
Wyniki finansowe Grupy AMBRA
Trzeci kwartał 2020/2021
1.01.2021 – 31.03.2021

Warszawa, 12 maja 2021 r.



Kluczowe wskaźniki – trzeci kwartał 2020/2021

* Dane skorygowane (przychody ze sprzedaży do odbiorców spoza Grupy na główne rynki działalności; EBIT i zysk netto oczyszczone o wpływ zdarzeń jednorazowych)



Kluczowe wskaźniki – trzeci kwartał 2020/2021

WYNIKI SPRZEDAŻOWE

W trzecim kwartale roku obrotowego 2020/2021 sprzedaż 

wzrosła na wszystkich rynkach działalności Grupy AMBRA, 

zarówno w ujęciu wartościowym jak i ilościowym.  

Na największym rynku działalności Grupy AMBRA, czyli w Polsce 

dynamika wzrostu przychodów wzrosła do 17,1%, głównie dzięki 

rosnącej sprzedaży win spokojnych.

Dynamika sprzedaży na rynkach zagranicznych wyniosła 51,9% 

w Czechach i Słowacji (wzrost organiczny 35,7%) oraz 56,6% w 

Rumunii (w walutach lokalnych).
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WYNIKI FINANSOWE I SYTUACJA FINANSOWA

Rentowność marży ze sprzedaży w trzecim kwartale roku 

obrotowego 2020/2021 spadła o 0,6 punktu procentowego 

głównie ze względu na wyższy kursu EUR/PLN. Rentowność 

zysku brutto ze sprzedaży wzrosła o 2,7 punktu 

procentowego dzięki zmniejszeniu kosztów marketingowych 

o 2,4 mln zł.

Koszty działalności operacyjnej (wynagrodzenia, amortyzacja 

i pozostałe) wzrosły w okresie trzeciego kwartału 2020/2021 

roku o 4,4 mln zł, czyli o 12,1% (z tego 0,8 mln zł w efekcie 

akwizycji). 

Bardzo dobre wyniki sprzedażowe pozwoliły na osiągnięcie 

zysku z działalności operacyjnej w trzecim kwartale roku 

obrotowego 2020/2021 w kwocie 6,6 mln zł w porównaniu z 

stratą w wysokości 1,2 mln zł w porównywalnym okresie 

poprzedniego roku obrotowego. 
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WYNIKI FINANSOWE I SYTUACJA FINANSOWA

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej wyniósł 2,2 mln zł w trzecim kwartale roku 

obrotowego 2020/2021 w porównaniu z stratą w 

wysokości 2,5 mln zł poniesioną w analogicznym okresie 

poprzedniego roku obrotowego.

Dzięki bardzo dobremu wynikowi operacyjnemu oraz 

lepszemu wykorzystaniu kapitału obrotowego środki 

pieniężne netto osiągnęły poziom 18,3 mln zł. Spadek 

zadłużenia wynikał głównie z niższego poziomu zapasów 

i należności.



Sprzedaż wg rynków (w mln zł)

Polska
Dalszy wzrost win spokojnych - marki 
FRESCO, PORTADA, CONO SUR oraz 
win musujących. Bardzo dobre wyniki 
marki WINIARNIA ZAMOJSKA.

Czechy i Słowacja
Dalszy rozwój win musujących MUCHA 
SEKT.

Rumunia
Największy wpływ na wzrost 
sprzedaży miały wina spokojne SANGE 
DE TAUR i produkty marki ZAREA 
(brandy i wina musujące).

Wzrost przychodów ze sprzedaży 
o 25,7 mln zł (+24,0%)



Zysk netto (w mln zł)

Marża ze sprzedaży
Nieco niższa rentowność marży ze 
sprzedaży wynikała z wyższego 
kursu EUR/PLN.

Koszty dystrybucji i marketingu
Niższe koszty marketingu poprawiły 
rentowność zysku brutto ze 
sprzedaży.

Pozostałe koszty
Wzrost kosztów działalności 
operacyjnej związany z wyższym 
poziomem wynagrodzeń, w 
szczególności premii za wyniki oraz z 
przejęciami nowych spółek 
zależnych.

Koszty finansowe
Spadek ze względu na mniejszą 
skalę osłabienia złotego.



Segment operacyjny Polska (mln zł)

Trzeci kwartał 
2020/2021

Trzeci kwartał 
2019/2020

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) * 101,6 86,8 +17,1

Zysk/(strata) ze sprzedaży 4,7 -0,4 +1217,9

EBIT 4,8 -0,1 +3706,0

Zysk/(strata) netto 3,4 -0,8 +510,8

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

Głównym źródłem wzrostu sprzedaży były wina spokojne marek FRESCO, PORTADA, CONO SUR, 

WINIARNIA ZAMOJSKA oraz wina musujące.

Zyski w porównaniu z stratami w trzecim kwartale poprzedniego roku obrotowego wynikające głównie 

z niższych wydatków na wsparcie marek.

Wyższe koszty wynagrodzeń związane z premiami za wyniki sprzedażowe i finansowe. 



Segment operacyjny Czechy i Słowacja (mln zł)

Trzeci kwartał 
2020/2021

Trzeci kwartał 
2019/2020

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 14,5 9,2 +57,8

Zysk ze sprzedaży 1,6 0,9 +78,7

EBIT 1,8 0,9 +98,5

Zysk netto 1,4 0,4 +240,8

Dynamika sprzedaży w Czechach i Słowacji wyniosła 51,9% (w walutach lokalnych).

Wzrost organiczny z pominięciem akwizycji w Czechach i Słowacji wyniósł 35,7% i był spowodowany 

dalszym wzrostem win musujących MUCHA SEKT.  

Wzrost rentowności EBIT mimo wyższych kosztów działalności operacyjnej.



Segment operacyjny Rumunia (mln zł)

Trzeci kwartał 
2020/2021

Trzeci kwartał 
2019/2020

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 14,8 9,5 +55,1

Strata ze sprzedaży -0,4 -2,0 -79,0

EBIT 0,2 -1,9 +108,5

Zysk/(strata) netto 0,0 -1,7 +104,2

Ponownie najdynamiczniejszy segment Grupy AMBRA – wzrost przychodów ze sprzedaży w walucie 

lokalnej wyniósł 56,6% w trzecim kwartale 2020/2021 r.

Wysoka dynamika sprzedaży głównie dzięki marce win spokojnych SANGE DE TAUR przejętej w lipcu 

2019 r. oraz produktom marki ZAREA (brandy i wina musujące). 

Niższa wartość straty ze sprzedaży wynikająca z niższej dynamiki wzrostu kosztów wynagrodzeń.
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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.


