
Rezultate financiare
9 luni/2021

26 octombrie 2021



Evenimente & climat de piață la 9 luni/2021

Achiziție linie de producție & reciclare de folii PE 
de la Brikston

Producția de folii și filme din polietilenă, a 
Somplast, a fost transferată în TeraBio 
Pack pentru eficientizare

1 acțiune gratuită pentru fiecare 4 
acțiuni deținute

Includere în indicele CECE MID CAP al 
Bursei de la Viena

Promovare la FTSE Russell Small Cap & 
All Cap

Capitalizare 

>2 miliarde lei

Am continuat dezvoltarea la nivel operațional și
investițional într-un ritm alert, deși trimestrul trei a
fost caracterizat de multe provocări la nivel de piață.

A crescut vizibilitatea companiei la nivel regional, iar TRP s-a 
menținut în topul celor mai tranzacționate acțiuni la BVB.

Eficiența strategiei Grupului se reflectă în evoluția principalilor 
indicatori financiari după primele 9 luni din 2021.

Ne-am adaptat pentru a amortiza sau anula diverse șocuri din 
piață (materii prime, energie, indexarea prețurilor materialelor de 
construcții)

Ne-am confruntat cu unele întârzieri în operaționalizarea fabricii 
de ambalaje biodegradabile, aceasta urmând să înceapă producția 
în săptămânile următoare.



Structura Grupului TeraPlast

• Producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu 
• Peste 15 ani de experiență în piață 
• 69% din cifra de afaceri reprezintă exporturi către Germania, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia Participație TRP: 100%

• Reciclator de PVC rigid
• În 2021 atingem o capacitate de procesare de 33.000 t
• Cel mai mare producător de PVC reciclat micronizat din Europa și în top 5 reciclatori europeni de PVC rigid Participație TRP: 99%

• Participație achiziționată în decembrie 2020. Controlul efectiv preluat la final de aprilie 2021. 
• Activitate principală: administrarea locației de producție din Năsăud, unde își desfășoară activitatea TeraPlast 

Recycling și parte din TeraBio PackParticipație TRP: 70%

• Producător de folii și filme biodegradabile  |  Producător de folii și filme din polietlenă
• Investiție greenfield de 12 mil EUR în curs de operaționalizare, ceea ce înseamnă o capacitate de producție de 

5.000 t/an
• Integrează producția și reciclarea de ambalaje din polietilenă de la Somplast și Brikston Construction Solutions, cu o 

capacitate totală de 5.000 t/anParticipație TRP: 100%

• Liderul pieței de canalizări exterioare și Granule PVC din România
• În curs de implementare investiții de 20 mil. EUR în extinderea capacităților de producție pentru sisteme de 

canalizări interioare, sisteme PE-Xa și sisteme pentru apă și gaz
• Capacități de procesare de 96.000 t de polimeri – LIDERI ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST



Liniile de business ale Grupului TeraPlast

Instalații PVC, PE, PP

Parc Industrial TeraPlast, 
Sărățel, jud. BN

Granule

Parc Industrial TeraPlast, 
Sărățel, jud. BN

Reciclare PVC rigid

Parc Industrial TeraPlast, 
Sărățel, jud. BN

Ambalaje biodegradabile

Parc Industrial TeraPlast, 
Sărățel, jud. BN

Ambalaje polietilenă

Năsăud, jud. BN
Sighișoara, jud. MS

Ferestre și Uși

Bistrița, Romania



80%

20%

Status contractări proiecte Iunie 2021

Contracte semnate Contracte nesemnate

Implementarea investițiilor din 2021 este în grafic

Sisteme pentru instalații interioare

Sisteme pentru telecomunicații

Ambalaje biodegradabile

Sisteme de apă și gaz

nov.
2021

mar.
2022

86%

14%

Status contractări proiecte Septembrie 2021

Contracte semnate Contracte nesemnate



Perspective (1/2)

300 mil EUR
Valoarea pieței de ambalaje 
flexibile pe care ne vom dezvolta 
(50% din piață sunt importuri)

1,88 mld EUR

2,2 mld EUR

Este suma alocată prin PNRR 
pentru infrastructura de apă-canal

Este suma alocată prin PNRR 
pentru renovări și reabilitări –
blocuri, clădiri publice

18 mld EUR
Este suma alocată pe alte proiecte 
din PNRR unde produsele Grupului 
au aplicabilitate (management-ul 
deșeurilor, energie, transport, 
instituții și școli, sănătate, educație 
etc.)

72.4%

Din populația rezidentă a României este 
conectată la sistemul public de alimentare 
cu apă în 2020*

Din populația rezidentă a României este 
conectată la o rețea de canalizare în 2020*

55,8%

35%

Din populația rezidentă a României este 
conectată la rețeaua națională de gaze 
naturale**

Din populația rezidentă a României este 
conectată la o rețea de canalizare cu stație 
de tratare în 2020*

54,5%

*Ultimele rapoarte INS disponibile pentru canalizare & apă **Public data

Ritm anual de 
creștere de 
cca. 1,5%
(2017-2020)

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/sistem_canal_2020r.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/distributia_apei21r_1.pdf


Perspective (2/2)

Obiective 2021/22 Plan de dezvoltare

Consolidarea pozițiilor de lider 
deținute în prezent și atingerea 
poziției de lider pe segmentele pe 
care activăm

• Studiem activ oportunități de achiziție în România și 
în străinătate

• Finalizarea punerilor în funcțiune pentru extinderea 
capacităților de producție pentru Instalații

Lider pe piața ambalajelor flexibile
• Operaționalizarea fabricii TeraBio Pack: investiție 

greenfield de 12 milioane de euro și o capacitate de 
producție de 5.000 tone/an

TeraGlass în top 10 producători de 
ferestre și uși din România

• Accelerarea creșterii cifrei de afaceri și a 
profitabilității

O politică echilibrată de alocare de 
capital

• Profitul din tranzacții a fost direcționat spre 
dividende (226 mil lei) și majorarea de capital social 
(43 mil lei)

• O parte din acesta rămâne în cadrul Grupului pentru 
dezvoltarea segmentelor de business

Obiectiv EBITDA de 130 mil lei
• Integrarea în strategie a dezvoltării aspectelor ESG 

(mediu, social, guvernanță)

Crearea a 200 locuri de muncă
• Întărirea politicilor HR pentru reducerea rotației de 

personal și creșterea interesului pentru angajare

Ne continuăm strategia de 
dezvoltare prin 

investiții și M&A



Creșteri de două cifre în primele 9 luni din 2021

EBITDA

64,5
MIL. LEI

(9 luni/2020: 49 MIL.LEI)

CIFRA DE 
AFACERI

451 
MIL. LEI

(9 luni/2020: 310 MIL.LEI)

+46%

PROFIT NET

43,3 
MIL. LEI

(9 luni/2020: 30,6 MIL.LEI)

+32%+41%

„În ansamblu, ne-am păstrat trendul ascendent și menținem 
un ritm de creștere în procente cu două cifre, chiar și pe 
fondul unor condiții de piață mai puțin propice față de 
trimestrele anterioare.”

Valori înregistrate de structura actuală a Grupului TeraPlast, excluzând impactul vânzării diviziei Steel și a liniei de business de profile de 
tâmplărie. 

MARJA EBITDA

14,3%

(9 luni/2020: 15,8%)

PROFIT
OPERAȚIONAL

50,5 
MIL. LEI

(9 luni/2020: 36,8 MIL.LEI)

+37%



Evoluție echilibrată a segmentelor de business

valori în mii lei dacă nu e indicat 

altfel

Total Grup 

TeraPlast

Instalații (inclusiv 

reciclat micronizat)

Granule (inclusiv 

reciclate)
Ferestre și uși Ambalaje flexibile

Cifra de afaceri 9 luni 2021 451.044 300.839 108.051 31.378 10.774

Evoluție față de 9 luni 2020 46% 30% 104% 21% n/a

EBITDA 9 luni 2021 64.528 41.945 21.196 2.303 -0,9

Evoluție față de 9 luni 2020 32% 17% 75% 115% n/a

Marja EBITDA 14,30% 13,90% 19,60% 7,30% -8,50%

Rezultatele pentru linia de business Instalații (TeraPlast) au fost influențate de costurile materiilor prime și de o modificare a cererii

într-o piață aflată în căutarea unui nou trend. Au fost observate perturbări în principal din cauza perioadei prelungite de implementare

a indexării prețurilor materialelor de construcții în contractele de achiziții publice aflate în derulare și din cauza necorelării standardelor

de cost la licitațiile deschise/lansate în această perioadă cu noile realități ale pieței.

Granulele (TeraPlast) rămân linia de business cu performanțe în accelerare inclusiv față de trimestrele anterioare, iar marja EBITDA a

liniei de business Ferestre și uși (TeraGlass) continuă să se îmbunătățească.

Performanțele liniei de business Ambalaje flexibile (TeraBio Pack) au fost afectate în trimestrul trei de unele întârzieri la

operaționalizarea fabricii de folii biodegradabile. Segmentul cuprinde business-urile de folii din polietilenă preluate de la Somplast și

Brikston, care necesită o eficientizare a operațiunilor, inclusiv prin construcția unei noi infrastructuri de producție.



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

T3/2021 | Sumar P&L

toate sumele in mii RON daca nu este specificat altfel



Creștere organică a cifrei de afaceri s-a menținut

191,9 272,9

Evoluție cifra de afaceri consolidată Q3 2021 vs Q3 2020

amount in mil RON

310

72,7

26,3

28,8
12,5 0,7

451

+ 23,6%

+ 8,5%

+ 9,3%
+ 4,0% + 0,2% + 45,5%



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

T3/2021 | Sumar P&L pe Segmente



Situatia fluxurilor de trezorerie

T3/2021 | Cash Flow

Incasarea din tranzactie a avut 

urmatoarele destinatii: 

• plata de dividende (57%);

• achizitia de imobilizari (21%);

• plata de imprumuturi (13%);

• impactul preluarii activului net Somplast 

la data consolidarii (5%);

• restul s-a utilizat pentru finantarea 

activitatilor din exploatare.

Incasare vanzare Steel & Profile

Din total investitii in desfasurare (RON 

153m), 83m s-au platit in primele 9 luni din 

2021 iar aproximativ 10m s-au platit pana 

la sfarsitul anului trecut. Suma ramasa va fi 

finantata prin credite punte ce vor fi 

rambursate dupa incasarea ajutoarelor de 

stat.

Investitii imobilizari

TFD/EBITDA(ttm) a scazut de la 2.3x in 

2020 la 1.2x in 2021. Acest nivel va creste 

odata cu contractarea creditelor punte 

pentru finalizarea planului de investitii 

urmand sa revina la aproximativ acelasi 

nivel dupa incasarea ajutoarelor de stat 

(aproximativ 70 mil RON).

Imprumuturi

Principalul motiv pentru deficitul in 

activitatea de exploatare se refera la 

cresterea ciclului de conversie al 

numerarului de la 73 la 96 zile (cu un 

impact de aproximativ 77 mil RON in 

2021). Cresterea CCC se datoreaza in 

principal cresterii DSO cu 40% care a fost 

partial acoperit de cresterea DPO cu 27%. 

Cresterea DIO a fost de 17%.

Numerar net pentru exploatare1 2 3 4

1 2

3 4



POZIȚIA FINANCIARĂ

T3/2021 | Sumar conturi de bilant

• DSO este impactat de cresterea

pretului pe tot parcursul anului;

• Finantarea clientilor este un factor 

de diferentiere, permis de 

conditiile asigurarii contractate;

• Nu avem intarzieri semnificative, 

procesul de monitorizare este

continuu;

• Creantele grupului sunt asigurate

in proportie de 60%;

• Portofoliu diversificat de clienti, 

cea mai mare expunere

reprezinta 5% din total creante iar

top 3 expuneri reprezinta 8.5% din 

creante

• DIO si DPO – politica de achizitii

agresiva pentru asigurarea

necesarului de stoc;

Trade NWC

• Din incasarea aferenta tranzactiei

Grupul a folosit aproximativ RON 

50m pentru plata imprumuturilor;

• Acest multiplu va creste spre

sfarsitul anului si pana la 

finalizarea implementarii

proiectelor de ajutor de stat 

urmand sa revina la acest nivel

dupa incasarea ajutoarelor de 

stat;

• Grupul are astfel capacitate de 

indatorare de inca aproximativ

RON 125m;

Datorie neta / EBITDA ttm2,3x

1,2x



Actualul material are caracter informativ şi îşi propune să prezinte într-un mod obiectiv compania TeraPlast SA.
Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului prezentului material de
către orice persoană fără acordul prealabil al companiei.
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