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GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. 
Skonsolidowany Raport Kwartalny  

na dzień i za okres zakończony 31.03.2012 

 

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego dla Grupy 

Kapitałowej Żywiec S.A. oraz skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla jednostki 

dominującej Grupa Żywiec S.A. za I kwartał 2012 roku 

 
 

I. Zasady sporządzania skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego oraz skróconego 
kwartalnego sprawozdania finansowego dla Grupy Żywiec S.A. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 

z pzm.). 

 

Dane do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego kwartalnego sprawozdania 

finansowego dla Grupy Żywiec S.A. zostały sporządzone z zastosowaniem tych samych zasad 

rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. 

 

Wszystkie kwoty przedstawione w kwartalnym sprawozdaniu finansowym są wykazane w tysiącach złotych, 

tysiącach EUR i sztukach (liczba akcji). 

 

Dane w tysiącach EUR przeliczone zostały według kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP:  

 

1. Pierwszy kwartał 2012: 

− pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań według kursu 1EUR = 4,1616 PLN (kurs 

średni na 31.03.2012); 

− pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za I kwartał według kursu 1EUR = 4,1750 PLN 

(średni kurs za okres 01.01.2012 – 31.03.2012); 

 

2. Pierwszy kwartał 2011: 

− pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań według kursu 1EUR = 4,0119 PLN (kurs 

średni na 31.03.2011); 

− pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za I kwartał według kursu 1EUR = 3,9742 PLN 

(średni kurs za okres 01.01.2011 – 31.03.2011). 
 

II. Organizacja Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 
 

Na dzień 31 marca 2012 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. („Grupa Kapitałowa”) składała się z 7 spółek 

(w tym m. in. 1 spółki produkcyjnej i 1 spółki dystrybucyjnej). Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej 

jest Grupa Żywiec S.A., pozostałe spółki są spółkami zależnymi bezpośrednio od Grupy Żywiec S.A., a 

Chmiel Polski S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” 

S.A. jednostkami stowarzyszonymi. Podstawowym segmentem działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 

jest produkcja piwa oznaczona kodem PKD 2007 – 1105 Z, jego dystrybucja, a także dystrybucja innych 

napojów alkoholowych i bezalkoholowych. 

 
 Nazwa jednostki Udział 

procentowy 
 

1 Grupa Żywiec S.A.  jednostka dominująca 

2 Centrum Finansowo-Księgowe Żywiec Sp. z o.o.  100% podlega konsolidacji 

3 Trans Trade - Żywiec Sp. z o.o. 100% podlega konsolidacji 

4 Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.  100% podlega konsolidacji 

5 
Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
100% podlega konsolidacji 

6 Chmiel Polski S.A. w upadłości likwidacyjnej* 48,10% wyceniona metodą praw własności 

7 Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” S.A.** 60,35% wyceniona metodą praw własności 

* Sąd Rejonowy w Lublinie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia 5 lutego 2010 

roku ogłosił upadłość Chmiel Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie  

** Grupa Żywiec S.A. posiada 43,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego „Giełda Elbląska” S.A. 

2 z 18



GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. 
Skonsolidowany Raport Kwartalny  

na dzień i za okres zakończony 31.03.2012 

 

III. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, 
wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 
 

Grupa Żywiec S.A. wynegocjowała warunki handlowe umów dotyczących zakupu butelek do rozlewu piwa 

w roku 2012 z następującymi podmiotami: 

 - Ardagh Glass S.A. z siedzibą w Gostyniu (kod pocztowy: 63-800) ul. Starogostyńska Nr 9. 

Wynegocjowana wartość przedmiotu umowy stanowi 57 343 tys. złotych; 

 - Vetropack Moravia Glass A.S. z siedzibą w Kyjov,  697 29 ul. Havlickova 180, Republika 

Czeska. Wynegocjowana wartość przedmiotu umowy wynosi 43 154 tys. złotych; 

 - O-I Sprzedaż i Dystrybucja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu (kod pocztowy: 37-500), ul. 

Morawska 1. Wynegocjowana wartość przedmiotu umowy wynosi 36 551 tys. złotych. 

 

Grupa Żywiec S.A. wynegocjowała warunki handlowe umów dotyczących zakupu puszek do rozlewu piwa 

w roku 2012 z następującymi podmiotami: 

 - CAN-PACK S.A.  z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-358) ul. Jasnogórska 1. 

Wynegocjowana wartość przedmiotu umowy wynosi 151 440 tys. złotych; 

 - Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-520) ul. 

Wiśniowa 40. Wynegocjowana wartość umowy stanowi 208 311 tys. złotych. 

 

Uchwałą  nr 2/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Jan Derck 

van Karnebeek  został powołany w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się 
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 

2014. 

Jan Derck van Kernebeek sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. od 

dnia 9 marca 2012 roku. 

 

W dniu 24 lutego 2012 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą 
w Katowicach umowę o udostępnienie linii kredytowej w rachunku bieżącym do wysokości 100 000 tys. 

złotych. Okres kredytowania upływa z dniem 18 czerwca 2013 roku. Kredyt przeznaczony jest na 

finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Cena kredytu oparta jest o stopę rynkową WIBOR 

plus marża. Niniejsza umowa zastępuje umowę kredytową z dnia 18 czerwca 2009 roku z pzm. podpisaną 
pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. a Spółką.  
 

W dniu  9 marca 2012 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 

Statutu Spółki postanowiła wybrać spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-867, ul. Chłodna 51, jako biegłego rewidenta do badania 

sprawozdań finansowych Grupy Żywiec S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy 

Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2012. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
sp.k. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 

3546. 

 

W dniu 9 marca 2012 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. 

postanowiła z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania 

finansowe za rok 2011, ponownie powołać Pana Radovana Sikorsky na Członka Zarządu Grupy Żywiec 

S.A. na kolejną trzyletnią kadencję. 
 

W dniu 16 marca 2012 roku Pan Mariusz Borowiak złożył pisemne oświadczenie skierowane do Rady 

Nadzorczej Spółki, iż z dniem 30 kwietnia 2012 roku rezygnuje z funkcji Członka Zarządu Grupy Żywiec 

S.A. 

 

W dniu 29 marca 2012 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie 

aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 120 000 tys. złotych przedłużający termin 

obowiązywania umowy na okres 1 roku, tj. do dnia 31 marca 2013 roku. Kredyt przeznaczony jest na 

finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus 

marża. 

 

Zarząd Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. § 2, art. 402
2 

k.s.h. oraz § 21 

Statutu Spółki zwołał na dzień 18 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. 
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IV. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe 
 

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 

 

I kwartał 2012 roku 

 

W pierwszym kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów osiągnęły poziom 717 691 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2011 roku 

skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 717 141 tys. złotych. 

 

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2012 roku wyniósł 6 562 tys. 

złotych. 

 

W pierwszym kwartale 2012 roku Grupa poniosła stratę netto w wysokości 4 582 tys. złotych, podczas gdy 

w takim samym okresie roku ubiegłego zanotowano stratę netto w wysokości 4 861 tys. złotych 
 

Jednostka dominująca Grupa Żywiec S.A. 

 

I kwartał 2012 roku 

 

W pierwszym kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły 

poziom 725 348 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2011 roku wyniosły 728 034 tys. złotych, 

co oznacza spadek przychodów netto w 2012 roku o 0,37 %. 

 

Strata z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2012 roku wyniosła 8 190 tys. złotych. 

 

W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka poniosła stratę netto w wysokości 17 204 tys. złotych, podczas 

gdy w takim samym okresie roku ubiegłego Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 25 814 tys. złotych. 

 

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 

 

Ogółem stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia oraz zobowiązań z tytułu świadczeń 
emerytalnych i nagród jubileuszowych w spółkach Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień 31 marca 2012 

roku wyniósł 68 630 tys. złotych, co oznacza wzrost o 162 tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień  
31 grudnia 2011 roku. 

 

Za pierwszy kwartał 2012 roku nie wystąpiło zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wg stanu na dzień 31 marca 2012 roku wyniosło 

37 267 tys. złotych, co oznacza wzrost o 2 986 tys. złotych wobec stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. 

 

Jednostka dominująca Grupa Żywiec S.A. 

 

W jednostce dominującej Grupa Żywiec S.A. stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia oraz 

zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych na dzień 31 marca 2012 roku wyniósł 

46 455 tys. złotych, co oznacza wzrost o 3 815 tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 

2011 roku. 

 

Na dzień 31 marca 2012 roku nie wystąpiło zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wg stanu na dzień 31 marca 2012 roku wyniosło 

29 409 tys. złotych, co oznacza wzrost o 1 984 tys. złotych wobec stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. 
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V. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie 
 

Przemysł piwowarski charakteryzuje się sezonowością produkcji i sprzedaży. Szczyt sezonu przypada na 

miesiące letnie. 

 

VI. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 
 

W I kwartale 2012 roku Grupa Żywiec S.A. nie dokonywała emisji, wykupu oraz spłaty dłużnych 

i kapitałowych papierów wartościowych. 
 

VII. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną 
akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 
 

W dniu 9 marca 2012 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu 

dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2011, w tym propozycję Zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy 

za rok 2011. W związku z powyższym Zarząd Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy 

Żywiec S.A. przedstawi akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy za rok 2011 w wysokości  

33 złotych za jedną akcję. Na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 23 września 2011 roku na poczet 

przewidywanej dywidendy za rok 2011, Spółka w listopadzie 2011 roku wypłaciła zaliczkę w wysokości 

9 złotych za jedną akcję. Pozostała, proponowana przez Zarząd do wypłaty w 2012 roku wartość dywidendy 

za rok 2011, wynosi 24 złotych za jedną akcję. 
 

VIII. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności 
 

W pierwszym kwartale 2012 roku nie wystąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 

 

Zmiany w strukturze nastąpiły w II kwartale 2011 roku w wyniku połączenia Grupy Żywiec S.A. (Spółka 

Przejmująca) ze spółką zależną Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie 

(Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego 

majątku ze Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. 
 

W związku z brakiem szczegółowych wytycznych w MSSF dotyczących sposobu ujęcia połączenia 

jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą, Grupa Żywiec S.A. stosuje metodę wyceny łączonych 

spółek według wartości księgowej. 

 

Dane porównawcze za okres przed dniem połączenia są przekształcone w taki sposób, jakby spółki były 

połączone od pierwszego dnia najwcześniejszego, prezentowanego okresu sprawozdawczego. 

 

Wpływ zmian będących skutkiem połączenia Brackiego Browaru Zamkowego w Cieszynie Sp. z o.o. 

z siedzibą w Cieszynie i Grupy Żywiec S.A. w stosunku do danych zaprezentowanych w opublikowanym 

skonsolidowanym raporcie kwartalnym  kończącym się 31 marca 2011 roku przedstawiono poniżej: 
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Za okres od 
01.01.2011 do 
31.03.2011 po 

korektach 

Połączenie z 
jednostką 
zależną 

Za okres od 01.01.2011 do 
31.03.2011 według danych 

zaprezentowanych 
w skonsolidowanym 

raporcie kwartalnym za I 
kwartał 2011 roku 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW    

    

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
728 034 (277) 728 311 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
435 276 (31) 435 307 

Zysk brutto 292 758 (246) 293 004 
Koszty sprzedaży 281 629 126 281 503 

Koszty ogólnego zarządu 29 540 160 29 380 

Pozostałe zyski netto 27 - 27 

(Strata) z działalności operacyjnej (18 384) (532) (17 852) 
Przychody odsetkowe 237 27 210 

Koszty odsetkowe 8 036 1 8 035 

Pozostałe (koszty) finansowe netto (42) - (42) 

(Strata) przed opodatkowaniem (26 225) (506) (25 719) 
Podatek dochodowy (411) - (411) 

(Strata) netto za okres (25 814) (506) (25 308) 

 
    

IX. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły 
od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 
 

Od ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stan zobowiązań warunkowych nie uległ 

znaczącej zmianie. 
 

X. Prognozy finansowe 
 

Grupa Żywiec S.A nie publikowała prognoz dotyczących wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej. 
 

XI. Akcjonariusze Spółki 
 

Głównymi akcjonariuszami Grupy Żywiec S.A. posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu w dniu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku byli: 

 

-  Brau Union A.G. z siedzibą w Linz, Austria.  

Według informacji posiadanych przez Spółkę, w dniu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego 

za I kwartał 2012 roku Brau Union A.G. był właścicielem 6 362 421 akcji Grupy Żywiec S.A. i takiej  

samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 61,94 % kapitału podstawowego Spółki. Od dnia 

publikacji sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 stan posiadanych akcji Grupy Żywiec S.A. 

przez Brau Union A.G. nie uległ zmianie.  

 

-    Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia. 

Według posiadanych przez Spółkę informacji, w dniu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego 

za I kwartał 2012 roku stan posiadanych akcji Grupy Żywiec S.A. przez Harbin B.V. wynosił  3 720 835 

akcji i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 36,22 % kapitału podstawowego Spółki. Od dnia 

publikacji sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 stan posiadanych akcji Grupy Żywiec S.A. 

przez Harbin B.V. nie uległ zmianie.  
 

XII. Stan posiadanych akcji przez osoby nadzorujące i zarządzające Grupą Żywiec S.A. 
 

Według informacji posiadanych przez Spółkę, w dniu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego 

za I kwartał 2012 roku następujące osoby nadzorujące i zarządzające w Grupie Żywiec S.A. posiadały akcje 

Spółki: 
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1. Pan Krzysztof Jasek – Członek Rady Nadzorczej Spółki - 12 akcji. Od czasu publikacji 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. 

2. Pan Jacek Gerula – Członek Zarządu Grupy Żywiec S.A. - wspólnie z żoną jest właścicielem 

25 223 akcji. Od czasu publikacji sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 ilość 
posiadanych akcji nie uległa zmianie. 

3. Pan Marek Włoch – Prokurent Grupy Żywiec S.A. - 1 akcja. Od czasu publikacji sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2011 ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. 

4. Michael McKeown – Członek Zarządu Grupy Żywiec S.A jest właścicielem 450 akcji Żywca S.A. 

Od czasu publikacji sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 ilość posiadanych akcji nie 

uległa zmianie. 

 
XIII. Postępowania sądowe 
 

Grupa Żywiec S.A. oraz podmioty od niej zależne nie posiada istotnych zobowiązań ani roszczeń, co do 

których wszczęto postępowania sądowe i administracyjne. 

 

XIV. Transakcje Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. z podmiotami powiązanymi 
 

W I kwartale 2012 roku nie dokonano żadnych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi.  

 

XV. Gwarancje i poręczenia 
 

Na dzień 31 marca 2012 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. nie udzieliła poręczeń i gwarancji na rzecz 

żadnych jednostek. 

 

XVI. Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 
 

W I kwartale 2012 roku nie wystąpiły okoliczności mogące w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie 

sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego emitenta, lub które mogłyby zagrozić 
jego zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań. 

 

XVII. Czynniki wpływające na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 
 

Grupa Żywiec S.A. w dalszym ciągu koncentruje się na budowaniu marek, poprawie dystrybucji i obsługi 

klienta oraz satysfakcji konsumenta. Grupa Żywiec S.A. jest podmiotem stabilnym finansowo, jakkolwiek 

w związku z bieżącym rozwojem sytuacji na rynkach finansowych, który ma wpływ na sytuację 
ekonomiczną Polski, zdecydowaliśmy nie ujawniać prognoz dotyczących wyniku. 

 

XVIII. Dodatkowa informacja do sprawozdania z przepływów pieniężnych 
 

Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu w sprawozdaniu 

z przepływów pieniężnych przedstawiono poniżej: 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych: 

 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania handlowe – zmiana bilansowa             (25 877) 

Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych        54 824 

 

Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań     28 947 

w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych: 

 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania handlowe – zmiana bilansowa               (19 839) 

Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych                                                                                    35 559 

 

Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań                                          15 720 

w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 
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XIX. Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych 
 

Zgodnie z MSSF 8, Zarząd ustalił segmenty działalności, które są używane przy podejmowaniu decyzji 

strategicznych. Zarząd analizuje działalność z geograficznego punktu widzenia i uwzględnia wyniki 

sprzedaży w regionach: zachodnim, północnym, środkowo-wschodnim, południowo-zachodnim, 

południowo-wschodnim. 

Zgodnie z § 12 MSSF 8 (Kryteria łączenia) można łączyć dwa lub większą ilość segmentów operacyjnych 

w jeden segment operacyjny, jeżeli łączenie przebiega zgodnie z zasadą podstawową MSSF 8, segmenty 

wykazują podobne cechy gospodarcze oraz są podobne w każdym z poniższych aspektów: 

 - rodzaju produktów i usług; 

 - rodzaju procesów produkcyjnych; 

 - rodzaju lub grup klientów na produkty i usługi; 

 - metod stosowanych przy dystrybucji produktów lub świadczeniu usług; oraz 

- jeśli ma to zastosowanie, rodzaju środowiska regulacyjnego, na przykład obszar bankowości,  

    ubezpieczeń lub użyteczności publicznej. 

 

Grupa Żywiec S.A. prowadzi jednorodną działalność gospodarczą a segmenty operacyjne wykazują 
podobieństwo cech gospodarczych. 

 

W związku z powyższym Zarząd uznał, że w pełni spełnia powyższe zasady i że może połączyć segmenty 

operacyjne w jeden segment sprawozdawczy, gdyż głównymi produktami Spółki jest piwo oraz napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe nie różniące się od siebie charakterystyką pomiędzy poszczególnymi 

segmentami. Piwo wytwarzane jest w 5 browarach posiadających niemal identyczne procesy produkcyjne. 

Rodzaj i grupy klientów są bardzo podobne do siebie w poszczególnych segmentach a dystrybucja 

produktów odbywa się w sposób jednolity. 

 

W świetle powyższego, w niniejszym skonsolidowanym raporcie kwartalnym zastosowano połączenie 

wszystkich segmentów operacyjnych w jeden segment sprawozdawczy, podając ujawnienia wynikające 

z wymogów § 32-34 MSSF 8. 

 

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 
 

Informacje dotyczące produktów i usług 

 

Przychody od klientów zewnętrznych  (w tys. zł) 

 2012 2011 
Piwo własne 548 025 520 062 

Piwo obce 2 488 4 285 

Napoje alkoholowe i bezalkoholowe 167 178 192 794 

RAZEM: 717 691 717 141 
 

Informacje dotyczące obszarów geograficznych 

 

W przypadku prezentowania informacji w podziale na segmenty geograficzne, przychód segmentu jest 

ustalany według kryterium lokalizacji siedziby klientów. 

 

Przychody (w tys. zł) 

 
 2012 2011 
Polska 702 851 704 095 

Pozostałe kraje 14 840 13 046 

RAZEM: 717 691 717 141 
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Grupa Żywiec S.A. 
 

Informacje dotyczące produktów i usług 

 

Przychody od klientów zewnętrznych  (w tys. zł) 

 2012 2011 
Piwo własne 553 859 528 990 

Piwo obce 2 515 4 318 

Napoje alkoholowe i bezalkoholowe 168 974 194 726 

RAZEM: 725 348 728 034 
 

Informacje dotyczące obszarów geograficznych 

 

W przypadku prezentowania informacji w podziale na segmenty geograficzne, przychód segmentu jest 

ustalany według kryterium lokalizacji siedziby klientów. 

 

Przychody (w tys. zł) 

 
 2012 2011 
Polska 710 602 714 988 

Pozostałe kraje 14 746 13 046 

RAZEM: 725 348 728 034 

 
Wszystkie aktywa trwałe Spółki są zlokalizowane w Polsce. 

 

Informacje dotyczące głównych klientów 

 

Spółka nie osiągnęła więcej niż 10 % łącznych przychodów Spółki z tytułu transakcji z zewnętrznym 

pojedynczym klientem. 

 

XX. Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
 

W dniu 18 kwietnia 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. na którym 

akcjonariusze Spółki podjęli m.in. uchwały w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania 

finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Żywiec S.A. za rok 2011, 

a także podziału zysku za rok 2011.  

 

Uchwałą Nr 3/2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że wysokość dywidendy na jedną 
akcję za rok 2011 wynosić będzie 33 złote. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący 

właścicielami akcji w dniu 9 maja 2012 roku. Wypłata dywidendy nastąpi 24 maja 2012 roku. W ramach 

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 92 442 tys. złotych 

tj. 9 złotych za jedna akcję. Do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 246 512 tys. złotych tj. 24 złote 

za jedną akcję. Do dywidendy uprawnionych jest 10 271 337 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Żywiec 

S.A. 

 

Uchwałą Nr 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. w skład Rady Nadzorczej na 

okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 powołany został Pan Thomas Polanyi. 

 

W dniu 4 maja 2012 roku Grupa Żywiec S.A. przedłużyła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.  

z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 58 000 tys. złotych na okres  

1 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest  

o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Niniejsza umowa zastąpiła analogiczną umowę kredytową  
z dnia 6 maja 2011 roku o tej samej wartości. 

 

W dniu 4 maja 2012 roku Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. przedłużyła z Bankiem Handlowym  

w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 110 000 

tys. złotych na okres 1 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena 
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kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Niniejsza umowa zastąpiła analogiczną 
umowę kredytową z dnia 6 maja 2011 roku o tej samej wartości. 
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Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 

na dzień i za okres zakończony 31.03.2012

w tys. zł o ile nie podano inaczej

1 31 Marca 2012 31 Grudnia 2011
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa trwałe 1 387 753 1 415 740
Rzeczowe aktywa trwałe 1 261 199 1 292 347

Wartości niematerialne 48 413 46 442

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 267 34 281

Udziały w jednostkach stowarzyszonych 8 901 8 849

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 2 2

Pozostałe należności długoterminowe 31 971 33 819

Aktywa obrotowe 924 752 856 782
Zapasy 297 002 244 310

Należności handlowe oraz pozostałe należności 593 760 579 842

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 5 618 5 535

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 372 27 095

Aktywa razem 2 312 505 2 272 522

Kapitał własny 348 099 352 681
Kapitał podstawowy 25 678 25 678

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 50 153 50 153

Pozostałe kapitały 173 999 173 999

Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego 98 269 102 851

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 348 099 352 681
Zobowiązania 1 964 406 1 919 841
Zobowiązania długoterminowe 852 825 823 007

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 805 000 775 000

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 47 544 47 537

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 281 470

Zobowiązania krótkoterminowe 1 111 581 1 096 834
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 208 418 169 192

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 5 329 5 330

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 090 1 036

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 879 987 905 675

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia 15 757 15 601

Kapitał własny i zobowiązania razem 2 312 505 2 272 522
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Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 

na dzień i za okres zakończony 31.03.2012

w tys. zł o ile nie podano inaczej

2 1 kwartał 2012 
okres od 01-01-2012 

do 31-03-2012

1 kwartał 2011 
okres od 01-01-2011 

do 31-03-2011 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 717 691 717 141

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 424 857 428 761

Zysk brutto 292 834 288 380
Koszty sprzedaży 244 809 250 197

Koszty ogólnego zarządu 42 185 33 778

Pozostałe zyski netto 722 649

Zysk z działalności operacyjnej 6 562 5 054
Przychody odsetkowe 301 306

Koszty odsetkowe 13 839 8 988

Pozostałe przychody/(koszty) finansowe netto 1 772 (115)

Udział w zyskach/(stratach) netto jednostek stowarzyszonych rozliczanych metodą praw własności 52 (162)

(Strata) przed opodatkowaniem (5 152) (3 905)
Podatek dochodowy (570) 956

(Strata) netto za okres (4 582) (4 861)
Dochód całkowity za okres (4 582) (4 861)

(Strata) przypadająca na: (4 582) (4 861)
 - akcjonariuszy Spółki (4 582) (4 861)

Dochód całkowity przypadający na: (4 582) (4 861)
 - akcjonariuszy Spółki (4 582) (4 861)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 271 337 10 271 337
(Strata)/zysk przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,45) (0,47)

Rozwodniony (strata)/zysk na jedną akcję jest równy (stracie)/zyskowi na jedną akcję.
(Strata)/dochód całkowity oraz rozwodniony (strata)/dochód całkowity na jedną akcję jest równy (stracie)/zyskowi netto na jedną akcję.
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Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 

na dzień i za okres zakończony 31.03.2012

w tys. zł o ile nie podano inaczej

3

Kapitał 
podstawowy

Kapitał zapasowy - ze 
sprzedaży akcji powyżej 
ich wartości nominalnej

Kapitał zapasowy - 
pozostały

Pozostałe kapitały 
rezerwowe

Niepodzielony wynik 
finansowy i wynik 

finansowy roku 
obrotowego

Kapitał własny 
przypadający na 

akcjonariuszy Spółki

Kapitał własny, 
razem

Okres bieżący
Stan na 1 stycznia 2012 25 678 50 153 101 592 72 407 102 851 352 681 352 681
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy

(Strata) netto za okres sprawozdawczy - - - - (4 582) (4 582) (4 582)

Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - - (4 582) (4 582) (4 582)
Stan na 31 marca 2012 25 678 50 153 101 592 72 407 98 269 348 099 348 099

Okres porównawczy
Stan na 1 stycznia 2011 25 678 50 153 101 592 368 658 42 832 588 913 588 913
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy

(Strata) netto za okres sprawozdawczy - - - - (4 861) (4 861) (4 861)

Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - - (4 861) (4 861) (4 861)
Stan na 31 marca 2011 25 678 50 153 101 592 368 658 37 971 584 052 584 052

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
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Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 

na dzień i za okres zakończony 31.03.2012

w tys. zł o ile nie podano inaczej

4 1 kwartał 2012 
okres od 01-01-2012 

do 31-03-2012

1 kwartał 2011 
okres od 01-01-2011 

do 31-03-2011

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 Zysk przed opodatkowaniem (5 152) (3 905)

 Korekty razem 23 682 46 310
 Udział w (zyskach)/stratach netto jednostek stowarzyszonych rozliczanych metodą praw własności  (52) 162

 Amortyzacja 47 516 48 469

 Podatek dochodowy zapłacony (1 445) (153)

 Dywidendy otrzymane i odsetki (301) (306)

 Koszty odsetkowe 13 839 8 988

(Zysk) na sprzedaży i likwidacji środków trwałych (722) (649)

 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych 500 (153)

 Zmiana stanu zapasów (52 692) 8 818

 Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia 156 2 489

 Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności (12 070) 77 425

 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 6 11

 Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań 28 947 (98 791)

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 530 42 405

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 939 769

 Odsetki otrzymane 301 306

 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (73 880) (47 625)

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (72 640) (46 550)

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 
 Kredyty i pożyczki otrzymane 30 000 -

 Spłaty kredytów i pożyczek - (50 000)

 Odsetki zapłacone (13 537) (9 842)

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 463 (59 842)
 Przepływy pieniężne netto, razem (37 647) (63 987)

 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i kredytów bankowych  w 
rachunku bieżącym

(37 647) (63 987)

 Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na początek okresu (135 089) (110 881)

 Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na koniec okresu (172 736) (174 868)
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Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 

na dzień i za okres zakończony 31.03.2012

w tys. zł o ile nie podano inaczej

1 31 Marca 2012 31 Grudnia 2011
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa trwałe 1 282 473 1 302 356
Rzeczowe aktywa trwałe 1 140 831 1 163 338

Wartości niematerialne 34 840 32 869

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 409 27 425

Udziały w jednostkach zależnych 43 176 43 176

Udziały w jednostkach stowarzyszonych 5 490 5 490

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 2 2

Pozostałe należności długoterminowe 28 725 30 056

Aktywa obrotowe 890 376 828 522
Zapasy 287 898 236 647

Należności handlowe oraz pozostałe należności 582 170 572 743

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 5 530 5 531

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 778 13 601

Aktywa razem 2 172 849 2 130 878

Kapitał własny 281 613 298 817
Kapitał podstawowy 25 678 25 678

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 50 153 50 153

Pozostałe kapitały 173 999 173 999

Kapitał z połączenia (251 496) (251 496)

Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego 283 279 300 483

Zobowiązania 1 891 236 1 832 061
Zobowiązania długoterminowe 843 006 813 099

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 805 000 775 000

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 38 006 38 006

Pozostałe zobowiązania długoterminowe - 93

Zobowiązania krótkoterminowe 1 048 230 1 018 962
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 153 953 108 754

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 3 932 3 932

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 885 828 905 574

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia 4 517 702

Kapitał własny i zobowiązania razem 2 172 849 2 130 878
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Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 

na dzień i za okres zakończony 31.03.2012

w tys. zł o ile nie podano inaczej

2 1 kwartał 2012 
okres od 01-01-2012 

do 31-03-2012

1 kwartał 2011 
okres od 01-01-2011 

do 31-03-2011 
 przekształcony*

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 725 348 728 034

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 427 024 435 276

Zysk brutto 298 324 292 758
Koszty sprzedaży 279 970 281 629

Koszty ogólnego zarządu 37 509 29 540

Pozostałe zyski netto 10 965 27

(Strata) z działalności operacyjnej (8 190) (18 384)
Przychody odsetkowe 243 237

Koszty odsetkowe 13 019 8 036

Pozostałe przychody/(koszty) finansowe netto 1 778 (42)

(Strata) przed opodatkowaniem (19 188) (26 225)
Podatek dochodowy (1 984) (411)

(Strata) netto za okres (17 204) (25 814)
Dochód całkowity za okres (17 204) (25 814)

(Strata) przypadająca na: (17 204) (25 814)
 - akcjonariuszy Spółki (17 204) (25 814)

Dochód całkowity przypadający na: (17 204) (25 814)
 - akcjonariuszy Spółki (17 204) (25 814)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 271 337 10 271 337
(Strata)/zysk przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł) (1,67) (2,51)

Rozwodniony (strata)/zysk na jedną akcję jest równy (stracie)/zyskowi na jedną akcję.
(Strata)/dochód całkowity oraz rozwodniony (strata)/dochód całkowity na jedną akcję jest równy (stracie)/zyskowi netto na 

jedną akcję.

*w trakcie 2011 roku Grupa Żywiec S.A. połączyła się ze spółką zależną Brackim Browarem Zamkowym w Cieszynie Sp. z 

o.o. Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w pkt. VIII niniejszego

raportu.
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Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 

na dzień i za okres zakończony 31.03.2012

w tys. zł o ile nie podano inaczej

3

Kapitał 
podstawowy

Kapitał zapasowy - ze 
sprzedaży akcji powyżej ich 

wartości nominalnej

Kapitał zapasowy - 
pozostały

Pozostałe kapitały 
rezerwowe

Kapitał z połączenia

Niepodzielony wynik 
finansowy i wynik 

finansowy roku 
obrotowego

Kapitał własny, 
razem

Okres bieżący
Stan na 1 stycznia 2012 25 678 50 153 101 592 72 407 (251 496) 300 483 298 817
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy

(Strata) netto za okres sprawozdawczy  -  -  -  -  - (17 204) (17 204)

Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy  -  -  -  -  - (17 204) (17 204)
Stan na 31 marca 2012 25 678 50 153 101 592 72 407 (251 496) 283 279 281 613

Okres porównawczy przekształcony *
Stan na 1 stycznia 2011 25 678 50 153 101 592 368 658 (251 496) 262 285 556 870
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy

(Strata) netto za okres sprawozdawczy  -  -  -  -  - (25 814) (25 814)

Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy  -  -  -  -  - (25 814) (25 814)
Stan na 31 marca 2011 25 678 50 153 101 592 368 658 (251 496) 236 471 531 056

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

*w trakcie 2011 roku Grupa Żywiec S.A. połączyła się ze spółką zależną Brackim Browarem Zamkowym w Cieszynie Sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w pkt. VIII

niniejszego raportu.
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Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 

na dzień i za okres zakończony 31.03.2012

w tys. zł o ile nie podano inaczej

4 1 kwartał 2012
okres od 01-01-2012

do 31-03-2012

1 kwartał 2011
okres od 01-01-2011

do 31-03-2011
przekształcony *

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 Zysk przed opodatkowaniem (19 188) (26 225)

 Korekty razem (1 769) 61 899
 Amortyzacja 35 706 37 081

 Dywidendy otrzymane i odsetki (11 133) (237)

 Koszty odsetkowe 13 019 8 036

(Zysk) na sprzedaży i likwidacji środków trwałych (75) (27)

 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych 526 (153)

 Zmiana stanu zapasów (51 251) 10 270

 Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia 3 815 2 350

 Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności (8 096) 78 875

 Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań 15 720 (74 296)

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (20 957) 35 674

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 88 119

 Dywidendy otrzymane 10 890 -

 Odsetki otrzymane 243 237

 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (51 268) (27 091)

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (40 047) (26 735)

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 
 Kredyty i pożyczki otrzymane 30 000 -

 Spłaty kredytów i pożyczek - (50 000)

 Odsetki zapłacone (12 682) (8 976)

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 318 (58 976)
 Przepływy pieniężne netto, razem (43 686) (50 037)

 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i kredytów bankowych  w 
rachunku bieżącym

(43 686) (50 037)

 Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na początek 
okresu

(88 432) (48 935)

 Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na koniec okresu (132 118) (98 972)

*w trakcie 2011 roku Grupa Żywiec S.A. połączyła się ze spółką zależną Brackim Browarem Zamkowym w Cieszynie Sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące

przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w pkt. VIII niniejszego raportu.
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