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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Najwyższy w historii wzrost sprzedaży Grupy AMBRA w pierwszym półroczu. 

Na dynamikę wzrostu przychodów równą 20,2% największy wpływ miały 

wina musujące, przede wszystkim DORATO, MUCHA SEKT i ZAREA. Sprzedaż 

tej kategorii zwiększyła się o 31,2%.

Przychody ze sprzedaży na największym rynku działalności Grupy, czyli w 

Polsce wzrosły o 17,4%.

Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych był jeszcze szybszy i wyniósł w 

Czechach i Słowacji 22,9%, a w Rumunii 24,1% (w walutach lokalnych).
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WYNIKI FINANSOWE I SYTUACJA FINANSOWA

Rentowność marży ze sprzedaży wzrosła o 0,7 punktu procentowego 

głównie z uwagi na zwiększony udział produktów premium. Nieco niższy 

wzrost rentowności zysku brutto ze sprzedaży, o 0,2 punktu 

procentowego, był efektem zwiększonych wydatków marketingowych.

Pozostałe koszty działalności operacyjnej wzrosły o 13,3% głównie w 

związku z utrzymującą się presją płacową, wzrostem cen (czynsze, 

ubezpieczenia, usługi, energia). Wzrost kosztów wynagrodzeń wynikał 

także z wyższych rezerw na premie zależne od wyników.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 74,3 mln zł i był wyższy o 

16,1 mln zł, czyli o 27,6% przede wszystkim z uwagi na dynamiczny 

wzrost sprzedaży. Zysk netto przypadający akcjonariuszom 

większościowym wzrósł w porównaniu do pierwszego półrocza 

poprzedniego roku obrotowego o 30,5% do kwoty 45,7 mln zł i był 

historycznie najwyższym półrocznym wynikiem netto Grupy AMBRA.

Zadłużenie netto spadło w porównaniu do końca pierwszego półrocza 

poprzedniego roku obrotowego o 25,9%.



Sprzedaż wg rynków
(w mln zł)

Polska
Wzrost sprzedaży wszystkich kategorii, 
przede wszystkim win musujących 
DORATO, win spokojnych PORTADA, 
CONO SUR, napojów dla dzieci 
PICCOLO, WINIARNIA ZAMOJSKA, 
wódki i whisky BACZEWSKI.

Czechy i Słowacja
Dalszy wzrost udziałów rynkowych win 
musujących MUCHA. 

Rumunia
Liderem sprzedaży marka ZAREA –
wina musujące i brandy.

Zmiany % w walutach lokalnych

Wzrost przychodów ze sprzedaży 
o 78,3 mln zł (+20,2%)

+17,4% +22,9% +24,1%



Zysk netto przypadający akcjonariuszom 
większościowym
(w mln zł)

Marża ze sprzedaży
Wzrost rentowności marży ze sprzedaży: 
większy udział produktów premium, 
podwyżki cen sprzedaży i niższe koszty 
promocji w miejscu sprzedaży (trade 
marketing).

Koszty dystrybucji i marketingu
Wzrost wydatków na wsparcie marek. 
Podwyżka cen transportu i 
magazynowania.

Pozostałe koszty
Podwyżki cen energii, mediów, usług, 
dalsza presja płacowa oraz wyższe 
uzależnione od wyników rezerwy na 
premie.

Marża ze 
sprzedaży

Koszty 
marketingu, 
dystrybucji i 

promocji

Pozostałe 
koszty

Wynik na 
pozostałej 
działalności 
operacyjnej

Wynik na 
działalności 
finansowej

Podatek 
dochodowy

Udziały 
mniejszości

Wzrost zysk akcjonariuszy 
większościowych o 10,7 mln zł 

(+30,5%)



Pierwsze półrocze 
2021/2022

Pierwsze półrocze 
2020/2021

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 324,4 276,3 +17,4

Zysk ze sprzedaży 45,2 36,9 +22,5

EBIT 44,9 37,5 +19,5

Zysk netto 34,8 29,0 +20,1

Sprzedaż wzrosła o 17,4% - więcej od dynamiki całego polskiego rynku wina, która w tym okresie 

wyniosła 4,1%.

Głównym źródłem wzrostu sprzedaży były wina musujące, przede wszystkim DORATO, wina spokojne 

PORTADA, CONO SUR, WINIARNIA ZAMOJSKA, napoje dla dzieci PICCOLO, oraz wódka i whisky 

BACZEWSKI.

Sprzedaż do gastronomii wzrosła ponad dwukrotnie i osiągnęła poziom zbliżony do okresu sprzed 

pandemii COVID-19.

Sklepy CENTRUM WINA i DISTILLERS LIMITED rosną 12% like for like. 

EBIT rośnie lekko powyżej tempa wzrostu sprzedaży przy kosztach operacyjnych rosnących o 12,5%.

Segment operacyjny Polska
(mln zł)



Segment operacyjny Czechy i Słowacja
(mln zł)

Pierwsze półrocze 
2021/2022

Pierwsze półrocze 
2020/2021

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 58,8 44,9 +30,9

Zysk ze sprzedaży 10,8 7,0 +54,9

EBIT 10,4 7,1 +47,1

Zysk netto 8,1 5,4 +49,6

Wzrost przychodów ze sprzedaży w walucie lokalnej wyniósł 22,9%. Bardzo dobre wyniki sprzedaży 

win musujących MUCHA SEKT stale zwiększającej swój udział rynkowy.

Nowe akwizycje (dystrybucja win i alkoholi premium) odpowiadają za blisko 15% sprzedaży segmentu 

i rosną o 14% rdr.

Wyższa rentowność marży dzięki wzmocnieniu korony vs. EUR.

Dynamiczny wzrost EBIT dzięki relatywnie niskim kosztom organizacji sprzedaży na rynkach Czech i 

Słowacji.



Pierwsze półrocze 
2021/2022

Pierwsze półrocze 
2020/2021

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 82,6 66,3 +24,6

Zysk ze sprzedaży 19,6 14,0 +39,7

EBIT 19,2 13,8 +39,4

Zysk netto 16,1 11,6 +39,4

Wzrost przychodów ze sprzedaży w walucie lokalnej wyniósł 24,1%.

Wzrost udziałów wina musujących i brandy ZAREA wspierany przez kampanię reklamową – wzrost 

kosztów reklamy o 0,9 mln zł. 

Relatywnie niższa dynamika win stołowych SANGE DE TAUR. 

Dynamiczny wzrost EBIT przy kosztach operacyjnych rosnących o 15,4%. 

Segment operacyjny Rumunia
(mln zł)



31.12.2020 31.12.2021

Struktura bilansu
HY 2020/2021 / HY 2021/2022
(mln zł)

Wzrost zapasów o 19,6% i należności o 22,1% zbliżony do 

tempa wzrostu sprzedaży. 

Większy niż rok temu stopień finansowania zobowiązaniami 

handlowymi ze względu na późniejsze towarowanie i 

produkcję.  

Wydatki inwestycyjne na poziomie 11,0 mln zł – głównie 

inwestycje w produkcję w Polsce i w Rumunii. 

Zadłużenie netto niższe o 14,0 mln zł.



Perspektywy na rok 2022

Sygnały pogorszenia nastrojów konsumenckich i dochodów klasy średniej.

Podwyżki cen surowców, materiałów i usług w trakcie wdrożenia w kanałach 

dystrybucji i u głównych klientów.

Podwyżki nie pokryją całkowicie wzrostu kosztów zakupu. 

Ocena średnioterminowej reakcji konsumentów na podwyżki będzie możliwa po 

Wielkanocy.

Widoczne obniżenie dynamiki sprzedaży alkoholi już w danych rynkowych za grudzień 

2021 r.

Portfolio AMBRY jest zdywersyfikowane pod względem segmentów cenowych, 

możliwe zyskiwanie udziałów przez marki mainstream przy redukcji zakupów 

premium.
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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.


