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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

Exporturi de aprox. 70% 
anual

Ferestre și uși

Bistrița



NOUTĂȚI S1/2022

➢ Acționarii au aprobat distribuirea de dividende din profitul net din 
activitatea de producție a TeraPlast SA, aferent trimestrelor 2-4 din 
2021 (32 milioane de lei)

➢ Am depus un proiect prin PNRR pentru construcția unei noi centrale 
fotovoltaice (valoare totală proiect cca. 5 milioane de euro)

➢ Am primit acordul de finanțare pentru fabrica de folii stretch (10,8 mil. 
euro) – în prezent suntem în faza de proiectare a halei

➢ Fabrica de sisteme din polietilenă produce țevi cu diametre de până la 
1200mm

➢ S-a finalizat metodologia evaluării amprentei de carbon a Grupului –
rezultatele studiului urmează să fie publicate în luna august.

➢ Am finalizat un studiu de percepție în rândul investitorilor, iar acesta 
este una dintre bazele pe care vom construi strategia de IR pentru 
următorii 3 ani



EVOLUȚIA PIEȚEI

➢ Piața construcțiilor a crescut cu 1,3% în primele 5 luni din 2022 comparativ cu aceeași perioadă din 2021.*

➢ Lucrările inginerești au scăzut cu 10,8% în aceeași perioadă (ian-mai 2022/2021).*

*raport INS, serie ajustată

Construcții inginerești➢ Principalele cauze rămân întârzierile mari, atât la

lansarea unor noi licitații, cât și la indexarea

contractelor vechi în funcție de noile costuri. Au apărut

blocaje, iar activitatea pe șantiere a stagnat.

➢ Prin Anghel Saligny sunt aprobate proiecte în valoare

de aproape 6 miliarde de lei, însă nu avem vizibilitate

cu privire la începerea execuției lor.

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/indici_constr05r22.pdf


CIFRE CHEIE S1/2022

PROFIT NET

16,4
MIL. LEI

(S1/2021: 28,7 MIL. LEI)

EBITDA

35,8
MIL. LEI

(S1/2021: 42,74 MIL. LEI)

-16%

CIFRĂ 
DE AFACERI

373,7 
MIL. LEI

(S1/2021: 272,9 MIL. LEI)

+37%

MARJA EBITDA

9,6%

(S1/2021: 15,7%)

Grupul TeraPlast a avut o cifră de afaceri în creștere în semestrul 1 din 2022, dar într-un ritm
inferior intervalelor precedente. O evoluție excelentă au cunoscut-o exporturile care, în primul
semestru au atins nivelul de 63,8 milioane de lei, în creștere cu 79% comparativ cu S1 2021.

-42%

➢ Rezultatul consolidat la nivel de Grup a fost afectat de evoluții sub estimări ale diviziilor Ferestre&Uși și Ambalaje flexibile.

➢ Grupul a temporizat creșterea capacităților de producție în funcție de factorii care determină piața. În același timp investițiile programate,
cum ar fi noua fabrică de folii stretch avansează, iar proiecte începute, ca unitatea de țevi pentru apă și gaz, au devenit operaționale în
trimestrul 2.

➢ Dificultățile pe segmentele noi, cauzate de perioade de maturizare a investițiilor noi mai lungi decât ne-am așteptat sau de unele întârzieri
la renegocierea contractelor vor fi depășite.



CIFRE CHEIE S1/2022

➢ Marja EBITDA s-a menținut la nivelurile țintite pentru liniile de business Instalații și 
Granule, însă marja la nivel de Grup a fost afectată de rezultatele TeraGlass și 
TeraBio Pack. 

➢ Profitul net a cunoscut o contracție, până la 16,4 milioane de lei (S1/2021: 28,7 
milioane lei), pe un puternic efect de bază și ca urmare a punerii în funcțiune a 
noilor investiții, care sunt încă în faza de „ramp up”.

INSTALAȚII & RECICLARE

➢Cea mai mare pondere în rezultatul consolidat la nivel de 
grup. Un factor esențial care a determinat evoluția bună a 
fost utilizarea intensivă a materialului reciclat. Acesta 
reprezintă un avantaj competitiv în condițiile actuale de 
piață și contribuie semnificativ la gestionarea optimă a 
costurilor. 

FERESTRE & UȘI

➢EBITDA negativă a TeraGlass a provenit din actualizarea 
lentă a prețurilor în funcție de noile costuri. Situația s-a 
îmbunătățit semnificativ în iunie, când, în baza contractelor 
renegociate, care reflectă costurile actuale, divizia a avut o 
marjă EBITDA pozitivă, de 5,5%, care a ameliorat evoluția 
din lunile anterioare și în același timp imprimă un sens 
ascendent profitabilității în semestrul 2.

AMBALAJE FLEXIBILE
➢Nu și-a atins pragul de rentabilitate din cauza procesului
standard de pătrundere pe piață: clienții cer mostre pentru
testare, iar între testare și comanda efectivă trece un 
interval de timp apreciabil, prelungit de contextul general 
de piață. 
➢Un impuls pentru producția de ambalaje biodegradabile
este așteptat în urma câștigării unor licitații cu mari lanțuri
de magazine, care vor deveni efective în ultima parte a 
anului curent. 

Diviziile principale și cu tradiție în Grup au avut evoluții bune chiar dacă mediul economic a devenit incomparabil mai dificil
față de anul trecut. 

Rezultate S1 2022
mii lei

Total Grup Instalatii & 
Micronizat 
reciclat

Granule, inclusiv 
reciclate

Ferestre & 
usi

Ambalaje 
flexibile

Cifra de afaceri 373.691 249.703 76.749 27.889 19.349

% vs S1 2021 37% 37% 19% 40% n/a

EBITDA 35.762 30.912 10.818 -530 -5.438

% vs S1 2021 -16% 4% -8% n/a n/a

Marja EBITDA 9,6% 12,4% 14,1% -1,9% -28,1%



FORECAST 2022

Bugetul a avut la bază un scenariu
macroeconomic mult mai favorabil decât ceea 
ce s-a concretizat pânâ în prezent (nu sunt 
pornite niciunul din programele de 
infrastructură anunțate: PNRR, Anghel 
Saligny și sunt întârzieri și la proiectele 
POIM). Din aceste motive am revizuit 
forecastul pentru anul 2022. Noile proiecții au 
în vedere:

➢ Creștere cu 15% a cifrei de afaceri față de 
anul 2021

➢ Creștere cu 12% a EBITDA comparativ cu 
2021, și menținerea unei marje EBITDA 
pentru întreg Grupul de două cifre, 
respectiv 11,8%.

➢ Principalele surse de creștere sunt
Instalațiile și Reciclarea, iar un efect pozitiv
este așteptat dintr-o potențială
redinamizare a lucrărilor de infrastructură
în a doua parte a trimestrului 3.

➢ Pentru linia de Granule, Grupul își propune 
o EBITDA de peste 20 milioane de lei li o 
marjă de 13,7%.

➢ Profitul net va fi similar celui de anul
trecut, când Grupul a înregistrat un profit 
net din activitatea operațională de 42,3 
milioane de lei.

Rămânem la fel de determinați în creșterea profitabilității Grupului prin diverse măsuri și
pârghii, în ciuda unor fenomene adverse, cum au fost cele de care ne-am lovit: materii prime
scumpe sau blocaje în domeniul construcțiilor. Țintim în continuare creșteri cu două cifre, dar
adaptate la noua realitate economică.



Creștere organică a cifrei de afaceri

191,9 272,9

Cifră de afaceri în creștere cu 37% S1 2022 vs S1 2021

310
107,9

170,6

➢ Creșterea cifrei de afaceri în proporție 
semnificativă se datorează creșterii
prețurilor, ca urmare a creșterii costului
de productie.

➢ Cele mai mari creșteri de volum s-au 
înregistrat la țevile PVC și micronizatul 
reciclat din PVC (TRP Recycling). 

➢ Cifra de afaceri a produselor noi se 
referă în cea mai mare parte la 
ambalajele biodegradabile, la care se 
adaugă și produsele noi lansate în 
2022 TeraDuct (tubulatură pentru
infrastructură de telecomunicații și
fibră optică) si NeoTer (sisteme de 
încălzire prin pardoseală) care au fost 
puse în funcțiune la finalul semestrului
I 2022. 



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

toate sumele in mii RON daca nu este specificat altfel

Cifra de afaceri
▪ Cresterea preturilor de vanzare, cresteri de volum si

produse noi
▪ Exporturile au fost 17% din cifra de afaceri in

S1/2022 (13% in S1/2021)

EBITDA
• Marja EBITDA s-a menținut la nivelurile țintite pentru 

liniile de business Instalații și Granule
• Reciclarea PVC a fost un factor esențial care a 

determinat EBITDA in crestere la Instalatii. Utilizarea
PVC reciclat reprezintă un avantaj competitiv în 
condițiile actuale de piață și contribuie semnificativ la 
gestionarea optimă a costurilor.

• Cresterea preturilor la materii prime nu a putut fi 
transferata integral inspre clientii finali.

• Divizia de ambalaje flexibile, noua in cadrul grupului, 
a avut EBITDA negativa in 2022 intrucat necesita
costuri suplimentare de producție și o perioadă mai 
lungă de optimizare din cauza procesului standard 
de patrundere pe piata si a contextului nefavorabil
general.

H1/2022 Sumar P&L

RON '000
FY'2021 FY2022B

Var %

vs PY
6M'21 6M'22

Var %

vs PY
x

Cifra de afaceri x 615.111   708.361   15% 272.903   373.691   37%

Alte venituri din exploatare incl subventiix 3.486      4.322      24% 1.391       1.843      32%

Venituri din exploatare, Total x 618.597   712.683   15% 274.294   375.534   37%

Materiile prime, consumabile folosite si marfurix (406.509) (466.051) 15% (173.633)  (255.723) 47%

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor x (69.275)   (79.854)   15% (30.083)    (41.328)   37%

Amortizare si ajustarile pentru deprecierea activelor si provizioanex (23.204)   (24.908)   7% (8.942)      (15.312)   71%

Alte cheltuieli operationale x (66.291)   (83.648)   26% (27.876)    (40.177)   44%

Total cheltuieli din exploatare x (565.279) (654.461) 16% (240.534)  (352.541) 47%

Rezultat Operational x 53.319    58.222    9% 33.760     22.993    -32%

EBITDA x 74.640    83.281    12% 42.782     35.762    -16%

EBITDA % x 12,1% 11,8% 15,7% 9,6%

Rezultat financiar, net x (2.344)     (5.909)     152% (1.791)      (3.036)     70%

Profit brut x 50.975    52.313    3% 31.970     19.957    -38%

Impozit pe profit x (8.684)     (8.495)     -2% (3.295)      (3.555)     8%

Profit net x 42.291    43.818    4% 28.674     16.402    -43%

Net Profit % x 6,9% 6,2% 10,5% 4,4%



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

Business-ul de reciclare a avut 
marje duble comparativ cu 
anul trecut, ceea ce a ridicat 
performanta diviziei.

Cea mai mare marja 
EBITDA din Grup. 
Valoric, indicatorul este ușor 
sub nivelul record din S1'21.

Se estimează continuarea 
trendului pozitiv început 
in luna iunie când a 
înregistrat 5.5% EBITDA.

Obiectivul pentru H2 este 
atingerea pragului de 
rentabilitate.

Rezultatul consolidat la nivel de Grup a fost afectat de evoluții sub estimări 
ale diviziilor Ferestre & Uși și Ambalaje flexibile. Aceasta din urmă nu și-a 
atins pragul de rentabilitate din cauza procesului standard de pătrundere 
pe piață

Grup Teraplast Instalatii si reciclare Granule Confectii tamplarie Ambalaje flexibile

H1/2022 P&L Segmente

RON '000
6M'21 6M'22

Var %

vs PY
6M'21 6M'22 Var % 6M'21 6M'22 Var % 6M'21 6M'22 Var % 6M'21 6M'22

Cifra de afaceri 272.903   373.691   37% 182.242   249.703   37% 64.592   76.749    19% 19.915   27.889   40% 6.154  19.349   

Alte venituri din exploatare incl subventii 1.391       1.843      32% 950         1.133      19% 4           53           1352% 410       417       2% 27       241       

Venituri din exploatare, Total 274.294   375.534   37% 183.193   250.836   37% 64.596   76.802    19% 20.324   28.306   39% 6.181  19.590   

Materiile prime, consumabile folosite si marfuri(173.633)  (255.723) 47% (115.018) (164.988) 43% (42.949) (57.366)   34% (11.398) (18.023) 58% (4.268) (15.346) 

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor (30.083)    (41.328)   37% (19.537)   (25.376)   30% (5.188)   (4.350)     -16% (4.137)   (5.754)   39% (1.221) (5.848)   

Amortizare si ajustarile pentru deprecierea activelor si provizioane(8.942)      (15.312)   71% (6.191)     (10.387)   68% (1.680)   (1.512)     -10% (893)      (1.372)   54% (177)    (2.042)   

Alte cheltuieli operationale (27.876)    (40.177)   44% (19.226)   (27.502)   43% (4.686)   (4.268)     -9% (3.284)   (4.450)   36% (681)    (3.957)   

Total cheltuieli din exploatare (240.534)  (352.541) 47% (159.971) (228.253) 43% (54.503) (67.496)   24% (19.712) (29.599) 50% (6.347) (27.192) 

Rezultat Operational 33.760     22.993    -32% 23.221    22.582    -3% 10.093   9.306      -8% 612       (1.293)   -311% (166)    (7.603)   

EBITDA 42.782     35.762    -16% 29.601    30.912    4% 11.773   10.818    -8% 1.369    (530)      -139% 39       (5.438)   

EBITDA % 15,7% 9,6% 16,2% 12,4% 18,2% 14,1% 6,9% -1,9% 0,6% -28,1%



Aspecte cheie

* CA si EBITDA din ultimele 12 luni

• Plățile pentru investiții au fost de 
44,3 mil lei in S1 2022.

• In 2022, Grupul va investi:
- 10 mil lei în îmbunătățirea

capacităților de producție
- 22,6 mil lei în producția de energie

regenerabilă
- Vom incepe investitia de 56 mil lei 

in fabrica de folii stretch, investitie
cofinantata prin ajutor de stat

• Din ajutorul de stat rămas de 
încasat, de 55 mil lei, au fost
depuse în martie cereri de 
rambursare pentru 31 mil lei, din 
care am incasat ajutorul de stat de 
12 mil lei pentru BioPack, TRP 
urmand a incasa în cursul Q3 2022.

• Capitalul circulant net a 
crescut valoric in Q2'22 vs Q1’22 în 
linie cu creșterea vanzarilor

• In a doua parte a anului, Grupul va
genera Cash din operatiuni, 
inclusive ca rezultat al sezonalitatii

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

S1/2022 | Sumar Bilant



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

S1/2022 | Sumar CF

toate sumele in mii RON daca nu este specificat altfel

Bridge 30 iunie 2022 

➢ Investitiile platite in S1 2022 sunt in cea mai mare parte cofinantate prin
ajutor de stat, prin urmare, cresterea gradului de indatorare este temporara

➢ In S2, focusul este pe reducerea capitalului circulant ca raspuns la contextul
pietei



1. Ref. ambalaje biodegradabile, care este stadiul contractelor si al licitatiilor care au avut loc? S-a reusit intrarea in anumite lanturi mari? Din ce este contractat pana acum

pentru 2022, in % cat reprezinta din targetul pe 2022?

2. Ref. achizitii, de aproape un an se transmite mesajul ca se doreste valoare si nu doar achizitii de dragul achizitiilor, desi la final de 2021 lucrurile pareau mai ferme.

Pentru 2022 este stabilit ceva, sau, tinand cont de contextul actual, se amana pe 2023?

3. Pentru 2022, cand vor incepe sa intre fondurile din Anghel Saligny si/sau PNNR si pentru ce activitati?

4. Ref. targurile internationale la care ati participal anul acesta, ati spus la un moment dat ca au fost niste contacte cu potential in viitor. S-a concretizat ceva pentru 2022?

5. Va mai fi posibila, in acest an, o revenire a pretului actiunii TRP la nivelul din 2021?

6. Ce investiții vor fi în viitorul apropiat?

7. Cum previzionati ca va evolua piata materialelor de constructii in partea a-2-a a anului in curs ?

8. Cand preconizati ca veti putea oferi folie stretch pe piata de ambalaje flexibile din Romania ?

9. Veți cere aprobarea AGA pentru rectificarea de buget?

10. Am calculat că raportul dintre veniturile din producție și costul materiilor prime este în scădere. Care credeți că va fi tendința pe viitor? Aveți probleme cu transferul

creșterii costurilor, către clienții finali?

11. Din situațiile financiare individuale am remarcat că vă plătiți integral investițiile din trageri de credite. Cum reușiți asta?

12. Deși durata de încasarea a clienților este în scădere, soldul creanțelor comerciale este în creștere. Nu vă gândiți să le asigurați, măcar parțial?

Întrebări primite anterior teleconferinței



Vă mulțumim!



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.

©2021 TeraPlast SA. Toate drepturile rezervate.


