
 
 

Warszawa, dnia 15 września 2020 r. 

 
Komunikat prasowy 
 
Grupa AMBRA zwiększa zysk i wypłaca dywidendę – raport za rok 
obrotowy 2019/2020 
  
Rok obrotowy 2019/2020 był kolejnym okresem, w którym Grupa AMBRA rosła 
szybciej niż rynek wina. Pomimo pandemii COVID-19 wzrosły wyniki oraz 
realizowane były inwestycje i akwizycje.  
 
Dynamika przychodów ze sprzedaży na głównych rynkach działalności – w Polsce, Czechach, Słowacji i 

Rumunii wyniosła 9%, a wartość przychodów na tych rynkach osiągnęła 582,7 mln zł. Do lutego 2020 

roku przychody rosły jeszcze szybciej – w tempie 12%, jednak pandemia COVID-19 wpłynęła 
negatywnie sprzedaż w kolejnych miesiącach, w szczególności w sklepach specjalistycznych CENTRUM 

WINA / DISTILLERS LIMITED, do gastronomii i w hipermarketach. 
 

Podobnie jak w ubiegłych latach dynamicznie rosła sprzedaż win spokojnych – w tempie 12%, w 

szczególności win FRESCO, PORTADA, CONO SUR czy ISLA NEGRA, a dynamikę tej kategorii dodatkowo 
zwiększyła nowa marka SANGE DE TAUR w Rumunii nabyta w 2019 roku. Jeszcze szybciej rosła sprzedaż 

alkoholi wysokoprocentowych – o 17,0%, a liderami wzrostów były brandy PLISKA w Polsce i ZAREA w 
Rumunii. Sprzedaż napojów bezalkoholowych wzrosła o 10,4%, do czego przyczynił się sukces nowego 

ciekawego opakowania PICCOLO. 

 
„Rok 2019/2020 był rokiem, w którym znacząco zwiększyliśmy inwestycje w dalszy rozwój Grupy. W 

Polsce zmodernizowaliśmy jedną z linii produkcyjnych w naszym zakładzie w Woli Dużej i przejęliśmy 
brakującą połowę praw do marek PLISKA i SŁONECZNY BRZEG, w Czechach sfinalizowane zostały trzy 

akwizycje spółek dające podstawy do budowy organizacji sprzedaży win i alkoholi premium, a zakup 
marki win SANGE DE TAUR w Rumunii znacząco wzmocnił portfolio produktów.” – mówi Robert Ogór, 

Prezes Grupy AMBRA. 

 
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) za rok obrotowy 2019/2020 wyniósł 58,5 mln zł i był wyższy w 

porównaniu z rokiem ubiegłym o 5,2%. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
wyniósł 34,7 mln zł wobec 32,9 mln zł w roku ubiegłym. Pomimo wyższych inwestycji i niepewności 

związanej z COVID-19 zaproponowana przez Zarząd dywidenda pozostaje na poziomie roku ubiegłego 

i wynosi 0,70 zł na akcję. 
 

„W kolejnym roku działalności jesteśmy przygotowani na dalszy niekorzystny wpływ pandemii COVID-
19, co nie oznacza, że rezygnujemy z naszej strategii tworzenia i sprzedaży produktów wysokiej jakości 

i wartości. Częścią tej strategii jest przyjęta przez Grupę AMBRA Strategia Zrównoważonego Rozwoju 
na lata 2020-2025, której celem jest zmniejszenie naszego negatywnego wpływu na środowisko. 

Jesteśmy również przekonani, że takie podejście otworzy przed nami nowe perspektywy rozwoju i będzie 

w dłuższej perspektywie korzystne zarówno dla akcjonariuszy, jak i pozostałych interesariuszy Grupy 
AMBRA.” – podsumowuje Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA. 

 
  



 
 

Tabela: Wyniki finansowe Grupy AMBRA za rok obrotowy 2019/2020   

 

 (w mln zł) 
Rok 

obrotowy 
2019/2020  

Rok 
obrotowy 

2018/2019  
Zmiana % 

Sprzedaż na głównych rynkach (z wyłączeniem sprzedaży eksportowej) 
(w mln średnich butelek 0,75 l) 

79,8 73,5 +8,5 

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

582,7 534,6 +9,0 

EBIT zaraportowany 58,5 55,6 +5,2 

EBIT skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych 58,1 57,2 +1,6 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
zaraportowany 

34,7 32,9 +5,5 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki  
dominującej skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych 

35,2 33,7 +4,5 

 

 
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, FRESCO, PICCOLO, PLISKA, CYDR LUBELSKI, ZAREA to przykłady marek, które należą do Grupy i są liderami pod 
względem sprzedaży w swoich segmentach rynku. Pod marką CENTRUM WINA/DISTILLERS LIMITED Grupa AMBRA prowadzi w 
Polsce największą sieć specjalistycznych sklepów winiarskich, jest również największym dostawcą win premium do gastronomii.  

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 
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju 
Tel. +48 506 014 144 
k.koszarna@ambra.com.pl 

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

