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Sektor: Spożywczy 

Kurs akcji: 7,10 PLN 
AMBRA kupuj 
Reuters: AMRR.WA 

Wycena: 10,66 PLN 

GPW: AMB 
 

 

Profil spółki Sprzedaż przyspiesza 

Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem  
i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Działalność grupy obejmuje: produkcję, import i dystrybucję 
win musujących i klasycznych, wermutów, cydru, napojów 
musujących dla dzieci i innych wyrobów. W Polsce spółka 
zajmuje się także sprzedażą detaliczną - tworząc sieć 
specjalistycznych sklepów. 

Najniższe w historii zadłużenie rzutujące na stabilną politykę 
dywidendową wraz z ożywieniem konsumpcji wina w Polsce 
przekładającym się na wzrost potencjału wyników  GK, potwierdzają  
atrakcyjność walorów. 

Po okresie wyhamowania sprzedaży w poprzednich latach GK Ambra 
powraca na ścieżkę wzrostów. Po trzech kwartałach sprzedaż netto wzrosła 
o 4,3% r/r a w samym 3q 2015/16 dynamika wzrostu przychodów sięgnęła 
15,4% r/r, co było jednym z najwyższych wskaźników wzrostu w ostatnich 
latach. Motorem wzrostu pozostają wina stołowe oraz wina musujące, które 
zyskały również na wcześniejszy Świętach Wielkanocnych. Pozytywnie 
zaskakują też zagraniczne segmenty sprzedaży, na rynku rumuńskim 
przychody podwoiło umocnienie udziału w rynku po spadku akcyzy na 
alkohole mocne. Przyspieszenie sprzedaży wraz z optymalizacją kosztów 
przełożyło się na wyraźną poprawę wyników spółki. Po trzecim kwartale 
2015/16 GK zmniejszyła stratę operacyjną do poziomu 4 mln zł i netto do 4,4 
mln zł. Wypracowane w ostatnich latach zyski umożliwiły osiągnięcie 
najniższego w historii poziomu zadłużenia na poziomie 38,9 mln zł i 
wypłacenie najwyższej od pięciu lat dywidendy 0,50 zł/akcję. 

Perspektywy 

Ożywienie konsumpcji win w Polsce wraz pozytywnym otoczeniem 
makroekonomicznym będą w naszej ocenie wspierać przyszłe przychody 
spółki. Oceniamy, że przy stabilnym popycie na wina stołowe coraz mniejsze 
znaczenie dla przychodów będą miały kategorie spadające. W skali roku 
obrotowego remedium na słabsze letnie miesiące powinien pozostać cydr, 
którego kategoria w okresie naszych prognoz powinna się podwoić, 
przekraczając wartościowo sprzedaż wermutów, win bezalkoholowych i 
alkoholi mocnych. Zakładamy, że spółka w całym 2015/16 roku wypracuje 
419,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Czynnikiem ryzyka dla wyników 
spółki w naszej ocenie pozostaje potencjał deprecjacji złotego, co może 
przełożyć się na spadek marży na sprzedaży i w konsekwencji obniżyć 
wyniki. Oczekujemy, że w 2015/16 r spółka osiągnie EBIT na poziomie 30,6 
mln zł i wynik netto jednostki dominującej na poziomie 16,1 mln zł.  

Wycena  

Akcje Ambra zostały wycenione dwiema metodami: porównawczą 
i modelem zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wycenie 
modelem DCF przyznano wagę 75% wyceny końcowej, a wycenie metodą 
porównawczą – 25% wyceny końcowej. Wartość 1 akcji w oparciu o wycenę 
porównawczą wyniosła 12,08 zł, a w oparciu o model DCF – 10,18 zł. 
Średnia ważona z obu wycen dała cenę 10,66 zł. Akcje są obecnie notowane 

z dyskontem do wyceny DCF oraz do wyceny porównawczej. Rozpoczynamy 
ocenę spółki od wydania zalecenia kupuj i określamy cenę docelową na 
10,66 zł.  

Struktura akcjonariatu 

Schloss Wachenheim AG 61,12% 

AVIVA OFE BZ WBK 9,96% 

Pozostali 28,92% 

AMBRA vs WIG 52 tyg.  
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WIG relatywnie Ambra

 
Kapitalizacja: 176 mln PLN 

Free float:  28,92% 

Beta 0,78 

Max 52 tyg. 9,20 PLN 

Min 52 tyg. 6,50 PLN 

Udział w WIG 0,03% 

 
Agata Filipowicz-Rybicka 

Kierownik Zespołu Analiz 
makler papierów wartościowych 
agata.filipowicz-rybicka@bph.pl 
 
 

Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. 

 
        

(w mln zł) 2013/2014 2014/2015 2015/2016P 2016/2017P 2017/2018P 2018/2019P 2019/2020P 

Przychody netto  393,2 396,9 419,1 431,3 445,0 460,2 476,0 

EBITDA 40,8 46,1 41,3 38,5 38,0 39,9 41,5 

marża EBITDA 10,4% 11,6% 9,8% 8,9% 8,5% 8,7% 8,7% 
EBIT 30,2 34,2 30,6 27,5 26,7 28,3 29,5 

marża EBIT 7,7% 8,6% 7,3% 6,4% 6,0% 6,1% 6,2% 
Zysk jed. dominującej  26,0 19,0 16,1 14,3 13,9 14,8 15,5 

marża netto 6,6% 4,8% 3,8% 3,3% 3,1% 3,2% 3,3% 

P/E 6,9 9,4 11,1 12,5 12,9 12,1 11,5 

P/BV 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

EV/EBITDA 6,5 4,8 5,3 5,6 5,6 5,3 5,0 

EPS 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
        

 P - projekcje BM BPH; wskaźniki rynkowe obliczone dla ceny rynkowej z dnia 29.06.2016 r. 
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Profil spółki  

 
Grupa Ambra jest czołowym w Europie Środkowej i Wschodniej przedsiębiorstwem branży winiarskiej. Obok 
Ambry S.A. Grupę tworzą spółki zależne należące do czołowych graczy na rynkach winiarskich w Polsce, 
Czechach, na Słowacji oraz w Rumunii. Głównym rynkiem działalności pozostaje Polska, gdzie Grupa Ambra jest 
liderem rynku wina oraz rynku cydru. 
 
Podstawowa działalność Grupy obejmuje produkcję, import i dystrybucję win musujących, win spokojnych, 
wermutów, napojów musujących dla dzieci oraz win aromatyzowanych i innych wyrobów spirytusowych. 
Spółka zarówno produkuje, jak i dystrybuuje marki własne win. Grupa posiada własny zakład produkcyjny  
w Woli Dużej k. Biłgoraja, gdzie produkuje rocznie ponad 30 mln butelek wina oraz innych produktów. Drugi 
zakład produkcyjny produkujący około 6 mln butelek znajduje się w Bukareszcie. 
 
Ambra opiera proces produkcyjny na zewnętrznych źródłach zaopatrzenia w surowce poprzez zakupy 
realizowane m.in. w takich krajach, jak: Włochy, Hiszpania, Francja, Rumunia oraz Węgry. Spółki zależne 
działające na rynkach Rumunii, Czech i Słowacji oferują także asortyment win krajowych, stanowiących w tych 
krajach dominującą kategorię w konsumpcji produktów winiarskich. 
 
Oprócz produkcji i dystrybucji własnych marek import i dystrybucja win importowanych jest drugim istotnym 
elementem oferty rynkowej Grupy Ambra. Spółka jest wyłącznym dystrybutorem znanych międzynarodowych 
marek winiarskich na wybranych rynkach europejskich. Oferta win importowanych adresowana jest do 
kanałów sprzedaży detalicznej i hurtowej. Ambra jest również liderem dostaw win z wyższej półki cenowej (tzw. 
fine wines) do gastronomii. 
 
GK Ambra dysponuje największą w Polsce siecią 24 specjalistycznych sklepów winiarskich pod marką Centrum 
Wina oraz jest właścicielem wiodącego polskiego portalu winiarskiego e-commerce winezja.pl.   
 

Przewagę konkurencyjną Grupy Ambra wzmacnia zaangażowanie akcjonariusza branżowego - niemieckiej 
firmy Schloss Wachenheim AG, dzięki czemu spółka tworzy wspólną grupę zakupową w zakresie wina, 
materiałów do produkcji jak i technologii produkcyjnych. Dodatkowo posiada dostęp do nowości produktowych 
z rynków europejskich oraz możliwość korzystania z mocy produkcyjnych zakładów w Niemczech i Francji. 
 

Grupa kapitałowa 
 
Grupa Ambra jest zorganizowana w strukturze holdingu, gdzie wszystkie spółki wchodzące w jej skład 
prowadzą oddzielną działalność operacyjną na rynkach winiarskich.  
 
Spółki Grupy Ambra 

 
Centrum Wina 

 
Spółka jest częścią spółki Ambra S.A. wyspecjalizowaną w dystrybucji jakościowych win importowanych (tzw. 
fine wines), adresowanych do odbiorców gastronomicznych, indywidualnych (sprzedaż bezpośrednia) oraz 
sklepów detalicznych. Centrum Wina dysponuje jedną z największych na rynku polskim ofertą win 
importowanych, obejmującą wina od renomowanych dostawców. Centrum Wina prowadzi sieć 24 
specjalistycznych sklepów, oferujących ponad 1 000 gatunków win z ponad 50 regionów z całego świata.  
 
PH Vinex Slaviantsi Poland Sp. z o.o.  

 
Spółka jest czołowym dystrybutorem wysokiej jakości win bułgarskich z winnic w Dolinie Sungurlare. Vinex jest 
właścicielem marek takich jak jak: Ciociosan i Cote.  
 
TiM S.A.  

 
Na polskim rynku winiarskim funkcjonuje od 1990 roku. Oferuje ponad 300 indeksów win z własnego importu  
z 20 krajów świata. Główne kanały dystrybucji spółki to sieci handlowe oraz sklepy handlu tradycyjnego.  
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W swoich strukturach ma również spółkę z segmentu fine wines: Wine 4 You Sp. z o.o. zajmującą się sprzedażą 
win do gastronomii, klientów indywidualnych i firm. 

 
 

 
Źródło: Spółka 
 
 
Winezja.pl sp. z o.o.  

 
Winezja.pl Sp. z o.o. powstała w 2009 roku jako serwis internetowy stworzony dla miłośników wina. Zapewnia 
bezpośrednie dostawy wina do klienta z wykorzystaniem platformy internetowej, która proponuje specjalne 
narzędzia umożliwiające dobór wina do okazji, gustu czy potrawy. 
 
 
Soare Sekt A.S.  

 
Czeska spółka Grupy Ambra oferuje szeroki asortyment win musujących, szampanów dla dzieci oraz win 
stołowych. Wiodące marki oferowane przez Soare Sekt  to wina musujące Mucha Sekt oraz szampany dla dzieci 
Robby Bubble. Głównymi kanałami dystrybucji są sieci handlowe oraz gastronomia. 
 

PH Vinex 

Slavyantsi Sp. z o.o. 

TiM S.A. 
 

Winezja.pl 
Sp. z o.o. 
 

IP Brand Management  

Sp. z o.o. 

IP Brand Management 
Sp. z o.o. 
Sp. komandytowa 

 

Soare Sekt - Czechy 

Zarea S.A. 

POLSKA 

RUMUNIA 

CZECHY I SŁOWACJA 

AMBRA S.A. 

Wine 4 you 

Sp. z o.o. 
Vino Valtice s.r.o - 

Czechy 

Vinne Sklepy Mikulov 

s.r.o. - Czechy 

Soare Sekt Slovaakia 

s.r.o. - Słowacja 

Karom Drinks s.r.l. 

25,5% 

51% 

51% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

56% 

51,15% 
100% 

80,01% 
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Na rynku słowackim Grupa Ambra obecna jest przez spółkę Soare Sekt Slovakia s.r.o., która oferuje wina 
musujące, stołowe oraz alkohole mocne, a także napoje bezalkoholowe dla dzieci. Głównymi jej odbiorcami są 
sieci handlowe. 
 
Zarea S.A.  

 
To lider rynku wina musującego w Rumunii oraz właściciel jednych z najpopularniejszych w tym kraju marek 
alkoholi mocnych. W Rumunii produkty oferowane przez Zarea należą do najbardziej rozpoznawalnych  
i najlepiej sprzedających się. Są to m.in. wina musujące i brandy Zarea, brandy Milcov, bitter Carpaten, wino 
typu sangria Corrido oraz szampan dla dzieci Robby Bubble. Głównymi kanałami dystrybucji spółki są sieci 
handlowe oraz sklepy handlu tradycyjnego. 

 
Portfolio 
 
Portfel produktów Grupy Ambra tworzą wina musujące i gazowane, wina spokojne, wermuty, pozostałe wyroby 
winiarskie, bezalkoholowe napoje musujące oraz alkohole wysokoprocentowe. 
 
Wina musujące  
 

Marki win musujących Grupy Ambra zajmują czołowe pozycje na rynkach Polski, Czech i Rumunii. Na rynku 
polskim Dorato, Cin&Cin i Michelangelo to w podanej kolejności trzy najlepiej sprzedające się marki win 
musujących.  
 
Zestawienie głównych marek Grupy Ambra znajdujących się w dystrybucji 
  

Marka Wina produkowane lub dystrybuowane przez spółki Grupy  
 

 Producent/kraj pochodzenia Ambra Soare Zarea Vinex Winezja 
 

Marki własne 

Dorato          

Florentino        

Corrido        

Zarea Sparkling wine        

Milcov        

Cin&Cin        

Michelangelo         

Mucha Sekt        

Ciociosan        

Fresco        

El sol        

Cote        

Pliska         

Cydr Lubelski        
 

Marki obce 

Frederic Chopin CFGV/Francja        
Nicolas Feuillatte Nicolas Feuillatte/Francja        
Sutter Home Sutter Home/USA       

Baczewski Horvath’s Spezereyen/Austria       
       

Źródło: Spółka 
 
Wina spokojne 
 

Oferta win spokojnych Grupy Ambra opiera się na własnych markach produkowanych przez Grupę lub na jej 
zlecenie oraz na współpracy dystrybucyjnej z producentami win ze wszystkich głównych regionów świata. 
Asortyment win importowanych koordynowany jest w zakresie kluczowych marek na poziomie Grupy Ambra  
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i oparty jest na współpracy z czołowymi producentami win, takimi jak CFGV i Nicolas Feuillatte z Francji czy 
Sutter Home Winery z USA. Spółka reprezentuje 8 z 11 prestiżowych rodzin winiarskich zrzeszonych w Primum 
Familiae Vini. 
 
Wermuty 
 

Marki wermutów oferowane przez Grupę Ambra zajmują czołowe pozycje krajowym rynku. Na rynku polskim 
wermut Cin&Cin jest liderem rynkowym w ujęciu ilościowym. 
 
Alkohole mocne 
 

Do kategorii należą brandy, wódki, whisky, likiery i inne napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 18%. 
Największy udział w sprzedaży mają marki brandy Pliska i Słoneczny Brzeg oraz wódka premium Baczewski.  
Gatunkowe wyroby spirytusowe importowane oraz krajowe stanowią uzupełniający element oferty rynkowej 
Centrum Wina, skierowanej do rynku gastronomicznego.  
 
Bezalkoholowe napoje musujące 
 

Spośród innych grup produktów oferowanych przez Grupę Ambra największe znaczenie ma kategoria 
bezalkoholowych napojów musujących. Wyroby produkowane przez zakłady Grupy oraz przez SSW  
w Niemczech, oferowane pod marką Piccolo (w Polsce) oraz Robby Bubble (na pozostałych rynkach) są liderami 
rynkowymi.  
 
Cydr 
 

W ofercie Grupy Ambra znajduje się również Cydr Lubelski, naturalny napój alkoholowy wytwarzany ze świeżo 
wyciśniętego soku z polskich jabłek. Wyróżnia go naturalny sposób produkcji, wykorzystujący technologię do 
produkcji win musujących - fermentacja prosto z wytłoczonych jabłek. Ambra jest zdecydowanym liderem 
rynku cydru w Polsce, rozwijając również jego sprzedaż na innych rynkach Grupy. 
 

Dystrybucja i rynki zbytu 
 
Zdecydowana większość sprzedaży podmiotów wchodzących w skład Grupy Ambra odbywa się na ich rynkach 
lokalnych, przy czym głównym rynkiem zbytu GK pozostaje Polska. Grupa Ambra obsługuje 17 000 sklepów  
i ponad 1 500 restauracji w całej Polsce a także współpracuje z największymi sieciami handlowymi.  
 
Grupa Ambra współpracuje bezpośrednio z większością sieci sprzedaży detalicznej niezależnie od ich formatu. 
Przedstawiciele handlowi opiekują się bezpośrednio ok. 12 000 punktów sprzedaży.  
 
Partnerami handlowymi są wszystkie sieci handlowe o znaczącej obecności w Polsce, w tym: 
 

 Cash&Carry:   Makro, Selgros, Eurocash; 

 Hipermarkety:   Tesco, Carrefour, Auchan, Kaufland, Leclerc 

 Supermarkety:   Polomarket, Stokrotka,  Simply, Intermarche 

 Dyskonty:   Biedronka, Netto 

 Inne:    Żabka 
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Struktura sprzedaży wg. kanałów dystrybucji (wszystkie rynki Grupy)  

51,8%30,7%

14,3% 3,2%

Nowoczesny

Tradycyjny

Sklepy własne, Horeca i

B2b

Export

 
Źródło: Spółka 

 
Sieć dystrybucji poza Polską rozciąga się na klientów z całego świata. Rynkami zbytu są: Arabia Saudyjska, 
Armenia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Izrael, 
Kazachstan, Kirgizja, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Rosja, Rumunia, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina i Wenezuela. 
 
Mapa dystrybucji GK Ambra 

 
Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH 
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Źródła zaopatrzenia 
 
Surowce do produkcji 
 

Podstawowym surowcem w procesie produkcji wyrobów Grupy Ambra jest wino. Źródłem zaopatrzenia  
w surowiec do produkcji są zakupy wina dokonywane w głównych europejskich krajach winiarskich, takich jak: 
Włochy, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Czechy, Słowacja i Austria. Spółki zależne 
działające na rynkach Rumunii i Czech zaopatrują się również w wina pochodzące od dostawców krajowych w 
związku z dominującą pozycją win krajowych w konsumpcji produktów winiarskich na tych rynkach. 
Głównym kierunkiem zakupu wina z winogron do produkcji win musujących są jednak Włochy. Grupa Ambra 
bazuje w większości przypadków na dostawcach, którzy współpracują z głównym udziałowcem w Niemczech, 
choć nie jest od nich uzależniona. Ryzyko zmiany dostawcy ogranicza się w tym przypadku do czasu 
potrzebnego do realizacji procedury zakupowej. W przypadku produkcji cydru świeżo tłoczony sok jabłkowy 
pochodzi od kilku podstawowych dostawców. 
 
Materiały do produkcji 

 
Głównym składnikiem materiałów do produkcji stosowanych przez Grupę Ambra są opakowania. Należą do 
nich: butelki, kartony zbiorcze, puszki, etykiety, korki, nakrętki i inne zamknięcia butelek. W procesie 
zaopatrzenia w materiały do produkcji Grupa dywersyfikuje wszystkie pozycje bądź grupy asortymentowe. 
Oznacza to, że tam gdzie ma to uzasadnienie wolumenowe, spółka stara się utrzymywać minimum dwóch 
dostawców dla poszczególnej pozycji zakupowej, bądź utrzymywać wiedzę o dostępności danego asortymentu 
u innego dostawcy. W innych przypadkach, np. materiały drukowane, jak etykiety, sleevy, kapsuły, spółka 
utrzymuje min. dwóch dostawców dla Grupy z przynajmniej zdublowaną dostępnością technologii 
produkcyjnych, co w sytuacji kryzysowej pozwala na przeniesienie produkcji konkretnych pozycji od jednego do 
drugiego dostawcy, z pominięciem czasochłonnego etapu wyszukiwania dostawcy, testów czy części 
negocjacji. 
 
Towary handlowe  

 
Przedmiotem zakupu towarów w Grupie Ambra są przede wszystkim wina importowane. W przypadku 
zakupów w Europie i importu dla Centrum Wina Ambra prowadzi dostosowaną politykę zakupową a 
uzależnienie od dostawców nie jest wielkie. W sklepach produkty wymienialne są automatycznie po 
wyprzedaniu asortymentu od jednego dostawcy na towar od nowego dostawcy. W kanale HoReCa zmiana 
może potrwać do 4-5 miesięcy ze względu na wymianę kart win w restauracjach. Nie mniej jednak, to 
niewielkie ryzyko w obu przypadkach jest niwelowane przez umowy handlowe (zawarte z większością 
dostawców), które mówią o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia w przypadku zakończenia współpracy, co 
daje spółce wystarczający czas na dostosowanie. 
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Przychody 
 
Rok obrotowy GK Ambra obejmuje okres od 1 lipca do 30 czerwca a przesunięcie względem roku 
kalendarzowego wynika ze specyfiki działalności spółki. W roku obrotowym 2014/15 Grupa Ambra osiągnęła 
przychody na poziomie 396,9 mln zł notując wzrost o 3,7 mln zł względem analogicznego okresu 2013/14. GK 
prowadzi sprzedaż w podziale na asortyment oraz rynki zbytu. 
 
Przychody GK Ambra w latach 2011 – 2015* 

*-przychody w 2012/13 skorygowane o akcyzę 
Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH 
 
Struktura sprzedaży 

 
Główną kategorią przychodów w układzie asortymentowym stanowi segment win stołowych, który w ostatnim 
roku obrotowym zapewnił 44% całościowej sprzedaży, generując przychody na poziomie 176 mln zł. Sprzedaż 
win stołowych w minionym roku ustabilizowała się, hamując spadki z poprzednich lat a roczna dynamika 
spadku osiągnęła poziom zaledwie 1% r/r, co wynikało również ze spowolnienia wzrostu całego rynku win 
głównego segmentu operacyjnego GK jakim jest Polska. Rynek win w Polsce rósł w roku obrotowym 2014/15 w 
tempie około 3% r/r, poniżej średniej dynamiki z poprzednich lat.  
Drugim pod względem wagi segmentem w przychodach pozostały wina musujące, których sprzedaż w roku 
obrotowym 2014/15 wykazała spadek o 4,8% r/r. Wartościowa sprzedaż win musujących stanowiła w 2014/15 
19% całej sprzedaży.  
 
Przychody wg kategorii (w mln zł)  

Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH 
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Wyjątkowo słabo zachowywały się w ostatnim roku także wermuty i brandy (odpowiednio stanowiące: 8% i 6% 
przychodów), gdzie sprzedaż spadała odpowiednio o 28,6% r/r i 12,2%. Obydwie kategorie reagowały na 
słabszą konsumpcję przede wszystkim w Polsce, gdzie wyraźnie malało zainteresowanie winami typy aperitif 
na korzyść jakościowych alkoholi mocnych. Przebojem sprzedaży, choć wciąż niszowym (odpowiadającym za 
7% przychodów ze sprzedaży), okazał się natomiast cydr, którego sprzedaż wartościowo w ostatnim roku 
obrotowym wzrosła prawie trzyipółkrotnie. Wzrost przychodów ze sprzedaży cydru pozostawał zgodny z 
tempem wzrostu konsumpcji w Polsce, która wyniosła około 11 mln litrów w roku obrotowym 2014/15. 
 

Grupa Ambra zamknęła rok obrotowy 2014/15 całkowitymi przychodami netto 0,9% wyżej niż w analogicznym 
okresie roku ubiegłego.  
 
Struktura przychodów GK wg kategorii win w roku obrotowym 2014/15 

Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH 
 
Segmenty operacyjne 
 

Grupa Ambra wyodrębniła cztery segmenty operacyjne. Zarządzanie odbywa się w podziale na działalność 
podstawową obejmującą produkcję o sprzedaż wyrobów alkoholowych i bezalkoholowych oraz działalność 
pozostałą obejmującą nieruchomości inwestycyjne w Polsce i Rumuni. 
 
Segmenty działalności: 
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Przychody GK wg podstawowych segmentów operacyjnych (w mln zł) 
 

Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH 
 
Największą pozycję w przychodach z wagą 83% zajmuje sprzedaż na rynku polskim, gdzie w ostaniem roku 
obrotowym sprzedaż sięgnęła 344 mln zł, notując wzrost na poziomie 0,5% r/r. Rynek rumuński generuje 10% 
przychodów rocznych a Czechy i Słowacja 7%. Przychody na zagranicznych rynkach zbytu Grupy Ambra w 
ostatnim roku wzrosły o 1,1 mln zł, dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedażowym w Rumunii, co dało wzrost r/r 
na poziomie 12%. Poprawę sprzedaży na tym rynku zapewniły wzrosty głównych marek Zarea i Florentino. Na 
rynkach Czech i Słowacji sprzedaż była niższa niż rok wcześniej dając spadek przychodów o 12,5% r/r, głownie 
przez spadek win musujących w Czechach. 
 
 
Struktura przychodów wg segmentów operacyjnych w roku obrotowym 2014/15  

Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH 
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Sezonowość 
 

Sprzedaż Grupy Ambra cechuje się wysoką sezonowością z uwagi na koncentrację spożycia wina a w 
szczególności wina musującego w miesiącu grudniu. Wiąże się to z koniecznością utrzymywania mocy 
produkcyjnych oraz magazynowych pozwalających na przygotowanie zwiększonej ilości towarów oraz 
dostarczenie ich do odbiorców w okresie listopada i grudnia. W miesiącach tych wzrost sprzedaży w 
porównaniu ze średnią wartością realizowaną w pozostałych miesiącach dochodzi do 200%.  
Największy poziom zapasów obserwowany jest w miesiącach październik–listopad, co wynika z gromadzenia 
zapasów surowców, materiałów, wyrobów gotowych i towarów przed szczytem sprzedaży przypadającym w 
grudniu, a zwłaszcza przed okresem świąteczno-sylwestrowym.  
 
Najgorszym okresem sprzedaży produktów GK jest trzeci i pierwszy kwartał roku obrotowego co pokrywa się  
kalendarzowo z okresem wiosennym i letnim. W ostatnich latach GK stara się zarządzać ryzykiem niższej 
sprzedaży w okresach letnich wprowadzając produkty uzupełniające podstawową ofertę, takie jak Cydr 
Lubelski poprawiając w ten sposób dynamiki wzrostu przychodów w okresach letnich. 
 
 
Kwartalne przychody netto ze sprzedaży Grupy Ambra (w mln zł) 

Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH 
 

 
Koszty operacyjne 
 

Dominującą pozycję kosztów operacyjnych GK zajmuje koszt własny sprzedaży, który stanowi aż 71% tej 
kategorii ogółem. Największą kategorię w tej grupie stanowi zużycie materiałów i koszt własny sprzedanych 
towarów, na którą spółka przeznacza około 60% całych nakładów. Na przestrzeni ostatnich lat dynamika 
kosztów materiałów zależała przede wszystkim od cen surowców. Zmianom podlegały w szczególności ceny 
win, które spółka pozyskuje z rynków europejskich co jednoznacznie wiązało koszty z kursem walutowym, 
głównie EUR-PLN. W ostatnich latach złoty pozostawał jednak względnie stabilny nie przekraczającą 50 gr 
zmienności, co pozwalało na utrzymywanie zrównoważonej struktury kosztów materiałów i towarów. Z drugiej 
strony taniejące surowce dały podstawy do oszczędności i w roku obrotowym 2014/15 spółka poprawiła marżę 
na sprzedaży 0,7 p.p. do 44,3%. Rentowność zysku brutto wyniosła w tym okresie 34,1%. 
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Rentowność GK na wybranych poziomach 
 

Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH  
 
W ramach kosztów własnych drugą grupę stanowiącą około 11% ogółu stanowią koszty marketingu, 
dystrybucji i prowizji. Na przestrzeni ostatnich lat GK prowadziła dynamiczną kampanię reklamową w 
szczególności w celu wypromowania Cydru Lubelskiego. Tym samym nakłady na marketing wzrosły w 
ostatnich trzech latach z 9% do prawie 11% kosztów ogółem. W 2014/15 wsparcie marketingowe dla 
wszystkich marek wzrosło o 1,1 mln zł (8,8% r/r), co było wynikiem przeprowadzonych kampanii 
sponsoringowych. 
Kolejną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia stanowiące 17% kosztów operacyjnych. W ostatnich latach 
zatrudnienie wzrosło co wynikało przede wszystkim z dostosowania struktury sprzedaży do skali sprzedaży i 
nowych produktów a w szczególności budowaniu dystrybucji Cydru Lubelskiego. W roku obrotowym 2014/15 
koszty wynagrodzeń wzrosły o 4,4 mln zł (7,7% r/r). 
 
Struktura kosztów Grupy Ambra 

Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH 
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Amortyzacja GK zajmuje zaledwie 3% ogółu kosztów operacyjnych i w 2014/15 wyniosła 11,9 mln zł. Pozostałe 
koszty operacyjne grupujące utworzone rezerwy i odpisy aktualizujące, odszkodowania i kary oraz  darowizny 
stanowią 9%. W 2014/15 pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 1,3 mln zł przede wszystkim na skutek 
jednorazowego ujęcia kosztów podatku od nieruchomości za 2015 r. Zwyżka amortyzacji z 10,7 mln zł do 11,9 
mln zł wynikała z kolei z bieżącej wymiany i modernizacji maszyn produkcyjnych i zakupu urządzeń mobilnych 
dla sprzedawców. 
 
Pomimo wzrostu głównych kategorii kosztów operacyjnych w roku obrotowym 2014/15  GK poprawiła marżę 
operacyjną, która wyniosła 8,6%. Wzrost rentowności zysku operacyjnego został uzyskany dzięki poprawie 
wykorzystania majątku trwałego i sprzedaż aktywów nieoperacyjnych (części działki w Bukareszcie oraz 
zamknięcie winiarni w Czechach). Zysk jednorazowy z tych aktywów zwiększył wynik operacyjny o 6,2 mln zł. 
 

Strategia rozwoju 
 

Strategia Grupy Ambra zakłada powiększanie swojej przewagi rynkowej, co przy stabilnych kosztach powinno 
przełożyć się na rosnące zyski i wartość spółki. Celem Grupy jest optymalne wykorzystanie potencjału rozwoju 
rynku wina w Polsce, koncentracja na rozwoju portfela znanych i silnych marek takich jak CIN&CIN, El Sol, 
Dorato czy Cydr Lubelski i rozwój kanałów dystrybucji premium: HoReCa i retail. Dodatkowo Ambra zamierza 
rozwijać pozycję rynkową w innych wzrostowych kategoriach rynku alkoholi takich jak cydr, brandy, drinki, 
wódki premium oraz zwiększać przepływy pieniężne z operacji i kontynuować konsekwentną politykę wzrostu 
wypłacanej dywidendy. 
 
Ważną przesłanką przyjętej strategii ekspansji rynkowej jest rosnąca konsumpcja wina. Z uwagi na jej wciąż 
niski poziom w porównaniu do średniej europejskiej oraz czynniki makroekonomiczne, rynek ten cechuje 
długoterminowy potencjał wzrostu. Wiąże się to z silnymi trendami społecznymi, takimi jak wzrost edukacji czy 
wzrost dochodów, których efektem jest odchodzenie konsumentów od tradycyjnych alkoholi w stronę 
produktów lżejszych i smakowych.  
 
Spółka przykłada dużą wagę do popularyzacji kultury picia wina w Polsce co przekłada się na organizację 
szkoleń winiarskich, kolacji komentowanych i spotkań z sommelierami z całego świata.  
 

Struktura akcjonariatu 
 
Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 25 206 644 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł. Pakiet kontrolny akcji 
znajduje się w posiadaniu inwestora branżowego, niemieckiej spółki Schloss Wachenheim AG. Jednostką 
dominującą najwyższego szczebla jest spółka Günter Reh AG w Niemczech.   

 
 

Akcjonariusz 
Liczba posiadanych 

akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba posiadanych 

głosów na WZA 
Udział w liczbie 

głosów 

Schloss Wachenheim AG 15 406 644 61,12% 15 406 644 61,12% 
Aviva OFE BZ WBK 2 510 000 9,96% 2 510 000 9,96% 
Pozostali 7 290 000 28,92% 7 290 000 28,92% 
Ogółem 25 206 644 100,00% 25 206 644 100,00% 

Źródło: Spółka 
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Czynniki ryzyka 
 
Grupa AMBRA w związku z prowadzoną działalnością narażona jest na szereg czynników ryzyka. Czynniki te 
można podzielić na zewnętrzne, wewnętrzne oraz ryzyka związane z działalnością. Do najważniejszych zaliczyć 

można: 
 

 czynniki makroekonomiczne, w szczególności koniunktura gospodarcza i wzrost PKB, inflacja, stopa 
bezrobocia, skłonność ludności do konsumpcji oraz wielkość i charakterystyka demograficzną 
populacji; 

 wahania cen surowców, zwłaszcza importowanego wina gronowego i skoncentrowanego soku 
winogronowego, które podlegają charakterystycznej rynków produktów rolnych niestabilności, 
uzależnionej od naturalnej sezonowości, urodzaju, popytu, spekulacji, interwencji, regulacji 
administracyjnych, itp.; 

 ryzyko stóp procentowych, których wzrost może prowadzić do podwyższenia kosztu finansowania; 

 zmiany kursów walutowych wpływające na koszty wielu importowanych surowców i materiałów do 
produkcji oraz towarów handlowych, w tym w szczególności wina gronowego i elementów opakowań, 
których ceny są ustalane głównie w euro, podczas gdy spółki Grupy ustalają ceny swoich produktów i 
towarów w walutach lokalnych;  

 możliwe zmiany regulacji prawnych dotyczących produkcji, sprzedaży oraz marketingu i reklamy 
napojów alkoholowych, jak również przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych; 

 brak stabilności systemu podatkowego, którego zmiany mogą polegać nie tylko na podwyższeniu 
stawek podatkowych, w tym podatku akcyzowego, ale także na wprowadzeniu nowych szczegółowych 
instrumentów prawnych, rozszerzeniu zakresu opodatkowania, a nawet wprowadzeniu nowych 
obciążeń podatkowych, a także zmiany interpretacji prawa podatkowego i niejasność wielu przepisów 
składających się na system podatkowy. 

 
 
Wyniki finansowe roku obrotowego 2015/16 
 
W okresie pierwszych trzech kwartałów obrotowych 2015/16 GK Ambra poprawiła obroty. Przychody wzrosły o 
4,3% r/r do poziomu 330,2 mln zł a w samym 3q ‘15/16 o 15,4% r/r do poziomu 74,6 mln zł. Wzrosty 
wygenerowane na poziomie sprzedaży były jednymi z większych na przestrzeni ostatnich lat, do czego w 
głównej mierze przyczynił się wyjątkowo udany 3q obrotowy. Po części wysoką dynamikę sprzedaży tłumaczyć 
można wcześniejszym terminem Świąt Wielkanocnych, ale sporą kontrybucję na obroty wniosły także 
zagraniczne segmenty operacyjne.  
 
Tradycyjnie największy wpływ na osiągnięte wyniki miał segment Polski, który odpowiadał za 82% przychodów 
netto. Sprzedaż netto w 3q obrotowym 2015/16 wzrosła o 8% r/r, co było zasługą wyższej sprzedaży win 
stołowych i musujących a w trzech pierwszych kwartałach 2015/16 o 0,9% r/r. W okresie 3q omawianego roku 
obrotowego sprzedaż wzrosła zarówno w sieciach handlowych i sklepach jak i sieci własnej Centrum Wina i 
kanale HoReCa. 
 
Pozytywnym zaskoczeniem 3 kwartału okazał się wkład sprzedaży w Rumunii, gdzie osiągnięty został blisko 
dwukrotny wzrost. Był on efektem zarówno ciągłego zwiększania udziałów w rynku win musujących i brandy, 
szczególnie przez markę Zarea, ale również obniżki akcyzy na alkohole mocne. Na tamtejszym rynku GK 
umocniła pozycję lidera rynku win musujących i zwiększyła udział w rynku brandy.  
W Czechach i Słowacji trzeci kwartał zapewnił wzrost sprzedaży rzędu 10,2% r/r a w trzech kwartałach  
2015/16 przychody spadły o 2,6% r/r. 
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Wyniki finansowe Grupy Ambra po III kwartałach 2015/16 r.  

 
Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH 
 
Tendencje zmian struktury kosztów operacyjnych były zgodne z dynamiką przychodów. Największą pozycja 
kosztów – zużycie materiałów i koszt własny sprzedaży wzrosła w trzecim kwartale obrotowym 2015/16 o 
16,2% r/r, co przy jednocześnie 15,4% wzroście przychodów netto r/r przełożyło się bezpośrednio na tylko 
niewielki spadek marży ze sprzedaży do poziomu 40,2% wobec 40,6% w analogicznym okresie poprzedniego 
roku obrotowego i to pomimo osłabienia złotego. W trzech kwartałach osłabienie złotego było już nieco 
bardziej widoczne, co wygenerowało 6,6% r/r wzrost zużycia materiałów i spadek marży ze sprzedaży o 1,2 p.p. 
z 44,8% do 43,6%.  
W 3q 2015/16 spółka wprowadziła oszczędności na poziomie wydatków na marketing i logistykę (spadek 
kosztów o 2,7% r/r), co wespół z przyspieszeniem sprzedaży, na poziomie marży brutto ze sprzedaży przyniosło 
już wzrost o 1,7 p.p. do 27,4%. Tym samym zysk brutto w 3q 2015/16 poprawił się o 22,5% r/r. Po trzech 
kwartałach 2015/16 roku zysk brutto wzrósł o 0,9% r/r przy spadku marży brutto ze sprzedaży o 1,1 p.p. do 
poziomu 33,6%, głownie za sprawą słabszego 1q obrotowego. 
 
W trzecim kwartale 2015/16 GK zoptymalizowała strukturę kosztów wynagrodzeń i amortyzacji, które rosły o 
wiele wolniej od sprzedaży, dzięki czemu na poziomie operacyjnym Ambra wyraźnie ograniczyła stratę z 7,8 
mln zł do zaledwie 4 mln zł i EBITDA z -4,8 mln zł do -1,2 mln zł. W okresie trzech kwartałów obecnego roku 
obrotowego EBIT spadł o 10% r/r a EBITDA o 8,6% r/r, przy czym zysk ze sprzedaży (EBIT przed one-offami) 
okazał się wyższy niż rok wcześniej o 5,6% r/r. Marża EBIT spadła w tym czasie zaledwie o 1,5 p.p. do poziomu 
9,8% a EBITDA o 1,8 p.p. do 12,3%.  
Po 3q 2015/16 GK osiągnęła najniższy w historii poziom zadłużenia wynoszący 38,9 mln zł. Wskaźnik 
dług/EBITDA osiągnął poziom poniżej 1x, co było możliwe dzięki niskiemu poziomowi zapasów oraz wpływom ze 
sprzedaży z poprzedniego kwartału.  
 
  

III Q'15/16 III Q'14/15 Zm. % I-III Q'15/16 I-III Q'14/15 Zm. %

Przychody netto ze sprzedaży 74,63 64,65 15,4 330,15 316,56 4,3

Polska 63,35 58,67 8,0 275,98 273,45 0,9

Czech i Słowacja 4,45 4,04 10,2 23,87 24,50 -2,6

Rumunia 6,65 3,33 99,8 41,85 33,53 24,8

Zużycie materiałów i koszt własny 

sprzedanych towarów -44,63 -38,42 - -186,27 -174,74 -

Koszty marketingu, dystrybucji i prowizji -8,27 -8,50 - -32,94 -31,89 -

Zysk brutto ze sprzedaży 21,72 17,73 22,5 110,94 109,93 0,9

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz 

pracowników -14,59 -14,27 - -46,26 -45,58 -

Amortyzacja -2,76 -2,95 - -8,46 -8,72 -

EBIT -3,96 -7,79 - 32,24 35,82 -10,0

EBITDA -1,20 -4,84 - 40,70 44,54 -8,6

Przychody finansowe z tytułu odsetek 0,005 0,010 -50,0 0,005 0,012 -58,3

Koszty finansowe z tytułu odsetek -0,54 -0,77 - -1,56 -2,69 -

Zysk/strata netto jednostki dominującej -4,45 -6,40 - 18,26 20,38 -10,4

Marża brutto ze sprzedaży 29,1 27,4 1,7 pp 33,6 34,7 -1,1 pp

Marża EBIT -5,3 -12,0 6,7 pp 9,8 11,3 -1,5 pp

Marża EBITDA -1,6 -7,5 5,9 pp 12,3 14,1 -1,8 pp

Marża netto -6,0 -9,9 3,9 pp 5,5 6,4 -0,9 pp

zł. EPS -0,18 -0,25 30,5 0,72 0,81 -10,4

m
ln

 z
ł.

%
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Kwartalne marże GK Ambra 

Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH 
 
Dobre wyniki sprzedaży i optymalizacja kosztów przełożyły się w 3q 2015/16 r na wyraźne ograniczenie straty 
netto przypadającej inwestorom jednostki dominującej do poziomu 4,4 mln zł z 6,4 mln zł  w analogicznym 
okresie roku poprzedniego (o 1,9 mln zł). Biorąc jednak pod uwagę ujęty rok wcześniej jednorazowy zysk na 
przejęciu większościowego udziału w spółce Winezja.pl Sp. z o.o. w kwocie 1,3 mln zł, kwartalny wynik netto w 
bieżącym roku obrotowym był lepszy o 3,3 mln zł. W trzech kwartałach nieoczyszczony zysk netto jednostki 
dominującej spadł o 10% r/r (o 2,1 mln zł) głównie za sprawą braku zysków jednorazowych (w poprzednim 
analogicznym okresie 4 mln zł). Po wyeliminowaniu one-off zysk netto jednostki dominującej był wyższy niż rok 
wcześniej o 1,9 mln zł.  
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Otoczenie rynkowe 

 
W 2014 sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych w Polsce sięgnęła 54,5 mld zł. 
Kluczowy udział w wartości konsumpcji alkoholi miało piwo (50%) oraz wódka (35%), kategorie posiadające 
największą grupę regularnych konsumentów. Na trzecim miejscu uplasowały się kategorie winiarskie.  

 
Struktura konsumpcji alkoholi w Polsce w 2014 r.  

Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH 
 
Skala poszczególnych kategorii nie jest jednak tożsama z potencjałem wzrostu co wynika z jednej strony z 
nasycenia rynku, ale z drugiej z zachodzących zmian preferencji konsumentów. Powyższe spowodowało, że w 
ostatnich latach sprzedaż piwa rosła powoli (CAGR w okresie ostatnich pięciu lat wyniosła 2,7%) natomiast 
sprzedaż wódki prawie się nie zmieniła (CAGR 0,4%). Zmiany popularności poszczególnych kategorii 
alkoholowych pokazują ewolucje świadomości krajowych konsumentów i podejmowanych przez nich wyborów. 
Na przestrzeni ostatnich lat wzrost zamożności społeczeństwa oraz nawyki żywieniowe przesunęły konsumpcję 
alkoholi w kierunku kategorii o niższej zawartości alkoholu. Duże znaczenie na upodobania Polaków miała też  
popularyzacja alkoholi w kuchni oraz moda.  
 
Tendencje postępujące w zmianie struktury sprzedaży alkoholi w Polsce wydają się pod tym względem dążyć 
do standardów europejskich, gdzie duże znaczenie ma jakość. Tym samym coraz większą popularnością 
zaczęły cieszyć się whisky (CAGR w ostatnich pięciu latach 19,8%), smakowe napoje spirytusowe o obniżonej 
zawartości alkoholu (CAGR 6,6%), likiery (CAGR 7,1%) a także wino (CAGR 5,7%). Wg analiz KPMG1 na 
przestrzeni kolejnych lat rynek ewaluować powinien w kierunku dalszego wzrostu sprzedaży wina i whisky przy 
jednoczesnym rozwoju  piwa w stronę specjalności oraz spadku sprzedaży wódki, spowodowany wzrostem 
stawki akcyzy.  
 
 
 
 
 
  

                                                 
1
 KPMG „Rynek napojów alkoholowych w Polsce 2014” 
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Sprzedaż alkoholu w Polsce wg kategorii w latach 2011-2015 (w mld zł) 

Źródło: Spółka za Nielsen, opracowanie własne BM BPH 
 
 
Dystrybucja alkoholi w Polsce pozostaje mocno rozproszona. Sprzedaż prowadzona jest począwszy od 
hipermarketów, supermarketów i dyskontów, poprzez sklepy specjalistyczne na kanale HoReCa kończąc. 
Niemniej, zmiany gustów i preferencji konsumentów wywarły też swoje piętno na kanałach dystrybucji. W 
ostatnich latach obserwowany było zmniejszenie znaczenia małych formatów handlu na korzyść  
supermarketów i najbardziej dynamicznych dyskontów.  

  
Rynek win w Polsce 

 
W 2014 r. sprzedaż wina w Polsce sięgnęła 2,1 mld zł a w 2015 wyniosła 2,2 mld zł o 5,1% r/r więcej. Wg danych 
Nielsen roczna konsumpcja per capita osiąga aktualnie 3 l na osobę i choć wynik ten z roku na rok zostaje 
poprawiony to wciąż plasuje on Polskę daleko za krajami Europy zachodniej. Spożycie wina w krajach takich jak 
Francja czy Szwajcaria przekracza 40 l na osobę, we Włoszech 30 l/os a w Niemczech 24 l/os. co oznacza, że 
krajowy rynek posiada jeszcze spory potencjał wzrostu. Co więcej krajowi konsumenci wina wydają się podążać 
w kierunku tendencji europejskich, gdzie wraz ze wzrostem dochodów zainteresowanie konsumpcją rosło. 
  
Na przestrzeni ostatnich lat rynek wina w Polsce przeszedł transformację. Zmieniły się również gusta  i 
przyzwyczajenia konsumentów, którzy wybierają już wino nie tylko od święta. Duży udział w kształtowaniu 
nowych nawyków i przyzwyczajeń Polaków miała edukacja oraz szerszy asortyment głownie w dyskontach. 
Dyskonty postawiły na dobór wyselekcjonowanej oferty dobrej jakości win w przystępnej cenie. Tym samym, 
dzięki intensywnej promocji udało się spopularyzować gatunki win w niższej i średniej cenie sprawiając, że wino 
stało się produktem łatwo dostępnym i zapewniło mu dynamiczny rozwój. 
 
Najbardziej popularną kategorią winiarską w Polsce pozostają wina stołowe stanowiące ponad 70% rynku, co 
pokrywa się z wartością jej sprzedaży. Rynek win spokojnych jest najbardziej rozproszonym pod względem 
ilości i różnorodności produktów segmentem rynku winiarskiego. Wynika to z dużej indywidualności cechującej 
tę kategorię produktów winiarskich, powodującej, że region pochodzenia wina, szczep lub mieszanka szczepów 
winorośli, z jakich wino zostało wyprodukowane, jak również rocznik jego produkcji, są istotnymi czynnikami 
wpływającymi na różnice w charakterze i w jakości wina. Wg danych Nielsen w 2015 r. sprzedaż win stołowych 
sięgnęła 1,6 mld zł, natomiast kolejne kategorii win – musujące zanotowały sprzedaż wartościową ponad 280 
mln zł. Wermuty i wina deserowe wartościowo zajmują trzecią i czwartą pozycję wśród win ze sprzedażą na 
poziomie odpowiednio (ponad 230 mln zł i ponad 150 mln zł.    
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Roczne spożycie wina w Europie (litrów per capita)  

 
Źródło: The Wine Institute–11.2015 
 
Najbardziej dynamiczną kategorią win na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat pozostawały wina gronowe, 
których sprzedaż wartościowo wzrosła ponad trzykrotnie. Znacznie słabiej rozwijają się z kolei wina 
wzmacniane i wermuty. W okresie ostatnich pięciu lat średnioroczna stopa wzrostu CAGR dla kategorii win 
stołowych wyniosła 8,8%, win musujących 1,1%, wermutów -2,3% a win deserowych 1%.  
Niemniej po okresie szybkich wzrostów poszczególnych kategorii winiarskich w ostatnich latach rynek nieco 
spowalnia. Wg GK Ambra rok 2014/15 był okresem spowolnienia wzrostu polskiego rynku wina do poziomu 
około 3% r/r. Rozwój poszczególnych kategorii rynku był mocno zróżnicowany. Silniej rosły wina stołowe, 
słabiej musujące natomiast znacząco zmniejszyła się konsumpcja win typu aperitif. Wg prognoz GK Ambra 
polski rynek win w 2016 r może wzrosnąć o 3,3% r/r. 
 
Struktura sprzedaży kategorii winiarskich w Polsce w 2015 r.  

Źródło: Spółka za Nielsen, opracowanie własne BM BPH 
 

 
W kategoriach winiarskich ostatnie lata ożywiły także produkty niszowe. Krajowi konsumenci zaczęli doceniać 
niskoalkoholowe produkty fermentowane takie jak cydr i perry. Cydr jako przefermentowany sok z dojrzałych 
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jabłek o zawartości alkoholu 1,2–8,5% stał się alternatywą dla piw smakowych, pokazując wysokie dynamiki 
sprzedaży. Jak wynika z szacunków producentów w 2013 roku sprzedaż cydru i perry sięgnęła około 2 mln l a w 
2015 r. sprzedaż cydru znacznie przekroczyła już 10 mln litrów. Wg Ambry w okresie 2014/15 krajowy rynek 
cydru odnotował ponad dwukrotny wzrost a w 2016 r może sięgnąć 15 mln litrów a wartość rynku może 
sięgnąć 130 mln zł. Szacunki spółki mówią, że w przyszłości konsumpcja cydru może osiągnąć 32-43 mln litrów 
rocznie a do 2025 roku rynek cydru będzie wart 300-500 mln zł rocznie.  
 

Sprzedaż wina w Polsce wg kategorii w latach 2011-2015 (w mld zł) 
 

Źródło: Spółka za Nielsen, opracowanie własne BM BPH 
 
Charakterystyka rynku, podzielonego między wielu średniej wielkości graczy sprawia, że sprzedaż w dużej 
mierze zależy od kanałów dystrybucji. Najbardziej popularnym kanałem dystrybucji win w Polsce pozostają 
hipermarkety i supermarkety, ale wysoka pozycję utrzymują również dyskonty, które to wg analiz KPMG2 
posiadają wciąż największy potencjał wzrostu. Rynek tworzy też duża liczba niezależnych, małych 
dystrybutorów, często wysoko wyspecjalizowanych i posiadających własny kanał sprzedaży detalicznej oraz 
sklepy specjalistyczne i restauracje.  
Rynek win w Polsce oparty jest głównie na imporcie a niszowa produkcja sprowadza się do przetwarzania i 
rozlewu win importowanych. 

 
Pozycja Grupy Ambra na polskim rynku 
 

Według badań rynku detalicznego, prowadzonych przez Nielsen, Ambra jest zdecydowanym liderem rynku win 
w Polsce. Jako Grupa posiada prawie 24% rynku wina co w kategorii win musujących i stołowych daje jej 
pozycję lidera. W kategorii wermutów Grupa Ambra posiada drugie miejsce na rynku a w sprzedaży brandy 
plasuje się na trzecim miejscu. Na rynkach eksportowych spółki Grupy posiadają pozycję lidera w kategorii win 
musujących i likierów w Rumunii oraz drugie miejsce w kategorii win musujących na rynku czeskim. 

 
Grupa pozostaje także znaczącym graczem na rynku cydru,  gdzie kontroluje ponad 50% rynku oraz brandy z 
ponad 12% udziałem w rynku.  Wartość rynku cydru w Polsce sięgnęła w 2015 r. (wg Nielsen) ok. 100 mln zł a 
sprzedaż brandy przekraczała 260 mln zł. 

 
  

                                                 
2
 KPMG „Rynek napojów alkoholowych w Polsce 2014” 
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Pozycja Grupy Ambra w ujęciu wartościowym na poszczególnych rynkach  

Kategoria 
Polska Czechy Słowacja Rumunia 

Ambra S.A. Grupa Ambra       
Sprzedaż win i produktów 
winiarskich, w tym: 

13,9% *                    
(lider) 

23,8% *                     
(lider) 

Brak danych 2% **                                           Brak danych 

Sprzedaż win musujących 
32,3% *               
(lider) 

35,5% *                     
(lider) 

ok. 10% **                                             
(2. pozycja) 

Ok. 5% **                                           
38,1% ***                                             

(1. pozycja) 

Sprzedaż win stołowych 
9,9% *                      

(2. pozycja) 
22,6% *               
(lider)  

Brak danych 
 

Sprzedaż brandy 
15,3% * 

(3. pozycja) 
15,3% * 

(3. pozycja) 
Pozycja 

nieistotna 
Pozycja 

nieistotna 
8% udziału. 
(3. pozycja) 

Sprzedaż wermutów 
24,1% *                

(2.pozycja) 
30% *                      

(2. pozycja) 
Pozycja 

nieistotna 
Pozycja 

nieistotna 
*** 6% 

Sprzedaż likierów     
*** 12,1%  
(lider) 

* Total Poland bez Dyskontów, **szacunki Ambra. S.A., *** Nielsen Rumunia 
Źródło: Ambra za Nielsen 

 
 
Wśród największych konkurentów Grupy Ambra na rynku polskim pozostają Bols, Bartex i Bacardi Martini a 
także private labels. 

 
Udział Grupy Ambra w rynku wina w Polsce na tle branży w 2015 r. *  

* rok raportowany obejmuje okres od lutego do stycznia 
Źródło: Ambra za Nielsen 

 
Perspektywy 
 

Rynek win w Polsce przeżywa dynamiczny wzrost, który nie powinien ulec zmianie w najbliższych latach. 
Argumentem pro wzrostowym pozostają dodatnie dynamiki krajowego PKB napędzane konsumpcją 
wewnętrzną, co podkreśla bogacenie się społeczeństwa. Co więcej dla spółek z sektora otoczenie rekordowo 
niskich stóp procentowych na świecie jak i luźna polityka monetarna w Polsce jako odpowiedź na niską inflację, 
istotnie przekładają się na możliwość pozyskiwania kapitału oraz niskie koszty operacyjne zwiększając 
potencjał wzrostu. 
W naszej ocenie poza czynnikami makroekonomicznymi decydujące znaczenie dla potencjału wzrostu rynku 
nadal będzie miała popularyzacja win, co wraz z jego większą dostępnością i niską ceną będzie wspierać 
konsumpcję. Wdaje się jednak, że w dłuższej perspektywie wzrosty rynku sięgające kilkunastu punktów 
procentowych będą trudne do powtórzenia a dynamika może spadać w miarę nasycania się rynku. Niemniej 
biorąc pod uwagę wciąż o wiele wyższą skalę spożycia w Europie krajowi dystrybutorzy powinni zyskiwać.  
W kategoriach winiarskich, ostatnie zmiany przyzwyczajeń konsumentów oraz moda, w naszej ocenie w 
największym stopniu wpłyną na atrakcyjność win stołowych oraz cydru. Prognozy GK Ambra wskazują na 

GRUPA AMBRA
17%

BOLS/PWW
10%

BARTEX
6%

BACARDI-
MARTINI

6%

DOMAIN 
MENADA

3%
VINPOL

3%

CASTEL FRERES
2% PRIVATE LABELS

9%

POZOSTAŁE
44%

 



 

Raport analityczny  
 
 

Czwartek, 30 czerwca 2016 r. 
 

analityk: Agata Filipowicz-Rybicka         22                    
Informacje na temat powiązań pomiędzy BM Banku BPH a spółką, wyjaśnienia i zastrzeżenia znajdują się na ostatniej stronie  
Zlecenia telefoniczne: 0 801 377 933 (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (058) 308 56 09 (koszt wg taryfy operatora) Internet: www.bm.bph.pl 
Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków,  tel. 12 682 64 23   12 682 64 24   12 682 64 68   12 682 64 79,   fax: 12 682 64 53 

wysoki potencjał win stołowych, których sprzedaż na przestrzeni najbliższych lat będzie rosła średniorocznie 
ponad 5% r/r, nieco gorzej kształtują się perspektywy dla wermutów i win musujących, gdzie na przestrzeni 
najbliższych pięciu lat sprzedaż może  spadać. Stabilna powinna z kolei pozostać dynamika rynku napoi 
bezalkoholowych i cydru. Szacunki spółki mówią o potencjale wzrostu konsumpcji cydru do 32-43 mln litrów 
rocznie a do 2025 roku rynek cydru może osiągnąć wartość 300-500 mln zł rocznie co daje mu roczne dynamiki 
miedzy 7-15%. 
 

Prognoza przychodów 

 
Budując model finansowy spółki założyliśmy tylko organiczny rozwoju spółki nie uwzgledniający akwizycji. 
Wzrost skali sprzedaży oparliśmy przede wszystkim na potencjale wzrostu rynku wina w poszczególnych 
kategoriach, przy czym w największym stopniu na dynamikach dla największego segmentu operacyjnego GK 
Ambra jakim jest Polska. Segment ten odpowiada za ponad 80% sprzedaży netto co w naszej ocenie 
adekwatnie oddaje dynamiki sprzedaży wszystkich segmentów, choć uwzględniliśmy również specyfikę 
pozostałych segmentów.  
 
Spadki przychodów z ostatnich lat, które z jednej strony wynikały z posiadanej struktury sprzedawanych 
produktów, ale też czynników jednorazowych, w naszej ocenie powinny ustępować stabilnym wzrostom. 
Ostatnie trzy kwartały pokazują wyraźne ożywienie konsumpcji win stołowych stanowiących główną kategorie 
produktową spółki przy jednoczesnym ograniczeniu spadków win musujących i napojów bezalkoholowych. 
Wyraźnie rośnie także kategoria cydru, wyprzedzając pod względem sprzedaży alkohole mocne, co w naszej 
ocenie będzie solidną bazą dla wzrostu sprzedaży w okresach letnich. 
 Zauważając postępujące zmiany przyzwyczajeń konsumentów oraz wyraźne ożywienie konsumpcji wina na 
przestrzeni ostatniego roku obrotowego spółki, zakładamy wyraźne przyspieszenie sprzedaży GK Ambra w 
kategorii win stołowych, która w roku obrotowym 2015/16 może sięgnąć 191 mln zł. W kolejnych latach do 
2024/25 średnioroczny wzrost powinien w tej kategorii w naszej ocenie przekraczać 5%. Drugą kategorią 
winiarską, która powinna rosnąć w układzie przychodów w tempie ponad 2% rocznie pozostają wina 
bezalkoholowe.  
W kategorii win musujących, zgodnie z trendami rynkowymi, gdzie popularyzacja jakościowych alkoholi 
mocnych jak np. whisky odebrała w ostatnich latach część konsumentów tej kategorii, zakładamy, że w okresie 
prognozy przychody będą średniorocznie spadać o około 1,2% r/r. Podobnie szacujemy niższe przychody z 
kategorii wermutów i brandy. 
 
Dość popularną w naszej ocenie kategorią w układzie przychodów pozostanie cydr, będący odpowiedzią spółki 
na niższą sprzedaż w okresach letnich. Szacujemy, że CAGR w okresie dziesięcioletniej prognozy wyniesie 6,7% 
co oznacza nieco niższe dynamiki w porównaniu z ubiegłymi latami, kiedy rynek dopiero poznawał kategorie. 
Warto jednak zaznaczyć, że wyższe dynamiki w poprzednich latach wynikały w dużej mierze niskiej bazy 
porównawczej. Kategoria ta w okresie dziesięcioletniej prognozy w naszej ocenie prawie się podwoi znacznie 
przewyższając sprzedażą wina typu aperitif i alkohole mocne. 
 
 

Założenia modelu               

(w mln zł) 

 2013/2014   2014/2015  2015/2016P 2016/2017P 2017/2018P 2018/2019P 2019/2020P 

 Przychody netto ze 
sprzedaży   

        393,2             396,9             419,1             431,3             445,0              460,2             476,0     

Wina spokojne         177,3              175,5             191,0             201,9             213,5               225,8             238,3     
Wina musujące           77,7                74,0               74,5               73,3               72,1                 70,9               69,9     
Wina typu aperitif           43,7                31,2               29,8               28,1               26,8                 25,6               24,4     
Cydr             8,0                27,7               30,4               32,4               34,6                 37,1               39,7     
Napoje bezalkoholowe           36,3                36,0               38,2               39,1               40,1                 41,3               42,3     
Alkohole mocne           27,1                23,8               23,9               23,5               23,1                 22,7               22,4     
Pozostałe           23,1                28,7               31,2               33,0               34,9                 36,9               39,0     

 
Dodatkowo w roku obrotowym 2015/16 w prognozie przychodów uwzględniliśmy efekt dynamicznego wzrostu 
sprzedaży w Rumunii wynikającego po części z obniżki w 3q obrotowym tego roku akcyzy na alkohole mocne, 
dzięki czemu GK umocniła pozycję lidera rynku win musujących i zwiększyła udział w rynku brandy. Wsparciem 
dla przychodów w sezonowo słabym ostatnim kwartale obrotowym roku powinny się stać także trwające 
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej - Euro  2016, co w naszej ocenie przełoży się na wyższą sprzedaż produktów 
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spółki w tym okresie. Średnioroczna skumulowana stopa wzrostu (CAGR) całościowych przychodów netto ze 
sprzedaży w okresie 2015/16-2024/25 wyniosła 3,3%. 
 
Przychody ze sprzedaży (mln zł) oraz rentowność Grupy  Ambra 

Źródło: Spółka , BM BPH 
 

Prognoza kosztów 

 
Główną pozycję kosztów operacyjnych GK Ambra stanowi zużycie materiałów i koszt własny sprzedaży. Zakup 
wina przez spółki GK Ambra uzależniony jest od cen surowca a te są pochodną poziomu upraw winorośli 
głownie w Europie skąd Ambra pozyskuje wino i produkcji wina. Wg Internationall Organisation of Vine and 
Wine na przestrzeni ostatnich pięciu lat zarówno poziom produkcji jak i upraw winorośli pozostawał stabilny, co 
determinuje relatywnie stabilne koszty wina, przekładając główne ryzyka kosztowe na kształtowanie się kursu 
EUR-PLN. W naszej ocenie globalne i wewnętrzne ryzyka dotyczące koniunktury gospodarczej będą w 
pierwszych latach prognozy stanowić presję dla złotego. Tym samym w pierwszych trzech latach prognozy 
zakładamy nieznaczny wzrost udziału zużycia materiałów i kosztu własnego sprzedaży w przychodach netto z 
66% w 2014/15 do 68,4% w 2017/18. 
 
Zgodnie z zapowiedziami spółki zakładamy utrzymanie nakładów marketingowych na rozwój marki Cydr 
Lubelski, co w roku obrotowym 2015/16 będzie w naszej ocenie implikować wzrost udziału kosztów 
marketingowych w przychodach ogółem do 10,3%. W układzie pozostałych kosztów operacyjnych założyliśmy 
dalszą optymalizację kosztów operacyjnych, choć w ograniczonej skali.  
 

 (w mln zł) 2013/2014 2014/2015 2015/2016P 2016/2017P 2017/2018P 2018/2019P 2019/2020P 

 Koszty własne sprzedaży               261,0                  261,5                  280,8                  292,8                  304,4                  314,8                  325,6     

udział w przychodach 66,4% 65,9% 67,0% 67,9% 68,4% 68,4% 68,4% 
Zużycie materiałów i koszt 
własny sprzedanych 
towarów 

             221,9                  221,1                  237,7                  248,4                  258,6                  267,4                  276,6     

udział w przychodach 56,4% 55,7% 56,7% 57,6% 58,1% 58,1% 58,1% 
Koszty marketingu, 
dystrybucji i prowizji 

               39,1                    40,4                    43,2                    44,4                    45,8                    47,4                    49,0     

udział w przychodach 9,9% 10,2% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 
Wynagrodzenia                57,0                    61,4                    64,2                    66,0                    68,1                    70,4                    72,9     
udział w przychodach 14,5% 15,5% 15,3% 15,3% 15,3% 15,3% 15,3% 
Amortyzacja                 10,7                    11,9                    10,6                    11,0                    11,3                    11,6                    12,0     
udział w przychodach 2,7% 3,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 
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Nakłady inwestycyjne 
 
W okresie prognozy zakładamy wzrost organiczny spółki co implikuje inwestycje na poziomie odtworzeniowym. 
W roku obrotowym 2015/16 szacujemy, że spółka przeznaczy na inwestycje 11,6 mln zł a w kolejnych latach 
nakłady inwestycyjnie tylko nieznacznie przekroczą amortyzację. 
 

Finansowanie 
 
Po 3q 2015/16 spółka osiągnęła wskaźnik dług/EBITDA na poziomie 0,96x co daje optymalny poziom 
wykorzystania finansowania zewnętrznego. W kolejnych latach prognozy zakładamy, iż wypracowywane 
przepływy operacyjne oraz niskie koszty finansowania kapitałem obcym pozwolą na tylko dalszą obniżkę tego 
wskaźnika, ale w umiarkowanej skali. 

 
Kapitał obrotowy 
 
Nakłady na kapitał obroty nie stanowią istotnego obciążenia dla przepływów gotówkowych spółki. Zakładamy 
utrzymanie dotychczasowych tendencji w kolejnych okresach a tym samym zakładamy utrzymanie cyklu 
rotacji zapasów, zobowiązań i należności na poziomie z okresu 2014/15. 
 

Dywidenda 
 
Spółka prowadzi stabilną politykę dywidendową zakładającą rosnące wartości bezwzględne wypłacanej 
dywidendy a osiągane wyniki i spadające zadłużenie umożliwiają jej realizację. Z zysku za rok obrotowy 
2014/15 spółka przeznaczyła  na dywidendę 12,6 mln zł, co daje 0,50 zł na jedną akcję, co stanowi najwyższy 
nominalny poziom dywidendy od pięciu lat. W naszym modelu zakładamy, że spółka przeznaczy corocznie na 
dywidendę 60% zysku netto. 

 
 
Wycena 
 
Akcje Grupy AMBRA zostały wycenione w oparciu o metodę porównawczą i zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych (DCF). Wycenie metodą DCF przyznano wagę 75% wyceny końcowej. Ze względu m.in. na profil 
działalności spółek użytych jako baza porównawcza oraz ich skalę działalności, czy przesunięcia szacunków w 
związku z różnymi latami obrotowymi, wycenie metodą porównawczą przypisano 25% udziału w wycenie 
końcowej. 
 

Wycena porównawcza 
 
Wycena porównawcza została sporządzona na bazie trzech wskaźników rynkowych: P/E (relacja ceny do zysku 
netto na akcję), EV/EBITDA (relacja kapitalizacji powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego 
i amortyzacji) oraz P/BV (relacja ceny do wartości kapitału własnego przypadającego na jedną akcję). 
Wskaźniki rynkowe dla spółki porównano ze wskaźnikami innych firm o relatywnie zbliżonym profilu 
działalności, funkcjonujących na rynkach europejskich. Wartości wskaźników dla spółek porównywanych 
wyznaczono w oparciu o prognozę na lata 2016 – 2018, przy czym w niektórych przypadkach lata obrotowe nie 
pokrywają się z rokiem obrotowym Grupy Ambra. Wartości wskaźników dla Ambry wyznaczono w oparciu o 
prognozy BM BPH na lata 2015/16-2017/18. Dodatkowo biorąc od uwagę kończący się rok obrotowy 2015/16 
przyjęliśmy wagę dla pierwszego okresu prognozy równą 10% a dla pozostałych 45%. 
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Wycena porównawcza  2016 P 2017 P 2018 P 2016 P 2017 P 2018 P 2016 P 2017 P 2018 P 

           
Spółka Kurs  EV/EBITDA   EV/EBIT   P/E  

Diageo PLC 1 995,50 17,7 16,7 15,8 20,2 19,0 18,0 22,3 20,7 19,3 
Pernod Ricard SA 98,19 14,0 13,3 12,8 15,2 14,7 14,1 18,7 17,8 16,5 
Davide Campari Milano 
SpA 

8,72 14,7 13,2 12,6 16,6 15,0 14,1 25,2 21,4 19,7 

C&C Group PLC 3,52 10,1 10,1 10,1 12,4 12,1 11,8 13,6 13,2 12,8 
Marie Brizard Wine and 
Spirits SA 

16,87 16,1 9,0 6,2 26,2 11,5 7,4 39,6 13,8 8,5 

Baron de Ley SA 100,40 14,1 13,3 12,6 17,9 16,6 15,4 15,9 15,7 14,9 
Stock Spirits Group PLC 157,00 10,7 10,4 9,9 13,9 13,3 12,4 17,1 15,1 14,5 
Schloss Wachenheim AG 13,21 6,6 6,3 6,0 9,1 8,6 8,2 8,9 9,7 9,6 
Italian Wine Brands SpA 9,20 3,4 2,8 2,5 4,0 3,4 3,0 6,8 6,0 b.d. 
Mediana  14,0 10,4 10,1 15,2 13,3 12,4 17,1 15,1 14,7 

Ambra 7,10 5,34 5,63 5,61 7,19 7,87 7,98 11,12 12,51 12,90 

Wycena na 1 akcję  21,3 14,4 13,9 16,8 13,0 11,7 10,9 8,6 8,1 
Waga roku  10% 45% 45% 10% 45% 45% 10% 45% 45% 
Waga wskaźnika   33%   33%   33%  
Wycena 12,1  14,8   12,8   8,6  

 
Źródło: Reuter , BM BPH; 
wskaźniki rynkowe obliczone dla ceny rynkowej z dnia 29.06.2016. 

 
Wycena modelem DCF 
 
Wolne przepływy gotówkowe zostały obliczone na podstawie prognozy wyników na lata 2015/2016 – 
2024/2025 oraz założonego stałego długoterminowego wzrostu wolnych przepływów gotówkowych 
po okresie prognozy.  
 
Założenia wyceny metodą DCF: 

 

 koszt kapitału własnego na poziomie 7,9% przy premii za ryzyko na poziomie 5,0%, Beta na 
neutralnym poziomie 1,0 oraz stopie wolnej od ryzyka na poziomie rentowności 10-letnich obligacji 
skarbowych, tj. 2,93%; 

 relacja dług netto/EV na wyjściowym poziomie 18,7%, malejąca w okresie szczegółowej prognozy 
docelowo do 0,64%; 

 WACC na wyjściowym poziomie 7,3%, rosnący docelowo do 7,9% wobec spadku relacji długu netto/EV; 

 zakładamy wypłatę przez spółkę dywidendy w kolejnych latach; 

 przyjmujemy dług netto na koniec okresu 2014/15 z uwzględnieniem wypłaconej w br. obrotowym 
dywidendy w wysokości 12,6 mln zł; 

 przyjmujemy bilansową wartość aktywów nieoperacyjnych spółki na poziomie 14,4 mln zł; 

 stopa wzrostu FCF po okresie szczegółowej prognozy na poziomie 1%; 

 do obliczeń przyjęto liczbę akcji na poziomie 25 206 644 sztuk; 

 projekcje sporządzono w cenach stałych na dzień 29.06.2016. 
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Model DCF 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

w mln zł

Przychody ze sprzedaży netto 419,1 431,3 445,0 460,2 476,0 492,5 509,5 526,9 544,8 562,9

zmiana 5,60% 2,90% 3,19% 3,41% 3,44% 3,45% 3,45% 3,43% 3,39% 3,33%

EBITDA 41,3 38,5 38,0 39,9 41,5 43,2 44,9 46,7 48,6 50,5

marża EBITDA 7,31% 6,38% 6,01% 6,14% 6,20% 6,26% 6,32% 6,37% 6,43% 6,48%

Amortyzacja 10,6 11,0 11,3 11,6 12,0 12,4 12,8 13,1 13,6 14,0

EBIT 30,6 27,5 26,7 28,3 29,5 30,8 32,2 33,6 35,0 36,5

marża EBIT 7,31% 6,38% 6,01% 6,14% 6,20% 6,26% 6,32% 6,37% 6,43% 6,48%

Opodatkowanie EBIT 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

NOPLAT 24,8 22,3 21,7 22,9 23,9 25,0 26,1 27,2 28,4 29,6

CAPEX 11,6 10,9 11,3 11,6 12,0 12,4 12,7 13,1 13,5 14,0

zm. kapitału obrotowego 6,1 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4

FCF 17,8 17,9 17,2 18,3 19,2 20,1 21,0 22,0 23,1 24,2

WACC 7,26% 7,35% 7,42% 7,50% 7,57% 7,64% 7,71% 7,78% 7,84% 7,91%

współczynnik dyskonta 100,0% 93,2% 86,7% 80,7% 75,0% 69,7% 64,7% 60,0% 55,6% 51,6%

PV FCF 17,8 16,7 14,9 14,8 14,4 14,0 13,6 13,2 12,8 12,5

WACC 7,26% 7,35% 7,42% 7,50% 7,57% 7,64% 7,71% 7,78% 7,84% 7,91%

Efektywny koszt długu 4,37% 4,37% 4,37% 4,37% 4,37% 4,37% 4,37% 4,37% 4,37% 4,37%

Stopa wolna od ryzyka 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93%

Koszt długu 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%

Dług/EV 18,71% 16,27% 14,20% 12,11% 10,07% 8,09% 6,17% 4,29% 2,45% 0,64%

Koszt kapitału własnego 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93%

Premia rynkowa 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Suma DCF 144,6

Tempo wzrostu FCF po okresie                                                               

prognozy 1,0%

Wartość rezydualna 353,6

Zdyskontowana wartość rezydualna 182,4

Wartość przedsiębiorstwa (EV) 327,0

Kapitał mniejszościowy 28,1

Aktywa nieoperacyjne 14,4

Dług netto 56,7

Wartość 100% akcji 256,6

Liczba akcji (mln) 25,2

Wartość 1 akcji 10,18

 
Suma zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych w latach 2015/2016 – 2024/2025 wyniosła 144,6 mln 
zł, zaś zdyskontowana wartość rezydualna spółki 182,4 mln zł. Zdyskontowana wartość kapitału własnego 
wyniosła 327 mln zł. 
Po uwzględnieniu wartości długu netto, kapitałów mniejszości oraz aktywów niepracujących, bieżąca wartość 
kapitału własnego wyniosła 256,6 mln zł. Oszacowana na podstawie modelu DCF wartość 1 akcji to 10,18 zł. 
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Analiza wrażliwości

0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%

+1,0 p.p. 8,17 8,54 8,97 9,45 10,01

+0,5 p.p. 8,87 9,31 9,81 10,39 11,07

9,66 10,18 10,78 11,49 12,32

-0,5 p.p. 10,57 11,19 11,92 12,79 13,84

-1,0 p.p. 11,62 12,38 13,28 14,36 15,69

W
A

C
C

Wzrost FCF po okresie prognozy

 
 
Wycena końcowa 
 
Wartość akcji Ambra wyznaczona w oparciu o porównanie wskaźników rynkowych dla akcji spółki do średnich 
wskaźników dla innych podmiotów z branży winiarskiej wyniosła 12,07 zł. Wartość akcji w oparciu 
o model DCF wyniosła 10,18 zł. Uwzględnienie wag przypisanych obu metodom dało cenę na poziomie 10,65 zł 
za akcję. 

 
 

Wycena końcowa Waga Cena 

Wycena DCF 0,75 10,18 
Wycena porównawcza 0,25 12,08 
Cena docelowa  10,66 
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Prognozowane wyniki finansowe 
 

        
Bilans (w mln zł) 2013/2014 2014/2015 2015/2016P 2016/2017P 2017/2018P 2018/2019P 2019/2020P 

        

AKTYWA 419,0 395,3 409,6 420,4 430,8 441,5 452,9 
        

Aktywa trwałe 197,3 186,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 

Rzeczowe aktywa trwałe i 
WNIP 

121,1 118,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 

Wartość firmy z konsolidacji  41,6 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 
Długoterminowe aktywa 
finansowe 

34,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 

Aktywa obrotowe 221,7 208,8 222,1 232,9 243,3 254,1 265,4 

Zapasy  115,7 101,1 108,7 113,5 117,9 121,8 125,9 
Należności krótkoterminowe  95,3 96,3 99,6 102,5 105,8 109,4 113,1 
Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty  

7,4 7,8 10,2 13,3 16,0 19,2 22,7 

Pozostałe 3,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
        

PASYWA 419,0 395,3 409,6 420,4 430,8 441,5 452,9 
        

Kapitał własny 253,5 260,7 270,7 278,7 286,5 294,7 303,4 

Kapitał akcyjny 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 
Kapitał z emisji akcji powyżej 
ich wartości nominalnej 

67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 

Zysk z lat ubiegłych 104,8 119,5 125,9 129,9 132,6 134,0 135,8 
Zysk netto roku bieżącego  26,0 19,0 16,1 14,3 13,9 14,8 15,5 

Kapitał własny akcjonariuszy 
jednostki dominującej 

225,8 232,6 236,1 238,4 240,6 242,9 245,4 

Udziały mniejszości  27,8 28,1 34,6 40,3 45,9 51,8 58,0 
Zobowiązania długoterminowe 23,2 15,6 15,0 14,4 13,9 13,4 12,9 
Zobowiązania krótkoterminowe 142,3 119,0 124,0 127,3 130,4 133,4 136,5 

        

Dług 93,2 52,0 51,4 50,8 50,3 49,8 49,3 
Dług netto 85,8 44,1 41,2 37,6 34,3 30,6 26,6 
Źródło: Spółka, BM BPH        

 
 

        
Rachunek zysków i strat                                  

(w mln zł) 

2013/2014 2014/2015 2015/2016P 2016/2017P 2017/2018P 2018/2019P 2019/2020P 

        

Przychody netto ze sprzedaży  393,2 396,9 419,1 431,3 445,0 460,2 476,0 

Koszty własne sprzedaży 261,0 261,5 281,2 293,7 305,1 315,3 325,9 
Zysk brutto ze sprzedaży 132,2 135,4 137,9 137,6 139,9 144,9 150,2 

Pozostałe koszty działalności 
operacyjnej  

33,3 34,6 32,5 33,1 33,8 34,6 35,8 

Wynagrodzenia i świadczenia 
pracownicze 

57,0 61,4 64,2 66,0 68,1 70,4 72,9 

Amortyzacja  10,7 11,9 10,6 11,0 11,3 11,6 12,0 
Zysk/(strata) na sprzedaży  31,3 27,6 30,6 27,5 26,7 28,3 29,5 

Saldo operacyjne -1,1 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Zysk z działalności operacyjnej  30,2 34,2 30,6 27,5 26,7 28,3 29,5 

Saldo finansowe -5,7 -2,5 -2,8 -2,8 -2,7 -2,7 -2,7 
Zysk brutto  24,5 31,7 27,8 24,7 24,0 25,6 26,8 

Podatek dochodowy 5,5 -6,6 -5,3 -4,7 -4,6 -4,9 -5,1 
Zysk netto 30,1 26,7 22,6 20,0 19,4 20,7 21,7 
Zysk jednostki dominującej  26,0 19,0 16,1 14,3 13,9 14,8 15,5 

EBITDA 40,8 46,1 41,3 38,5 38,0 39,9 41,5 
Źródło: Spółka, BM BPH        
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Rachunek przepływów                                     

pieniężnych (w mln zł) 
2013/2014 2014/2015 2015/2016P 2016/2017P 2017/2018P 2018/2019P 2019/2020P 

        

CF operacyjny 30,3 56,8 29,9 29,4 29,0 30,5 31,7 
Zysk netto  26,0 19,0 16,1 14,3 13,9 14,8 15,5 
Korekty 4,2 37,8 13,8 15,1 15,1 15,7 16,2 

CF inwestycyjny -11,9 3,8 -11,6 -10,9 -11,3 -11,6 -12,0 
CF finansowy -25,1 -60,2 -16,0 -15,3 -14,9 -15,6 -16,2 
CF razem -6,7 0,4 2,3 3,1 2,7 3,2 3,5 
Środki pieniężne na początek 
okresu 

14,2 7,4 7,8 10,2 13,3 16,0 19,2 

Środki pieniężne na koniec 
okresu 

7,4 7,8 10,2 13,3 16,0 19,2 22,7 

Źródło: Spółka, BM BPH        

 
 

        
Wskaźniki finansowe 2013/2014 2014/2015 2015/2016P 2016/2017P 2017/2018P 2018/2019P 2019/2020P 

        

Rentowność        
EBIT 7,7% 8,6% 7,3% 6,4% 6,0% 6,1% 6,2% 
EBITDA 10,4% 11,6% 9,8% 8,9% 8,5% 8,7% 8,7% 
Wskaźnik rentowności brutto 8,0% 6,9% 7,3% 6,4% 6,0% 6,1% 6,2% 
Wskaźnik rentowności netto 6,6% 4,8% 3,8% 3,3% 3,1% 3,2% 3,3% 
ROA 6,2% 4,8% 3,9% 3,4% 3,2% 3,3% 3,4% 
ROE 10,3% 7,3% 5,9% 5,1% 4,8% 5,0% 5,1% 

Płynność        
Wskaźnik płynności szybkiej 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 
Wskaźnik płynności bieżącej 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 

Zadłużenie        
Wskaźnik zadłużenia 39,5% 34,1% 33,9% 33,7% 33,5% 33,2% 33,0% 
Wskaźnik  kapitałów własnych 60,5% 65,9% 66,1% 66,3% 66,5% 66,8% 67,0% 

Dług netto 93,2 52,0 51,4 50,8 50,3 49,8 49,3 
Źródło: Obliczenia własne BM BPH        
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Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych: 
 

 kupuj – oznacza prognozowanie mocnego wzrostu ceny papieru wartościowego, 

zaleca się kupowanie akcji do poziomu ceny docelowej; 
 akumuluj – oznacza prognozowanie lekkiego wzrostu ceny papieru wartościowego, 

zaleca się kupowanie przy zniżkach ceny do poziomu ceny docelowej; 

 trzymaj – przez co należy rozumieć, że przewidywany zakres zmian kursu nie będzie istotnie 

odbiegał od aktualnej wartości rynkowej; 
 redukuj – oznacza prognozowanie spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedawać 

powyżej ceny docelowej; 
 sprzedaj – oznacza prognozowanie mocnego spadku ceny papieru wartościowego, 

zaleca się sprzedaż akcji powyżej ceny docelowej. 
 

Opis wskaźników i miar używanych w raporcie: 
 
DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne 
FCF – wolne przepływy gotówkowe 
P/E - (Cena/Zysk) - Cena / zannualizowany zysk netto przypadający na jedną akcję 
P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena / wartość księgowa przypadająca na jedną akcję 
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT 
EV/EBITDA - Enterprise Value/EBITDA 
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena / zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję 
ROE -  stopa zwrotu z kapitałów własnych 
ROA - stopa zwrotu z aktywów 
WACC – średni ważony koszt kapitału 
EV - (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość 

przedsiębiorstwa 
EBIT - zysk na działalności operacyjnej 
EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 
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Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku BPH S.A. 
  
Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BPH S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

 
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z najlepszą wiedzą osób uczestniczących w jego sporządzeniu, dochowaniem 
należytej staranności, oraz rzetelności przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu. Niniejsze opracowanie stanowi 
projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek 
gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie 
należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka.  
 
Adresatami niniejszego opracowania są wszyscy Klienci BM Banku BPH S.A. 

 
BM Banku BPH nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu,  
ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze opracowanie nie zostało ujawnione emitentowi 
instrumentów finansowych, których dotyczy. 
 
Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BM Banku BPH oraz osobami sporządzającym niniejsze opracowanie, lub ich osobami 
bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów  
z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, 
ich emitentów lub wystawców. 
 
Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zależne od wyników finansowych 
transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej BM Banku BPH dotyczących instrumentów finansowych, których niniejsze 
opracowanie dotyczy. 
 
Osoby uczestniczące w sporządzaniu niniejszego raportu nie posiadają informacji o wystąpieniu sytuacji, o których mowa 
w §10 pkt. 1 pp. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących 
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 
 
Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju 
i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych 
segmentach rynku finansowego (m.in. rynki walutowe, stropy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna 
prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 
 
Metody wyceny zastosowane w niniejszym raporcie opierają się na modelach opisanych w literaturze ekonomicznej 
i powszechnie stosowanych. Należy zaznaczyć, ze do prawidłowej wyceny wymagane jest oszacowanie dużej ilości 
parametrów takich jak np.: stopy procentowe, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i inne. Parametry te są zmienne w czasie  
i mogą różnić się od przyjętych w modelu wyceny. Wycena jest zależna od wartości wprowadzanych parametrów i wrażliwa 
na zmianę tych parametrów. 
 
Wycena metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) polega na dyskontowaniu przepływów pieniężnych 
generowanych przez spółkę. Technika uważana za jedną z najlepszych z metodologicznego punktu widzenia. Wadą jest 
duża wrażliwość wyceny na zmianę parametrów modelu. 
 
Wycena metodą porównawczą - opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze wskaźnikami 
innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mała ilość parametrów szacowanych, większa obiektywność 
wyceny. Słabe strony to niepewność dotycząca właściwego doboru porównywanych spółek i efektywności ich rynkowej 
wyceny oraz oparcie na bieżących wynikach finansowych, które w przyszłości są zazwyczaj inne. 
 
Struktura rekomendacji BM BPH w ostatnim półroczu 

Kupuj  0% 
Akumuluj 2 100% 
Trzymaj  0% 
Redukuj  0% 
Sprzedaj  0% 

 

 


