
 
 

  
Warszawa, dnia 13 września 2016 r. 

 
Komunikat prasowy 
 
Wzrost sprzedaży win powyżej rynku – raport Grupy AMBRA za rok obrotowy 
2015/2016 
  
Rok obrotowy 2015/2016 był dla Grupy AMBRA okresem dynamicznego rozwoju kategorii win 
stołowych w Polsce oraz głównych marek na rynku rumuńskim. Przychody netto ze sprzedaży 
wzrosły o prawie 7%. Niskie zadłużenie oraz wysoki poziom przepływów pieniężnych pozwoliły na 
zaproponowanie akcjonariuszom wyższej niż przed rokiem dywidendy. 
 
W roku obrotowym 2015/2016 przychody ze sprzedaży Grupy AMBRA wyraźnie przyspieszyły. „Strategia 
wzrostu oparta o zdywersyfikowany portfel win i innych alkoholi oraz wiodącą pozycję we wszystkich 
dochodowych kanałach dystrybucji potwierdziła się, a konsekwentne inwestowanie w rozwój kategorii win 
stołowych zaowocowało dynamiką tej kategorii powyżej 10% - znacznie powyżej rynku wina w Polsce” – mówi 
Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA. 
 
Zwiększenie sprzedaży odnotowały wszystkie główne marki win stołowych, wśród których na szczególną uwagę 
zasługuje wprowadzone w poprzednim roku wino FRESCO Frizzante. Dynamicznie rosła także sprzedaż 
winiarskich sklepów specjalistycznych CENTRUM WINA oraz do gastronomii. Szczególny sukces został także 
osiągnięty na rynku rumuńskim, gdzie wzrost sprzedaży przekroczył 25%, a marka ZAREA osiągnęła pozycję 
lidera kategorii win musujących w Rumunii. 
 
Poniżej oczekiwań rósł rynek cydru w Polsce. Jego wartość wzrosła w okresie całego roku obrotowego 
2015/2016, ale w okresie letnim cydr odnotował przejściowe spadki. „Pomimo dużej presji konkurencji CYDR 
LUBELSKI potwierdził jednak swoją pozycję ilościowego i jakościowego lidera rynku. Wprowadziliśmy do 
dystrybucji jednoodmianowy CYDR LUBELSKI ANTONÓWKA, PERRY LUBELSKI z gruszek odmiany Konferencja 
oraz CYDR LUBELSKI Niefiltrowany. Te nowości spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem przez konsumentów i 
jesteśmy przekonani, że zwiększą przyszłą wartość marki dla naszych akcjonariuszy” – stwierdza Robert Ogór. 
 
Pomimo wystąpienia dodatkowych niekorzystnych czynników w postaci osłabienia złotego czy spadku rynku 
win typu aperitif wyniki finansowe Grupy AMBRA (skorygowane o ubiegłoroczne jednorazowe zyski ze 
sprzedaży aktywów nieoperacyjnych) poprawiły się. Zakładane efekty przyniosła optymalizacja kosztów na 
rynku polskim. Podobnie jak w poprzednim roku obrotowym poprawiło się wykorzystanie majątku i zmniejszyło 
zadłużenie oprocentowane netto do rekordowo niskiego poziomu 39 mln zł, a wskaźnik dług/EBITDA spadł do 
poziomu 0,86. „Bardzo dobra kondycja finansowa pozwala nam kontynuować politykę wzrostu wypłacanej 
dywidendy i zaproponować naszym akcjonariuszom wypłatę w wysokości 52 groszy na akcję” – informuje 
Robert Ogór. 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
Tabela 1: Wyniki finansowe Grupy AMBRA  
 

 (w mln zł) 
Rok 

obrotowy 
2015/2016  

Rok 
obrotowy 
2014/2015  

Zmiana % 

Sprzedaż (w mln średnich butelek 0,75 l) 68,2 64,9 +5,0 

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

424,1 396,9 +6,9 

Zysk brutto ze sprzedaży 139,0 135,4 +2,6 

EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) 45,3 46,1 -1,8 

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 34,0 34,2 -0,6 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki  
dominującej 

17,9 19,0 -6,0 

 
 
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. 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 22 566 33 00 
k.koszarna@ambra.com.pl 

mailto:p.kazmierczak@ambra.com.pl
mailto:k.koszarna@ambra.com.pl

