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Informacje ogólne i finansowe 
 

W pierwszym półroczu 2019 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Żywiec wyniosły 1 729 mln złotych 

(+5,3% w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku). Organicznie (nie uwzględniając akwizycji Browaru 

Namysłów Sp. z o.o.) Grupa utrzymała zbliżony poziom przychodów do analogicznego okresu roku ubiegłego, 

pomimo niższej sprzedaży spowodowanej złą pogodą w maju. Spółka ponownie zwiększyła przychody z każdego 

hektolitra piwa (+4,2%) co jest efektem dalszego wzrostu udziału innowacji i marek premium w strukturze 

sprzedaży firmy.  

 

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 131 mln złotych (176 mln złotych   

w analogicznym okresie roku 2018). Istotny wpływ na wysokość zysku, obok niższej sprzedaży organicznej, miał 

dalszy wzrost kosztów produkcji, w tym surowców, opakowań, energii oraz wynagrodzeń. Jednorazowo na wynik 

Spółki wpłynęły także koszty akwizycji Browaru Namysłów Sp. z o.o. 

 

Dalszy wzrost sprzedaży marek premium - Żywca, Desperadosa i Heinekena - oraz dwucyfrowy wzrost sprzedaży 

Strefy Zero to efekt konsekwentnej koncentracji na budowaniu wartości. Z satysfakcją przyjmujemy kontynuację 
premiumizacji rynku piwa. Jesteśmy też bardzo zadowoleni z wyników osiąganych przez Browar Namysłów, który po 

dołączeniu do Grupy Żywiec kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży. – powiedział Francois-Xavier Mahot, Prezes 

Grupy Żywiec S.A. – Mając na uwadze coraz większą gotowość konsumentów do sięgania po jakościowe produkty 

oraz dalszy wzrost presji kosztowej, będziemy kontynuować przyjętą strategię budowania wartości. – dodał Mahot. 

 

Średnie zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. wraz z Namysłowem na koniec czerwca 2019 roku 

wynosiło 2 432 osób, natomiast na koniec czerwca 2018 roku 2 020 osoby. 

 

Długoterminowa polityka Grupy zmierza w kierunku budowania wartości, dalszej poprawy pozycji konkurencyjnej 

firmy i poprawy rentowności, kolejnych inwestycji w budowanie 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 skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za 

okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku. 

 

W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa Żywiec oraz jej jednostki zależne nie była stroną żadnego postępowania 

sądowego bądź administracyjnego, które miałoby znaczący wpływ na działalność i wyniki Grupy. 
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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 firmy wpływają znacząco czynniki makroekonomiczne. Niekorzystne zmiany 

wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Grupy 

Żywiec S.A. lub na zwiększenie kosztów operacyjnych. 

 

c) Ceny i koszty piwa 

Na wysokość zysku operacyjnego może mieć negatywny wpływ konkurowanie ceną piwa przez naszych 

konkurentów, dystrybutorów i detalistów.  

 
d) Zmiana kanałów dystrybucji  

Dalsza zmiana poziomu kanałów dystrybucji może mieć negatywny wpływ na poziom wypracowanego 

zysku operacyjnego.  

 
e) Ryzyko pogorszenia kondycji płatniczej odbiorców  

Sytuacja finansowa i ekonomiczna konsumentów może mieć negatywny wpływ na kondycję finansową 
Grupy Żywiec S.A. 

 

f) Niestabilność otoczenia prawnego i ekonomicznego 

Niestabilność otoczenia prawnego i ekonomicznego stanowi powszechny czynnik wpływający na 

przedsiębiorstwa oraz ich partnerów biznesowych na całym świecie. W szczególności ryzyka ekonomiczne 

związane z otoczeniem politycznym, takie jak zmiany w zakresie polityki handlowej, systemu podatkowego 

lub regulacji kosztów pracy, a także zmiany w obszarze przepisów dotyczących rynku piwa mogą wpłynąć 
negatywnie na przychody oraz zysk. 

 

g) Nieautoryzowany dostęp do zasobów Spółki 

Innowacje i cyfryzacja są jednymi z kluczowych elementów rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. 

Dostęp nieuprawnionych osób do zasobów firmowych poprzez niewystarczającą świadomość pracowników 

lub zabezpieczenia systemowe mogą wpłynąć na ryzyko związane z ciągłością procesów biznesowych lub 

dostępem do informacji poufnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 23 lipca 2019 roku 
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Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. o zgodności półrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego z obowiązującymi zasadami rachunkowości 
 

Niniejszym Zarząd Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy półroczne skrócone 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 
finansową Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. oraz wynik finansowy. 

 

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i 

osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Żywiec S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i  ryzyka. 

 
 

 

 

Francois-Xavier Mahot – Prezes Zarządu 

Piotr Nowakowski – Członek Zarządu 

Luca Giordano – Członek Zarządu 

Marcin Celejowski – Członek Zarządu 

Michael McKeown – Członek Zarządu 

Małgorzata Lubelska – Członek Zarządu 

Andrzej Borczyk – Członek Zarządu 
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