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STRUCTURA GRUPULUI TERAPLAST
Instalații

Parc Industrial TeraPlast

Liderul pieței de canalizări
exterioare

Ambalaje
biodegradabile

Parc Industrial TeraPlast

Investiție de 12 mil EUR
în 2021, operaționalizată în T4

Granule

Parc Industrial TeraPlast

Liderul pieței din România

Ambalaje
polietilenă

Năsăud
Sighișoara

Rețea de distribuție
bine dezvoltată pe piețele externe

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

Ferestre și uși

Bistrița

Exporturi de aprox. 70%
anual

EVENIMENTE CHEIE 2022
➢ Supunem aprobării acționarilor distribuirea de dividende din profitul net din
activitatea de producție a TeraPlast SA aferent trimestrelor 2-4 din 2021 (32 milioane
de lei)
➢ Am obținut pentru a treia oara nota 10 la Vektor si continuăm să ne îmbunătățim
politicile și aspectele de guvernanță corporativă

+181%

cel mai mare randament
din BET în 2021

➢ Suntem în top lichiditate după toți parametrii (valoare, volum și număr de tranzacții)
➢ Am demarat producția pentru TeraDuct (microtub pentru fibră optică)
➢ Am pus în funcțiune o parte din noua fabrică de sisteme din polietilenă

➢ Linia de sisteme de încălzire prin pardoseală este în curs de operaționalizare

33 m€

valoare investiții
implementate în 2021

10,8 m€

valoare proiect ajutor de
stat folii stretch 2022

10

scor maxim în
comunicarea cu investitorii

CLIMAT 2022
➢ Piața construcțiilor a crescut cu 5,9% în primele 2 luni din 2022 comparativ cu
aceeași perioadă din 2021.*
➢ Lucrările inginerești au scăzut cu 12,3% în aceeași perioadă (ian-feb
2022/2021).*
➢ Războiul din Ucraina a determinat creșteri semnificative ale prețurilor la
polimeri la nivel european.

➢ Grupul nu are expunere directă pe zonele afectate de conflict.
➢ Situația volatilă poate să pună presiune pe disponibilitatea materiilor prime. De
asemenea pot fi afectate termenele de livrare pentru echipamente.
Perspective de piață:
➢ Aproximativ 1 miliard de euro de cheltuit până în 31.12.2023 pentru POIM
➢ 1,8 miliarde de euro în PNRR pentru proiecte de apă-canal (neînceput)
➢ 2.151 de proiecte depuse pe programul Anghel Saligny pe componenta de apă și canalizare, în
valoare totală de cca. 8 miliarde de euro (40,57 miliarde lei)

*raport INS, serie ajustată

CIFRE CHEIE T1/2022
Cifra de afaceri a Grupului în T1/2022 s-a apropiat foarte mult de maximul istoric al cifrei de afaceri
din T3/2021 (cu doar 4% sub acest nivel record) în ciuda sezonalității specifice la început de an
-11%

+58%

CIFRĂ
DE AFACERI

170,5
MIL. LEI
(T1/2021: 107,8 MIL. LEI)

-41%

PROFIT NET

EBITDA

6,8
MIL. LEI

15,6
MIL. LEI
(T1/2021: 17,5 MIL. LEI)

MARJA EBITDA

9,2%

(T1/2021*: 11,7 MIL. LEI)

➢ Marje operaționale în scădere față de T1/2021, dar îmbunătățite
semnificativ față de T4/2021 ca urmare a creșterii utilizării capacităților
de producție și a gradului mai mare de transferare a costurilor cu
materiile prime în prețurile de vânzare. În luna martie 2022 s-a observat
o îmbunătățire a marjelor comparativ cu lunile precedente.
➢ Rezultatele bune din T1/2022 ne reconfirmă așteptările cu privire la
realizarea bugetului ambițios aprobat pentru întreg anul 2022.
Perspectivele se mențin pozitive pentru perioada următoare luând în
considerare și noile capacități de producție ce au început sau vor începe
activitatea în cursul anului 2022 pe baza investițiilor realizate.

(T1/2021: 13,7%)

T4/2021
mii lei

Total Grup

Instalatii & Granule & Ferestre Ambalaje
Reciclare Reciclare & usi
flexibile

Cifra de afaceri
% vs T1 2022

164.067
4%

106.481
7%

39.489
-11%

12.019
0%

6.079
59%

EBITDA
% vs T1 2022
Marja EBITDA

10.112
54%
6,2%

8.563
51%
8,0%

5.622
-5%
14,2%

-1.303
-91%
-10,8%

-2.770
-7%
-45,6%

*Nu include profitul net extraordinar provenit din finalizarea vânzării diviziei de produse din oțel.

CIFRE CHEIE T1/2022
Business-urilor mature, a căror amprentă în cadrul Grupului a fost extinsă, li s-au adăugat noi linii, aflate în plin proces de
accelerare și atingere a potențialului.

Total Grup

Instalații &
Reciclare

Granule &
Reciclare

Ferestre &
uși

Ambalaje
flexibile

Cifra de afaceri

170.560

113.736

35.104

12.072

9.648

% vs T1 2021

58%

49%

55%

36%

n/a

EBITDA

15.618

12.958

5.347

(115)

(2.572)

% vs T1 2021
Marja EBITDA

-11%
9,2%

-3%
11,4%

55%
15,2%

-116%
-1,0%

n/a
-26,7%

Profitul net

6.865

6.960

4.176

(656)

(3.614)

mii lei

➢ Au fost puse în funcțiune noi facilități de producție a căror impact în
rezultate va fi vizibil începând cu trimestrele următoare.
➢ Un nou produs a intrat în portofoliul Grupului sub brand-ul TeraDuct
(tubulatură pentru infrastructură de telecomunicații și fibră optică).

➢ O parte din utilajele pentru noua fabrică de polietilenă au fost instalate.
➢ Linia NeoTer (sisteme de încălzire și răcire prin pardoseală) este în curs de
punere în funcțiune în T2/2022. Pentru aceasta din urmă au existat unele
întârzieri în privința disponibilității unora dintre materiile prime, rezolvate
doar la finalul lunii aprilie.

INSTALAȚII & RECICLARE
➢ A asigurat 66% din cifra de afaceri consolidată la nivel de
Grup;
➢ EBITDA în scădere cu 3% din cauza voltatilității ridicate
pe piața materiilor prime, dar rata EBITDA în creștere cu
3,4 puncte procentuale față de ultimul trimestru din 2021.

FERESTRE & UȘI
➢ Rezultat afectat de un decalaj mare de implementare a
creșterilor de preț, care a generat o scădere pe termen
scurt a marjei brute.
➢ Noile prețuri (renegociate în T1/2022) vor intra în
vigoare în a doua parte a trimestrului 2, ceea ce va duce la
o îmbunătățire a rezultatelor din a doua parte a anului.

AMBALAJE FLEXIBILE
➢ Volume în creștere constantă, dar o majorare
semnificativă a producției este așteptată după finalizarea
licitațiilor de achiziții ale marilor lanțuri de magazine.
➢ Produse în curs de omologare la mari clienți, care vor
genera comenzi considerabile după încheierea acestor
proceduri necesare.

Creștere organică a cifrei de afaceri

Cifră de afaceri în creștere accelerată cu 58% Q1 2022 vs Q1 2021
➢ Am crescut volumele pe toate grupele
de produse. Cele mai mari creșteri de
volum s-au înregistrat la țevile PVC,
țevile PE și micronizatul reciclat din
PVC (TRP Recycling).
➢ Cifra de afaceri a produselor noi se
refera la ambalajele biodegradabile si
din polietilena
➢ Produsele lansate in 2022 vor contribui
la cresterea cifrei de afaceri in lunile
urmatoare: TeraDuct (tubulatură
pentru infrastructură de
telecomunicații și fibră
optică) si
107,9
191,9
NeoTer (sisteme
310de încălzire și răcire
prin pardoseală) care urmează să fie
pusă în funcțiune în T2/2022.
➢ Peste jumătate din creșterea cifrei de
afaceri se datorează creșterii prețurilor,
ca urmare a creșterii costului de
productie.

170,6
272,9

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ
T1/2022 | Sumar P&L

Cifra de afaceri
• In 2022, Teraplast s-a concentrat pe cresterea
volumelor vandute, acestea fiind peste estimari;
• Cresterea se datoreaza inclusiv demararii
productiei in unitati noi;
EBITDA
• Cresterea preturilor la materii prime, in special
pentru segmentul Instalatii, nu a putut fi
transferata integral inspre clientii finali, ceea ce a
dus la scaderea EBITDA (-11% vs T1 2021)
• Fata de trimestrul precedent (T4 2021), Teraplast
a reusit o imbunatatire a marjelor chiar daca
trendul de crestere a preturilor la materii prime sa mentinut si in 2022;
• Divizia de ambalaje flexibile, noua in cadrul
grupului, a avut EBITDA negativa in 2022 (-2.57m
RON) intrucat inca suporta costurile de
operationalizare a liniilor de productie si de
eficientizare a unor active provenite din fuziuni si
achizitii;

toate sumele in mii RON daca nu este specificat altfel

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ
T1/2022 | Sumar P&L pe Segmente

Rezultatele reflecta reziliența operațiunilor grupului in contextul
economic radical diferit față de anul precedent

Marje operationale in scadere
datorita volatilitatii ridicate pe
piata materiilor prime.

Cea mai buna performanta
la nivel de Grup, EBITDA
avand un avans de 55%.

Cresterile de pret vor intra
in vigoare in a doua parte
a T2’2022.

Volumele sunt in crestere,
produsele in curs de
omologare la lanturile de
magazine

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ
T1/2022 | Sumar Bilant
Aspecte cheie
• Grupul mai are de platit investitii
de 28 mil lei din planul de
investitii pt 2020 – 2022 de
200 mil lei; platile pentru
investitii au fost de 18 mil lei in
Q1 2022
• Gradul de indatorare ramane
scazut facilitand finantarea
investitiilor viitoare. In 2022,
Grupul va investi 10 mil lei in
imbuntatirea capacitatilor de
productie si 24 mil lei in
productia de energie
regenerabila
• Din ajutorul de stat ramas de
incasat, de 55 mil lei, au fost
depuse in martie cereri de
rambursare pentru 31 mil lei, ce
se vor incasa la final de Q2

* CA si EBITDA din ultimele 12 luni

• Capitalul circulant net a
crescut valoric in Q1'22 vs Q4'21
in linie cu cresterea business-ului
- CCC (ciclul de conversie al
numerarului) s-a imbunatatit de
la 110 zile in FY'2021 la 103 zile
in Q1'2022.

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ
T1/2022 | Sumar CF
Bridge 31 martie 2022

➢ Imbunatirea numerarului din exploatare in Q1 2022 vs Q1 2021 se datoreaza
performantelor mai bune inregistrate in gestionarea capitalului de lucru
➢ Scadere DSO cu 27%, in timp ce rotatia stocurilor a ramas constanta.
➢ Principalele iesiri de numerar au fost pentru finantarea investiilor in curs.

toate sumele in mii RON daca nu este specificat altfel

Vă mulțumim!
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