
 
 

  
Warszawa, 12 maja 2014 r. 

 
Komunikat prasowy 
 
Dobre wyniki kwartalne Grupy AMBRA. Wzrosła sprzedaż i zysk operacyjny – 
raport za trzeci kwartał roku obrotowego 2013/2014 
  
Trzeci kwartał roku obrotowego 2013/2014 był udany dla Grupy AMBRA zarówno pod względem  
sprzedaży, jak i wyników finansowych. Dzięki dobrej dynamice sprzedaży osiągniętej przede 
wszystkim na rynku polskim połączonej z niższymi kosztami operacyjnymi wynik operacyjny był 
wyższy o 8,4% w porównaniu z trzecim kwartałem poprzedniego roku obrotowego.  
 
Wzrost przychodów netto ze sprzedaży Grupy AMBRA – lidera polskiego rynku wina – o 4,5% 
wartościowo i o 8,9% ilościowo napędzany był przede wszystkim przez główne marki Grupy w 
segmencie win stołowych (EL SOL, FRESCO, SUTTER HOME) oraz wermutów (CIN&CIN). Na dobrą 
dynamikę sprzedaży na rynku polskim wynoszącą ponad 10% wpłynęły także bardzo dobre wyniki 
sprzedażowe nowej marki CYDR LUBELSKI. W kolejnym kwartale oczekiwana jest również stopniowa 
poprawa obecnie mniej korzystnej sytuacji na rynkach zagranicznych, która spowodowana była 
głównie przesunięciem sprzedaży na czwarty kwartał w Czechach i na Słowacji oraz podwyżką akcyzy 
na alkohole mocne w Rumunii. 
 
Nieco niższa rentowność zysku ze sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym wynikała głównie z 
inwestycji w rozszerzenie sprzedaży i promocję marki CYDR LUBELSKI oraz sprzedaży zapasów 
produktów wyprodukowanych w poprzednich okresach z surowców zakupionych po wyższych niż 
obecnie cenach zakupu. Jednocześnie obniżone zostały koszty operacyjne, co pozwoliło na 
zmniejszenie straty operacyjnej o ponad 8%.  
 
„W kolejnych okresach oczekujemy dalszej poprawy dynamiki sprzedaży naszych marek, czemu 
sprzyjać będzie między innymi młody i szybko rosnący rynek cydru w Polsce. Spodziewamy się także 
wzrostu rentowności sprzedaży z uwagi na obserwowane niższe ceny surowców na rynkach 
europejskich. Wierzymy, że inwestycja w markę CYDR LUBELSKI pozwoli na dalsze rozwijanie naszych 
perspektyw rynkowych i przełoży się na wzrost wartości Grupy AMBRA dla naszych akcjonariuszy.” – 
podsumowuje Robert Ogór, Prezes Zarządu AMBRA S.A. 
 
Zysk Grupy AMBRA po trzech kwartałach bieżącego roku obrotowego jest wyższy o 6% w porównaniu 
z tym samym okresem poprzedniego roku obrotowego i wynosi 20,3 mln zł.  
 
 
  



 
 

Tabela 1: Wyniki finansowe Grupy AMBRA w trzecim kwartale roku obrotowego 2013/2014 
 

 (w mln zł) 
3Q 

2013/2014  
3Q 

2012/2013  
Zmiana % 

Sprzedaż (w tys. średnich butelek 0,75 l) 9 113 8 365 +8,9% 

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

68,8 65,8 +4,5% 

Zysk brutto ze sprzedaży 20,2 20,1 +0,5% 

EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) -0,2 -0,7 +78,9% 

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) -2,8 -3,1 +8,4% 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -3,4 -3,2 -4,7% 

 
 
Tabela 2: Wyniki finansowe Grupy AMBRA w trzech kwartałach roku obrotowego 2013/2014 
 

 (w mln zł) 
1-3Q 

2013/2014  
1-3Q 

2012/2013  
Zmiana % 

Sprzedaż (w tys. średnich butelek 0,75 l) 48 144 49 069 -1,9% 

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

329,7 334,5 -1,4% 

Zysk brutto ze sprzedaży 107,5 114,7 -6,3% 

EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) 40,9 41,6 -1,8% 

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 32,9 34,1 -3,7% 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 20,3 19,1 +6,0% 

Zadłużenie oprocentowane netto 87,7 86,9 +0,9% 

 
 
  



 
 

 

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 (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. 
 
 
 
 
 

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 
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