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Activitățile Grupului TeraPlast la finalul anului 2022
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Reciclare PVC rigid PVC reciclat micronizat
PVC reciclat regranulat

Ambalaje biodegradabile și 
compostabile
Ambalaje din polietilenă

Ferestre & uși PVC
Ferestre & uși aluminiu
Uși de garaj
Pereți cortină

Instalații
Granule

498

Sisteme pentru canalizări interioare
Sisteme pentru canalizări exterioare
Sisteme pentru transport și distribuție 
apă și gaze naturale
Sisteme de management al apelor
pluviale
Sisteme pentru protecție cabluri
Încălzire prin pardoseală

Granule PVC plastifiate și rigide
Granule HFFR

150

Ambalaje flexibile

196

Ferestre și uși
din PVC și aluminiu

Linii de business Angajați la 31.12.2022 Categorii de produse



➢ Am operaționalizat investițiile în extinderea capacităților 
de producție și în diversificarea segmentelor de activitate.

➢ În urma acestora, Grupul TeraPlast este cel mai mare 
procesator de polimeri din Europa Centrală și de Est.

Cel mai mare procesator de polimeri din Europa Centrală și de Est

219 mil. lei
Valoarea investițiilor din 

perioada 2021-2022.



Ce stă la baza viziunii noastre

Creștere anuală de două cifre atât 
organic, cât și prin M&A

Investiții continue pentru integrarea 
inovațiilor și a soluțiilor durabile în 
business-urile noastre

Orientare spre dezvoltare 
internațională

Disciplină în alocarea de capital și în 
investiții

Performanțe peste media pieței cu 
obiectivul de a fi lideri pe toate 
segmentele pe care activăm

Monitorizare strictă a riscului de 
credit intern și extern; dependență 
redusă de clienți

Politică de achiziții eficace și bază 
de furnizori diversificată

Procese de producție eficiente (cost-
effective)

Portofoliu de produse diversificat

Strategii de nișă și leadership de 
costuri

Potențial uriaș pe infrastructura 
națională și regională (bugete de 
peste 8 mld euro)

Capacitățile de producție pot deservi 
cererea din următorii ani

Ne extindem și diversificăm prin 
investiții constante

Portofoliul diversificat și sinergiile la 
nivelul materiilor prime reduc 
impactul crizelor asupra 
performanței Grupului în timp

Avem obiective clare, stabile/puternice Model de business rezilient Orientare spre viitor



2022 – anul provocărilor 

➢ Anul 2022 a fost al doilea cel mai bun an din istoria Grupului
TeraPlast.

➢ Am finalizat implementarea celui mai ambițios plan de investiții
din istoria Grupului (219 mil. lei în perioada 2021-2022) și
suntem cel mai mare procesator de polimeri din Europa
Centrală și de Est.

➢ Ne-am extins prezența regională prin deschiderea depozitului
din Ungaria și creșterea portofoliului de clienți externi pentru
Ambalaje flexibile.

➢ În ciuda contextului dificil în care ne-am desfășurat activitatea
și a impactului pe care acesta l-a avut asupra rezultatelor
Grupului (erodarea marjelor, scăderea profitului net),
dezvoltarea Grupului pe termen mediu și lung nu e fost
afectată. Pentru 2023 avem planificate investiții în valoare
totală de 102 mil lei.

➢ Pozițiile fruntașe pe piețele pe care activăm, politica de
aprovizionare și sinergiile la nivel de Grup diminuează impactul
negativ potențial asupra evoluției afacerilor noastre.

➢ Ne-am desfășurat activitatea într-un context economic mondial și
regional fără precedent.

➢ Dinamica piețelor de materii prime s-a schimbat radical ca efect
colateral al războiului din Ucraina.

➢ Ne-am confruntat cu întârzieri în transferul (parțial al) costurilor în
piață pe segmentul Ferestre & Uși și pornirea mai lentă a
segmentului Ambalaje flexibile (faza de ramp-up a fost afectată și de
piața aflată în reașezare).

➢ Piața lucrărilor de apă-canal a încetinit în 2022; deși a înregistrat
creșteri an/an, acestea se datorează avansului timid din ultimul
trimestru al anului în cadrul programelor publice prin PNRR și Anghel
Saligny, insuficient însă pentru a recupera diferențele față de
așteptări.

➢ Costurile cu amortizarea au crescut din cauza creșterii bazei de
active a Grupului. Au crescut și ratele dobânzilor la lei (→ o
cheltuială suplimentară de 8,3 mil lei în 2022). Acești doi factori au
impactat profitul net.

Provocări Perspective

Privim permanent pe un orizont lung de timp, de peste 5 ani. Ne păstrăm direcția de dezvoltare prin diversificarea
segmentelor de business, creșterea amprentei geografice, creșterea independenței energetice și substituirea materiilor
prime virgine cu material reciclat acolo unde este posibil. Astfel, vom maximiza valoarea adăugată pentru acționari.



Rezultate cheie 2022

EBITDA

52,7
MIL. LEI

(2021: 74,6 MIL. LEI)

CIFRĂ DE AFACERI

711 
MIL. LEI

(2021: 615 MIL. LEI)

+16%

MARJA
EBITDA

7,4%
(2021: 12,1%)

• Rezultatele preliminare reflectă contextul economic, operaționalizarea investițiilor recente și instabilitatea
piețelor materiilor prime.

Am reușit să ne consolidăm cota
de piață în anul 2022, iar poziția

de lider ne va permite să
fructificăm oportunități de 

afaceri odată ce piețele în care 
activăm își vor reveni în următorii

ani.

EBITDA este sub nivelul record 
din 2021 ca urmare a volatilității
prețurilor la materiile prime și a 

unui nivel sub estimări a 
lucrărilor de apă – canal finanțate
din fonduri europene și bugetare. 

Scăderea față de buget, dar și
față de revizuirea de la 9 luni, a 

fost cauzată de schimbarea
radicală a dinamicii piețelor

materiilor prime ca efect
colateral al războiului din 

Ucraina, precum și de 
performanțele sub așteptări a 

unora dintre segmente.

VOLUM

77.904 TONE
(2021: 80.843 TONE)

-29% -4%



Evoluție 2022

>24 mil.
metri liniari de țeavă

~13 mil.
bucăți, fitinguri și 
produse rotoformate 

>16 mii
tone de granule

>14 mii
tone de material reciclat

>3 mii
tone ambalaje flexible (PE,
biodegradabil & PE reciclată)

17%

-10%

-17%

10%

172 mii
unități, ferestre, uși 
și accesorii

77%

Volume 2022 vs. 2021

20%



Rezultate cheie 2022

Deși unele segmente au performat la nivel record, rezultatul consolidat
poartă amprenta perioadei pe care am parcurs-o. Am mers în continuare
pe calea dezvoltării, în pofida contextului dificil, pentru a continua să
livrăm creștere acționarilor noștri. Chiar dacă profitabilitatea a fost sub
așteptări, avem baza pentru a livra rezultate odată cu începerea
normalizării situației generale.” În acest moment considerăm că ce a fost
mai greu a trecut, iar anul curent va aduce o revigorare, o reașezare, un
context mai bun din perspectiva volatilității prețurilor, lucruri care
pregătesc următoarea perioadă de creștere.

INSTALAȚII & RECICLARE

➢A generat cca 97% din EBITDA consolidat.
➢Marja EBITDA a rămas solidă: 10,4%
➢Cifra de afaceri a crescut datorită inflației; volumele 
au stagnat, ceea ce a generat presiuni pe marjă.

FERESTRE & UȘI

➢Cifră de afaceri în creștere din creșterea volumelor.
➢Materii prime aflate în creștere accelerată în 2022.
➢EBITDA afectată de transferarea costurilor.

AMBALAJE FLEXIBILE

➢Cantitățile produse în 2022 sunt la jumătate din 
capacitate; rentabilizarea durează mai mult timp decât 
estimările inițiale.
➢Trend crescător vizibil din a doua jumătate a anului 
2022.

GRANULE & RECICLARE

➢Afectat de diferențe semnificative de cotații între 
materiile prime din EU și cele non-EU.
➢S-a concentrat pe menținerea poziției de lider.
➢Marjă peste media TeraPlast: 10,1%

mii lei Total Grup Instalatii &

Reciclare

Granule & 

Reciclare

Ferestre

& usi

Ambalaje

flexibile

Cifra de afaceri 711.126 488.214 126.073 56.500 40.340

% vs 2021 16% 20% -15% 30% 139%

EBITDA 52.718 50.948 12.681 346 -11.257

% vs 2021 -29% 1% -53% -65% n/a

Marja EBITDA 7,4% 10,4% 10,1% 0,6% -27,9%



Dezvoltarea noastră integrează aspecte de dezvoltare durabilă

Modelul nostru de business țintește integrarea optimă a întregului lanț valoric, respectarea eticii de afaceri, dezvoltarea unui mediu social
și economic durabil precum și reducerea impactului negativ potențial pe care îl putem avea asupra a ceea ce ne înconjoară.

➢ Suntem parte din organizații relevante internaționale pentru a fi la curent cu 
trendurile din piață, inovațiile și inițiativele durabile (ex. TEPPFA, Recovinyl, UN Global 
Compact, European Bioplastics).

➢ Ne evaluăm anual performanțele în cadrul analizei de management, monitorizăm 
amprenta de carbon pe care o avem și ne implicăm în programe sociale (ex. 
învățământ dual).

➢ Participăm la inițiative de evaluare ESG → rating TeraPlast disponibil pe BVB Research 
Hub.

Avem proiecte concrete care adresează dezvoltarea durabilă:

22.494

Tone CO2 eq.
Scop 1 & 2

Amprenta de carbon a 
Grupului TeraPlast în 

2021

Centrala fotovoltaică:

Avem deja o centrală 
fotovoltaică realizată cu 
E.ON (1,9 mil eur)

Mai construim o centrală 
fotovoltaică proiectată la o 
putere de 4,56 MWp

Vom reduce emisiile, în 
total, cu aprox 4.500 tone 
CO2 eq./an 

Ambalaje biodegradabile

Tehnologia fabricii TeraBio 
are o amprentă de carbon 
mai mică cu peste 95% față 
de tehnologia convențională.

Produsele sunt certificate 
OK Compost de către TUV 
Austria.

Integrare material 
reciclat

Avem produse care 
integrează material reciclat 
și care sunt realizate din 
100% reciclat (Grin Pipe, 
folii din polietilenă).

Pentru producția de țevi cu 
PVC reciclat avem patent 
internațional.

Cel mai mare reciclator

Prin TeraPlast Recycling 
suntem cel mai mare 
producător de PVC reciclat 
micronizat din Europa.

Conform studiilor, prin 
fiecare 1 tonă de PVC 
reciclat sunt salvate 2 tone 
de CO2.

Digitalizare și 
guvernanță

Ne digitalizăm procesele 
pentru a reduce impactul 
asupra mediului și a ne 
eficientiza.

Avertizorul de integritate 
este disponibil public pentru 
oricine dorește să sesizeze 
nereguli.



Elemente cheie buget 2023

EBITDA

75
MIL. LEI

(2022: 52,7 MIL. LEI)

+42%

CIFRĂ DE AFACERI

848
MIL. LEI

(2022: 711 MIL. LEI)

+19%
MARJA
EBITDA

8,8%
(2022: 7,4%)

• Pentru anul în curs, Grupul TeraPlast țintește creșteri semnificative ale performanței financiare, estimând o accelerare
a lucrărilor de infrastructură așteptată cel târziu la începutul T3/2023.

Rezultatele consolidate în
2023 vor fi în ameliorare

pe fondul reducerii
volatilității prețurilor. Cifra
de afaceri va crește din 
majorarea volumelor. 

Bugetul prezentat pentru
anul 2023 nu include 

efectele determinate de 
eventuale fuziuni/achiziții.

102 mil. lei
Valoarea investițiilor 

în 2023.

Cele mai importante proiecte de investiții din 2023 
sunt fabrica de folii stretch și centrala fotovoltaică.

VOLUM

89.468 TONE
(2022: 77.904 TONE)

+14,8%



Premise & oportunități 2023

➢ Segmentul Instalații și Reciclare va beneficia, începând cu a doua jumătate a anului, de un efect pozitiv al intrării în faza de execuție a proiectelor
din Programul Anghel Saligny și a celor rămase în cadrul POIM. Demararea lucrărilor de infrastructură va duce la depășirea volumelor record din
2021.

➢ Pentru segmentul Granule și Reciclare este prognozată o normalizare a condițiilor de piață din perspectiva stabilității prețurilor și implicit a cererii
pentru produse fabricate în UE.

➢ TeraGlass, prin segmentul Ferestre și uși, are în vedere un impact pozitiv în urma demarării proiectelor din PNRR privind eficiența energetică a
clădirilor, cu un potențial la nivelul întregii piețe de 2 miliarde de euro. Pe acest segment Grupul anticipează o scădere a prețului mediu și o
creștere a volumelor. Profitabilitatea se va îmbunătăți pe fondul dispariției presiunilor de creștere a prețurilor materiilor prime. Pe de altă parte,
va exista un impact nefavorabil din cauza creșterii salariului minim în construcții.

➢ Segmentul de ambalaje flexibile va înregistra o creștere a volumelor ca urmare a depășirii fazei de ramp-up, a lărgirii bazei de clienți și a creșterii
cererii. În 2023, EBITDA la nivel de segment va intra în teritoriul pozitiv.

Oportunitățile din piață:

7 miliarde EUR

Buget pentru infrastructură prin PNRR 
& Anghel Saligny (rețele de apă-canal 
și gaze naturale)

2,2 miliarde EUR

Buget pentru renovări și reabilitări de 
blocuri de locuințe și clădiri publice (Valul 
Renovării, PNNR)

274 milioane EUR

Valoarea pieței de ambalaje 
flexibile în România, de unde 169 
milioane EUR sunt importuri

18 miliarde EUR
Buget pentru alte proiecte unde 
produsele Grupului (ex. granule) pot 
si folosite (energie, deșeuri, 
transport, clădiri sociale, instituții, 
sănătate, educație etc.)

INSTALAȚII GRANULEAMBALAJE FLEXIBILEFERESTRE & UȘI



Creștere organică a cifrei de afaceri

191,9

Cifră de afaceri în creștere cu 16% 2022 vs 2021

310
107,9

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

➢ Am vândut cantități mai mari de 
ferestre, micronizat reciclat din PVC, 
instalații pentru apa și gaz și fitinguri. 
Aceste creșteri au fost 
contrabalansate de scăderea 
volumului de granule vândute și 
instalații de canalizare. 

➢ 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

Bugetul anului 2023 rămâne provocator și țintim ușoara depășire a recordului 
EBITDA înregistrat de Grup în 2021, bazându-ne și pe normalizarea segmentelor de 
business menite să diversifice afacerile noastre. Ne așteptăm la o îmbunătățire a 
domeniului nostru de activitate în a doua parte a anului 2023.
Rezultatele consolidate la nivel de Grup în 2023 vor fi în ameliorare pe fondul 
reducerii volatilității prețurilor (scădere de prețuri de -5%). Cifra de afaceri va 
crește din majorarea volumelor (+24%).



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ



Aspecte cheie

• Plățile pentru investiții au fost de aprox 96 mil 
lei in 2022. Pentru anul 2023 ne propunem
investitii de 100 mil lei, din care 63 mil lei folie 
stretch si 19 mil lei fotovoltaice.

• In 2022 am incasat subventii in valoare de 
30,4 mil lei. Pentru proiectele incheiate la 31 
decembrie 2022 urmează să încasăm în 2023 
23,9 mil lei. 

• Capitalul circulant net va crește în 2023 vs 
2022 în linie cu creșterea vânzărilor.

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

2023B| Sumar Bilant



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

2023 B| Sumar CF

toate sumele in mii RON daca nu este specificat altfel

Bridge 31 decembrie 2022 / 2023



Concluzii

➢ A fost al doilea cel mai bun an din istorie, după nivelurile record din 2021 cu care
comparăm și rezultatele de față.

➢ Contextul economic, dinamica pieței materiilor prime, evoluția pieței de infrastructură pe
parcursul anului și pornirea mai lentă a noilor investiții au fost factori care au pus presiune pe
marjele Grupului. Cu toate acestea, am reușit să ne menținem cotele de piață și, pe unele
segmente, să câștigăm cotă de piață (Ambalaje flexibile).

➢ În acest moment considerăm că ce a fost mai greu a trecut, iar anul curent va aduce o
revigorare, o reașezare, un context mai bun din perspectiva volatilității prețurilor, lucruri care
pregătesc următoarea perioadă de creștere.

➢ Avem permanent obiectivul de a excela în rezultate prin comparație cu anul 2021, care a
reprezentat recordul absolut la nivel de Grup.

➢ Rezultatele consolidate în 2023 vor fi în ameliorare pe fondul reducerii volatilității
prețurilor. Cifra de afaceri va crește din majorarea volumelor.

➢ Demararea lucrărilor de infrastructură va duce la depășirea volumelor record din 2021
pentru majoritatea segmentelor.

➢ Continuăm investițiile în 2023: suma totală este de 102 milioane de lei, din care cele mai
importante proiecte vizează o nouă fabrică pentru producția de folii stretch și o nouă centrală
fotovoltaică. Astfel, ne continuăm diversificarea domeniilor de activitate și a regiunilor
geografice în care dezvoltăm afaceri, în paralel cu investiții verzi menite să ne îmbunătățească
durabil independența energetică.



Întrebări primite anterior teleconferinței

1. Daca si cat din cifra de afaceri pentru anul 2023 este bugetata sau estimat ca se va realiza din proiectele PNRR?

2. Se prevad disponibilizari anul acesta?

3. Ce avantaj competitiv aveti in raport cu ceilalti competitori de pe piata de incalzire prin pardoseala?

4. Cum estimati ca va evolua piata materialelor de constructii in 2023? Daca puteti indica dinamica pietei in % ?

5. Finantarea bancara la care veti recurge in viitor va fi in RON sau Euro ?

6. Cand vom vedea primele pungi biodegradabile sub marca TeraBio Pack in supermarketuri?

7. Pentru ca a-ti anuntat cresterea numarului de angajati in cadrul grupului, va rog sa mentionati divizia la care a crescut numarul de angajati ?

8. Care este gradul de utilizarea a capacităților de producție, pe segmente operaționale? Aveți piață pentru un grad rezonabil de mare de 
exploatare a liniilor de fabricație? Capacitățile de producție: sunt suficiente, sunt supradimensionate, sau trebuie crescute? Cum vedeți 
piețele specifice și evoluția lor? Posibila încetinire a imobiliarelor cum v-ar afecta?

9. Vă rog să detaliați afirmația din Comunicatul de presă: "Grupul TeraPlast a reușit să-și consolideze cota de piață în anul 2022, iar poziția de 
lider îi va permite să fructifice oportunități de afaceri odată ce piețele în care activează își vor reveni în următorii ani."

10. În aceeași ordine de idei, vă rog să sintetizați eforturile pe care le-ați depus/le veți face pentru a atinge/menține/îmbunătăți această poziție, 
precum și avantajele pe care această poziție vi le aduce/vi le va conferi în viitor.

11. De asemenea, v-aș ruga să comentați în ce măsură scăderea marjei brute (sau a marjei EBITDA) se datorează intenției de vă păstra/crește 
cota de piață, prin politica de prețuri. Când estimați că vă veți converti strategia de extinderi în cea orientată spre creșterea profiturilor?



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.

©2023 TeraPlast SA. Toate drepturile rezervate.
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