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Komunikat prasowy 
 
AMBRA poprawia wyniki mimo słabszej dynamiki rynku wina 
  
Pomimo nieznacznego spadku przychodów o 1,5% Grupa AMBRA – lider polskiego rynku wina – 
zwiększyła zysk netto, który wzrósł o 57,6% osiągając 26,1 mln zł. Dynamicznie rosła sprzedaż 
CYDRU LUBELSKIEGO, która przekroczyła 10 mln zł. 
 
W zakończonym 30 czerwca roku obrotowym 2013/2014 Grupa AMBRA odnotowała niewielki spadek 
przychodów spowodowany niższą sprzedażą eksportową (głównie do Rosji) oraz niższą sprzedażą w 
segmencie droższych win do gastronomii. Wzrosła sprzedaż Grupy w najważniejszych kanałach 
dystrybucji w Polsce (sieci i hurt).  

„W roku 2013/2014 mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem wzrostu rynku wina do 2,7%, czyli 
znacznie poniżej wieloletniej dynamiki wzrostu konsumpcji wina w Polsce. Nie przewidujemy 
znaczącej poprawy dynamiki trendu w najbliższym okresie. Dlatego duże znaczenie przywiązujemy do 
wzrostu CYDRU LUBELSKIEGO, naszej najmłodszej i najszybciej rosnącej marki. Tak dynamiczny 
wzrost związany był oczywiście ze znaczącymi wydatkami na rozwój CYDRU LUBELSKIEGO, zarówno 
na zwiększenie jego dostępności w sklepach jak i na wsparcie marketingowe. Wydatki te wprawdzie 
istotnie obciążyły nasze zyski w minionym roku obrotowym, ale dzięki nim osiągnęliśmy pozycję 
zdecydowanego lidera na nowym rynku cydru. W bieżącym roku obrotowym planujemy 2-3 krotnie 
zwiększyć sprzedaż CYDRU LUBELSKIEGO. W perspektywie kolejnych lat CYDR LUBELSKI powinien 
znacząco wpłynąć na zwiększenie naszych zysków” – stwierdza Prezes Grupy AMBRA, Robert Ogór. 

Wyższe niż w latach ubiegłych koszty zakupu wina oraz koszty rozwoju marki CYDR LUBELSKI 
spowodowały spadek zysku operacyjnego o 5,6% do 30,2 mln zł. Dzięki dalszej obniżce kosztów 
operacyjnych i finansowych, a także niższym kosztom podatków Grupa AMBRA znacząco poprawiła 
zysk netto, który w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego wzrósł o 57,6% do poziomu 26,1 
mln zł.   

Podobnie jak w latach ubiegłych Grupa AMBRA wypracowała wysokie przepływy pieniężne z 
działalności operacyjnej, które wyniosły 30,3 mln zł. „Nasza strategia zakłada zrównoważony rozwój 
w oparciu o portfel marek generujący gotówkę, regularny wzrost dywidend dla akcjonariuszy i 
reinwestowanie pozostałej części zysków w obiecujące projekty rozwojowe takie jak CYDR LUBELSKI. 
W tym roku podobnie jak w latach poprzednich zwiększamy dywidendę na akcję – wyniesie ona 45 
groszy, a jej rentowność osiągnie poziom blisko 5%.” – informuje Prezes Grupy AMBRA, Robert Ogór. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela: Wyniki finansowe Grupy AMBRA 

 (w mln zł) 
Rok obrotowy 

2013/2014  
Rok obrotowy 

2012/2013  
Zmiana % 

Sprzedaż (w mln średnich butelek 0,75 l) 60,3 61,4 -1,8% 

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

418,2 424,6 -1,5% 

Zysk brutto ze sprzedaży 132,2 140,7 -6,0% 

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 30,2 32,0 -5,6% 

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 26,1 16,5 +57,6% 

Zadłużenie oprocentowane netto 85,8 83,7 +2,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 

Grupa AMBRA 

Grupa AMBRA jest liderem rynku wina i cydru 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, PLISKA, PICCOLO czy CYDR LUBELSKI 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 (ok. 61% 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. 
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