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1. Podsumowanie I kwartału 2014 r. 

Podstawowe wyniki finansowe 

 

 

mln PLN I kw. 2014 I kw. 2013 r/r % 

Działalność kontynuowana 
   

Przychody ze sprzedaży 599  660  -9% 

Marża brutto 263  297  -11% 

EBITDA z działalności kontynuowanej
(1)

 (1) 66  -101% 

EBITDA  (2) 63  -103% 

EBIT (40) 35  
 

Zysk/(strata) netto (58) 15    

Działalność zaniechana 
(2)

 
   

Przychody ze sprzedaży  45  78  
 

Marża brutto 9  17  
 

EBITDA (18) (11) 
 

EBIT (18) (15) 
 

Zysk (strata)/netto (18) (14)  

Łączny zysk/(strata) netto Grupy EM&F (77) 0    

 
(1) EBITDA z działalności kontynuowanej nie uwzględnia wyceny opcji na akcje pracownicze oraz wyników z działalności 

zaniechanej. 

(2) Wyniki z działalności zaniechanej zostały zaprezentowane oddzielnie od działalności kontynuowanej. W działalności zaniechanej 

w I kwartale 2014 r. zostały uwzględnione wyniki segmentu Moda. Z kolei w działalności zaniechanej w I kwartale 2013 r. zostały 

uwzględnione wyniki segmentu Moda z wyłączeniem wyników na działalności sklepów marki River Island do daty przeniesienia 

tych sklepów do spółek joint-venture, które zostały ujęte w wyniku na działalności kontynuowanej. 

 

Najważniejsze wnioski dotyczące wyników za I kwartał 2014 r.:  

 Przychody Grupy EM&F spadły o 9% r/r i wyniosły 599 mln PLN, przychody w ujęciu LFL (na bazie 

porównywalnych sklepów) spadły o 5,2 % r/r. Z kolei marża brutto na bazie sklepów porównywalnych 

zmniejszyła się o 2,3%  r/r. 

 Kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaży w I kwartale 2014 r. było przesunięcie 

Świąt Wielkanocnych, których efekt jest widoczny w wyższym poziomie sprzedaży za pierwszy 

kwartał roku poprzedniego. W 2014 r. efekt ten został zmaterializowany w kwietniu.  

 Struktura sprzedaży I kwartału 2014 r. odzwierciedlała przyjętą przez Grupę EM&F strategię:  

- Salony Empik - wzrost udziału produktów z kategorii produktów nie-wydawniczych (dwuprocentowy 

wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym), przy ograniczeniu sprzedaży mniej rentownych kategorii 

wydawniczych „muzyka”, „gry”, „multimedia”.  

- E-commerce - dalszy wzrost przychodów, dynamiczny rozwój kategorii smyk.com (marki własnej 

Cool Club), kategorii „baby gear”, „zabawki” ,”lifestyle” oraz „elektronika” zapowiadają bardzo 

dobre wyniki w kolejnych miesiącach 2014 roku. 
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- Grupa Smyk - sukcesywny wzrost udziału marek własnych w strukturze sprzedaży (głównie na rynku 

niemieckim)  

- Szkoły Językowe - dalszy rozwój szkół Speak Up.  

 Mając na względzie negatywne rezultaty spółki Smyk Turcja oraz niestabilność polityczną, wpływającą 

na gospodarkę i turecką lirę Zarząd Grupy Smyk rozważa sprzedaż spółki Smyk Turcja. W maju 

2014 r. Zarząd Grupy Smyk podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów na 

łączną kwotę 15,9 mln PLN (w tym aktywów obrotowych na kwotę 4 mln PLN), wprowadzając 

powyższe odpisy do ksiąg na dzień 31 marca 2014 r. Z uwagi na fakt, iż na koniec I kwartału 2014 r. 

działalność Smyka Turcja nie spełniła wymogów MSSF w zakresie prezentacji tej operacji jako 

działalności zaniechanej, wyniki spółki Smyk Turcja, jak i odpisy aktualizujące majątek spółki, zostały 

zaprezentowane w ramach działalności kontynuowanej Grupy EM&F. Wyniki Smyka Turcja i odpisy 

aktualizujące wpłynęły negatywnie  na wyniki Grupy EM&F za I kwartał 2014 r. (w tym zarówno na 

wyniki z działalności kontynuowanej, jak i wyniki z całkowitej działalności Grupy EM&F). 

 

2. Sieć sprzedaży 

 

 Ilość punktów/m2 
Na koniec 

IV kw. 2013 

Otwarcia  

I kw. 2014 

Przeniesienia  

I kw. 2014  

Zamknięcia  

I kw. 2014 

Na koniec 

I kw. 2014 

  ilość m2 ilość ilość ilość ilość m2 

Działalność kontynuowana 529 308 684 7 0 4 532 310 655 

Grupa Empik  198 85 840 3 0 3 198 85 797 

Grupa Smyk 199 186 076 4 0 1 202 188 089 

Szkoły Językowe 113 34 955 0 0 0 113 34 955 

Grupa Moda i Uroda 19 1 814 0 0 0 19 1 814 

        
Działalność zaniechana* 118 42 930 0 0 22 96 33 283 

Grupa EM&F 647 351 614 7 0 26 628 343 938 

*W ramach sieci sprzedaży w segmencie działalności zaniechanej zostały zaprezentowane  sklepy segmentu Moda oraz 34 sklepy należące 

do spółek joint-venture, wycenianych przez Grupę EM&F metodą praw własności: 16 sklepów River Island oraz 18 sklepów Oviesse, o 

łącznej powierzchni 15 624 m². 

 

Na koniec I kwartału 2014 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 343 938 m2  

i liczyła 628 placówek, z czego 96 placówek (o łącznej powierzchni 33 283 m2) należało do segmentu Moda, 

przeznaczonego do zbycia w ciągu najbliższego roku obrotowego. 

W zakresie działalności kontynuowanej sieć handlowo-usługowa Grupy EM&F w analizowanym kwartale 

zwiększyła się o 3 sklepy (netto, licząc zamknięcia). Rozwój sieci nastąpił w Grupie Smyk (gdzie miało miejsce 

otwarcie 4 sklepów w Polsce), a także w grupie Empik, gdzie otwarto 3 salony. 
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3. Wyniki sprzedaży - sklepy LFL 

Sprzedaż i marża brutto LFL z działalności kontynuowanej 

 

r/r % 

(stały kurs) 
Sprzedaż 

I kw. 2014 

Marża 

brutto 

I kw. 2014 

Grupa EM&F -5,2% -2,3% 

Grupa Empik -8,7% -13,5% 

Salony Empik -12,3% -16,8% 

E-commerce 12,2% 9,5% 

Grupa Smyk -8,9% -2,9% 

Szkoły Językowe 7,9% -0,4% 

 

W I kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży LFL Grupy EM&F (na porównywalnej grupie punktów handlowo-

usługowych, liczone po kursie stałym) spadły o 5,2%  r/r, głównie poprzez niższą sprzedaż LFL w Grupie Smyk 

i Grupie Empik. 

Kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaży detalicznej (Salony Empik i Grupa Smyk)  

w I kwartale 2014 r. było przesuniecie dni świątecznych, których efekt jest widoczny w poziomie sprzedaży  

w I kwartale 2013 r. W roku 2014 efekt ten został zmaterializowany w kwietniu . Poniższa tabela przedstawia 

łączny poziom sprzedaży Salonów Empik i Grupy Smyk na bazie sklepów porównywalnych na koniec  

I kwartału 2014 r. i na koniec kwietnia 2014 r.: 

 

Przychody i marża produktowa LFL w segmencie sprzedaży detalicznej 

 

 
I kw. 2014 Narastająco Kwiecień 

2014 r.  

r/r % 

(stały kurs) 
Sprzedaż 

Marża 

brutto 
Sprzedaż 

Marża 

brutto 

Grupa EM&F* -6,3% -4,6% -2,2% -1,5% 

Grupa Empik -8,7% -13,5% -6,6% -12,7% 

Salony Empik -12,3% -16,8% -10,1% -16,0% 

E-commerce 12,2% 9,5% 14,1% 10,5% 

Grupa Smyk -8,9% -2,9% -3,4% 0,6% 

*Dane zaprezentowane w tabeli nie uwzględniają wyników Szkół Językowych. 

 

Na koniec kwietnia 2014 r. sprzedaż detaliczna istotnie wzrosła, co spowodowało wzrost dynamik sprzedaży  

i marży w ujęciu LFL. W Grupie Empik dynamika sprzedaży polepszyła się o 2,2 p.p., dynamika marży wzrosła 

o 0,8 p.p. Z kolei w Grupie Smyk dynamika sprzedaży poprawiła się aż o 5,5 p.p. i wyniosła -3,4% r/r, natomiast 

dynamika marży osiągnęła +0,6% r/r .  

Segment E-commerce konsekwentnie kontynuuje ekspansję na rynku, powiększając systematycznie oferowany 

klientom asortyment, o czym świadczy wzrost sprzedaży (+12,2% r/r w I kwartale 2014 r. i +14,1% r/r 

narastająco do kwietnia 2014 r.).  
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Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy EM&F z działalności kontynuowanej w I kwartale 2014r. 

(kurs stały) 

4. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 

 

mln PLN I kw. 2014 I kw. 2013* r/r % 

Grupa EM&F 599 629 -5% 

Grupa Empik 248 268 -8% 

Grupa Smyk 242 254 -5% 

Szkoły Językowe 50 53 -5% 

Grupa Moda i Uroda  59 54 10% 

*Grupa Moda i Uroda w I kwartale 2014 r. obejmowała wyłącznie Grupę Uroda, prowadzącą dystrybucję artykułów kosmetycznych  

i sportowych. Z kolei wyniki Grupy Moda i Uroda w I kwartale 2013. r. obejmowały Grupę Uroda oraz wyniki wypracowanie przez sklepy 

marki River Island do daty przeniesienia operacji sklepów do spółek joint-venture prowadzonych w partnerstwie z marką River Island. Na 

potrzeby porównywalności danych w powyższej tabeli wyniki wypracowanie przez sklepy marki River Island do daty przeniesienia ich 

operacji sklepów do spółek joint-venture zostały wyłączone z danych za I kwartał 2013 r. 

 

Przychody ze sprzedaży Grupy EM&F spadły w I kwartale 2014 r. o 5% r/r do wartości 599 mln PLN.  

W segmencie sprzedaży detalicznej zanotowano spadki sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego z uwagi 

na przesunięcie okresu wysokiej sprzedaży - tj. Świąt Wielkanocnych - na kolejny kwartał.  

W Grupie Szkół Językowych słabsze wyniki sprzedaży wynikały z niższych przychodów wypracowanych przez 

szkoły empik school. 

W Grupie Moda i Uroda wyższe przychody ze sprzedaży wynikały z dynamicznego rozwoju sprzedaży marki 

Converse. 

Struktura przychodów Grupy EM&F wg segmentów w I kwartale 2014 r. jest zbliżona do struktury 

zaobserwowanej na koniec 2013 roku. Największy udział w przychodach ze sprzedaży mają Grupa Empik oraz 

Grupa Smyk - po 41% udziału w przychodach ogółem z działalności kontynuowanej. Szkoły Językowe mają 

wciąż najmniejszy udział w sprzedaży całej Grupy EM&F - około 8%.  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

wg segmentów wg krajów 
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Struktura sprzedaży wg krajów również nie różni się istotnie od struktury zaobserwowanej w całym 2013 roku. 

Większość przychodów Grupy EM&F pochodzi z Polski - 75%. Przychody z Rosji i Ukrainy stanowią 8% 

sprzedaży (głównie z uwagi na przychody Grupy Smyk i Szkół Językowych). Znaczące przychody Grupy 

EM&F realizowane są również w Niemczech (13%), za co w całości odpowiada spółka Spiele Max AG, 

należąca do segmentu Smyk, prowadząca sprzedaż artykułów dziecięcych.  

 

 

5. Marża brutto 

Marża brutto z działalności kontynuowanej 

mln PLN 
  

 
 

I kw. 2014 

% 

sprzedaży 

I kw. 2014 

I kw. 2013* 

%  

sprzedaży 

I kw. 2013 

Grupa EM&F 263 44% 282 43% 

Grupa Empik 101 41% 107 40% 

Grupa Smyk 103 43% 113 44% 

Szkoły Językowe 34 68% 38 72% 

Grupa Moda i Uroda 24 41% 24 45% 

*Grupa Moda i Uroda w I kwartale 2014 r. obejmowała wyłącznie Grupę Uroda, prowadzącą dystrybucję artykułów kosmetycznych  

i sportowych. Z kolei wyniki Grupy Moda i Uroda w I kwartale 2013. r. obejmowały Grupę Uroda oraz wyniki wypracowanie przez sklepy 

marki River Island do daty przeniesienia operacji sklepów do spółek joint-venture prowadzonych w partnerstwie z marką River Island. Na 

potrzeby porównywalności danych w powyższej tabeli wyniki wypracowanie przez sklepy marki River Island do daty przeniesienia ich 

operacji sklepów do spółek joint-venture zostały wyłączone z danych za I kwartał 2013 r. 

 

W ujęciu nominalnym w I kwartale 2014 r. Grupa EM&F wypracowała marżę brutto z działalności 

kontynuowanej niższą o 19 mln PLN, głównie w wyniku niższego poziomu sprzedaży w porównaniu do roku 

poprzedniego (efekt przesunięcia Świąt Wielkanocnych). Marża brutto liczona w ujęciu procentowym 

w porównaniu do I kwartału 2013 r. wzrosła z 43% do 44%.  

W Grupie Empik pozytywnie wpływał na marżę udział w strukturze sprzedaży kategorii niewydawniczych.  

W kategoriach wydawniczych wypracowana marża procentowa na całości asortymentu wydawniczego 

kształtowała się na poziomach zbliżonych do roku ubiegłego.  

Całkowita marża procentowa Grupy Smyk w I kwartale 2014 r. ukształtowała się na poziomie 43% w 

porównaniu z 44% w roku ubiegłym. W kluczowych kategoriach sprzedaży Grupy Smyk („zabawki”, 

„ubranka”, „hardware”) nastąpiły kilkuprocentowe wzrosty marży procentowej. Wszystkie kluczowe rynki (poza 

rynkiem tureckim) wykazały wzrosty rentowności produktowej. Na poziom marży procentowej negatywnie 

wpłynęły rozliczenia z dostawcami z tytułu realizowanych poziomów obrotów, w związku z niższym zakupami 

w I kwartale 2014 r. vs I kwartał 2013 r., związanymi z podjętymi przez Grupę Smyk działaniami mającymi na 

celu optymalizację poziomu zaangażowania kapitału obrotowego (w skali całego roku 2014 –realizowane 

zwrotne rozliczenia z dostawcami są planowane na poziomie nie niższym niż w 2013 r.) 

W Grupie Szkół Językowych marża procentowa w I kwartale 2014 r. wyniosła  68% (72% w roku ubiegłym). W 

Polsce marża procentowa spadła o 3 p.p. głównie w szkołach empik school”. W Rosji marża procentowa 

zmniejszyła się o 2,5 p.p., głównie w efekcie czasowego obniżenia cen kursów Speak-Up w roku ubiegłym, 

które rozliczane w czasie wpłynęły negatywnie na poziom marży brutto w I kwartale 2014 r.  

Grupa Moda i Uroda zanotowała marże procentowa na poziomie 41% (45% w pierwszym kwartale 2013 r.) 

głównie w wyniku niższej marży zanotowanej w segmencie sprzedaży kosmetyków. Pozostałe kanały 
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dystrybucji Grupy Moda i Uroda zrealizowały poziomy sprzedaży i marży na wyższych poziomach w 

porównaniu do I kwartału 2013 r.   

 

6. EBITDA z działalności kontynuowanej 

EBITDA z działalności kontynuowanej 

 

I kw. 2014 I kw. 2013 r/r 

mln PLN mln PLN mln PLN 

Grupa EM&F (1) 66  -67 

Grupa Empik 5  15  -10 

Grupa Smyk (13) 10  -23 

Szkoły Językowe 7  11  -5 

Grupa Moda i Uroda 5  36  -31 

Pozostałe (4) (6) 2 

 

EBITDA z działalności kontynuowanej Grupy EM&F w  kwartale 2014 r. wyniosła -1 mln PLN i była niższa w 

porównaniu z rokiem ubiegłym o 67 mln PLN. 

W Grupie Empik bardzo dynamicznie rozwijał się segment E-commerce, realizując wyższą EBITDA  

w porównaniu z rokiem ubiegłym. W kanale sprzedaży tradycyjnej, w wyniku przesunięcia Świat 

Wielkanocnych, mniej atrakcyjnej oferty dostępnych na rynku tytułów w kategoriach wydawniczych, 

zrealizowany poziom EBITDA był istotnie niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym, pomimo obniżki kosztów 

operacyjnych i większego wsparcia sprzedażowego otrzymanego od dostawców.  

EBITDA Grupy Smyk spadła  w I kwartale 2014 r. o 23 mln PLN w porównaniu do analogicznego kwartału 

ubiegłego roku. Również w przypadku Grupy Smyk spadek ten wynika z przesunięcia Świat Wielkanocnych, 

szczególnie widoczny na rynku niemieckim. Dodatkowo EBITDA Grupy Smyk zawiera odpisy na aktywa 

obrotowe Smyk Turcja na kwotę 4 mln PLN. Z uwagi na fakt, iż na koniec I kwartału 2014 r. działalność Smyk 

Turcja nie spełniła wymogów MSSF w zakresie prezentacji jej jako działalności zaniechanej, wyniki spółki 

Smyk Turcja, jak i odpisy aktualizujące majątek spółki, zostały zaprezentowane w ramach działalności 

kontynuowanej Grupy Smyk. 

W Szkołach Językowych zysk EBITDA spadł o 4 mln PLN. Niższe wartości EBITDA wygenerowały głównie 

szkoły w Polsce i Rosji. Zanotowana niższa EBITDA w Polsce wynikała z wypracowanych niższych wyników 

przez szkoły empik school w porównaniu do poprzedniego roku. Spadek zysku EBITDA w Rosji wynikał 

głównie z niższych przychodów ze sprzedaży i spadku marży brutto. 

W Grupie Moda i Uroda w I  kwartale 2013 r. był zaprezentowany zysk z przeszacowania udziałów w 

jednostkach współzależnych na kwotę 28 mln PLN. 

Z kolei w pozycji „Pozostałe” wynik EBITDA w I kwartale 2014  r. w porównaniu z I kwartałem 2013 r. był 

lepszy o 2 mln PLN, w efekcie szeregu projektów oszczędnościowych prowadzonych w trakcie2013 roku, 

których pełne efekty będą widoczne w latach 2014-2015. 
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7. Czynniki nie związane z działalnością podstawową mające wpływ na 

wynik finansowy netto 

 

mln PLN I kw. 2014 I kw. 2013 

EBITDA z dział. kontynuowanej (1) 66  

Wycena opcji na akcje prac. (1) (3) 

Amortyzacja (38) (28) 

EBIT (40) 35  

Odsetki (11) (13) 

Różnice kursowe (3) 0  

Wycena opcji put (1) (2) 

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych (1) (3) 

Pozostałe (2) (2) 

Zysk/(strata) brutto (57) 16  

Podatek (1) (1) 

Zysk/(strata) netto z działalności 

kontynuowanej 
(58) 15  

 

Głównymi czynnikami, które miały wpływ na wynik netto Grupy EM&F w I kwartale 2014 r., nie związanymi  

z podstawową działalnością Grupy były: amortyzacja (38 mln PLN) oraz odsetki od kredytów i obligacji 

(11 mln PLN). 

 

W pozycji „Amortyzacja” zostały wykazane odpisy na aktywa trwałe Smyk Turcja w kwocie 11 mln PLN,  

w związku z decyzją podjętą przez Zarząd Grupy Smyk o potencjalnej sprzedaży tej spółki i wprowadzeniu 

powyższych opisów do ksiąg na dzień 31 marca 2014 r. Z uwagi na fakt, iż na koniec I kwartału 2014 r. 

działalność Smyka Turcja nie spełniła wymogów MSSF w zakresie prezentacji jej jako działalności zaniechanej, 

wyniki spółki Smyk Turcja, jak i odpisy aktualizujące majątek spółki, zostały zaprezentowane  

w ramach działalności kontynuowanej Grupy EM&F. 

Z wyjątkiem amortyzacji i zmian w EBITDA z działalności kontynuowanej (opisanych w punkcie 6 niniejszego 

raportu) pozostałe pozycje, wpływające na wynik netto z działalności kontynuowanej, kształtowały się 

zasadniczo na poziomie porównywalnym z rokiem poprzednim. 
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8. Zadłużenie netto  

 

mln PLN koniec koniec koniec koniec koniec 

I kw.13 II kw.13 III kw.13 IV kw.13 I kw.14 

Dług netto 775 759 796 547 722 

Środki pieniężne 232 125 112 245 130 

Zadłużenie 1 007 885 908 792 852 

 

Dług netto Grupy EM&F na koniec I kwartału 2014 r. wyniósł 722 mln PLN, co oznacza spadek 

w stosunku do I kwartału 2013 r. o 53 mln PLN. Na niższy poziom długu netto miały wpływ przede wszystkim: 

zmiana warunków współpracy z dostawcami kategorii wydawniczych w Grupie Empik i ich finansowaniem  

(z tradycyjnego modelu współpracy na modele oparte o elementy komisu) oraz sprzedaż po I kwartale 2013 r. 

udziałów w spółkach prowadzących dystrybucję kosmetyków marki Dior i sprzedaż pakietu udziałów  

w spółkach, do których przeniesiono sklepy prowadzące handel detaliczny artykułami marki River Island. 

 

9. Wydatki inwestycyjne 

Łączne wydatki inwestycyjne w I kwartale 2014 r. wyniosły 23 mln PLN, co oznacza spadek o 44% r/r.  

W strukturze wydatków inwestycyjnych w 2014 r. nastąpił wzrost nadkładów na nowe punkty sprzedaży, 

związany z dalszym rozwojem Grupy Smyk. Wydatki na infrastrukturę informatyczną pozostały na tym samym 

poziomie. 

 

mln PLN I kw. 2014 I kw. 2013 r/r % 

Inwestycje (Capex) 23 40 -44% 

Nowe punkty sprzedaży 9 7 42% 

Płatności zobowiązań inwestycyjnych 

dotyczących lat poprzednich 
9 27 -65% 

Utrzymanie i modernizacje  1 4 -84% 

Projekty IT/Log 2 2 1% 
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10.  Grupa Empik 

mln PLN I kw. 2014 I kw. 2013 LFL 

Przychody 248  268  -8,7% 

Salony Empik  194  221  -12,3% 

Publishing  7  6  
 

E-Commerce 41  36  13,9% 

Digital 6  6  
 

Marża brutto 101  107    

EBITDA 5  15  
 

Zysk netto (7) 1    

 

Salony Empik  

Sprzedaż w Salonach Empik w I kwartale br. wyniosła 194 mln PLN i była niższa o 27 mln zł od sprzedaży 

zrealizowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na bazie LFL sprzedaż spadła o 12,3 % r/r, głównie  

w wyniku mniejszego ruchu w salonach (spadek o 2,8% r/r) oraz niższej średniej wartości koszyka zakupów.  

Do spadku sprzedaży LFL, jak i całkowitej sprzedaży Salonów Empik, przyczyniły się: przesunięcie Świąt 

Wielkanocnych na miesiąc kwiecień oraz niższa sprzedaż w kategoriach „książka”, „muzyka” i „multimedia”. 

Przychody ze sprzedaży w kategorii „książka” nie osiągnęły ubiegłorocznego poziomu z uwagi na mniej 

atrakcyjna ofertę dostępnych tytułów. Wysokie wyniki sprzedażowe w I kwarta;e 2013 r. zostały osiągnięte 

głównie dzięki dużemu zainteresowaniu literaturą erotyczną (seria „Pięćdziesiąt twarzy Gray’a”).  

Na sprzedaż w kategoriach „muzyka” i  „multimedia”- w związku z malejąca rentownością tych kategorii - 

miała wpływ zmieniona strategia asortymentowa, tj. skupienie się głównie na nowościach i tzw.  

top-zamówieniach, przy jednoczesnej redukcji asortymentu i back-katalogu. 

W zakresie struktury sprzedaży Salonów Empik wzrósł udział kategorii nie-wydawniczych z 19,6% w I kwartale 

2013 r. do 21,5% w I kwartale 2014 r., charakteryzujących się wyższa rentownością produktową. 

Wypracowana przez Salony Empik marża brutto w ujęciu nominalnym za I kwartał 2014 r. wyniosła 

83 mln PLN (w analogicznym okresie roku poprzedniego osiągnięty poziom marzy brutto wyniósł 90 mln PLN). 

Niższa marża brutto o 7,4 mln PLN wynikała głównie z niższych przychodów ze sprzedaży. W ujęciu 

procentowym zanotowano wzrost marży brutto (41% - w I kwartale 2014 r.; 40% - w I kwartale 2013 r.). Było to 

efektem rosnącego udziału kategorii nie-wydawniczych w strukturze sprzedaży Salonów Empik, odpowiedniego 

doboru kategorii wydawniczych w celu utrzymania poziomu marż produktowych oraz większego wsparcia 

sprzedażowego otrzymanego od dostawców. 

 

Pierwszy kwartał 2014 r. w Salonach Empik to również okres widocznych oszczędności kosztów operacyjnych 

w sklepach i centrali. 

 

W bieżącym okresie zostało podjętych szereg aktywności marketingowych przez Salony Empik. Istotnym 

wydarzeniem była organizacja 15. edycji największego plebiscytu kulturalnego w Polsce „Bestsellery Empiku 

2013”. Ceremonia wręczenia nagród w tym plebiscycie odbyła się 28 stycznia 2014 r. w ATM Studio  

i wzięło w niej udział ponad 500 osób związanych z kulturą, artystów, dziennikarzy oraz partnerów biznesowych 

spółki Empik.   

Empik, jako organizacja aktywnie promująca społeczną odpowiedzialność biznesu, w styczniu 2014 r. 

zorganizował kolejną edycję programu „Przecinek i Kropka”. W ramach tego programu - w drodze konkursu -  



Empik Media & Fashion S.A.  

Analiza Finansowa Zarządu 

za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2014 r. 

11 

 

zostanie wyłoniona Najlepsza Książka Dziecięca PRZECINEK I KROPKA 2013, którą poznamy już 22 maja 

2014 r. podczas Warszawskich Targów Książki. 

W I kwartale 2014 r. Empik stał się jedną z najbardziej popularnych polskich  marek detalicznych w serwisie 

społecznościowym Facebook. Jako pierwsza sieć w Polsce wprowadził kolekcję zabawek Minecraft, bardzo 

dobrze przyjętą przez grono młodszych klientów.  

Dodatkowo, w okresie poddanym analizie, w salonach sieci Empik zorganizowano akcję promocyjną „3 za 2”, 

ukierunkowaną głównie na kategorię „książka”, mającą na celu popularyzację czytelnictwa w Polsce oraz 

zwiększenie sprzedaży.  

Empik był również organizatorem kampanii „Książka - stosuj codziennie”, w ramach której uczestnicy konkursu 

reklamowego zachęcają społeczeństwo do czytania poprzez krótkie klipy umieszczane przez siebie na 

internetowej platformie MillionYou.com. 

 

Publishing  

Segment Publishing tworzy Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. oraz Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o.  

W pierwszym kwartale 2014 r. GW Foksal zrealizowała sprzedaż poza Grupę o wartości 7 mln PLN   

(w porównaniu z 6 mln PLN w roku poprzednim). Wzrost o 17% zrealizowany został głównie dzięki dużej akcji 

sprzedażowej oraz szerokiej ofercie produktowej.  

W I kwartale 2014 r. GW Foksal posiadała bogatą ofertę w każdym z segmentów, przy czym szczególnie 

mocnym była „Literatura dla Dzieci i Młodzieży”. Wydano 307 tytuły, z czego 189 to nowości, a 118 

wznowienia i dodruki. Oferta nowości obejmowała 107 tytułów w segmencie „Dzieci & Młodzież”, 44 tytuły  

w segmencie „Literatura & Biografie” oraz 38 tytułów w segmencie „Poradniki”. W I kwartale 2014 r.  

w ofercie GW Foksal znalazły się takie tytuły jak: „On wrócił” - Timur Vermes, „Moja krótka historia -  Stephen  

Hawking, „Strongman” - Angus Rosburgh, „Rekin z parku Yoyogi” - Joanna Bator czy „Uciekinierka” - Alice 

Munro. 

W I kwartale 2014 r. zostało podjętych wiele akcji promocyjnych (głównie w salonach Empik), mających na 

celu intensyfikację sprzedaży oraz ponowne wyeksponowanie produktów z okresów wcześniejszych, co miało 

przełożenie na wzrost obrotu r/r. oraz poniesienie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych ze sprzedażą, 

prezentowanych w ramach kosztów operacyjnych segmentu. 

Produkty GW Foksal były obecne w wielu nośnikach promocyjnych, między innymi w mediach i prasie  

(m.in. w Dzień dobry TVN, Canal +, Radio Zet, Polityka,  pismach kobiecych VIVA!, Gala, Twój STYL) oraz 

w Tomie Kultury.  

Tytuły GW Foksal aktywnie eksponowano na wielu portalach internetowych, konsekwentnie rozwijając w ten 

sposób segment „Dla Młodzieży. Wśród nowości dla młodzieży wydano 5 tytułów, które są już bestsellerami na 

rynkach międzynarodowych. W kategorii „Literatura” zostały wydane książki znanych autorów, takich  jak:  S. 

Hawkinga, A. Munro (kontynuacja bogatej oferty laureatki Nagrody Nobla),  J. Bator (eseje o Japonii), czy  

M. Wrońskiego (oferta kryminału w stylu „retro”). 

 

E-commerce 

W skład segmentu E-commerce wchodzą sklepy/serwisy internetowe: empik.com, smyk.com, empikfoto.pl, 

empiktravel.pl oraz Gandalf.com.pl.  

W I kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży tego segmentu wzrosły o 14% (tj. o 5 mln PLN w ujęciu 

nominalnym). W każdym z serwisów internetowych zanotowano wyższą liczbę odwiedzających oraz wyższą 

ilość złożonych zamówień. Okres I kwartału 2014 r. charakteryzował się szczególnie dynamicznym rozwojem 

portalu smyk.com. Drugim - co do wielkości osiągniętych wzrostów w porównaniu do roku poprzedniego - był 

portal empikfoto.pl, gdzie podobnie jak na smyk.com, istotnie wzrosła liczba odwiedzin i konwersja, pomimo 

niższej o 2 p.p. średniej wartości zamówienia. Największy portal empik.com cechował się stabilnym wzrostem 
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r/r. Wrosła liczba odwiedzających stronę, współczynnik konwersji i wartość zakupów zasadniczo pozostały na 

poziomach zbliżonych do ubiegłorocznych. 

W strukturze sprzedaży tego segmentu nadal największy udział miały książki i muzyka. W związku  

z dynamicznym rozwojem portalu smyk.com, dynamicznie rozwijała się kategoria „odzież” i „baby gear”.  

Łącznie w całym segmencie E-commerce wypracowano w I kwartale 2014 r. 2 mln PLN zysku EBITDA, 

podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku była to wartość 1 mln PLN.  

W celu usprawnienia obsługi rosnącej liczby zamówień, w I kwartale 2014 r. otwarto pierwsze trzy punkty 

odbioru paczek smyk.com w salonach Smyk (w lokalizacjach Warszawa Skorosze, Warszawa Targówek oraz 

Warszawa Sadyba). Podpisano również umowy z nowymi dostawcami, dzięki którym będzie możliwe 

sukcesywne rozszerzanie oferty w kategoriach „zabawki”, „muzyka”, „film”, „odzież” i „elektronika”. 

Dynamicznemu rozwojowi segmentu towarzyszy wysoka jakość obsługi i towarów, o czym świadczą przyznane 

sklepom wyróżnienia: w Rankingu Sklepów Internetowych 2014 opineo.pl - smyk.com - w kategorii sklepów 

„Dla Dzieci”, empik.com - w kategorii „Mega-Sklepy” oraz empikfoto.pl - w kategorii „Sklepy Średniej 

Wielkości”. Marka empik.com została również laureatem konkursu „Created in Poland Superbrands” polecanym 

przez konsumentów w badaniu ARC Rynek.   

 

Empik Digital 

Spółki należące do segmentu Empik Digital zajmują się agregacją i dystrybucją kontentu w formie cyfrowej  

w kategoriach „muzyka”, „książki” i „gry”. Są to: e-Muzyka, Virtualo oraz GRY-OnLine. Spółki te  

w I kwartale 2014 r. zrealizowały wyniki zbliżone poziomem do I kwartału ubiegłego roku. 

 

 

11.  Grupa Smyk 

mln PLN I kw. 2014 I kw. 2013 LFL 

Przychody 242  254  -8,9% 

Polska  118  111  -1,4% 

Niemcy 78  97  -23,1% 

Pozostałe kraje 47  46  5,7% 

Marża brutto 103  113    

EBITDA (13) 10  
 

Zysk netto (43) (3)   

 

W I  kwartale 2014 r. sieć sprzedaży Grupy Smyk powiększyła się o 4 nowe sklepy w Polsce, w tym  

1 Megastore w Lublinie. Realnie sieć Smyk przyrosła o 3 placówki. Na koniec I kwartału br. w Grupie Smyk 

funkcjonowały 202 sklepy, z czego aż 105 w Polsce. 

Przychody ze sprzedaży Grupy Smyk za I kwartał 2014 r. wyniosły 242 mln PLN, co oznacza spadek o 8,9%  

w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów). 

Na ujemną dynamikę przychodów ze sprzedaży w ujęciu LFL oraz ogółem miała wpływ głównie: spółka Spiele 

Max, która w wyniku przesunięcia Świąt Wielkanocnych (co było szczególnie widoczne na rynku niemieckim), 

jak również wskutek negatywnych zmian konsumenckich w Niemczech - zanotowała przychody niższe aż o 19,5 

mln PLN. Na rynku polskim zanotowano ujemną dynamikę sprzedaży w ujęciu LFL, głównie w wyniku 

większych wyprzedaży prowadzonych w I kwartale 2013 r., które znacząco kontrybuowały do sprzedaży 

poprzedniego roku. I kwartał 2014 r. w Polsce, w związku z wprowadzaniem mechanizmów optymalizujących 
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poziom zaangażowanego kapitału obrotowego, cechował się niższym poziomem wyprzedaży, co miało 

przełożenie na poziom wypracowanej marży produktowej w ujęciu LFL. W pozostałych krajach nastąpiły 

wzrosty sprzedaży. W ujęciu LFL, po wyeliminowaniu efektu kursów walut (według stałych kursów), istotne 

wzrosty odnotowano w Turcji (+12,6%) i Rumunii (+10,7%). 

Marża brutto Grupy Smyk zmniejszyła się o 10 mln PLN, osiągając poziom 103 mln PLN w I kwartale 2014 r. 

Jest to głównie efektem niższej niż ubiegłoroczna, wypracowanej kwoty marży brutto przez spółkę Spiele Max. 

Niższy poziom marzy brutto wynikał z niższych przychodów ze sprzedaży (między innymi w wyniku 

przesunięcia Świąt Wielkanocnych).  

W ujęciu procentowym Grupa Smyk, w tym również spółka Spiele Max, wypracowała na wszystkich 

kluczowych rynkach (z wyjątkiem Turcji) w I kwartale 2014 r. lepsze marże produktowe w porównaniu do 2013 

roku. Lepsza rentowność Grupy Smyk wynikała z sukcesywnego rozwoju marek własnych, mniejszej skali 

wyprzedaży w Polsce oraz wyższej rentowności w kategorii „zabawki” w Niemczech. 

Na poziom marży brutto wpłynęły negatywnie rozliczenia z dostawcami z tytułu realizowanych poziomów 

obrotów w związku z niższym zakupami w pierwszym kwartale 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem 

roku poprzedniego. W związku z działaniami podjętymi przez Grupę Smyk, mającymi na celu optymalizację 

poziomu zaangażowania kapitału obrotowego, w skali całego 2014 r. realizowane rozliczenia zwrotne z 

dostawcami są planowane na poziomie nie niższym niż w 2013 r. 

EBITDA Grupy Smyk w I kwartale 2014 r. była ujemna i wyniosła 13 mln PLN.  W porównaniu do I kwartału 

2013 r. spadła o 23 mln PLN. W I  kwartale 2014 r. EBITDA Grupy Smyk zawierała odpisy aktualizujące 

aktywa obrotowe zlokalizowane na terytorium Turcji na łączna kwotę 4 mln PLN, ujęte na koniec marca 2014 r., 

w związku z decyzją podjętą przez Zarząd Grupy Smyk o potencjalnej sprzedaży spółki  

w Turcji. Istotnemu zmniejszeniu uległa EBITDA spółki Spiele Max (spadek o 13 mln PLN), co wynikało 

głównie z niższej sprzedaży i marży brutto oraz efektu annualizacji kosztów sklepów otwartych w trakcie 2013 

roku. Dodatkowo EBITDA wypracowana przez Smyk Ukraina było niższa niż w I kwartale 2013 r. o 

1,7 mln PLN, głównie w efekcie dewaluacji hrywny mającej wpływ na poziom kosztów operacyjnych (głównie 

wzrost kosztów czynszów), jak i wartości operacji denominowanych w hrywnie, realizowanych na rynku 

ukraińskim. 

W I kwartale 2014 r. Grupa Smyk zanotowała stratę netto na poziomie 43 mln PLN. Wzrost straty netto w 

porównaniu z rokiem poprzednim o 40 mln PLN to głównie efekt niższej EBITDA oraz odpisów aktualizujących 

aktywa trwałe zlokalizowane w Turcji w kwocie 11 mln PLN, które zostały ujęte przez Zarząd Grupy Smyk w 

wynikach pierwszego kwartału 2014 r.  

Dzięki dynamicznemu rozwojowi w ostatnich kilku latach Grupa Smyk wciąż utrzymuje pozycję lidera branży 

dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej. 

W trakcie 2014 roku, do dnia publikacji niniejszego raportu, sieć sklepów Smyk została wyróżniona w kilku 

najważniejszych konkursach branżowych, m.in. została mianowana „Miejscem Przyjaznym Dziecku”  

w 12. edycji konkursu „Świat Przyjazny Dziecku”, organizowanego przez Komitet Obrony Praw Dziecka oraz 

wyróżniona tytułem „SCF Children’s Retailer of the Year” w konkursie „Retailers’ Awards”, odbywającym się 

podczas Shopping Center Forum 2014. Ponadto 3,5-milionowe grono konsumentów uznało ją „Gwiazdą Jakości 

Obsługi 2014” w kategorii „Odzież dziecięca i zabawki”. 
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12.   Szkoły Językowe 

mln PLN I kw. 2014 I kw. 2013 

Przychody 50 53 

Polska  34 34 

Pozostałe kraje 15 19 

Marża brutto 34 38 

EBITDA 7 11 

Zysk netto 4 6 

 

Na koniec I kwartału 2014 r. spółki zaliczane do segmentu Szkół Językowych zarządzały siecią 113 placówek  

w czterech krajach - w Polsce, Rosji, Turcji oraz na Ukrainie. W I kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży  

w segmencie Szkół Językowych spadły o 5% r/r do kwoty 50 mln PLN.  

 

Polska 

W Polsce przychody segmentu Szkół Językowych praktycznie pozostały na tym samym poziomie (wzrost 

zaledwie o 1% r/r), przy czym sprzedaż w szkołach Speak Up wzrosła o 8 % r/r, a w szkołach empik school 

sprzedaż spadła o 5% r/r.  

Spadek sprzedaży w szkołach empik school, z jednoczesnym spadkiem rentowności tego kanału, wpłynęły 

negatywnie na poziom EBITDA wypracowanej przez Grupę Szkoły Językowe w Polsce. Zysk EBITDA 

zmniejszył się o 2,2 mln PLN w porównaniu z I kwartałem 2013 r. Spadek sprzedaży w szkołach empik school, 

wynikał z przesunięcia sprzedaży kontraktów do klientów korporacyjnych, która powinna się zrealizować w 

kolejnych kwartałach. 

Wzrost sprzedaży w szkołach Speak Up był możliwy dzięki dynamicznemu wzrostowi ilości sprzedanych 

kursów językowych (+6% r/r), niższemu współczynnikowi rezygnacji oraz wzrostowi średniej ceny kursu 

o 2 pp r/r. 

Koszty centralne zostały utrzymane na poziomie zasadniczo zbliżonym do roku ubiegłego. 

Pozostałe kraje  

W Rosji można zauważyć pozytywne tendencje w postaci wzrostu cen i jednoczesnego spadku rezygnacji, co 

będzie miało wpływ na poziom sprzedaży realizowany w następnych okresach (przychody ze sprzedaży są 

rozliczane w okresie trwania kursów). 

Poziom sprzedaży w I  kwartale 2014 r. był o 3,6 mln PLN niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Dodatkowo w Rosji marża procentowa zmniejszyła się o 2,5 p.p., głównie w efekcie czasowego obniżenia cen 

kursów w szkół Speak-Up w roku ubiegłym, które rozliczane w czasie wpłynęły negatywnie na poziom marży 

brutto w I kwartale 2014 r. Ponadto, w związku z dewaluacją rubla rosyjskiego nastąpił wzrost kosztów 

operacyjnych (głównie kosztów czynszów denominowanych w walutach obcych). Wszystkie te czynniki 

spowodowały, iż zysk EBITDA w I kwartale 2014 r. był niższy o 2 mln PLN w porównaniu z rokiem ubiegłym.  

Na Ukrainie w szkołach Speak-Up, pomimo trudnej sytuacji politycznej, liczba studentów wzrosła o 7% r/r,  

a liczba rezygnacji jest niższa, aczkolwiek skróceniu uległa długość kursów. Wprowadzono specjalne krótsze 

kursy oraz uruchomiono kursy biznesowe języka angielskiego, żeby skompensować spadki w standardowych 

kanałach sprzedaży. 

Wyniki wypracowane przez szkoły na Ukrainie ukształtowały się w I kwartale 2014 r. na poziomie 

porównywalnym z rokiem poprzednim.  
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Rynek turecki  należy do rynków rozwijających się. W chwili obecnej skala prowadzonych tam operacji nie jest 

istotna w skali działalności segmentu Szkół Językowych. 

 

13.   Grupa Moda i Uroda  

 

mln PLN 
I kw. 2014 I kw. 2013* 

Przychody 59 54 

Polska   0 0 

Rosja  0 0 

Pozostałe kraje 59 54 

Marża brutto 24  24  

EBITDA 5  36  

Zysk netto 1  30  

*Wyniki Grupy Moda i Uroda  w I kwartale 2014 r. obejmowały wyłącznie Grupę Uroda, prowadzącą dystrybucję artykułów kosmetycznych 

i sportowych. Z kolei wyniki Grupy Moda i Uroda w I kwartale 2013. r. obejmowały Grupę Uroda oraz wyniki wypracowane przez sklepy 

marki River Island do daty przeniesienia operacji sklepów do spółek joint-venture prowadzonych w partnerstwie z marką River Island. Na 

potrzeby porównywalności danych wyniki wypracowanie przez sklepy marki River Island do daty przeniesienia ich operacji sklepów do 

spółek  joint-venture zostały wyłączone z danych za I kwartał 2013 r. 

 

Przedstawione powyżej wyniki finansowe Grupy Moda i Uroda uwzględniają wyłącznie wyniki działalności 

kontynuowanej. W I kwartale 2014 r. w skład tego segmentu wchodziły spółki Optimum Distribution, 

prowadzące dystrybucję artykułów kosmetycznych na terenie Polski, Czech i Słowacji  oraz spółki Amersport, 

realizujące dystrybucję hurtową i handel detaliczny artykułami sportowymi, głównie w Polsce  

i Rosji.  

EBITDA z działalności kontynuowanej w I kwartale 2013 r. zawierała zysk z przeszacowania udziałów  

w spółkach joint-venture na kwotę 28 mln PLN. Po wyłączeniu tej kwoty EBITDA Grupy Moda i Uroda  

z działalności kontynuowanej spadła o 3 mln PLN. 

W I kwartale 2014 r. dynamicznie rozwijała się sprzedaż spółek Amersport, które wypracowały wzrost 

przychodów ze sprzedaży w kwocie 9 mln PLN w porównaniu z rokiem ubiegłym, głównie dzięki marce 

Converse. W związku ze wzrostem sprzedaży spółki Amersport zanotowały istotnie wyższe koszty operacyjne. 

Spółki Optimum Distribution zanotowały w I kwartale 2014 r. na terytorium Polski spadek sprzedaży 

o 3 mln PLN, co w sposób bezpośredni miało przełożenie na poziom wypracowanej EBITDA. W I kwartale 

2014 r. z polskiego rynku zniknęła sieć perfumerii Marionnaud, co przyczyniło się do niższej sprzedaży 

artykułów kosmetycznych marki Chanel.  
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14.   Sieć sprzedaży   

  
Stan na koniec 

I kw. 2013 

Stan na koniec 

II kw. 2013 

Stan na koniec 

III kw. 2013 

Stan na koniec 

IV kw. 2013 

 

Zmiany  
Stan na koniec 

IV kw. 2013 
  

  Ilość m2 ilość m2 ilość m2 ilość m2 otwarcia przeniesienia zamknięcia Ilość m2 

Działalność 

kontynuowana 
638 348 060 645 344 954 632 343 648 529 308 684 7 0 4 532 310 655 

Salony Empik  187 86 206 188 84 736 188 83 180 198 85 840 3 0 3 198 85 797 

Grupa Smyk 184 178 804 187 176 302 189 179 698 199 186 076 4 0 1 202 188 089 

Polska 90 78 421 92 75 519 94 79 026 102 84 106 4 0 1 105 86 119 

Niemcy (Spiele Max) 55 74 333 55 74 333 55 74 331 56 75 208 0 0 0 56 75 208 

Rosja 20 11 084 21 11 484 21 11 682 21 11 682 0 0 0 21 11 682 

Ukraina 8 6 068 8 6 068 8 5 941 8 5 941 0 0 0 8 5 941 

Turcja 8 6 503 8 6 503 8 6 384 8 6 384 0 0 0 8 6 384 

Rumunia 2 1 442 2 1 442 2 1 450 3 1 870 0 0 0 3 1 870 

Czechy 1 953 1 953 1 885 1 885 0 0 0 1 885 

Szkoły Językowe 117 36 033 118 36 240 115 35 424 113 34 955 0 0 0 113 34 955 

Polska 77 25 887 77 25 874 76 25 921 76 25 921 0 0 0 76 25 921 

Ukraina 10 2 891 10 2 891 10 2 891 10 2 891 0 0 0 10 2 891 

Rosja 26 5 925 26 5 925 25 5 662 22 5 033 0 0 0 22 5 033 

Turcja 4 1 330 5 1 550 4 950 5 1 110 0 0 0 5 1 110 

Grupa Moda i Uroda 150 47 017 152 47 676 140 45 346 19 1 814 0 0 0 19 1 814 

Ultimate Fashion 

(Polska) 
61 19 842 62 19 962 61 19 883 0 0 0 0 0 0 0 

Maratex Rosja  53 21 578 54 22 117 49 20 381 0 0 0 0 0 0 0 

Maratex Ukraina 15 3 589 15 3 589 10 3 164 0 0 0 0 0 0 0 

Amersport 21 2 008 21 2 008 20 1 918 19 1 814 0 0 0 19 1 814 

         
 

    Działalność zaniechana 10 1 816 2 285 0 0 118 42 930 0 0 22 96 33 283 

 


