
 
 

  
Warszawa, 16 lutego 2015 r. 

 
Komunikat prasowy 
 
CYDR LUBELSKI napędza sprzedaż Grupy AMBRA – raport za pierwsze 
półrocze roku obrotowego 2014/2015 
  
W pierwszym półroczu roku obrotowego 2014/2015 Grupa AMBRA zwiększyła sprzedaż w ujęciu 
ilościowym i wartościowym, przede wszystkim dzięki kontynuacji dynamicznego rozwoju swojej 
najmłodszej marki CYDR LUBELSKI, która osiągając wolumen ok. 3 mln litrów umocniła swoją 
pozycję lidera na młodym, szybko rosnącym rynku cydru. 
 
Dzięki dynamicznej sprzedaży CYDRU LUBELSKIEGO łączna sprzedaż na polskim rynku wzrosła, przy 
utrzymaniu sprzedaży większości pozostałych kategorii na poziomie porównywalnym do pierwszego 
półrocza poprzedniego roku obrotowego. Negatywny wpływ na poziom przychodów miał spadek  
sprzedaż wermutów, głównie w kanale dyskontowym. Dynamicznie wzrosła sprzedaż w Rumunii, 
natomiast w Czechach i na Słowacji przychody spadły, przede wszystkim z powodu niższej sprzedaży 
do gastronomii.  
 
Niższe ceny zakupu surowców zwiększyły zysk brutto ze sprzedaży, który osiągnął poziom 92,2 mln zł 
i był wyższy niż rok wcześniej o 5,6%. Spadek kosztów zakupu zrównoważył znaczące inwestycje w 
rozwój marki CYDR LUBELSKI obejmujące wsparcie marketingowe i nakłady na zwiększenie jego 
dostępności, zwłaszcza na dystrybucję w mniejszych sklepach detalicznych. Pomimo kosztów rozwoju 
CYDRU LUBELSKIEGO Grupa AMBRA zamknęła pierwsze półrocze zyskiem ze sprzedaży w wysokości 
37,5 mln zł, czyli o 2,7% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.  
 
Oprócz poprawy wyników z operacji, Grupa AMBRA sprzedała z zyskiem w kwocie 6,2 mln zł znaczącą 
część aktywów nieoperacyjnych: winiarnię w Czechach oraz część nieruchomości w Rumunii. Wzrost 
zysku operacyjnego bez uwzględnienia efektu tych zdarzeń jednorazowych wyniósł 1,7 mln zł, czyli 
4,8%.  
 
W efekcie poprawy wyników i sprzedaży aktywów spadło zadłużenie netto Grupy AMBRA do 
poziomu 100,7 mln zł, co stanowi spadek o 41,2 mln zł, czyli 29,1%. Pozwoliło to obniżyć koszty  
finansowe i zwiększyć zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, który wzrósł do 
poziomu 26,8 mln zł, czyli o 13,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku 
obrotowego. 
 
 „W drugim półroczu bieżącego roku obrotowego oczekujemy dalszego dynamicznego rozwoju marki 
CYDR LUBELSKI i utrzymania niższych kosztów zakupu” – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA. - 
„Będziemy też nadal prowadzić aktywne działania wobec nieco słabnących na rynku wina wermutów 
i win musujących”. 
 
  



 
 

Tabela 1: Wyniki finansowe Grupy AMBRA w pierwszym półroczu roku obrotowego 2014/2015 
 

 (w mln zł) 
1 półrocze 
2014/2015  

1 półrocze 
2013/2014  

Zmiana % 

Sprzedaż (w mln średnich butelek 0,75 l) 41,4 39,0 +6,0% 

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

251,9 249,6 +0,9% 

Zysk brutto ze sprzedaży 92,2 87,3 +5,6% 

EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) 49,4 41,0 +20,3% 

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 43,6 35,7 +22,2% 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 26,8 23,7 +13,2% 

 
 

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 niemiecki koncern 
Schloss Wachenheim AG (poprzednia nazwa: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG). Spółka ta to światowy lider w produkcji i 
dystrybucji win musujących. Jest notowana na giełdzie we Frankfurcie. 

 
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 

Piotr Kaźmierczak 
Dyrektor Finansowy / Wiceprezes Zarządu AMBRA S.A. 
Tel. +48 22 566 33 00 
p.kazmierczak@ambra.com.pl 
 
Katarzyna Koszarna 
Manager Raportowania Finansowego i Relacji Inwestorskich 
Tel. +48 22 566 33 00 
k.koszarna@ambra.com.pl 
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