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Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 

Tworzywa sztuczne 

ERGIS-EUROFILMS 
Grupa Ergis jest przedsi ębiorstwem działaj ącym w bran ży przetwórstwa 
tworzyw sztucznych i najwi ększym w Polsce producentem folii stretch  
stosowanej do zabezpieczania produktów w transporci e. Grupa wytwarza 
równie ż inne opakowania z PVC, PE i PP, a tak że folie budowlane. 

Otoczenie makro b ędzie sprzyja ć 
Duże znaczenie w generowaniu zapotrzebowania na wyroby Spółki ma popyt 
konsumencki, który wpływa na wzrost aktywności sklepów 
wielkopowierzchniowych (odbiorcy folii stretch) oraz producentów żywności i 
kosmetyków (odbiorcy innych opakowań). Prognozy mówią o wzrostach 
sprzedaży detalicznej w Polsce o 5,3% w 2014 r. Poprawia się również sytuacja 
w branży budowlanej, która generuje popyt na produkowane przez spółkę folie 
izolacyjne, izolacje fundamentów czy też taśmy dylatacyjne.  

Sprzedaż eksportowa to około 50% przychodów Grupy. Kolejne lata powinny 
przynieść wzrosty PKB krajów UE, w tym państw południowych, które najbardziej 
ucierpiały w kryzysie. Wpłynie to pozytywnie na popyt na produkty Grupy Ergis. 

Druga linia do produkcji folii nanoErgis 
Flagowym produktem Grupy jest folia stretch nanoErgis, która jest alternatywą dla 
folii tradycyjnej. Ergis jest jedynym w Europie producentem folii w technologii 
nano, która pozwala na obniżenie zużycia surowca przy osiągnięciu wymaganych 
parametrów wytrzymałościowych. W II kw. br. powinna ruszyć produkcja z nowej 
linii nanoErgis, dzięki której Grupa poprawi marże osiągane na folii stretch. Moce 
produkcyjne pozostaną niezmienione, gdyż już od początku br. wyłączone zostały 
dwie starsze linie produkcyjne. W efekcie, I kw. może być nieco słabszy r/r, a 
począwszy od II kw. oczekujemy wzrostów sprzedaży folii stretch oraz wzrostów 
marż wynikających z produkcji w technologii nano. 

W IV kw. 2013 r. zakończono przenosiny linii do produkcji folii twardych PVC z 
Berlina do Wąbrzeźna. Przenoszona linia nie była wykorzystywana od dwóch lat, 
w związku z czym szacujemy, że sprzedaż folii twardych wzrośnie z tego powodu 
w 2014 r. o około 5-6 mln zł i drugie tyle w roku kolejnym.  

Szacujemy, że w 2014 r. Grupa osiągnie 690,7 mln zł przychodów (wzrost o 
2,6%) 29,9 mln zł EBIT (wzrost o 17,8%) oraz 14,0 mln zł zysku netto (wzrost o 
23,4%). 

Wycena 
Dokonana przez nas wycena, będąca średnią ważoną wycen metodą 
porównawczą i dochodową, pozwala ustalić docelową cenę 1 akcji Grupy Ergis 
na poziomie 4,97 PLN. Cena ta jest wyższa o 38,1% od aktualnej ceny giełdowej, 
w związku z czym wydajemy rekomendację KUPUJ .  

 NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA 

(w mln PLN)  (PLN) (%) x 

2011 622,4 35,9 16,0 -27,4 -0,7 0,0 4,4 -15,9% 62,2% 1,1 0,6 -0,5 - 8,9 0,8 0,2 7,1 

2012 633,1 35,4 14,7 7,4 0,2 0,0 4,5 4,1% 62,0% 0,9 0,5 4,8 19,3 9,7 0,8 0,2 7,3 

2013 673,3 46,5 25,4 11,4 0,3 0,0 5,1 5,7% 59,4% 1,0 0,6 1,8 12,5 5,6 0,7 0,2 5,5 

2014P 690,7 52,7 29,9 14,0 0,4 0,1 5,3 6,7% 58,0% 1,0 0,6 1,7 10,1 4,8 0,7 0,2 4,9 

2015P 715,7 55,8 32,4 16,7 0,4 0,2 5,6 7,6% 56,4% 1,0 0,6 1,6 8,5 4,4 0,6 0,2 4,6 

2016P 738,9 58,2 34,8 19,2 0,5 0,2 5,8 8,3% 54,7% 1,0 0,6 1,5 7,4 4,1 0,6 0,2 4,4 

*Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej  
P - prognoza DM BOŚ S.A.; EUR/PLN = 4,1910; do obliczeń przyjęto kurs zamknięcia z dnia 25.03.2014 r. – 3,60 PLN 

środa , 26 marca 2014 
 
 

KUPUJ 
 

Cena docelowa  
4,97 PLN 

Wycena metodą porównawczą 4,74 PLN 

Wycena metodą dochodową 5,20 PLN 

Cena bieżąca  3,60 PLN 

Potencjał wzrostu   38,1% 

  

Dane podstawowe Grupy mln PLN mln EUR 

Suma bilansowa (31.12.13 r.) 494,50 117,99 

Kapitał własny (31.12.13 r.) 200,00 47,72 

Kapitalizacja (25.03.14 r.) 141,97 33,87 

Free float (25.03.14 r.) 60,79 14,50 

Średni dzienny obrót (szt., 6m) 50 342 

Cena minimalna (12m) 2,26 

Cena maksymalna (12m) 4,28 

Zwrot z inwestycji (3m) -0,85% 

Zwrot z inwestycji (6m) 21,68% 

Zwrot z inwestycji (12m) 35,94% 

Beta vs. WIG (1r) 0,80 

Wartość nominalna akcji 0,60 PLN 
 
 
Akcjonariat 
(24.02.14 r.) 

Liczba 
akcji 

% w  
kapitale  

% na 
WZA 

Finergis 
Investments 
Limited 

14 742 870 37,38% 37,38% 

OFE PZU "Złota 
Jesień" 7 806 967 19,80% 19,80% 

Pozostali 16 886 152 42,82% 42,82% 

Razem 39 435 989 100,00% 100,00% 
 
 
Tomasz Rodak 
Analityk,  
tel: (22) 504 33 23, 
t.rodak@bossa.pl 
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Analiza techniczna 

ERGIS – dane dzienne  
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Podczas sesji 14 marca 2014 roku akcje spółki ERGIS pozytywnie przetestowały (potwierdziły) linię dynamicznego trendu 

wzrostowego. Od tamtej pory walory spółki z sektora przemysłu tworzyw sztucznych zyskały nieco ponad 10%. W ujęciu r/r kurs 

spółki zyskuje 41%, wobec 2,86% wzrostu osiągniętego w kontekście kursu zamknięcia z 2013 roku. Takie zmienne 

podtrzymują prawie dwuletni kanał hossy, którego dolne ograniczenie wraz z linią stabilnego wsparcia 3,50 - 3,30 – 3,25 zł 

inwestorzy przetestowali podczas minionych, marcowych sesji. Obszar ten okazał się bardzo istotnym rejonem w krótkim 

terminie dla zdeterminowanych byków, broniących analizowane walory przed głębszą falą spadkową. Jeśli jednak najbliższe 

wymiany doprowadziłyby do zanegowania pro-wzrostowych ww. czynników to wówczas będziemy odmierzać, zgodnie z 

ekspansją zewnętrzną i zasięgami Fibonacciego, długość fali spadkowej z opcją osiągnięcia / przetestowania silnego wsparcia 

2,60 PLN. 

Podczas ostatnich sesji ruch wzrostowy akcji ERGIS został powstrzymany prawdopodobnie przez inwestorów, realizujących 

zyski ze słabego podbicia kursu. Podaż zaatakowała przy maksimach 3,69 – 3,73 zł, wykorzystując rozbieżność pomiędzy 

krótkoterminowym impetem wzrostowym a sygnałem sprzedaży wg –DI > +DI / ADX > 20 punktów. To wskaźnik obrazujący siłę 

i kierunek danego ruchu cenowego. Obecnie podtrzymuje zasadność dystrybuowania powyższych akcji i jeśli kurs nie przełamie 

lokalnych ww. oporów i / lub bariery podażowej, zwrotnej TL 4,00 zł to wskazanie podażowe wg DMI/ADX zostanie 

wzmocnione. W takich realiach kurs powinien połamać HL 3,30 zł. Z kolei przebicie się w górę przez wskazane opory da sygnał 

kupna i opcję zwyżki do rejonu 4,30 zł lub nawet powyżej ostatniego maksimum 4,32 zł, osiągnięte 23 stycznia br. 

 

 

Analiza techniczna: Mich ał Pietrzyca  
 



                                            GRUPA ERGIS 

    Strona | 3 

39,4%

20,3%

8,2%

5,5%

4,2%

22,4%

Opakowania

Budownictwo

Motoryzacja

Elektryka i 
elektronika
Rolnictwo

Inne

18,8%

17,5%

12,0%
10,7%

7,4%

7,3%

6,5%

19,8%

Polipropylen

Polietylen zwykły i
liniowy niskiej gęstości
Polietylen wysokiej
gęstości
Polichlorek winylu

Polistyren

Poliuretan

PET

Inne

Bran ża  

Bran ża chemiczna – produkcja wyrobów z tworzyw sztucznyc h  

Grupa Ergis-Eurofilms jest przedsiębiorstwem działającym w branży chemicznej, które 
specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z PVC, PE i PP. 
Produkty Grupy możemy podzielić na wyroby opakowaniowe (m.in. folie stretch PE, twarde 
folie PVC i PET, laminaty PVC/PE oraz PET/PE) służące do pakowania wyrobów gotowych 
lub zabezpieczania produktów podczas transportu, a także wyroby pozostałego 
przeznaczenia (m.in. miękkie folie izolacyjne, okleinowe i dekoracyjne PVC, granulaty).  

Głównymi odbiorcami wyrobów opakowaniowych są branże stosujące opakowania z tworzyw 
sztucznych do pakowania swoich produktów (m.in. spożywcza, farmaceutyczna, 
elektroniczna) oraz wszystkie branże wykorzystujące transport paletowy (duże 
przedsiębiorstwa produkcyjne, hipermarkety, hurtownie czy też spółki budowlane). W 
przypadku wyrobów pozostałego przeznaczenia, głównym odbiorcą jest branża budowlana 
oraz motoryzacyjna.  

Bran ża tworzyw sztucznych w Europie 

Zgodnie z raportem fundacji PlasticsEurope, największymi odbiorcami europejskiego 
przemysłu tworzyw sztucznych w 2012 r. były branże opakowaniowa (39,4% zużycia), 
budowlana (20,3%), motoryzacyjna (8,2%), elektryczna i elektroniczna (5,5%) oraz rolnicza 
(4,2%).  

Z kolei do najpopularniejszych tworzyw sztucznych stosowanych w przetwórstwie zaliczymy 
polipropylen (18,8%), polietylen niskiej gęstości i polietylen liniowy niskiej gęstości (17,5%), 
polietylen wysokiej gęstości (12%), polichlorek winylu (10,7%), polistyren (7,4%), poliuretan 
(7,3%) oraz PET (6,5%).  

 

Bran że (odbiorcy) tworzyw sztucznych oraz tworzywa stoso wane w przetwórstwie w UE w 2012 r. 
 

Źródło: PlasticsEurope 

 

 

 

 

Ergis-Eurofilms specjalizuje si ę 
w przetwórstwie tworzyw 
sztucznych… 

Producenci opakowa ń są 
najwi ększym odbiorc ą tworzyw 
sztucznych w Europie… 

…a głównymi odbiorcami s ą 
bran że wykorzystuj ące 
transport paletowy i stosuj ące 
opakowania z tworzyw 
sztucznych 

…najcz ęściej stosowane w 
przetwórstwie tworzywa to 
polipropylen i polietylen 
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W 2012 r. sprzedaż w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie wyniosła 201,8 mld 
euro, co oznaczało wzrost o 4,0% r/r. Był to wynik najlepszy od początku kryzysu z 2009 r. 
Niemniej wartość sprzedaży była nadal wyraźnie niższa niż w latach przedkryzysowych, co 
wynikało z niekorzystnej sytuacji w państwach Europy Południowej oraz spadku PKB na 
całym kontynencie europejskim (-0,3% r/r).  

Co więcej, wzrost konkurencji ze strony krajów azjatyckich, a także bardziej rygorystyczne 
regulacje w UE prowadzą do przenoszenie produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych do 
krajów azjatyckich, a zwłaszcza Chin.  W efekcie udział Europy w światowej produkcji tworzyw 
sztucznych spadł w 2012 r. do 20,4% z 21% w 2011 r. (udział Chin wzrósł w tym samym 
czasie z 23% do 23,9%).  

Według fundacji PlasticsEurope rok 2014 powinien przynieść nieznaczne wzrosty rynku 
tworzyw sztucznych w krajach Unii Europejskiej. Przyczyną lepszych wyników będą  wzrosty 
na europejskich rynkach konsumenckich prowadzące do większego zapotrzebowania na 
produkty z tworzyw sztucznych ze strony takich segmentów jak produkcja opakowań czy też 
motoryzacja.  

Komisja Europejska prognozuje wzrost PKB w Unii Europejskiej na poziomie 1,5% w 2014 
oraz 2% w 2015. Co więcej, już w 2015 r. swój produkt krajowy brutto poprawią wszystkie 
kraje UE, wliczając pogrążone w kryzysie gospodarki Cypru czy Słowenii.  Uważamy, że 
przemysł tworzyw sztucznych będzie jednym z największych beneficjentów poprawy 
koniunktury w Unii Europejskiej. 

Według analityków agencji badawczej Ceresana, światowy popyt w segmencie opakowań z 
tworzyw sztucznych, do którego zaliczymy m.in. produkowane przez Grupę Ergis folie stretch, 
będzie rósł w średnim rocznym tempie 3,7% r/r aż do 2020 r. Analitycy wskazują, że 
najmocniejszego rozwoju należy spodziewać się w krajach azjatyckich, Południowej Ameryki 
oraz Europy Wschodniej. 

 
Bran ża tworzyw sztucznych w Polsce 

 

Dynamika produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztuczn ych na tle innych statystyk gospodarczych (%) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I 2014 2014 P 2015 P 

PKB 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 1,9 1,6 - 3,1 3,6 

produkcja przemysłowa 10,7 3,6 -4,5 9,0 7,5 0,5 2,2 4,1 5,6 7,1 

przetwórstwo przemysłowe 12,4 4,0 -3,9 9,9 8,7 0,7 2,3 5,9 - - 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 3,6 -3,0 -2,0 13,1 9,2 7,0 -2,9 -2,8 - - 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 15,3  3,8 -3,6 15,7 10,9 0,2 6,0 12,5 - - 

produkcja tworzyw sztucznych 13,7 5,7 -1,9 15,7 12,8 -0,8 16,7 8,1 - - 

produkcja budowlano-montażowa 15,7 12,9 3,7 3,5 16,3 -6,3 -12,0 -3,9 - - 

sprzedaż detaliczna 7,6 5,0 1,7 -1,0 3,2 0,5 1,6 5,0 5,3 5,9 

P – prognoza z terminalu Reuters 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Reuters 

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w Polsce w 2013 r. był wyższy o 1,6% w 
porównaniu z rokiem 2012 (w wartościach realnych). Do wzrostu PKB przyczynił się głównie 
pozytywny wpływ eksportu netto i krajowego popytu konsumpcyjnego przy niemal neutralnym 
wpływie popytu inwestycyjnego. Konsensus rynkowy podawany przez agencję Reuters mówi 
o wzrostach PKB o 3,1% oraz 3,6% w odpowiednio 2014 i 2015 r.  

Po słabym roku 2012 produkcja przemysłowa i przetwórstwo przemysłowe powróciły do 
trendu wzrostowego. Wzrost produkcji przemysłowej w 2013 r. wyniósł 2,2%, a najnowsze 
dane ze stycznia 2014 mówią o dynamice na poziomie 4,1%. Prognozy formułowane przez 
analityków ankietowanych przez agencje Reuters mówią o trwającym pobudzeniu 
gospodarczym i rosnących dynamikach w produkcji przemysłowej w kolejnych dwóch latach. 

PKB Polski w 2013 r. 
wzrosło o 1,6% r/r… 

W 2012 r. przychody bran ży 
przetwórstwa tworzyw 
sztucznych wzrosły o 4% r/r 

Wzrost konkurencji azjatyckiej 
powoduje spadek udziału  
rynkowego producentów 
europejskich 

Rok 2014 powinien przynie ść 
nieznaczne wzrosty rynku 
tworzyw sztucznych w UE 

Przemysł tworzyw sztucznych 
będzie beneficjentem 
spodziewanego o żywienia w 
gospodarce UE  

Światowy popyt w segmencie 
opakowa ń tworzywowych 
może rosn ąć średnim tempie 
3,7% aż do 2020 r. 

…prognozy mówi ą o 
mocniejszych wzrostach w 
kolejnych latach 
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Poprawę w gospodarce widać w niemal każdym z wyżej przedstawionych wskaźników 
ekonomicznych. Bardzo korzystnie wyglądają wskaźniki mające bezpośredni wpływ na 
działalność Ergisu. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, po słabszym 2012 r. 
wzrosła w 2013 r. o 6,0% r/r. Styczeń 2014 r. przyniósł bardzo dynamiczne wzrosty na 
poziomie 12,5% r/r.  

Duże znaczenie w generowaniu zapotrzebowania na wyroby Spółki (głównie opakowaniowe) 
ma popyt konsumencki odzwierciedlony w sprzedaży detalicznej. Rosnąca sprzedaż 
detaliczna to wyższe obroty sklepów wielkopowierzchniowych, które są dużymi odbiorcami 
folii stretch do zabezpieczania towarów na paletach. Dodatkowo, popyt na produkty 
spożywcze poprawia przychody Ergisu ze sprzedaży twardych opakowań z tworzyw 
sztucznych. Wartość sprzedaży detalicznej wzrosła w 2013 r. o 1,6% r/r, a prognozy mówią o 
dalszych dynamicznych wzrostach o 5,3% w 2014.  

W raporcie Management Consulting Partners z 2012 r. polski rynek opakowań wyceniany był 
na około 6 mld euro (wzrost o 43% wobec roku 2008 r.) i stanowił blisko 2% PKB oraz 5% w 
europejskim rynku opakowaniowym. W ramach polskiego rynku opakowań największą część 
stanowiły opakowania z tworzyw sztucznych (36,8%), w zakresie których produkcję prowadzi 
Ergis-Eurofilms. 

Surowce stosowane w produkcji opakowa ń w Polsce w 2012 r. 
 

Źródło: Polska Izba Opakowań 

Wielkość polskiej produkcji opakowań tworzywowych w 2012 r. wzrosła minimalnie z 1,7 mln 
ton w 2010 r. do 1,72 mln ton w 2012 r. Największą kategorią opakowań z tworzyw 
sztucznych były materiały i opakowania giętkie, których udział wynosił niecałe 50% wszystkich 
opakowań tworzywowych. Według portalu Chemiaibiznes.com.pl aktualne tempo rozwoju 
opakowań giętkich wynosi w Europie Zachodniej 1-2%, podczas gdy w Europie Centralnej i 
Wschodniej jest to około 4-5% rocznie.  

Polska zalicza się do regionalnych liderów w zakresie produkcji opakowań z tworzyw 
sztucznych. Rozwój naszego rynku wynika z nadal niskich kosztów pracowniczych, 
przenoszenia produkcji przez zachodnie koncerny z Europy Zachodniej oraz dynamicznego 
rozwoju rynku detalicznego. 

 

 

36,8%

32,1%

14,2%

13,2%

3,7%

Tworzywa sztuczne

Papier i tektura

Metal

Szkło

Pozostałe (w tym drewno)

Popraw ę wida ć równie ż w 
produkcji wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych 

Prognozy mówi ą o 5,3% 
wzroście sprzeda ży 
detalicznej w 2014 r…. 

…może się to przeło żyć na 
wzrosty zapotrzebowania na 
opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Wartość polskie rynku 
opakowa ń to około 6 mld 
euro (około 2% PKB) 

Najwi ększy udział w 
polskim rynku opakowa ń 
stanowi ą opakowania z 
tworzyw sztucznych 

Polska zalicza si ę do grona 
regionalnych liderów w 
produkcji opakowa ń 
tworzywowych 
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Uważamy, że najbliższe lata powinny być udane dla polskich producentów wyrobów z 
tworzyw sztucznych, szczególnie producentów opakowań. Pozytywnym aspektem jest 
stosunkowo słaba polska waluta, która napędza eksport, a także stabilizacja cen ropy 
naftowej, z której wytwarzane są podstawowe surowce do produkcji opakowań. 

Bran ża budowlana 

W całym roku 2013 wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce spadła o 12,0% r/r. 
Niemniej, w drugiej połowie roku, spadki produkcji były już niższe niż w I poł. roku, co 
wskazuje na wyhamowanie niekorzystnych tendencji. Dodatkowo, w samym grudniu 2013 r., 
produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 5,8% r/r.  

Szacujemy, że w roku bieżącym wartość produkcji budowlano-montażowej wzrośnie o 3,5% 
r/r. Potwierdzeniem pozytywnych prognoz może być bardzo dobry wynik w okresie styczeń-
luty 2014, kiedy produkcja budowlana wzrosła o 3,7% r/r. 

Podobnie przedstawia się sytuacja na rynku mieszkaniowym. W całym 2013 r. spadła 
zarówno liczba mieszkań oddanych do użytkowania (-4,4% r/r), liczba mieszkań, na których 
budowę wydano pozwolenia (-16,0% r/r) jak i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (-
10,2%). Końcówka ubiegłego roku przyniosła jednak nieznaczną poprawę omawianych 
wskaźników.  

W naszej opinii, w świetle poprawiającej się koniunktury, coraz lepszej sytuacji na rynku 
pracy, a także nadal niskich kosztów kredytu (niskie stopy procentowe), rynek mieszkaniowy 
powinien w kolejnych miesiącach zachowywać się stabilnie, a wyraźniejszą poprawę może 
przynieść II połowa 2014 r.  

Branża budowlana jest odbiorcą takich produktów Grupy Erigs-Eurofilms jak folie izolacyjne, 
izolacje fundamentów, oczka wodne czy też taśmy dylatacyjne. Folia stretch jest z kolei 
stosowana do zabezpieczenia m.in. materiałów budowlanych w transporcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szacujemy, że w 2014 r. 
warto ść produkcji 
budowlano-monta żowej 
wzrośnie o 3,5% r/r 

Stosunkowo słaby PLN oraz 
stabilizacja cen ropy b ędą 
korzystnie wpływa ć na 
kondycj ę firm 

W kolejnych miesi ącach 
rynek mieszkaniowy 
powinien zachowywa ć się 
stabilnie… 

…mocniejsza poprawa 
możliwa od II poł. 2014 r. 

Bran ża budowlana jest 
odbiorc ą folii izolacyjnych, 
taśmy dylatacyjnych czy te ż 
folii stretch 
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Historia Spółki 
W 1922 r. powstała fabryka filcu w Wąbrzeźnie, która cztery lata później została przejęta 
przez firmę Pe-Pe-Ge. 

W 1950 r. utworzono firmę pod nazwą Pomorskie Zakłady Tworzyw Sztucznych, które w 
późniejszym czasie zmieniły nazwę na Zakłady Tworzyw Sztucznych Erg – Wąbrzeźno (ZTS 
Erg). 

W 1953 r. uruchomiono produkcję folii z PVC, a rok później folii drukowanych. 

W 1992 r. NFI „Victoria” przejął kontrolę nad ZTS Erg w ramach procesu prywatyzacji. 

W 1998 r. powstała Grupa Ergis (w drodze restrukturyzacji ZTS Erg oraz przejęcia Schupbach 
- Erg Sp. z o o, Delpak Sp. z o.o., i przeprowadzenie fuzji ZTS Erg, ZTS Erg-Oława SA, Cefol-
Erg SA).  

W roku 2000, w ramach joint venture z Eurofilms Extrusion Ltd. Zawiązano spółkę Eurofilms 
Polska Grupa Ergis sp. z o.o. i przyłączono ją do Grupy Ergis. W tym roku rozpoczęto 
produkcję folii stretch PE w Oławie.  

W 2001 r. Grupa Ergis przejęła kontrolę nad spółką Tapety Gnaszyn SA 

W 2003 r. następuje wykup menedżerski Grupy Ergis za pośrednictwem Finergis Sp. z o.o., 
przy udziale Funduszu DBG EE. W tym roku Grupa rozbudowała moce produkcyjne do 18 tys. 
ton folii stretch rocznie (druga linia produkcyjna w Oławie). 

W 2006 r. nastąpił debiut spółki Eurofilms SA na GPW, a spółka uruchomiła trzecią linię do 
produkcji folii stretch.  

W 2007 r. nastąpiła fuzja Ergis SA i Eurofilms SA, w wyniku której powstała spółka Ergis-
Eurofilms SA. W tym roku nastąpiło przejęcie Flexergis (producent giętkich laminatów do 
żywności), MKF-Folien GmbH (producent twardych folii i laminatów z PVC, PVC/PE i PET) 
oraz Szchimanski GmbH (producent twardych laminatów do żywności).  

W 2010 r. utworzono spółkę MKF-Ergis Sp. z o.o. 

W 2011 r. przeniesiono z MKF-Folien GmbH w Berlinie do Wąbrzeźna linię do produkcji folii 
PVC i laminatów PVC/PE. 

W 2012 r. przeniesiono do Wąbrzeźna z MKF-Folien GmbH linię do produkcji folii PET, a 
także uruchomiono w Oławie linię do produkcji innowacyjnej 33-warstwowej folii Nanoergis. W 
tym roku sprzedano również udziały w Tapetach Ergis Sp. z o.o.  

W 2013 r. Ergis-Eurofilms nabył pakiet akcji spółki CS-Recycling Sp. z o.o., która zajmuje się 
recyklingiem tworzyw sztucznych. Przeniesiono również kolejną linię do produkcji folii PVC i 
laminatów PVC/PE z MKF-Ergis GMBH (dawniej MKF-Folien) w Berlinie do Wąbrzeźna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergis-Eurofilms powstał w 
1922 r. jako fabryka filcu 
produkuj ąca kapelusze 

W 2000 r. rozpocz ęto 
produkcj ę folii stretch w 
Oławie 

W 2006 r. Eurofilms SA 
zadebiutował na GPW 
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Struktura organizacyjna  

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Ergis-Eurofilms SA wchodzą następujące spółki: 

Ergis-Eurofilms SA –  jednostka dominująca. Spółka posiada cztery oddziały: 

Oddział w Wąbrzeźnie – przetwórstwo PVC, produkcja folii, granulatów i wyrobów 
powlekanych. 

Oddział w Oławie – produkcja folii stretch PE, folii termokurczliwych PVC, taśm PET i PP oraz 
dystrybucja folii polipropylenowej BOPP oraz tkanin plandekowych i wykładzin. 

Oddział w Warszawie – siedziba Zarządu. 

Oddział w Paryżu  

Flexergis sp. z o.o.  (100% udziałów Grupy) – Nowy Sącz, produkcja i sprzedaż wyrobów 
poligraficznych w oparciu o technologię fleksodruku i druku offsetowego. 

MKF-Ergis Sp. z o.o. (99,9%) – Wąbrzeźno, produkcja folii twardych PVC, PVC/PE i PET 

MKF-Ergis GmbH  (99,7%) – Berlin - Niemcy, produkcja folii twardych PVC, PVC/PE i PET 

SCHIMANSKI GmBH (99,7%) – Gallin - Niemcy, produkcja i sprzedaż laminatów z twardej 
folii PET/PE 

LONNI Sp. z o.o.  (94,6%) – Warszawa, doradztwo gospodarcze i inne usługi w tym 
działalność agencyjna i holdingowa 

Numeratis Sp. z o.o. (99,9%) – Toruń, obsługa rachunkowa i kadrowo-płacowa Grupy 

CS Recycling Sp. z o.o. (90,2%) – Warszawa, recykling tworzyw sztucznych (zwłaszcza 
PET). Główny dostawca płatka PET – surowca używanego do produkcji taśm PET w Oławie 

TRANSGIS Sp. z o.o. (71,1%) – Wąbrzeźno, towarowy transport drogowy, remonty 
pojazdów, spedycja 

Erg-Pak Sp. z o.o. (71,1%) – Oława, wynajmowanie środków transportu 

Tromar Sp. z o.o. (48,1% - spółka stowarzyszona) – Oława, produkcja i sprzedaż 
chemikaliów organicznych  

 

Główne aktywa produkcyjne Grupy znajdują się w spółce matce (oddział w Wąbrzeźnie i w 
Oławie), a także w trzech spółkach zależnych MKF-Ergis i niemieckich MKF-Folien i 
Schimanski. Około 60% przychodów Grupy oraz 68% jej zysków generowane jest w spółce 
matce. 

Działalność produkcyjna wykonywana jest również przez spółkę Flexergis. 

Pozostałe spółki prowadzą działalność pomocniczą (logisytka, księgowość, przetwórstwo 
surowców) lub nie niezwiązaną z głównym biznesem Grupy Ergis-Eurofilms (transport 
drogowy, remonty pojazdów, doradztwo gospodarcze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa Kapitałowa Ergis 
składa si ę z jednostki 
dominuj ącej oraz dziewi ęciu 
spółek zale żnych i jednej 
stowarzyszonej 

Główne aktywa produkcyjne 
Grupy ulokowane s ą w 
spółce matce, MKF-Ergis 
oraz dwóch spółkach 
niemieckich 
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Działalno ść i Rozwój  

Grupa Ergis jest największym w Polsce producentem folii stretch (stosowanej do 
zabezpieczania produktów na paletach) oraz czołowym producentem wyrobów z PVC (folii 
izolacyjnych, farmaceutycznych, biurowych, opakowaniowych, technicznych, dachowych, folii 
termokurczliwych PVC, granulatów, tkanin powlekanych, obrusów). Grupa zajmuje się 
również importem i dystrybucją folii BOPP. 

W swoich sprawozdaniach finansowych Grupa Ergis przedstawia analizę swojej działalności 
w podziale na dwa segmenty: Wyroby opakowaniowe oraz  Wyroby pozostałego 
przeznaczenia.  W ramach obydwu segmentów można wyróżnić grupy produktowe, których 
charakterystyka znajduje się w poniższej tabeli. 
 

Działalno ść Ergis w podziale na segmenty i grupy produktowe 
Segmenty Produkty Przeznaczenie Odbiorcy 

W
Y

R
O

B
Y

 O
P

A
K

O
W

A
N

IO
W

E
 

Opakowania 
przemysłowe 

Folie polietylenowe 
stretch (tradycyjne i 
nanoErgis) 

Pakowanie i zabezpieczanie produktów 
na paletach 

Firmy produkcyjne, handlowe i 
logistyczne 

Folie termokurczliwe 
PVC Pakowanie artykułów  

Producenci kosmetyków, 
chemii, papieru, zabawek, 
usługi pakowania, hipermarkety 

Folie polipropylenowe 
tybu BOPP (import i 
dystrybucja) 

Materiał opakowaniowy lub część 
składowa laminatów. Pakowanie 
wyrobów spożywczych, kosmetyków. 

Branża spożywcza (cukiernicza, 
drobiarska), kosmetyczna, 
papiernicza 

Taśmy PET 

Zabezpieczanie (wiązanie) ładunków 
łatwo ulegających rozsypaniu (np. 
kostka brukowa, listwy, papier w 
arkuszach) 

Przemysł papierniczy, 
bawełniany, materiałów 
budowlanych, drzewny 

Twarde folie 
opakowaniowe 

Folie twarde PVC i PET 
Opakowania farmaceutyczne, 
spożywcze i techniczne do kontaktu z 
żywnością 

Branża spożywcza, 
farmaceutyczna i techniczna 
(pojemniki do sałatek i sosów, 
pieczywa, kosmetyków, leków, 
narzędzi, itp.) 

Laminaty z twardej folii 
PET/PE i PVC/PE 

Termoformowalne folie wielowarstwowe 
wykorzystywane w sektorze 
spożywczym (pakowanie mięsa, serów, 
wędlin w plastrach) 

Branża spożywcza 

Opakowania 
drukowane 

Usługa zadruku 
opakowań miękkich 

Zadruk opakowań miękkich, nadruki 
powierzchniowe na folii i laminaty 

Branża spożywcza (wyroby 
cukiernicze, lody, napoje, 
makarony, kawa, desery, 
mrożonki,  itp.) oraz chemia 
gospodarcza (proszki do prania) 

W
Y
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O

B
Y
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O
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O

S
T

A
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G
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 P
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A
C

Z
E

N
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Folie PVC - 
miękkie 

Folie budowlane PVC 

Izolacje poziome i pionowe w 
budownictwie i przy pracach ziemnych 
(wały przeciwpowodziowe), budowa 
zbiorników wodnych 

Budownictwo, rolnictwo, 
przemysł 

Folie okleinowe PVC Pokrywanie elementów stolarki 
budowlanej (drzwi, parapety) oraz mebli Budownictwo, meblarstwo 

Folie biurowe PVC 
Produkcja okładek, skoroszytów, 
segregatorów, wizytowników, 
ofertówek, worków urostomijnych 

Artykuły biurowe, branża 
medyczna, techniczna 

Folie dekoracyjne PVC Obrusy Wyposażenie wnętrz 

Tkaniny powlekane i 
sztuczne skóry 

Produkcja hal namiotowych, namiotów, 
plandek, banerów reklamowych, mebli 
tapicerowanych 

Branża meblarska, dziewiarska, 
włókiennicza 

Pozostała 
sprzedaż 

Granulaty PVC Produkcja izolacji kablowych i 
elementów z PVC (węże, listwy) 

Branża techniczna, budowlana 

Usługi i materiały Tapety, parapety i panele - sprzedaż 
zakończona w I poł. 2013  

Branża budowlana, materiałów 
budowlanych 

Źródło: Ergis-Eurofilms, opracowanie własne 

Grupa Kapitałowa Ergis jest 
najwi ększym w Polsce 
producentem folii stretch 

 

W sprawozdaniach mo żna 
wyró żnić dwa główne 
segmenty: Wyroby 
opakowaniowe oraz Wyroby 
pozostałego przeznaczenia 
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Odbiorcami produktów wytwarzanych przez Ergis-Eurofilms jest wiele branż konsumenckich 
jak i przemysłowych. Dzięki temu przychody Grupy są stosunkowo mało zależne od cykli 
koniunkturalnych. Od czasu debiutu na GPW (2006 r.) Grupa rokrocznie powiększała wartość 
osiąganych przychodów, pomimo niestabilnego rynku w latach 2008-2009. 

 

Folia nanoErgis 

Flagowym produktem Grupy jest folia stretch nanoErgis, która jest alternatywą dla tradycyjnej 
folii stretch.  

Folia nanoErgis produkowana jest w technologii nano, która podczas produkcji wykorzystuje 
materiały w skali nanometrycznej (1 nanometr  = 1 milionowa część milimetra). W efekcie 
zastosowania technologii nano właściwości materiałów (znane w skali makro) ulegają 
poprawie. Dzięki temu Grupa produkuje folię stretch, która jest bardziej rozciągliwa, 
wytrzymała na zerwanie oraz odporna na przebicie punktowe, przy dużo cieńszej grubości niż 
w przypadku folii tradycyjnych. Ponadto Grupa jest w stanie wyprodukować folię składającą 
się z do 33 warstw (duża ilość warstw jest pożądana ze względu na wzrost wytrzymałości 
folii), podczas gdy folie produkowane w technologii tradycyjnej posiadają do 3 warstw. 

W efekcie zastosowania folii nanoErgis, klienci Grupy są w stanie ograniczyć koszty 
pakowania do 50% oraz zwiększyć stabilność pakowanego ładunku. Dodatkowo, poprzez 
niższą wymaganą grubość folii, ograniczana jest ilość generowanych odpadów, a Grupa jest 
w stanie osiągnąć wyższą marżę niż w przypadku produkcji folii tradycyjnej. 

Ergis-Eurofilms jest jedynym producentem tego typu folii w Europie. Dodatkowo, w przypadku 
trudności ze sprzedażą folii nano, najnowsze linie produkcyjne Ergisu mogą również 
zamiennie produkować folię stretch w technologii tradycyjnej. 

 

 

Struktura przychodów 

Struktura przychodów Ergis w podziale na grupy produk towe (mln zł) 

  2010 2011 2012 2013 

  Dane r/r Udział Dane r/r Udział Dane r/r Udział Dane r/r Udział 

Opakowania 
przemysłowe 206,1 26,8% 34,5% 217,1 5,3% 34,9% 223,2 2,8% 35,3% 268,6 20,3% 39,9% 

Twarde folie 
opakowaniowe 

202,6 -3,0% 33,9% 202,6 0,0% 32,6% 206,3 1,8% 32,6% 213,9 3,6% 31,8% 

Folie PVC - 
miękkie 

74,7 4,3% 12,5% 85,8 14,9% 13,8% 92,1 7,4% 14,5% 89,2 -3,1% 13,3% 

Opakowania 
drukowane 48,0 12,5% 8,0% 50,2 4,6% 8,1% 57,1 13,7% 9,0% 61,2 7,2% 9,1% 

Pozostała 
sprzedaż 65,8 3,0% 11,0% 66,6 1,2% 10,7% 54,4 -18,4% 8,6% 40,4 -25,6% 6,0% 

Razem 597,3 8,6% 100,0% 622,4 4,2% 100,0% 633,1 1,7% 100,0% 673,3 6,4% 100,0% 

Źródło: Ergis-Eurofilms, opracowanie własne 

 
Od 2010 r. Grupa rokrocznie powiększała wartość generowanych przychodów. Najmocniejsze 
wzrosty odnotowały w tym okresie segment Opakowania przemysłowe (wzrost przychodów o 
65,2%), Opakowania drukowane (wzrost o 43,4%) oraz Folie PVC-miękki (wzrost o 24,6%). 
Twarde folie opakowaniowe charakteryzowały się stosunkowo stałą wartością przychodów na 
poziomie nieco ponad 200 mln zł.  

Od 2012 r. obserwujemy mocne spadki przychodów w segmencie Pozostała sprzedaż. 
Związane to było z polityką Grupy, która zdecydowała się na stopniowe wycofanie z produkcji 
paneli, parapetów i tapet. 

 

 

 

Do odbiorców zaliczymy 
wiele bran ż konsumenckich 
i przemysłowych - w efekcie 
przychody Grupy s ą 
stosunkowo słabo zale żne 
od koniunktury 

Folia nanoErgis to flagowy 
produkt Grupy – Ergis jest 
jedynym producentem w 
Europie 

Folia nanoErgis ma lepsze 
właściwo ści od folii 
tradycyjnej… 

… i pozwala na osi ągni ęcie 
wyższych mar ż 

 

Od 2010 r. Grupa rokrocznie 
powi ększała warto ść 
przychodów 

Od 2012 r. Grupa stopniowo 
wycofywała si ę z produkcji 
paneli, parapetów i tapet 
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13,3%

9,1%

31,8%

39,9%

6,0% Folie PVC -
miękkie

Opakowania
drukowane

Twarde folie
opakowaniowe

Opakowania
przemysłowe

Pozostała
sprzedaż

14,5%

9,0%

32,6%

35,3%

8,6%

 Przychody Ergis w podziale na grupy produktowe w lat ach 2012-13 r.   

 

Źródło: Ergis-Eurofilms 

W 2013 r. przychody Grupy wzrosły o 6,4% r/r. Największy udział w sprzedaży stanowiły 
Opakowania przemysłowe oraz Twarde folie opakowaniowe (odpowiednio 39,9% oraz 31,8% 
w 2013 r.). W 2013 r. najmocniejszą dynamiką charakteryzowały się Opakowania 
przemysłowe, w przypadku których wartość sprzedaży wzrosła o 20,3% r/r. Za tak wysokie 
dynamiki odpowiada w ramach tej grupy sprzedaż folii stretch, która wzrosła o 23,6% r/r 
(głównie dzięki rozwojowi folii nanoErgis). 

Korzystnie zmieniła się również sprzedaż w grupie Opakowań drukowanych (+7,2% r/r) oraz 
Twardych folii opakowaniowych (+3,6% r/r). Jest to efektem lepszego wykorzystywania mocy 
produkcyjnych i rosnących udziałów w rynku.  

Najmocniejsze spadki odnotowano w Pozostałej sprzedaży, która spadła o 25,6% r/r. Spadek 
sprzedaży wynikał z wycofania się Grupy w połowie 2013 r. ze sprzedaży paneli, parapetów i 
tapet. 

 

Przychody Ergis w podziale na kraj pochodzenia (I poł . 2013 r.)  

 
Źródło: Ergis-Eurofilms 
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Polska jest największym rynkiem zbytu dla Grupy z udziałem na poziomie 48,4% przychodów. 
Pozostałe 51,6% przychodów pochodzi ze sprzedaży zagranicznej. Największym rynkiem 
eksportowym są Niemcy (24,4% sprzedaży po I poł. 2013 r.). W strukturze sprzedaży 
zagranicznej zdecydowanie dominują kraje Unii Europejskiej (ponad 96%).  

Wartość przychodów osiąganych z krajów Bloku Wschodniego wynosi mniej niż 10 mln zł, co 
się przekłada na niecałe 1,5% rocznej sprzedaży. W związku z powyższym można stwierdzić, 
że Kryzys Ukraiński przełoży się w niewielki stopniu na wyniki Grupy. 

Surowce 

Największą część kosztów operacyjnych Ergis-Eurofilms (około 70%) stanowią surowce. 
Podstawowym surowcem do produkcji folii stretch jest liniowy polietylen o niskiej gęstości   
(LLDPE). Inne surowce stosowane przez Grupę w mniejszych ilościach to PVC (produkcja 
innych folii, granulatów i wyrobów wytłaczanych) czy też ftalany (produkcja folii miękkich i folii 
PET, opakowań twardych). Ceny tych surowców w Polsce i na rynku europejskim zależą od 
cen światowych oraz kształtowania się kursów walut.  

 

Średnie ceny rynkowe LLDPE 

 

Źródło: Plastech.pl 

 

Ceny LLDPE od początku 2011 r. kształtują się na poziomie stabilnym z lekką tendencją 
wzrostową. 

Uważamy, że jeśli na rynkach światowych nie wystąpią zawirowania o podobnej skali jak w 
latach 2007-2009 ceny polietylenu powinny kształtować się na poziomach zbliżonych do 
aktualnych cen rynkowych z możliwością nieznacznych wzrostów. Wysokie koszty surowca 
mogą się przełożyć na niższe rentowności operacyjne Grupy Ergis-Eurofilms. W naszej opinii 
Ergis jest w stanie przenieść łagodne wzrosty cen surowców na odbiorców swoich produktów. 
Bardziej niebezpieczne byłyby gwałtowne zmiany cen mogące prowadzić do wyraźnie 
niższych rentowności niektórych asortymentów Grupy. 

Grupa zaopatruje się w surowce w takich firmach jak: Sabic Sales, Exxonmobil, Anwil 
Włocławek, Ineos Vinyls GmbH, Recypet AG czy Re-PET Flaschenrecycling. 
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Sezonowo ść 

Popyt na produkty oferowane przez Grupę Ergis charakteryzuje się nieznaczną zmiennością 
w ciągu roku. Sezonowość jest zauważalna głównie w przypadku produktów skierowanych dla 
budownictwa. Część folii budowlanych wykorzystywana jest do budowy wałów 
przeciwpowodziowych oraz izolacji fundamentów. Prace tego typu nie są prowadzone w 
miesiącach zimowych, dlatego też najmniejsza część przychodów przypada zwykle na I 
kwartał każdego roku. 

Z kolei trzecie kwartały każdego roku przynoszą wzrosty popytu w segmentach 
opakowaniowych. Odbiorcy opakowań przygotowują się na wzmożony popyt na ich produkty 
w okresie świątecznym. 

 

Rozkład kwartalnych skonsolidowanych przychodów Gru py Ergis 

 

Źródło: Ergis, opracowanie własne 

Analizując powyższy wykres możemy zauważyć, że sprzedaż Grupy Ergis osiąga najwyższe 
wartości w III kwartale roku kalendarzowego, na który przypada średnio 28% rocznych 
przychodów. Najniższe zapotrzebowanie na wyroby spółki generowane jest w I kw. i kształtuje 
się ono średnio na poziomie 22% rocznych przychodów.  
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Strategia rozwoju  

Nowe linie produkcyjne w technologii nano 

W I połowie 2012 r. Grupa uruchomiła kosztem 24 mln zł (w tym 9,6 mln zł dofinansowania z 
funduszy unijnych) pierwszą w Europie linię do produkcji folii stretch w technologii nano 
(nazwa rynkowa: folia nanoErgis). Możliwości produkcyjne tej linii sięgają 12 -15 tys. ton folii 
rocznie. Wpływ nowej linii produkcyjnej można zobaczyć w wynikach Grupy począwszy od III 
kw. 2012 r. Nowa linia produkcyjna jest w stanie wyprodukować 12-15 tys. ton folii rocznie, 
czyli około 50-80% więcej niż w przypadku linii starszej generacji.  

W wyniku dużego zainteresowania ze strony klientów, Zarząd zadecydował o instalacji drugiej 
linii do produkcji folii w technologii nano (kosztem 18 mln zł), która zastąpi dwie najstarsze 
linie technologiczne. Linia będzie miała podobne moce przerobowe co pierwsza (12-15 tys. 
ton) i jest obecnie instalowana w Oławie. Jej uruchomienie przewidywane jest na koniec I 
kwartału 2014 r.  

Szacujemy, że nowa linia zostanie włączona począwszy od II kw. br. W związku z faktem, że 
od początku roku wyłączone są dwie najstarsze linie produkcyjne, w I kw. wartość 
przychodów oraz zysku ze sprzedaży folii stretch może być niższa niż w okresie 
porównawczym. Począwszy od II kw. oczekujemy wzrostów sprzedaży folii stretch oraz 
wzrostów marż wynikających z produkcji w technologii nano. 

Docelowo, nowa linia zastąpi dwie starsze, w związku z czym moce produkcyjne folii stretch 
będą wynosić 38-40 tys. ton, czyli nie ulegną znacznym zmianom. 

W związku z tym, że zastosowanie technologii nano pozwala na obniżenie zużycia surowca, a 
także zmniejsza wymaganą grubość folii nano, potrzebnej do osiągnięcia pożądanych 
parametrów wytrzymałościowych, Grupa jest w stanie osiągnąć wyższe marże EBITDA na 
nowych liniach produkcyjnych. 

Nowe linie produkcyjne są w stanie wytwarzać zarówno folię tradycyjną, jak i nano. Niemniej, 
ze względu na wyższe marże w przypadku folii nano, a także jej lepsze właściwości, Grupa 
stara się przekonać coraz większą liczbę klientów do jej stosowania. Optymalne dla Grupy 
byłoby wykorzystanie pełnych mocy nowych linii do produkcji jedynie folii nano, co w skrajnym 
przypadku wygenerowałoby dodatkowe 20 mln zł EBITDA w stosunku do stanu sprzed 
wprowadzenia technologii nano. 

 

Przeniesienie produkcji z Niemiec do Polski 

W 2011 r. Grupa rozpoczęła optymalizację kosztową polegającą na przeniesieniu części 
produkcji z Niemiec do Polski. W 2011 r. przeniesiono z MKF-Folien GmbH do Wąbrzeźna 
linię do produkcji folii PVC i laminatów PVC/PE. 

W I kw. 2012 r. miało miejsce przeniesienie jednej z linii do produkcji folii PET z fabryki w 
Berlinie do fabryki w Wąbrzeźnie. W efekcie, moce produkcyjne były ograniczone przez kilka 
miesięcy, a sprzedaż folii PET w całym 2012 r. spadła o 5,7% r/r. Celem przeniesienia linii 
produkcyjnej była obniżka kosztów pracy.  

Z kolei w IV kw. 2013 r. zakończono przenosiny linii technologicznej do produkcji folii twardych 
PVC z Berlina do Wąbrzeźna. Przenoszona linia nie była wykorzystywana od dwóch lat, w 
związku z czym szacujemy, że sprzedaż folii twardych wzrośnie z tego powodu w 2014 r. o 
około 5-6 mln zł i drugie tyle w roku kolejnym.  

Uważamy, że w przypadku, gdy przeniesienie powyższych linii produkcyjnych spełni 
oczekiwania Grupy dotyczące obniżki kosztów (koszty robocizny w Niemczech są 3-4 krotnie 
wyższe niż w Polsce), Zarząd może się zdecydować na kolejne podobne kroki w celu 
optymalizacji kosztowej działalności Grupy. W Niemczech Grupa nadal produkuje folie twarde 
PVC/PE (Berlin) oraz laminaty z twardej folii PET/PE (Gallin). 
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Inwestycja zwi ązana z przerobem butelek z odzysku na płatki PET 

W lutym tego roku zakończono rozpoczętą w 2013 r. modernizację i rozbudowę linii do 
przerobu butelek z odzysku na płatki PET. W efekcie jej moce produkcyjne wzrosły 
dwukrotnie (do 6 tys. ton rocznie), a także poprawiła się jakość uzyskiwanego płatka PET. 
Linia ta pozwala produkować po konkurencyjnym koszcie płatek dostosowany do 
specyficznych potrzeb Grupy, którego pozyskanie na rynku europejskim nie zawsze było 
możliwe (Grupa  zużywa około 20 tys. ton płatka PET rocznie). Oczekujemy, że w 2014 r., w 
wyniku modernizacji linii do wytwarzania płatka PET, nieznacznym wzrostom ulegną marże 
uzyskiwane na produkcji taśmy i folii PET. 

 

Skomplikowana struktura organizacyjna Grupy 

Uważamy, że struktura organizacyjna Grupy powinna ulec uproszczeniu. Grupa posiada 
spółki, które prowadzą działalność uzupełniającą do działalności spółki (Numeratis – osbługa 
rachunkowa, S.C. Recycling – recykling tworzyw sztucznych) lub też działalność nie związaną 
z głównym biznesem Grupy (Lonni – doradztwo gospodarcze, Transgis -  transport drogowy, 
remonty, Erg-Pak – wynajem środków transportu). W naszej opinii wewnętrzna, częściowa 
konsolidacja spółek zależnych powinna przyczynić się do obniżki kosztów administracyjno-
gospodarczych. Uważamy również, że  przyszłości Grupa może rozważyć sprzedaż spółek 
prowadzących działalność niezwiązaną z podstawowym jej biznesem.  

Według Zarządu Spółki, obecnie nie ma planów związanych ze zmianą struktury 
organizacyjnej Grupy. 

 

Konkurencja 

Grupa konkuruje głównie z dużymi koncernami międzynarodowymi specjalizującymi się w 
produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Do głównych konkurentów Grupy należą 
następujące spółki (w podziale na główne grupy produktowe).  

Folie:  Trioplast, Rani Plast, Manuli Stretch, Maillis-Marflex, Polyfilm, Efekt Plus, Folpak 
Baranowski, Gruplast, Sigma Plastics 

Twarde folie PVC i PET:  Kloeckner-Pentaplast, Bilcare, Octal, Hanex, Alupol 

Folie BOPP:  Flexpol 

Taśmy PET: Signode, Wal Gold, Wolfpak 

Folie budowlane:  Renolit, Sika 

Grupa Ergis, jako jedyna w Europie, produkuje folię stretch w technologii nano. Pozostałe 
firmy produkujące w tej technologii mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych.  

Obecnie wzrasta aktywność produkcyjna spółek azjatyckich, które produkują wyroby tańsze 
(niższe koszty pracy), lecz nieco gorsze jakościowo. Działalność tych firm może być 
potencjalnym zagrożeniem dla pozycji konkurencyjnej Grupy. 

 

Polityka dywidendy 

Od momentu debiutu na GPW Grupa Ergis-Eurofilms nie wypłaciła dywidendy z zysku. 
Niemniej w raporcie za IV kw. 2013 r. Zarząd Ergis-Eurofilms S.A. wyraził opinię, że na 
obecnym etapie rozwoju spółki celowe byłoby wypłacanie dywidendy i rozważa możliwość 
rekomendowania w 2014 roku ZWZ Akcjonariuszy wypłaty dywidendy za 2013 rok. Trwają 
także dyskusje nad celowością ogłoszenia polityki dywidendowej na najbliższe lata. 

W naszej analizie założyliśmy dywidendę za 2013 r. na poziomie 35% zysku netto oraz jej 
wzrost do 50% zysku netto od 2014 r. włącznie. 
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Czynniki ryzyka  

 

Z działalnością Grupy Ergis-Eurofilms związane są następujące czynniki ryzyka: 

Ryzyko kursu walutowego 

W 2013 r. 51,5% przychodów Grupy pochodziło ze sprzedaży zagranicznej. Umocnienie się 
kursu PLN może prowadzić do obniżenia wpływów z eksportu wyrażonych w polskiej walucie 
bądź może obniżyć atrakcyjność cenową produktów Grupy poza granicami Polski. 

Grupa ogranicza ryzyko walutowe poprzez częściowe rekompensowanie sprzedaży 
eksportowej importem surowców. Dodatkowo Grupa stosuje naturalny hedghe w postaci 
kredytów walutowych (równowartość około 41 mln zł kredytu w EUR na koniec I poł. 2013 r.). 
W razie potrzeby Grupa deklaruje stosowanie zabezpieczeń na rynku instrumentów 
pochodnych. 

 

Ryzyko wzrostu cen surowców 

Udział surowców w kosztach operacyjnych Grupy to około 70%. Dynamiczne wzrosty na 
rynku surowców (szczególnie polietylenu i PVC) mogą prowadzić do obniżek rentowności 
osiąganych przez Grupę. 

 

Ryzyko zwi ązane z kryzysem ukrai ńskim 

Sprzedaż na rynkach państw tzw. Bloku Wschodniego wynosi około 1,5% rocznej sprzedaży. 
W Rosji i na Ukrainie Grupa sprzedaje głównie twarde folie PVC oraz folie okleinowe z PVC. 
W związku z powyższym można oczekiwać nieznacznego spadku sprzedaży w tych grupach 
produktowych w najbliższych okresach. 

Niemniej, ze względu na stosunkowo niewielki udział sprzedaży z Rynków Wschodnich, 
ryzyko związane z kryzysem ukraińskim uważamy za nieistotne. 

 

Ryzyko dalszych odpisów warto ści firmy 

W roku 2011 r. Grupa dokonała odpisu aktualizującego „wartość firmy” przypadającą na 
przejęte w 2007 r. spółki niemieckie w wysokości 32,6 mln zł. Na koniec 2013 r. pozycja 
„wartość firmy” opiewała na stosunkowo wysoką kwotę 66,3 mln zł (13,4% wartości całych 
aktywów). W związku z powyższym, w przypadku pogorszenia kondycji i perspektyw rozwoju 
zależnych spółek niemieckich, istnieje ryzyko dalszych odpisów aktualizujących.   

Niemniej, od około 18 miesięcy zyskowność spółek niemieckich rośnie, dlatego też nie 
spodziewamy się dalszych odpisów w najbliższych okresach. 

 

Ryzyko dodatkowych kosztów zwi ązanych ze sprzeda żą spółki Tapety  Ergis 

W grudniu 2012 r., w związku z wycofaniem się z rynku tapet, Ergis sprzedał spółkę zależną 
Tapety Ergis. Umowy na sprzedaż aktywów uzależniają wysokość kwot, jakie ostatecznie 
wpłyną do Grupy, od zdarzeń, które będą miały miejsce w latach kolejnych. W efekcie, istnieje 
ryzyko poniesienia przyszłych strat przez Grupę (w pozycji koszty finansowe), które w ocenie 
Zarządu mogą sięgnąć wartość do kwoty 3 mln zł. 
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Analiza SWOT  

 

Mocne strony 

• jedyny w Europie producent folii stretch w technologii nano 

• wysokie bariery wejścia na rynek (koszty linii do produkcji folii sięgają od kilku do 
kilkunastu mln EUR) 

• niższe koszty robocizny względem producentów zachodnich 

• samodzielny recykling tworzyw sztucznych w ramach Grupy poprzez przejętą w 2013 
r. firmę CS-Recycling 

• posiadanie własnych działów badawczo-rozwojowych pracujących nad 
udoskonaleniem materiałów do produkcji 

• stosunkowo wysoka odporność na wahania koniunktury dzięki dywersyfikacji 
produkcji – pomimo kryzysu w latach 2008-2009 Grupie udało się  zwiększać 
wartość sprzedaży rokrocznie od 2006 r. (debiut na GPW) 

• potencjalne wprowadzenie polityki dywidendowej 

  

Słabe strony 

• wysoki wpływ cen surowców na osiągane marże 

• stosunkowo wysokie zadłużenie (wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2013 r. 
wyniósł 59,4%, natomiast wskaźnik Dług netto/EBITDA 2,5) oraz koszty finansowe 

• wysoka zależność wyników finansowych od kursów walutowych 

 

Szanse 

• uruchomienie kolejnej linii do produkcji folii stretch w technologii nano powinno 
prowadzić do wzrostu rentowości w przyszłych okresach 

• przeniesienie części produkcji z Niemiec do Polski obniży koszty robocizny 

• ożywienie w sektorze budownictwa powinno wpłynąć na wzrost popytu na produkty 
Grupy 

• poprawa koniunktury światowej wpłynie na wzrost popytu na produkty z tworzyw 
sztucznych 

 

Zagro żenia 

• wzrosty cen na rynku surowców mogą przyczynić się do obniżki marż 

• rosnąca konkurencja ze strony konkurentów azjatyckich (głównie chińskich oraz z 
Bliskiego Wschodu) 

• umacniający się polska waluta może obniżyć konkurencyjność eksportu 
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Prognozy finansowe  

Założenia do prognozy wyników finansowych na lata 2014 -  2023:. 

• Marża na sprzedaży w kolejnych latach została ustalona w przedziale 14,9%-15,2%. 
Wzrost marży w kolejnych latach wynika z kilku czynników: 

− uruchomienia pod koniec I kw. br. drugiej linii do produkcji folii stretch w 
technologii   nano. Nowa linii pozwoli na osiągnięcie wyższych marż na 
produkcji folii stretch, 

− modernizacji i rozbudowy linii do przerobu butelek z odzysku na płatki PET – 
w efekcie koszty surowca nieznacznie spadną, co doprowadzi do wyższych 
marż na produkcji taśmy i folii PET 

− wzrostu skali działalności 
• Założono wzrost kosztów zarządu o 3% rocznie począwszy od 2014 r. 
• Przyjęto wskaźnik rotacji zapasów na poziomie 43 
• Przyjęto wskaźnik rotacji należności na poziomie 57 
• Przyjęto wskaźnik rotacji zobowiązań na poziomie 62   
• Przyjęto koszty amortyzacji na poziomie 11% wartości rzeczowych aktywów trwałych 
• Ze względu na powtarzające się w poprzednich latach rezerwy na zapasy lub 

należności założono w okresie prognozy saldo na pozostałej działalności operacyjnej 
na poziomie -1,0 mln zł rocznie 

• Założono, że w 2014 r. Grupa Ergis wypłaci dywidendę w wysokości 35% zysku netto 
przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Począwszy od 2015 r. 
wskaźnik ten wzrośnie do 50% 

• Założono, że w okresie prognozy Grupa Ergis nie przeprowadzi emisji akcji 
• Przyjęto efektywną stopę podatkową na poziomie 19%.  
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Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Ergis wraz z pr ognoz ą wyników (w mln PLN) 
  2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 
Przychody ze sprzeda ży 622,4 633,1 673,3 690,7 715,7 738,9 757,7 773,5 

zmiana r/r 4,2% 1,7% 6,4% 2,6% 3,6% 3,2% 2,5% 2,1% 

Koszty własne sprzedaży 541,3 553,7 572,2 587,1 607,6 626,6 642,5 655,9 

Zysk brutto na sprzeda ży 81,1 79,4 101,1 103,6 108,1 112,3 115,2 117,6 

zmiana r/r -3,2% -2,1% 27,4% 2,5% 4,3% 3,9% 2,5% 2,1% 

marża na sprzedaży 13,0% 12,5% 15,0% 15,0% 15,1% 15,2% 15,2% 15,2% 

Koszty sprzedaży 35,5 37,2 37,8 38,5 39,4 40,2 40,9 41,4 

Koszty ogólnego zarządu 29,7 30,3 33,2 34,2 35,3 36,3 37,4 38,5 

Saldo na pozostałej dział. operac. 0,1 2,9 -4,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Zysk z działalno ści operacyjnej 16,0 14,7 25,4 29,9 32,4 34,8 35,9 36,6 

zmiana r/r 32,9% -8,4% 72,7% 17,8% 8,5% 7,3% 3,2% 2,0% 

marża EBIT 2,6% 2,3% 3,8% 4,3% 4,5% 4,7% 4,7% 4,7% 

Przychody finansowe 2,1 7,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Koszty finansowe 50,9 11,7 11,5 12,6 11,8 11,1 10,2 9,7 

Zysk brutto -32,8 10,2 15,2 17,3 20,6 23,7 25,7 27,0 

zmiana r/r -504,0% -131,2% 48,3% 14,2% 18,9% 15,3% 8,2% 5,0% 

marża brutto -5,3% 1,6% 2,3% 2,5% 2,9% 3,2% 3,4% 3,5% 

Podatek dochodowy -5,2 2,9 3,8 3,3 3,9 4,5 4,9 5,1 

Zysk netto -27,6 7,4 11,4 14,0 16,7 19,2 20,8 21,8 

Zyski mniejszości -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zysk netto akcjonariuszy 
jednostki dominuj ącej 

-27,4 7,4 11,4 14,0 16,7 19,2 20,8 21,8 

zmiana r/r -463,3% -126,8% 54,5% 23,4% 18,9% 15,2% 8,2% 5,0% 

marża netto -4,4% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,6% 2,7% 2,8% 

Amortyzacja 19,9 20,7 21,2 22,8 23,3 23,5 23,6 23,7 

EBITDA 35,9 35,4 46,5 52,7 55,8 58,2 59,5 60,3 

zmiana r/r 10,6% -1,6% 31,6% 13,3% 5,8% 4,4% 2,1% 1,4% 

marża EBITDA 5,8% 5,6% 6,9% 7,6% 7,8% 7,9% 7,8% 7,8% 

Źródło: Ergis, prognozy własne DM BOŚ   
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Skrócony bilans Grupy Ergis wraz z prognoz ą (w mln PLN) 

  2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 
Aktywa trwałe 257,4 259,5 281,4 289,4 290,4 291,5 292,5 293,6 

Rzeczowe aktywa trwałe 179,0 180,9 201,8 209,8 210,9 211,9 213,0 214,0 

Wartość firmy z konsolidacji 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 

Pozostałe wartości niematerialne 0,5 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 11,1 11,4 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

Inne 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Aktywa obrotowe 200,5 208,5 213,1 212,1 215,5 219,2 222,1 226,7 

Zapasy 81,3 86,3 75,8 83,2 86,2 89,0 91,3 93,2 

Należności handlowe 99,7 101,6 108,7 111,4 115,4 119,2 122,2 124,8 

Środki pieniężne 16,8 18,8 28,3 17,1 13,5 10,6 8,3 8,4 

Należności krótkoterminowe inne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne 2,8 1,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Aktywa razem 457,9 468,0 494,5 501,5 505,9 510,7 514,7 520,3 

  2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 

Kapitał własny 173,2 178,0 200,7 210,7 220,4 231,2 242,4 253,9 

Kapitał własny jedn. dominuj ącej  172,8 177,7 200,0 210,1 219,7 230,6 241,8 253,3 

Kapitały mniejszości 0,4 0,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Zobowi ązania długoterminowe 99,3 65,4 78,2 87,4 77,7 67,1 56,5 48,2 

Kredyty i papiery dłużne 52,1 40,2 56,1 65,3 55,7 45,1 34,4 26,1 

Rezerwa na podatek odroczony 11,9 11,9 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Przychody przyszłych okresów 0,5 8,2 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Pozostałe zobowiązania 34,9 5,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Zobowi ązania krótkoterminowe 185,3 224,6 215,7 203,4 207,8 212,3 215,7 218,3 

Kredyty i papiery dłużne 54,9 58,2 84,5 82,9 83,7 85,0 85,6 85,9 

Zobowiązania handlowe 121,8 129,8 98,6 101,2 104,8 108,0 110,8 113,1 

Rezerwy 5,2 5,1 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Pozostałe zobowiązania 0,0 0,0 20,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Inne zobowiązania 3,5 31,4 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

Pasywa razem 457,9 468,0 494,5 501,5 505,9 510,7 514,7 520,3 

Dług netto 120,5 109,5 127,2 132,6 127,5 121,0 113,4 105,2 

Dług netto/EBITDA 3,4 3,1 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 

  

Przepływy pieni ężne Grupy Ergis wraz z prognoz ą (w mln PLN)  

 
2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 

Przepływy operacyjne 24,8 36,0 23,6 42,0 48,4 50,5 52,0 53,0 

Zysk netto -27,6 7,4 11,4 14,0 16,7 19,2 20,8 21,8 

Amortyzacja 19,9 20,7 21,2 22,8 23,3 23,5 23,6 23,7 

Nakłady na kapitał obrotowy -7,7 1,0 -20,0 -7,5 -3,5 -3,3 -2,5 -2,1 

Pozostałe 40,2 7,0 11,0 12,6 11,8 11,1 10,2 9,7 

Przepływy inwestycyjne -25,5 -27,7 -16,7 -30,8 -24,4 -24,5 -24,6 -24,8 

Nakłady inwestycyjne netto -25,6 -27,7 -13,8 -30,8 -24,4 -24,5 -24,6 -24,8 

Pozostałe 0,1 0,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Przepływy finansowe 5,5 -6,0 2,9 -22,3 -27,6 -28,8 -29,8 -28,1 

Dywidendy wypłacone 0,0 0,0 0,0 -4,0 -7,0 -8,3 -9,6 -10,4 

Zm. stanu zobowiązań odsetkowych 13,7 -2,6 11,1 -5,7 -8,8 -9,4 -10,0 -8,1 

Koszty finansowe -8,7 -10,1 -7,3 -12,6 -11,8 -11,1 -10,2 -9,7 

Pozostałe 1,4 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zm. stanu środków pieni ężnych 4,7 2,4 9,8 -11,1 -3,7 -2,8 -2,4 0,1 

Środki pieniężne na początek okresu  12,0 16,8 18,8 28,3 17,1 13,5 10,6 8,3 

Środki pieni ężne na koniec okresu  16,8 18,8 28,3 17,1 13,5 10,6 8,3 8,4 

Źródło: Ergis, prognozy własne DM BOŚ 
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Analiza wska źnikowa Grupy Ergis 

  2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 
Wskaźniki płynno ści                  

Wskaźnik bieżącej płynności (CR) 1,08 0,93 0,99 1,04 1,04 1,03 1,03 1,04 

Wskaźnik płynności szybki (QR) 0,64 0,54 0,64 0,63 0,62 0,61 0,61 0,61 
Wskaźniki zadłu żenia                 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 62,2% 62,0% 59,4% 58,0% 56,4% 54,7% 52,9% 51,2% 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 164,3% 162,9% 146,4% 138,0% 129,6% 120,9% 112,3% 105,0% 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 57,3% 36,7% 39,0% 41,5% 35,3% 29,0% 23,3% 19,0% 
Wskaźniki rentowno ści                  
Marża EBIT 2,6% 2,3% 3,8% 4,3% 4,5% 4,7% 4,7% 4,7% 

Marża EBITDA 5,8% 5,6% 6,9% 7,6% 7,8% 7,9% 7,8% 7,8% 

Marża netto* -4,4% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,6% 2,7% 2,8% 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto 13,0% 12,5% 15,0% 15,0% 15,1% 15,2% 15,2% 15,2% 

Wskaźnik rentowności aktywów netto* -6,0% 1,6% 2,3% 2,8% 3,3% 3,8% 4,0% 4,2% 
Wskaźnik rentowności kapitału 
własnego* 

-15,9% 4,1% 5,7% 6,7% 7,6% 8,3% 8,6% 8,6% 

Wskaźniki rotacji (w dn.)                 

Wskaźnik rotacji zapasów 43,4 47,7 43,3 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 

Wskaźnik rotacji należności 57,7 57,8 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 
Wskaźnik rotacji zobowiązań 81,0 84,4 62,0 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 
Wskaźniki rynkowe                  
Liczba akcji (tys. szt.) 39 436 39 436 39 436 39 436 39 436 39 436 39 436 39 436 

SPS 15,78 16,05 17,07 17,51 18,15 18,74 19,21 19,61 

OPPS 0,41 0,37 0,64 0,76 0,82 0,88 0,91 0,93 

EPS* -0,70 0,19 0,29 0,36 0,42 0,49 0,53 0,55 

BVPS* 4,38 4,51 5,07 5,33 5,57 5,85 6,13 6,42 

EBITDAPS 0,91 0,90 1,18 1,34 1,41 1,48 1,51 1,53 

P/E** 5,17 19,28 12,48 10,11 8,51 7,38 6,83 6,50 

P/OP** 8,85 9,67 5,60 4,75 4,38 4,08 3,96 3,88 

MC/S** 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 

P/BV** 0,82 0,80 0,71 0,68 0,65 0,62 0,59 0,56 

EV/EBITDA** 7,14 7,26 5,51 4,86 4,60 4,40 4,31 4,25 

*W oparciu o zysk netto oraz kapitał własny przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej  
** Wskaźniki w oparciu o kurs 3,60 PLN oraz Enterprise Value 269 817 tys. PLN z dnia 26.03.2014 r . 
Źródło: Obliczenia własne DM BOŚ   
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Metoda porównawcza 

Zaletą wyceny porównawczej jest odniesienie do rynkowej wyceny spółek o zbliżonym profilu 
działalności. Metoda porównawcza charakteryzuje się ponadto niewielką subiektywnością 
oceny, ograniczoną głównie do doboru podmiotów, tworzących bazę porównawczą. Jednakże 
w przypadku wyceny opartej na wskaźnikach prognozowanych, dochodzi dodatkowo 
konieczność uwzględnienia subiektywnych prognoz wyników dla wycenianej spółki. Jest to 
niezbędne do wyznaczenia wartości firmy w kolejnych latach. Wadą metody jest również 
wysoka zmienność wyceny w zależności od koniunktury na rynku. Wycenę porównawczą 
przeprowadzono w dwóch wariantach. 

Wycen porównawcza - Wariant I (spółki zagraniczne) 

Dobór spółek do bazy porównawczej: 
W celu uzyskania wyceny Grupy Ergis metodą porównawczą (wariant I), przyjęto do 
porównania mediany wskaźników giełdowych, wyliczonych dla poszczególnych spółek 
porównawczych na podstawie prognozowanych wyników finansowych. Wycenę Grupy Ergis 
przeprowadzono w stosunku do wybranych zagranicznych grup zajmującym się 
przetwórstwem tworzyw sztucznych (produkcja opakowań i folii stretch oraz folii 
budowlanych). 

Założenia wyceny: 
� wycenę Grupy Ergis przeprowadzono w oparciu o wskaźniki P/E oraz EV/EBITDA; 
� wartość wskaźników P/E oraz EV/EBITDA dla spółek z bazy porównawczej obliczono na 

podstawie prognozowanych wyników finansowych na lata 2013 – 2015 uzyskanych z 
terminalu Bloomberg w dniu 25.03.2014 r.; 

� kalkulację wartości Grupy Ergis oparto o wielkości pozycji finansowych dla akcjonariuszy 
jednostki dominującej; 

� zastosowano wagi równe dla wycen cząstkowych opartych na poszczególnych 
wskaźnikach. 

Wycena porównawcza Grupy Ergis  

    P/E    EV/EBITDA  
  2013 2014 2015 2013 2014 2015 
BEMIS 16,74 15,42 14,37 8,36 8,00 7,77 
BRITISH POLYTHENE 10,05 10,77 10,22 5,81 5,47 5,25 
GUILLIN 9,25 8,58 8,26 4,90 4,67 4,49 
INTERTAPE 7,51 9,22 8,92 8,55 7,46 6,65 
SEALED AIR 25,44 20,22 17,18 10,05 9,03 8,48 
SIKA 21,97 22,02 19,55 11,52 12,40 11,33 
SRF 7,46 10,24 6,67 4,82 5,70 4,23 
TOMYPAK 10,61 8,69 8,18 4,98 4,39 4,16 

Średnia 13,63 13,15 11,67 7,37 7,14 6,55 

Mediana 10,33 10,51 9,57 7,09 6,58 5,95 

GRUPA ERGIS* 12,48 10,11 8,51 5,78 5,21 4,83 

Wycena Ergis w mln PLN 
oraz 1 akcji** w zł 

117,5 147,5 159,7 202,5 214,3 204,3 

2,98 3,74 4,05 5,14 5,44 5,18 

Wagi 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 

Wycena Ergis w mln PLN 174,29           
Warto ść 1 akcji 4,42           

*Wskaźniki w oparciu o kurs 3,60 PLN oraz Enterprise Value 269 817 tys. PLN z dnia 25.03.2014 r. 
**Na podstawie mediany  

Źródło: Bloomberg, Reuters, obliczenia własne DM BOŚ 

 

WYCENA 

Wartość akcji Grupy Ergis 
wycenionej metod ą 
porównawcz ą w stosunku 
do spółek zagranicznych 
wynosi 4,42 PLN. 
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Metoda porównawcza - Wariant II (spółki polskie) 

Dobór spółek do bazy porównawczej: 
W celu uzyskania wyceny Grupy Ergis metodą porównawczą (Wariant II), przyjęto do 
porównania mediany wskaźników giełdowych, wyliczonych dla poszczególnych spółek 
porównawczych na podstawie historycznych wyników finansowych. Wycenę Grupy Ergis 
przeprowadzono w stosunku do wybranych krajowych spółek z branży przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. 

Założenia wyceny: 
� Wycenę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki P/E oraz EV/EBITDA 
� Wartość wskaźników P/E oraz EV/EBITDA obliczono na podstawie danych finansowych 

za okres 2013 r. oraz kursów zamknięcia z dnia 25.03.2014 r., 
� Dla mnożników P/E oraz EV/EBITDA zastosowano równe wagi - 0,50.  
� Nie zidentyfikowano przesłanek uzasadniających zastosowanie dyskonta.  
 

 

Przychody  EBIT Zysk netto  Kapitał 
własny Kapitalizacja  Kurs 

P/E EV/EBITDA 
(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) z  25.03.2014 

GRUPA ERGIS skons. 673,3 25,4 11,4 200,7 142,0 3,60 12,48 5,80 

ERG skons. 89,3 2,3 1,4 30,7 19,5 0,45 13,57 4,83 

LENTEX skons. 477,0 51,1 40,3 321,3 505,4 8,01 12,53 9,71 

PLASTBOX skons. 146,8 11,5 6,8 88,8 111,9 2,54 16,53 7,81 

SUWARY skons. 96,4 5,3 2,6 52,6 61,4 13,30 23,81 7,47 

Średnia wartość mnożników dla grupy spółek 16,61 7,45 

Mediana wartości mnożników dla grupy spółek 15,05 7,64 

Średnia warto ść 1 akcji spółki GRUPY ERGIS SA wg mediany warto ści mno żników (zł) 4,34 5,77 

Przyjęte wagi dla poszczególnych mnożników 0,50 0,50 

Średnia warto ść 1 akcji spółki GRUPY ERGIS SA - po dyskoncie (zł) 5,06 
 

 

Metoda porównawcza w stosunku do wybranych spółek polskich pozwala oszacować wartość 
1 akcji Grupy Ergis na 5,06 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość akcji Grupy Ergis 
wycenionej metod ą 
porównawcz ą w stosunku 
do spółek polskich wynosi 
5,06 PLN. 
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Metoda dochodowa – DCF  

Zaletą metody jest uwzględnienie perspektyw rozwoju Spółki, natomiast wadą - jej 
subiektywizm, oparty na własnej prognozie osiąganych przez Spółkę wyników finansowych. 

 
Podstawowe zało żenia do projekcji finansowej na lata 2014 - 2022 
� koszt kapitału własnego został obliczony na podstawie modelu CAPM, który bazuje na 

wolnej od ryzyka stopie procentowej, premii z tytułu ryzyka oraz współczynniku beta; 
� stopa wolna od ryzyka na poziomie 4,26%, na podstawie rentowności  

10-letnich obligacji skarbowych; 
� premia rynkowa w wysokości 5,0%; 
� wskaźnik beta został przyjęty na poziomie równym 1,2; 
� przyjęto wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie prognozy na poziomie 

1%; 
� przy kalkulacji wartości rezydualnej przejęto nakłady inwestycyjne na poziomie 

amortyzacji; 
� wartość Grupy Ergis oszacowano na dzień 25 marca 2014 r. 
� do kalkulacji ceny jednej akcji przyjęto 39 435 989 szt. akcji. 
  

Kalkulacja średniego wa żonego kosztu kapitału dla Grupy Ergis (WACC) 

 
2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 

stopa wolna od ryzyka 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 
średnia marża kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
Koszt kapitału obcego 5,76%  5,76% 5,76% 5,76% 5,76% 5,76% 5,76% 5,76% 5,76% 5,76% 
Efektywna stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 
Koszt kapitału obcego po 
opodatkowaniu 4,67% 4,67% 4,67% 4,67% 4,67% 4,67% 4,67% 4,67% 4,67% 4,67% 

Udział kapitału obcego 41,62% 39,09% 36,33% 33,47% 30,96% 28,48% 26,42% 24,58% 23,44% 22,53% 
Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
Beta 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
Koszt kapitału własnego 10,26%  10,26% 10,26% 10,26% 10,26% 10,26% 10,26% 10,26% 10,26% 10,26% 
Udział kapitału własnego 58,38%  60,91% 63,67% 66,53% 69,04% 71,52% 73,58% 75,42% 76,56% 77,47% 
WACC 7,93% 8,07% 8,23% 8,39% 8,53% 8,67% 8,78% 8,88% 8,95% 9,00% 

Źródło: Obliczenia własne DM BOŚ  
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Prognoza przyszłych przepływów pieni ężnych oraz wycena Grupy Ergis (w mln PLN) 

 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 

Przychody 690,7 715,7 738,9 757,7 773,5 788,6 804,1 819,4 834,5 849,9 
EBIT 29,9 32,4 34,8 35,9 36,6 37,2 37,8 38,4 38,9 39,5 
Podatek 3,3 3,9 4,5 4,9 5,1 5,4 5,6 5,8 5,9 6,0 
NOPLAT 26,6 28,5 30,3 31,0 31,5 31,9 32,3 32,7 33,1 33,5 
Amortyzacja 22,8 23,3 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 24,1 24,2 24,3 
Zm. kap. 
obrotowego -7,5 -3,5 -3,3 -2,5 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,0 -2,1 

CAPEX -30,8 -24,4 -24,5 -24,6 -24,8 -24,9 -25,0 -25,1 -25,3 -25,4 
FCFF 11,1 24,0 25,9 27,4 28,3 28,7 29,1 29,5 29,9 30,3 
Współczynnik 
dyskontowy 0,9432 0,8719 0,8036 0,7384 0,6770 0,6193 0,5658 0,5163 0,4718 0,4310 

DFCF 10,5 20,9 20,8 20,2 19,1 17,8 16,5 15,2 14,1 13,1 
           

Suma DFCF 168,3 
Wzrost FCF po okresie prognozy 1,0% 

Wartość rezydualna (TV) 382,3 

Zdyskontowana wartość rezydualna (PV TV) 164,8 
Warto ść Spółki (V) 333,1 

Wartość długu netto (2013) 127,2 

Kapitały mniejszości 0,7 
Warto ść kapitału własnego (EQV) 205,2 
Warto ść 1 akcji  (25.03.2014 r.) (PLN) 5,20 

Źródło: Obliczenia własne DM BOŚ   

Analiza wra żliwo ści (w mln PLN) 
Wzrost FCF po okresie prognozy 

  g - 1pp g - 0,5pp g g + 0,5pp g + 1pp 

WACC - 1,0pp 5,76 6,00 6,46 6,89 7,39 

WACC - 0,5pp 5,20 5,48 5,79 6,15 6,56 

WACC 4,70 4,94 5,20 5,50 5,85 

WACC + 0,5pp 4,26 4,46 4,69 4,94 5,23 

WACC + 1,0pp 3,86 4,04 4,23 4,45 4,69 

Źródło: Obliczenia własne DM BOŚ   

Cena docelowa  

Za wartość godziwą akcji Grupy Ergis uznajemy wycenę opartą na metodzie mieszanej. 
Wycena metodą dochodową dała wynik 5,20 PLN/akcję, natomiast średnia z dwóch 
wariantów metody porównawczej wyniosła 4,74 PLN/akcję. Wynik otrzymany metodą 
mieszaną jest średnią ważoną pomiarów dokonanych metodą porównawczą i metodą 
dochodową. Zaletą metody jest częściowe uwzględnienie zarówno perspektyw rozwojowych 
spółki jak i aktualnych poziomów wycen spółek porównywalnych.  

   Podsumowanie wycen 
 Warto ść 1 akcji (w PLN)  Waga 

Wycena porównawcza (spółki zagraniczne) 4,42 0,25 

Wycena porównawcza (spółki polskie) 5,06 0,25 

Wycena dochodowa 5,20 0,50 

Cena docelowa  4,97 PLN 

Źródło: Obliczenia własne DM BOŚ   

Dokonane pomiary pozwalaj ą ustali ć cenę docelow ą akcji Grupy Ergis na poziomie 4,97 
PLN. Cena docelowa akcji Grupy jest o 35,8% wy ższa od obecnej ceny na GPW, zatem 
wydajemy rekomendacj ę KUPUJ. 

Wartość akcji Grupy Ergis 
wycenionej metod ą 
dochodow ą wynosi           
5,20 PLN. 

Końcowa wycena akcji 
Grupy Ergis wynosi 4,97 
PLN. 
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Informacje, o których mowa w par. 5-10 Rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 19.10.2005 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji 
stanowi ących rekomendacje dotycz ące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wyst awców: 

� Powyższy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych 
osób zainteresowanych. Odtajnienie rekomendacji następuje w trzecim dniu roboczym po dacie pierwszego udostępnienia. 
Rozpowszechnianie lub powielanie całości lub części raportu bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A. jest zabronione. 

� Niniejszy raport w części opisowej był wcześniej udostępniony Grupie Ergis S.A.  
� DM BOŚ dołożył wszelkiej staranności w celu zapewnienia metodologicznej poprawności i obiektywizmu niniejszej wyceny.  
� DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych, podejmowanych w oparciu o niniejszy raport. 
� Niniejszy raport jest pierwszym adresowanym do nieoznaczonego kręgu odbiorców publikowanym opracowaniem DM BOŚ S.A. dotyczącym 

Grupy Ergis S.A.  
� Rekomendacja wydawana przez DM BOŚ S.A. obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu osiągnięcia ceny 

docelowej, o ile w międzyczasie nie zostanie zaktualizowana. Aktualizacje raportów dokonywane są w zależności od sytuacji rynkowej i 
subiektywnej oceny analityków. 

 
 
Nadzór nad Domem Maklerskim BOŚ S.A. sprawuje KNF 
Datą sporządzenia raportu jest: 26.03.2014 r., 
Datą pierwszego udostępnienia do dystrybucji raportu jest: 26.03.2014 r.  
 
Źródła informacji: Raporty bieżące, materiały Spółki, sprawozdania finansowe Grupy Ergis, GPW, GUS oraz serwisy informacyjne: ESPI, Notoria 
Services, PAP, Reuters, Bloomberg. 
 
Według dostępnych informacji: 

1) DM BOŚ nie pozostaje w tej samej grupie kapitałowej, do której należy Spółka – dalej zwana Emitentem, 
2) DM BOŚ nie pełni funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta, ani funkcji animatora Emitenta, 
3) DM BOŚ nie posiada bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej akcji Emitenta będących 

przedmiotem raportu w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego, 
4) Nie ma powiązań finansowych o charakterze odbiegającym od standardów rynkowych z Emitentem, po stronie osoby przygotowującej 

rekomendację, lub osoby bliskiej, 
5) Osoby przygotowujące niniejszy raport, lub osoby bliskie, nie pełnią funkcji w organach Emitenta ani nie zajmują stanowisk kierowniczych u 

Emitenta, 
6) Nie występują powiązania pomiędzy osobą przygotowującą niniejszy raport, osobą jej bliską a Emitentem papierów wartościowych. 

 
 

Rekomendacje DM BOŚ S.A.: 
Kupuj – uważamy, że w okresie obowiązywania rekomendacji akcje spółki posiadają ponad 20% potencjał wzrostu, 
Akumuluj – uważamy, że w okresie obowiązywania rekomendacji akcje spółki posiadają ponad 10% potencjał wzrostu, 
Trzymaj – oczekujemy , względnej stabilizacji notowań akcji spółki, potencjał zmiany ceny +/- 10%, 
Redukuj – uważamy, że w okresie obowiązywania rekomendacji akcje spółki posiadają ponad 10% potencjał spadku, 
Sprzedaj – uważamy, że w okresie obowiązywania rekomendacji akcje spółki posiadają ponad 20% potencjał spadku. 
 
 
Zastosowane metody wyceny papierów warto ściowych: 
 

 
Metoda porównawcza z zastosowaniem wskaźników wyceny rynkowej: P/E, EV/EBITDA 

 
Silne strony: niewielki subiektywizm wynikający jedynie z doboru spółek do próby i wskaźników przeliczeniowych. 
Słabe strony: oparcie na wskaźnikach prognozowanych. 
  

Metoda dochodowa (metoda DCF) 
 

Silne strony: ujęcie w wycenie prognoz finansowych i perspektyw rozwoju spółki. 
Słabe strony: subiektywizm analityka wynikający z przyjęcia określonych prognoz i parametrów modelu wyceny 

 
 
Spis wydanych rekomendacji w ostatnich 6 miesi ącach: 
 

Spółka Rekomendacja Data wydania Kurs z dnia 
rekomendacji Cena docelowa Okres 

obowi ązywania 

ELEKTROTIM Akumuluj 6 marca 2014 r. 11,20 12,87 12 miesięcy 

INSTAL KRAKÓW Trzymaj 17 lutego 2014 r. 20,60 20,70 12 miesięcy 

STOMIL SANOK Akumuluj 6 lutego 2014 r. 47,00 52,66 12 miesięcy 

FORTE Kupuj 13 stycznia 2014 r. 35,70 43,47 12 miesięcy 
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Objaśnienia u żywanych wska źników, terminologii fachowej oraz skrótów 
 
NS (Net Sales) przychody netto 
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)zysk operacyjny  
EBITDA  (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) zysk operacyjny powiększony o amortyzację 
NP (Net Profit) zysk netto 
DEPR (Depreciation) amortyzacja 
NOCF (Net Operating Cash Flow) przepływy operacyjne netto 
NICF (Net Investment Cash Flow) przepływy inwestycyjne netto 
NFCF (Net Financial Cash Flow) przepływy finansowe netto 
DM (Debt Margin) stopa zadłużenia = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa ogółem 
CR (Current Ratio) wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / (zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + 

rozliczeń międzyokresowe bierne) 
QR (Quick Ratio) wskaźnik płynności szybki = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 
DFL Dźwignia finansowa - miara ryzyka finansowego wyrażona ilorazem: EBIT i EBIT pomniejszony o koszt odsetek (lub ilorazem 

względnego przyrostu EPS i względnego przyrostu EBIT) 
CP Wskaźnik rotacji należnośći w dn. = 360/(przychody netto/należności handlowe) 
PL Wskaźnik zobowiązań w dn.= 360/(koszt własny sprzedaży/zobowiązania handlowe) 
IT Wskaźnik rotacji zapasów w dn. = 360/(koszt własny sprzedaży/zapasy) 
EPS (Earnings per Share) zysk netto przypadający na jedną akcję 
DPS (Dividend per Share) dywidenda przypadająca na jedną akcję, która była lub będzie wypłacona w danym roku 
BVPS (Book Value per Share) wartość księgowa na jedną akcję 
P/E (Price / Earnings) cena / zysk; iloraz rynkowej wartości spółki przez sumę jej zysków netto za ostatnie cztery kwartały 
P/BV Iloraz wartości rynkowej spółki i jej wartości księgowej 
EV/EBITDA Iloraz rynkowej wartości spółki i wartości zysku operacyjnego powiększonego o wartość bieżącej amortyzacji 
MC/S Iloraz wartości rynkowej spółki i przychodów ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały 
ROE (Return on Equity) stopa zwrotu z kapitału własnego; iloraz zysku netto i kapitałów własnych na koniec okresu obrotowego 
ROA (Return on Assets) stopa zwrotu z aktywów; iloraz zysku netto i aktywów ogółem na koniec okresu obrotowego 
ROS (Return on Sales) marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży 
OPM (Operating Profit Margin) stopa zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody netto ze sprzedaży 
NPM (Net Profit Margin) stopa zysku netto = zysk netto / przychody netto ze sprzedaży 
CFM (Cash Flow Margin) stopa nadwyżki finansowej = (zysk netto + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży 
Beta  Współczynnik kierunkowy liniowej funkcji aproksymującej zależność zmiany ceny akcji od średniej zmiany wartości indeksu WIG 

liczony za badany okres (miesiąc) 
Zwrot z inwestycji  - (kurs na ostatni dzień notowań w miesiącu minus kurs na pierwszy dzień notowań w miesiącu) / kurs na pierwszy dzień 

notowań w miesiącu 
Free float     wartość akcji będących w obrocie i znajdujących się w rękach niestabilnych akcjonariuszy 
EV      (Enterprise value) wartość przedsiębiorstwa, wartość kapitałów własnych powiększona o dług netto 
CAPM          (Capital Asset Pricing Model) model wyceny aktywów kapitałowych, model pozwalający zobrazować zależność    
                     między ponoszonym ryzykiem systematycznym inaczej nazywanym rynkowym lub niedywersyfikowalnym, a  
                     oczekiwaną stopą 
                     zwrotu; model CAPM wykorzystywany jest m.in. w obliczaniu kosztu kapitału własnego 
FCFE           (Free Cash Flow to Equity) wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (akcjonariuszy) 
FCFF           (Free Cash Flow to Firm) wolne przepływy pieniężne dla wszystkich stron finansujących (właścicieli kapitału  
                     własnego i  wierzycieli) 
WACC         (Weighted Average Cost of Capital) średni ważony koszt kapitału, średni koszt kapitału zaangażowany w  
                     finansowanie przedsiębiorstwa 
NOPLAT      (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki 
CAPEX       (Capital Expenditures) wydatki inwestycyjne 
DFCF           (Discounted Cash Flow) zdyskontowane przepływy pieniężne 
Warto ść rezydualna  wartość dochodów generowanych przez firmę w latach po okresie szczegółowej prognozy przepływów  
                     pieniężnych  
Dług netto    kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
Analiza wra żliwo ści  analiza przewidywanych wyników przy zastosowaniu różnych czynników bądź ich kombinacji 
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