
 
 

  
Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. 

 
Komunikat prasowy 
 
Wina stołowe we wzrostowym trendzie – raport Grupy AMBRA za I półrocze 
roku obrotowego 2015/2016 
  
W zakończonym 31 grudnia 2015 roku drugim kwartale roku obrotowego 2015/2016 Grupa 
AMBRA zwiększyła przychody ze sprzedaży o 2,2%, a najszybciej rosła sprzedaż win stołowych oraz 
na rynku rumuńskim. W całym pierwszym półroczu sprzedaż wzrosła o 1,4%. 
 
Wzrost sprzedaży win stołowych był głównym czynnikiem wzrostu w drugim kwartale roku 
obrotowego 2015/2016. Sprzedaż tych win rosła we wszystkich kanałach sprzedaży, w szczególności 
w sieci sklepów CENTRUM WINA, które osiągnęły dwucyfrową dynamikę sprzedaży. W podobnym 
dwucyfrowym tempie rosła sprzedaż na rynku rumuńskim. Niekorzystnie na dynamikę sprzedaży 
Grupy wpłynął natomiast spadek sprzedaży win musujących i win typu aperitif oraz słabsze wyniki na 
rynkach Czech i Słowacji.  
 
W całym pierwszym półroczu roku obrotowego 2015/2016 dynamika sprzedaży wyniosła 1,4%. 
Pomimo wzrostu przychodów zysk brutto ze sprzedaży za półrocze był niższy niż rok wcześniej o 3,0 
mln i wyniósł 89,2 mln zł, na co wpłynęły przede wszystkim wyższe ceny zakupu wina wynikające z 
wzrostu kursu EUR/PLN, wyższe ceny jabłek oraz koszty wsparcia marketingowego, 
skoncentrowanego w dużej mierze na promocji CYDRU LUBELSKIEGO w sezonie letnim.   
 
Zysk z działalności operacyjnej wypracowany w pierwszym półroczu w wysokości 36,2 mln zł był 
niższy o 7,4 mln zł niż rok wcześniej, na co wpłynął brak uzyskanych rok temu zysków jednorazowych 
w kwocie 6,2 mln zł. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był niższy o 4,1 mln zł 
w porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku obrotowego i wyniósł 22,7 mln zł.  
 
Podobnie jak w poprzednich okresach Grupa AMBRA zmniejszyła zadłużenie netto o 24,1 mln zł  
i koszty odsetkowe o 0,9 mln zł.  
 
„W drugim kwartale udało nam się przyspieszyć wzrost sprzedaży i chcemy kontynuować ten trend w 
następnych kwartałach – w szczególności w rosnącej kategorii win stołowych. Po raz kolejny 
obniżyliśmy zadłużenie, co stwarza warunki do kontynuacji naszej polityki wzrostu dywidendy” – 
podsumowuje Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA. 
  



 
 

Wyniki finansowe Grupy AMBRA  
 

 (w mln zł) 
I półrocze 
2015/2016 

I półrocze 
2014/2015 

Zmiana % 

Sprzedaż (w mln średnich butelek 0,75 l) 41,7 41,4 +0,8 

Przychody ze sprzedaży netto 
(pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 

255,5 251,9 +1,4 

Zysk brutto ze sprzedaży 89,2 92,2 -3,2 

EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) 41,9 49,4 -15,1 

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 36,2 43,6 -17,0 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki  
dominującej 

22,7 26,8 -15,2 

 
Grupa AMBRA 

Grupa AMBRA jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i 
Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. DORATO, CIN&CIN, EL SOL, PICCOLO, 
CYDR LUBELSKI czy PLISKA to przykłady marek, które należą do Grupy i są liderami pod względem sprzedaży w swoich segmentach rynku. 

Oferta AMBRA opiera się z jednej strony na winach własnych marek, które są produkowane przez Grupę lub na jej zamówienie w różnych 
krajach świata, a z drugiej na winach importowanych od największych producentów Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii. 

Strategia rozwoju Grupy zakłada zwiększanie wartości spółki i jej marek poprzez umacnianie pozycji lidera rosnącego rynku wina w Europie 
Środkowej i Wschodniej. 

W czerwcu 2005 r. AMBRA zadebiutowała na GPW w Warszawie S.A. Jej głównym akcjonariuszem (61,12% akcji) jest niemiecki koncern 
Schloss Wachenheim AG, który jest światowym liderem w produkcji i dystrybucji win musujących. Jego akcje notowane są na giełdzie we 
Frankfurcie. 

 
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 

Piotr Kaźmierczak 
Wiceprezes Zarządu AMBRA S.A., Dyrektor Finansowy  
Tel. +48 22 566 33 00 
p.kazmierczak@ambra.com.pl 
 
Katarzyna Koszarna 
Manager ds. Raportowania Finansowego i Relacji Inwestorskich 
Tel. +48 22 566 33 00 
k.koszarna@ambra.com.pl 
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