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Kluczowe wskaźniki – I półrocze 2019/2020

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

oczyszczone o wpływ zdarzeń jednorazowych)



Kluczowe wskaźniki – I półrocze 2019/2020

Sprzedaż rośnie na wszystkich rynkach działalności Grupy. Największy wpływ na wzrost 

sprzedaży mają wina spokojne, musujące, alkohole mocne i napoje bezalkoholowe.

Sprzedaż na rynku polskim rośnie o 11,6% - szybciej niż cały rynek wina. Do liderów 

sprzedaży należą wina spokojne FRESCO, PORTADA, CONO SUR, napoje bezalkoholowe 

PICCOLO, a także brandy PLISKA, czy wódka i whisky BACZEWSKI.

Wzrost sprzedaży na rynku Czech i Słowacji osiągnął tempo 14,9%, a w Rumunii 17,7% (w 

walutach lokalnych). Głównym motorem wzrostu były wina musujące MUCHA SEKT i 

przejęta w lipcu 2019 r. marka win spokojnych SANGE DE TAUR w Rumunii.

Wzrost sprzedaży porównywalnej z wyłączeniem akwizycji marek i nowych otwarć sklepów 

(„like for like”) na głównych rynkach wyniósł 9,7%.

Spadek rentowności marży ze sprzedaży o 1,2 p.p., a rentowności zysku brutto ze sprzedaży 

o 1,4 p.p. w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku obrotowego wynika 

głównie z większej skali akcji promocyjnych i wsparcia sprzedaży w I półroczu 2019/2020 r.

Zmniejszenie dynamiki pozostałych kosztów działalności operacyjnej, w tym wynagrodzeń 

wpłynęło pozytywnie na wzrost zysku operacyjnego o 4,9 mln zł, czyli o 9,6%.

Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 34,3 mln zł był wyższy o 

2,8 mln zł, czyli o 8,9%.

Zadłużenie netto Grupy AMBRA wyniosło 84,0 mln zł i było wyższe o 28,2 mln zł. Wzrost 

zadłużenia wynikał głównie z inwestycji i zwiększonego stanu zapasów.



W 2019 roku Polacy wydali na zakup wina 3 270 mln zł, czyli o 8,3% więcej niż w poprzednim roku.

Wzrost rynku wina w Polsce

Rynek wina w Polsce (w mln zł)
Źródło: opracowanie AMBRA na podstawie danych Nielsen



Sprzedaż wg rynków (w mln zł)

Polska
Bardzo dobre wyniki TiM, silny 
wzrost marek PICCOLO i 
BACZEWSKI

Czechy i Słowacja
Dalszy wzrost marki win 
musujących MUCHA SEKT

Rumunia
Bardzo dobre wyniki marki 
ZAREA (brandy i wina 
musujące)

Wzrost przychodów ze sprzedaży 
o 38,5 mln zł (+11,8%)

327,0

365,5

+26,5

+4,2

+7,8

HY 2018/2019 Polska Czechy i
Słowacja

Rumunia HY 2019/2020



EBIT (w mln zł)

Polska
Silny wzrost sprzedaży i stabilne 
koszty wspierają wzrost EBIT. 
Nieco niższa rentowność 
związana głównie z większą 
skalą akcji promocyjnych i 
wsparcia sprzedaży.

Czechy i Słowacja
Wzrost przychodów ze 
sprzedaży przełożył się na 
wzrost EBIT.

Rumunia
Akwizycja marki SANGE DE 
TAUR wpłynęła pozytywnie na 
EBIT.

Wzrost EBIT o 5 mln zł (+9,6%)

51,1

56,1

+2,7

+1,4

+0,9

HY 2018/2019 Polska Czechy i
Słowacja

Rumunia HY 2019/2020



Zysk netto akcjonariuszy większościowych
(w mln zł)

Wzrost sprzedaży na wszystkich 
rynkach działalności Grupy 
AMBRA i stabilne koszty oraz 
inwestycje w nową markę w 
Rumunii przełożyły się wzrost 
zysku netto przypadającego 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej we wszystkich 
segmentach operacyjnych.

Wzrost zysku netto akcjonariuszy 
większościowych o 2,8 mln zł 

(+8,9%)

31,5

34,3

+1,6

+1,0
+0,2

HY 2018/2019 Polska Czechy i
Słowacja

Rumunia HY 2019/2020



Segment operacyjny Polska (mln zł)

Pierwsze półrocze 
2019/2020

Pierwsze półrocze 
2018/2019

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) * 271,0 242,7 +11,6

Zysk ze sprzedaży 38,9 36,2 +7,4

EBIT 39,2 36,6 +7,3

Zysk netto 30,2 27,6 +9,7

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

Głównym źródłem wzrostu sprzedaży były wina spokojne (dynamika +10,7%) we wszystkich 

segmentach cenowych – liderami sprzedaży były marki FRESCO, PORTADA, CONO SUR.

Alkohole mocne rosną w tempie 25,3% – dalszy rozwój marek PLISKA, BACZEWSKI oraz sieci sklepów 

DISTILLERS LIMITED.

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

PICCOLO – wzrost sprzedaży marki o 30,3%.

Nieco niższa rentowność w wyniku większej skali akcji promocyjnych i wsparcia sprzedaży w okresie I 

półrocza 2019/2020, w wyniku której wzrost przychodów ze sprzedaży prawie dwukrotnie przewyższył 

wzrost całego rynku alkoholi. 

Dynamika wzrostu kosztów wynagrodzeń i innych kosztów działalności operacyjnej była niższa niż 

wzrost sprzedaży i wyniosła 4,2%, co pozwoliło na wzrost EBIT w tempie 7,3%.



Segment operacyjny Czechy i Słowacja (mln zł)

Pierwsze półrocze 
2019/2020

Pierwsze półrocze 
2018/2019

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 30,3 26,1 +16,1

Zysk ze sprzedaży 5,7 4,2 +35,9

EBIT 5,7 4,2 +33,6

Zysk netto 4,4 3,4 +29,3

Wzrost dynamiki sprzedaży podobnie jak w poprzednich kwartałach (wzrost przychodów ze sprzedaży 

w walucie lokalnej wyniósł 14,9%) dzięki dalszemu wzrostowi udziałów rynkowych win musujących 

marki MUCHA SEKT (pozytywny wpływ na rentowność marży) i win owocowych NAŠ SAD (głównie na 

Słowacji).

Wpływ akwizycji spółki Vino-Klub na sprzedaż +1,1 mln zł i na EBIT +0,1 mln zł.  

Poprawa rentowności sprzedaży, EBIT i zysku netto.



Segment operacyjny Rumunia (mln zł)

Pierwsze półrocze 
2019/2020

Pierwsze półrocze 
2018/2019

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 58,5 51,2 +14,2

Zysk ze sprzedaży 11,5 10,6 +8,6

EBIT 11,3 10,4 +7,9

Zysk netto 9,1 8,8 +3,6

Najdynamiczniejszy segment Grupy AMBRA w I półroczu 2019/2020 r. – wzrost przychodów ze 

sprzedaży w walucie lokalnej wyniósł 17,7%.

Sprzedaż marki ZAREA rośnie o 19,3%. Wzrost w winach musujących o 16,2%, a w kategorii brandy o 

46,6%. Udział rynkowy w kategorii brandy osiąga 10% wartościowo (#3 na rynku).

Kampania reklamowa brandy ZAREA wspiera dalszy wzrost udziałów rynkowych – zwiększenie 

kosztów o 0,7 mln zł.

Przejęta w lipcu 2019 r. marka SANGE DE TAUR kontrybuuje do sprzedaży w kwocie 7,0 mln zł 

(zgodnie z oczekiwaniami). 

Niższe tempo wzrostu kosztów operacyjnych (9,1%) niż w poprzednich okresach.



Struktura bilansu
I półrocze 2014/2015–2019/2020 

Wzrost kapitału pracującego o 23 mln 

zł związany głównie z wyższym 

poziomem sprzedaży i zwiększonego 

stanu zapasów.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 22,1 

mln zł, w tym akwizycje 12,5 mln zł 

(marki SANGE DE TAUR, PLISKA, 

SŁONECZNY BRZEG, nabycie udziałów 

w czeskiej spółce Vino-Klub.cz s.r.o.).

Wzrost sumy aktywów i zobowiązań o 

18,2 mln zł wynika z wejścia w życie 

MSSF 16. 

Dług netto bez wpływu MSSF 16 

wyniósł 84,0 mln zł i wzrósł o 28,2 mln 

zł, czyli o 50,7%.

Zadłużenie netto wyższe o 48 
mln zł (+86%)



AMBRA wypłaca dywidendy nieprzerwanie od 10 lat

Strategia Grupy AMBRA zakłada 

dalszy wzrost wypłacanej 

dywidendy.

Przez ponad 10 lat od debiutu 

giełdowego AMBRA wypracowała 

ponad 200 mln zł zysków i 

wypłaciła ponad 120 mln zł 

dywidend – około 1/4 obecnej 

kapitalizacji.

Stopa dywidendy AMBRA wynosi 

obecnie 3,6%.

* Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej zannualizowany



AMBRA zapewnia stabilny wzrost

Stopa zwrotu z inwestycji w 

akcje AMBRA wzrosła o ok. 50% 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy –

więcej niż WIG, sWIG80 czy 

indeks branżowy WIG_SPOZYW.

Od czerwca 2018 r. akcje 

AMBRA wchodzą w skład 

indeksu sWIG80, a od grudnia 

2018 r. – indeksu 

dywidendowego WIGDIV.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 

kurs akcji AMBRA wahał się od 

13,90 zł do 20,00 zł.



Dynamika przychodów ze sprzedaży na poziomie 

zbliżonym do wzrostu rynku.

Wzrost kosztów operacyjnych wyższy niż w 

pierwszym półroczu.

Kontynuacja niestandardowo wyższego poziomu 

zapasów.

Kontynuacja założeń wypłaty wyższej dywidendy.

Kontynuacja zwiększonych inwestycji w majątek 

trwały.

Założenia na drugie półrocze roku 2019/2020
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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.


