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Grupa Żywiec S.A. 
na dzień i za okres zakończony 30.06.2012

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
w tys. zł o ile nie podano inaczej

1 Nota 30 czerwca 2012 31 grudnia 2011
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE 
Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa trwałe 1 276 539 1 302 356
Rzeczowe aktywa trwałe 8 1 143 020 1 163 338
Wartości niematerialne 8 39 413 32 869
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 103 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 34 335 30 056

Aktywa obrotowe 1 091 274 828 522
Zapasy 265 993 236 647
Należności handlowe oraz pozostałe należności 812 101 572 743
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 191 5 531
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 989 13 601

Aktywa razem 2 367 813 2 130 878

Kapitał własny 81 910 298 817
Kapitał podstawowy 25 678 25 678
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 50 153 50 153
Pozostałe kapitały 131 644 173 999
Kapitał z połączenia (251 496) (251 496)
Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego 125 931 300 483

Zobowiązania 2 285 903 1 832 061
Zobowiązania długoterminowe 843 006 813 099

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 7.12 805 000 775 000
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 38 006 38 006
Pozostałe zobowiązania długoterminowe - 93

Zobowiązania krótkoterminowe 1 442 897 1 018 962
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 7.12 250 655 108 754
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 3 932 3 932
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 1 183 223 905 574
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia 5 087 702

Kapitał własny i zobowiązania razem 2 367 813 2 130 878

Noty przedstawione na stronach 7-19  stanowią integralną część  skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego
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Grupa Żywiec S.A. 
na dzień i za okres zakończony 30.06.2012

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
w tys. zł o ile nie podano inaczej

2 Za okres od 
01.01.2012 do 

30.06.2012

Za okres od 
01.01.2011 do 

30.06.2011
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH 
DOCHODÓW

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 764 607 1 767 550
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 979 275 956 402
Zysk brutto 785 332 811 148
Koszty sprzedaży 663 647 646 419
Koszty ogólnego zarządu 85 595 76 164
Pozostałe przychody 33 691 44 417
Pozostałe zyski netto 1 107 146
Zysk z działalności operacyjnej 70 888 133 128
Przychody odsetkowe 489 550
Koszty odsetkowe 27 149 18 547
Pozostałe przychody/(koszty) finansowe netto 1 699 (1 025)
Zysk przed opodatkowaniem 45 927 114 106
Podatek dochodowy 16 322 24 425
Zysk netto za okres 29 605 89 681

Dochód całkowity za okres 29 605 89 681

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 271 337 10 271 337
Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,88 8,73

Rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy zyskowi na jedną akcję.
Dochód całkowity oraz rozwodniony dochód całkowity na jedną akcję jest równy zyskowi netto na jedną akcję.

Noty przedstawione na stronach 7-19 stanowią integralną część  skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego
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Grupa Żywiec S.A. 
na dzień i za okres zakończony 30.06.2012

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
w tys. zł o ile nie podano inaczej

3

Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy - ze 

sprzedaży akcji powyżej ich 
wartości nominalnej

Kapitał z połączenia

Niepodzielony wynik 
finansowy i wynik 

finansowy roku 
obrotowego

Kapitał własny, 
razem

Kapitał zapasowy - 
pozostały

Pozostałe kapitały 
rezerwowe

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

Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - 29 605 29 605
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - - - 29 605 29 605
Transakcje z właścicielami jednostki dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym

Dopłaty od i wypłaty do właścicieli

Utworzenie funduszu dywidendowego - - - 30 052 - (30 052) -
Wypłata dywidendy - - - (72 407) - (174 105) (246 512)

Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem - - - (42 355) - (204 157) (246 512)
Stan na 30 czerwca 2012 25 678 50 153 101 592 30 052 (251 496) 125 931 81 910

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

Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - 89 681 89 681
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - - - 89 681 89 681
Transakcje z właścicielami jednostki dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym

Dopłaty od i wypłaty do właścicieli

Utworzenie funduszu dywidendowego - - - 72 407 - (72 407) -
Wypłata dywidendy - - - (368 658) - (93 552) (462 210)

Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem - - - (296 251) - (165 959) (462 210)
Stan na 30 czerwca 2011 25 678 50 153 101 592 72 407 (251 496) 186 007 184 341

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Pozostałe kapitały

Noty przedstawione na stronach 7-19 stanowią integralną część  skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego
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Grupa Żywiec S.A. 
na dzień i za okres zakończony 30.06.2012

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
w tys. zł o ile nie podano inaczej

4 Nota Za okres od 
01.01.2012 do 

30.06.2012

Za okres od 
01.01.2011 do 

30.06.2011
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 Zysk przed opodatkowaniem 45 927 114 106

 Korekty razem 118 624 96 086
 Amortyzacja 71 801 74 105
 Podatek dochodowy zwrócony 5 340 10 607
 Dywidendy otrzymane i odsetki (31 844) (42 940)
 Koszty odsetkowe 27 149 18 547
(Zysk) na sprzedaży i likwidacji środków trwałych (1 107) (146)
 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych 681 (292)
 Zmiana stanu zapasów (29 346) 18 336
 Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia 4 385 2 109
 Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności (243 637) (135 398)
 Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań 7.15 315 202 151 158

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 164 551 210 192

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 306 332
 Dywidendy otrzymane 31 355 42 390
 Odsetki otrzymane 489 550
 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (96 552) (57 023)

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (63 402) (13 751)

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 
 Kredyty i pożyczki otrzymane 7.12 85 000 455 000
 Emisja dłużnych papierów wartościowych 120 000 100 000
 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (246 512) (462 210)
 Spłaty kredytów i pożyczek 7.12 (55 000) (340 000)
 Wykup dłużnych papierów wartościowych (20 000) -
 Odsetki zapłacone (26 940) (18 779)

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (143 452) (265 989)
 Przepływy pieniężne netto, razem (42 303) (69 548)

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

(42 303) (69 548)

 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 (130 735) (118 483)

Noty przedstawione na stronach 7-19 stanowią integralną część  skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
w tys. zł o ile nie podano inaczej 

 
Grupa Żywiec S.A.  

na dzień i za okres zakończony 30.06.2012 
 

Informacja dodatkowa  
 

5. Informacje ogólne 
 

5.1. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Żywiec S.A. 
 

Grupa Żywiec S.A. („jednostka dominująca”, „Spółka”) z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 
zarejestrowana w dniu 8 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku – Białej pod 
numerem 0000018602 jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej. Zgodnie z klasyfikacją Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka należy do branży spożywczej. Spółka może również 
używać skrótu „Żywiec S.A.”. Podstawowym segmentem działalności Grupy Żywiec S.A. jest produkcja 
piwa, oznaczona kodem PKD 1105 Z oraz jego dystrybucja, a także dystrybucja napojów alkoholowych 
i bezalkoholowych. 
 
Skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządu Spółki 
nie istnieją obecnie okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.  
 
Wśród szacunków dokonanych na dzień bilansowy nie ma takich, w stosunku do których istnieje znaczące 
ryzyko spowodowania istotnych korekt wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego 
okresu sprawozdawczego. 
 
Na dzień 30 czerwca 2012 roku  zobowiązania krótkoterminowe przewyższały aktywa obrotowe. Grupa 
Żywiec S.A. posiada zobowiązania wobec spółek Grupy Heineken. Biorąc pod uwagę, że finansowanie 
wewnątrzgrupowe będzie kontynuowane oraz fakt, że Grupa Żywiec S.A. posiada niewykorzystane środki 
w ramach bieżących linii kredytowych (nota 7.12), zdaniem Zarządu na dzień 30 czerwca 2012 roku nie 
występuje istotne ryzyko związane z płynnością Spółki. 
 
Z dniem podpisania skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Zarząd Grupy 
Żywiec S.A. zatwierdza niniejsze skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe. 

 
 

6. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 
 
6.1. Oświadczenie o zgodności z przepisami 
 

Skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A. za pierwsze półrocze 2012 
roku zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 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). 

 
6.2. Podstawa sporządzenia 

 
Skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A. za pierwsze półrocze 2012 
roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 - „Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa” i przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę 
w dającej się przewidzieć przyszłości.  
 
Niniejsze skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe powinno być odczytywane wraz 
z jednostkowym sprawozdaniem finansowym na dzień i za okres obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 
roku. 
 
Zastosowane w skróconym jednostkowym śródrocznym sprawozdaniu finansowym główne zasady 
rachunkowości są zgodne z zasadami zastosowanymi w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym 
za rok 2011. 
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
w tys. zł o ile nie podano inaczej 

 
Grupa Żywiec S.A.  

na dzień i za okres zakończony 30.06.2012 
 
6.3. Sezonowość działalności 

 
Przemysł piwowarski charakteryzuje się sezonowością produkcji i sprzedaży. Szczyt sezonu przypada na 
miesiące letnie. Za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 roku poziom przychodów ze 
sprzedaży Spółki odpowiadał 48,5 % (30 czerwca 2011: 47,9 %) przychodów zrealizowanych za okres 
zakończony 31 grudnia 2011 roku.  

 

7. Dodatkowe noty objaśniające 
 

7.1. Zakłady produkcyjne 
 

Grupa Żywiec S.A. posiada pięć zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w: Żywcu, Elblągu, Warce, 
Leżajsku i Cieszynie. 
 

7.2. Informacja dotycząca składu osobowego Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki 
 
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 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. 
 
Uchwałą nr 6/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. 
w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2014 powołany został 
Pan Thomas Polanyi. 
 
W dniu 15 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 
k.s.h., powołała do składu Zarządu Grupy Żywiec S.A. Panią Grażynę Rzehak-Majcherek oraz Pana Barry 
Sheehan, powierzając im funkcje Członków Zarządu Grupy Żywiec S.A. 

 
7.3. Powiązania organizacyjne i kapitałowe 

 
Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest spółka Grupa Żywiec S.A. Bezpośrednią jednostką 
dominującą wobec Grupy Żywiec S.A. jest Brau Union A.G. z siedzibą w Linz, natomiast jednostką 
dominującą najwyższego szczebla jest Heineken International B.V. 
 
Aktualna struktura organizacyjna Grupy została przedstawiona poniżej. 
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
w tys. zł o ile nie podano inaczej 

 
Grupa Żywiec S.A.  

na dzień i za okres zakończony 30.06.2012 
 

 

7.4. Przekształcenia organizacyjne w Grupie Żywiec S.A. 
 

W I półroczu 2012 roku nie miały miejsca żadne przekształcenia organizacyjne w Grupie Żywiec S.A.  
 

7.5. Ważne oszacowania i osądy  
 
Spółka dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten sposób 
oszacowania księgowe z definicji rzadko pokrywać się będą z faktycznymi rezultatami. Istotne 
oszacowania i osądy od czasu publikacji rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok nie uległy 
zmianie. 
 

7.6. Informacje dotyczące segmentów działalności 
 

Zgodnie z zasadami opisanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2011 rok, w niniejszym 
skróconym jednostkowym śródrocznym sprawozdaniu finansowym zastosowano połączenie wszystkich 
segmentów operacyjnych w jeden segment sprawozdawczy. Poniżej podane są ujawnienia wynikające 
z wymogów § 32-34 MSSF 8. 
 
Informacje dotyczące produktów i usług 
 
Przychody od klientów zewnętrznych  (w tys. zł) 

 
 2012 2011 

Piwo własne 1 385 055 1 355 508 
Piwo obce 4 996 9 786 
Napoje alkoholowe i bezalkoholowe 355 006 382 894 
Pozostałe 19 550 19 362 
RAZEM: 1 764 607 1 767 550 
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
w tys. zł o ile nie podano inaczej 

 
Grupa Żywiec S.A.  

na dzień i za okres zakończony 30.06.2012 
 

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 1 726 747 1 733 151 
Pozostałe kraje 37 860 34 399 
RAZEM: 1 764 607 1 767 550 

 
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. 

  
7.7. Zobowiązania warunkowe, umowne i pozostałe zabezpieczenia 

 
Zobowiązania podatkowe 

 
Władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych w ciągu 
5 lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe i obciążyć Spółkę dodatkowym 
wymiarem podatku wraz z karami i odsetkami. 
 
Postanowieniem z dnia 4 października 2011 roku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach 
wszczął postępowanie kontrolne wobec Grupy Żywiec S.A. w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych 
podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób 
prawnych za 2007 rok. W ramach postępowania kontrolnego Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej 
w Katowicach upoważnił inspektora kontroli skarbowej oraz wskazanych pracowników do 
przeprowadzenia kontroli podatkowej w tym zakresie. 

 
W dniu 6 marca 2012 roku Spółka otrzymała protokół kontroli, do którego złożyła wyjaśnienia 
i zastrzeżenia.  

 
Postanowieniem z dnia 3 lipca 2012 roku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach wskazał 
termin zakończenia postępowania kontrolnego na dzień 6 września 2012 roku. 

 
W dniu 6 lipca 2012 roku Spółka otrzymała protokół uzupełniający, w którym została ustalona wysokość 
zobowiązania podatkowego w kwocie 153 tys. zł. 

 
Z uwagi na niewielką kwotę Spółka nie utworzyła rezerwy na przyszłe płatności z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych za 2007 rok. 
 
W pierwszym półroczu 2012 roku Spółka nie składała istotnych korekt deklaracji podatkowych z tytułu 
podatku dochodowego od osób prawnych. 
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Pozostałe zabezpieczenia 
 30 czerwca 2012 30 czerwca 2011 

 
- gwarancja bankowa na rzecz najemcy budynków stanowiąca 
zabezpieczenie płatności z tytułu czynszu za wynajem 

2 181 2 005 

- gwarancja bankowa na rzecz Dyrektora Izby Celnej 
stanowiąca zabezpieczenie płatności związanych z procedurą 
zawieszonej akcyzy 

10 950 8 400 

Pozostałe zabezpieczenia razem 13 131 10 405 

 
Prawdopodobieństwo wypływu środków z tytułu wypełnienia obowiązków dotyczących zobowiązań 
pozabilansowych Grupy Żywiec S.A. jest znikome. 

 
Zobowiązania umowne 

 
Umowne zobowiązania zaciągnięte w związku z zawarciem umów o nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych wynoszą: 

 
30 czerwca 2012 30 czerwca 2011 

10 803 tys. złotych 20 480 tys. złotych 
 

7.8. Informacje o działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej 
do zaniechania w następnym okresie 

 
W pierwszym półroczu 2012 roku Spółka nie zaniechała żadnego typu działalności. W następnym okresie 
nie jest planowane zaniechanie żadnego typu działalności. 
 

7.9. Informacja o transakcjach jednostki dominującej z podmiotami powiązanymi  
 
Na dzień 30 czerwca 2012 roku Grupa Żywiec S.A. ujęła w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
następujące salda wynikające z transakcji z jednostkami powiązanymi: 
 
 30 czerwca 2012 30 czerwca 2011  
   
Należności od jednostek dominujących 51 70 
- Heineken International B.V. - jednostka dominująca 
najwyższego szczebla 

51 70 

- wartość brutto należności  51 70 
- wartość netto należności  51 70 
   
Należności od jednostek dominujących, razem 51 70 

Część krótkoterminowa 51 70 
   

Należności od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem 
jednostek dominujących) 16 091 15 841 
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) 

5 132 5 071 

- wartość brutto należności  5 132 5 071 
- wartość netto należności  5 132 5 071 
- w Grupie Żywiec S.A. (jednostki zależne) 10 959 10 770 
- wartość brutto należności  10 959 10 770 
- wartość netto należności  10 959 10 770 
Należności od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem 
jednostek dominujących) razem 16 091 15 841 

Część krótkoterminowa 16 091 15 841 
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Długoterminowe pożyczkiod jednostek powiązanych (inne 
spółki zależne od jednostek dominujących) 455 000 455 000 

- Mouterij Albert N.V. - jednostka powiązana 455 000 455 000 
Długoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych, razem 455 000 455 000 
   
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych (inne 
spółki zależne od jednostek dominujących) 6 367 5 308 

- Odsetki od pożyczek długoterminowych 6 367 5 308 
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych razem 6 367 5 308 
   
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec 
jednostek dominujących 10 999 8 778 

- Heineken International B.V - jednostka dominująca 
najwyższego szczebla 10 937 8 609 

- Brau Union A.G. 62 169 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec 
jednostek dominujących razem 10 999 8 778 

Część krótkoterminowa 10 999 8 778 
   

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec 
jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) 206 735 149 464 

- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) 30 796 23 268 

- w Grupie Żywiec (jednostki zależne) 175 939 126 196 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec 
jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) 
razem 206 735 149 464 

Część krótkoterminowa 206 735 149 464 
 
 
Grupa Żywiec S.A. ujęła w sprawozdaniu z całkowitych dochodów następujące istotne kwoty przychodów 
i kosztów wynikające z transakcji z jednostkami powiązanymi:  
 
 
 Za okres od 

01.01.2012 do 
30.06.2012 

Za okres od 
01.01.2011 do 

30.06.2011 
 

PRZYCHODY    
   
Przychody netto ze sprzedaży usług od jednostek dominujących     

- Heineken International B.V. – jednostka dominująca 
najwyższego szczebla  

225 285 

Przychody netto ze sprzedaży usług od jednostek dominujących 
razem 225 285 

   
   

Przychody netto ze sprzedaży usług  od pozostałych jednostek 
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)     

- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) 55 59 

- w Grupie Żywiec (jednostki zależne) 17 297 15 007 
Przychody netto ze sprzedaży usług od pozostałych jednostek 
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) razem 17 352 15 066 
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Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów 
od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek 
dominujących)   

- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) 9 306 13 662 

- w Grupie Żywiec (jednostki zależne) 4 547 14 611 
Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów 
od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek 
dominujących) razem 13 853 28 273 

   
   

Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych od jednostek 
dominujących   

 - Brau Union A.G. 4 7 
Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych od jednostek 
dominujących razem 4 7 
   
   
Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych od pozostałych 
jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)   

- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) 243 21 

- w Grupie Żywiec (jednostki zależne) 138 67 
Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych od pozostałych 
jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) 
razem 381 88 
   
   
KOSZTY   
   
Koszty licencji marki od pozostałych jednostek powiązanych (z 
wyjątkiem jednostek dominujących)   
        - w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) 6 599 6 921 
        - w Grupie Żywiec (jednostki zależne) 55 382 53 273 
Koszty licencji marki od pozostałych jednostek powiązanych (z 
wyjątkiem jednostek dominujących) razem 61 981 60 194 

   
   

Koszty surowców od pozostałych jednostek powiązanych (z 
wyjątkiem jednostek dominujących)   
        - w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) 49 774 31 349 
Koszty surowców od pozostałych jednostek powiązanych (z 
wyjątkiem jednostek dominujących) razem 49 774 31 349 
   
Koszty usług sprzedaży i marketingu od pozostałych jednostek 
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)   
        - w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) - 140 
        - w Grupie Żywiec (jednostki zależne) 300 688 307 469 
Koszty usług sprzedaży i marketingu od pozostałych jednostek 
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) razem 300 688 307 609 
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Koszty usług know – how od jednostek dominujących   
- Heineken International B.V. – jednostka dominująca 

najwyższego szczebla  6 718 6 796 
Koszty usług know – how od jednostek dominujących razem 6 718 6 796 
 
   
Koszty usług badawczych, doradztwa technicznego i nadzoru 
od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek 
dominujących)   
        - w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) 834 1 110 
Koszty usług badawczych, doradztwa technicznego i nadzoru 
od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek 
dominujących) razem 834 1 110 
 
   
Pozostałe koszty od jednostek dominujących   

- Heineken International B.V. – jednostka dominująca 
najwyższego szczebla  9 034 6 065 

 - Brau Union A.G. 74 416 
Pozostałe koszty od jednostek dominujących razem 9 108 6 481 
 
   
Pozostałe koszty od pozostałych jednostek powiązanych (z 
wyjątkiem jednostek dominujących)   
        - w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) 2 848 4 092 

        - w Grupie Żywiec (jednostki zależne) 129 985 117 090 

Pozostałe koszty od pozostałych jednostek powiązanych (z 
wyjątkiem jednostek dominujących) razem 132 833 121 182 
 
   
Zakup towarów i półproduktów od pozostałych jednostek 
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)   
        - w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) 1 769 6 465 
Zakup towarów i półproduktów od pozostałych jednostek 
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) razem 1 769 6 465 
 
   
Zakup materiałów od pozostałych jednostek powiązanych (z 
wyjątkiem jednostek dominujących)   
        - w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) 211 433 
        - w Grupie Żywiec (jednostki zależne) 792 1 158 
Zakup materiałów od pozostałych jednostek powiązanych (z 
wyjątkiem jednostek dominujących) razem 1 003 1 591 
 
   
Zakupy inwestycyjne od jednostek dominujących   
        - Heineken International B.V. – jednostka dominująca 
najwyższego szczebla 6 674 4 489 
Zakupy inwestycyjne od jednostek dominujących razem 6 674 4 489 
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Zakupy inwestycyjne od pozostałych jednostek powiązanych (z 
wyjątkiem jednostek dominujących)   
        - w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) - 31 
        - w Grupie Żywiec (jednostki zależne) 1 589 - 
Zakupy inwestycyjne od pozostałych jednostek powiązanych (z 
wyjątkiem jednostek dominujących) razem 1 589 31 
   
   
Koszty finansowe z tytułu odsetek od pozostałych jednostek 
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)   
        - w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek 
dominujących) 13 367 10 335 
Koszty finansowe z tytułu odsetek od pozostałych jednostek 
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) razem 13 367 10 335 

 
Transakcje z jednostkami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych. 
 

7.10. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 
 

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 
i przeglądu sprawozdań finansowych Grupy Żywiec S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2012. Spółka została wpisana na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546. 
 

7.11. Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy 
 

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.  
 
Uchwałą nr 3/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. 
postanowiło, że wysokość dywidendy na jedną akcję za 2011 rok wyniesie 33 złotych oraz że 
uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 9 maja 2012 
roku.  
 
W ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Spółka wypłaciła - w 2011 roku - 
akcjonariuszom kwotę 92 442 tys. złotych tj. 9 złotych za jedną akcję. Pozostała kwota tj. 246 512 tys. 
złotych (24 złotych za jedną akcję) została wypłacona dnia 24 maja 2012 roku. Do wypłaty dywidendy 
uprawnionych było 10 271 337 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Żywiec S.A. 
 
Zadeklarowana i wypłacona dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła: 
• 24 złote w 2012 roku (za 2011 rok), 
•   9 złotych w 2011 roku (za 2011 rok - zaliczka), 
• 45 złotych w 2011 roku (za 2010 rok), 
• 20 złotych w 2010 roku (za 2010 rok - zaliczka), 
• 30 złotych w 2010 roku (za 2009 rok), 
• 18 złotych w 2009 roku (za 2009 rok - zaliczka). 

 
7.12. Kredyty, pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe 

 
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 
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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 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. 
 
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 23 maja 2012 roku Grupa Żywiec S.A. wyemitowała trzy transze obligacji własnych: 
 - I transza – 2000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 20 000 tys. złotych z terminem wykupu 
22 czerwca 2012 roku; 
 - II transza – 3000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 30 000 tys. złotych z terminem wykupu 
2 sierpnia 2012 roku; 
 - III transza – 7000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 70 000 tys. złotych z terminem wykupu 
23 sierpnia 2012 roku. 
 
W dniu 22 czerwca 2012 roku Grupa Żywiec S.A. wykupiła obligacje własne o wartości nominalnej 
20 000 tys. złotych tj. 2 000 sztuk po jednostkowej cenie nominalnej 10 tys. złotych. 
 
 

 Kredyty  
i pożyczki 

Dłużne papiery 
wartościowe 

Kredyty  
w rachunku 
bieżącym 

Razem 

1 stycznia 2012 roku 781 721 - 102 033 883 754 

otrzymane kredyty i pożyczki  85 000 - 41 691 126 691 

spłaty kredytów i pożyczek (55 000) - - (55 000) 

emisja dłużnych papierów wartościowych  120 000 - 120 000 

wykup dłużnych papierów wartościowych  (20 000) - (20 000) 

zmiana stanu odsetek naliczonych 210 - - 210 

30 czerwca 2012 roku 811 931 100 000 143 724 1 055 655 

 
Kwoty przyznanych limitów kredytowych w rachunkach bieżących i ich wykorzystanie na dzień 30 
czerwca 2012 roku prezentuje tabela przedstawiona poniżej. 
 

 Kredyt w rachunku bieżącym  
    
 Kwota kredytu 

według umowy 
Wykorzystana 
kwota kredytu 

Dostępne 
środki 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. /overdraft/ 58 000 35 340 22 660 
Bank Pekao S.A. /overdraft/ 120 000 65 576 54 424 
ING Bank Śląski S.A. /overdraft/ 100 000 42 808 57 192 

Razem: 278 000 143 724 134 276 

 
W pierwszym półroczu 2012 roku nie wystąpiły zdarzenia, które miały wpływ na postanowienia zawarte 
w umowach kredytowych. 
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7.13. Wydarzenia po dacie bilansowej nieujęte w sprawozdaniu finansowym 
 

W dniu 2 sierpnia 2012 roku Grupa Żywiec S.A. wykupiła obligacje własne o wartości nominalnej 30 000 
tys. złotych tj. 3 000 sztuk po jednostkowej cenie nominalnej 10 tys. złotych. 

 
7.14. Dokonane korekty istotnych błędów 

 
W niniejszym skróconym jednostkowym śródrocznym sprawozdaniu finansowym nie dokonano żadnych 
korekt istotnych błędów dotyczących sprawozdań finansowych z poprzednich okresów. Błędy takie nie 
wystąpiły. 

 

7.15. Dodatkowa informacja do sprawozdania z przepływów pieniężnych 
 

Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu w sprawozdaniu 
z przepływów pieniężnych. 

 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania   

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania - zmiana bilansowa                             277 556 
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 37 646 

Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań w sprawozdaniu z 
przepływów pieniężnych 

  315 202 
 

 
7.16. Roszczenia wobec jednostki 

 
Grupa Żywiec S.A. nie posiada istotnych zobowiązań ani roszczeń, co do których wszczęto postępowania 
sądowe i administracyjne.  
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środki trwałe wartości niematerialne

Tabela ruchu środków trwałych i wartości niematerialnych

 Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2012 1 163 338 32 869
  Zwiększenia* 50 406 8 501
  Zmniejszenia - sprzedaż / likwidacja (643)  -
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - utworzenie (656) (303)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - wykorzystanie 444  -
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - rozwiązanie 278  -
  Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy (70 147) (1 654)
 Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2012 1 143 020 39 413
*Zwiększenia dotyczą głównie nakładów w grupie: "Inne środki trwałe" (opakowania zwrotne).

9 30 czerwca 2012 30 czerwca 2011
Dla potrzeb sprawozdania z przepływów pieniężnych w skład środków  
pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytu w rachunku bieżącym  
wchodzą:
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 989 19 298
Kredyt w rachunku bieżącym (143 724) (137 781)
Razem netto (130 735) (118 483)

10
Akcjonariusze spółki

11
Stan posiadanych akcji przez osoby nadzorujące i zarządzające Grupą Żywiec S.A.

Głównymi akcjonariuszami Grupy Żywiec S.A. posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 30
czerwca 2012 roku byli:

4. Michael McKeown – Członek Zarządu Grupy Żywiec S.A jest właścicielem 450 akcji Grupy Żywiec S.A. Od czasu publikacji raportu za I
kwartał 2012 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie.

- Brau Union AG - posiadał 6 362 421 akcji Grupy Żywiec S.A. tj. 61,94 % kapitału podstawowego Spółki i takiej samej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Od czasu publikacji raportu za I kwartał 2012 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie;

- Harbin B.V. - posiadał 3 720 835 akcji Grupy Żywiec S.A. tj. 36,22 % kapitału podstawowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Od czasu publikacji raportu za I kwartał 2012 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie.

Według informacji posiadanych przez Spółkę, w dniu przekazania niniejszego skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania
finansowego akcje Spółki posiadały następujące osoby nadzorujące i zarządzające w Grupie Żywiec S.A.:

1. Pan Krzysztof Jasek – Członek Rady Nadzorczej Spółki - 12 akcji. Od czasu publikacji raportu za I kwartał 2012 roku 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 raportu za I
kwartał 2012 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie.

3. Pan Marek Włoch – Prokurent Grupy Żywiec S.A. - 1 akcja. Od czasu publikacji raportu za I kwartał 2012 roku ilość posiadanych akcji nie
uległa zmianie.
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  Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Okres bieżący

Liczba dni dla poszczególnych stanów 
akcji w okresie I 2012 - VI 2012

Liczba akcji w poszczególnych 
okresach Waga

Średnioważona liczba akcji 
zwykłych

1 2 3 4 = 2*3
181 10 271 337 181/181=1 10 271 337
181 10 271 337

Okres porównawczy

Średnia ważona liczba akcji za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 roku wynosi 10 271 337.

Liczba dni dla poszczególnych stanów 
akcji w okresie I 2011 - VI 2011

Liczba akcji w poszczególnych 
okresach Waga

Średnioważona liczba akcji 
zwykłych

1 2 3 4 = 2*3
181 10 271 337 181/181=1 10 271 337
181 10 271 337

Średnia ważona liczba akcji za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku wynosi 10 271 337.

Rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy zyskowi na jedną akcję.

Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą został obliczony, jako iloraz wyniku netto za ostatnie 6 miesięcy i średnioważonej liczby akcji.

Rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy zyskowi na jedną akcję.

Średnia ważona liczba akcji za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 i od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 roku została obliczona, jako
średnia liczba akcji nie skupionych przez jednostkę dominującą ważona liczbą dni, w których te akcje były notowane w ciągu roku obrotowego.
Akcje własne będące w posiadaniu Spółki są wyłączone z wyliczenia średnioważonej liczby akcji

Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą został obliczony jako iloraz wyniku netto za ostatnie 6 miesięcy i średnioważonej liczby akcji.
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