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za rok obrotowy 2019/2020

Webinar z Zarządem AMBRA S.A.
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1990 Powstanie AMBRA S.A.

1995 Lider rynku win musujących w Polsce

1997 Przejęcie marki CIN&CIN

2005 Debiut giełdowy i powstanie Grupy Kapitałowej

2006 Lider rynku win stołowych

2009 Lider rynku sklepów specjalistycznych

2012 CENTRUM WINA wchodzi w strukturę spółki AMBRA S.A.

2013 CYDR LUBELSKI – twórca i lider nowej kategorii

2015 10-lecie obecności na polskim rynku kapitałowym

2016 25-lecie marki DORATO

2018 Najniższe zadłużenie netto w historii Grupy AMBRA

2019 Najwyższa dywidenda w historii Grupy AMBRA

2020 Jubileusz 30-lecia istnienia AMBRA S.A.

AMBRA – historia wzrostu liczy już 30 lat!
ma 30 lat!



Grupa AMBRA jest liderem rynku wina w Polsce i dynamicznie wzmacnia swoją pozycję na rynkach Rumunii, 

Czech i Słowacji. 

77% przychodów Grupy jest generowanych w Polsce.

Pozycja rynkowa i portfolio produktów

Portfel głównych marek generuje ponad połowę przychodów. Wina musujące i spokojne odpowiadają za 67% przychodów.

ma 30 lat!



Tworzymy wartościowe produkty

Koncentrujemy się na obszarach o wysokim 

potencjale wartości

Stale zmieniające się potrzeby konsumenckie 

wykorzystujemy do tworzenia nowych produktów

Jesteśmy pierwsi i otrzymujemy za to premię w 

postaci wyższych marż

Nasze DNA
ma 30 lat!



Tworzymy wartościowe produkty

Stworzone przez nas produkty odpowiadają na pojawiające się potrzeby i stają się markami – liderami rynku.

Lider rynku win musujących od 25 lat

Wiodąca marka wina stołowego

Największa w Polsce sieć specjalistycznych 
sklepów z winami i alkoholami premium oraz 

dostawca do gastronomii

Dynamicznie rosnący lider rynku win musujących 
w Rumunii 

Wiodąca marka win musujących i aperitif

Wzorzec polskiego cydru naturalnego i 
zdecydowany lider rynku

Prekursor i lider kategorii napojów musujących 
dla dzieci

Marki to nasze najważniejsze aktywa

ma 30 lat!

Polskie wina z owoców



Nowe produkty i projekty

Winiarnia Zamojska: polskie wina z regionalnych owoców produkowane przez 

zakład w Woli Dużej. Rozpoczęcie sprzedaży w kwietniu 2019 r.

CIN&CIN Free: pierwsze w Polsce musujące wino bezalkoholowe. Rozpoczęcie 

sprzedaży w kwietniu 2019 r.

PICCOLO: butelka w nowym kształcie dostępna w sprzedaży od czerwca 2019 r.

DISTILLERS LIMITED: rebranding sklepów partnerskich CENTRUM WINA / 

DISTILLERS LIMITED zakończony w 2019 r.

Fine wines – Czechy i Słowacja: akwizycja czeskich spółek Vino-Klub.cz s.r.o. w 

sierpniu 2019 r. oraz Gurmetum s.r.o. i Euro Center Trade s.r.o. w kwietniu 2020 

r.

Wina spokojne – Rumunia: nabycie wiodącej rumuńskiej marki SANGE DE TAUR 

w lipcu 2019 r.

Dorato Blackcurrant: wino musujące z dodatkiem wina z czarnych porzeczek w 

sprzedaży od kwietnia 2020 r.

Modernizacja zakładu produkcyjnego w Woli Dużej: inwestycje w jakość 

produktów oraz zwiększenie wydajności i efektywności.

ma 30 lat!



W okresie roku obrotowego 2019/2020 roku Polacy wydali na zakup wina 3 412 mln zł, czyli o 7,8% więcej niż 
w poprzednim roku. COVID-19 nie wyhamował dotychczas wzrostowego trendu.

Wzrost rynku wina w Polsce

Rynek wina w Polsce (w mln zł)

Źródło: opracowanie AMBRA na podstawie danych Nielsen

ma 30 lat!



Sprzedaż alkoholi w sklepach spożywczych broni się w okresie w pandemii. Rosną wydatki i średnia cena. 
Konsumenci sięgają po lepsze alkohole, nadal przedkładając jakość nad ilość.

Wzrost rynku wina w Polsce

Sprzedaż wybranych napojów alkoholowych w mld zł

Źródło: opracowanie AMBRA na podstawie danych Nielsen

ma 30 lat!

Dynamika wartości sprzedaży wybranych napojów alkoholowych w 2019/2020 roku (w porównaniu z 

2018/2019 rokiem, w %)

Źródło: opracowanie AMBRA na podstawie danych Nielsen



Segmenty Premium najbardziej dynamicznie rosną w takich kategoriach alkoholowych jak: wino spokojne, wino musujące wódka, 

whisky, wermuty

COVID-19 – co dalej w premium? 
ma 30 lat!
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+5,3% +17,0% +4,8% +15,8% +5,8% +16,9% +6,4%

ECONOMY

MAINSTREAM

PREMIUM

CAŁA KATEGORIA

W pierwszych miesiącach pandemii nadal utrzymują się trendy premiumizacji obecne przed pandemią.

Zmiana % sprzedaży wartościowej, MAT AM’20 vs. MAT’19, Polska

Źródło: Nielsen, Maj 2020



Pandemia COVID-19 zaczęła wpływać na sprzedaż i wyniki 

Grupy AMBRA od połowy marca 2020 r. Zamknięcie lokali 

gastronomicznych i wielu punktów handlu detalicznego 

spowodowało znaczące zmniejszenie sprzedaży w kanałach 

dystrybucji premium – w dostawach do gastronomii 

(HoReCa) i w sieci sklepów specjalistycznych CENTRUM 

WINA / DISTILLERS LIMITED.

Sprzedaż w tych kanałach dystrybucji odpowiada za ok. 

15% całkowitej sprzedaży Grupy AMBRA.

Obecnie wszystkie sklepy sieci CENTRUM WINA / 

DISTILLERS LIMITED działają. W sierpniu został otwarty 

najnowszy – już 31 sklep – w Galerii Pomorskiej w 

Bydgoszczy.

W perspektywie krótko- i średnioterminowej ograniczenia 

związane z pandemią i pogorszenie sytuacji ekonomicznej i 

nastrojów konsumenckich mogą wpłynąć negatywnie na 

zakupy produktów Grupy AMBRA. W roku obrotowym 

2019/2020 szacowany negatywny wpływ mógł wynieść 

nawet do 30 mln zł. 

Wpływ pandemii COVID-19 na AMBRA
ma 30 lat!



Kluczowe wskaźniki 2019/2020

* Dane skorygowane (przychody ze sprzedaży do odbiorców spoza Grupy na główne rynki działalności; EBIT i zysk netto 

oczyszczone o wpływ zdarzeń jednorazowych)

ma 30 lat!



Przychody ze sprzedaży na głównych rynkach rosną o 9,0% i osiągają poziom 582,7 mln zł. 

Wzrost sprzedaży na głównych rynkach po wyłączeniu efektu akwizycji wyniósł 5,9%. 

Wina spokojne rosną o 12,9%, czyli jeszcze szybciej niż rok temu i pozostają najważniejszym 

źródłem wzrostu. 

Najszybciej rosnącą kategorią pozostają alkohole mocne z dynamiką na poziomie 17,0%.

Wpływ pandemii COVID-19 na sprzedaż w czwartym kwartale roku obrotowego był znaczący i 

spowodował obniżenie dynamiki sprzedaży do -6,0% w tym okresie. Spowolnienie było widoczne 

przede wszystkim w kanałach premium, tj. HoReCa i sklepach specjalistycznych.

Sprzedaż na rynku polskim zwiększyła się o 7,0%. Najbardziej dynamicznie rośnie sprzedaż na 

rynku rumuńskim o 18,9%, a Czech i Słowacji o 15,0% (w walutach lokalnych). Wzrost 

organiczny na tych rynkach wynosi odpowiednio 0,6% i 6,8%.

Rentowność marży i zysku brutto ze sprzedaży spadają odpowiednio o 1,3 i 1,4 punktu 

procentowego, na co największy wpływ miało osłabienie walut lokalnych wobec EUR. 

Koszty działalności operacyjnej (wynagrodzenia, amortyzacja, pozostałe) rosną o 3,5%, a ich 

dynamika została obniżona w czwartym kwartale w efekcie czasowego ograniczenia 

wynagrodzeń.

Zysk operacyjny w kwocie 58,5 mln zł, czyli o 5,2% wyższy niż w roku ubiegłym. Po oczyszczeniu 

o efekt zdarzeń jednorazowych zysk operacyjny wzrósł o 1,6%, czyli o 0,9 mln zł.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych oraz stanu zapasów towarów handlowych i wyrobów 

gotowych związane z rosnącą skalą działalności oraz wcześniejszą produkcją na potrzeby 

kolejnych kwartałów przełożyły się na wzrost zadłużenia oprocentowanego netto do 47,4 mln zł. 

Zysk netto akcjonariuszy AMBRA S.A. w kwocie 34,7 mln zł – wzrost o 1,8 mln zł. Skorygowany o 

efekt zdarzeń jednorazowych zysk netto akcjonariuszy AMBRA S.A. wzrósł o 1,5 mln zł, czyli o 

4,5%.

Kluczowe wskaźniki – rok 2019/2020

1 w milionach średnich butelek 0,75 l
2 sprzedaż w kraju siedziby
3 pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe
4 zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umów leasingowych pomniejszone o środki pieniężne

„Sprzedaż na główne rynki” w ujęciu ilościowym i wartościowym obejmuje sprzedaż do odbiorców spoza Grupy na główne rynki 
działalności Grupy (do odbiorców w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii.

ma 30 lat!



Przychody netto ze sprzedaży (w mln zł) 
ma 30 lat!

Wzrost sprzedaży +7,0%, wzrost 
organiczny +5,9%

Polska – wzrost +7,0%
Wzrost sprzedaży głównych marek: FRESCO, PORTADA, 
CONO SUR, PICCOLO, PLISKA, BACZEWSKI. Wzrost 
znaczenia dyskontów. Niższa sprzedaż w sklepach 
specjalistycznych CENTRUM WINA / DISTILLERS 
LIMITED z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19.

Czechy i Słowacja – wzrost organiczny +6,8% 
Liderami sprzedaży były wina musujące MUCHA SEKT i 
wina owocowe NAS SAD. 

Rumunia – wzrost organiczny +0,6%
Dalszy rozwój marki brandy i win musujących ZAREA. 
Akwizycja marki SANGE DE TAUR znacząco zwiększyła 
sprzedaż.

Akwizycje – kontrybucja do wzrostu +1,1%
Rozpoczęcie budowy organizacji sprzedaży win i alkoholi 
premium w Czechach: Vino-Klub.cz s.r.o, Gurmetum
s.r.o. i ECT s.r.o. Marka win stołowych SANGE DE TAUR 
w Rumunii. 



EBIT (w mln zł) 
ma 30 lat!

Wzrost EBIT skorygowanego o 
0,9 mln zł (+1,9%)

Polska
Niekorzystna zmiana w konsekwencji wpływ kursu 
EUR/PLN, wyższego udziału sprzedaży do dyskontów, 
spadków sprzedaży spowodowanych ograniczeniami 
COVID-19 w kanałach premium – CENTRUM WINA / 
DISTILLERS LIMITED.

Czechy i Słowacja
Wzrost przychodów ze sprzedaży w Słowacji i wyższa 
rentowność.

Rumunia
Akwizycja marki SANGE DE TAUR skompensowana 
spadkiem rentowności innych marek.

Zdarzenia jednorazowe 2019/2020
- Otrzymane subwencje COVID-19 – 2,5 mln zł
- Strata na likwidacji składników majątku 

produkcyjnego – 2,1 mln zł

EBIT skorygowany



Zysk netto większości (w mln zł) 
ma 30 lat!

Wzrost zysku netto skorygowanego o 
1,5 mln zł (+4,5%)

Poprawa EBIT z działalności podstawowej częściowo 
skompensowana z wyższymi kosztami odsetek i stratami 
z tytułu różnic kursowych w wyniku zastosowania MSSF 
16.

One-offy 2019/2020 obejmują:
- Otrzymane subwencje (2,5 mln zł przed 

opodatkowaniem)
- Różnice kursowe MSSF 16 (1,0 mln zł przed 

opodatkowaniem)
- Strata na likwidacji majątku produkcyjnego (2,1 mln 

zł przed opodatkowaniem)



Struktura bilansu
Lata obrotowe 2015/2016 – 2019/2020 

Inwestycje i akwizycje - wzrost 
wskaźnika dług do EBITDA do 

0,6x

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe - 20,8 mln zł.

Prawa do użytkowania aktywów w kwocie 28,4 mln zł.

Nabycia znaków towarowych w łącznej kwocie 15,2 

mln zł (brakujące 50% praw do znaków PLISKA i 

SŁONECZNY BRZEG w Polsce, SANGE DE TAUR w 

Rumunii) i akwizycje (czeskie spółki Vino-Klub.cz 

s.r.o., Gurmetum s.r.o. i Euro Center Trade s.r.o.).

Wzrost kapitału pracującego o 27 mln zł, głównie z 

uwagi na wyższe zapasy.

ma 30 lat!



Segment operacyjny Polska (mln zł)

Rok obrotowy 
2019/2020

Rok obrotowy 
2018/2019

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) * 449,2 419,8 +7,0

Zysk ze sprzedaży 41,1 42,3 -2,8

EBIT 42,3 42,8 -1,2

Zysk netto 32,3 32,3 -

* Skorygowane o przychody ze sprzedaży eksportowej w przeważającej części obejmującej towary nie stanowiące podstawowej działalności Grupy

Głównym źródłem wzrostu sprzedaży były wina spokojne we wszystkich segmentach cenowych –

liderami sprzedaży były marki FRESCO, PORTADA, CONO SUR, ISLA NEGRA. 

Dynamiczny rozwój sprzedaży alkoholi mocnych – brandy PLISKA, wódka i whisky BACZEWSKI.

Spadki w CENTRUM WINA (sklepy i HoReCa) spowodowane przez wpływ pandemii COVID-19 w 

drugiej części roku obrotowego.

Sukces relaunchu (nowa butelka, kampania marketingowa) napojów bezalkoholowych dla dzieci 

PICCOLO – dwucyfrowy wzrost sprzedaży marki.

Rentowność zysku netto ze sprzedaży spadła z 34,0% do 32,3% z uwagi na niekorzystne kursy walut, 

głównie EUR oraz zwiększony udział dyskontów w strukturze sprzedaży. 

Niższa dynamika wzrostu kosztów pracowniczych w efekcie ograniczenia wynagrodzeń i premii 

powiązanych z pandemią COVID-19 na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej.

ma 30 lat!



Segment operacyjny Czechy i Słowacja (mln zł)

Rok obrotowy 
2019/2020

Rok obrotowy 
2018/2019

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 52,6 45,4 +15,9

Zysk ze sprzedaży 7,9 6,4 +23,4

EBIT 8,0 6,5 +23,1

Zysk netto 5,9 5,1 +15,7

Wzrost dynamiki sprzedaży w walucie lokalnej wyniósł 15,0%. 

Źródła wzrostu to wina z owoców NAS SAD (głównie na Słowacji) oraz wina musujące MUCHA SEKT 

(Czechy).

Dynamika sprzedaży po oczyszczeniu z efektu akwizycji trzech spółek dystrybucyjnych wyniosła 6,8%.  

Poprawa rentowności sprzedaży, EBIT i zysku netto.

ma 30 lat!



Segment operacyjny Rumunia (mln zł)

Rok obrotowy 
2019/2020

Rok obrotowy 
2018/2019

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 80,8 69,4 +16,4

Zysk ze sprzedaży 8,7 8,4 +3,6

EBIT 8,5 6,6 +28,8

Zysk netto 6,5 5,1 +27,5

Wzrost przychodów ze sprzedaży w walucie lokalnej wyniósł 18,9%. Po oczyszczeniu z efektu 

akwizycji marki win spokojnych SANGE DE TAUR dynamika sprzedaży wyniosła 0,6%.

Przejęta w lipcu 2019 r. marka SANGE DE TAUR kontrybuuje do sprzedaży w kwocie 12,8 mln zł 

(zgodnie z oczekiwaniami) i staje się drugą co do wielkości marką segmentu rumuńskiego.

Najważniejsza rumuńska marka brandy i win musujących ZAREA wzrosła w 2019/2020 r. o 11,5%.

Wzrost kosztów reklamy o 0,8 mln zł (wsparcie marki ZAREA)

Wzrost kosztów pracowniczych o 7,1% w wyniku presji płacowej.

Zysk ze sprzedaży rośnie o 3,6%.

Brak negatywnych one-offów z ub.r. pozytywnie wpływa na EBIT i zysk netto. 

ma 30 lat!



AMBRA zapewnia stabilny wzrost

AMBRA wypłaca dywidendy 

nieprzerwanie od ponad 10 lat.

Strategia Grupy AMBRA zakłada 

stabilny wzrost wypłacanej dywidendy.

Przez 15 lat od debiutu giełdowego 

AMBRA wypracowała ponad 200 mln 

zł zysków i wypłaciła ponad 120 mln zł 

dywidend – niemal 30% obecnej 

kapitalizacji.

Stopa dywidendy AMBRA wynosi 

obecnie 3,9%.

Zarząd rekomenduje wypłatę 

dywidendy w wysokości 0,70 zł na 

akcję.*Dywidenda rekomendowana przez Zarząd AMBRA S.A.

ma 30 lat!



AMBRA zapewnia stabilny wzrost

Pomimo niekorzystnego wpływu pandemii COVID-19 na rynek kapitałowy 

i czasowego spadku notowań stopa zwrotu z inwestycji w akcje AMBRA 

wyniosła ok. 10,4% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Obecnie kurs akcji AMBRA jest nieco wyższy od poziomu z 2019 r.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs wahał się od 12 zł do 20 zł.

Strategicznym akcjonariuszem AMBRA od 25 lat 
jest Schloss Wachenheim AG.

Długoletnimi akcjonariuszami Spółki są także 
członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

ma 30 lat!



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

ma 30 lat!



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.


