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Kluczowe wskaźniki  

za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 
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Q2 

2012/13 

Q2 

2011/12 

zmiana 

[%] 

Sprzedaż [mln śr. but.] 29,6 31,8 -7,1% 

Przychody ze sprzedaży netto [mln zł] 188,7 187,2 +0,8% 

Zysk brutto ze sprzedaży [mln zł] 64,9 60,8 +6,8% 

Zysk brutto ze sprzedaży [marża %] 34,4% 32,5% +1,9 p.% 

Zysk ze sprzedaży 35,6 30,9 +15,4% 

EBIT [mln zł] 31,9 30,7 +4,0% 

Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej [mln zł] 20,7 20,7 +0,4% 

Zysk netto na jedną akcję zwykłą [zł] 0,82 0,82 +0,4% 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek netto [mln zł] 161,2 158,7 +1,6% 



Kluczowe wskaźniki  

za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 

 Wzrost sprzedaży wartościowej na wszystkich rynkach Grupy (+0,8%); spadek 

sprzedaży wolumetrycznej (-7,1%) 

 Podwyżki cen wprowadzone we wszystkich kanałach dystrybucji: średnia cena netto 

rośnie o 8,5% 

 Zysku brutto ze sprzedaży rośnie o 6,8% czyli o 3,7 mln zł; marża rośnie z 32,5% do 

34,4% 

 Oszczędności kosztowe w Czechach i dystrybucji fine wines: wynagrodzenia, 

amortyzacja i pozostałe koszty dz. operacyjnej spadają o 1,9%  

 Zamknięcie winiarni w Czechach – jednorazowe odpisy na 3,3 mln zł 

 Przejściowo wyższy poziom kosztów odsetek – o 0,8 mln zł 

 Zysk netto akcjonariuszy AMBRY w kwocie 20,7 mln zł – nieznacznie wyższy niż rok 

temu 

 Dług oprocentowany nieznacznie powyżej zeszłego roku (+1,6%), tendencja spadkowa 

zapoczątkowana w II kwartale, będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach 
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Sprzedaż w śr. butelkach 0,75 l 
[mln śr. but.] 

Spadek w całości wynika z 

ograniczenia sprzedaży 

niskorentownych win 

musujących „Igristoe” 
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Spadek wolumenu o 2,2 

mln butelek 

31,8

29,6

-2,1
+0,1

-0,2

Q2 2011/12 PL CZ+SK RO Q2 2012/13



Sprzedaż netto wartościowo 
[mln zł] 

Wzrost w segmencie polskim 

o 2% po wyeliminowaniu 

spadku „Igristoe” 

Wzrost 7% w Czechach i na 

Słowacji 

Wzrost w Rumunii 10% w 

walucie lokalnej 
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Wzrost przychodów          

o 1,5 mln zł (+0,8%) 

187,2

188,7

+0,8

+1,3

-0,4

Q2 2011/12 PL CZ+SK RO Q2 2012/13



5,89

6,38

Q2 2011/12 Q2 2012/13

Średnia cena netto 
[zł na but 0,75 litra] 

Wzrost średniej ceny we 

wszystkich kategoriach 

produktów 

 

Podwyżki zostały 

zaakceptowane przez 

klientów i konsumentów 
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Wzrost średniej  

ceny o 8,5% 

+8,5% 
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PL 

Zysk brutto ze sprzedaży 
[mln zł] 

Wzrost zysku brutto ze 

sprzedaży o 4,1 mln zł 

Rentowność zysku brutto 

rośnie z 32,5% do 34,4% 

zgodnie z założeniami 60,8

64,9
5,3

14,4

9,8

3,5

1,3

Q2
2011/12

spadek
wolumenu

wzrost śr.
ceny

sprzedaży

wzrost cen
zakupu

kurs
EUR/PLN

logistyka,
marketing

Q2
2012/13



Zysk operacyjny (EBIT) 
[mln zł] 

9 

EBIT rośnie o 4,0% 

Skorygowany EBIT  

rośnie o 14,7% 

Zamknięcie winiarni w Czechach 

obciąża jednorazowo kwotą 3,3 mln 

zł – przewidywane oszczędności w 

2013/14 ok. 2 mln zł. 

 

Oszczędności kosztowe 0,6 mln zł 

 

Zysk operacyjny przed one-offami 

rośnie o 4,5 mln zł, czyli 14,7% 

 

30,7

35,2

31,9

+4,1

+0,4

-3,3

EBIT Q2
2011/12

wzrost
zysku brutto

ze
sprzedaży

koszty
operacyjne

EBIT Q2
2012/13

przed one-
offami

zamknięcie
winiarni w

Czechach

EBIT Q2
2012/13 po

one-offach

+14,7% 



20,7

23,1

20,7

+3,6
-0,7

-0,5

-2,9

-2,3 +2,8

Zysk netto większości  
[mln zł] 
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Zysk netto przed one-

offami rośnie o 2,4 mln zł, 

czyli o 11,6% 

Łączny wpływ one-offów na 

zysk netto większości wyniósł 

-2,4 mln zł 

 

∑One-offy= -2,4 mln zł 

+11,6% 

Kwoty na wykresie są kwotami uwzględniającymi wpływ podatku dochodowego na każdą z pozycji. 



Inwestycje w marki 
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 Kampanie telewizyjne marek: 

 CIN & CIN – Drinks   El Sol 



Inwestycje w marki – spot CIN&CIN 
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Link do spotu:     http://www.youtube.com/watch?v=CfrwdX7s-HY 



Inwestycje w marki – spot El Sol 
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Link do spotu:    http://www.youtube.com/watch?v=QRQCcLX5cEA 
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          GRUPA AMBRA –  

       Rynek polski 



Rynek polski - wartościowo  
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1,56
1,70

1,79
1,86

2,00

2008 2009 2010 2011 2012

+12,8% 
+9,0% 

+5,2% 

Największy rynek Grupy AMBRA –  

Najlepsze perspektywy wzrostu 

Źródło: AC Nielsen (dane obejmują okres od grudnia do listopada) 

+4,1% 
+7,9% 



Rynek polski – Grupa Ambra na tle rynku 
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4,2%

8,3%

7,3%

0,8%

9,0%

5,2%

4,1%

7,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2009/10 2010/11 2011/12 H1 2012/13

Przychody netto w Polsce na tle rynku

Grupa AMBRA

Rynek

Po dwóch latach wzrostu powyżej rynku, wzrost w Grupy Ambra w 

Polsce spowolnił w roku 2012/13 na skutek znaczącej podwyżki cen.  

Źródło: AC Nielsen (dane obejmują okres od grudnia do listopada) 

            AMBRA: dane za lata obrotowe 

Przejściowe pogorszenie 

dynamiki w efekcie 

podwyżki cen 



Rynek polski 

 Wdrożona podwyżka cen w połączeniu ze stabilizacją kosztów pozwoliły na 

znaczącą poprawę zysku operacyjnego, ale krótkoterminowo obniżyły 

dynamikę sprzedaży 
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* - przychody z wyłączeniem spółek konsolidowanych z tego segmentu 

(w mln zł) Q2 2012/13 Q2 2011/12 Zmiana Zmiana % 

Przychody netto ze 

sprzedaży* 
148,7 147,9 +0,8 +0,5% 

Zysk brutto ze sprzedaży 52,5 48,3 +4,2 +8,7% 

Zysk z działalności 

operacyjnej (EBIT) 
28,7 24,2 +4,5 +18,6% 

Zysk netto 22,4 19,2 +3,2 +17,2% 

Zysk netto udziałowców         

w AMBRA 
20,5 17,8 +2,7 +15,2% 



Rynek polski 
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 Planowane połączenie spółek 

Capricorn  

Investments Sp. z o.o. 

Centrum Wina - Dystrybucja  

Sp. z o.o. AMBRA S.A. 

        Redukcja kosztów 2 mln zł w 

skali roku   

HoReCa 

Retail 

Winebar (Retail) 

Off-trade 

Eksport 

Uproszczenie i zwiększenie 

efektywności zarządzania  

TiM S.A. 

Off-trade (wina economy) 

PH Vinex Slaviantsi 

Off-trade (wina bułgarskie) 



Rynek polski 
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 Uproszczona struktura zarządzania na rynku polskim 

 Zwiększenie efektywności zarządzania kanałami dystrybucji - integracja 

AMBRA S.A. 

Off-trade - marki 

Horeca 

Retail 

Eksport 

TiM S.A. 

Off-trade (wina economy) 

PH Vinex Slaviantsi 

Off-trade (wina bułgarskie) 

Spółki 

Kanały 

dystrybucji 
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          GRUPA AMBRA –  

       Czechy i Słowacja 



Czechy i Słowacja 

 Wzrost sprzedaży o ok. 13% w walucie lokalnej 

 Zysk ze sprzedaży zbliżony do roku ubiegłego 

 Podjęta decyzja o zamknięciu winiarni w Zajecie ze względu na niską 

skalę działalności, trudności w zakupie surowców i straty w ubiegłym 

roku w wys. 2 mln zł 

 Przewidywany pozytywny wpływ na wynik w r. 2013/2014 w wys. 2 mln zł 
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Czechy i Słowacja 

  Wyniki finansowe (w mln zł) 
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* - przychody z wyłączeniem spółek konsolidowanych z tego segmentu 

(w mln zł) Q2 2012/13 Q2 2011/12 Zmiana Zmiana % 

Przychody netto ze 

sprzedaży* 
19,9 18,9 +1,0 +5,2% 

Zysk brutto ze sprzedaży 4,4 4,7 -0,3 -6,4% 

Zysk/Strata z działalności 

operacyjnej (EBIT) 
-1,2 2,5 -3,7 -148,0% 

Zysk netto -1,1 1,3 -2,4 -184,6% 

Jednorazowe koszty zamknięcia 
winiarni w wys. 3,3 mln zł 
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          GRUPA AMBRA –  

       Rumunia 



Rumunia 

  Sprzedaż netto w walucie lokalnej rośnie 

10% 

 Podwyżki cen przekładają się na poprawę 

marży 

 Wzrost marży wprost przekłada się na 

poprawę EBIT i zysku 
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(W mln zł) Q2 2012/13 Q2 2011/12 Zmiana Zmiana % 

Przychody netto ze 

sprzedaży* 
20,1 20,5 -0,4 -2,0% 

Zysk brutto ze sprzedaży 8,0 7,6 +0,4 +5,3% 

Zysk z działalności 

operacyjnej (EBIT) 
4,4 4,0 +0,4 +10,0% 

Zysk netto udziałowców         

w AMBRA 
1,3 0,7 +0,6 +85,7% 

Rumunia 

  Wyniki finansowe (w mln zł) 
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* - przychody z wyłączeniem spółek konsolidowanych 
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Założenia biznesowe 
H2 2012/13 oraz FY 2013/2014 

 H2 2012/2013 – wzrost sprzedaży skonsolidowanej powyżej dynamiki Q2 

 2013/2014 – powrót do wzrostów na poziomie rynku 

 Marża w H2 2012/2013 na poziomie zbliżonym do H2 2011/2012 

 Spadek kosztów operacyjnych 

 Dalszy spadek zadłużenia i kosztów odsetkowych 

 Znaczące zmniejszenie straty w H2 2012/2013 w porównaniu do H2 2011/2012 
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-2,5%

-7,0%

2,7%

4,7%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 e 2013/2014 e

Dynamika sprzedaży netto Liniowy (Dynamika sprzedaży netto)
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Założenia biznesowe 
H2 2012/13 oraz FY 2013/2014  

 
Dynamika sprzedaży Grupy AMBRA 

[%] zmiana % przychodów ze sprzedaży netto 

Podwyżka cen 

Podwyżka cen 

Trend (dynamika sprzedaży netto) 

Obniżenie dynamiki sprzedaży ma charakter 
przejściowy – podwyżka cen 



5,6%

4,3% 4,4% 2,4% 2,6%
5,5%

5,4% 5,6% 5,7% 5,2%

24,2% 24,1% 24,0%
25,1%

23,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 e 2013/2014 e

Operating, personnel & depreciation expenses
Distribution & licences
Marketing

Po jednorazowym wzroście w 
2011/12 udział kosztów w sprzedaży 

powraca do trendu spadkowego
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Założenia biznesowe 
H2 2012/13 oraz FY 2013/2014  

 
Struktura kosztów Grupy AMBRA 

[%] udział kosztów w przychodach ze sprzedaży netto 
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Założenia biznesowe 
H2 2012/13 oraz FY 2013/2014  

 
Przejściowe obniżenie rentowności w roku 2012/2013 

[%] rentowności EBIT i zysku netto 

5,5%

8,9% 9,3%

7,7%
8,6%

1,2%

3,7%

4,7%

3,7%
4,2%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 e 2013/2014 e

EBIT bez one-offów Zysk netto akcjonariuszy AMBRA

Po jednorazowym spadku 
rentowności w 2011/12 rentowność 

powraca do trendu wzrostowego
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                Dziękujemy za uwagę 
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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.  

 


