
 
 

  
Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. 

 
Komunikat prasowy 
 
Sprzedaż na poziomie roku ubiegłego, niski dług umożliwił wzrost dywidendy 
– raport Grupy AMBRA za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 
  
W pierwszym kwartale roku obrotowego 2015/2016 Grupa AMBRA zwiększyła sprzedaż w ujęciu 
ilościowym o 4,9%, a wartość sprzedaży pozostała na poziomie roku ubiegłego. Dzięki niższemu o 
38,1 mln zł zadłużeniu Grupa AMBRA na początku listopada wypłaciła rekordową dywidendę w 
wysokości 0,50 zł na akcję utrzymując się w czołówce spółek dywidendowych.  
 
W zakończonym 30 września 2015 roku „letnim” kwartale wzrost sprzedaży opierał się na napojach 
bezalkoholowych – głównie popularnej marki dla dzieci PICCOLO, a także rosnącemu wolumenowi  
sprzedaży cydru. Przychody netto ze sprzedaży w pierwszym kwartale pozostały na podobnym 
poziomie jak w porównywalnym okresie poprzedniego roku obrotowego i wynosiły 86,8 mln zł. 
Bardzo dobry wynik sprzedażowy został osiągnięty na rynku rumuńskim, natomiast na rynkach Polski, 
Czech i Słowacji przychody netto ze sprzedaży były nieco niższe. Zmiana struktury portfela produktów 
oraz większy udział sprzedaży promocyjnej spowodowały obniżenie średniej ceny sprzedaży i w 
konsekwencji obniżenie rentowności marży ze sprzedaży z 45,9% do 44,2%. 
 
Kontynuowany był rozwój marki CYDR LUBELSKI, m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w licznych 
letnich imprezach w całej Polsce, w tym sponsorowanie trasy koncertowej SPRAGNIENI LATA. Koszty 
wsparcia marketingowego były wyższe o 0,5 mln zł, co spowodowało zmniejszenie zysku brutto ze 
sprzedaży o 2,1 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału poprzedniego roku obrotowego. Koszty 
działalności operacyjnej obejmujące wynagrodzenia, amortyzację i inne koszty stałe pozostały na 
podobnym poziomie jak w porównywalnym okresie poprzedniego roku obrotowego, jednak z uwagi 
na niższą wartość zysku brutto ze sprzedaży zysk z działalności operacyjnej spadł odpowiednio do 
spadku marży o 1,8 mln zł do poziomu 4,5 mln zł. 
 
W porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku obrotowego poziom zadłużenia netto 
spadł znacząco o 38,1 mln zł, co umożliwiło dalszy wzrost wypłacanej dywidendy do 0,50 zł na jedną 
akcję. „Pomimo stabilnej wartości przychodów biznes AMBRY generuje bardzo dobre przepływy 
pieniężne, dzięki czemu po raz kolejny podwyższyliśmy wartość wypłacanej dywidendy. Pozostajemy 
w ścisłej czołówce spółek dywidendowych na warszawskiej giełdzie i chcielibyśmy kontynuować to 
również w następnych latach.” – podsumowuje Robert Ogór, Prezes Zarządu AMBRA S.A. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Wyniki finansowe Grupy AMBRA  
 

 (w mln zł) 
I kwartał 

2015/2016 
I kwartał 

2014/2015 
Zmiana % 

Sprzedaż (w mln średnich butelek 0,75 l) 14,5 13,8 +4,9 

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

86,8 86,8 --- 

Zysk brutto ze sprzedaży 28,2 30,3 -6,9 

EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) 7,2 9,0 -19,9 

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 4,5 6,3 -28,9 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki  
dominującej 

0,4 2,4 -85,1 

 
 
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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