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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 zdecydowanym liderem rynku wina. 

Głównym źródłem wzrostu Grupy są silne marki - 

liderzy w głównych kategoriach rynku: CIN&CIN, 

DORATO, EL SOL, FRESCO, PICCOLO, PLISKA, 

CYDR LUBELSKI. 

Grupa obecna jest także w Czechach, na Słowacji oraz 

w Rumunii. 
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Strategia Grupy AMBRA 

 

Wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy poprzez: 

optymalne wykorzystanie potencjału rozwoju rynku wina w 

Polsce 

koncentrację na rozwoju portfela znanych i silnych marek 

 - CIN&CIN, EL SOL, DORATO, CYDR LUBELSKI 

rozwój kanałów dystrybucji premium: HoReCa i Retail  

rozwijanie pozycji rynkowej w innych wzrostowych 

kategoriach rynku alkoholi takich jak cydr, brandy, drinki, 

wódki premium 

zwiększanie przepływów pieniężnych z operacji i 

konsekwentną politykę wzrostu wypłacanej dywidendy 



Misja i wizja Grupy AMBRA 

 

Misja 

Naszą misją jest wzbogacanie życia i dostarczanie 

przyjemności. Nasze marki towarzyszą konsumentom 

zarówno na co dzień, jak i w chwilach wyjątkowych. 

 

Wizja 

Chcemy dynamicznie zwiększać wartość spółki, będąc 

liderem rosnącego rynku we wszystkich istotnych  

segmentach rynku i kanałach dystrybucji. 
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Polski rynek wina 

7 

1,79 1,86
2,00 2,06 2,10 2,18

2010 2011 2012 2013 2014 2015
prognoza

+3,0% +5,2% 

Źródło: AMBRA S.A. na podstawie AC Nielsen, rynek wina w Total Poland w ujęciu wartościowym 

+4,1% +7,9% 

Prognozowany wzrost rynku wina w Polsce w 2015 roku 

wyniesie około 4% - lekko powyżej dwóch poprzednich lat. 

Rynek z wyłączeniem dyskontów nie notuje wzrostu. 

 

+2,0% +4,0% 



Polski rynek wina  

– struktura handlu 
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Źródło: AMBRA S.A. na podstawie AC Nielsen, rynek wina w Total Poland w ujęciu wartościowym 

W ostatnich latach udział sklepów dyskontowych w rynku 

wina zwiększył się do 35%, kosztem zarówno handlu 

tradycyjnego jak i super- i hipermarketów. 

 



Polski rynek wina 

– struktura kategorii 
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Źródło: AMBRA S.A. na podstawie AC Nielsen, rynek wina w Total Poland w ujęciu wartościowym 

Stale rośnie sprzedaż win stołowych, natomiast w ostatnich dwóch 

latach silnie spada sprzedaż kategorii win typu aperitif. 

Sprzedaż win musujących utrzymuje się na prawie niezmienionym 

poziomie. 
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Kluczowe wskaźniki  

za rok obrotowy 2014/2015 
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Kluczowe wskaźniki 
FY 

2014/2015 

FY 

2014/2015 

zmiana 

[%] 

Sprzedaż [mln średnich butelek] 64,9 60,3 +7,7% 

Przychody ze sprzedaży netto [mln zł] 396,9 393,2 +0,9% 

Marża ze sprzedaży [mln zł] 175,8 171,3 +2,7% 

Marża ze sprzedaży % 44,3% 43,6% +0,7%p. 

Zysk brutto ze sprzedaży [mln zł] 135,4 132,2 +2,4% 

Zysk brutto ze sprzedaży % 34,1% 33,6% +0,5%p. 

Zysk ze sprzedaży 27,6 31,3 -11,8% 

EBIT [mln zł] 34,2 30,2 +13,2% 

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej [mln zł] 19,0 26,1 -27,0% 

Przepływy pieniężne operacyjne [mln zł] 56,8 30,3 +87,6% 

Aktywa [mln zł] 395,3 419,0 -5,6% 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek netto [mln zł] 44,2 85,8 -48,6 



Kluczowe wskaźniki  

za rok obrotowy 2014/2015 
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 Wzrost przychodów netto o 0,9% głównie dzięki bardzo dobrze rozwijającej się sprzedaży 

CYDRU LUBELSKIEGO. Znaczący spadek sprzedaży win typu aperitif i win musujących – 

głównie w kanale dyskontowym. 

 Trzykrotny wzrost sprzedaży CYDRU LUBELSKIEGO. Wzrost kosztów sprzedaży CYDRU 

LUBELSKIEGO powoduje utrzymanie negatywnej kontrybucji do EBIT na poziomie 2,4 mln zł.  

 Wzrost sprzedaży fine wines (CENTRUM WINA) i w Rumunii. Spadek w Czechach. 

 Wzrost kosztów operacyjnych o 6,9 mln zł w związku z rozwojem dystrybucji CYDRU 

LUBELSKIEGO i podwyżkami płac powoduje spadek zysku ze sprzedaży o 3,7 mln zł. 

 Zyski jednorazowe w kwocie 4,6 mln zł (sprzedaż ziemi w Rumunii i winiarni w Czechach). 

 EBIT powyżej poziomu roku ubiegłego o 4,0 mln zł. EBIT bez one-offów spadł o 2,1 mln zł.  

 Przepływy pieniężne operacyjne na poziomie 56,8 mln zł. Dług/EBITDA poniżej 1,0. 

 Spadek kosztów finansowych dzięki korzystniejszym warunkom finansowania i niższym 

stopom procentowym. 

 Zysk netto w kwocie 19,0 mln zł. Po wykluczeniu wpływu one-offów wynik netto zbliżony do 

ubiegłego roku. 



Sprzedaż netto  
2014/2015 [mln zł] 

Spadek win typu aperitif w Polsce  

 

Silny wzrost CYDRU 

LUBELSKIEGO 

 

Spadek win musujących w 

Czechach 

 

Silne wzrosty głównych marek w 

Rumunii (ZAREA, FLORENTINO) 
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Wzrost przychodów 

o 3,7 mln zł (+0,9%) 

393,2 
396,9 

-20,6 

+19,0 

+4,2 

-3,3 

+4,4 

2013/2014 AMBRA -
core

business

AMBRA -
cydr

TIM+Vinex CZ+SK RO 2014/2015



2014/2015 [mln zł] 

Marża ze sprzedaży 
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Wzrost rentowności marży o 0,5 

punktu % dzięki niższym cenom 

zakupu 

 

Niższa rentowność marży w TIM 

i Vinex 

 

Wzrost sprzedaży i niższa 

akcyza w Rumunii  

Wzrost marży  

o 3,2 mln zł (+2,4%) 

132,2 

135,4 

+1,7 

-0,5 -0,6 

+2,6 



Zysk operacyjny (EBIT) – one-offy 
[mln zł] 
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Wpływ na zysk operacyjny (EBIT) 

2014/2015 2013/2014 Zmiana % 

EBIT bez one-offów 29,6 31,7 -6,6% 

Sprzedaż działki w Rumunii 5,4 -   

Winiarnia w Czechach 0,7 -0,9   

Pozostałe -1,5 -0,6   

EBIT zaraportowany 34,2 30,2 13,2% 



30,2 
31,7 

34,2 

+1,5 

+3,2 

-3,0 

-2,3 

4,6 

Zysk operacyjny – EBIT 

Wzrost kosztów nie w pełni 

zrekompensowany przez 

wzrost marży 

 

Dzięki inwestycjom w CYDR 

LUBELSKI AMBRA jest 

niekwestionowanym liderem 

nowej rosnącej kategorii 
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EBIT z działalności 

podstawowej spadł 

o 2,1 mln zł  

2014/2015 [mln zł] 

Działalność podstawowa 

     - 2,1 mln zł 



Zysk netto 
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2014/2015 [mln zł] 

Spadek kosztów finansowych prawie w 

całości kompensuje spadek EBIT 

Zysk netto z działalności 

podstawowej  

niższy o 0,4 mln zł 

Zwiększone udziały niekontrolujące w 

zyskach ze względu na poprawę 

wyników w Rumunii 

Powyższe kwoty zostały zaprezentowane po uwzględnieniu opodatkowania i udziałów niekontrolujących 

26,1 

16,0 15,6 
19,0 

-10,1 
-2,5 

+2,1 

+3,5 
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Konsumpcja piwa i lekkich 

alkoholi ok 4 mld litrów 

Konsumpcja poszukująca 

substytutów 500 mln litrów 

Konsumpcja wina 

114 mln litrów 

Polski rynek piwa zawiera potencjał ok 0,5 mld  litrów dla produktów 

alternatywnych, częściowo tylko zagospodarowany przez istniejące 

innowacje. 

Potencjał ten wykorzystujemy poprzez budowę nowej silnej kategorii: z 

marką CYDR LUBELSKI jesteśmy liderem szybko rosnącego rynku 

cydru.  

Projekt rozwojowy 

CYDR LUBELSKI 
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Projekt rozwojowy 

CYDR LUBELSKI 

Kluczowe wskaźniki 30.06.2015 30.06.2014 
Zmiana 

[%] 

Sprzedaż [litry] 6,3 2,0 +201,0% 

Przychody ze sprzedaży netto [mln zł] 25,4 7,8 +246,7% 

Udział w rynku [%] 48% 47% +1%p. 

Świadomość marki Top of Mind [%] 55% 42% +13%p. 

Dystrybucja ważona [%] 91% 65% +26%p. 
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Perspektywy rozwoju rynku cydru: 

 

- 30 do 80 mln litrów w ciągu 5 lat 

 

- czyli ok. 0,8% – 2,0% rynku piwa  

 

Konsumpcja w roku 2014/2015 wyniosła około 

11 milionów litrów. 

 

Dotychczas tylko ok. 7% populacji piło cydr! 

 

Docelowa konsumpcja może więc zwiększyć się 

nawet 10 razy! 

 
 

Projekt rozwojowy 

CYDR LUBELSKI 
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Założenia biznesowe  

na rok 2015/2016 

 

 

Stabilna sprzedaż win 

 

Dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży cydru 

 

Stopniowa poprawa wyniku finansowego CYDRU 

LUBELSKIEGO 

 

Zahamowanie wzrostu kosztów 
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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


25 

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.  

 


