
Wyniki finansowe za rok obrotowy 2018/2019
Wzrost wartości w rynku alkoholi

Warszawa, 19 września 2019 r.



Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win i innych alkoholi w Europie Środkowo-

Wschodniej.

Głównym źródłem wzrostu Grupy są tworzone przez nią produkty – liderzy kategorii: FRESCO, CIN&CIN, DORATO, 

ZAREA, CENTRUM WINA, CYDR LUBELSKI, PICCOLO.

Grupa AMBRA działa w Polsce, w Czechach, na Słowacji i w Rumunii.

Kim jesteśmy?

Struktura akcjonariatu (udział w %)

* Na dzień publikacji raportu rocznego 2018/2019 AMBRA S.A. jest także 
100% udziałowcem spółki Vino-Klub.cz s.r.o. z siedzibą w Pradze (Czechy) 
pośrednio przez swoją spółkę zależną Soare Sekt a.s.



1999 Powstanie AMBRA S.A.

1995 Lider rynku win musujących w Polsce

1997 Przejęcie marki CIN&CIN

2005 Debiut giełdowy i powstanie Grupy Kapitałowej

2006 Lider rynku win stołowych

2009 Lider rynku sklepów specjalistycznych

2012 CENTRUM WINA wchodzi w strukturę spółki AMBRA S.A.

2013 CYDR LUBELSKI – twórca i lider nowej kategorii

2015 10-lecie obecności na polskim rynku kapitałowym

2016 25-lecie marki DORATO

2018 Najniższe zadłużenie netto w historii Grupy AMBRA

2019 Najwyższa dywidenda w historii Grupy AMBRA

AMBRA – historia wzrostu



Główne kategorie i segmenty premium rosną w 

tempie ponad 7%, podczas gdy pozostałe 

kategorie rosną o ponad 1%.

Zarówno w Polsce jak i w Europie konsumenci 

zwiększają wydatki na napoje alkoholowe nie 

zwiększając wolumenu konsumpcji.

Najbardziej dynamicznie rosną wino i whisky, 

które stanowią ofertę premium na tle rynku 

alkoholi.

Rynek alkoholi jest rynkiem rosnącej wartości



Wino jest kategorią premium na tle rynku 

alkoholi. 

Jego wartość rośnie dynamicznie. Wielu 

konsumentów, którzy kupowali tanie wina w 

dyskontach przechodzi od win tańszych do 

droższych. 

Średnia cena butelki wina rosła w ostatnich 

pięciu latach średnio o 2,9%.

Najszybciej rosnącym segmentem jest segment 

20-30 zł rosnący w tempie 15,4%. Udział 

segmentu economy zmniejszył się o 1 punkt 

procentowy.

Rynek wina premiumizuje się



Pomimo dynamicznego wzrostu spożycie wina per capita w Polsce jest nadal jednym z najniższych w 
Europie i będzie rosnąć w kolejnych latach.

Rynek wina rośnie i będzie rósł

Konsumpcja wina na 1 mieszkańca w wybranych krajach w 2018 roku
(w litrach)

Źródło: State of the Vitiviniculture World Market, OIV, kwiecień 2019

Rynek wina w Polsce
(w mln zł)

W 2018 roku Polacy wydali na zakup wina 3 020 mln zł, czyli o 8,1% 
więcej niż w poprzednim roku.

Źródło: AC Nielsen



Rosnące dochody per capita

Zwiększający się poziom wykształcenia

Rosnący wpływ kobiet na decyzje konsumenckie

Rozwój turystyki

Zmiana stylu życia

Rosnąca skłonność do zakupu dóbr luksusowych

Trendy społeczne sprzyjają premiumizacji



Nasza misja

Konsument

Wzbogacamy życie konsumentów poprzez tworzenie wartościowych produktów. Wspieramy konsumentów w 

zamiłowaniu do wina i zwiększamy dostępność kategorii.

Inwestor

Zapewniamy stabilny zwrot z zainwestowanego kapitału w oparciu o przepływy pieniężne z rosnącej wartości 

portfela marek.

Strategia Grupy AMBRA



Nasze DNA

Koncentrujemy się na obszarach o wysokim 

potencjale wartości

Stale zmieniające się potrzeby konsumenckie 

wykorzystujemy do tworzenia nowych produktów

Jesteśmy pierwsi i otrzymujemy za to premię w 

postaci wyższych marż

Tworzymy wartościowe produkty



Tworzymy wartościowe produkty

Stworzone przez nas produkty odpowiadają na pojawiające się potrzeby i stają się markami –
liderami rynku

Lider rynku win musujących od 25 lat

Wiodąca marka wina stołowego

Największa w Polsce sieć winiarskich sklepów 
specjalistycznych i dostawca do gastronomii

Dynamicznie rosnący lider rynku win musujących 
w Rumunii 

Wiodąca marka win musujących i aperitif

Wzorzec polskiego cydru naturalnego i 
zdecydowany lider rynku

Prekursor i lider kategorii szampanów dla dzieci



Tworzymy wartościowe produkty

Naszą przewagą jest umiejętność trafnego odczytania potrzeb konsumenta.
Jest to nieprzerwany proces poznania i tworzenia. 

POTRZEBY I OKAZJE

PRZY POSIŁKU

SZYK I ELEGANCJA 

ŚWIĘTOWANIE SUKCESU

DLA SMAKU

KONTAKTY 
TOWARZYSKIE

DLA TRADYCJI

RELAKS & ODPRĘŻENIE

ZABAWA &
DODAWANIE ENERGII

KONSUMENT NOWE PRODUKTY

SZYK I 
ELEGANCJA 

ORZEŹWIENIE



Nowe produkty

WINIARNIA ZAMOJSKA

Stworzyliśmy unikalny produkt wysokiej jakości – wino z regionalnych owoców z 

Roztocza

Odpowiadamy na rosnące zainteresowanie i popyt na polskie wina

Nowa marka będzie liderem w świadomości konsumenta w nowej, rosnącej 

kategorii

Rozpoczęcie sprzedaży: kwiecień 2019 r.

Kampania marketingowa: wrzesień 2019 r.



Nowe produkty

CIN&CIN FREE

Jako pierwsi zaoferowaliśmy szeroko dostępne wino musujące bezalkoholowe

Odpowiadamy na rosnące zainteresowanie i konsumpcję produktów 

bezalkoholowych

Alternatywa dla rosnącej kategorii piw bezalkoholowych

CIN&CIN FREE będzie liderem nowego, szybko rosnącego segmentu

Rozpoczęcie sprzedaży: kwiecień 2019 r.

Kampania marketingowa: czerwiec 2019 r.



Nowe produkty

NOWA BUTELKA PICCOLO

Nowy kształt nowej butelki PICCOLO zapewnia unikalność na tle innych propozycji w 

kategorii

Wprowadzenie nowego smaku – kiwi

Obecny lider kategorii zwiększy swoją przewagę jakościową i rynkową

Rozpoczęcie sprzedaży: czerwiec 2019 r.

Kampania marketingowa: jesień 2019 r.



Nowe produkty

PLISKA / SLANTSCHEW BRJAG

Wprowadzenie PLISKA XO – atrakcyjna oferta prezentowa brandy premium

Wejście w duży segment butelek mini: PLISKA 0,2 l

Transformacja marki SLANTSCHEW BRJAG z marki ekonomicznej w markę 

kojarzoną z podróżą i przygodą

Rozpoczęcie sprzedaży: rok 2018



Nowa sieć sprzedaży alkoholi premium

DISTILLERS LIMITED

Bezpośredni import ponad 200 whisky i innych alkoholi premium od niezależnych 

producentów z całego świata

Oferta dostępna w 30 sklepach partnerskich CENTRUM WINA / DISTILLERS 

LIIMITED

Stajemy się najlepszym i największym specjalistycznym sprzedawcą alkoholi 

premium

Rozpoczęcie projektu: październik 2018 r.

Zakończenie rebrandingu: kompletny w 80%, ostatnie sklepy do końca października 2019 r.



Kluczowe wskaźniki – rok 2018/2019

* Dane skorygowane (przychody ze sprzedaży do odbiorców spoza Grupy na główne rynki 

działalności; EBIT i zysk netto oczyszczone o wpływ zdarzeń jednorazowych)



Przychody rosną o 52,4 mln zł i osiągają poziom 552,4 mln zł. Zwiększenie dynamiki 

wzrostu sprzedaży na głównych rynkach do 10,6%.

Wina spokojne rosną w tempie 9,3% i pozostają najważniejszym źródłem wzrostu. 

Najszybciej rosnącą kategorią są alkohole mocne z dynamiką na poziomie 29,5%.

Zmiana struktury asortymentu na korzyść produktów premium powoduje 

zwiększenie średniej ceny sprzedaży o 4,1%. Udział produktów premium rośnie w 

szczególności na skutek wzrostu win spokojnych (CENTRUM WINA), alkoholi 

mocnych (BACZEWSKI, PLISKA, ZAREA), a także win musujących (ZAREA).

Sprzedaż na rynku polskim zwiększyła się o 9,6%. Najbardziej dynamicznie rośnie 

sprzedaż na rynku Czech i Słowacji – o 24,1% (w walucie lokalnej). Wzrost na rynku 

rumuńskim na poziomie 7,2% (w walucie lokalnej).

Marża i zysk brutto ze sprzedaży rosną w tempie zbliżonym do dynamiki sprzedaży. 

Wyższe ceny zakupu i niekorzystny kurs walutowy zostały skompensowane przez 

marżę dzięki rosnącej sprzedaży produktów premium oraz podwyżki cen.

Koszty działalności operacyjnej (wynagrodzenia, amortyzacja, pozostałe) rosną o 

10,8%, czyli o 13,6 mln zł. Wzrost kosztów wynika ze wzrostu zatrudnienia, 

podwyżek wynagrodzeń podstawowych oraz premii za wyniki, a także widocznej 

presji inflacyjnej w kosztach zakupu.

Zysk operacyjny w kwocie 55,6 mln zł, czyli o 2,5% niższy niż w roku ubiegłym. Po 

oczyszczeniu o efekt zdarzeń jednorazowych zysk operacyjny poprawił się o 4,7 mln 

zł, czyli o 9,0%.

Zysk netto akcjonariuszy AMBRA S.A. w kwocie 32,9 mln zł – wzrost o 0,7 mln zł. 

Skorygowany o efekt zdarzeń jednorazowych zysk netto akcjonariuszy AMBRA S.A. 

wzrósł o 1,0 mln zł, czyli o 3,1%.

Kluczowe wskaźniki – rok 2018/2019

1 w milionach średnich butelek 0,75 l
2 z wyłączeniem sprzedaży eksportowej
3 pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe
4 zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszone o środki pieniężne

„Sprzedaż na główne rynki” w ujęciu ilościowym i wartościowym obejmuje sprzedaż do 
odbiorców spoza Grupy na główne rynki działalności Grupy (do odbiorców w Polsce, 
Czechach, Słowacji i Rumunii.



Polska

Wzrost sprzedaży o 9,6% - powyżej 

rynku. Dalszy wzrost marki FRESCO, win 

premium w sieci CENTRUM WINA i do 

gastronomii. Najdynamiczniejszy wzrost 

w kategorii alkoholi mocnych, w tym 

brandy PLISKA, wódek premium whisky 

BACZEWSKI oraz alkoholi premium, w 

szczególności whisky.

Czechy i Słowacja

Najdynamiczniej rosnący segment -

wzrost sprzedaży o 24,1% (w walucie 

lokalnej). Bestsellerem na rynku są wina 

musujące MUCHA SEKT.

Rumunia

Dalszy rozwój marki ZAREA w winach 

musujących i brandy. Wzrost 

przychodów o 7,2% (w walucie 

lokalnej).

Sprzedaż wg rynków (w mln zł)

500,0

552,4

+38,1*

+9,2

+5,1

2017/2018 Polska Czechy i
Słowacja

Rumunia 2018/2019

* Zmiana sprzedaży w Polsce zawiera również efekt eliminacji sprzedaży między segmentami.



EBIT zaraportowany spadł o 2,5%, 

a skorygowany o wpływ zdarzeń 

jednorazowych wzrósł o 9,0%.

Wyższe ceny zakupu wina, 

niekorzystne kursy walutowe, 

podwyżki wynagrodzeń związane z 

wzrostem zatrudnienia i premiami za 

wyniki oraz innych kosztów 

działalności operacyjnej zostały 

skompensowane przez marże dzięki 

rosnącej sprzedaży produktów 

premium oraz podwyżki cen.

EBIT (w mln zł)



Segment operacyjny Polska (w mln zł)

Rok obrotowy
2018/2019

Rok obrotowy
2017/2018

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) * 419,8 382,9 +9,6

Zysk ze sprzedaży 42,3 39,0 +8,5

EBIT 42,8 42,3 +1,1

Zysk netto 32,3 30,1 +7,3

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

Głównym źródłem wzrostu sprzedaży były wina spokojne – zarówno w segmencie mainstream, 

głównie za przyczyną bardzo dobrych wyników marek FRESCO, PORTADA, ISLA NEGRA jak i win 

premium sprzedawanych w sklepach sieci CENTRUM WINA i do gastronomii.

Dalszy dynamiczny rozwój alkoholi mocnych – marek brandy PLISKA, wódek premium i whisky 

BACZEWSKI, a także alkoholi premium, w szczególności whisky.

Wzrost wynagrodzeń i innych kosztów działalności operacyjnej w tym związanych z rozbudową i 

rebrandingiem sklepów CENTRUM WINA / DISTILLERS LIMITED wpłynęły na nieco niższy poziom 

zysku operacyjnego.



Segment operacyjny Czechy i Słowacja  (w mln zł)

Rok obrotowy
2018/2019

Rok obrotowy
2017/2018

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 45,4 36,2 +25,4

Zysk ze sprzedaży 6,4 4,9 +30,6

EBIT 6,5 6,4 +1,6

Zysk netto 5,1 5,4 -5,5

Najdynamiczniej rosnący segment Grupy AMBRA – podobnie jak w poprzednim kwartale (wzrost 

przychodów ze sprzedaży w walucie lokalnej wyniósł 24,1%) dzięki dalszemu rozszerzeniu dystrybucji 

win musujących marki MUCHA SEKT oraz napojów bezalkoholowych dla dzieci ROBBY BUBBLE.

Wzrost pozycji rynkowej win MUCHA SEKT.

Zysk ze sprzedaży rośnie dynamicznie o 30,6% dzięki świetnym wynikom rynkowym i zachowaniu 

stabilnej bazy kosztowej.

Relatywnie niższy wzrost EBIT i spadek zysku netto wynikający z efektu zdarzenia jednorazowego w 

poprzednim roku obrotowym (otrzymane w 2017/2018 r. odszkodowanie dotyczące oszustwa na 

szkodę spółki SOARE SEKT a.s.).



Segment operacyjny Rumunia (w mln zł)

Rok obrotowy 
2018/2019

Rok obrotowy 
2017/2018

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży (odbiorcy spoza Grupy) 69,4 64,1 +8,3

Zysk ze sprzedaży 8,4 8,2 +2,4

EBIT 6,6 8,1 -18,5

Zysk netto 5,1 6,6 -22,7

Wzrost sprzedaży w walucie lokalnej o 7,2% w wyniku dalszego rozwoju marki ZAREA w winach 

musujących i brandy. 

Sprzedaż wprowadzonej przed trzema laty brandy ZAREA wzrosła dwucyfrowo.

Niższy EBIT i zysk netto wynika z wzrostu kosztów wynagrodzeń o 14,0% oraz efektu zdarzenia 

jednorazowego (korekta podatku związanego z wydatkami marketingowymi) mającego miejsce w 

2018/2019 r.



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 100 mln zł 

dywidend – ponad 1/3 obecnej 

kapitalizacji.

AMBRA jest spółką o jednej z 

wyższych stóp dywidendy na 

warszawskiej GPW – 5,76%.

* Dywidenda zarekomendowana przez 

Zarząd AMBRA S.A.



AMBRA zapewnia stabilny wzrost

Stopa zwrotu z inwestycji w 

akcje AMBRA wzrosła o ponad 

50% w ciągu ostatniego roku –

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 

10,75 zł do 17,50 zł.



Dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży 

przynajmniej na poziomie wzrostu rynku.

Wzrost kosztów operacyjnych nie wyższy niż 

dynamika sprzedaży.

Wysoki poziom przepływów pieniężnych.

Kontynuacja założeń wypłaty wyższej dywidendy.

Większe inwestycje w majątek trwały.

Założenia na rok 2019/2020



Nowe projekty 2019/2020

FINE WINES – CZECHY I SŁOWACJA

Rynek win w Czechach to ok. 170 mln litrów i 0,7 mld Euro – porównywalny 

do Polski.

Premiumizacja widoczna we wzroście cen (9% w 2018 r.).

W ciągu 5 lat chcemy stworzyć wielokanałową organizację sprzedaży na wzór 

CENTRUM WINA / DISTILLERS LIMITED (retail, online, HoReCa).

Operacja będzie bazować na doświadczeniu, asortymencie i zasobach Grupy 

AMBRA.

Rozwój biznesu zarówno przez wzrost organiczny jak i akwizycje.

Rozpoczęcie projektu: sierpień 2019 r. – akwizycja spółki Vino-Klub.cz



Nowe projekty 2019/2020

VINO-KLUB.CZ

Pierwszy krok realizacji strategii w Czechach.

Obroty: około 1 mln Euro.

Baza klientów: 2,5 tys. w 2018 r., cała baza ponad 10 tys.

Rok założenia: 2007.

Dwie strony internetowe: vino-klub.cz i vinomat.cz.

Jeden z wiodących sprzedawców online w Czechach.

Cena nabycia: 9 mln CZK + Earn-out ca. 15 mln CZK.



Nowe projekty 2019/2020

WINA STOŁOWE – RUMUNIA

W lipcu rumuńska spółka Grupy AMBRA nabyła wiodącą markę win stołowych 

w Rumunii – SANGE DE TAUR.

Dzięki akwizycji ZAREA weszła w nową kategorię produktową i wzmocniła 

swoją pozycję rynkową.

Przejęta marka to ponad 2,2 mln butelek i przychody netto na poziomie około 

3 mln Euro.

Cena nabycia: 1,3 mln Euro w momencie zakupu, około 1,2 mln Euro w ciągu 

dwóch lat od dnia zakupu.



Piotr Kaźmierczak

Wiceprezes Zarządu, CFO

tel. kom. +48 502 622 961

P.Kazmierczak@ambra.com.pl

Katarzyna Koszarna

Manager ds. Raportowania i Relacji Inwestorskich

tel. kom. +48 506 014 144

K.Koszarna@ambra.com.pl

www.ambra.com.pl



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.


