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AMBRA – kim jesteśmy?

Udział % przychodów ze sprzedaży segmentów działalności w łącznych przychodach Grupy AMBRA w 2020/2021 r. 

Czołowy producent, 

importer, dystrybutor win i 

alkoholi premium w Polsce, 

Czechach, Słowacji i 

Rumunii



Koncentracja na wysokiej wartości

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



Tworzymy wartościowe produkty

Nasze produkty mają dostarczać inspiracji i odpowiadać na rosnące aspiracje konsumentów.

Przez innowacyjność i unikalność stały się wiodącymi markami i liderami swoich kategorii. 

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

Polskie wina z owoców



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

Czech i Słowacji.

73% przychodów Grupy jest generowanych w Polsce.

Nasze marki są głównym źródłem przychodów 

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

pozostałe - 48,8%



W okresie roku obrotowego 2020/2021 roku Polacy wydali na zakup wina 3 827 mln zł, czyli o 12% więcej niż 
w poprzednim roku. Pandemia COVID-19 zwiększyła dynamikę wzrostu. 

Działamy na wartościowych i rosnących rynkach

Rynek wina w Polsce (w mln zł)

Źródło: opracowanie AMBRA na podstawie danych Nielsen



Rosną wydatki na alkohole i ich średnia cena w sklepach spożywczych.
Konsumenci wybierają produkty premium przedkładając jakość nad ilość.

Nasze rynki się premiumizują

Sprzedaż wybranych napojów alkoholowych w mld zł

Źródło: opracowanie AMBRA na podstawie danych Nielsen

Dynamika wartości sprzedaży wybranych napojów alkoholowych w 2020/2021 roku (w 

porównaniu z 2019/2020 rokiem, w %)

Źródło: opracowanie AMBRA na podstawie danych Nielsen



Wysoka wartość wymaga Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju 
► KONSUMENCI

Produkty zdrowsze, ekologiczne i prospołeczne są coraz ważniejszą częścią rynków. 
Konsumenci poszukują takich produktów i premiują je wyższymi cenami.

► KLIENCI

Nasi partnerzy handlowi realizują ambitne strategie równowagi ekologicznej i 
społecznej i zwiększają udział „produktów zrównoważonych” w swojej ofercie. 
Oczekują od swoich dostawców wkładu do swojego „bilansu równowagi”.

Wnosząc realny wkład stajemy się preferowanym dostawcą.

► PRACOWNICY

Firma dbająca o środowisko oraz sprawy społeczne zwiększa satysfakcję i 
zaangażowanie swoich pracowników, a zarazem swoją wartość i atrakcyjność rynkową 
jako pracodawca. 

► INWESTORZY I BANKI

Dla kredytodawców oraz inwestorów osiągnięcia firmy w bilansie równowagi 
ekologicznej i społecznej stały się już istotnym składnikiem oceny jej wartości, a 
zwłaszcza perspektyw na przyszły rozwój.



Zrównoważony rozwój – na drodze do równowagi 

RÓWNOWAGA ŚRODOWISKOWA

► Zeroemisyjna produkcja i redukcja zużycia wody

W maju 2022 r. planowane jest oddanie do użytku farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w 
Winiarni w Woli Dużej. Od stycznia 2022 r. energia elektryczna nabywana przez AMBRA 
S.A. pochodzić będzie w 100% z OZE.

Do końca II kwartału 2021 r. instalacja i uruchomienie centralnej stacji mycia w Winiarni, 
co pozwoli na dalsze obniżenie zużycia wody.

► Zielone Biuro

Farma słoneczna na dachu biura i zakup prądu z OZE. Zero plastiku i odpady tylko w 
obiegu zamkniętym (recykling). 

RÓWNOWAGA SPOŁECZNA

► Równe szanse w miejscu pracy

Kodeks Etyki zawierający zagadnienia antydyskryminacyjne został wdrożony w styczniu 
2021 r.

W 2021/2022 r. opracowane i wdrożone zostaną zasady ułatwiające wypełnianie przez 
pracownika funkcji opiekuńczych wobec bliskich. 

► Umiarkowana i odpowiedzialna konsumpcja alkoholu

Zwiększamy udział produktów nisko- i bezalkoholowych w sprzedaży: CIN&CIN Free oraz 
niskoalkoholowe Winiarnia Zamojska Lekkie i Fresco Frizzante, które wspierają naszą 
strategię biznesową produktu premium.



Kluczowe wskaźniki 2020/2021

* Dane skorygowane (przychody ze sprzedaży do odbiorców spoza Grupy na główne rynki działalności)



Rekordowy wzrost przychodów ze sprzedaży na głównych rynkach w tempie 14,3%. Liderami wzrostów są główne marki dynamicznie zwiększające sprzedaż w sklepach spożywczych, co z nadwyżką 

rekompensuje niższą sprzedaż w gastronomii.

Wszystkie kategorie produktowe rosną w dwucyfrowym tempie, a największy wkład we wzrost sprzedaży mają wina spokojne (wzrost o 13,0%) i wina musujące (16,3%). Wzrost sprzedaży w 

segmentach zagranicznych wyniósł odpowiednio w walutach lokalnych: 42,9% w Czechach i Słowacji i 21,1% w Rumunii.

W warunkach pandemii wzmacnia się trend premiumizacji konsumpcji alkoholi. Średnia cena sprzedaży na głównych rynkach rośnie o 2,7%.

Rentowność marży ze sprzedaży spada o 0,5 punktu procentowego, na co największy wpływ ma osłabienie walut lokalnych wobec EUR. Ograniczone o 7,0 mln zł wydatki na wsparcie marketingowe 

marek poprawiają rentowność zysku ze sprzedaży, który rośnie o 1,5 punktu procentowego.

Wzrost kosztów działalności operacyjnej (wynagrodzenia, amortyzacja, pozostałe) w tempie 13,0% spowodowany ciągłą presją płacową, podwyżkami cen znacznej większości kosztów zewnętrznych 

(czynsze, usługi, ubezpieczenia, energia). Wzrost wynagrodzeń dodatkowo podwyższony został w efekcie niskiej bazy ostatniego kwartału ubiegłego roku obrotowego (czasowe ograniczenia 

wynagrodzeń w czwartym kwartale 2019/2020 roku).

Zysk operacyjny osiąga poziom 77,9 mln zł, czyli rośnie o 33,1% w porównaniu do roku ubiegłego.

Zmniejszenie stanu zapasów oraz szybszy spływ należności pozytywnie wpłynęły na przepływy pieniężne i pozwoliły na osiągnięcie dodatnich środków pieniężnych netto w kwocie 17,0 mln zł.

Grupa AMBRA kończy rok finansowy 2020/2021 najwyższym w historii zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 45,6 mln zł, co stanowi wzrost o 10,9 mln zł, czyli 31,6%.

Kluczowe wskaźniki – rok 2020/2021

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.



Przychody netto ze sprzedaży (w mln zł) 

Wzrost sprzedaży o 82,3 mln zł, 
czyli o 13,9%

PREMIUMIZACJA
Widoczny dalszy efekt premiumizacji sprzedaży –
średnia cena na głównych rynkach wzrosła o 
2,7%.

GŁÓWNE MARKI
Ponad 50 mln zł wzrostu sprzedaży 
wygenerowało 6 najszybciej rosnących marek:
Fresco
Zarea
Piccolo
Portada
Cono Sur
Mucha Sekt
Sange de Taur



EBIT (w mln zł) 

Wzrost EBIT o 19,4 mln zł 
(+33,1%)

Polska
Wyższa rentowność zysku brutto ze sprzedaży 
dzięki niższym kosztom marketingu.
Wzrost kosztów działalności operacyjnej 
(wynagrodzenia, amortyzacja) powyżej dynamiki 
przychodów, ale wolniejszy niż wzrost zysku 
brutto ze sprzedaży.

Czechy i Słowacja,
Wzrost zysków proporcjonalny do dynamiki 
sprzedaży.

Rumunia
Poprawa rentowności biznesu dzięki bardzo 
dobrym wynikom marek ZAREA i SANGE DE 
TAUR zwiększającym efektywność operacji.  



Zysk netto większości (w mln zł) 

Wzrost zysku netto o 10,9 mln zł 
(+31,6%)

Wzrost EBIT w wszystkich segmentach 
geograficznych.

Bardzo dobre wyniki finansowe spółek z 
udziałowcami mniejszościowymi (TIM, Zarea).

Nieco niższe koszty finansowe (odsetki i 
różnice kursowe).

Stabilna efektywna stopa podatkowa na 
poziomie 20,3%.



Struktura bilansu
Lata obrotowe 2016/2017 – 2020/2021 

Ujemny wskaźnik długu netto w 
wysokości 17,0 mln zł

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe – 16,6 

mln zł (niższe wydatki na modernizacje 

zakładów produkcyjnych Grupy).

Prawa do użytkowania aktywów w kwocie 

28,9 mln zł.

Spadek kapitału pracującego o 77 mln zł, 

głównie z uwagi na zmniejszenie poziomu 

zapasów i poprawę spływu należności.



Segment operacyjny Polska (mln zł)

Rok obrotowy 
2020/2021

Rok obrotowy 
2019/2020

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) * 490,0 449,2 +9,1

Zysk ze sprzedaży 51,6 41,1 +25,4

EBIT 52,2 42,3 +23,5

Zysk netto 40,1 32,3 +23,9

* 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. 

Pozytywny rozwój WINIARNI ZAMOJSKIEJ.

Spadki w kanale HoReCa spowodowane wpływem pandemii COVID-19 skompensowane z nadwyżką 

przez sprzedaż w dyskontach i sklepach typu convenience.

Rentowność zysku ze sprzedaży wzrosła o 1,3 punktu procentowego głównie z uwagi na niższe koszty 

wsparcia marek. 



Segment operacyjny Czechy i Słowacja (mln zł)

Rok obrotowy 
2020/2021

Rok obrotowy 
2019/2020

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 77,3 52,6 +46,9

Zysk ze sprzedaży 11,1 7,9 +40,4

EBIT 11,3 8,0 +42,2

Zysk netto 8,8 5,9 +47,4

Wzrost dynamiki sprzedaży w walucie lokalnej wyniósł 42,9%. 

Źródła wzrostu to wina musujące MUCHA SEKT, które zwiększają udziały rynkowe na rosnącym rynku. 

Obecnie nr 2 z udziałem powyżej 12%.

Nadal dynamiczny wzrost win z owoców NAS SAD (głównie na Słowacji).  

Przejęte w latach 2019-2020 firmy dystrybucyjne zamykają rok zyskiem pomimo pandemii.



Segment operacyjny Rumunia (mln zł)

Rok obrotowy 
2020/2021

Rok obrotowy 
2019/2020

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 98,9 80,8 +22,4

Zysk ze sprzedaży 14,4 8,7 +66,5

EBIT 14,7 8,5 +71,8

Zysk netto 12,2 6,5 +87,0

Wzrost przychodów ze sprzedaży w walucie lokalnej wyniósł 21,1%. 

Wzrost sprzedaży przejętej w lipcu 2019 r. marki SANGE DE TAUR wyniósł ponad 60%.

Dwucyfrowa dynamika wzrostu najważniejszej rumuńskiej marki brandy i win musujących ZAREA.

Koszty wsparcia marek niższe o 0,3 mln zł.

Wzrost kosztów pracowniczych o 14,7% w wyniku presji płacowej.

Wzrost przychodów ze sprzedaży i wyższa rentowność pozytywnie wpływają na EBIT i zysk netto. 



AMBRA zapewnia stabilny wzrost

*Dywidenda rekomendowana przez Zarząd AMBRA S.A.

* AMBRA wypłaca dywidendy nieprzerwanie 

od ponad 10 lat.

Praktyka Grupy AMBRA zakłada stabilny 

wzrost wypłacanej dywidendy.

Przez 15 lat od debiutu giełdowego 

AMBRA wypracowała prawie 300 mln zł 

zysków i wypłaciła ponad 150 mln zł 

dywidend – niemal 30% obecnej 

kapitalizacji.

Stopa dywidendy AMBRA wynosi obecnie 

3,2%.

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy 

w wysokości 0,95 zł na akcję.



AMBRA zapewnia stabilny wzrost

Stopa zwrotu z inwestycji w akcje AMBRA wyniosła ok. 6,7% w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs wahał się od 16,5 zł do 24,3 zł.

Strategicznym akcjonariuszem AMBRA od 25 lat 
jest Schloss Wachenheim AG.

Długoletnimi akcjonariuszami Spółki są także 
członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.



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.


