
 
 

  
Warszawa, 12 listopada 2014 r. 

 
Komunikat prasowy 
 
CYDR LUBELSKI napędza sprzedaż Grupy AMBRA  – raport za pierwszy kwartał 
roku obrotowego 2014/2015 
  
W pierwszym kwartale roku obrotowego 2014/2015 Grupa AMBRA odnotowała zwiększenie 
sprzedaży w ujęciu ilościowym i wartościowym, przede wszystkim dzięki rozwojowi swojej 
najmłodszej marki CYDR LUBELSKI – zdecydowanego lidera nowego, szybko rosnącego rynku cydru. 
 
Wzrost wartości sprzedaży w Polsce o 6,6 mln zł, czyli o 9,7% został osiągnięty pomimo 
obserwowanego spowolnienia polskiego rynku wina. CYDR LUBELSKI nie tylko utrzymał pozycję lidera 
w rosnącym rynku cydru, ale jest też zdecydowanie najbardziej rozpoznawalną i preferowaną marką 
cydru w Polsce.  
Na rynkach zagranicznych przychody netto ze sprzedaży w pierwszym kwartale roku obrotowego 
2014/2015 spadały. Niższe o 0,9 mln zł przychody ze sprzedaży w Czechach i na Słowacji związane 
były z osłabieniem kursu czeskiej korony i  niższą sprzedażą do gastronomii. W Rumunii przychody ze 
sprzedaży netto spadły o 0,7 mln zł, co wynikało z jednorazowego wzrostu sprzedaży alkoholi 
mocnych w roku ubiegłym przed podwyżką akcyzy. 
 
Inwestycje w dynamiczny wzrost marki CYDR LUBELSKI w zakresie marketingu i dystrybucji obciążyły 
zysk brutto ze sprzedaży, który spadł o 0,2 mln zł, czyli o 0,6%. Dodatkowo zwiększona została 
organizacja sprzedaży, co w konsekwencji spowodowało wzrost kosztów wynagrodzeń. W efekcie 
tych inwestycji zysk operacyjny EBIT spadł o 0,8 mln zł, czyli o 11,0% w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. 
 
Pomimo wzrostu sprzedaży Grupa AMBRA zmniejszyła poziom zapasów w porównaniu  
do 30 września 2013 r. Umożliwiło to obniżenie o 8,7 mln zł (9,1%) zadłużenia oprocentowanego oraz 
kosztów finansowych netto. Niższe koszty finansowe nie zrekompensowały jednak w całości niższego 
zysku operacyjnego, w wyniku czego zysk netto po udziałach mniejszości Grupy AMBRA spadł  o 1,0 
mln zł i wyniósł 2,4 mln zł.    
 
„W kolejnych kwartałach oczekujemy stabilnego poziomu sprzedaży wina i kontynuacji dynamicznego 
rozwoju marki CYDR LUBELSKI” – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA. - „W sezon świąteczny 
wkraczamy z nowym designem opakowań głównych marek CIN&CIN i EL SOL oraz świeżymi 
pomysłami na duże aktywacje konsumenckie”. 
  



 
 

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

 (w mln zł) 
1Q 

2014/2015  
1Q 

2013/2014  
Zmiana % 

Sprzedaż (w mln średnich butelek 0,75 l) 13,8 11,7 +17,8% 

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

86,8 81,8 +6,1% 

Zysk brutto ze sprzedaży 30,3 30,5 -0,6% 

EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) 9,0 9,8 -7,9% 

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 6,3 7,1 -11,0% 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2,4 3,4 -28,1% 

 
 

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 
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 / Członek 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 

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

