
Wyniki finansowe  
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Strategia i perspektywy rozwoju  

Warszawa, 14 września 2016 r. 



AMBRA w skrócie 

1992 – powstanie AMBRA S.A. 

1995 – lider rynku win musujących 

1997 – przejęcie marki CIN&CIN 

2005 – debiut giełdowy i budowa grupy kapitałowej 

2006 – lider rynku win stołowych  

2009 – lider rynku sklepów specjalistycznych 

2012 – lider w sprzedaży wina w Internecie 

2013 – CYDR LUBELSKI lider i twórca nowej kategorii 

2015 – 10-lecie obecności na polskim rynku kapitałowym 

2016 – najwyższa rekomendowana dywidenda w historii                 

 Grupy i rekordowo niskie zadłużenie 
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Kim jesteśmy? 

Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem  

i dystrybutorem win w Europie Środkowo-Wschodniej. 

 

Głównym rynkiem naszej działalności jest Polska, gdzie 

jesteśmy zdecydowanym liderem rynku wina. 

 

Głównym źródłem wzrostu Grupy są silne marki - liderzy w 

głównych kategoriach rynku: FRESCO, ZAREA, CYDR LUBELSKI, 

CIN&CIN, DORATO, EL SOL, PICCOLO, PLISKA. 

 

Grupa działa w Polsce, w Czechach, na Słowacji oraz 

w Rumunii. 
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Strategia Grupy AMBRA 

Wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy poprzez: 

• optymalne wykorzystanie potencjału rozwoju rynku 
wina w Polsce 

• koncentrację na wzroście w najszybciej rosnących 
kategoriach rynku: winach stołowych i musujących 

• rozwój portfela znanych i silnych marek - FRESCO, 
ZAREA, CYDR LUBELSKI, CIN&CIN, DORATO, EL SOL, 
PICCOLO, PLISKA 

• rozwój kanałów dystrybucji premium: HoReCa i Retail 
(sieć sklepów CENTRUM WINA oraz online) 

• rozwijanie pozycji rynkowej w innych wzrostowych 
kategoriach rynku alkoholi takich jak cydr, brandy,  
wódki premium 

• zwiększanie przepływów pieniężnych z operacji i 
konsekwentną politykę wzrostu wypłacanej 
dywidendy 
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Rynek wina w Polsce 

Sprzedaż wina w Polsce w mld zł 
* Źródło: AC Nielsen 
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Rynek wina w Polsce 
Struktura handlu 
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Rynek wina w Polsce 
Struktura kategorii 

7 Źródło: AMBRA S.A. na podstawie danych AC Nielsen. 

Najszybciej rosnącą kategorią rynku pozostają wina stołowe. 
Po latach wolniejszego wzrostu dynamicznie zaczęły rosnąć 
wina musujące. 

Struktura i dynamika rynku wina w Polsce wg kategorii (w mld zł) 

1 482 1 549 1 683 1 801

285 284
289

292275 244
230

214
139 133

136
137

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2013 2014 2015 2016 (F)

wina deserowe

wermuty

wina musujące

wina stołowe



Rynek wina w Polsce 
Struktura kategorii 

8 Źródło: AMBRA S.A. na podstawie danych AC Nielsen. 

Najszybciej rosnące kategorie win stołowych i musujących 
mają prawie 70% udziału w sprzedaży Grupy AMBRA w Polsce. 

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy AMBRA w Polsce 
2015/2016 
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Kluczowe wskaźniki 2015/2016 
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(dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) 

Rok 
obrotowy 
2015/2016 

Rok 
obrotowy 
2014/2015 

zmiana 
[%] 

Sprzedaż (w mln średnich butelek 0,75 l) 68,2 64,9 +5,0% 

Przychody ze sprzedaży netto (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 424,1 396,9 +6,9% 

Marża ze sprzedaży 181,2 175,8 +3,0% 

Rentowność marży ze sprzedaży % 42,7% 44,3% -1,6p.% 

Zysk brutto ze sprzedaży 139,0 135,4 +2,6% 

Rentowność zysku brutto ze sprzedaży % 32,8% 34,1% -1,3% 

Zysk ze sprzedaży 31,6 27,6 +14,7% 

EBIT  34,0 34,2 -0,6% 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17,9 19,0 -6,0% 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 34,8 56,8 -38,7% 

Aktywa razem 411,8 395,3 +4,2% 

Zadłużenie netto (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszone o 

środki pieniężne) 

39,0 44,1 -11,5% 



Sprzedaż netto wg rynków 
[mln zł] 
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397,0 

424,1 

+16,4 +0,2 

+10,5 

2014/2015 Polska Czechy i
Słowacja

Rumunia 2015/2016

Polska 
Dynamiczny rozwój win 
stołowych, wzrosty w 
kanałach premium – sklepy 
CENTRUM WINA, 
gastronomia. 
 
Czechy i Słowacja 
Wzrost kategorii napojów 
bezalkoholowych dla 
dzieci. 
 
Rumunia 
Dynamiczny wzrost 
sprzedaży win musujących, 
marka ZAREA liderem 
rynku rumuńskiego, 
obniżenie akcyzy na 
alkohole mocne i wina 
musujące 



Zysk brutto ze sprzedaży 
[mln zł] 
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135,4 139,0 

-3,5 

+0,9 

+6,2 

2014/2015 Polska Czechy i Słowacja Rumunia 2015/2016

Polska 
Osłabienie EUR/PLN i 
USD/PLN, wzrost cen 
jabłek, spadek sprzedaży 
win typu aperitif i cydru. 
 
Czechy i Słowacja 
Zmiana asortymentu win 
musujących – wyższa 
rentowność przychodów. 
 
Rumunia 
Dynamiczny wzrost 
sprzedaży. 



EBIT 
[mln zł] 
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34,2 

29,6 

33,0 
34,0 

-4,6 

-1,2 +1,1 

+3,5 
+1,0 Polska 

Spadek marży 
skompensowany w dużej 
części przez optymalizację 
kosztów. 
 
Czechy i Słowacja 
Wyższa rentowność 
przychodów ze sprzedaży 
przełożyła się prawie 
całkowicie na zysk na 
sprzedaży. 
 
Rumunia 
Poprawa rentowności 
sprzedaży częściowo 
skompensowana przez 
wyższe koszty 
wynagrodzeń. 



EBIT – zdarzenia jednorazowe 
[mln zł] 
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2015/2016 2014/2015 Zmiana (%) 

EBIT zaraportowany 34,0 34,2 -0,6 

Sprzedaż części nieruchomości w Rumunii -5,4   

Sprzedaż nieużywanych aktywów 
nieoperacyjnych w Czechach 

-0,7 
  

Zakończenie działalności gastronomicznej w 
Polsce 

0,7 
  

Pozostałe -1,0 0,8   

EBIT skorygowany o efekty zdarzeń 
jednorazowych 

33,0 29,6 +11,5 



Zysk netto przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej 
[mln zł] 
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19,0 
15,6 17,2 17,9 

-3,4 

+1,6 
+0,7 

Dane po uwzględnieniu podatku dochodowego i udziałów niekontrolujących. 

Skorygowany o one-offy 
zysk netto akcjonariuszy 
AMBRA S.A. rośnie  
o 1,6 mln zł, czyli 10,3%. 
 
Stabilne koszty finansowe: 
spadek kosztów odsetek 
skompensowany przez 
ujemne różnice kursowe. 



Segment operacyjny – Polska 
Główne wskaźniki 
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(mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) 2015/2016 2014/2015 Zmiana (%) 

Przychody netto ze sprzedaży 
(odbiorcy spoza Grupy) 

342,8 326,4 +5,0 

Zysk ze sprzedaży 22,0 23,4 -5,8 

EBIT 23,5 22,8 +2,8 

Zysk netto 18,9 19,0 -0,7 

• Silny wzrost win stołowych - bardzo dobre wyniki marki 
FRESCO i kanałów premium (sieć sklepów CENTRUM WINA 
i gastronomia) 

• Dalszy spadek kategorii win typu aperitif zgodnie z 
trendem rynkowym 

• Wzrost rynku cydru poniżej oczekiwań, wyprzedaż 
produktów konkurencji – CYDR LUBELSKI pozostaje 
ilościowym i jakościowym liderem rynku 

• Negatywny wpływ osłabienia złotego 



Segment operacyjny – Polska 
Zaktualizowana strategia projektu CYDR LUBELSKI 
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(mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) 2015/2016 2014/2015 
Zmiana 

[%] 

Sprzedaż [litry] 8,1 8,6 -5,9 * 

Przychody ze sprzedaży netto [mln zł] 23,3 24,9 -6,3 * 

Rynek cydru [litry] 11,9 10,4 +14,4 

Rynek cydru [mln zł] 112,5 105,4 +6,7 

Wartościowy udział w rynku [%] 52,6% 50,6% +2,0p.% 

• Spowolnienie wzrostu rynku cydru w skali roku, 
przejściowy spadek w lecie 

• Ukierunkowanie na maksymalizację wartości marki 
• Rozwój oferty zwiększający wartość marki CYDR LUBELSKI 

- wprowadzenie produktów CYDR LUBELSKI ANTONÓWKA 
i PERRY LUBELSKI z gruszek Konferencja 

• Premiumizacja marki dzięki nowym opakowaniom i 
produktom, takim jak CYDR LUBELSKI NIEFILTROWANY 

• 57% konsumentów wybiera CYDR LUBELSKI jako 
preferowaną markę cydru 

 * Rozbieżność pomiędzy dynamiką sprzedaży CYDRU LUBELSKIEGO a dynamiką rynku wynika ze zwiększonej 
sprzedaży w czerwcu 2015 r., która trafiła do konsumenta w lipcu 2015 r. 



Segment operacyjny – Czechy i Słowacja 
Główne wskaźniki 
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(mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) 2015/2016 2014/2015 Zmiana (%) 

Przychody netto ze sprzedaży 
(odbiorcy spoza Grupy) 

30,2 30,0 +0,7 

Zysk ze sprzedaży 2,3 1,4 +57,5 

EBIT 2,5 2,1 +17,2 

Zysk netto 1,8 1,6 +15,0 

• Zmiana oferty win musujących – zastąpienie marki 
Rossijskoje Igristoje bardziej rentowną marką MUCHA 
SEKT 

• Silny wzrost przychodów o 26,8% na rynku słowackim 

• Znaczny wzrost marki ROBBY BUBBLE o 14,1% (napojów 
bezalkoholowych dla dzieci) 

• Poprawa rentowności asortymentu 

 

 



Segment operacyjny – Rumunia 
Główne wskaźniki 
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(mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) 2015/2016 2014/2015 Zmiana (%) 

Przychody netto ze sprzedaży 
(odbiorcy spoza Grupy) 

51,2 40,6 +26,1 

Zysk ze sprzedaży 7,6 2,8 +172,3 

EBIT 8,2 4,4 +87,4 

Zysk netto 5,5 2,7 +102,8 

• ZAREA s.a. zdecydowanym liderem kategorii win 
musujących w Rumunii z 30% udziałem rynkowym 

• Marka ZAREA stała się drugą co do wielkości sprzedaży 
marką Grupy AMBRA 

• Poprawa rentowności dzięki obniżeniu akcyzy i 
rozwojowi sprzedaży win musujących marki ZAREA 

• Wzrost kategorii likierów i brandy połączony z rosnącymi 
udziałami rynkowymi 

 
 



AMBRA – polityka dywidendy 

* Rekomendacja Zarządu 19 

Przez ponad 10 lat od 
debiutu giełdowego 
AMBRA wypracowała 
prawie 130 mln zł zysków  
i wypłaciła ponad 62 mln zł 
dywidend (ponad 1/3 
obecnej kapitalizacji). 
 
AMBRA jest spółką  
o jednej z wyższych stóp 
dywidendy na GPW.  
 
Strategia Grupy AMBRA 
zakłada stabilny wzrost 
wypłacanej dywidendy. 
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AMBRA – założenia na rok 2016/2017 

• Wzrost sprzedaży w winach stołowych  
oraz w Rumunii 

 
• Wzrost kosztów działalności operacyjnej 
poniżej dynamiki sprzedaży 

 
• Wysoki poziom przepływów pieniężnych 

 
• Kontynuacja polityki dywidendowej 
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Zapraszamy do kontaktu 

www.ambra.com.pl 

ir@ambra.com.pl 

https://twitter.com/ambra_sa 

 

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


Niniejsza prezentacja poświęcona Spółce AMBRA S.A. („Prezentacja") została przygotowana przez AMBRA S.A. („Spółka"). Ani 
niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek jej kopia nie może być powielana, rozpowszechniana, ani przekazywana bezpośrednio lub 
pośrednio jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić 
naruszenie obowiązującego prawa. 
 
Niniejsza Prezentacja może nie przedstawiać pełnego ani wyczerpującego obrazu Spółki, jej pozycji i perspektyw. Niniejsza 
Prezentacja, związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą 
być jednak rozumiane jako zapewnienia i prognozy Spółki, co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki czy spółek jej grupy 
kapitałowej. Spółka przekazuje istotne fragmenty jej strategii oraz poszczególne aspekty jej działalności zgodnie z najlepszą wiedzą 
Zarządu. 
 
Ani Spółka, ani jej Akcjonariusze, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele tych osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z 
jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w 
niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej udziałowców, podmiotów zależnych, doradców 
lub przedstawicieli takich osób. 
 
Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź 
sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź 
instrumentów., finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty 
ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia 
w niej zawarte nie mogą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać 
w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. 


