
 
 

  
Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. 

 
Komunikat prasowy 
 
Rekordowy wzrost sprzedaży – raport Grupy AMBRA za I półrocze roku 
obrotowego 2016/2017 
  
W pierwszym półroczu roku obrotowego 2016/2017 zakończonym 31 grudnia 2016 r. Grupa AMBRA 
zwiększyła przychody o 11,0%, osiągając najwyższy organiczny wzrost w historii. Do rekordowych 
wyników najbardziej przyczynił się wzrost sprzedaży win stołowych w Polsce i win musujących 
ZAREA w Rumunii.  
 
Pozycja rynkowa Grupy została umocniona na wszystkich rynkach działalności. Przychody ze sprzedaży 
w Polsce wzrosły o 7,7%, tj. powyżej tempa wzrostu rynku. Najważniejszym źródłem wzrostu były wina 
stołowe, w tym rosnąca główna marka FRESCO oraz pozostałe wina importowane sprzedawane na 
rynku sklepów spożywczych. Podobnie jak w poprzednich okresach dynamicznie rosła również 
sprzedaż w sklepach sieci CENTRUM WINA oraz w kanale HoReCa (gastronomia). Bardzo dobre wyniki 
sprzedażowe osiągnęły również zagraniczne rynki działalności Grupy AMBRA (Rumunia, Czechy i 
Słowacja). Najdynamiczniej sprzedaż rosła na rynku rumuńskim – w walucie lokalnej o 30,0%. Marka 
ZAREA umocniła swoją pozycję lidera rynku win musujących w Rumunii oraz zwiększyła swoje udziały 
rynkowe w kategorii brandy. 
 
Dynamiczny wzrost sprzedaży w pełni przełożył się na poprawę wyników finansowych. Zysk operacyjny 
wyniósł 41,7 mln zł i był wyższy o 15,3% niż rok wcześniej, natomiast zysk netto przypadający 
akcjonariuszom AMBRA S.A. osiągnął poziom 26,7 mln zł i był wyższy o 17,7%.  
 
Po raz kolejny Grupa AMBRA obniżyła zadłużenie oprocentowanego, które spadło o 11,0% do poziomu 
68,1 mln zł. Spadek zadłużenia został osiągnięty pomimo wypłaty dywidendy wyższej o 0,5 mln zł, która 
rośnie nieprzerwanie od 2008/2009 r. 
  
„Jako lider rynku koncentrujemy się nadal na wzroście sprzedaży w strategicznych dla nas kategoriach 
oraz podnoszeniu wartości naszych głównych marek. Utrzymanie w kolejnych kwartałach rekordowej 
dynamiki wzrostu z pierwszych miesięcy roku może być trudne do osiągnięcia. Oczekujemy jednak za 
cały rok wzrostu sprzedaży na dobrym poziomie aktywnie wspierając rozwój naszych kluczowych 
marek: CIN&CIN, DORATO, CYDRU LUBELSKIEGO oraz CENTRUM WINA. W połączeniu z kontynuacją 
programu wzrostu efektywności kosztowej pozwoli to nadal zwiększać wartość firmy w najbliższych 
latach” – podsumowuje Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA. 
 
 
 
 

  



 
 

Wyniki finansowe Grupy AMBRA  
 

 (w mln zł) 
I półrocze 

2016/2017 
I półrocze 
2015/2016 

Zmiana % 

Sprzedaż (w mln średnich butelek 0,75 l) 43,6 41,7 +4,6 

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

283,5 255,5 +11,0 

Zysk brutto ze sprzedaży 101,4 89,2 +13,7 

EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) 47,3 41,9 +12,9 

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 41,7 36,2 +15,3 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki  
dominującej 

26,7 22,7 +17,7 

 
 

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 Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej głównym akcjonariuszem (61,12% akcji) 
jest notowany na giełdzie we Frankfurcie niemiecki koncern Schloss Wachenheim AG – jeden z największych światowych producentów win 
musujących. 

 
 

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. +48 506 014 144 
k.koszarna@ambra.com.pl 
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