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1
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z
SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inwestycje w jednostkach zależnych
Udziały w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe należności długoterminowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa razem
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Pozostałe kapitały
Kapitał z połączenia
Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia
Kapitał własny i zobowiązania razem

Nota

8
8

7.14

7.14

12

30 Czerwca 2015

31 Grudnia 2014*

1 378 804
930 814
60 946
99 862
268 958
5 490
1
12 733
982 297
130 221
851 069
94
913
2 361 101

1 256 780
1 009 675
62 204
130 652
33 261
5 490
1
15 497
903 278
255 978
633 145
10 882
3 273
2 160 058

177 647
25 678
113 654
105 614
(251 496)
184 197
2 183 454
549 658
500 000
49 658
1 633 796
204 425
3 512
1 410 271
15 588
2 361 101

295 203
25 678
113 654
202 623
(251 496)
204 744
1 864 855
549 658
500 000
49 658
1 315 197
87 654
3 512
1 207 414
16 617
2 160 058

* informacje dotyczące zmian prezentacyjnych danych porównawczych przedstawiono w nocie 7.6 niniejszego skróconego jednostkowego
śródrocznego sprawozdania finansowego.

Noty przedstawione na stronach 7-22 stanowią integralną część skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego
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2
SKRÓCONY JEDNOSTKOWY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT ORAZ INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk brutto
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody
Pozostałe (straty)/zyski netto
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody odsetkowe
Koszty odsetkowe
Pozostałe (koszty) finansowe netto
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto za okres
Inne całkowite dochody
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody za okres

Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł)

13

Za okres od
01.01.2015 do
30.06.2015

Za okres od
01.01.2014 do
30.06.2014

1 390 331
755 901
634 430
489 264
34 085
13 019

1 550 135
917 477
632 658
523 440
78 899
5 905

(5 543)
118 557
500
10 088
(2 113)
106 856
18 985
87 871
87 871

10 804
47 028
663
17 134
(423)
30 134
4 423
25 711
25 711

10 271 337
8,55

10 271 337
2,50

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

Noty przedstawione na stronach 7-22 stanowią integralną część skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

3

Kapitał zapasowy - ze sprzedaży
akcji powyżej ich wartości
nominalnej

Kapitał
podstawowy

Pozostałe kapitały

Niepodzielony wynik
finansowy i wynik
finansowy roku
obrotowego

Kapitał z połączenia

Kapitał własny,
razem

Kapitał zapasowy - Pozostałe kapitały
rezerwowe
pozostały
Okres bieżący
Stan na 1 stycznia 2015
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody za okres sprawozdawczy
Zysk netto za okres sprawozdawczy
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
Transakcje z właścicielami jednostki dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli
Utworzenie funduszu dywidendowego
Przeniesienie do wypłaty na dywidendę
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem
Stan na 30 czerwca 2015
Okres porównawczy
Stan na 1 stycznia 2014
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody za okres sprawozdawczy
Zysk netto za okres sprawozdawczy
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
Transakcje z właścicielami jednostki dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli
Utworzenie funduszu dywidendowego
Wypłata dywidendy
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem
Stan na 30 czerwca 2014

25 678

113 654

18 808

183 815

(251 496)

204 744

295 203

-

-

-

-

-

87 871
87 871

87 871
87 871

25 678

113 654

18 808

86 806
(183 815)
(97 009)
86 806

(251 496)

(86 806)
(21 612)
(108 418)
184 197

(205 427)
(205 427)
177 647

25 678

113 654

38 091

49 147

(251 496)

345 239

320 313

-

-

-

-

-

25 711
25 711

25 711
25 711

25 678

113 654

38 091

118 889
(49 147)
69 742
118 889

(251 496)

(118 889)
(84 380)
(203 269)
167 681

(133 527)
(133 527)
212 497

Noty przedstawione na stronach 7-22 stanowią integralną część skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego
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4
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty razem
Amortyzacja
Podatek dochodowy zwrócony
Dywidendy otrzymane i odsetki
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości udziałów w jednostce zależnej
Koszty odsetkowe
Strata/(zysk) na sprzedaży i likwidacji środków trwałych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Nota

2

7.17
7.17
7.17

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
Inne (wydatki)/wpływy inwestycyjne
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Kredyty i pożyczki otrzymane
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Odsetki zapłacone
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i
kredytów bankowych w rachunku bieżącym
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku
bieżącym na początek okresu
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku
bieżącym na koniec okresu

7.14

7.14

9

Za okres od
01.01.2015 do
30.06.2015

Za okres od
01.01.2014 do
30.06.2014*

106 856
(172 290)
78 136
10 787
(9 843)
3 100
10 088
5 543
(70)
20 043
(1 029)
(341 415)
52 370
(65 434)

30 134
96 662
83 266
7 943
(6 568)
17 134
(10 804)
1 831
61 678
8 159
323 602
(389 579)
126 796

596
9 343
500
(4 498)
(49 544)
(43 603)

15 662
5 905
663
(39 782)
(17 552)

265 000
(125 000)
(10 064)
129 936
20 899

575 000
150 000
(133 527)
(500 000)
(50 000)
(17 157)
24 316
133 560

20 899

133 560

(83 106)

(127 054)

(62 207)

6 506

* informacje dotyczące zmian prezentacyjnych danych porównawczych przedstawiono w nocie 7.6 niniejszego skróconego jednostkowego
śródrocznego sprawozdania finansowego.
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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.
Na dzień 30 czerwca 2015 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 7.14), zdaniem Zarządu na dzień 30 czerwca 2015 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 2015
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 2015
roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 - „Śródroczna
sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską.
Niniejsze skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe powinno być odczytywane wraz
z jednostkowym sprawozdaniem finansowym na dzień i za okres obrotowy zakończony 31 grudnia 2014
roku.
Zastosowane w skróconym jednostkowym śródrocznym sprawozdaniu finansowym główne zasady
rachunkowości są zgodne z zasadami zastosowanymi w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym
za rok 2014 z wyjątkiem prezentacji należności, środków pieniężnych oraz zobowiązań z tytułu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Szczegółowa informacja na temat zmian prezentacyjnych została przedstawiona w nocie 7.6.
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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 2015 roku poziom przychodów ze
sprzedaży Spółki odpowiadał 44,9 % (30 czerwca 2014: 44,2 %) przychodów zrealizowanych za okres
zakończony 31 grudnia 2014 roku.

7. Dodatkowe noty objaśniające
7.1. Zakłady produkcyjne
Grupa Żywiec S.A. posiada cztery zakłady produkcyjne zlokalizowane w: Żywcu, Elblągu, Warce
i Leżajsku.

7.2. Informacja dotycząca składu osobowego Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki
W dniu 12 stycznia 2015 roku Pan Jacek Gerula złożył pisemne oświadczenie skierowane do Rady
Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Grupy Żywiec S.A. z dniem
31 marca 2015 roku.
W dniu 4 marca 2015 roku Pan Michael Calfee złożył pisemne oświadczenie skierowane do Rady
Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Grupy Żywiec S.A. z dniem
23 maja 2015 roku.
W dniu 6 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art. 368, par.4
Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o wniosek Prezesa Zarządu Spółki, powołała ponownie w skład
Zarządu Spółki Pana Barry Sheehan, powierzając mu funkcję Członka Zarządu na okres trzyletniej
kadencji rozpoczynającej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2014.
Z dniem 1 kwietnia 2015 roku stanowisko Dyrektora ds. Produkcji Grupy Żywiec S.A. objął Pan Luca
Giordano.
Z dniem 21 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki udzielił prokury samoistnej Pani Agnieszce Pluszcz -Bernat,
która w dniu 2 marca 2015 roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Grupy Żywiec S.A.
W dniu 15 kwietnia 2015 roku Pan Jan Derck van Karnebeek złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji
Członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. z dniem 31 maja 2015 roku.
W dniu 15 kwietnia 2015 roku Pan Lodewijk Lockefeer złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji Członka
Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. z dniem 31 maja 2015 roku.
W dniu 9 czerwca 2015 roku Pan Lodewijk Lockefeer został ponownie powołany w skład Rady Nadzorczej
Grupy Żywiec S.A. na Członka Rady Nadzorczej, na kolejną trzyletnią kadencję.
W dniu 9 czerwca 2015 roku Pan Stefan Orłowski został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na
okres trzyletniej kadencji.
Pan Stefan Orłowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.
Z dniem 1 lipca 2015 roku stanowisko Dyrektora ds. Finansowych Grupy Żywiec S.A. objął Pan Piotr
Nowakowski.
W dniu 2 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. , działając na podstawie art. 368 par.4
Kodeksu spółek handlowych, powołała w skład Zarządu Spółki Panią Agnieszkę Pluszcz-Bernat, Pana
Luca Giordano, Pana Piotra Nowakowskiego na okres trzyletniej kadencji powierzając im funkcję
Członków Zarządu Grupy Żywiec S.A.
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W dniu 13 lipca 2015 roku Pan Barry Sheehan złożył pisemne oświadczenie skierowane do Rady
Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Grupy Żywiec S.A. z dniem
31 lipca 2015 roku.
Z dniem 1 sierpnia 2015 roku Pan Marcin Celejowski obejmie stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży w
Grupie 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 Heineken International B.V.
Aktualna struktura organizacyjna Grupy została przedstawiona poniżej.

GRUPA ŻYWIEC S.A.

Jednostki powiązane
(konsolidacja metodą
pełną)

Centrum FinansowoKsięgowe Żywiec
Sp. z o.o. w likwidacji
(100%)

Distribev
Sp. z o.o.
(100%)

Trans TradeŻywiec
Sp. z o.o.
(100%)

Jednostka stowarzyszona
(konsolidacja metodą
praw własności)

Żywiec Sprzedaż i
Dystrybucja
Sp. z o.o.
(100%)

Browar Zamkowy
Cieszyn Sp. z o.o.
(100%)

Rolno-Spożywczy
Rynek Hurtowy
„Giełda Elbląska” S.A.
(60,35%*)

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

W związku z decyzją podjętą w dniu 1 lipca 2014 roku o postawieniu spółki zależnej od Grupy Żywiec
S.A. Centrum Finansowo - Księgowe Żywiec Sp. z o.o. w stan likwidacji oraz rozpoczęciu działań
zmierzających do jej likwidacji, Zarząd Grupy Żywiec S.A. podjął decyzję o utworzeniu odpisu
aktualizującego wartość udziałów w jednostce zależnej Centrum Finansowo - Księgowe Żywiec Sp. z o.o.
Wysokość odpisu aktualizującego wartość udziałów w jednostce zależnej na dzień 30 czerwca 2015 roku
wynosi 3 100 tys. złotych.
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości został ujęty w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodach i wykazany w wysokości, o którą wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa wartość
odzyskiwalną.

7.4. Przekształcenia organizacyjne w Grupie Żywiec S.A.
W pierwszym półroczu 2015 roku miały miejsce następujące przekształcenia organizacyjne w Grupie
Żywiec S.A.:
Z dniem 1 stycznia 2015 roku spółka zależna Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. rozpoczęła działalność
operacyjną.
Spółka Distribev Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dniem 13 kwietnia
2015 roku rozpoczęła działalność gospodarczą.
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W dniu 13 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. na podstawie art.
393 pkt 3) w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraziło zgodę a tym samym potwierdziło
zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w ramach oddziału o nazwie Grupa
Żywiec Spółka Akcyjna oddział sprzedaży bezpośredniej w Warszawie, zarejestrowanego w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, służącej do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie sprzedaży piwa produkowanego przez Spółkę oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych
niezależnych producentów bezpośrednio do tradycyjnych kanałów sprzedaży, takich jak ogólnospożywcze
sklepy detaliczne oraz sklepy alkoholowe, jak również sprzedaż do hoteli, restauracji i kawiarni o łącznej
wartości zbywczej w wysokości 238 796 tys. złotych, na rzecz spółki Distribev spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie
objętych przez Spółkę 65 008 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. złotych każdy, o łącznej wartości
nominalnej 65 008 tys. złotych, spośród 65 400 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 1 tys.
złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 65 400 tys. złotych, w podwyższonym kapitale zakładowym
spółki Distribev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia 13 kwietnia 2015 roku, zgodnie
z regulacją art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
W dniu 13 kwietnia 2015 roku Spółka objęła 65 008 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej
1 tys. złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 65 008 tys. złotych, spośród 65 400 nowoutworzonych
udziałów o wartości nominalnej 1 tys. złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 65 400 tys. złotych, w
podwyższonym do łącznej kwoty 65 500 tys. złotych kapitale zakładowym spółki zależnej Distribev Sp.
z o.o., przy czym pozostałe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Distribev Sp. z o.o. objęła
spółka Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu.
Wartość nabytych aktywów przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta

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 2014 rok nie uległy
zmianie.
Wśród szacunków dokonanych na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego nie ma takich, w stosunku
do których istnieje znaczące ryzyko spowodowania istotnych korekt wartości bilansowych aktywów
i zobowiązań w trakcie kolejnego okresu sprawozdawczego.
Spółka dokonała zmiany dotyczącej okresów użyteczności ekonomicznej dla wybranych środków
trwałych. Zmiana ta miała dodatni wpływ na zysk netto za okres sprawozdawczy kończący się 30 czerwca
2015 roku w kwocie 15 501 tys. złotych.

7.6. Przekształcenie danych porównawczych
W celu zapewnienia porównywalności danych pomiędzy rokiem 2015 a rokiem 2014, Grupa Żywiec S.A.
dokonała zmiany w sposobie prezentacji należności, środków pieniężnych oraz zobowiązań z tytułu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Spółka pomniejszyła zobowiązanie
z tytułu Funduszy Specjalnych o wartość należności
długoterminowych od pracowników oraz wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
funduszu socjalnego.
Powyższa zmiana prezentacyjna wpłynęła na dane zaprezentowane w opublikowanym jednostkowym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej za 2014 rok zmniejszając wartość pozostałych należności
długoterminowych o kwotę 10 644 tys. złotych, wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę
5 167 tys. złotych oraz zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań o kwotę 15 811 tys. złotych,
tym samym zmniejszając sumę bilansową o kwotę 15 811 tys. złotych.
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Zmiana prezentacyjna wpłynęła również na dane zaprezentowane w opublikowanym skróconym
jednostkowym śródrocznym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w okresie porównawczym tj. od
1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zmniejszając przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej i
bilansową zmianę stanu środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i kredytów bankowych
w rachunku bieżącym o kwotę 117 tys. złotych.

7.7. Informacje dotyczące segmentów działalności
Zgodnie z zasadami opisanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2014 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
30 czerwca 2015

30 czerwca 2014

1 274 284
134
115 913
1 390 331

1 200 229
754
349 152
1 550 135

Piwo własne
Piwo obce
Napoje alkoholowe i bezalkoholowe
RAZEM:
Informacje dotyczące obszarów geograficznych

W przypadku prezentowania informacji w podziale na segmenty geograficzne, przychód segmentu jest
ustalany według kryterium lokalizacji siedziby klientów.

Przychody
30 czerwca 2015

30 czerwca 2014

1 349 925
40 406
1 390 331

1 510 332
39 803
1 550 135

Polska
Pozostałe kraje
RAZEM:
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.

7.8. 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.
W pierwszym półroczu 2015 roku Spółka nie składała istotnych korekt deklaracji podatkowych z tytułu
podatku dochodowego od osób prawnych.
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Pozostałe zabezpieczenia
30 czerwca 2015
- gwarancja bankowa na rzecz najemcy budynków stanowiąca
zabezpieczenie płatności z tytułu czynszu za wynajem
- gwarancja bankowa na rzecz Dyrektora Izby Celnej
stanowiąca zabezpieczenie płatności związanych z procedurą
zawieszonej akcyzy
Pozostałe zabezpieczenia razem

31 grudnia 2014

2 109

2 555

10 350

11 350

12 459

13 905

Pozostałe poręczenia
30 czerwca 2015
- zabezpieczenie spłaty kredytu Browaru Zamkowego Cieszyn
- zabezpieczenie spłaty kredytu Distribev Sp. z o.o.
- zabezpieczenie limitu faktoringowego dla Distribev Sp. z o.o.
- poręczenie gwarancji najmu dla Distribev Sp. z o.o.
Pozostałe poręczenia razem

31 grudnia 2014
-

18 000
50 000
50 000
674
118 674

Zobowiązania umowne
Umowne zobowiązania zaciągnięte w związku z zawarciem umów o nabycie rzeczowych aktywów
trwałych wynoszą:
30 czerwca 2015
8 358 tys. złotych

31 grudnia 2014
16 878 tys. złotych

7.9. Informacje o działalności zaniechanej w okresie
przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

sprawozdawczym

lub

W pierwszym półroczu 2015 roku Spółka nie zaniechała żadnego typu działalności. W następnym okresie
nie jest planowane zaniechanie żadnego typu działalności.

7.10. Informacja o transakcjach jednostki dominującej z podmiotami powiązanymi
Na dzień 30 czerwca 2015 roku Grupa Żywiec S.A. ujęła w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
następujące salda wynikające z transakcji z jednostkami powiązanymi:

Należności od jednostek dominujących
- Heineken International B.V. - jednostka dominująca
najwyższego szczebla
- wartość brutto należności
- wartość netto należności
Należności od jednostek dominujących, razem
Część krótkoterminowa

30 czerwca 2015

31 grudnia 2014

87
87
87
87
87

170
170
170
170
170
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Należności od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem
jednostek dominujących)
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek
dominujących)
- wartość brutto należności
- wartość netto należności
- w Grupie Żywiec S.A. (jednostki zależne)
- wartość brutto należności
- wartość netto należności
Należności od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem
jednostek dominujących) razem
Część krótkoterminowa

2 443
2 443
2 443
234 275
234 275
234 275

2 493
2 493
2 493
5 153
5 153
5 153

236 718
236 718

7 646
7 646

Długoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych
Pożyczki od jednostek powiązanych
- Mouterij Albert N.V. - jednostka powiązana
Długoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych, razem

500 000
500 000

500 000
500 000

Krótkoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych (inne
spółki zależne od jednostek dominujących)
- Odsetki od pożyczek
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych razem

1 079
1 079

1 225
1 225

140 506

9 119

140 506
140 506

9 119
9 119

20 059
59 720

8 009
268 362

79 779
79 779

276 371
276 371

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec
jednostek dominujących
- Heineken International B.V - jednostka dominująca
najwyższego szczebla
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec
jednostek dominujących razem
Część krótkoterminowa
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec
jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek
dominujących)
- w Grupie Żywiec (jednostki zależne)
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec
jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)
razem
Część krótkoterminowa

Grupa Żywiec S.A. ujęła w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodach następujące kwoty
przychodów i kosztów wynikające z transakcji z jednostkami powiązanymi:
Za okres od
01.01.2015 do
30.06.2015

Za okres od
01.01.2014 do
30.06.2014

332

308

332

308

PRZYCHODY
Przychody netto ze sprzedaży usług od jednostek dominujących
- Heineken International B.V. – jednostka dominująca
najwyższego szczebla
Przychody netto ze sprzedaży usług od jednostek dominujących
razem
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Przychody netto ze sprzedaży usług od pozostałych jednostek
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek
dominujących)
- w Grupie Żywiec (jednostki zależne)
Przychody netto ze sprzedaży usług od pozostałych jednostek
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) razem

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)
- w Grupie Żywiec (jednostki zależne)
Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów
od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek
dominujących) razem

Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych od pozostałych
jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek
dominujących)
- w Grupie Żywiec (jednostki zależne)
Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych od pozostałych
jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)
razem

Pozostałe przychody od pozostałych jednostek powiązanych (z
wyjątkiem jednostek dominujących)
- w Grupie Żywiec (jednostki zależne)
Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych od pozostałych
jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)
razem

135
24 328

62
14 574

24 463

14 636

4 136
349 430

7 124
86

353 566

7 210

1 203
-

827
41

1 203

868

9 237

-

9 237

-

6 495

5 454

6 495

5 454

35 515

42 236

35 515

42 236

KOSZTY
Koszty licencji marki od pozostałych jednostek powiązanych (z
wyjątkiem jednostek dominujących)
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek
dominujących)
Koszty licencji marki od pozostałych jednostek powiązanych (z
wyjątkiem jednostek dominujących) razem
Koszty surowców od pozostałych jednostek powiązanych (z
wyjątkiem jednostek dominujących)
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek
dominujących)
Koszty surowców od pozostałych jednostek powiązanych (z
wyjątkiem jednostek dominujących) razem
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Koszty usług sprzedaży i marketingu od pozostałych jednostek
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)
- w Grupie Żywiec (jednostki zależne)
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek
dominujących)
Koszty usług sprzedaży i marketingu od pozostałych jednostek
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) razem

267 597

279 992

12

-

267 609

279 992

5 414
5 414

6 443
6 443

948

900

948

900

10 203
10 203

9 413
9 413

280
74 386

103
102 756

Pozostałe koszty od pozostałych jednostek powiązanych (z
wyjątkiem jednostek dominujących) razem

74 666

102 859

Zakup towarów i półproduktów od pozostałych jednostek
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek
dominujących)

7 279

1 325

Zakup towarów i półproduktów od pozostałych jednostek
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) razem

7 279

1 325

461

450

461

450

Koszty usług know – how od jednostek dominujących
- Heineken International B.V. – jednostka dominująca
najwyższego szczebla
Koszty usług know – how od jednostek dominujących razem
Koszty usług badawczych, doradztwa technicznego i nadzoru
od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek
dominujących)
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek
dominujących)
Koszty usług badawczych, doradztwa technicznego i nadzoru
od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek
dominujących) razem
Pozostałe koszty od jednostek dominujących
- Heineken International B.V. – jednostka dominująca
najwyższego szczebla
Pozostałe koszty od jednostek dominujących razem
Pozostałe koszty od pozostałych jednostek powiązanych (z
wyjątkiem jednostek dominujących)
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek
dominujących)
- w Grupie Żywiec (jednostki zależne)

Zakup materiałów od pozostałych jednostek powiązanych (z
wyjątkiem jednostek dominujących)
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek
dominujących)
Zakup materiałów od pozostałych jednostek powiązanych (z
wyjątkiem jednostek dominujących) razem
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Zakupy inwestycyjne od jednostek dominujących
- Heineken International B.V. – jednostka dominująca
najwyższego szczebla
Zakupy inwestycyjne od jednostek dominujących razem
Zakupy inwestycyjne od pozostałych jednostek powiązanych (z
wyjątkiem jednostek dominujących)
- w Grupie Żywiec (jednostki zależne)
Zakupy inwestycyjne od pozostałych jednostek powiązanych (z
wyjątkiem jednostek dominujących) razem

Koszty finansowe z tytułu odsetek od pozostałych jednostek
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)
- w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek
dominujących)
Koszty finansowe z tytułu odsetek od pozostałych jednostek
powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) razem

2 853
2 853

775
775

408

136

408

136

6 058

10 373

6 058

10 373

Transakcje z jednostkami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych.

7.11. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
W dniu 6 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A., dokonała wyboru spółki Deloitte Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła
II 19, 00-854 Warszawa (nr rejestracyjny 73, KRS 0000446833) jako rewidenta badającego sprawozdania
finansowe Grupy Żywiec S.A. oraz skonsolidowane Grupy Kapitałowej Żywiec za rok 2015, zgodnie z
rekomendacją Komitetu ds. Audytu.

7.12. Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy
W dniu 6 maja 2015 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu
dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2014, w tym propozycję Zarządu dotyczącą wypłaty
dywidendy za rok 2014.
Uchwałą nr 3 z dnia 9 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
postanowiło, że wysokość dywidendy na jedną akcję za 2014 rok wyniesie 25 złotych oraz, że
uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 17 czerwca
2015 roku.
W ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Spółka wypłaciła - w 2014 roku akcjonariuszom kwotę 51 357 tys. złotych tj. 5 złotych za jedną akcję. Pozostała kwota tj. 205 426 tys.
złotych (20 złotych za jedną akcję) została wypłacona dnia 2 lipca 2015 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

20 złotych w 2015 roku (za 2014 rok),
5 złotych w 2014 roku (za 2014 rok - zaliczka),
13 złotych w 2014 roku (za 2013 rok),
5 złotych w 2013 roku (za 2013 rok - zaliczka),
27 złotych w 2013 roku (za 2012 rok),
4 złote w 2012 roku (za 2012 rok - zaliczka),
24 złote w 2012 roku (za 2011 rok),
9 złotych w 2011 roku (za 2011 rok - zaliczka),
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7.13. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej
Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej.
Wartość godziwa
Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwych instrumentów finansowych, dla których
jest możliwe ich oszacowanie:
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe depozyty bankowe oraz krótkoterminowe
pożyczki otrzymane; wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości
godziwej z uwagi na szybką zapadalność tych instrumentów;
- należności handlowe, pozostałe należności, zobowiązania handlowe oraz rozliczenia
międzyokresowe kosztów; wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich
wartości godziwej z uwagi na ich krótkoterminowy charakter;
- długoterminowe pożyczki otrzymane; wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów
jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na zmienny charakter ich oprocentowania.

7.14. Kredyty, pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe
W dniu 30 marca 2015 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 2016 roku. Kredyt przeznaczony jest na
finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR
plus marża.
W dniu 30 marca 2015 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z ING Commercial Finance Polska S.A. aneks
do porozumienia o współpracy w zakresie faktoringu odwróconego z dnia 30 listopada 2010 roku,
przedłużający czasowo okres obowiązywania porozumienia do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
W dniu 10 kwietnia 2015 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z ING Commercial Finance Polska S.A.
aneks do porozumienia o współpracy w zakresie faktoringu odwróconego z dnia 30 listopada 2010 roku.
Aneks przedłuża okres obowiązywania porozumienia do dnia 31 marca 2016 roku oraz zmniejsza limit
finansowania dostępnego dla dostawców Grupy Żywiec S.A. do łącznej wysokości 30 000 tys. złotych.
W dniu 28 kwietnia 2015 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 58 000 tys. złotych z terminem obowiązywania umowy
do dnia 28 kwietnia 2016 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża.
W dniu 1 czerwca 2015 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą
w Katowicach aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 100 000 tys. złotych
przedłużający termin obowiązywania umowy do dnia 17 czerwca 2016 roku. Kredyt przeznaczony jest na
finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR
plus marża.
W dniu 22 czerwca 2015 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z ING Commercial Finance Polska S.A.
aneks do porozumienia o współpracy w zakresie faktoringu odwróconego z dnia 30 listopada 2010 roku,
zwiększający limit finansowania dostępnego dla dostawców Grupy Żywiec S.A. do łącznej wysokości
130 000 tys. złotych.
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Kredyty
i pożyczki
1 stycznia 2015 roku
otrzymane kredyty i pożyczki
spłaty kredytów i pożyczek
zmiana stanu odsetek naliczonych
30 czerwca 2015 roku

501 275
265 000
(125 000)
23
641 298

Kredyty
w rachunku
bieżącym

Razem

86 379
(23 252)
63 127

587 654
265 000
(148 252)
23
704 425

Kwoty przyznanych limitów kredytowych w rachunkach bieżących i ich wykorzystanie na dzień
30 czerwca 2015 roku prezentuje tabela przedstawiona poniżej.

Kredyt w rachunku bieżącym

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Pekao S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Razem:

Kwota kredytu
według umowy
58 000
120 000
100 000
278 000

Wykorzystana
kwota kredytu
14 169
34 823
14 135
63 127

Dostępne
środki
43 831
85 177
85 865
214 873

W pierwszym półroczu 2015 roku nie wystąpiły zdarzenia, które miały wpływ na postanowienia zawarte
w umowach kredytowych.

7.15. Wydarzenia po dacie bilansowej nieujęte w sprawozdaniu finansowym
Zarząd Grupy Żywiec S.A. („Spółka’) poinformował, że dnia 23 lipca 2015 roku Distribev Holding Sp.
z o.o. – podmiot zależny Spółki („Distribev Holding”) oraz Orbico D.O.O., spółka zarejestrowana na
podstawie prawa chorwackiego („Orbico”) zawarły wstępną umowę („Umowa”) w sprawie sprzedaży
udziałów w Distribev Sp. z o.o. – podmiocie zależnym Spółki („Distribev”).
Zgodnie z Umową, po spełnieniu warunków zawieszających w niej zawartych, Orbico nabędzie udziały
stanowiące 80% kapitału zakładowego Distribev w chwili realizacji sprzedaży („Udziały Sprzedawane”).
Po zrealizowaniu transakcji sprzedaży Udziałów Sprzedawanych Orbico będzie w posiadaniu 80%
udziałów w Distribev, zaś Spółka i Distribev Holding będą posiadać łącznie pozostałe 20% udziałów w
Distribev.
Cena należna do zapłaty przez Orbico za Udziały Sprzedawane wynosi 96 000 tys. złotych. Cena
Udziałów Sprzedawanych może zostać podwyższona lub obniżona w zależności od poziomu zadłużenia
netto i kapitału obrotowego netto Distribev w chwili realizacji transakcji sprzedaży Udziałów
Sprzedawanych.
Zawarcie transakcji sprzedaży Udziałów Sprzedawanych jest uwarunkowane spełnieniem następujących
warunków zawieszających:
• Otrzymanie przez Orbico zezwolenia organów ochrony konkurencji w Polsce, Serbii i Macedonii;
• Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Distribev, które to podwyższenie kapitału
zostanie pokryte aportem w formie m.in. zorganizowanej części działalności Spółki, tj. jej
oddziału dystrybucji bezpośredniej;
• Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Distribev Holding, które to podwyższenie
kapitału zostanie pokryte aportem w formie m.in. udziałów w Distribev będących własnością
Spółki; oraz
• Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Distribev na warunkach określonych w Umowie.

18/22

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

Grupa Żywiec S.A.
na dzień i za okres zakończony 30.06.2015

Jeżeli pomimo spełnienia warunków zawieszających zapisanych w Umowie Distribev Holding naruszy
swoje zobowiązanie do zbycia Udziałów Sprzedawanych lub Orbico naruszy swoje zobowiązania
dotyczące Udziałów Sprzedawanych, strona, która naruszyła swoje zobowiązania jest zobligowana do
zapłaty kary umownej na rzecz drugiej ze stron w wysokości 6 000 tys. Euro.
Spółka nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantuje stosowne i właściwe wykonanie wszystkich
zobowiązań Distribev Holding wynikających z Umowy.
Distribev Holding i Grupa Żywiec S.A. są również uprawnione do zażądania od Orbico nabycia
wszystkich posiadanych przez nich pozostałych udziałów w Distribev po cenie wyliczonej poprzez
odniesienie do średniej rentowności Distribev, lecz nie niższej niż cena wynikająca z Umowy. Z tego
uprawnienia można skorzystać nie wcześniej niż po dniu 30 czerwca 2019 roku.
Równocześnie z realizacją transakcji nabycia Udziałów Sprzedawanych przez Orbico, Spółka i Distribev
zawrą siedmioletnią umowę dystrybucyjną, zgodnie z którą Distribev będzie pełnił rolę dystrybutora
produktów Grupy Żywiec S.A. w kanale detalu tradycyjnego.
Umowę uznaje się za znaczącą dla Spółki, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

7.16. 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.

7.17. Dodatkowa informacja do sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu w sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych na dzień i za okres zakończony 30 czerwca 2015 roku:
Zapasy
Zapasy - zmiana bilansowa
Aport zapasów do spółki zależnej
Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

Należności handlowe oraz pozostałe należności
Należności handlowe oraz pozostałe należności - zmiana bilansowa
Aport należności do spółki zależnej
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności w sprawozdaniu z
przepływów pieniężnych

125 757
(105 714)
20 043

(215 160)
(126 255)
(341 415)

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania - zmiana bilansowa
202 857
Aport zobowiązań do spółki zależnej
63 762
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy
(205 427)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych
(8 822)
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań w sprawozdaniu z
przepływów pieniężnych
52 370

7.18. Roszczenia wobec jednostki
Grupa Żywiec S.A. nie posiada istotnych zobowiązań ani roszczeń, co do których wszczęto postępowanie
sądowe lub administracyjne.
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rzeczowe aktywa trwałe

wartości niematerialne

8
Tabela ruchu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2015
1 009 675
Zwiększenia*
54 862
Zmniejszenia - sprzedaż / likwidacja
(1 641)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - rozwiązanie
70
Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy
(73 373)
Aport do spółki zależnej
(58 779)
Inne
Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2015
930 814
*Zwiększenia dotyczą głównie nakładów w grupach "Urządzenia techniczne i maszyny" oraz "Inne środki trwałe" (opakowania zwrotne).
9
Dla potrzeb sprawozdania z przepływów pieniężnych w skład środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytu w rachunku bieżącym
wchodzą:
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Kredyt w rachunku bieżącym
Aport do spółki zależnej
Razem netto

62 204
3 504
(4 763)
1
60 946

30 czerwca 2015

30 czerwca 2014

913
(63 127)
7
(62 207)

10 967
(4 461)
6 506

10
Akcjonariusze spółki
Głównymi akcjonariuszami Grupy Żywiec S.A. posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień przekazania
niniejszego skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego byli:
- Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - posiadał 6 692 421 akcji Grupy Żywiec S.A. tj. 65,16 % kapitału podstawowego
Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Od czasu publikacji raportu za I kwartał 2015 roku ilość posiadanych
akcji nie zmieniła się.
- Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - posiadał 3 390 835 akcji Grupy Żywiec S.A. tj. 33,01 % kapitału podstawowego Spółki i takiej
samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Od czasu publikacji raportu za I kwartał 2015 roku ilość posiadanych akcji nie
zmieniła się.

11
Stan posiadanych akcji przez osoby nadzorujące i zarządzające Grupą Żywiec S.A.
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 2015 roku ilość posiadanych akcji nie
uległa zmianie.
2. Pan Marek Włoch – Prokurent Grupy Żywiec S.A. - 1 akcja. Od czasu publikacji raportu za I kwartał 2015 roku ilość posiadanych akcji nie uległa
zmianie.
3. Pan Michael McKeown – Członek Zarządu Grupy Żywiec S.A jest właścicielem 450 akcji Grupy Żywiec S.A. Od czasu publikacji raportu za
I kwartał 2015 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie.
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Stan na 1 stycznia 2015
Ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodach
- Utworzenie dodatkowych rezerw
- Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw
Rezerwy wykorzystane w ciągu roku
Stan na 30 czerwca 2015

Rezerwa krótkoterminowa
na restrukturyzację
zatrudnienia
16 617
6 671
9 700
(3 029)
(7 700)
15 588

Okres porównawczy
Stan na 1 stycznia 2014
Ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodach
- Utworzenie dodatkowych rezerw
Rezerwy wykorzystane w ciągu roku
Stan na 30 czerwca 2014

2 300
9 303
9 303
(1 144)
10 459

Rezerwa na restrukturyzację została utworzona w związku z optymalizacją procesów produkcyjnych i optymalizacją kanałów dystrybucji, w tym dostaw i obsługi klienta oraz
realizowaną redukcją zatrudnienia w Grupie Żywiec S.A. w 2015 roku oraz kontynuacją wypłat odszkodowań związanych z programami redukcji w poprzednich latach.
Redukcje zatrudnienia w Grupie Żywiec S.A. wynikają z postępującej optymalizacji organizacji pracy w browarach, dalszego korzystania z outsourcingu usług, upraszczania
struktur organizacyjnych zakładów oraz postępów w automatyzacji procesów produkcyjnych.
Zarząd Grupy Żywiec S.A. przedstawił plan restrukturyzacji Związkom Zawodowym w pierwszym półroczu 2015 roku (Program Redukcji 2015).
W ciągu 2015 roku rezerwy zawiązane w pierwszym półroczu 2015 roku na Program Redukcji 2015 zostały skorygowane o faktycznie przysługujące indywidualnym
pracownikom kwoty odpraw i część z nich została już wypłacona.
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Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Okres bieżący
Średnia ważona liczba akcji za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku wynosi 10 271 337.

Średnia ważona liczba akcji za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 i od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku została obliczona, jako
średnia liczba wyemitowanych akcji nie skupionych przez Spółkę ważona liczbą dni, w których te akcje występowały w ciągu roku obrotowego.
Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą został obliczony jako iloraz wyniku netto za ostatnie 6 miesięcy i średnioważonej liczby akcji.
Liczba dni dla poszczególnych stanów
akcji w okresie I 2015 - VI 2015
1
181
181

Liczba akcji w poszczególnych
okresach
2
10 271 337

Waga
3
181/181=1

Średnioważona liczba akcji
zwykłych
4 = 2*3
10 271 337
10 271 337

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

Średnia ważona liczba akcji za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku wynosi 10 271 337.
Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą został obliczony, jako iloraz wyniku netto za ostatnie 6 miesięcy i średnioważonej liczby akcji.
Liczba dni dla poszczególnych stanów
akcji w okresie I 2014 - VI 2014
1
181
181

Liczba akcji w poszczególnych
okresach
2
10 271 337

Waga
3
181/181=1

Średnioważona liczba akcji
zwykłych
4 = 2*3
10 271 337
10 271 337

Rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy zyskowi na jedną akcję.
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Grupa Żywiec S.A.
Sprawozdanie Zarządu – czerwiec 2015
Informacje ogólne i finansowe
W pierwszej połowie 2015 roku spółka Grupa Żywiec S.A. (jednostka dominująca) osiągnęła zysk z działalności
operacyjnej w wysokości 119 mln złotych, w porównaniu z kwotą 47 mln złotych w analogicznym okresie roku
2014. Zysk oraz inne całkowite dochody wyniosły 88 mln złotych i wzrosły w porównaniu z pierwszym półroczem
2014 roku o 62 mln złotych. Przychody netto ze sprzedaży zmniejszyły się osiągając wartość 1 390 mln złotych
(30 czerwca 2014 roku – 1 550 mln złotych).
Wolumen sprzedaży piwa Grupy wyniósł 5,6 mln hektolitrów, w porównaniu z 5,1 mln hektolitrów w analogicznym
okresie 2014 roku.
Cały rynek piwa w Polsce za pierwsze półrocze 2015 roku wzrósł nieznacznie biorąc pod uwagę ilość sprzedanego
piwa, jednocześnie jednak nastąpił spadek wartości sprzedaży, co dowodzi ciągłej presji cenowej na rynku.
Guillaume Duverdier, Prezes Grupy Żywiec S.A. powiedział: „W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa Żywiec
zwiększyła sprzedaż piwa oraz udziały w rynku w wyniku połączenia konsekwentnie realizowanej strategii oraz
sprzyjających czynników zewnętrznych. Ponieważ rynek piwa pozostaje wysoce konkurencyjny a jego wartość
spada, w kolejnych miesiącach Grupa Żywiec koncentrować się będzie na dalszych inwestycjach w nasze marki,
atrakcyjnej ofercie dla klientów i konsumentów, a w tym samym czasie będziemy kontynuować nasze wysiłki na
rzecz poprawy konkurencyjności Grupy Żywiec na rynku oraz dostosowania organizacji do trudnego otoczenia
rynkowego.”
Za sprzedaż i marketing w całej Grupie Żywiec odpowiada oddzielny podmiot gospodarczy Żywiec Sprzedaż
i Dystrybucja Sp. z o.o. Wydajność i efektywność systemu sprzedaży i dystrybucji uległa dalszej poprawie.
Dnia 13 kwietnia 2015 roku, wydzielona spółka zajmująca się sprzedażą i dystrybucją w handlu tradycyjnym oraz
kanale HoReCa – Distribev Sp. z o.o. – oficjalnie rozpoczęła działalność. Zmiana ta pozwoli każdej jednostce skupić
się na działalności podstawowej (warzenie piwa vs dystrybucja) i ostatecznie poprawi pozycję konkurencyjną na
rynku.
Kontynuując wdrażanie nowej strategii i modelu biznesowego, podjęto decyzję o zawarciu partnerstwa
strategicznego z Grupą Orbico w zakresie dalszego rozwoju firmy Distribev Sp. z o.o.. W dniu 23 lipca 2015 roku
podpisana została umowa warunkowa, na mocy której Grupa Orbico kupi 80% udziałów w Distribev Sp. z o.o.
Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. pozostanie udziałowcem mniejszościowym.
Zarząd Grupy Żywiec S.A. wierzy, że jako inwestor strategiczny Grupa Orbico, która jest jednym z wiodących
graczy na ryku usług dystrybucyjnych w Europie, wniesie doświadczenie i wiedzę, które umożliwią dalszy
zrównoważony rozwój Distribev Sp. z o.o. na tym niezwykle konkurencyjnym rynku. Zarząd Grupy Żywiec S.A.
uważa, że partnerstwo to przyczyni się do dalszego doskonalenia obsługi klientów z detalu tradycyjnego i
gastronomii.
W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa Żywiec S.A. nie była stroną żadnego postępowania sądowego bądź
administracyjnego, które miałoby znaczący wpływ na działalność i wyniki Grupy.
Na koniec czerwca 2015 roku Grupa zatrudniała 1 179 osób. Na koniec czerwca 2014 roku zatrudnialiśmy 1 205
osób.
Długoterminowa polityka Grupy zmierza w kierunku dalszej poprawy pozycji konkurencyjnej firmy, kolejnych
inwestycji w budowaniu silnych marek, zapewnienia atrakcyjnej oferty dla klientów i konsumentów, zwiększenia
wewnętrznej wydajności a także doskonalenia umiejętności i motywowania pracowników.
Pozostałe informacje zostały zawarte w skróconym jednostkowym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za okres
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 roku.

Grupa Żywiec S.A.
Sprawozdanie Zarządu – czerwiec 2015
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń:
a) Sezonowość produkcji
Przemysł piwowarski charakteryzuje się sezonowością produkcji i sprzedaży. Szczyt sezonu przypada na
miesiące letnie.
b) Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
Na wyniki finansowe wpływają między innymi czynniki makroekonomiczne. Niekorzystne zmiany
wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Grupy
Żywiec S.A. lub na zwiększenie kosztów działalności.

c) Zmiana kanałów dystrybucji
Dalsza zmiana poziomu kanałów dystrybucji może mieć negatywny wpływ na poziom wypracowanego
zysku operacyjnego.

d) Ryzyko pogorszenia kondycji płatniczej odbiorców
Sytuacja gospodarcza i finansowa odbiorców może mieć negatywny wpływ na kondycję płatniczą Grupy
Żywiec S.A.

e) Ryzyko zmian wysokości obciążeń budżetowych
W obecnej sytuacji gospodarczej w jakiej znajduje się Polska istnieje ryzyko zwiększenia obciążeń
budżetowych jakie ponosi Grupa Żywiec S.A. co będzie miało negatywny wpływ na poziom
wypracowanego zysku operacyjnego.

Warszawa, dnia 31 lipca 2015 roku
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Grupa Żywiec S.A.
Sprawozdanie Zarządu – czerwiec 2015

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY ŻYWIEC S.A. O WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO
PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Niniejszym Zarząd Grupy Żywiec S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
dokonujący przeglądu skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie
z przepisami prawa. Jednocześnie Zarząd Grupy Żywiec S.A. oświadcza, że podmiot ten oraz biegli rewidenci,
dokonujący przeglądu tego sprawozdania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu
o badanym skróconym jednostkowym śródrocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami
i normami zawodowymi.
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Grupa Żywiec S.A.
Sprawozdanie Zarządu – czerwiec 2015

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY ŻYWIEC S.A. DOTYCZĄCE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Niniejszym Zarząd Grupy Żywiec S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy skrócone jednostkowe
śródroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
Grupy Żywiec oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Żywiec S.A. zawiera prawdziwy
obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Żywiec S.A. w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Guillaume Duverdier – Prezes Zarządu
Piotr Nowakowski – Członek Zarządu
Luca Giordano – Członek Zarządu
Barry Sheehan – Członek Zarządu
Michael McKeown – Członek Zarządu
Małgorzata Lubelska – Członek Zarządu
Agnieszka Pluszcz - Bernat – Członek Zarządu

4/4

