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Komunikat prasowy 
 
Dzięki rosnącej sprzedaży i niższym kosztom AMBRA dwukrotnie 
zwiększyła zysk – raport za pierwszy kwartał roku obrotowego 
2013/2014 
 
W pierwszym kwartale roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA wypracowała 3,4 
mln zł zysku netto - ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Źródłem podwojenia 
zysku była rosnąca sprzedaż przy niższych kosztach operacyjnych. Przychody ze 
sprzedaży wzrosły w Grupie Ambra o 7,7%; w Polsce przychody Grupy rosły w tempie 
7,8%, czyli ponad dwukrotnie szybciej niż rynek wina, który wzrósł o 2,9%. 
 
„Cieszą nas wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale. Zarówno rosnąca sprzedaż, jak i 
dynamiczny wzrost zysków spełniły przyjęte na ten rok priorytety naszej strategii: 
przyśpieszenia ekspansji naszych głównych marek przy jednoczesnym zwiększaniu 
efektywności operacji. Procentują w tym działania przeprowadzone w minionym roku. Nie 
spoczywamy na laurach i w kolejnych kwartałach chcemy nadal poprawiać nasze wyniki 
zarówno rynkowe, jak i finansowe” – podsumowuje wynik pierwszego kwartału Robert Ogór, 
Prezes Grupy AMBRA.  

Dynamiczne tempo wzrostu sprzedaży jest zarówno efektem bardzo dobrych wyników 
głównych marek CIN&CIN, EL SOL i FRESCO, jak i wprowadzenia nowych marek SUTTER 
HOME i CYDR LUBELSKI. Udało się również zwiększyć sprzedaż na rynkach 
zagranicznych, pomimo utrzymującej się tam niekorzystnej sytuacji rynkowej i gospodarczej.  

Obok rosnącej sprzedaży źródłem poprawy wyników finansowych Grupy AMBRA były 
przeprowadzone w poprzednim roku obrotowym działania restrukturyzacyjne. Połączenie 
AMBRA i Centrum Wina oraz zamknięcie nierentownej winiarni w Czechach pozwoliły 
obniżyć koszty operacyjne w kwartale o 948 tys. zł, co również przyczyniło się do wzrostu 
zysku operacyjnego o 32%. Z drugiej strony działania te przyczyniły się do dalszego 
obniżenia zadłużenia i kosztów finansowych.   

W efekcie zysk netto akcjonariuszy większościowych wyniósł 3,4 mln zł i był o 108% wyższy 
niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku obrotowego. „Naszym priorytetem jest nie tylko 
wzrost zysków, ale przede wszystkim stały wysoki poziom przepływów pieniężnych jako 
źródło rosnących dywidend dla akcjonariuszy. W pierwszym kwartale poprawiliśmy więc nie 
tylko zyski, ale również przepływy gotówkowe, a wypłacona 5 listopada dywidenda w 
wysokości 0,43 zł na akcję była po raz kolejny wyższa niż rok temu” – dodaje Robert Ogór, 
Prezes Grupy AMBRA. 

 

 

  



 
 

(w mln zł) 
I kwartał 

2013/2014 
I kwartał 

2012/2013 
Zmiana % 

Sprzedaż (w mln średnich butelek 0,75 l) 11,7 11,1 +5,2% 

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

86,1 80,0 +7,7% 

Zysk brutto ze sprzedaży 30,5 29,7 +2,9% 

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej przed amortyzacją) 9,8 7,9 +23,6% 

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 7,1 5,3 32,2% 

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 3,4 1,6 +108,6% 

Zadłużenie oprocentowane netto 95,0 134,2 -29,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 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 czy PICCOLO 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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