
 
 

Warszawa, dnia 13 maja 2020 r. 

 
Komunikat prasowy 
 
Grupa AMBRA utrzymuje dwucyfrową dynamikę sprzedaży – 
raport Grupy AMBRA za trzeci kwartał roku obrotowego 
2019/2020 
  
W trzecim kwartale roku obrotowego 2019/2020 przychody ze sprzedaży na głównych 
rynkach działalności Grupy AMBRA wzrosły o 10,6 mln zł, czyli 11,1% pomimo ograniczenia 

sprzedaży w dostawach do gastronomii i w sklepach specjalistycznych w wyniku pandemii 
COVID-19. Do wzrostu sprzedaży w największym stopniu przyczyniły się wina spokojne, 

alkohole wysokoprocentowe i napoje bezalkoholowe.  

 
Wpływ pandemii COVID-19 zaczął istotnie wpływać na sprzedaż i wyniki Grupy AMBRA od połowy marca 2020 roku, 
głównie w kanałach dystrybucji obejmujących dostawy do gastronomii (HoReCa) i poprzez sieć specjalistycznych 
sklepów winiarskich i alkoholi premium CENTRUM WINA / DISTILLERS LIMITED. Sprzedaż w tych kanałach 
dystrybucji odpowiada za ok. 15% całkowitej sprzedaży Grupy. 
 
Pomimo negatywnego efektu pandemii sprzedaż Grupy AMBRA wzrosła w trzecim kwartale roku obrotowego 
2019/2020. W wartościowy wzrost sprzedaży ponownie największy wkład miały wina spokojne, wśród których 
wyróżniały się w Polsce wina FRESCO i PORTADA, przejęta w 2019 r. rumuńska marka SANGE DE TAUR oraz wina 
z owoców NÁŠ SAD w Czechach i Słowacji. Przychody ze sprzedaży win spokojnych wzrosły w trzecim kwartale 
2019/2020 roku o 8,9%. Jeszcze dynamiczniej rosła sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych. Do wzrostu o 19,1% 

przyczyniły się w szczególności brandy PLISKA i ZAREA, whisky i wódki BACZEWSKI oraz alkohole premium 
sprzedawane w sieci sklepów DISTILLERS LIMITED. Również dynamicznie rozwijała się kategoria napojów 
bezalkoholowych, której wzrost wyniósł 17,5%, przede wszystkim dzięki nowemu opakowaniu napoju dla dzieci 
PICCOLO.  
 
Na głównym rynku działalności Grupy AMBRA, czyli w Polsce przychody ze sprzedaży wzrosły w trzecim kwartale 
2019/2020 roku o 8,2% - ponownie szybciej niż cały rynek wina, którego dynamika wyniosła w tym okresie 6,8%. 
Jeszcze szybciej rosła sprzedaż na rynkach zagranicznych: w Rumunii w tempie 48,1%, a w Czechach i Słowacji – 
9,5% (w walutach lokalnych). Wzrost organiczny (oczyszczony o efekt przejęć marki SANGE DE TAUR w Rumunii i 
spółki Vino-Klub.cz s.r.o. w Czechach) na rynkach zagranicznych wyniósł odpowiednio 9,5% i 3,3%. 
 
Niższe tempo wzrostu marży i zysku brutto ze sprzedaży w trzecim kwartale 2019/2020 roku w porównaniu do 
dynamiki przychodów ze sprzedaży wynikało głównie z kosztów różnic kursowych z tytułu zakupów, wyższych 
kosztów dystrybucji i wsparcia marketingowego oraz nieco niższego udziału kanałów premium. Zysk brutto ze 
sprzedaży wyniósł 34,5 mln zł i był o 0,2 mln zł niższy niż przed rokiem, a jego rentowność spadła o 2,6 punktu 
procentowego. 
 
Strata z działalności operacyjnej (EBIT) wyniosła 1,2 mln zł w trzecim kwartale 2019/2020 roku i była o 2,9 mln zł 
niższa w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego. 
Na wysokość straty miały wpływ również wyższe koszty wynagrodzeń w Rumunii, związane z niesłabnącą presją 
płacową na większości stanowisk. Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 2,5 
mln zł była o 2,3 mln wyższa niż strata wykazana przed rokiem.  
 
„W okres pandemii COVID-19 wkroczyliśmy w bardzo dobrej kondycji: z wysoką dynamiką sprzedaży i niskim 
zadłużeniem. Już w marcu wprowadziliśmy pierwsze kroki obniżające koszty. Nasza strategia na okres spowolnienia 
konsumpcji opiera się na koncentracji na naszych głównych sprawdzonych markach – liderach swoich kategorii w 
średnich segmentach cenowych. Jednocześnie pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego wpływu pandemii w 
sieci sklepów CENTRUM WINA poprzez renegocjację umów najmu i zamknięcie części sklepów w najmniej 
rentownych lokalizacjach” – mówi Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA. 

 
  



 
 

Tabela: Wyniki finansowe Grupy AMBRA za trzeci kwartał roku obrotowego 2019/2020   

 

 (w mln zł) 
Trzeci 

kwartał 
2019/2020  

Trzeci 
kwartał 

2018/2019  
Zmiana % 

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

13,6 12,4 +10,0 

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

105,5 94,9 +11,1 

EBIT zaraportowany/skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych -1,2 1,6 -176,2 

Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki  
dominującej zaraportowany/skorygowany o wpływ zdarzeń 
jednorazowych 

-2,5 -0,2 -1022,8 

 

 
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 
Manager ds. Raportowania i Relacji Inwestorskich 
Tel. +48 506 014 144 
k.koszarna@ambra.com.pl 
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