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Wyniki ADVADIS S.A. po trzech kwartałach 2009 roku
Informacja prasowa

ADVADIS S.A. osiągnął w pierwszych dziewięciu miesiącach bieŜącego roku przychody
ze sprzedaŜy w wysokości 482,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 16 proc.
w

stosunku

do

porównywalnych

przychodów

w

analogicznym

okresie

roku

poprzedniego (414,34 mln zł). Zysk operacyjny zwiększył się o blisko 32 proc., sięgając
kwoty 4,6 mln zł, wobec 3,5 mln zł wypracowanych przed rokiem. Zysk netto liczony
narastająco przekroczył po pierwszych trzech kwartałach 3 mln zł.

- ADVADIS funkcjonuje coraz lepiej na poziomie operacyjnym, co widać juŜ w wynikach spółki.
Z kwartału na kwartał zwiększamy rentowność działalności operacyjnej. Po pierwszych trzech
miesiącach wynosiła ona 0,51 proc., po półroczu 0,78 proc., a po dziewięciu miesiącach juŜ
0,95 proc. Prowadzone przez nas nieprzerwanie prace w zakresie zwiększania efektywności
wszystkich poziomów funkcjonowania organizmu powstałego z połączonych spółek, jakim jest
Advadis, nakierowane są na kontynuację tej tendencji takŜe w kolejnych okresach – mówi
Lubomir Serbin, Prezes Zarządu ADVADIS S.A.

W samym trzecim kwartale przychody ze sprzedaŜy spółki wzrosły o 18 proc. – ze 150,8 mln zł
do 178,1 mln zł, a zysk operacyjny zwiększył się o 27 proc. w ujęciu rok do roku – z 1,7 mln zł
do 2,2 mln zł.

- Znaczący wzrost sprzedaŜy potwierdza, iŜ Advadis posiada coraz silniejszą pozycję rynkową.
Trzeci kwartał był dla nas okresem szczytowych obrotów, gdyŜ pogoda w tym okresie sprzyjała
wzrostowi spoŜycia piwa, wód i napojów. W strukturze sprzedaŜy swoją pozycję wzmocniło piwo,
przynosząc 64 proc. przychodów. Zgodnie z tendencją sezonową udziałowo spadło natomiast
spoŜycie alkoholi mocnych – jego wzrostu moŜna oczekiwać w okresie jesienno-zimowym
– wyjaśnia Lubomir Serbin.

- IV kwartał będzie równieŜ bardzo istotny dla całorocznych wyników ze względu na okres
świąteczny. Liczymy, iŜ takŜe w tym okresie uda nam się zwiększyć przychody, potwierdzając
tym samym rosnące znaczenie spółki na tym wymagającym rynku – dodaje Lubomir Serbin.
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Informacje o firmie:
ADVADIS S.A. jest pierwszą na polskim rynku niezaleŜną, skonsolidowaną grupą dystrybucyjną,
świadczącą

wyspecjalizowane

usługi

w

branŜy

piwowarskiej,

napojów

alkoholowych

i bezalkoholowych.
Istotną przewagą rynkową ADVADIS S.A. jest jego ogólnopolski zasięg, pozwalający świadczyć
usługi niedostępne dla małych, rozproszonych na rynku dystrybutorów. Ogólnopolski charakter
oraz niezaleŜność od producentów daje jej moŜliwości oferowania najbardziej atrakcyjnych na
rynku produktów oraz wsparcia ich sprzedaŜy, bez konieczności koncentrowania się na
produktach własnych. Dzięki temu ADVADIS S.A. jest najatrakcyjniejszym dostawcą dla
istniejących i powstających dynamicznie sieci sklepów.
Grupa jest obecna w następujących makroregionach:
•

Śląsk (Katowice, Wodzisław Śląski, Zabrze, Rybnik, Tychy, śory, Mysłowice, Kobielice,
Ćwiklice, Będzin, Zawiercie);

•

Południe (Kraków, Kielce, Wieliczka, Lubartów, Szczurowa, Zakopane);

•

Południowy Zachód (DzierŜoniów, Poznań, Zgorzelec/Jędrzychowice, Leszno, Jelenia Góra,
Jasna Góra, Franowa, Luboń, Świdnica);

•

Północ (Słupsk, Szczecinek, Koszalin);

•

Środkowy Wschód (Bydgoszcz, Koronowo).

Ze względu na duŜą skalę działania, szeroki pakiet usług oraz przejrzystość, wynikającą
z funkcjonowania na rynku publicznym, ADVADIS S.A. stał się takŜe atrakcyjnym partnerem dla
producentów. Poza usługami dystrybucyjnymi, ADVADIS S.A. zaoferuje swoim dostawcom
wsparcie sprzedaŜy poprzez implementację działań producenta (promocje, budowa ekspozycji,
rozszerzenie

powierzchni

sprzedaŜy),

szybkie

wprowadzanie

na

rynek

nowości,

usługi

merchandisingowe oraz realizację polityki cenowej producenta na poziomie detalicznym. Wiedza
rynkowa, pozyskanie najlepszych partnerów do współpracy oraz ich dobra kondycja finansowa
stanowią o sile ADVADIS S.A.

