
 
 

  
Warszawa, 11 maja 2015 r. 

 
Komunikat prasowy 
 
Rekordowe przepływy pieniężne i wzrost sprzedaży Grupy AMBRA – raport za 
trzeci kwartał roku obrotowego 2014/2015 
  
W trzech kwartałach roku obrotowego 2014/2015 Grupa AMBRA wypracowała rekordowe  
51,4 mln zł operacyjnych przepływów pieniężnych. Nadal dynamicznie rosła sprzedaż CYDRU 
LUBELSKIEGO – lidera młodego, szybko rosnącego rynku cydru. Dalszy wzrost sprzedaży 
odnotowały także brandy PLISKA i wódki BACZEWSKI.  
 
Rekordowe operacyjne przepływy pieniężne wypracowane przez Grupę AMBRA były efektem 
optymalizacji zarządzania zapasami i należnościami. Również sprzedaż aktywów nieoperacyjnych w 
pierwszym półroczu przyczyniła się do poprawy sytuacji finansowej i spadku zadłużenia. Pomimo 
bardzo dobrej sytuacji finansowej strata netto w trzecim kwartale wyniosła 6,4 mln zł i była  
o 3,0 mln zł większa niż rok wcześniej. Negatywnie na wyniku finansowym odbiła się zarówno 
sezonowość sprzedaży, jak i czynniki jednorazowe, takie jak zmiana stanu zapasów czy przyspieszone 
wydatki na wsparcie marketingowe CYDRU LUBELSKIEGO.   
 
„Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego rozwoju CYDRU LUBELSKIEGO, a przede wszystkim  
z entuzjastycznego przyjęcia przez konsumentów tej młodej kategorii. Przed nami najważniejszy dla 
cydru sezon letni, do którego przygotowaliśmy się już w trzecim kwartale zwiększając wydatki na tę 
markę, co dodatkowo obciążyło wyniki. Pogorszenie wyniku finansowego w trzecim kwartale roku 
obrotowego 2014/2015 ma również z tego powodu jednorazowy charakter” – mówi Robert Ogór, 
Prezes Grupy AMBRA. „W kolejnym kwartale oraz w następnym roku obrotowym pracować będziemy 
nad poprawą wyników finansowych, do czego przyczynią się niższe koszty działalności, osiągnięcie 
progu rentowności projektu CYDR LUBELSKI, a także zwiększenie efektywności sprzedażowej w 
kluczowych kanałach dystrybucji. Dzięki przejęciu kontroli nad spółką Winezja.pl Sp. z o.o. 
rozwiniemy bezpośrednią sprzedaż wina poprzez wiodący polski portal winiarski www.winezja.pl  
i skorzystamy z synergii z naszą siecią specjalistycznych sklepów winiarskich CENTRUM WINA. 
Pierwsze efekty tych działań będą widoczne w kolejnym roku obrotowym” – podsumowuje Robert 
Ogór. 
 
 
 
  

http://www.winezja.pl/


 
 

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

 (w mln zł) 
Q3 

2014/2015  
Q3 

2013/2014  
Zmiana % 

Sprzedaż (w mln średnich butelek 0,75 l) 10,1 9,1 +10,6 

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

64,6 63,0 +2,6 

Zysk brutto ze sprzedaży 17,7 20,2 -12,2 

EBITDA (zysk/strata operacyjna przed amortyzacją) -4,8 -0,2 +2984,7 

EBIT (zysk/strata z działalności operacyjnej) -7,8 -2,8 +175,0 

Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki  
dominującej 

-6,4 -3,4 +88,4 

 
 
Tabela 2: Wyniki finansowe Grupy AMBRA w trzech kwartałach roku obrotowego 2014/2015 
 

 (w mln zł) 
1-3Q 

2014/2015  
1-3Q 

2013/2014  
Zmiana % 

Sprzedaż (w tys. średnich butelek 0,75 l) 51,4 48,1 +6,9 

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

316,6 312,6 +1,3 

Zysk brutto ze sprzedaży 109,9 107,5 +2,2 

EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) 44,5 40,9 +9,0 

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 35,8 32,9 +9,0 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 20,4 20,3 +0,6 

Zadłużenie oprocentowane netto 46,6 87,7 -46,9 

 

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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