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MASTERPLAST Nyrt. 

 

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., a 

továbbiakban: „Társaság”, „MASTERPLAST Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 

menedzsmentje 2022. negyedik negyedéve valamint a 2022. üzleti év előzetes összesítő adatai és tendenciái 

alapján a 2022. szeptember 20-i befektetői tájékoztató prezentációjában 2022. szeptember 20-án (40. dia), 

valamint az Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott Egyszerűsített Tájékoztató regisztrációs okmánya 6.2. 

pontjában (60. oldal) 2022. szeptember 26-án közzétett eredményelőrejelzését a 2022. évre vonatkozóan 

módosítja.  

 

A Társaság 2022. évi negyedik negyedéve kedvezőtlenül alakult a magas alapanyagárak, a csökkenő értékesítési 

volumen és a devizaárfolyamok alakulása következtében. A magas termelési költségszint a piac szűkülésével 

együtt alacsonyabb marzsot és emiatt negyedéves szinten adózás utáni veszteséget eredményezett.  

A negatív piaci tendenciák elsősorban az újlakás építéshez kapcsolódó termékeket érintették, a hőszigetelő 

anyagok forgalma továbbra is megfelelő maradt. A Társaság jelentős alapanyag-készlettel rendelkezik, amely a 

gyártásbiztonságot megadja, de 2023 első félévében még magas átlagos alapanyagárakat jelenthet.  

 

Fentiek alapján a Társaság konszolidált adataiban 2022. évre előzetesen az előre jelzett 225 millió euróval 

szemben 202 millió euró árbevétellel, az előre jelzett 26,7 millió euróval szemben mintegy 20 millió euró EBITDÁ-

val, az előre jelzett 18,1 millió euróval szemben hozzávetőlegesen 15,5 millió euró adózott eredménnyel számol.  

 

Az iparági környezetre tekintettel a Társaság a 2023. év első és második negyedéve tekintetében az év azonos 

időszakainak magas 2022. évi bázisához képest visszaesésre számít, amelyet ellensúlyozhat a 2023 második 

félévében már működő két EPS gyártó és egy XPS gyártó új termelőüzem kibocsátása, valamint a várakozásaink 

szerint elinduló európai szintű felújítási programok és támogatások elérhetősége. 

 

A Társaság a gazdasági folyamatok értékelése alapján 2023. második negyedévére tervezi 3 éves eredmény-

előrejelzése – ennek keretében 2023. évi eredmény-előrejelzése – frissítését, és annak Befektetői tájékoztató 

keretében, egyidejű közzététellel történő ismertetését.   

 

 

MASTERPLAST Nyrt. 

 

 


