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STRUCTURA GRUPULUI TERAPLAST

• Liderul pieței românești de canalizări exterioare (PVC) și al pieței de granule din Romania.
• Investiții realizate în 2021: 20 mil EUR pentru a ajunge lider de piață pentru aducțiuni de apă și 

gaz și canalizări interioare
• Capacități de procesare de 96.000 to polimeri – LIDERI ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

• Producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu
• Peste 15 ani experiență în piață
• 69% din cifra de afaceri se exportă în Germania, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia

• Reciclator de PVC rigid (post-industrial și post-consumator)
• Capacitate de producție de 31.000 tone (produs finit)
• Suntem cel mai mare producător de PVC reciclat micronizat din Europa și în top 5 reciclatori de 

PVC rigid europeni

• Producător de saci și pungi biodegradabile | Producător de filme din polietilenă
• Am investit 12 milioane de euro în 2021 în noua fabrică, utilaje și tehnologie de ultimă generație.
• Am integrat producția și reciclarea ambalajelor de polietilenă de la Somplast și Brikston 

Construction Solution
• Am depus proiect de ajutor de stat de 10,8 milioane de euro pentru producția de folie stretch.

• Participație achiziționată în decembrie 2020. Preluată de la sfârșitul lunii Aprilie 2021.
• Principala activitate: gestionarea site-ului de producție din Năsăud, unde își desfășoară activitatea 

TeraPlast Recycling și parte din TeraBio Pack.

Participație TRP : 100%

Participație TRP: 100%

Participație TRP: 100%

Participație TRP: 70%



STRUCTURA GRUPULUI TERAPLAST

Instalații

Parc Industrial TeraPlast

Liderul pieței de canalizări 
exterioare

Granule

Parc Industrial TeraPlast

Liderul pieței din România

Reciclare PVC rigid

Parc Industrial TeraPlast

Cel mai mare producător de PVC rigid 
micronizat din Europa și în top 5 
reciclatori europeni de PVC rigid 

Investiție de 12 mil EUR 
în 2021, operaționalizată în T4

Ambalaje 
biodegradabile

Parc Industrial TeraPlast

Rețea de distribuție
bine dezvoltată pe piețele externe

Ambalaje
polietilenă

Năsăud
Sighișoara

Exporturi de aprox. 70% 
anual

Ferestre și uși

Bistrița



Cele mai importante evenimente din 2021

EVENIMENTE CHEIE 2021

➢ Finalizare exit-uri (divizia Steel, profile de tâmplărie & TeraPlast Ungaria)

➢ Distribuție de dividende → 226,6 milioane de lei

➢ acțiuni gratuite în cadrul majorării de capital social (1 la 4)

➢ Integrare business folii polietilenă preluat de la Somplast în TeraBio Pack, ulterior 
adăugate și activele preluate de la Brikston Construction Solutions

➢ Proiect nou depus pentru ajutor de stat: 10,8 mil EUR pentru fabrică folii stretch

➢ Operaționalizare fabrică ambalaje biodegradabile

➢ Creștere capacități de producție pentru țevi PVC și reciclare

➢ Membri TEPPFA (Asociația Europeană a producătorilor de țevi și fittinguri din 
materiale plastice) și Semnatar UN Global Compact (cea mai mare inițiativă globală 
de sustenabilitate, a ONU - raport în aprilie)

➢ Avansare în FTSE Russell (la Small Cap & All Cap) și includere în CECE MidCap al 
Bursei de la Viena

➢ Noul director de dezvoltare – Laszlo Vajda – care a condus business-ul unei
companii în top 3 mondial, pe piețele din România și Ungaria

➢ Implementare eVote pentru AGA

+181%
cel mai mare randament 
din BET în 2021

10
scor maxim în 
comunicarea cu investitorii

10,8 m€
valoare proiect ajutor de 
stat folii stretch 2022

33 m€
valoare investiții 
implementate în 2021



CLIMAT 2021

➢ Piața construcțiilor și-a păstrat evoluția în 2021, numărul proiectelor finalizate fiind mai mare decât în 

2020 (+61% în 2021*), chiar dacă spre finalul anului 2021 a cunoscut o ușoară încetinire (-0,9%**).

➢ Lucrările inginerești au scăzut în a doua jumătate a anului 2021 (-5,5%**) din cauza procesului prelungit 

și etapizat al reindexării prețurilor materialelor de construcții.

➢ Fluctuația prețurilor materiilor prime a impus întărirea strategiei de achiziții și adaptarea politicii 

comerciale la noile condiții.

➢ Creșterile din sectorul energetic au determinat și ele creșteri în costurile de producție la majoritatea 

producătorilor.

➢ Lipsa de disponibilitate a diverselor materiale a determinat unele întârzieri în livrarea de echipamente.

*conform raportului privind piața construcțiilor emis de IBC Focus
**conform ultimului raport INS disponibil

Principalele avantaje strategice și competitive ale Grupului TeraPlast pentru minimizarea impactului:

➢ Parteneriate pe termen lung cu furnizorii

➢ Politică agresivă de stocuri și transferul, într-o anumită măsură, a presiunii prețurilor materiilor prime în piață

➢ Utilizarea de materie primă reciclată

➢ Poziție de negociere privilegiată datorită dimensiunii Grupului



CIFRE CHEIE 2021

*nu include profitul aferent exit-urilor, de 189 milioane de lei.

PROFIT NET*

44,6
MIL. LEI

(2020: 29,7 MIL. LEI)

EBITDA

74,2
MIL. LEI

(2020: 54,5 MIL. LEI)

+36%

CIFRĂ 
DE AFACERI

615,1 
MIL. LEI

(2020: 396,2 MIL. LEI)

+50%+55%

MARJA EBITDA

12,1%

(2020: 13,7%)

➢ Au fost puse în funcțiune investiții demarate în regim propriu sau prin schema de 
ajutor de stat: extinderea capacității Recycling, fabrica de folii biodegradabile, 
extindere la producția de țevi din PVC

➢ Proiectele noi (investițiile) au contribuit cu 11% în total EBITDA a Grupului și cu 6% 
în profitul net

➢ Profitul operațional a crescut cu 41,7% față de 2020 și este triplu față de 2019

➢ Întârzierile în livrarea echipamentelor noi și perioadele de instalare și teste au 
determinat costuri nerecurente de 3,7 milioane de lei care nu au putut fi recuperate 
în 2021

➢ Exporturile s-au dublat, ajungând să atingă valoarea de 88 milioane de lei → 14,4% 
din cifra de afaceri consolidată

Grupul s-a dublat în perioada 2019 – 2021 ca vânzări și EBITDA și a crescut de aproape 5 ori 
la nivelul profitului net

PROFIT
OPERAȚIONAL

53,6
MIL. LEI
(2020: 13,7%)

+41%

Grup TeraPlast

RON '000 2019 2020 2021

Cifra de afaceri 342.816 396.180 615.111

EBITDA 34.294 54.456 74.242

EBITDA % 10,0% 13,7% 12,1%

Profit net 9.758 29.703 44.627

Profit net % 2,8% 7,5% 7,3%



CIFRE CHEIE 2021

➢ Liniile de business Instalații, Reciclare și Granule rămân motoarele Grupului TeraPlast în 2021 în termeni de 
cifră de afaceri și profitabilitate.

➢ Crește, conform strategiei, ponderea de clienți terți ai TeraPlast Recycling: +40% în 2021

➢ Pe segmentul fereste și uși, productivitatea nu a cunoscut îmbunătățirea scontată, însă cererea este încă
solidă, iar contractele cu principalii clienți au fost reînnoite.

➢ Pe ambalaje flexibile suntem într-o perioadă de ramp-up:

➢ în T4/2021 s-a pus în funcțiune fabrica de ambalaje biodegradabile;

➢ Se integrează și eficientizează producția de folii din PE preluată de la Somplast și de la Brikston
Construction Solutions.

>21 mil.
metri liniari de țeavă

~14 mil.
bucăți, fitinguri și 
produse rotoformate 

>19 mii
tone de granule

>13 mii
tone de material reciclat

>1.800 to
Ambalaje flexible (polietilenă,
biodegradabil & PE reciclată)

18%

27%

11%

43%

>180 mii
unități, ferestre, uși 
și accesorii

22%

Volume 2021 vs. 2020

 

mii lei      

  Total Grup 
Instalații & 
Reciclare 

Granule & 
Reciclare 

Ferestre & 
uși 

Ambalaje 
flexibile 

Cifra de afaceri 615,111 407,320 147,540 43,397 16,853 

% vs 2020 55% 40% 109% 24% n/a 
            

EBITDA 74,242 50,144 26,819 1,000 (3,721) 

% vs 2020 36% 18% 150% -28% n/a 

Marja EBITDA 12.1% 12.3% 18.2% 2.3% -22.1% 
    

    
Profitul net* 44,627     
% vs 2020 50%     
*nu include sumele aferente 
exit-urilor din 2021     



PERSPECTIVE & BUGET 2022

➢ Ne bazăm bugetul pe condițiile favorabile de piață create de:

➢ Începerea proiectelor de investiții majore susținute de PNRR (începând cu a 2-a jumătate a 
anului), fonduri structurale și Anghel Saligny

➢ Green deal-ul european care va favoriza business-urile de ambalaje biodegradabile și cel de 
reciclare

➢ Ne menținem obiectivele de creștere accelerată, de 2 cifre, și obiectivul ambițios de a atinge EBITDA de 
130 milioane lei, care reprezintă nivelul EBITDA anterior vânzării diviziei Steel

➢ În T1/2022 (martie) se finalizează fabrica de sisteme din polietilenă începută în 2021. Tot în 2022, după 
aprobarea proiectului de ajutor de stat, începe construcția fabricii de folii stretch

➢ Din trimestrul 2 al anului 2022, segmentul Granule va avea o creștere de 30% a capacității de producție 
la granule PVC plastifiate

mii lei Total Grup Instalatii & 
Reciclare

Granule & 
Reciclare

Ferestre & 
usi

Ambalaje 
flexibile

Cifra de afaceri 788,967 493,302 186,751 46,967 61,947
% vs 2021 28% 21% 27% 8% 268%

EBITDA 112,204 73,168 33,268 2,102 3,665 
% vs 2021 51% 46% 24% 110% n/a
Marja EBITDA 14.2% 14.8% 17.8% 4.5% 5.9%

Profit net 69,389
% vs 2021 55%



PERSPECTIVE & BUGET 2022

➢ Din 2022 se diversifică pilonii de creștere a Grupului, în principal 
datorită:

➢ Business-ului de ambalaje flexibile: fabrica de ambalaje 
biodegradabile, eficientizarea/integrarea foliilor din polietilenă de 
la Somplast și Brikston

➢ Continuarea dezvoltării portofoliului de clienți terți ai TeraPlast 
Recycling și potențialul de îmbunătățire a performanțelor 
TeraGlass

➢ Produse noi în portofoliu: canalizări interioare, protecție fibră 
optică, folie stretch

➢ PNRR implică un buget de aproape 4 miliarde de euro destinat 
proiectelor de investiții care influențează direct cererea pentru 
produsele TeraPlast și aduce oportunități de dezvoltare a business-urilor 
Grupului

➢ Exportul va continua să fie un vector de creștere. Ne propunem o 
creștere cu 40% a vânzărilor în afara României.

➢ Fabrica de folii stretch va constitui un nou pilon de creștere pentru 
viitor

➢ Ne focalizăm pe dezvoltarea de produse noi, inovatoare, cu valoare 
adăugată mare



PERSPECTIVE & BUGET 2022

➢ Din 2021 avem activ programul de whistleblowing (avertizor de integritate) disponibil 
atât angajaților, cât și colaboratorilor noștri

➢ Tot începând de anul trecut avem activă platforma LMS (Learning Management 
System) care permite colegilor noștri accesul la cursuri de formare și învățare, în 
propriul ritm și cu monitorizarea în timp real a progresului

➢ Continuăm instalarea de panouri fotovoltaice pentru a adăuga 2,2 MW capacității 
actuale, ca parte din obiectivul de a crește ponderea de energie din surse 
regenerabile

➢ Creștem cantitatea de produse din polietilenă reciclată

➢ Ne propunem să determinăm amprenta de carbon a Grupului (scop 1 & 2) și să ne 
întărim strategia privind sustenabilitatea atât din punct de vedere al planului de 
acțiune, cât și al raportării

➢ Continuăm extinderea și dezvoltarea inițiativelor de digitalizare

➢ S-a finalizat implementarea, la TeraPlast, a celei mai noi versiuni a SAP 
(S4HANA)

➢ Extindem implementarea SAP și automatizarea planificării producției la TeraBio 
Pack

Ne continuăm dezvoltarea și pe zona de ESG



CONCLUZII

➢ Principalii indicatori financiari au evoluat excelent în 2021, în pofida 
climatului de piață complex și a întârzierilor generate de factori externi
pe partea de punere în funcțiune a investițiilor. 

➢ Grupul a continuat să vândă volume semnificative în pofida creșterii 
costurilor cu materiile prime și a scăderii sectorului de construcții în 
semestrul II al anului 2021 (-5,5% la lucrările inginerești), ceea ce 
dovedește o creștere a cotei de piață a Grupului în anul 2021

➢ Obiectivul de a dubla ponderea exporturilor în cifra de afaceri a fost 
atins, acestea ajungând la 14,4% în 2021. În 2022, este vizată o 
creștere de 40% a exporturilor.

➢ Grupul s-a dublat față de 2019 ca cifră de afaceri și EBITDA, iar profitul 
net a crescut de 5 ori.

➢ Continuăm creșterea accelerată și în 2022

➢ Vom continua să avem ca priorități dezvoltarea de produse noi și 
inovatoare precum și extinderea amprentei geografice

➢ Vedem operațiunile de M&A ca parte integranta a strategiei de 
dezvoltare a Grupului



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

2021 | Sumar P&L

toate sumele in mii RON daca nu este specificat altfel

✓233.876 mii RON- profitul net 2021, inclusiv profitul din vânzarea business-ului steel
✓ 5.070 mii RON – contribuția proiectelelor noi la EBITDA 2021 (7% din total EBITDA), respectiv 414 mii EUR contribuția la profit net (7% 

din total profit net)
✓ Pt 2022 ne-am propus EBITDA de 112,2 mil RON, la care proiectele implementate la finalul anului 2021 urmează să adauge în 2022 

18,9 mil RON (17% din total EBITDA)



Q4 2021 |  Sumar PL 

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

➢Creștere accelerată în Q4 2021

➢ Profitabilitatea a fost semnificativ mai bună în Q4 2021 vs 2020  pentru bussiness-urile comparabile



Evoluție cifra de afaceri consolidată 12M 2021 vs 12M 2020

-> jumate din cresterea cifrei de afaceri
se datoreaza cesterii preturilor, ca 
urmare a cresterii preturilor materiilor
prime

-> am crescut volumele pe toate
grupele de produse. Investita pentru
cresterea capacitatii la tevi PVC (2 linii
de productie) functioneaza la 
capacitate.
In T1 2022 vom pune in functiune noua
fabrica de tevi din polietilena

->in 2021 am lansat produse noi, 
precum tevile de canalizare facute
integral din material reciclat

->am inceput productia de ambalaje
biodegradabile in investitia greenfield si
am intrat pe piata ambalajelor flexible 
din polietilena prin M&A

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

2020-2022B | Sumar P&L pe Segmente



Sumar Bilanț 2021 

Aspecte cheie

Intrări de mijloace fixe 2021 de 124,7 mil 
lei (2020: 29,8 mil lei), din care cele mai 
semnificate sunt pe Instalații și Reciclare de 70,9 
mil și Ambalaje flexibile de 51,8 mil RON. Pentru 
finalizarea proiectelor in derulare, Grupul va 
investi 47 mil lei in 2022.
=> Investitii de 200 mil lei in 2020 – 2022 pentru 
cresterea capacitatii si CapEx de mentenanta.

Gradul de indatorare scazut faciliteaza
finantarea proiectelor viitoare.

Cresterea stocurilor si creantelor la finalul anului 
2021 influentata de implementarea noilor 
investitii.



Sumar Cash-flow 2021 

Bridge 2021 

Bridge 2022 B



Vă mulțumim!
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