
Warszawa, 28 lutego 2017 r.

Wyniki finansowe 
za pierwsze półrocze

roku obrotowego 2016/2017

Strategia i perspektywy rozwoju 



Rynek wina w Polsce –
nieprzerwany wzrost

Sprzedaż wina w Polsce w mld zł
Na dzień publikacji niniejszego raportu dostępne dane rynkowe w Polsce obejmowały okres do 
końca listopada 2016 r. Z tego względu konsumpcja w 2016 r. oznacza w tym raporcie okres od 
grudnia 2015 r. do listopada 2016 r.

* Źródło: AC Nielsen
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Sprzedaż wina w Polsce nieprzerwanie rośnie – powyżej 5% wzrostu w 2016 r.
Wzrost rynku w okresie październik – listopad przyspieszył do ok. 8%.
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Rynek wina w Polsce –
wzrost już nie w dyskontach
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W odróżnieniu od lat poprzednich wzrost odbywa się w hiper- i 
supermarketach, sklepach małoformatowych. Spada sprzedaż 
w dyskontach.
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Rynek wina w Polsce –
rosną wina stołowe i musujące

4Źródło: AMBRA S.A. na podstawie danych AC Nielsen. Dane w mld zł.

Dotychczas najszybciej rosnącą kategorią rynku były wina 
stołowe. W 2016 r. wina stołowe wzrosły o 7,2%, ale wina  
musujące rosły jeszcze szybciej – o 8,8%.
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Kluczowe wskaźniki
Pierwsze półrocze 2016/2017
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(dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej)

Pierwsze 
półrocze

2016/2017

Pierwsze 
półrocze

2015/2016

zmiana
[%]

Sprzedaż (w mln średnich butelek 0,75 l) 43,6 41,7 +4,6

Przychody ze sprzedaży netto (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 283,5 255,5 +11,0

Marża ze sprzedaży 125,4 113,9 +10,1

Rentowność marży ze sprzedaży % 44,2% 44,6% -0,3 pp

Zysk brutto ze sprzedaży 101,4 89,2 +13,7

Rentowność zysku brutto ze sprzedaży % 35,8% 34,9% +0,9 pp

Zysk ze sprzedaży 44,4 35,2 +26,1

EBIT 41,7 36,2 +15,3

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 26,7 22,7 +17,7

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -5,3 -12,3 +57,3

Aktywa razem 508,4 509,3 -0,2

Zadłużenie netto (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszone o 

środki pieniężne)

68,1 76,6 -11,0



Sprzedaż netto wg rynków
[mln zł]
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255,5

283,5

+15,5 +1,1

+11,4

HY 2015/2016 Polska Czechy i
Słowacja

Rumunia HY 2016/2017

Polska
Wzrost sprzedaży win 
stołowych powyżej rynku –
dalsze wzmocnienie marki 
FRESCO, dobra dynamika w 
kanałach premium – sklepy 
CENTRUM WINA, 
gastronomia.

Czechy i Słowacja
Dobre wyniki win musujących.

Rumunia
Marka ZAREA umocniła 
pozycję lidera win musujących 
i z sukcesem powiększyła 
udziały w rynku brandy.

Najwyższy organiczny wzrost sprzedaży w historii Grupy AMBRA



Zysk brutto ze sprzedaży
[mln zł]
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Polska
Osłabienie PLN wobec walut 
obcych skompensowane przez 
wzrost sprzedaży win 
stołowych, wyższe średnie 
ceny sprzedaży i niższe 
wydatki marketingowe w 
odniesieniu do marki CYDR 
LUBELSKI.

Czechy i Słowacja
Stabilna marża ze sprzedaży.

Rumunia
Dynamiczny wzrost marki 
ZAREA.

89,2

101,4

+8,5 +0,3

+3,4

HY 2015/2016 Polska Czechy i
Słowacja

Rumunia HY 2016/2017

Wzrost win stołowych i musujących powoduje wzrost średniej ceny. 
Spadają wydatki marketingowe.
Rentowność zysku brutto rośnie o 0,9 pkt %.



EBIT
[mln zł]
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Polska
Dynamiczny wzrost sprzedaży 
przełożył się w pełni na wynik 
operacyjny.

Czechy i Słowacja
Stabilne marża i koszty 
działalności operacyjnej.

Rumunia
Wzrost marży nie w pełni 
przełożył się na wzrost EBIT z 
powodu wzrostu kosztów 
wynagrodzeń.

* Zdarzenia jednorazowe 
związane z roszczeniami 
dotyczącymi poprzednich 
okresów

Wzrost kosztów wynagrodzeń o 11,7% częściowo skompensowany 
przez optymalizację pozostałych kosztów.
Skorygowany EBIT rośnie szybciej niż sprzedaż – o 19,1%. 
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Zysk netto przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
[mln zł]
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* Zdarzenia jednorazowe związane z kosztami roszczeń dotyczących poprzednich okresów. Kwota netto po uwzględnieniu podatku.

Wzrost EBIT bez one-offów i niższe koszty finansowe wzmacniają 
wzrost zysku netto.
Zysk netto bez one-offów rośnie o 23,3%

22,7

27,8 26,7

+7,0
+0,8 -1,5

-1,2
-1,1

HY 2015/2016
zaraportowany

EBIT -
działalność

podstawowa

koszty
finansowe

netto

podatki udziały
niekontrolujące

HY 2016/2017
skorygowany

one-off* HY 2016/2017
zaraportowany

+5,1
bez one-off



Zdarzenia jednorazowe - uzgodnienie
[mln zł]
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(w mln zł)
Zysk z działalności 
operacyjnej (EBIT)

Zysk netto

Zysk netto 
przypadający 

akcjonariuszom 
jednostki 

dominującej

Pierwsze półrocze 2015/2016 - zaraportowany 36,2 28,6 22,7

Zdarzenia jednorazowe - I półrocze 2015/2016 - - -

Pierwsze półrocze 2015/2016 - z wyłączeniem skutków zdarzeń jednorazowych 36,2 28,6 22,7

Działalność operacyjna - I półrocze 2016/2017:

- Zmiana wyniku działalności segmentu Polska 5,6 4,8 4,5

- Zmiana wyniku działalności segmentu Czechy i Słowacja 0,1 0,1 0,1

- Zmiana wyniku działalności segmentu Rumunia 1,2 1,1 0,4

- Zmiana wyniku pozostałej działalności - 0,1 0,1

6,9 6,1 5,1

Pierwsze półrocze 2016/2017 - z wyłączeniem skutków zdarzeń jednorazowych 43,1 34,7 27,8

Zdarzenia jednorazowe - I półrocze 2016/2017:

- Roszczenia dotyczące poprzednich okresów (1,4) (1,1) (1,1)

Pierwsze półrocze 2016/2017 - zaraportowany 41,7 33,6 26,7



Segment operacyjny – Polska
Główne wskaźniki
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(mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej)

Pierwsze 
półrocze 

2016/2017

Pierwsze
półrocze 

2015/2016
Zmiana (%)

Przychody netto ze sprzedaży 
(odbiorcy spoza Grupy)

216,4 200,9 +7,7

Zysk ze sprzedaży 32,4 25,3 +28,4

EBIT 29,8 25,7 +16,2

Zysk netto 24,1 20,4 +18,1

• Dalszy wzrost win stołowych, szczególnie bardzo dobre 
wyniki marki FRESCO i kanałów premium (sieć sklepów 
CENTRUM WINA i gastronomia)

• Wzrost sprzedaży win musujących – rosnąca popularność 
prosecco oraz napojów bezalkoholowych dla dzieci

• CYDR LUBELSKI niezmiennie liderem rynku cydru w Polsce; 
niższe wydatki marketingowe



Segment operacyjny – Czechy i Słowacja
Główne wskaźniki
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(mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej)

Pierwsze 
półrocze

2016/2017

Pierwsze 
półrocze

2015/2016
Zmiana (%)

Przychody netto ze sprzedaży 
(odbiorcy spoza Grupy)

20,5 19,4 +5,8

Zysk ze sprzedaży 2,6 2,5 +3,1

EBIT 2,6 2,5 +5,7

Zysk netto 2,1 2,0 +3,1

• Wzrost sprzedaży win musujących – MUCHA SEKT 
numerem 2 na rynku czeskim

• Wzrost przychodów o 13,2% na rynku słowackim

• Stabilna rentowność i przepływy pieniężne



Segment operacyjny – Rumunia
Główne wskaźniki
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(mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej)

Pierwsze 
półrocze 

2016/2017

Pierwsze 
półrocze 

2015/2016
Zmiana (%)

Przychody netto ze sprzedaży 
(odbiorcy spoza Grupy)

46,6 35,2 +32,4

Zysk ze sprzedaży 9,6 7,5 +27,1

EBIT 9,4 8,1 +15,2

Zysk netto 7,8 6,6 +17,5

• Silny wzrost sprzedaży win musujących i brandy w 
Rumunii głównie dzięki marce ZAREA 

• Marka ZAREA liderem rumuńskiego rynku win 
musujących

• Niższa rentowność wynikająca ze wzrostu 
obowiązkowych opłat recyklingowych 
skompensowanych częściowo przez wyższe ceny 
sprzedaży



Struktura bilansowa
[mln zł]
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Kapitał pracujący Aktywa trwałe Zadłużenie netto Kapitały własne

Stabilny poziom aktywów 
trwałych.

Optymalizacja wykorzystania 
kapitału pracującego – źródła 
silnych przepływów 
pieniężnych. Dalsza poprawa 
rotacji zapasów i należności.

Wzrost wypłacanej 
dywidendy przy stabilnych 
kapitałach własnych.

Dalsze obniżanie poziomu 
zadłużenia 
oprocentowanego netto.

Wskaźnik dług/EBITDA 
poniżej 1,0.

Poprawa wykorzystania aktywów i spadek zadłużenia



AMBRA – polityka rosnącej dywidendy
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Przez ponad 10 lat od 
debiutu giełdowego 
AMBRA wypracowała 
prawie 165 mln zł zysków 
i wypłaciła ponad 90 mln zł 
dywidend (ponad 1/3 
obecnej kapitalizacji).

AMBRA jest spółką 
o jednej z wyższych stóp 
dywidendy na GPW –
6,42%.

Strategia Grupy AMBRA 
zakłada dalszy wzrost 
wypłacanej dywidendy.
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AMBRA – założenia na rok 2016/2017

• Stabilny wzrost sprzedaży Grupy

• Wina stołowe i rynek rumuńskim głównymi 
źródłami wzrostu

• Wzrost kosztów działalności operacyjnej 
poniżej dynamiki sprzedaży

• Wysoki poziom przepływów pieniężnych

• Kontynuacja polityki dywidendowej
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Zapraszamy do kontaktu

www.ambra.com.pl

ir@ambra.com.pl

https://twitter.com/ambra_sa

http://www.ambra.com.pl/
mailto:ir@ambra.com.pl
https://twitter.com/ambra_sa


Niniejsza prezentacja poświęcona Spółce AMBRA S.A. („Prezentacja") została przygotowana przez AMBRA S.A. („Spółka"). Ani 
niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek jej kopia nie może być powielana, rozpowszechniana, ani przekazywana bezpośrednio lub 
pośrednio jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić
naruszenie obowiązującego prawa.

Niniejsza Prezentacja może nie przedstawiać pełnego ani wyczerpującego obrazu Spółki, jej pozycji i perspektyw. Niniejsza 
Prezentacja, związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą 
być jednak rozumiane jako zapewnienia i prognozy Spółki, co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki czy spółek jej grupy 
kapitałowej. Spółka przekazuje istotne fragmenty jej strategii oraz poszczególne aspekty jej działalności zgodnie z najlepszą wiedzą 
Zarządu.

Ani Spółka, ani jej Akcjonariusze, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele tych osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z
jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w 
niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej udziałowców, podmiotów zależnych, doradców 
lub przedstawicieli takich osób.

Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź 
sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź 
instrumentów., finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty 
ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia
w niej zawarte nie mogą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać 
w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.


