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Komentarz Zarządu – 30 czerwca 2021 
 
 

Informacje ogólne i finansowe 

 
W pierwszym półroczu 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy Żywiec S.A. wyniosły 1 753 mln złotych (w pierwszym półroczu 

2020 roku: 1 681 mln złotych) co oznacza wzrost o 4,3%. Jednakże uwzględniając przychody Browaru Namysłów osiągnięte do 

momentu połączenia z Grupą Żywiec S.A. (1 czerwca 2020 roku), Spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 5,9%. 

Zysk z działalności operacyjnej Grupy Żywiec S.A. wyniósł 278 mln złotych (w pierwszym półroczu 2020 roku: 100 mln złotych).  

Dla Grupy Żywiec najważniejszym okresem jest sezon letni, który w tym roku rozpoczął się wyjątkowo późno. Ograniczenia 

pandemiczne, bardzo zimna wiosna, wzrost mniej rentownych kanałów sprzedaży oraz rosnąca inflacja to kluczowe czynniki mające 

wpływ na wyniki firmy w tym półroczu. Spółka rozpoznała także należność dotyczącą nadpłaconego w latach 2007 – 2018 podatku 

akcyzowego od piw smakowych w wysokości 160 mln złotych, co pomniejszyło koszty produktów, towarów i materiałów i miało 

pozytywny wpływ na wysokość zysku operacyjnego.  

„Pierwsze półrocze było trudnym czasem dla naszej branży. Trzecia fala pandemii spowodowała przedłużenie zamknięcia 

gastronomii i zakazu imprez masowych na maj, w którym zwykle startuje piwny sezon. Wzrost sprzedaży w czerwcu, dobre wyniki 

nowości oraz dynamiczny rozwój marek premium Heinekena, Desperadosa i piw 0.0.% zwiększył przychody z każdego hl piwa. 

Jednak wzrosty te nie zrównoważyły strat z pierwszych miesięcy roku. Dodatkowo przesunięcie sprzedaży do mniej rentownych 

kanałów przełożyło się na łączny spadek przychodów” – powiedział Simon Amor, Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A. – „Elastyczne 

podejście do kosztów pozwoliło na częściowe ograniczenie negatywnego wpływu niższej sprzedaży i rosnącej inflacji na zysk 

operacyjny” – dodał Amor.  

W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Żywiec koncentrowała się na jednoczesnym zapewnieniu pracownikom najwyższego 

poziomu bezpieczeństwa oraz na wprowadzeniu na rynek innowacji produktowych. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce Spółka 

wzięła udział w rządowym programie szczepień przeciwko COVID-19 zapewniając szczepienie ponad 200 chętnym pracownikom. 

„Jestem dumny z tego, że mogliśmy zaoferować naszym pracownikom udział w szczepieniach oraz że nasze procedury 

prewencyjne pozwoliły nam zapewnić bezpieczeństwo pracy i ciągłość działalności, szczególnie w czasie trzeciej fali pandemii” – 

komentuje Simon Amor - „W drugiej połowie roku Grupa Żywiec będzie pracować nad zrównoważeniem szybko rosnącej presji 

inflacyjnej, zarówno w kosztach surowców i opakowań jak i kosztach działalności operacyjnej” – dodał.  

Średnie zatrudnienie w Grupie Żywiec S.A. na koniec czerwca 2021 roku wynosiło 1 206 osób, natomiast na koniec czerwca 2020 

roku 1 299 osób. 
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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. Ceny surowców 

Wzrost cen surowców wykorzystywanych do produkcji może mieć bezpośredni wpływ na poziom wypracowanego wyniku 

finansowego. 

 

e. Zmiana kanałów dystrybucji  

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

operacyjnego.  

 

f. Ryzyko pogorszenia kondycji płatniczej odbiorców  

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

 

g. 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. 

 

h. 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. 

 

i. Ryzyko związane z epidemią koronawirusa 

Zarząd Grupy Żywiec S.A. do głównych czynników ryzyka wynikających z epidemii zalicza przede wszystkim potencjalne 

ograniczenia w szerokim i swobodnym dostępie konsumentów do placówek handlowych, ograniczenia działalności 

gastronomicznej oraz zakaz organizacji imprez masowych, które w razie konieczności ich utrzymywania przez dłuższy 

okres mogą łącznie wpłynąć na zmniejszenie się obrotów handlowych, co może mieć bezpośredni wpływ na spadek 

przychodów Spółki.  
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Oświadczenie Zarządu Grupy Żywiec S.A. o zgodności śródrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego z obowiązującymi zasadami rachunkowości 

 
Niniejszym Zarząd Grupy Żywiec S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy śródroczne skrócone 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 Żywiec S.A. oraz wynik finansowy. 

 

Śródroczne 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 ryzyk. 

 
 
 
Simon Amor – Prezes Zarządu 

Olga Prasał – Członek Zarządu 

Tomasz Klima – Członek Zarządu 

Marcin Celejowski – Członek Zarządu 

Karolina Tarnawska – Członek Zarządu 

Katarzyna Malczewska-Błaszczuk – Członek Zarządu 

Andrzej Borczyk – Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 27 lipca 2021 roku 
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