
 

 

 

Rectificare buget pe fondul evolutiei sub estimari a pietei constructiilor 

Teraplast reuseste, pe o piata in scadere fata de 2013, sa se mentina la nivelul anului trecut 

 

Bistrita, 6 octombrie 2014 - Compania Teraplast (TRP), producator de sisteme in domeniul instalatiilor si 

constructiilor din Romania, estimeaza ca va realiza in 2014 o cifra de afaceri de 230,6 milioane lei, in crestere usoara 

(1,77%) fata de 2013, insa mai putin cu 12% decat preconiza in bugetul stabilit la inceputul anului. In bugetul rectificat, 

profitul brut estimat are valoarea de 5,12 milioane lei, mai mult cu 9,48% decat in 2013, dar sub estimarile de la 

inceputul anului 2014.  

Rectificarea bugetului pentru 2014 are la baza evolutia sub asteptari a pietei constructiilor. Conform INS, in primele 7 

luni ale anului volumul lucrarilor de constructii s-a redus cu peste 11% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar 

volumul constructiilor ingineresti a scazut cu aproximativ 27%. Estimam ca nici in lunile august si septembrie piata 

constructiilor nu a marcat imbunatatiri semnificative in evolutie. 

 

Indicatori Buget 2014 (rectificat) Buget 2014 2013 ▲%vs 2013 ▲% vs buget 

Cifra de afaceri 230.629 262.329 226.613 1,77% (12%) 

EBITDA 20.789 25.007 19.631 6,90% (17%) 

Profit brut (EBT) 5.129 8.656 4.685 9,48% (41%) 

 

„In momentul in care s-a realizat bugetul pentru 2014 existau  perspective optimiste cu privire la evolutia proiectelor 

publice si private. Piata constructiilor a intrat insa in declin in prima jumatate a anului, dupa ce investitiile publice au 

fost reduse semnificativ, iar cele private au fost puse in asteptare. Evolutia negativa a pietei a continuat si in lunile iulie 

si august, si este putin probabil ca in urmatoarele luni, pana la intrarea in extrasezon, piata constructiilor sa recupereze 

scaderile din perioada ianuarie-august. In acest moment ne concentram sa depasim realizarile din 2013, cand am 

reusit sa aducem compania pe profit, dupa trei ani consecutivi de pierderi. Suntem o companie asezata pe baze solide, 

cu un cash-flow imbunatatit si in plus avem avantajul de a detine un portofoliu de produse amplu, ce ne permite sa ne 

reinventam si sa raspundem cu rapiditate provocarilor venite din piata”, declara reprezentantii companiei Teraplast. 

Compania Teraplast a realizat in 2013 o cifra de afaceri de 226,61 milioane lei si un profit brut de 4,68 milioane lei, fata 

de o pierdere de 10,29 milioane lei in 2012. Valorile estimate in bugetul rectificat sunt peste cifrele realizate de 

Teraplast in 2013, evolutie care se datoreaza masurilor implementate de companie in 2013 si 2014 - dezvoltarea 

portofoliului de produse, optimizarea portofoliului de clienti si renegocierea contractelor de credit, in timp ce contextul 

pietei are un impact negativ. 

 



 

 

 

Detalii Teraplast:  

Cu o traditie de peste 115 ani, compania Teraplast (TRP) este in prezent unul dintre cei mai importanti producatori 

de sisteme pentru piata constructiilor, instalatiilor si amenajarilor din Romania. Portofoliul de produse al firmei este 

structurat pe patru linii de business: Instalatii & Amenajari, Profile tamplarie, Granule si Tamplarie termoizolanta. 

Compania Teraplast este cel mai mare procesator de PVC din Romania si detine pozitii de top pe pietele de tevi 

PVC (cota de 42%), de granule PVC (cota de 31%) si de lambriuri PVC (cota de 31%). Teraplast este de asemenea, 

al doilea mare producator de tubulatura PP (polipropilena) cu o  cota estimata la 30% din piata. 

In ultimii cinci ani compania a investit peste 26 de milioane de euro in relocarea capacitatilor de productie din  

Bistrita, in Parcul Industrial Teraplast, situat in extravilanul municipiului. Teraplast detine in prezent la Saratel 

capacitati de productie pe o suprafata de peste 13.000 mp, impartite in Fabrica de produse PVC (Sectia de tevi PVC, 

Sectia de lambriuri PVC, Sectia de profile tamplarie PVC, Sectia de granule PVC) si Fabrica de poliolefine (Sectia de 

camine si rezervoare din PE, Sectia de fitinguri PVC si PP si Sectia tevi PP).  

Incepand din 2 iulie 2008 compania Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul TRP.  

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al Teraplast: 

Anca Rif - Manager Comunicare & Relatia cu Investitorii  

Tel: +40-752-101.639  

Email: anca.rif@teraplast.ro 
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