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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Niższa niż w poprzednich kwartałach dynamika sprzedaży wynikała z 

pogorszenia się nastrojów konsumenckich, a także z późniejszego niż przed 

rokiem terminu świąt wielkanocnych, który przypadł w drugiej połowie 

kwietnia 2022 r.

Spadek sprzedaży na największym rynku działalności Grupy, czyli w Polsce 

wyniósł 5,5%. Na zmniejszenie sprzedaży wpływ miały przede wszystkim 

wina spokojne.

Wzrost sprzedaży w Rumunii o 15,5% (w walucie lokalnej) był efektem 

kontynuacji dobrych wyników marki ZAREA. W segmencie Czechy i Słowacja 

sprzedaż spadła o 1,6% (w koronach czeskich), gdzie nieco słabiej 

sprzedawała się marka win MUCHA przy jednoczesnym wzroście sprzedaży 

napojów bezalkoholowych dla dzieci.
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WYNIKI FINANSOWE I SYTUACJA FINANSOWA

W trzecim kwartale roku obrotowego 2021/2022 rentowność marży ze sprzedaży 

obniżyła się na skutek wzrostu cen zakupu. Wynik kwartału został dodatkowo 

obciążony ponadproporcjonalnym wzrostem kosztów dystrybucji (paliwa, 

wynagrodzenia). Wzrost pozostałych kosztów działalności operacyjnej spowolnił 

w porównaniu do poprzednich kwartałów i wyniósł 7,7%.

Niższa sprzedaż i presja kosztowa spowodowały spadek EBIT o 5,5 mln zł, czyli o 

84,1% w porównaniu z trzecim kwartałem poprzedniego roku obrotowego.

Stosunkowo mniejsze pogorszenie wyniku w spółkach ze stuprocentowym 

udziałem AMBRA S.A. pozytywnie wpłynęło na udziały mniejszości. Stąd wynik 

netto akcjonariuszy jednostki dominującej spadał wolniej niż EBIT i wyniósł -0,5 

mln zł.

Podwyższony stan zapasów zwiększający bezpieczeństwo Grupy AMBRA 

spowodował zwiększenie długu netto do 14,9 mln zł.



Sprzedaż wg rynków
(w mln zł)

Polska
Wzrost sprzedaży win musujących, w 
szczególności DORATO. Gorsze wyniki 
sprzedaży win spokojnych w hiper- i 
supermarketach.

Czechy i Słowacja
Słabsza sprzedaż win musujących 
MUCHA przy jednoczesnym wzroście 
napojów dla dzieci.

Rumunia
Kontynuacja dobrych wyników 
sprzedaży win musujących i brandy 
ZAREA.

Zmiany % w walutach lokalnych

Spadek przychodów ze sprzedaży 
o 2,3 mln zł (-1,8%)

-5,5% -1,6% +15,5%



Wynik netto przypadający akcjonariuszom 
większościowym
(w mln zł)

Marża ze sprzedaży
Obniżenie rentowności marży ze 
sprzedaży – wpływ rosnących cen 
zakupu widoczny tylko częściowo z 
uwagi na wyższy stan zapasów 
zakupionych w poprzednich miesiącach 
po niepodwyższonych cenach.

Koszty dystrybucji i marketingu
Wyższe o 13,0% koszty dystrybucji ze 
względu na rosnące ceny paliw i 
wynagrodzeń.

Pozostałe koszty
Wolniejsze tempo wzrostu, w tym niższe 
premie zależne od wyników.

Marża ze 
sprzedaży

Koszty 
marketingu, 
dystrybucji i 

promocji

Pozostałe 
koszty

Wynik na 
pozostałej 
działalności 
operacyjnej

Wynik na 
działalności 
finansowej

Podatek 
dochodowy

Udziały 
mniejszości

Spadek wyniku akcjonariuszy 
większościowych o 2,7 mln zł

(-123,2%)



Trzeci kwartał 
2021/2022

Trzeci kwartał 
2020/2021

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 96,7 102,3 -5,5

Zysk/(strata) ze sprzedaży (0,7) 4,7 -114,8

EBIT (0,7) 4,8 -114,4

Zysk/(strata) netto (0,8) 3,4 -123,1

Spadek przychodów wynikał głównie z zmniejszenia sprzedaży win spokojnych w hiper- i 

supermarketach.

Głównym źródłem wzrostu sprzedaży były wina musujące, przede wszystkim DORATO z dwucyfrową 

dynamiką oraz napoje dla dzieci PICCOLO.

Sprzedaż do gastronomii osiągnęła poziom zbliżony do okresu sprzed pandemii COVID-19.

Spadek wyników związany z niższą sprzedażą i wyższymi kosztami zakupu i dystrybucji. Niższa niż w 

poprzednich okresach dynamika pozostałych kosztów działalności operacyjnej wynosząca 7,7%.

Segment operacyjny Polska
(mln zł)



Segment operacyjny Czechy i Słowacja
(mln zł)

Trzeci kwartał 
2021/2022

Trzeci kwartał 
2020/2021

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 15,4 14,5 +5,8

Zysk ze sprzedaży 2,2 1,6 +35,5

EBIT 2,2 1,8 +23,7

Zysk netto 1,6 1,4 +19,1

Słabsza sprzedaż win musujących MUCHA SEKT przy jednoczesnym wzroście sprzedaży napojów dla 

dzieci w Czechach. Przychody spadły o 1,6% w segmencie Czechy i Słowacja (liczone w koronach 

czeskich).

Spadek przychodów w Słowacji o 9,0% (w walucie lokalnej) głównie w wyniku niższej sprzedaży win 

musujących.

Dalszy wzrost EBIT dzięki relatywnie niskim kosztom organizacji sprzedaży na rynkach Czech i 

Słowacji.



Trzeci kwartał 
2021/2022

Trzeci kwartał 
2020/2021

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 18,1 15,7 +15,5

Strata ze sprzedaży (0,3) (0,4) -29,2

EBIT (0,3) 0,2 -312,5

Strata netto (0,4) 0,0 -706,8

Najdynamiczniejszy segment Grupy AMBRA. Wzrost przychodów ze sprzedaży w walucie lokalnej 

wyniósł 15,5%.

Liderem sprzedaży były wina musujące i brandy ZAREA. 

Wzrost kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów działalności operacyjnej przełożył się na straty 

poniesione w trzecim kwartale 2021/2022 r. 

Segment operacyjny Rumunia
(mln zł)



31.12.2020 31.12.2021

Struktura bilansu
Q3 2020/2021 / Q3 2021/2022
(mln zł)

Wzrost zapasów o 32,5% spowodowany zakupami 

zwiększającymi bezpieczeństwo ciągłości dostaw wraz z 

wyższym poziomem należności przełożył się na zwiększenie 

długu netto do 14,9 mln zł.

Wydatki inwestycyjne na poziomie 20,0 mln zł – głównie 

inwestycje w modernizację produkcji w Polsce i w Rumunii. 



Perspektywy i ryzyka na rok 2022/2023

Rosnące koszty zakupu surowców (wina, opakowań) oraz paliw i energii 

wyzwaniem dla rentowności działalności Grupy AMBRA. Wprowadzane 

są podwyżki cen sprzedaży produktów dostosowane do specyfiki 

kanałów dystrybucji.

Sygnały pogorszenia nastrojów konsumenckich i dochodów klasy 

średniej. 

Portfolio Grupy AMBRA jest zdywersyfikowane pod względem 

segmentów cenowych, możliwe zyskiwanie udziałów przez marki 

mainstream przy redukcji zakupów premium.



Piotr Kaźmierczak

Wiceprezes Zarządu, CFO

tel. kom. +48 502 622 961

P.Kazmierczak@ambra.com.pl

Katarzyna Koszarna

Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju

tel. kom. +48 506 014 144

K.Koszarna@ambra.com.pl

www.ambra.com.pl



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.


