észak-európai 
régióvezető 2013.01.04. határozatlan idejű –

* A Masterplast Kft. vezetőjeként a Csoport operatív irányításában vesz részt  
** A Masterplast YU D.o.o. vezetőjeként a Csoport operatív irányításában vesz részt 
*** közvetlenül és közvetetten birtokolt
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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 39,997

Ács Balázs nem 4 296 278 31,26

OTP Alapkezelő Zrt. nem 799 000 5,81

Összesen 10 592 029 77,067 

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

Kibocsátó tulajdonában lévő 11 578

Leányvállalatoknál lévő 0

Mindösszesen 11 578
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18. A társaság tárgyidőszakban megjelent közzétételei:

Megjelenés Tárgy

2013. 01. 02. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról

2013. 01. 04. Tájékoztatás személyi változásról

2013. 01. 15. Tájékoztatás saját részvény vásárlásról

2013. 01. 22. Tájékoztatás piaci előrejelzésekről és várakozásokról

2013. 02. 01. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról

2013. 02. 13. Tájékoztatás marketing tevékenységről

2013. 02. 27. Tájékoztatás a 2012. év 1–12. hónapjának gazdálkodásáról

2013. 02. 28. Tájékoztatás fejlesztésről és üzemavatásról

2013. 03. 01. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról

2013. 03. 12. Tájékoztatás saját részvény vásárlásról

2013. 03. 13. Tájékoztatás saját részvény vásárlásról

2013. 03. 18. Tájékoztatás ukrajnai beruházásról

2013. 03. 22. Közgyűlési meghívó

2013. 03. 22. Javadalmazási nyilatkozat

2013. 03. 25. Tájékoztatás saját részvény vásárlásról

2013. 04. 02. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2013. 04. 03. Közgyűlési előterjesztések

2013. 04. 09. Tájékoztatás a MASTERPLAST Nyrt. által készített felmérés eredményéről

2013. 04. 16. Tájékoztatás saját részvény vásárlásról

2013. 04. 24. Közgyűlési határozatok

2013. 04. 24. Felelős Társaságirányítási Jelentés

2013. 04. 24. Éves jelentés 

2013. 04. 25. Összefoglaló jelentés

2013. 04. 30. Tájékoztatás vezető állású személy részvény-értékesítéséről

2013. 05. 02. Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2013. 05. 09. Tájékoztatás rendkívüli bevételről
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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, 2013. május 16.

 
 Tibor Dávid 
 vezérigazgató
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