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Wyniki finansowe 
za III kwartał 2016/2017



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 – CENTRUM WINA weszło w strukturę spółki AMBRA S.A.

2013 – CYDR LUBELSKI lider i twórca nowej kategorii

2015 – 10-lecie obecności na polskim rynku kapitałowym

2016 – najwyższa 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 niekwestionowanym 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

Nasza misja

Wzbogacamy życie konsumentów poprzez tworzenie 
wartościowych produktów. Wspieramy konsumentów 
w zamiłowaniu do wina i zwiększamy dostępność 
kategorii.

Zapewniamy stabilny zwrot z zainwestowanego 
kapitału w oparciu o przepływy pieniężne z rosnącej 
wartości portfela marek.
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Strategia Grupy AMBRA
Źródła wzrostu – poziom konsumpcji
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Pomimo dynamicznego wzrostu spożycie wina per capita w Polsce jest nadal jednym z 
najniższych w Europie i będzie rosnąć w kolejnych latach.

Źródło: AMBRA S.A., www.wineinstitute.org

http://www.wineinstitute.org/


Strategia Grupy AMBRA
Źródła wzrostu – trendy społeczne
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Trendy społeczne sprzyjające wzrostowi spożycia wina w Polsce:

- Rosnące dochody per capita
- Zwiększający się poziom wykształcenia
- Rozwój turystyki
- Zmiana stylu życia
- Rosnąca skłonność do zakupu dóbr luksusowych

Źródło: AMBRA S.A. na podstawie danych Nielsen
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Strategia Grupy AMBRA
Źródła wzrostu - rynek wina

Sprzedaż wina w Polsce nieprzerwanie rośnie – powyżej 5% wzrostu w 
2016 r.

2,06

2,20

2,34

2,46

2013 2014 2015 2016

+6,4%

+5,7%

+6,6%

Sprzedaż wina w Polsce w mld zł
Konsumpcja w 2016 r. oznacza na powyższym wykresie okres od lutego 2016 r. do stycznia 2017 r.

* Źródło: AC Nielsen
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Strategia Grupy AMBRA
Źródła wzrostu - rynek wina

Wzrost rynku wina w Polsce już nie w dyskontach
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W odróżnieniu od lat poprzednich wzrost odbywa się w hiper- i 
supermarketach, sklepach małoformatowych. Spada sprzedaż w 
dyskontach.

Źródło: AMBRA S.A. na podstawie danych Nielsen
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Strategia Grupy AMBRA
Źródła wzrostu - rynek wina

Źródło: AMBRA S.A. na podstawie danych Nielsen

Rosną wina stołowe i musujące
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Dotychczas najszybciej rosnącą kategorią rynku były wina stołowe. W 
2016 r. wina stołowe wzrosły o 7,2%, ale wina musujące rosły jeszcze 
szybciej – o 8,8%.



Strategia Grupy AMBRA
Źródła wzrostu – tworzymy silne marki i innowacyjne produkty
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Od początku swojego istnienia AMBRA tworzy marki – liderów swoich kategorii

Lider rynku win musujących od 25 lat

Wiodąca marka wina stołowego

Prekursor i lider kategorii szampanów dla dzieci

Wiodąca marka win musujących i aperitif

Wzorzec polskiego cydru naturalnego i 
zdecydowany lider rynku

Dynamicznie rosnący lider rynku win 
musujących w Rumunii 

Największa w Polsce sieć winiarskich 
sklepów specjalistycznych i dostawca 
do gastronomii



Strategia Grupy AMBRA
Źródła wzrostu – tworzenie i rozwój silnych marek
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Ponad połowa sprzedaży Grupy to główne marki – wiodące w swoich kategoriach. 
Główne marki rosną zdecydowanie szybciej niż cała sprzedaż Grupy i są głównym źródłem 
wartości.

POZOSTAŁE – 48%

2014/2015 2015/2016 2016/2017*

52%50%49%

CAGR = 2,37%

CAGR = 5,04%

CAGR = 7,82%

MARKI

POZOSTAŁE

RAZEM



Strategia Grupy AMBRA
Źródła wzrostu – największa baza klientów
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CENTRUM WINA – największa w Polsce sieć specjalistycznych sklepów winiarskich 
licząca 24 sklepy w najaktrakcyjniejszych lokalizacjach.

Co 5 butelka wina w 1500 polskich restauracjach pochodzi od nas.

Największa w Polsce winiarska społeczność KOCHAM WINO łączy już 100 000 
uczestników.



Strategia Grupy AMBRA
Źródła wzrostu – dynamicznie rosnąca pozycja w Rumunii
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Silny wzrost sprzedaży dzięki wiodącej marce ZAREA – rosnącemu liderowi rumuńskiego 
rynku win musujących.

1912 – powstanie spółki ZAREA S.A. w Bukareszcie
1948 – nacjonalizacja
2006 – przejęcie przez AMBRA S.A.
2014 – wejście marki ZAREA na rynek brandy w Rumunii
2016 – marka ZAREA liderem rumuńskiego rynku win musujących
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Wyniki finansowe

14

Rozwój marek i innowacyjnych produktów przekłada się bezpośrednio na wzrost 
wyników finansowych
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458
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* Dane zannualizowane za okres 12 miesięcy do 31 marca 2017 r.
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Kluczowe wskaźniki
III kwartał 2016/2017
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(dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej)
III kwartał 
2016/2017

III kwartał 
2015/2016

zmiana
[%]

Sprzedaż (w mln średnich butelek 0,75 l) 12,0 11,2 +7,0%

Przychody ze sprzedaży netto (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 80,5 74,6 +7,9%

Marża ze sprzedaży 33,9 30,0 +13,2%

Rentowność marży ze sprzedaży % 42,2% 40,2% +2,0p.%

Zysk brutto ze sprzedaży 26,8 21,7 +23,4%

Rentowność zysku brutto ze sprzedaży % 33,3% 29,1% +4,2p.%

Zysk ze sprzedaży 0,2 -4,2 +105,2%

EBIT -2,1 -4,0 +47,9%

Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej -4,9 -4,4 -10,6%

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 53,2 41,7 +27,6%

Aktywa razem 402,1 396,8 +1,3%

Zadłużenie netto (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszone o 

środki pieniężne)

18,2 38,9 -53,1%



Kluczowe wskaźniki
III kwartał 2016/2017
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• Dynamika sprzedaży na poziomie 7,9%. Rośnie sprzedaż cydru i alkoholi mocnych – w Polsce i w Rumunii 
oraz win spokojnych – głównie win premium w sieci sklepów CENTRUM WINA oraz w gastronomii. 
Podobnie jak w poprzednich okresach najmocniej rośnie sprzedaż na rynku rumuńskim – o 29,4%.  
Wzrost w Polsce na poziomie 6,1%. Stabilny poziom sprzedaży w Czechach i na Słowacji.

• Korzystne zmiany w strukturze sprzedaży: dynamiczny wzrost win premium, wyższe ceny sprzedaży cydru 
i alkoholi mocnych, co w połączeniu ze spadkiem kosztów marketingu zwiększa rentowność zysku brutto 
ze sprzedaży, który rośnie o 5,1 mln zł, czyli o 23,4%. 

• Umiarkowany wzrost kosztów operacyjnych o 2,7% (głównie wynagrodzenia w Rumunii) i rosnący zysk 
brutto ze sprzedaży sprawiają, że w trzecim kwartale roku obrotowego Grupa AMBRA po raz pierwszy 
wypracowuje zysk ze sprzedaży w kwocie 0,2 mln zł.

• Straty i zyski jednorazowe: strata w Czechach w kwocie 3,9 mln zł (oszustwo na szkodę spółki zależnej 
Soare Sekt a.s.) oraz zysk w Rumunii w kwocie 1,5 mln zł (wpływ dodatkowej ceny sprzedaży 
nieruchomości).

• Pomimo negatywnego wpływu zdarzeń jednorazowych ujemny wynik operacyjny na poziomie -2,1 mln zł 
jest lepszy niż w trzecim kwartale ubiegłego roku obrotowego o 1,9 mln zł.

• Strata akcjonariuszy AMBRA S.A. w kwocie 4,9 mln zł – na poziomie o 0,5 mln niższym niż rok wcześniej. 
Wynik obciążają m.in. ujemne różnice kursowe w kwocie 0,6 mln zł oraz wyższa kwota udziałów 
akcjonariuszy mniejszościowych.

• Zadłużenie netto Grupy AMBRA na rekordowo niskim poziomie 18,3 mln zł dzięki bardzo dobremu 
wpływowi należności z głównego sezonu sprzedażowego oraz spadkowi zapasów.



Przychody ze sprzedaży netto – rynki
[mln zł]
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74,6

80,5

+3,9

+2,0

Q3 2015/2016 Polska Czechy i
Słowacja

Rumunia Q3 2016/2017

__

Wzrost przychodów ze sprzedaży 
netto o 5,9 mln zł, czyli o 7,9%

Polska
Dynamiczny rozwój win 
stołowych, wzrosty w kanałach 
premium – sklepy CENTRUM 
WINA, gastronomia. Wzrost 
sprzedaży brandy PLISKA i CYDR 
LUBELSKI.

Czechy i Słowacja
Stabilny poziom sprzedaży.

Rumunia
Wzrost sprzedaży brandy ZAREA i 
MILCOV oraz cydru DACIC.



EBIT
[mln zł]
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Strata EBIT niższa o 1,9 mln zł, 
czyli o 7,9%

Polska
Dynamiczny wzrost sprzedaży 
przełożył się na wzrost EBIT.

Czechy i Słowacja, Rumunia
Działalność operacyjna na 
stabilnym poziomie.

* Zdarzenia jednorazowe: strata w 
Czechach w kwocie 3,9 mln zł 
(oszustwo na szkodę spółki zależnej 
Soare Sekt a.s.) oraz zysk w Rumunii w 
kwocie 1,5 mln zł (wpływ dodatkowej 
ceny sprzedaży nieruchomości w 
poprzednich okresach)

- 2,1+4,2 +0,3 -0,2 +0,3 -2,4- 4,0

Q3 FY
2015/2016

Polska Czechy &
Słowacka

Rumunia Q3 FY
2016/2017

Skorygowany

one-off* Q3 FY
2016/2017



Strata netto większości
[mln zł]
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Strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej oczyszczona o skutki zdarzeń 
jednorazowych niższa o 2,7 mln zł 

- 4,9

- 0,6

- 0,8

- 1,0

- 2,5

- 2,4

+4,3- 4,4

Q3 FY 2015/2016 EBIT działalność
podstawowa

Koszty finansowe
netto

Podatki Udziały
niekontrolujące

Q3 FY 2016/2017
Skorygowany

one-off* Q3 FY 2016/2017

+4,6
bez one-off

* Zdarzenia jednorazowe związane z kosztami roszczeń dotyczących poprzednich okresów. Kwota netto po uwzględnieniu podatku.



Rosnąca dywidenda

20

14,9

19,1
16,0 16,5

26,0

19,0 17,9

0,30

0,40 0,40

0,43
0,45

0,50
0,52*

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

 0,0

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (mln zł)

dywidenda na akcję (zł)

Przez ponad 10 lat od 
debiutu giełdowego AMBRA 
wypracowała prawie 165 
mln zł zysków 
i wypłaciła ponad 90 mln zł 
dywidend (ponad 1/3 
obecnej kapitalizacji).

AMBRA jest spółką 
o jednej z wyższych stóp 
dywidendy na GPW – 6,42%.

* Dywidenda wypłacona w dniu 3 listopada 2016 r.

Strategia Grupy AMBRA zakłada dalszy wzrost wypłacanej dywidendy.



Wzrost wartości inwestycji
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Stopa zwrotu z inwestycji w akcje AMBRA wzrosła o ponad 100% w ciągu ostatnich 5 lat 
w porównaniu z indeksem branżowym WIG_SPOZYW i WIG.



AMBRA – założenia na rok 2016/2017

• Stabilny wzrost sprzedaży Grupy

• Wina stołowe i rynek rumuńskim głównymi 
źródłami wzrostu

• 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


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.


