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1    
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  
Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

  
  Nota 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
Aktywa trwałe   1 799 382 1 734 639 
Rzeczowe aktywa trwałe 8 1 142 631 1 156 444 
Prawo do użytkowania 8 86 959 63 069 
Wartości niematerialne 9 360 037 386 961 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28-31 48 059 78 726 
Udziały w jednostkach stowarzyszonych 12 27 890 30 066 
Należności długoterminowe z tytułu podatku dochodowego 7.7 69 675 - 
Pochodne instrumenty finansowe  2 760 - 
Pozostałe należności długoterminowe 13 61 371 19 373 
Aktywa obrotowe   786 812 847 271 
Zapasy 15 110 564 142 999 
Należności handlowe oraz pozostałe należności  13 666 348 684 577 
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 13 1 028 1 150 
Pochodne instrumenty finansowe  7 360 7 159 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  17 1 512 11 368 
Aktywa przeznaczone do sprzedaży    - 18 

Aktywa razem  2 586 194 2 581 910 
        
Kapitał własny   162 223 86 836 
Kapitał podstawowy 19 25 678 25 678 
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  113 654 113 654 
Pozostałe kapitały 20 128 460 27 177 
Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego  (105 569) (79 673) 
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki   162 223 86 836 
Zobowiązania   2 423 971 2 495 074 
Zobowiązania długoterminowe   1 215 761 1 166 505 
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe  21, 24 1 150 000 1 050 000 
Zobowiązania z tytułu leasingu  58 910 42 200 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 26 6 327 24 768 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28-31 524 49 341 
Pozostałe zobowiązania długoterminowe   - 196 
Zobowiązania krótkoterminowe   1 208 210 1 328 569 
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe  22, 25 111 905 103 600 
Pochodne instrumenty finansowe  - 1 351 
Zobowiązania z tytułu leasingu  10 574 13 656 
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 27 210 750 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 32 3 956 11 926 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania  32 1 056 039 1 185 373 
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia  33 25 526 11 913 
Kapitał własny i zobowiązania, razem   2 586 194 2 581 910 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
ORAZ INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

  

 

 

 

 

  Nota 
Za okres  

od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019  
do 31.12.2019 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34, 35 3 753 022 3 569 802 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 36 (2 664 394) (2 359 426) 
Zysk brutto   1 088 628 1 210 376 
Koszty sprzedaży 36 (652 657) (666 515) 
Koszty ogólnego zarządu 36 (165 288) (203 037) 
(Strata)/zysk z tytułu utraty wartości należności* 36 (10 896) 1 098 
Pozostałe koszty  (25) (20) 
Pozostałe zyski/(straty) netto 37 83 143 (17 017) 
Zysk z działalności operacyjnej   342 905 324 885 
Przychody odsetkowe 38 56 193 
Koszty odsetkowe 39 (22 836) (26 311) 
Pozostałe (koszty)/przychody finansowe netto 40 (29 964) 818 
Zysk na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek zależnych i stowarzyszonych 41 2 626 - 
Udział w (stratach)/zyskach netto jednostek stowarzyszonych rozliczanych metodą praw wła-
sności   (2 066) (2 590) 

Zysk przed opodatkowaniem   290 721 296 995 
Podatek dochodowy 42 (58 048) (62 850) 
Zysk netto za okres   232 673 234 145 
Inne całkowite dochody z wyceny instrumentów zabezpieczających, które nie zostaną prze-
klasyfikowane w kolejnych okresach do zysku/straty 

43 7 055 5 166 

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody za okres   239 728 239 311 
z tego:    

 - zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej   232 673 234 145 
 - zyski i straty oraz inne całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki domi-
nującej 

 239 728 239 311 
    

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 44 10 271 337 10 271 337 
Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł)   22,65 22,80 

    

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

* informacje dotyczące zmian prezentacyjnych danych porównawczych przedstawiono w nocie 7.24 niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  
ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał pod-

stawowy 

Kapitał zapa-
sowy - ze sprze-
daży akcji powy-
żej ich wartości 

nominalnej 

Pozostałe kapitały 

Niepodzielony 
wynik finansowy i 
wynik finansowy 
roku obrotowego 

Kapitał własny 
przypadający 
na akcjonariu-

szy Spółki 

Kapitał wła-
sny, razem 

 

  
Kapitał zapa-
sowy - pozo-

stały 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 
kapitały re-
zerwowe 

   

Okres bieżący                 
Stan na 1 stycznia 2020 25 678 113 654 18 808 (1 093) 9 462 (79 673) 86 836 86 836 
Zysk i straty oraz inne całkowite dochody za okres sprawozdawczy             
     Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko zmiany cen su-
rowców - - - 7 055 - - 7 055 7 055 

     Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - 232 673 232 673 232 673 
Zysk i straty oraz inne całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - 7 055 - 232 673 239 728 239 728 
Transakcje z właścicielami jednostki dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale 
własnym             

Dopłaty od i wypłaty do właścicieli             
     Utworzenie funduszu dywidendowego - - - - 176 265 (176 265) - - 
     Wypłata zaliczki na dywidendę - - - - (82 037) (82 304) (164 341) (164 341) 
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem - - - - 94 228 (258 569) (164 341) (164 341) 
Stan na 31 grudnia 2020 25 678 113 654 18 808 5 962 103 690 (105 569) 162 223 162 223 

         

Okres porównawczy                 
Stan na 1 stycznia 2019 25 678 113 654 18 808 (6 259) 4 903 152 951 309 735 309 735 
Zysk i straty oraz inne całkowite dochody za okres sprawozdawczy             
    Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko zmiany cen su-
rowców - - - 5 166 - - 5 166 5 166 

    Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - 234 145 234 145 234 145 
Zysk i straty oraz inne całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - 5 166 - 234 145 239 311 239 311 
Transakcje z właścicielami jednostki dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale 
własnym             

Dopłaty od i wypłaty do właścicieli             
     Utworzenie funduszu dywidendowego - - - - 9 462 (9 462) - - 
     Wypłata zaliczki na dywidendę - - - - - (154 070) (154 070) (154 070) 
     Wypłata dywidendy  - - - - (4 903) (303 237) (308 140) (308 140) 
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem - - - - 4 559 (466 769) (462 210) (462 210) 
Stan na 31 grudnia 2019 25 678 113 654 18 808 (1 093) 9 462 (79 673) 86 836 86 836 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  
Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

    
  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  Nota 
Za okres  

od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

Zysk przed opodatkowaniem przypadający na akcjonariuszy Spółki 2 290 721 296 995 
Korekty razem  (106 075) 261 679 
Udział w stratach/(zyskach) netto jednostek stowarzyszonych rozliczanych metodą praw 
własności   

 2 176 2 766 

Amortyzacja 36 191 752 184 955 
Zysk na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek zależnych i stowarzyszonych (2 626) - 
Podatek dochodowy zapłacony  (134 962) (47 077) 
Wartość opcji   4 399 (2 104) 
Dywidendy otrzymane i odsetki  (166) (369) 
Koszty odsetkowe 39 22 836 26 311 
Zysk/(strata) na sprzedaży i likwidacji środków trwałych  (83 143) 17 017 
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych 36 3 232 (3 715) 
Zmiana stanu zapasów 7.20 24 763 (24 034) 
Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia 7.20 13 638 (2 012) 
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności 7.20 (64 932) 37 975 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 7.20 (17 859) 255 

Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań  7.20 (65 183) 71 702 
Inne korekty    - 9 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej    184 646 558 674 

    

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  165 796 2 587 
Dywidendy otrzymane  110 176 
Wpływy ze sprzedaży udziałów jednostek zależnych   12 296 - 
Odsetki otrzymane  56 193 
Inne (wydatki)/wpływy inwestycyjne  (769) (1 398) 
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  (258 293) (257 756) 
Nabycie gruntów w użytkowaniu wieczystym 

 
(14 353) - 

Pożyczki udzielone 
 

(1 800) - 
Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych  - (5 000) 
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych  - (459 684) 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej    (96 957) (720 882) 

    

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej     

Kredyty i pożyczki otrzymane  320 000 900 000 
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  (164 341) (462 210) 
Spłaty kredytów i pożyczek  (220 000) (178 758) 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu  (18 673) (13 150) 
Odsetki zapłacone   (23 399) (26 535) 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    (106 413) 219 347 
Przepływy pieniężne netto, razem    (18 724) 57 139 
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych 
i kredytów bankowych w rachunku bieżącym   (18 724) 57 139 

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe  
w rachunku bieżącym na początek okresu   (90 992) (148 131) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  1 512 11 368 

Kredyt w rachunku bieżącym na koniec okresu  (111 228) (102 360) 

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe  
w rachunku bieżącym na koniec okresu 18 (109 716) (90 992) 
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INFORMACJA DODATKOWA 
 
 
 
5.1. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 
Podstawowym segmentem działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. („Grupa Kapitałowa”) jest produkcja piwa, oznaczona kodem PKD 
1105 Z. Podstawowym miejscem prowadzenia działalności Grupy jest cały obszar Polski. Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest 
spółka Grupa Żywiec S.A. (“jednostka dominująca”, „Spółka”), z siedzibą w Polsce, w Żywcu, ul. Browarna 88, zarejestrowana w Polsce w 
dniu 8 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku – Białej pod numerem 0000018602. Zgodnie z klasyfikacją Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka należy do branży spożywczej. Spółka może również używać skrótu „Żywiec S.A.”. W okresie 
sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w nazwie jednostki sprawozdawczej lub innych danych identyfikacyjnych. 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2020 rok obejmuje Spółkę i jej jednostki zależne (zwane łącznie „Grupą Ka-
pitałową Żywiec”, „Grupą” lub „Grupą Kapitałową”) oraz udziały Spółki w jednostkach stowarzyszonych. 

Bezpośrednią jednostką dominującą Grupy Żywiec S.A. jest Heineken International N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), natomiast 
stroną kontrolującą najwyższego szczebla pozostaje Heineken Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Sprawozdania finansowe 
dostępne są na stronie internetowej www.theheinekencompany.com. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę 
dominującą oraz jednostki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.  

Zdaniem Zarządu jednostki dominującej nie istnieją obecnie okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez 
Grupę Kapitałową.  

Główne zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono poniżej. Za-
sady te były stosowane w sposób ciągły we wszystkich latach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

 
 

 
6.1. Oświadczenie o zgodności z przepisami 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za 2020 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. z 2018, poz. 757) i przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku 
oraz 31 grudnia 2019 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku i 31 
grudnia 2019 roku. 

6.2. Podstawa sporządzenia 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSSF UE). 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego poza kategoriami aktywów 
finansowych, które ujmuje się w wartości godziwej. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga zastosowania pewnych kluczowych szacunków księgowych. Za-
rząd jednostki dominującej musi także podjąć szereg subiektywnych decyzji dotyczących zastosowania zasad rachunkowości Grupy. Ob-
szary bardziej złożone lub wymagające dokonania subiektywnego osądu, jak również obszary, w których założenia i oszacowania są zna-
czące dla sprawozdania finansowego jako całości, zostały opisane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Bardziej szcze-
gółowe dane w tym zakresie zostały przedstawione w nocie 7.3. 

Z dniem podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Grupy Żywiec S.A. zatwierdza niniejsze skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe. 

 

 

 

5. Informacje ogólne 

6. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 
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6.3. Konsolidacja 

6.3.1. Jednostki zależne 

Jednostki zależne to wszystkie jednostki, nad którymi Grupa sprawuje kontrolę, tj., gdy z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę 
podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe, lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych, oraz ma możliwość wywierania 
wpływu na wysokość tych wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką.  

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia, w którym Grupa obejmuje nad nimi kontrolę. Ich konsolidacji zaprzestaje się od 
dnia, w którym Grupa traci kontrolę. 

Przejęcie jednostki zależnej przez Grupę jest rozliczane metodą nabycia na dzień nabycia, który jest dniem, w którym Grupa obejmuje 
kontrolę nad jednostką nabywaną. 

Cenę przejęcia mierzy się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych i zaciągniętych lub 
przejętych zobowiązań na dzień wymiany. Możliwe do zidentyfikowania aktywa oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte   
w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się w momencie początkowego ujęcia według wartości godziwej na dzień nabycia, 
bez względu na wielkość udziałów mniejszości.  

Nadwyżkę sumy: 

 przekazanej zapłaty, 

 kwoty wszelkich niekontrolujących udziałów w jednostce przejmowanej oraz, 

 w przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, wartości godziwej na dzień przejęcia udziału w kapitale jednostki 
przejmowanej, należącego poprzednio do jednostki przejmującej 

nad kwotą netto ustalonej na dzień przejęcia wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań wykazuje 
się jako wartość firmy. Jeżeli kwota netto ustalona na dzień przejęcia wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych 
zobowiązań jest niższa niż suma składników wymienionych powyżej, różnicę ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat oraz innych 
całkowitych dochodów. 

Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek powiązanych objętych konsolidacją zostały sporządzone z zastosowaniem jednolitych 
zasad rachunkowości zgodnych z MSSF UE. Z uwagi na standardy rachunkowości Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. dokonano przekształce-
nia sprawozdania jednostkowego spółki Browar Namysłów Sp. z o.o. za 2019 rok sporządzonego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości na 
MSSF UE, w celu włączenia go w sprawozdanie skonsolidowane. 

Transakcje wewnątrzgrupowe, salda oraz niezrealizowane zyski z transakcji pomiędzy jednostkami Grupy podlegają wyłączeniu. Niezrea-
lizowane straty również podlegają wyłączeniu, chyba że transakcja wykaże, że nastąpiła utrata wartości przekazanego składnika aktywów.  

Wyłączeniu podlega wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależ-
nych z tą częścią wycenionych według wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominu-
jącej i innych jednostek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi 
kontroli. 

6.3.2. Jednostki stowarzyszone 

Jednostki stowarzyszone to wszystkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, ale nie sprawuje nad nimi kontroli, co wiąże się 
zazwyczaj z udziałem w wysokości od 20% do 49% praw głosu. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wykazuje się metodą praw 
własności i w początkowym ujęciu ujmuje się je według ceny nabycia. 

Inwestycje Grupy w jednostkach stowarzyszonych obejmują wartość firmy ustaloną w momencie przejęcia.  

Udział Grupy w zyskach lub stratach jej jednostek stowarzyszonych po dacie przejęcia ujmuje się w rachunku zysków i strat oraz innych 
całkowitych dochodów. Skumulowane zmiany po dacie nabycia korygują wartość bilansową inwestycji.  

Jeżeli udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej jest równy lub wyższy niż jej udział w tej jednostce stowarzyszonej, włącznie z 
innymi niezabezpieczonymi należnościami, wówczas Grupa nie ujmuje dalszych strat, chyba że zaciągnęła zobowiązania lub dokonała 
płatności w imieniu jednostki stowarzyszonej. 

Niezrealizowane straty z transakcji pomiędzy Grupą a jej jednostkami stowarzyszonymi są wyłączane do wysokości udziału Grupy w tych 
jednostkach stowarzyszonych. Tam, gdzie to było konieczne, zasady rachunkowości jednostek stowarzyszonych zostały zmienione, aby 
zachować spójność z zasadami rachunkowości Grupy. 

6.4. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 
Od dnia 1 stycznia 2019 roku Zarząd analizuje wyniki działalności wyłącznie dla skonsolidowanej Grupy Żywiec S.A. jako całości, stąd cała 
skonsolidowana Grupa Żywiec S.A. stanowi jeden segment operacyjny.  
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Zgodnie z § 12 MSSF 8 (Kryteria łączenia) można łączyć dwa lub większą ilość segmentów operacyjnych w jeden segment operacyjny, 
jeżeli łączenie przebiega zgodnie z zasadą podstawową MSSF 8, segmenty wykazują podobne cechy gospodarcze oraz są podobne   
w każdym z poniższych aspektów: 

 rodzaju produktów i usług; 
 rodzaju procesów produkcyjnych; 
 rodzaju lub grup klientów na produkty i usługi; 
 metod stosowanych przy dystrybucji produktów lub świadczeniu usług oraz 
 jeśli ma to zastosowanie, rodzaju środowiska regulacyjnego, na przykład obszar bankowości, ubezpieczeń lub użyteczności pu-

blicznej. 
 

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

W związku z powyższym Zarząd uznał, że Grupa w pełni spełnia powyższe zasady i że może połączyć segmenty operacyjne w jeden 
segment sprawozdawczy, gdyż głównymi produktami Grupy jest piwo oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe nie różniące się od siebie 
charakterystyką pomiędzy poszczególnymi segmentami. Piwo wytwarzane jest w 5 browarach posiadających niemal identyczne procesy 
produkcyjne. Rodzaj i grupy klientów są bardzo podobne do siebie w poszczególnych segmentach a dystrybucja produktów odbywa s ię   
w sposób jednolity. 

W świetle powyższego, w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano połączenie wszystkich segmentów opera-
cyjnych w jeden segment sprawozdawczy podając ujawnienia wynikające z wymogów § 32-34 MSSF 8. 

Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdawczości segmentów działalności opisano w nocie 7.12 niniejszego skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego. 

 

6.5. Transakcje wyrażone w walutach obcych 

6.5.1. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia się w walucie podstawowego środowiska go-
spodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna jednostki”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
prezentowane jest w polskich złotych, które są walutą funkcjonalną jednostki dominującej i jednostek zależnych oraz walutą prezentacji 
Grupy. 

6.5.2. Transakcje i salda 

Transakcje przeprowadzane w walutach obcych przeliczane są na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia 
poprzedzającego dzień zawarcia następujących transakcji: 

 powstanie zobowiązania z tytułu zakupu i faktur wystawionych w walucie obcej; 
 powstanie należności z tytułu sprzedaży według faktur sprzedaży wystawionych w walucie obcej;  
 wpływ należności z tytułu sprzedaży na własny rachunek walutowy. 

 
Pozostałe transakcje przeliczane są po kursie faktycznie zastosowanym (kurs sprzedaży/kupna banku – stosowany jest przy operacjach 
zakupu lub sprzedaży waluty w banku, kurs średni – wyceniony metodą cen przeciętnych - stosowany jest do wyceny operacji spłaty zobo-
wiązań). 

Składniki aktywów i zobowiązań pieniężnych na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego wyceniane są po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. 

Dodatnie i ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczania transakcji w walutach obcych oraz przeliczenia aktywów i zobowiązań pienięż-
nych według kursów wymiany walut na koniec roku wykazuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu. 

6.6 Rzeczowe aktywa trwałe 
Wszystkie rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według ceny nabycia (kosztu wytworzenia) pomniejszonego o umorzenie i odpisy z tytułu 
utraty wartości, z wyjątkiem gruntów, które wykazuje się według kosztu nabycia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości. Cena 
nabycia obejmuje wydatki, które można bezpośrednio przypisać do transakcji nabycia danych pozycji. 

Koszty poniesione w terminie późniejszym ujmuje się w wartości bilansowej składnika aktywów lub wykazuje, jako oddzielny składnik akty-
wów tylko wówczas, gdy prawdopodobne jest, że Grupa uzyska w przyszłości korzyści ekonomiczne związane z tym składnikiem aktywów, 
a cenę nabycia danej pozycji można zmierzyć w sposób wiarygodny. 

Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów okresu 
obrotowego, w którym zostały poniesione. 

Amortyzację oblicza się metodą liniową w celu dokonywania odpisów ceny nabycia poszczególnych składników aktywów do wartości koń-
cowej w okresie ich ekonomicznej użyteczności: 
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 Grunty własne nie są amortyzowane 
 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5-50 lat 
 Urządzenia techniczne i maszyny 3-30 lat 
 Meble i wyposażenie wnętrz 3-5 lat 
 Środki transportu 5 lat 
 Opakowania zwrotne 5-15 lat 
 Wyposażenie marketingowe 5 lat 
 Nalewaki 5 lat 

 
Dla celów podatkowych, spółki Grupy Kapitałowej stosują stawki amortyzacyjne określone w wykazie stawek amortyzacyjnych będącym 
załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie są wyceniane według kosztów faktycznie poniesionych. 

Na dzień sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa dokonuje przeglądu wartości końcowych i okresów 
użytkowania aktywów oraz wprowadza stosowne korekty do stosowanych stawek amortyzacyjnych. 

Wartość bilansową składnika aktywów odpisuje się bezpośrednio do wartości odzyskiwalnej, jeżeli wartość bilansowa składnika aktywów 
jest wyższa niż szacowana wartość odzyskiwalna. 

Zyski i straty ze sprzedaży ustala się przez porównanie wpływów ze sprzedaży z wartością bilansową. Następnie ujmuje się je w rachunku 
zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów. 

6.6.1. Opakowania zwrotne 

Zakupione przez jednostkę dominującą opakowania zwrotne (butelki, skrzynki, kegi oraz palety) są prezentowane w bilansie jako rzeczowe 
aktywa trwałe w pozycji inne środki trwałe. 

Grupa Żywiec S.A. dokonuje co miesiąc odpisu amortyzacyjnego wynikającego z okresu użyteczności danego składnika. Dodatkowo, na 
bazie danych historycznych, w każdym miesiącu tworzone są odpisy amortyzacyjne odzwierciedlające zakładaną stłuczkę produkcyjną, 
logistyczną oraz rynkową. Kwota odpisu amortyzacyjnego alokowana jest do wartości netto najstarszych opakowań zwrotnych w danym 
miesiącu rozliczeniowym. Jednocześnie amortyzacja dla opakowań objętych odpisem jest zatrzymywana.  

Co roku po zakończeniu sezonu, Spółka dokonuje oceny stanu posiadanych opakowań zwrotnych w oparciu o dane systemowe przedsta-
wiające rotację opakowań. W wyniku tej oceny następuje weryfikacja wysokości odpisu amortyzacyjnego z tytułu stłuczki produkcyjnej, 
logistycznej oraz rynkowej, spisanie utraconych opakowań, a także weryfikacja zobowiązania z tytułu kaucji (dotyczącego butelek zwrotnych 
znajdujących się na rynku, dla których istnieje potencjalnie zobowiązanie Spółki do odbioru i zwrotu kaucji)  i przychodu związanego z 
rozwiązaniem zobowiązania z tytułu kaucji . 

 

6.7. Wartości niematerialne 

6.7.1. Znaki towarowe i licencje 

Znaki towarowe i licencje ujmuje się według kosztu historycznego, przy czym znaki towarowe zidentyfikowane w wyniku przejęcia zostały 
wycenione według wartości godziwej. Znaki towarowe i licencje o określonym okresie użytkowania wykazuje się w cenie nabycia pomniej-
szonej o umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Amortyzację oblicza się metodą liniową w celu rozłożenia kosztów znaków towaro-
wych i licencji na szacowany okres ich użytkowania (nieprzekraczającym 20 lat). Znaki towarowe o nieokreślonym okresie użytkowania 
poddaje się corocznie testom pod kątem utraty wartości i ilekroć występują czynniki wskazujące, że mogła nastąpić utrata wartości znaków 
towarowych, dokonuje się jej odpisów. 

6.7.2. Relacje z klientami 

Kontrakty z klientami w wysokości 2 515 tys. złotych ujęte w innych wartościach niematerialnych zostały wycenione według wartości godzi-
wej na dzień przejęcia spółki Browar Namysłów Sp. z o.o. Amortyzuje się je metodą liniową w okresie przyjętym dla szacowanych przepły-
wów finansowych, które stanowiły podstawę do ich wyceny. Wartość godziwa została określona metodą MEEM (Multi-Period Excess Ear-
nings Method), w której wyceniono ekonomiczną nadwyżkę wynikającą z tych umów z klientami przejętej spółki, których warunki handlowe 
były korzystniejsze niż obowiązujące standardowo w Grupie.  

6.7.3. Wartość firmy 

W celu przeprowadzenia corocznego testu na utratę wartości, wartość firmy jest alokowana do ośrodka generującego środki pieniężne, 
który czerpie korzyści z synergii wynikającej z nabycia.  

Wartość firmy powstała na nabyciu spółki Browar Namysłów Sp. z o.o. wyniosła 138 417 tys. Wartość firmy powstała na nabyciu spółki 
Browar Namysłów jest monitorowana w całości na poziomie Grupy Kapitałowej Żywiec jako jednego ośrodka wypracowującego środki 
pieniężne (OWŚP) odpowiadającego również jedynemu segmentowi operacyjnemu przed agregacją. 
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6.7.4. Oprogramowanie komputerów 

Nabyte licencje na oprogramowanie komputerowe kapitalizuje się na podstawie kosztów poniesionych w celu nabycia i doprowadzenia 
określonego oprogramowania do użytkowania. Koszty te amortyzuje się przez szacowany okres ich użytkowania (3-7 lat). Koszty związane 
z opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania komputerów ujmuje się w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w 
momencie ich poniesienia. 

6.8. Utrata wartości aktywów niefinansowych 
Wartość firmy i wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz są testowane pod kątem moż-
liwej utraty wartości co roku lub częściej, jeśli zdarzenia bądź zmiany okoliczności wskazują na możliwość wystąpienia utraty wartości. Inne 
aktywa analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują, że wartość bilansowa może nie 
być odzyskiwalna. Dla potrzeb analizy utraty wartości, aktywa grupuje się identyfikując najmniejsze, możliwe do określenia zespoły aktywów 
generujące wpływy pieniężne, w znacznym stopniu niezależne od wpływów pieniężnych pochodzących z innych aktywów lub grup aktywów 
(ośrodki wypracowujące środki pieniężne - OWŚP).  

Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa OWŚP przewyższa jego wartość odzyskiwalną. 
Wartość odzyskiwalną stanowi wyższa z dwóch kwot: wartość godziwa OWŚP, pomniejszona o koszty zbycia lub wartość użytkowa. W 
przypadku wystąpienia utraty wartości OWSP, odpis w pierwszej kolejności alokuje się do wartości firmy przypisanej do danego OWSP, a 
pozostałą kwotę odpisu alokuje się proporcjonalnie do innych aktywów danego OWSP, przy czym w wyniku alokacji odpisu do poszczegól-
nych aktywów, wartość bilansowa danego aktywa nie może spaść poniżej jego wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, wartości 
użytkowej (jeżeli jest możliwa do ustalenia) lub zera.   

Wcześniej stwierdzona utrata wartości aktywów niefinansowych (innych niż wartość firmy) oceniana jest na każdy dzień bilansowy pod 
kątem występowania przesłanek wskazujących na możliwość odwrócenia dokonanego odpisu. 

6.9. Aktywa finansowe 
Grupa zalicza swoje aktywa finansowe do następujących kategorii: 

 
 wyceniane według zamortyzowanego kosztu, 
 wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody,  
 wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
 instrumenty finansowe zabezpieczające. 

 
Kwalifikacja dłużnych aktywów finansowych do odpowiedniej kategorii zależy od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi 
oraz od charakterystyki umownych przepływów pieniężnych dla danego składnika aktywów finansowych.  

Tabela poniżej przedstawia klasyfikację instrumentów finansowych według MSSF 9 na dzień 31 grudnia 2020 roku: 

Aktywa finansowe Klasyfikacja według MSSF 9 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

Pozostałe należności  
długoterminowe 

Aktywa finansowe wyceniane w 
zamortyzowanym koszcie 

131 046 19 373 

Należności handlowe oraz  
pozostałe należności 

Aktywa finansowe wyceniane w 
zamortyzowanym koszcie 

666 348 684 577 

Środki pieniężne i ich  
ekwiwalenty 

Aktywa finansowe wyceniane w 
zamortyzowanym koszcie 

1 512 11 368 

Pochodne instrumenty  
finansowe 

Aktywa finansowe wyceniane wg wartości 
godziwej przez wynik finansowy 

2760 - 

Pochodne instrumenty  
finansowe 

Instrumenty finansowe zabezpieczające 7 360 7 159 
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Zobowiązania finansowe Klasyfikacja według MSSF 9 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

Pozostałe zobowiązania  
długoterminowe 

Zobowiązania finansowe wyceniane w  
zamortyzowanym koszcie 

- 196 

Zobowiązania handlowe oraz 
pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania finansowe wyceniane w  
zamortyzowanym koszcie 

1 056 039 1 185 373 

Pozostałe zobowiązania  
finansowe 

Zobowiązania finansowe wyceniane w  
zamortyzowanym koszcie 

1 331 389 1 209 456 

Pochodne instrumenty  
finansowe 

Instrumenty finansowe zabezpieczające - 1 351 

 

Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 

Aktywa wyceniane po początkowym ujęciu w zamortyzowanym koszcie – są to aktywa finansowe utrzymywane zgodnie z modelem bizne-
sowym, którego celem jest utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, a charak-
terystyka umowy dotyczącej tych aktywów finansowych przewiduje powstawanie przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty 
głównej i odsetek. 

Grupa do wyceny aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie stosuje metodę efektywnej stopy procentowej. Należno-
ści z tytułu dostaw i usług po początkowym ujęciu wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej  
stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości, przy czym należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności 
poniżej 12 miesięcy od dnia powstania (tj. niezawierające elementu finansowania) i nieprzekazywane do faktoringu, nie podlega ją dyskon-
towaniu i są wyceniane w wartości nominalnej.  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 

Aktywa wyceniane po początkowym ujęciu w wartości godziwej przez inne całkowite dochody – są to aktywa finansowe utrzymywane 
zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest zarówno utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych 
wynikających z umowy jak i sprzedaż aktywów finansowych, a charakterystyka umowy dotyczącej tych aktywów finansowych przewiduje 
powstawanie przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek. 

Zyski i straty na składniku aktywów finansowych stanowiącym instrument kapitałowy, dla którego zastosowano opcję wyceny do wartości 
godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w innych całkowitych dochodach, za wyjątkiem przychodów z tytułu otrzymanych dywi-
dend.  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy  

Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat – są to wszystkie pozostałe aktywa finansowe. Zyski lub straty wyni-
kające z wyceny składnika aktywów finansowych, kwalifikowanego jako wyceniany według wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje 
się w wyniku finansowym w okresie, w którym powstały. Zyski lub straty wynikające z wyceny pozycji wycenianych w wartości godziwej 
przez wynik finansowy obejmują również przychody z tytułu odsetek i dywidendy.  

Instrumenty finansowe zabezpieczające  

Instrumenty finansowe zabezpieczające - są to instrumenty pochodne, wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające. Instrumenty finan-
sowe zabezpieczające podlegają wycenie zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. 

Rachunkowość zabezpieczeń 

Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Grupa wyznacza powiązania zabezpieczające przed ryzykiem cen 
towarów, obejmujące instrumenty pochodne, w szczególności towarowe kontrakty swap, zawierane na terminowym rynku aluminium. Za-
bezpieczeniu podlega ryzyko zmiany cen towarów w odniesieniu do przepływów pieniężnych wynikających z tytułu uprawdopodobnionych 
na podstawie planów produkcyjnych przyszłych zakupów puszek aluminiowych. Dla celów rachunkowości zabezpieczeń traktowane jest 
ono jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych. 



 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 
(w tys. zł o ile nie podano inaczej) 
 

 

13 
 

Przy rozpoczęciu powiązania zabezpieczającego podmiot dokumentuje relację zabezpieczającą pomiędzy instrumentem zabezpieczającym 
a pozycją zabezpieczaną oraz cele zarządzania ryzykiem, a także strategię wdrożenia i zarządzania transakcjami zabezpieczającymi. Po-
nadto Spółka dokumentuje efektywność, z jaką zastosowany instrument zabezpieczający kompensuje zmiany wartości godziwej lub warto-
ści przepływów pieniężnych z tytułu pozycji zabezpieczanej, zarówno w chwili wyznaczania powiązania, jak i na bieżąco  
w późniejszych okresach. 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

W związku z faktem, że Grupa Żywiec S.A. kupuje od dostawców puszki aluminiowe niezbędne w procesie produkcji piwa, narażona jest 
na wahania ich cen. Zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem Grupa wykorzystuje instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka zmiany 
ceny zakupu puszek wynikających z umów z dostawcami oraz przewidywanych przepływów pieniężnych z tytułu ich dostaw. Grupa Żywiec 
S.A. stosuje rachunkowość zabezpieczeń i wyznacza instrumenty pochodne w powiązaniach zabezpieczających. 

Pozycją zabezpieczaną jest zmienność przepływów pieniężnych związana ze zmianami ceny komponentu aluminiowego w puszkach, a 
pozycją zabezpieczającą transakcje zamiany cen towarów (commodity swap) zawierane na terminowym rynku aluminium. Wielkość ekspo-
zycji określana jest na podstawie najlepszych szacunków Grupy dotyczących przyszłych zakupów puszek, wyrażonych w tonach metrycz-
nych aluminium potrzebnych do ich produkcji.  

W momencie ustanowienia rachunkowości zabezpieczeń Grupa Żywiec S.A. dokumentuje związek ekonomiczny i wskaźnik zabezpieczenia 
pomiędzy pozycją zabezpieczaną a instrumentem zabezpieczającym, a także cele Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem oraz strategię 
ustanowienia zabezpieczenia.  

Aluminium stanowi istotny wkład w procesie produkcji puszek, a formuła cenowa w umowach ich zakupu jest uzależniona od ceny aluminium 
na giełdzie towarowej London Metal Exchange (LME). Instrumentem zabezpieczającym są terminowe kontrakty swap na aluminium również 
wyceniane na giełdzie LME, w związku z czym obserwuje się bezpośrednią korelację między zmianami ceny puszek a zmianami cen kon-
traktów terminowych na LME i oczekuje się, że pomiędzy pozycją zabezpieczaną a instrumentem zabezpieczającym istnieje silny związek 
ekonomiczny, ponieważ wartość instrumentu zabezpieczającego i wartość pozycji zabezpieczanej zmienią się w przeciwnym kierunku z 
powodu wspólnego instrumentu bazowego. 

Wskaźnik zabezpieczenia definiuje się jako relację między ilością instrumentu zabezpieczającego a ilością pozycji zabezpieczanej pod 
względem ich względnej wagi. Współczynnik przeliczający ilość puszek na ilość potrzebnego aluminium jest mnożnikiem używanym w 
formule cenowej i jest określony jako stały w umowie. Wyliczona w ten sposób ilość ton metrycznych aluminium to wartość, która ma być 
zabezpieczona instrumentem zabezpieczającym w stosunku 1:1. 

Instrumenty pochodne są wyceniane według wartości godziwej i ujmowane w każdym sprawozdaniu finansowym i raporcie śródrocznym . 
Wartość godziwa terminowych kontraktów towarowych jest bieżącą wartością rynkową netto transakcji na dzień zamknięcia okresu spra-
wozdawczego, obliczaną w oparciu o aktualną cenę instrumentu zabezpieczającego w stosunku do ceny wynikającej z zawartej term inowej 
transakcji swap na aluminium, zdyskontowanej wartością pieniądza w czasie. 

Zmiana wartości godziwej efektywnej części instrumentów pochodnych, które zostały wyznaczone i kwalifikują się jako zabezpieczenia 
przepływów pieniężnych, ujmuje się w innych całkowitych dochodach i prezentuje w kapitale rezerwowym z zabezpieczenia przepływów 
pieniężnych w zakresie, w jakim wymogi dotyczące stosowania rachunkowości zabezpieczeń zostały spełnione, a zabezpieczenie jest 
skuteczne.  

Kwota rozpoznana w kapitale rezerwowym z zabezpieczenia przepływów pieniężnych koryguje początkową wartość składnika niefinanso-
wego w momencie jego ujęcia. Kiedy instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany, lub kryteria ra-
chunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych nie są już spełniane, ale nadal oczekuje się, że zabezpieczana planowana transakcja 
wystąpi, skumulowany zysk/ strata jest niezmiennie ujmowany w kapitale rezerwowym z zabezpieczenia przepływów pieniężnych i r ozpo-
znawany w rachunku zysku i strat w momencie zawarcia transakcji. 

Jeżeli Grupa nie oczekuje już, że transakcja bazowa będzie miała miejsce, skumulowany niezrealizowany zysk lub stratę ujęte w kapitale 
rezerwowym z zabezpieczenia przepływów pieniężnych w odniesieniu do instrumentu zabezpieczającego ujmuje się niezwłocznie w r a-
chunku zysków i strat. 

Skuteczność powiązań zabezpieczających testowana jest co miesiąc. Grupa dokumentuje i ocenia efektywność, badając zdolność instru-
mentu zabezpieczającego do kompensowania zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanej. Potencjalne źródła nieefektywności mo-
głyby stanowić zmiany w czasie dla pozycji zabezpieczanej i jej niedopasowanie do terminów zapadalności instrumentów zabezpieczają-
cych, znaczące zmiany ryzyka kredytowego stron powiązania zabezpieczającego oraz zmiany całkowitej kwoty pozycji zabezpieczanej, na 
przykład, jeżeli bazowa prognoza przepływów pieniężnych nie jest wystarczająco dokładna, co mogłoby skutkować nadmiernym zabezpie-
czeniem. Jednak z uwagi na fakt, że Grupa Żywiec S.A. zabezpiecza mniej niż 100% ekspozycji, to takie ryzyko jest niewielkie. Dla instru-
mentów otwartych na dzień 31 grudnia 2020 roku nie oczekuje się nieskuteczności zabezpieczenia.  
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Analiza wrażliwości na zmianę ceny aluminium  
 
 

Zmiana ceny aluminium Wpływ na kapitał z wyceny 

 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 

Wzrost o 10%    9 408  8 599 

Spadek o 10%   (9 408) (8 599) 
 

6.10 Leasing 
Na początku umowy jednostka ocenia, czy dana umowa jest leasingiem, czy zawiera leasing. Umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, 
jeżeli na jej mocy przekazuje się prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wyna-
grodzenie.  

W dacie rozpoczęcia umowy Grupa ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Składnik 
aktywów z tytułu prawa do użytkowania wyceniany jest według kosztu, natomiast zobowiązanie z tytułu leasingu ujmowane jest w wysokości 
wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie.  

Po dacie rozpoczęcia Grupa wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania, stosując model kosztu, zobowiązanie natomiast 
poprzez: 

a) zwiększenie wartości bilansowej w celu odzwierciedlenia odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu,  

b) zmniejszenie wartości bilansowej w celu uwzględnienia zapłaconych opłat leasingowych oraz  

c) zaktualizowanie wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia wszelkiej ponownej oceny lub zmiany leasingu, lub w celu uwzględ-
nienia zaktualizowanych zasadniczo stałych opłat leasingowych. 

Odsetki od zobowiązania z tytułu leasingu w każdym terminie w ciągu okresu leasingu są kwotą, w ramach której uzyskuje się stałą okre-
sową stopę procentową w stosunku do nieuregulowanego salda zobowiązania z tytułu leasingu. Część odsetkowa kosztów finansowych 
obciąża zysk lub stratę bieżącego okresu. 

6.11. Zapasy 
Zapasy wykazuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższym od ceny sprzedaży netto. Wartość rozchodu ustala się nastę-
pującymi metodami dla poszczególnych grup zapasów: 

 surowce, opakowania, wyroby gotowe, towary (z wyjątkiem towarów nabytych poza Grupą Heineken), półprodukty i produkty w toku 
- wyceniane są wg cen ewidencyjnych; 

 pozostałe zapasy, towary (nabyte poza Grupą Heineken) – wyceniane są metodą „średniej ważonej”. 
 

Koszt wytworzenia produktów gotowych i produkcji w toku obejmuje surowce, bezpośrednie koszty pracownicze, inne koszty bezpośrednie 
i koszty wydziałowe związane z produkcją (na podstawie normalnej zdolności produkcyjnej). Nie obejmuje on kosztów kredytowania oraz 
przedpłaconego podatku akcyzowego. Koszt wytworzenia obejmuje przeniesione z kapitału własnego zyski /straty z tytułu kwalifikujących 
się zabezpieczeń przepływów pieniężnych dotyczących zakupu surowców. 

Cena sprzedaży netto jest szacowaną ceną sprzedaży możliwą do uzyskania w toku normalnej działalności, pomniejszoną o odpowiednie 
zmienne koszty sprzedaży. 

6.12. Należności handlowe 
Należności handlowe ujmuje się początkowo według wartości godziwej, a następnie wycenia się je według skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu) metodą efektywnej stopy procentowej, pomniejszając je przy tym o odpisy z tytułu utraty wartości. Odpis aktua-
lizujący z tytułu utraty wartości należności handlowych tworzy się na bazie kalkulacji strat oczekiwanych. Grupa dokonała podziału dłużników 
na pięć głównych kategorii wykazujących się zbliżonym profilem ryzyka. Dla kategorii nieobjętych ubezpieczeniem Grupa wylicza oczeki-
wane przyszłe straty z tytułu utraty wartości należności handlowych na bazie danych historycznych oraz oczekiwań makroekonomicznych. 
Poważne problemy finansowe dłużnika, prawdopodobieństwo, że dłużnik ogłosi bankructwo lub wystąpi o postępowanie układowe, opóź-
nienia w spłatach są przesłankami wskazującymi, że należności handlowe utraciły wartość. Kwota odpisu stanowi różnicę pomiędzy warto-
ścią bilansową i bieżącą wartością oczekiwanych strumieni pieniężnych zdyskontowanych według efektywnej stopy procentowej. Kwotę 
odpisu aktualizującego wartość należności ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu w pozycji „Strata/zysk z tytułu utraty wartości 
należności”. W przypadku nieściągalności należności handlowej dokonuje się jej spisania, tj. redukcji jej wartości bilansowej brutto w kore-
spondencji z utworzonym odpisem. W przypadku późniejszej spłaty uprzednio spisanej należności jest ona ujęta w rachunku zysku i strat i 
innych całkowitych dochodów jako odwrócenie straty z tytułu utraty wartości. Spisania należności dokonuje się na podstawie: 
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 decyzji o umorzeniu komorniczym; 

 postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek dłużnika nie wy-
starcza na pokrycie kosztów postępowania lub pokrywa jedynie ich wysokość; 

 postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek dłużnika nie wy-
starcza na pokrycie kosztów postępowania lub pokrywa jedynie ich wysokość; 

 postanowienia sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku. 

 

6.13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej. Na środki pieniężne i ich ekwi-
walenty składają się środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie oraz inne krótkoterminowe płynne lokaty o terminie 
zapadalności trzech miesięcy lub krótszym. Kredyty w rachunku bieżącym są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako 
składnik krótkoterminowych kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych w ramach zobowiązań krótkoterminowych. Dla potrzeb 
sprawozdania z przepływów pieniężnych kredyty w rachunku bieżącym płatne na żądanie, stanowiące integralną część zarządzania środ-
kami pieniężnymi, prezentowane są łącznie ze środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami. 

6.14. Kapitał podstawowy, kapitały rezerwowe i akcje własne 
Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości nominalnej akcji wyemitowanych zgodnie ze statutem i zarejestrowanych w Krajowym Reje-
strze Sądowym (KRS). 

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z emisją nowych akcji lub opcji wykazuje się w kapitale własnym jako pomniejszenie wpływów z 
emisji po odjęciu opodatkowania.  

Pozostałe kapitały obejmują kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych, fundusz dywidendowy oraz pozostałe kapitały zapa-
sowe. 

Pozostały kapitał zapasowy tworzy się zgodnie ze statutem jednostki dominującej z zysku zatrzymanego oraz w wyniku przeniesienia z 
innych kapitałów rezerwowych. 

Kapitał rezerwowy z tytułu dywidendy (fundusz dywidendowy) tworzy się z dostępnych w tym celu zysków zatrzymanych na podstawie 
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Żywiec S.A. 

W razie nabycia przez jednostkę Grupy akcji jednostki dominującej, wchodzących w skład kapitału podstawowego (jej akcje własne), akcje 
te wycenia się w cenie nabycia do czasu ich umorzenia. 

Na moment umorzenia akcji własnych, ich wartość nominalna pomniejsza kapitał podstawowy a nadwyżka wartości tych akcji w cenie 
nabycia nad ich wartością w cenie nominalnej pomniejsza kapitał zapasowy powstały wcześniej ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej. 

6.15. Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 

Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo w wartości godziwej pomniejszonej o poniesione koszty transakcji. W późniejszym okresie kredyty 
i pożyczki wycenia się według zamortyzowanego kosztu, natomiast różnicę pomiędzy wpływami z transakcji (pomniejszonymi o kosz ty 
transakcji) a wartością wykupu wykazuje się w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w pozycji kosztów finansowych 
przez okres trwania umowy kredytu i pożyczki, metodą efektywnej stopy procentowej. 

Odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych płatne do 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego prezentowane są jako 
„Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe”. 

Pożyczki klasyfikuje się jako zobowiązania krótkoterminowe, chyba, że Grupa posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia rozliczenia 
zobowiązania na okres co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego. 

Dłużne papiery wartościowe (obligacje) wyemitowane przez Grupę Żywiec S.A. ujmowane są pierwotnie według wartości godziwej us talonej 
przy zastosowaniu rynkowej stopy procentowej, następnie wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) 
do czasu upływu terminu zapadalności obligacji. Obligacje wykazywane są jako zobowiązanie krótkoterminowe lub długoterminowe w za-
leżności od terminu zapadalności. 
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6.16. Podatki dochodowe 
Podatek dochodowy od zysku lub straty za rok obrotowy obejmuje podatek dochodowy bieżący i odroczony. Podatek dochodowy ujmuje 
się w zysku lub stracie bieżącego okresu, z wyjątkiem kwot dotyczących pozycji ujętych bezpośrednio w innych całkowitych dochodach lub 
w kapitale własnym, w którym to przypadku podatek dochodowy wykazuje się w innych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym. 

Bieżąca część podatku dochodowego to przewidywana kwota podatku od dochodu do opodatkowania za dany rok, obliczona na podstaw ie 
stawek podatkowych uchwalonych na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego, wraz ze wszelkimi korektami podatku za lata poprzed-
nie. 

Podatek odroczony wyliczany jest metodą zobowiązaniową, w oparciu o przejściowe różnice pomiędzy wartością podatkową aktywów i 
zobowiązań a ich wartością bilansową w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz straty podatkowe i ulgi inwestycyjne. Podatku 
odroczonego nie wykazuje się w odniesieniu do ujęcia początkowego składnika aktywów lub zobowiązania z tytułu transakcji, która nie jest 
połączeniem jednostek gospodarczych, i w momencie jej zawarcia nie ma wpływu ani na zysk księgowy, ani podatkowy. Wysokość podatku 
odroczonego ustala się na podstawie stawek (i przepisów) podatkowych, obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień zakończenia 
okresu sprawozdawczego i które zgodnie z przewidywaniami będą obowiązywały w momencie realizacji aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego lub rozliczenia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

W związku z ujemnymi przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i zobowiązań a ich 
wartością podatkową, stratą podatkową oraz ulgami inwestycyjnymi możliwymi do odliczenia w przyszłości ustalane są aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane, jeżeli istnieje prawdopodobień-
stwo, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych, strat podatkowych 
oraz ulg inwestycyjnych możliwych do odliczenia w przyszłości. 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w odniesieniu do dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną 
w księgach rachunkowych wartością aktywów i zobowiązań a ich wartością podatkową. 

Bieżące aktywa i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego podlegają kompensacie, jeżeli istnieją egzekwowalne przepisy umożliwiające 
taką kompensatę oraz jednostki mają zamiar rozliczyć się w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować składnik aktywów i rozliczyć zobo-
wiązanie. 

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane ze sobą w stopniu, w jakim faktyczne aktywa i 
zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego mogą być rozliczone w kwocie netto, albo dotyczą tej samej spółki Grupy, albo 
różnych jednostek, które mogą i zamierzają rozliczać się w wartości netto. 

6.17. Świadczenia pracownicze 

6.17.1. Zobowiązania emerytalne 

Program określonych składek jest programem emerytalnym, w ramach którego Grupa wpłaca ustalone składki do Funduszu Państwowego 
oraz innych Funduszy Emerytalnych. Grupa nie posiada prawnego ani zwyczajowego zobowiązania do wpłacania dodatkowych składek,  
jeżeli fundusz nie posiada wystarczających środków, aby wypłacić wszystkim pracownikom świadczenia nabyte przez nich w bieżącym 
okresie i latach poprzednich. 

6.17.2. Inne zobowiązania po okresie zatrudnienia 

Niektóre spółki Grupy oferują swoim emerytom świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej po okresie zatrudnienia. Uprawnienie do tych 
świadczeń jest zazwyczaj zależne od tego, czy pracownik pracował w danej spółce do wieku emerytalnego oraz czy posiada minimalny 
wymagany okres wysługi lat. Ze względu na fakt, że koszty te są nieistotne co do wartości, odnosi się je do zysku lub straty bieżącego 
okresu w momencie ich poniesienia. 

6.17.3. Świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy 

Odprawy płatne są w momencie rozwiązania stosunku pracy przed normalną datą przejścia na emeryturę lub jeżeli pracownik przyjmie 
warunki dobrowolnego zwolnienia w zamian za te świadczenia. Grupa wykazuje świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy, 
jeżeli posiada wyraźne zobowiązanie do rozwiązania stosunku pracy z aktualnymi pracownikami zgodnie ze szczegółowym formalnym 
planem bez możliwości wycofania się lub do wypłacenia świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy w rezultacie złożenia oferty służącej 
zachęceniu pracowników do dobrowolnych zwolnień. Świadczenia zapadające w terminie powyżej 12 miesięcy po dacie zakończenia okresu 
sprawozdawczego są dyskontowane do wartości bieżącej. 

6.17.4. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 

Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92 Kodeksu Pracy oraz z układów  zbio-
rowych, tworzone są w wysokości określonej przez aktuariusza. Aktualizacja rezerwy dokonywana jest raz w roku i ujmowana w rachunku 
zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w pozycji „Koszty ogólnego zarządu”.  

Grupa przeprowadza analizy wrażliwości rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na zmianę założeń aktuarialnych, t j. przede 
wszystkim na zmianę stopy dyskonta finansowego oraz zmianę planowanych wzrostów wynagrodzeń. Zdaniem Zarządu Grupy potencjalna 
zmiana wartości rezerw pracowniczych w związku ze zmianami założeń aktuarialnych nie jest istotna.  
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Od 1 stycznia 2021 roku Grupa stosuje w tym zakresie jedynie zapisy Kodeksu Pracy. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające 
do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emery turę, przy-
sługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. 

 

6.18. Rezerwy 
Rezerwy (np. na koszty restrukturyzacji oraz roszczenia prawne) ujmuje się, jeżeli:  

 Grupa posiada bieżące prawne lub zwyczajowe zobowiązanie wynikające z przeszłych zdarzeń; 
 istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w celu rozliczenia tych zobowiązań konieczne będą wydatki środków Grupy, oraz  
 wartość ta została oszacowana w sposób wiarygodny. 

 
Rezerwy restrukturyzacyjne obejmują głównie odprawy pracownicze. Rezerw nie ujmuje się w odniesieniu do przyszłych strat operacyjnych.  

Jeżeli występuje szereg podobnych zobowiązań, prawdopodobieństwo konieczności wydatkowania środków w celu ich rozliczenia określa 
się dla całej grupy podobnych zobowiązań. Rezerwę ujmuje się nawet wówczas, gdy prawdopodobieństwo wydatkowania środków w 
związku z jedną pozycją zawierającą się w grupie zobowiązań jest niewielkie. 

Rezerwy wycenia się według wartości bieżącej kosztów oszacowanych zgodnie z najlepszą wiedzą przez Kierownictwo Grupy, których 
poniesienie jest niezbędne w celu rozliczenia bieżącego zobowiązania na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego. Stopa dyskonta 
zastosowana do ustalenia wartości bieżącej odzwierciedla aktualną ocenę rynkową wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane 
konkretnie z danym składnikiem zobowiązań. 

 

6.19. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania, w początkowym ujęciu wykazuje się w wartości godziwej, zaś w okresie późniejszym 
wykazuje się je według zamortyzowanego kosztu, stosując metodę efektywnej stopy procentowej. 

Jednostka dominująca wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej firmowe opakowania zwrotne (butelki, kegi, skrzynki, palety) jako 
rzeczowe aktywa trwałe. Równolegle prowadzona jest ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu obrotu takimi opakowaniami, w której 
wydane odbiorcom firmowe opakowania zwrotne wykazywane są jako należności od odbiorców i równocześnie jako zobowiązania wobec  
rynku z tytułu wydanych opakowań zwrotnych.  

W momencie zwrotu opakowań następuje korekta należności od odbiorców oraz zobowiązań z tytułu kaucji. W przypadku zwrotu przez 
klienta dużych nadwyżek opakowań zwrotnych (zwrot większy niż sprzedaż do klienta), nadwyżki te ujmowane są w rachunku zysków i start 
oraz innych całkowitych dochodów w pozycji pozostałe zyski/straty netto. Ponadto w każdym miesiącu jednostka dominująca tworzy odpis 
na przychód z tytułu kaucji, który odzwierciedla zakładaną stłuczkę rynkową. 

Co roku jednostka dominująca dokonuje weryfikacji wartości zobowiązania z tytułu kaucji na bazie kalkulowanego stanu opakowań zwrot-
nych w rynku. Wyliczony poziom zobowiązania z tytułu kaucji porównuje się ze zobowiązaniem prezentowanym w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej, uwzgledniającym odpis miesięczny na przychód z tytułu kaucji. Zobowiązanie z tytułu kaucji korygowane jest do wyliczonego 
poziomu, a różnica prezentowana jest w rachunku zysków i start oraz innych całkowitych dochodów. 

Szczegóły dotyczące rozliczania zobowiązania wobec rynku z tytułu wydanych opakowań zwrotnych przedstawiono w nocie 36. 

 

6.20. Ujmowanie przychodów 
Przychody obejmują wartość sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług, bez podatku VAT, rabatów i opustów oraz po eliminacji 
sprzedaży wewnątrzgrupowej. Przychody ze sprzedaży ujmuje się w sposób następujący: 

6.20.1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

Zdecydowana większość przychodów Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. jest generowana poprzez sprzedaż produktów do klientów. Portfolio 
Grupy składa się przede wszystkim z piwa. Produktem jest głównie piwo wytwarzane w browarach należących do Grupy. Przychód jest 
rozpoznawany w chwili, kiedy kontrola nad produktem zostaje przekazana a Grupa wypełniła swoje zobowiązania do wykonania świadcze-
nia wobec klienta. W większości przypadków, kontrola jest przekazywana w momencie dostawy produktu lub odbioru przez klienta z maga-
zynów Grupy. Przychód rozpoznany jest na bazie ceny wyszczególnionej w kontrakcie, skorygowanej o zwroty i upusty. 

Grupa Żywiec S.A. stosuje zróżnicowane typy upustów dla różnych grup klientów. Niektóre z udzielanych rabatów są bezwarunkowe, np. 
upusty gotówkowe, dyskonto za wcześniejszą płatność, czy tymczasowe upusty promocyjne. Rabaty bezwarunkowe są rozpoznawane 
równolegle z rozpoznaniem przychodu ze sprzedaży. Grupa udziela klientom również rabatów warunkowych. Warunki te zawarte są w 
umowach i obejmują wolumen oraz rabaty promocyjne. Upusty warunkowe są rozpoznawane na bazie przewidywanej realizacji warunków 
rabatu. Szacunek jest oparty na doświadczeniach z klientem oraz historycznych i bieżących danych o sprzedaży. Rezerwa na rabaty jest 
rozpoznawana na każdy dzień bilansowy na płatności dla klientów na bazie oczekiwanego i rzeczywistego zrealizowanego wolumenu. 
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Pozostałe rabaty obejmują opłaty za listing produktów oraz usługi marketingowe, którymi klienci obciążają Spółkę i które są ściśle powiązane 
z wysokością sprzedaży. Grupa Żywiec S.A. ocenia treść ekonomiczną kontraktów z odbiorcami, aby płatności dla klientów były prezento-
wane jako pomniejszenie przychodów. 

6.20.2 Przychody ze sprzedaży usług 

Przychody ze sprzedaży usług stanowią marginalną część przychodów Grupy i dotyczą głównie przychodów z pozostałych usług, jak na 
przykład wynajem pomieszczeń podmiotom trzecim. 

6.20.3. Przychody odsetkowe 

Przychody z tytułu odsetek ujmuje się stosownie do upływu czasu, metodą efektywnej stopy procentowej. Przychód odsetkowy jest nali-
czany od wartości bilansowej brutto dla aktywów bez utraty wartości lub od zamortyzowanego kosztu dla aktywów objętych utratą wartości. 

Przychody z tytułu odsetek prezentowane są w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów jako „przychody odsetkowe” lub 
„pozostałe przychody”. 

6.20.4. Przychody z tytułu dywidend 

Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w pozostałych przychodach w mo-
mencie ustanowienia prawa do otrzymania płatności. 

 

6.21. Koszty 

6.21.1. Koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe 

Koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe obejmują odsetki od kredytów, ujemne różnice kursowe oraz straty na instrumentach za-
bezpieczających, które ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu.  

6.21.2. Koszty reklamy i promocji oraz koszty rozwoju systemów 

Koszty reklamy i promocji obciążają zysk lub stratę okresu, w którym zostały poniesione. Koszty prac rozwojowych i koszty rozwoju syste-
mów obciążają zysk lub stratę okresu, w którym zostały poniesione, jeżeli nie spełniają kryteriów kapitalizacji. 

6.21.3. Umowy o współpracę 

Grupa zawiera umowy o współpracy z właścicielami lokali. Grupa posiada kontrolę nad korzyściami płynącymi z tych umów. Koszty umów 

są aktywowane i rozliczane liniowo jako pomniejszenie przychodów przez okres trwania umowy (1 do 5 lat).  

 

6.22. Wypłata dywidendy 
Płatności dywidend na rzecz akcjonariuszy jednostki dominującej ujmuje się jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym Grupy w okre-
sie, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy jednostki dominującej. 

 

6.23. Nowe standardy i interpretacje  

6.23.1. Nowe standardy i interpretacje obowiązujące na dzień bilansowy 

Następujące zmiany do istniejących standardów wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz za-
twierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym Grupy za 2020 rok: 

 
 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości 

szacunkowych i korygowanie błędów” – Definicja istotności - zatwierdzone w UE w dniu 29 listopada 2019 roku (obowiązujące 
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później), 
 

 Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – definicja przedsięwzięcia - zatwierdzone w UE w dniu 21 kwietnia 2020 roku 
(obowiązujące w odniesieniu do połączeń, w przypadku których data przejęcia przypada na początek pierwszego okresu rocznego 
rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. lub później oraz w odniesieniu do nabycia aktywów, które nastąpiło w dniu rozpoczęcia  
w/w okresu rocznego lub później), 

 
 Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” oraz MSSF 7 „Instru-

menty finansowe: ujawnianie informacji” - Reforma Referencyjnej Stopy Procentowej - zatwierdzone w UE w dniu 15 stycznia 
2020 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później), 

 



 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 
(w tys. zł o ile nie podano inaczej) 
 

 

19 
 

 Zmiany do MSSF 16 „Leasing” - ulgi w spłatach czynszu w związku z Covid-19 (zatwierdzone w UE w dniu 9 października 2020 
roku i obowiązujące najpóźniej od dnia 1 czerwca 2020 r. w odniesieniu do roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 
2020 r. lub później). 

 
 Zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych zawartych w MSSF - zatwierdzone w UE w dniu 29 listopada 2019 roku (obowią-

zujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później). 
 
Wyżej wymienione zmiany do istniejących standardów nie miały istotnego wpływu na sprawozdania finansowe Grupy za 2020 rok. 
 
 
6.23.2. Nowe standardy i interpretacje wchodzące w życie po dniu bilansowym 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” pt. „Przedłużenie tymcza-
sowego zwolnienia ze stosowania MSSF 9” zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz  
przyjęte przez Unię Europejską z dniem 16 grudnia 2020 roku, a które wchodzą w życie w późniejszym terminie (data wygaśnięcia tymcza-
sowego zwolnienia z MSSF 9 została przedłużona z 1 stycznia 2021 roku na okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2023 roku i 
później). 
 
 
 
6.23.3. Nowe standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie do stosowania w Unii Europejskiej 

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych przez Radę Międzynarodo-
wych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych standardów oraz zmian do standardów, które według stanu na 
dzień 31 grudnia 2020 roku nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów 
w wersji pełnej): 
 

 MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2016 roku lub później) – Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego 
standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14, 

 
 MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” z późniejszymi zmianami do MSSF 17 (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później), 

 
 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),  

 
 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody uzyskiwane przed przyjęciem składnika aktywów trwałych do użyt-

kowania (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później),  

 
 Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – umowy rodzące obciążenia – koszt wypełnie-

nia umowy (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później),  

 
 Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych wraz ze zmianami do MSSF 3 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później),  

 
 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 

i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub 
wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac 
badawczych nad metodą praw własności), 

 
 Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”, MSSF 7 „Instrumenty 

finansowe: ujawnianie informacji”, MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz MSSF 16 „Leasing” - Reforma Referencyjnej 
Stopy Procentowej - Etap 2 (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub 
później), 

 
 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2018 - 2020)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowa-

dzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 9, MSSF 16 oraz MSR 41) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie 
niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany do MSSF 1, MSSF 9 oraz MSR 41 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później. Zmiany do MSSF 16 dotyczą jedynie przykładu ilustrującego, a zatem nie 
podano daty jej wejścia w życie.). 
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Według szacunków Grupy wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie miałyby istotnego wpływu na  
sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy.  
 
Nadal poza regulacjami zatwierdzonymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych,  
których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. 
 
Według szacunków Grupy, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według MSR 39 
„Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte  do stoso-
wania na dzień bilansowy. 
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7.1. Informacja dotycząca składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej jednostki dominującej 

Rada Nadzorcza 
 

 

Stefan Orłowski  Przewodniczący Rady Nadzorczej do 31.05.2020 
Soren Hagh Przewodniczący Rady Nadzorczej od 18.06.2020 
Allan James Myers Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Krzysztof Jasek Członek Rady Nadzorczej 
Krzysztof Loth Członek Rady Nadzorczej do 10.10.2020 
Alle Ypma Członek Rady Nadzorczej 
Lodewijk Lockefeer Członek Rady Nadzorczej do 10.10.2020 
John Charles Higgins Członek Rady Nadzorczej 
David Richard Hazelwood Członek Rady Nadzorczej do 02.04.2020 
Roelf Duursema  Członek Rady Nadzorczej od 02.04.2020 
Jan Emeryk Rościszewski Członek Rady Nadzorczej od 15.10.2020 
Hemmo Parson Członek Rady Nadzorczej od 15.10.2020 
  
Zarząd 
 

 

Francois-Xavier Mahot Prezes Zarządu  
Piotr Nowakowski Członek Zarządu do 01.09.2020 
Olga Prasał Członek Zarządu od 03.09 2020 
Luca Giordano Członek Zarządu do 01.09.2020 
Tomasz Klima  Członek Zarządu od 03.09.2020  
Marcin Celejowski Członek Zarządu  
Michael Peter McKeown Członek Zarządu do 01.09.2020 
Andrzej Borczyk Członek Zarządu 
Katarzyna Malczewska-Błaszczuk Członek Zarządu  
Karolina Tarnawska Członek Zarządu od 03.09.2020 

 

W dniu 2 kwietnia 2020 roku zakończyła się kadencja Pana Davida Hazelwooda członka Rady Nadzorczej Spółki.  

W dniu 2 kwietnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w wyniku przeprowadzonych głosowań, postanowiło powołać 
w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzają-
cego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022: Allan Myersa, Alle Ypma, Krzysztofa Lotha oraz Roelfa Duursema. 

W dniu 14 maja 2020 roku w związku z par. 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
2 kwietnia 2020 roku dokonano wyboru przedstawiciela Pracowników do Rady Nadzorczej Spółki, którym ponownie został Pan Krzysztof 
Jasek. Pan Krzysztof Jasek będzie pełnił swoją funkcję przez kolejną trzyletnią kadencję. 

W dniu 20 maja 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Stefana Orłowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w 
sprawie jego rezygnacji z dniem 31 maja 2020 roku z funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyny rezygnacji 
Pana Orłowskiego mają charakter osobisty i związane są z jego odejściem z organizacji Heineken w celu realizacji innych celów bizneso-
wych. 

W dniu 28 maja 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego, Pana Piotra Nowakowskiego, w 
sprawie rezygnacji z dniem 1 września 2020 roku z funkcji Członka Zarządu. Rezygnacja Pana Piotra Nowakowskiego związana jest z 
realizacją przez niego kolejnych planów zawodowych w Grupie Heineken w Brazylii.  

W dniu 16 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzyletniej kadencji kończącej się z 
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022 Pana Soren Hagha.  

W dniu 1 lipca 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu, Pana Michaela McKeowna, dotyczące rezygnacji przez niego 
z dniem 1 września 2020 roku z funkcji Członka Zarządu. Rezygnacja Pana Michaela Petera McKeowna związana jest z zakończeniem 
procesu integracji Browaru Namysłów Sp. z o.o. ze Spółką i objęciem nowych obowiązków w Spółce. 

W dniu 2 lipca 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu, Pana Luca Giordano, dotyczące rezygnacji przez niego z 
dniem 1 września 2020 roku z funkcji Członka Zarządu. Złożenie rezygnacji przez Pana Luca Giordano związana jest z zamiarem realizo-
wania przez niego kolejnych planów zawodowych w Grupie Heineken. 

W dniu 3 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek 
Prezesa Spółki postanowiła powołać w skład Zarządu Spółki, na okres trzyletniej kadencji Panią Karolinę Tarnawską, Panią Olgę Prasał 
oraz Pana Tomasza Klimę. 

7. Dodatkowe noty objaśniające  
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W dniu 9 października 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Krzysztofa Lotha w sprawie jego rezygnacji z dniem 10 października 
2020 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyny rezygnacji Pana Krzysztofa Lotha mają charakter osobisty.  

W dniu 15 października 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym akcjonariusze w drodze uchwał przyjęli 
Politykę Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Grupy Żywiec S.A.  

W dniu 15 października 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do składu Rady Nadzorczej, na okres trzyletnie ka-
dencji powołano Pana Hemmo Parson oraz Pana Jana Emeryka Rościszewskiego. 

W dniu 15 października 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Lodewijk Lockefeer w sprawie jego rezygnacji z dniem 10  paź-
dziernika 2020 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyny rezygnacji Pana Lodewijk Lockefeer są związane z realizacją 
jego innych interesów zawodowych. 

 

7.2. Skład Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 
Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest spółka Grupa Żywiec S.A. 

Aktualna struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. (spółki prowadzące działalność operacyjną) oraz jednostek stowarzyszo-
nych z Grupą Kapitałową została przedstawiona poniżej. 

 

 
 

W dniu 1 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji 
połączenia Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną Browar Namysłów Sp. z o.o. Połączenie to nastąpiło w drodze przejęcia, poprzez prze-
niesienie całego majątku Browaru Namysłów Sp. z o.o. na Grupę Żywiec S.A., która wstąpiła z tym dniem we wszystkie prawa i obowiązki 
spółki Browar Namysłów Sp. z o.o., która to jednocześnie została rozwiązana bez postępowania likwidacyjnego i wykreślona z Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie zostało dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez zmiany 
statutu Grupy Żywiec S.A., dla której miało ono na celu optymalizację i uproszczenie procesów wewnątrzgrupowych w ramach głównego 
profilu jej działalności. Połączenie następiło z zastosowaniem metody łączenia udziałów i nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozda-
nie finansowe Grupy Kapitałowej. 

Obserwując rosnącą niepewność w otoczeniu i dalszy wzrost kosztów, Grupa Żywiec podjęła działania mające na celu wzmocnienie pozycji 
konkurencyjnej i skupienie na źródłach przewagi. Spółka uruchomiła program transformacyjny zakładający uproszczenie biznesu, koncen-
trację zasobów na kluczowych obszarach działania i rezygnację z niestrategicznych aktywów, które nie przyniosłyby oczekiwanego zwrotu 
w obecnej rzeczywistości. W ostatnim czasie Grupa Żywiec podpisała list intencyjny wyrażający zamiar sprzedaży na rzecz Van Pur S.A. 
100% udziałów w spółce Browar Braniewo Sp. z o.o, wraz z prawami do marek „Kuflowe”, „Braniewo” i „Jasne że Pełne” oraz aktywów 
związanych z produkcją tych piw. Finalizacja tej transakcji nastąpiła w dniu 21 grudnia 2020 roku po uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK i 
pomyślnego zakończenia procesu due diligence.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka Browar Braniewo Sp. z o.o nie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 
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Jednocześnie Grupa Żywiec S.A. prowadziła rozmowy z potencjalnymi inwestorami odnośnie do sprzedaży Browaru Zamkowego Cieszyn 
Sp. z o.o.  W efekcie tych negocjacji Grupa Żywiec podpisała list intencyjny dotyczący zamiaru sprzedaży na rzecz Felix Investments Sp. z 
o.o., 100% udziałów w spółce Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. W dniu 18 grudnia 2020 roku została podpisana umowa nabycia 100% 
udziałów w spółce Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. przez Felix Investments Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka Browar 
Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. nie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 

 

7.3. Ważne oszacowania i osądy  
Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości. Istotne oszacowania i osądy omówiono poniżej.  

a) Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne  

Szczegóły dotyczące odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych znajdują się w nocie 8, okresu ekonomicznej użytecz-
ności środków trwałych w nocie 6.6, wartości niematerialnych w tym znaków towarowych w nocie 9. 

Test na utratę wartości firmy 

Wartość firmy powstała na nabyciu spółki Browar Namysłów Sp. z o.o. wyniosła 138 417 tys. i jest monitorowana w całości na poziomie 
Grupy Kapitałowej Żywiec jako jednego ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWŚP) odpowiadającego również jedynemu segmen-
towi operacyjnemu. 

Dla okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2020 roku wartość odzyskiwalną OWŚP ustalono w oparciu o wartość użytkową, 
która została wyliczona na podstawie prognozy pięcioletnich przepływów pieniężnych i ich ekstrapolacji poza okres prognozy przy założo-
nych długoterminowych stopach wzrostu. 

Do kalkulacji użyto następujących kluczowych założeń: 

Rok 2020 Wartości w okresie pro-
gnozy 

Wartość długoterminowa 
po okresie prognozy 

Metoda wyliczenia 

Wzrost sprzedaży 

wyniki historyczne oraz 
plan strategiczny, zakła-
dający rozwój rynku piwa 
w Polsce 

2% 

Na poziomie najniższego za-
kładanego wzrostu w okresie 
prognozy szczegółowej. Zało-
żony wzrost nie przekracza 
długoterminowego wzrostu 
dla rynku, na którym działa 
Grupa 

Marża EBIT dane historyczne oraz szacunki kierownictwa Grupy. 

Roczne nakłady kapitałowe 192 - 250 mln złotych 250 mln złotych Na podstawie danych histo-
rycznych z lat 2016-2020 

Stopa dyskontowa przed opodat-
kowaniem 5,9% 5,9% 

w oparciu o model CAPM dla 
polskiego rynku w grupie He-
ineken 

Efektywna stopa podatkowa 19% 19% 19% 

 

Rok 2019 Wartości w okresie pro-
gnozy 

Wartość długoterminowa 
po okresie prognozy 

Metoda wyliczenia 

Wzrost sprzedaży 

wyniki historyczne oraz 
plan strategiczny, zakła-
dający rozwój rynku piwa 
w Polsce 

2% 

Na poziomie najniższego za-
kładanego wzrostu w okresie 
prognozy szczegółowej. Zało-
żony wzrost nie przekracza 
długoterminowego wzrostu 
dla rynku, na którym działa 
Grupa 

Marża EBIT dane historyczne i zakładane efekty synergii po włączeniu do grupy spółki Namysłów, w 
oparciu o szacunki kierownictwa spółki 

Roczne nakłady kapitałowe 300 - 353 mln złotych 230 mln złotych Na podstawie danych histo-
rycznych z lat 2015-2019 

Stopa dyskontowa przed opodat-
kowaniem 8,2% 8,2% 

w oparciu o model CAPM dla 
polskiego rynku w grupie He-
ineken 

Efektywna stopa podatkowa 19% 19% 19% 

 
W ocenie Zarządu racjonalnie możliwe zmiany kluczowych założeń nie spowodują powstania nadwyżki wartości bilansowej ośrodka wypra-
cowującego środki pieniężne nad jego wartością odzyskiwalną.   



 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 
(w tys. zł o ile nie podano inaczej) 
 

 

24 
 

b) Odpisy aktualizujące wartość należności  

Szczegóły dotyczące odpisów aktualizujących wartość należności znajdują się w notach 13 i 14.  

c) Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz zobowiązania z tytułu kaucji  

Szczegóły dotyczące rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zaprezentowane zostały w notach 26 i 27, natomiast zmniej-
szenie zobowiązania z tytułu kaucji w nocie 36. 

d) Podatek odroczony 

Szczegóły dotyczące podatku odroczonego zaprezentowano w notach od 28 do 31. 

e) Upusty i zobowiązania z tytułu rabatów 

Wartość rabatów należnych klientom podlega oszacowaniu w oparciu o zrealizowaną sprzedaż i warunki handlowe ustalone z tymi k lientami. 
Kwoty rezerw z tego tytułu wylicza się jako różnicę pomiędzy udzielonymi na fakturach upustami oraz zafakturowanymi przez klientów 
kwotami a wartością wynikającą z obrotów zrealizowanych z klientami i warunków handlowych, do których uprawnieni są klienci.  

 

7.4. Cel i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Działalność prowadzona przez Grupę naraża ją na wiele różnych rodzajów ryzyka finansowego: ryzyko rynkowe (w tym ryzyko cenow e, 
ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. W ramach programu zarządzania ryzykiem 
finansowym, Grupa skupia się na monitorowaniu rynków finansowych tak, aby minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki 
finansowe Grupy. 

Ryzykiem zarządza scentralizowany Dział Skarbu Grupy, realizując politykę zatwierdzoną przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Zadaniem Działu 
Skarbu Grupy jest identyfikacja, ocena ryzyka i ewentualne zabezpieczenie Grupy przed zagrożeniami finansowymi, w ścisłej współpracy 
z jednostkami operacyjnymi. 

 
Ryzyko rynkowe 

(a) Ryzyko cenowe 

Grupa nie posiada inwestycji w kapitałowe papiery wartościowe i w związku z tym nie jest narażona na ryzyko cenowe dotyczące tego typu 
inwestycji. 

(b) Ryzyko stopy procentowej 

Grupa jest narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z częściowym finansowaniem swojej działalności kredytami bankowymi i 
pożyczkami. Głównym celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest zabezpieczanie ponoszonych przez Grupę kosztów finansowych 
przed ich zwiększeniem w wyniku wzrostu rynkowych stóp procentowych. Pozycją zabezpieczaną są planowane przepływy pieniężne z 
tytułu płatności odsetek od wykorzystanych kredytów i pożyczek. 

Możliwości zabezpieczenia przepływów pieniężnych z tytułu płatności odsetek od kredytów są rewidowane i oceniane przez Dział Skarbu 
Grupy w zależności od aktualnych potrzeb. 

Zarówno w 2020 roku, jak i 2019 roku Grupa nie zawarła żadnego kontraktu zabezpieczającego przepływy pieniężne z tytułu odsetek.  

Analiza wrażliwości na ruchy stopy procentowej:  31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 

Zadłużenie z tytułu kredytów bankowych i pożyczek na koniec okresu 1 261 905                         1 153 600 

Stopa procentowa 1M WIBOR na koniec okresu 0,20% 1,63% 

Analiza wrażliwości dla wzrostu /spadku stopy procentowej 1,0% 1,0% 

Różnica w wysokości odsetek i wpływ na zysk przed opodatkowaniem 12 619 11 536 
 

(c) Ryzyko walutowe 

Grupa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji rozliczanych w walucie obcej. W związku z tym, że spółki Grupy 
Kapitałowej są narażone na ryzyko kursowe związane z ich działalnością operacyjną, Dział Skarbu Grupy na bieżąco monitoruje prognozo-
waną ekspozycję walutową na okres najbliższych 12 miesięcy.  

W związku z decyzją Rady Nadzorczej o zaprzestaniu stosowania polityki zabezpieczeń przed wahaniami kursów walutowych, zarówno na 
dzień 31 grudnia 2020 roku jak i na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa nie zawierała żadnych transakcji zabezpieczających wahania kursów 
walut.  
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota 153 818 tys. złotych zobowiązań netto, tj. 94,8% aktywów netto, denominowana jest w walutach 
obcych. 

Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany kursów podstawowych walut: 

Należności handlowe i pozostałe należności w walucie 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019   

 
- EURO (€) 1 430 1 555   

- USD ($) 613 812   

- GBP (£) 17 29   

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania w walucie 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019   

- EURO (€) 35 716 50 139   

- USD ($) 18 47   

- GBP (£) - 13   

  Kurs 31.12.2020 Osłabienie kursu 
PLN o 10% 

  

€/PLN 4,6148 5,0763   

$/PLN 3,7584 4,1342   

£/PLN 5,1327 5,6460   

  Kurs 31.12.2019 Osłabienie kursu 
PLN o 10% 

  

€/PLN 4,2585 4,6844   

$/PLN 3,7977 4,1775   

£/PLN 4,9971 5,4968   

31 Grudnia 2020 € $ £ Razem 

Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko w walucie 34 286 (595) (17)  

Wpływ na kapitał własny w PLN (15 823) 224 9 (15 590) 

Wpływ na zysk przed opodatkowaniem w PLN (15 823) 224 9 (15 590) 

     

31 Grudnia 2019 € $ £ Razem 

Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko     w walucie 48 584 (765) (16)  

Wpływ na kapitał własny w PLN (20 689) 291 8 (20 390) 

Wpływ na zysk przed opodatkowaniem w PLN (20 689) 291 8 (20 390) 

  Kurs 31.12.2020 Umocnienie  
kursu PLN o 10% 

  

€/PLN 4,6148 4,1533   

$/PLN 3,7584 3,3826   

£/PLN 5,1327 4,6194   

  Kurs 31.12.2019 Umocnienie  
kursu PLN o 10% 

  

€/PLN 4,2585 3,8327   

$/PLN 3,7977 3,4179   

£/PLN 4,9971 4,4974   

     

31 Grudnia 2020 € $ £ Razem 

Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko w walucie 34 286 (595) (17)  

Wpływ na kapitał własny w PLN 15 823 (224) (7) 15 590 

Wpływ na zysk przed opodatkowaniem w PLN 15 823 (224) (7) 15 590 
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31 Grudnia 2019 € $ £ Razem 

Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko w walucie 48 584 (765) (16)  

Wpływ na kapitał własny w PLN 20 689 (291) (8) 20 390 

Wpływ na zysk przed opodatkowaniem w PLN 20 689 (291) (8) 20 390 
 

d) Ryzyko cen towarów 

Ryzyko cen towarów jest związane z potencjalnym wzrostem kosztów Grupy w wyniku zmiany cen tych towarów. Celem zarządzania ryzy-
kiem cen towarów jest kontrola ekspozycji na tego typu ryzyko w dopuszczalnych parametrach. Ryzyko cen towarów jest co do zasady 
ograniczane poprzez negocjowanie cen stałych w umowach z dostawcami o różnym czasie trwania. 

Inną metodą ograniczania ryzyka cen towarów jest zawieranie towarowych instrumentów pochodnych. Grupa Żywiec S.A. stosuje to podej-
ście w odniesieniu do aluminium. Grupa nie zawiera transakcji na instrumentach pochodnych w celach spekulacyjnych, a jedynie w celu 
realizacji własnej produkcji i sprzedaży. 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe występujące w ramach Grupy Kapitałowej można podzielić na dwa rodzaje: 

a) ryzyko kredytowe powstające w przypadku środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pochodnych instrumentów f inansowych i 
depozytów w bankach i instytucjach finansowych, oraz 

b) ryzyko kredytowe w odniesieniu do klientów Grupy Kapitałowej poszczególnych kanałów sprzedaży: hurtowego, kanału nowo-
czesnego oraz eksportu, co obejmuje również nierozliczone należności i zobowiązania do zawartych transakcji. 

Ryzykiem kredytowym opisanym powyżej w punkcie (a) zarządza Dział Skarbu Grupy, natomiast opisanym w punkcie (b) – Dział Zarzą-
dzania Ryzykiem Kredytowym, który ocenia wiarygodność kredytową klienta, uwzględniając jego pozycję finansową, doświadczenia z prze-
szłości i inne czynniki. Indywidualne limity kredytowe określa się na podstawie algorytmu i wewnętrznych zasad zatwierdzonych przez 
Zarząd. Wykorzystanie limitów kredytowych podlega regularnej kontroli.  

Klienci Grupy, którzy pragną skorzystać z kredytu kupieckiego, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Stan należności jest na 
bieżąco monitorowany. Dotyczy to wszystkich kanałów sprzedaży, łącznie z eksportem. Kredyty kupieckie charakteryzują się znaczną dy-
wersyfikacją ryzyka, jako że udzielane są dużej liczbie różnorodnych klientów.  Jedną ze składowych ocen Ryzyka Kredytowego są wyli-
czenia potencjalnej straty należności, która może nastąpić w przyszłości. Wyliczenie to opiera się na ocenie wiarygodności kredytowej 
klienta oraz zmian w poziomie należności w odniesieniu do terminu wymagalności. Każdy klient poddawany jest ocenie i przypisywany do 
odpowiedniej kategorii ryzyka. Potencjalna strata należności jest aktualizowana co miesiąc i odzwierciedlana w księgach jako rezerwa z 
tytułu utraty wartości należności. 

Ryzyko płynności 

Zarządzanie płynnością Grupy obejmuje prognozowanie przepływów pieniężnych w powiązaniu z analizą poziomu płynnych aktywów, mo-
nitorowanie płynności Grupy oraz zapewnienie Grupie odpowiednich źródeł finansowania. 

W celu zabezpieczenia płynności w krótkim i długim terminie, podmiot dominujący oraz spółki zależne Grupy zarządzają ryzykiem płynności 
poprzez utrzymywanie odpowiednich źródeł finansowania oraz zawieranie nowych umów kredytowych w celu zaspokojenia wydatków ope-
racyjnych i inwestycyjnych, jak również pozwalających zachować elastyczność w doborze źródeł finansowania.  

Średnioterminowe linie kredytowe w łącznej wysokości 650 000 tys. złotych są gwarantowane i dostępne w 2 bankach charakteryzujących 
się dobra reputacją. Grupa korzysta także z kredytów w rachunku bieżącym w wysokości wystarczającej do finansowania bieżącej działal-
ności operacyjnej. 

Grupa wykorzystuje również pożyczkę wewnątrzgrupową w wysokości 500 000 tys. złotych. 

Nadwyżki środków pieniężnych generowane w podmiocie dominującym i spółkach zależnych są inwestowane i zarządzane przez Dział 
Skarbu Grupy. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania krótkoterminowe przewyższały aktywa obrotowe o 421 398 tys. złotych. Biorąc pod uwagę 
fakt, że Grupa ma możliwość skorzystania z linii kredytowych i emisji obligacji wykorzystywanych do finansowania bieżącej działalności 
oraz dzięki restrykcyjnej polityce kredytowej zabezpieczającej bieżące wpływy z tytułu sprzedaży, zdaniem Zarządu na dzień 31 grudnia 
2020 roku nie występuje istotne ryzyko związane z płynnością jednostki dominującej oraz Grupy. Informacje na temat dostępnych limitów 
kredytowych przedstawiono w nocie 24 i 25. 
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Poniższa tabela zawiera analizę zobowiązań finansowych Grupy wraz z należnymi odsetkami na podstawie pozostałego okresu do upływu 
umownego terminu zapadalności na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego. Kwoty przedstawione w tabeli stanowią umowne nie-
zdyskontowane przepływy pieniężne. 

 poniżej 1 roku od 1 do 2 lat od 2 do 5 lat Powyżej 5 lat 

Na dzień 31 grudnia 2020     
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 123 175 1 155 252 - - 

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania 1 056 560 - - - 

Zobowiązania z tytułu leasingu 10 574 6 361 16 232 36 317 

Razem 1 190 309 1 161 613 16 232 36 317 

     
 poniżej 1 roku od 1 do 2 lat od 2 do 5 lat Powyżej 5 lat 

Na dzień 31 grudnia 2019      

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 97 359 25 655 1 061 730 - 

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania 1 185 373 196 - - 

Zobowiązania z tytułu leasingu 13 656 10 154 5 849 26 197 

Pochodne instrumenty finansowe 1 351 - - - 

Razem 1 297 739 36 005 1 067 579 26 197 
 

7.5. Zarządzanie kapitałem 
Celem Grupy w zarządzaniu kapitałem jest ochrona zdolności Grupy do kontynuowania działalności, tak aby możliwe było realizowanie 
zwrotu dla akcjonariuszy, a także utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu.  

Grupa monitoruje kapitał przy pomocy wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości 
kapitału. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów (obejmujących kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe oraz zobowiązania 
handlowe i pozostałe zobowiązania wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej) pomniejszoną o środki pieniężne i 
ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału oblicza się jako kapitał własny wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
plus zadłużenie netto. 

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco: 

 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 

Zadłużenie ogółem* [1] 2 317 944 2 339 169 

Minus: środki pieniężne i ich ekwiwalenty [2] 1 512 11 368 

Zadłużenie netto [1] – [2] = [3] 2 316 432 2 327 801 

Kapitał własny ogółem [4] 162 223 86 836 

Kapitał ogółem [3] + [4] = [5] 2 478 655 2 414 637 

Wskaźnik zadłużenia [3] / [5] 93% 96% 

*kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe oraz zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
 

7.6. Szacowanie wartości godziwej 
Zakłada się, że wartość bilansowa pomniejszona o odpisy z tytułu utraty wartości należności i wartość bilansowa zobowiązań handlowych 
oraz pozostałych zobowiązań finansowych nie różni się istotnie od ich wartości godziwej.  

Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwej instrumentów finansowych, dla których jest możliwe ich oszacowanie: 

 środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe depozyty bankowe oraz krótkoterminowe pożyczki otrzymane; wartość bilan-
sowa 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. 

Wartość godziwa zobowiązań finansowych niebędących instrumentami pochodnymi, szacowana dla celów ujawnienia, jest obliczana na 
podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu zwrotu kwoty głównej i zapłaty odsetek dyskontowanych z zasto-
sowaniem rynkowej stopy procentowej na dzień sprawozdawczy. 
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7.7. Zobowiązania warunkowe, umowne i pozostałe zabezpieczenia 
Bieżąca działalność gospodarcza Spółki związana jest z licznymi zobowiązaniami warunkowymi wynikającymi ze sporów sądowych i rosz-
czeń publiczno-prawnych w tym Organów Podatkowych i podmiotów prywatnych.   

W opinii Zarządu Spółki jak i jej ekspertów ryzyko wypływu środków wynikających z tych zobowiązań warunkowych jest możliwe, ale nie 
jest prawdopodobne i dlatego nie rozpoznano rezerw na te zdarzenia. Analogiczne zdarzenia mogą skutkować aktywami warunkowymi. 
Istotne zobowiązania i aktywa warunkowe Spółki są opisane poniżej. 

Zobowiązania warunkowe 

W dniu 19 września 2018 roku Grupa Żywiec S.A. otrzymała protokół badania ksiąg („Protokół") sporządzony w ramach kontroli podatkowej, 
prowadzonej w Spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach („ŚUCS”). Przedmiotowa kontrola obejmuje 
swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku dochodowego od  
osób prawnych w 2013 roku, o której Spółka informowała w rocznych sprawozdaniach finansowych Grupy Żywiec S.A.  

Z analizy treści Protokołu wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2013 rok Spółka niewłaściwie ujęła:  

 przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy Spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja   
Sp. z o.o. Sp. k.,  

 koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych. 
 

Spółka nie zgadza się z ustaleniami Protokołu, gdyż w opinii Zarządu wnioski ŚUCS zawarte w Protokole nie znajdują uzasadnienia na 
gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżo-
nym stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo, Spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w 
imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez Spółkę działań.  

Grupa Żywiec S.A. skorzystała z przysługującego jej prawa do wniesienia zastrzeżeń i wyjaśnień do Protokołu. Spółka podała in formację 
do publicznej wiadomości, gdyż Protokół stanowi istotny etap kontroli podatkowej, której ostateczny wynik może mieć znaczenie dla wartości 
potencjalnych roszczeń odzwierciedlonych w księgach rachunkowych Spółki. 

W związku z powyższą informacją Zarząd Grupy Żywiec S.A. w dniu 24 października 2018 roku podjął decyzję o ujawnieniu zobowiązań i 
aktywów warunkowych. 

W dniu 7 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała decyzję („Decyzja”) określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób 
prawnych za 2013 rok w wysokości 47 143 tys. złotych.  

Spółka nie zgadza się z Decyzją i wniosła odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej podtrzymując w odwołaniu argumentację 
podnoszoną wcześniej w zastrzeżeniach do Protokołu. 

W dniu 27 września 2019 roku Grupa Żywiec S.A. otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej („Wynik kontroli 2011”) sporządzony w ramach 
kontroli celno-skarbowej, prowadzonej w Spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach („ŚUCS”). Przed-
miotowa kontrola obejmowała swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłaca-
nia podatku dochodowego od osób prawnych w 2011 roku, o której Spółka informowała w rocznych sprawozdaniach finansowych Grupy  
Żywiec S.A.  

Z analizy treści Wyniku kontroli wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2011 rok Spółka niewłaściwie 
ujęła:  

 przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy Spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja   
Sp. z o.o. Sp. k.,  

 koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych. 
 

W oparciu o przedstawione w Wyniku kontroli wyliczenia ŚUCS po zakończeniu kontroli, wysokość dodatkowego zobowiązania podatko-
wego z tytułu wskazanych nieprawidłowości wynosi 58 912 tys. złotych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 

Spółka konsekwentnie nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w wyniku kontroli. Zarząd podtrzymuje swoją opinię, że wnioski ŚUCS za-
warte w dokumencie nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa są-
dów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo, Spółka jest w posiadaniu indywidualnych 
interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez spółkę działań. 

Grupa Żywiec S.A. nie skorzystała z prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowych zgodnie z treścią ustaleń Wyniku kontroli i na 
dalszym etapie będzie kwestionować ustalenia kontroli celno-skarbowej. 
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W dniu 9 grudnia 2019 roku Grupa Żywiec S.A. otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej („Wynik kontroli 2012”) sporządzony w ramach 
kontroli celno-skarbowej, prowadzonej w Spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach („ŚUCS”). Przed-
miotowa kontrola obejmuje swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania 
podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 roku, o której Spółka informowała w rocznych sprawozdaniach finansowych Grupy Żywiec 
S.A.  

Z analizy treści Protokołu wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2012 rok Spółka niewłaściwie ujęła:  

 przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy Spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja  
Sp. z o.o. Sp. k.,  

 koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych. 
 

W oparciu o przedstawione w Wyniku kontroli wyliczenia ŚUCS po zakończeniu kontroli, wysokość dodatkowego zobowiązania podatko-
wego z tytułu wskazanych nieprawidłowości wynosi 52 107 tys. złotych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 

Spółka konsekwentnie nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w wyniku kontroli. Zarząd podtrzymuje swoją opinię, że wnioski ŚUCS za-
warte w dokumencie nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa są-
dów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo spółka jest w posiadaniu indywidualnych 
interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez spółkę działań. 

Grupa Żywiec S.A. nie skorzystała z prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowych zgodnie z treścią ustaleń Wyniku kontroli i na 
dalszym etapie będzie kwestionować ustalenia kontroli celno-skarbowej. 

W dniu 14 lutego 2020 roku Spółka otrzymała Decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymującą w mocy decyzję 
określającą Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od osób prawnych za 2013 rok w wysokości 47 143 tys. złotych. Zobowiązanie 
wynikające z niniejszej decyzji zostało uregulowane przez Spółkę w dniu 17 lutego 2020 roku. Spółka złożyła skargę na niniejszą decyzję 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

W dniu 13 marca 2020 roku Spółka otrzymała decyzję („Decyzja 2011”) określającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku docho-
dowym od osób prawnych za 2011 rok w wysokości 58 912 tys. złotych. 

Spółka nie zgadza się z Decyzją i wniosła odwołanie do ŚUCS podtrzymując w odwołaniu argumentację podnoszoną wcześniej w zastrze-
żeniach do Protokołu. 

W dniu 28 lipca 2020 roku Spółka otrzymała decyzję („Decyzja 2012”) określającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku docho-
dowym od osób prawnych za 2012 rok w wysokości 52 014 tys. złotych. 

Spółka nie zgadza się z Decyzją i wniosła odwołanie do ŚUCS podtrzymując w odwołaniu argumentację podnoszoną wcześniej w zastrze-
żeniach do Protokołu. 

W okresie 2011-2016 Spółka deklarowała koszty uzyskania przychodów związane z amortyzacją znaków towarowych.  

Organy Skarbowe mogą również zakwestionować odliczenia związane z amortyzacją znaków towarowych zadeklarowane w latach 2014-
2016. W takim wypadku Spółka szacuje, że maksymalna ekspozycja zobowiązań warunkowych za lata 2011-2012 oraz 2014-2016 może 
wynieść 317 000 tys. złotych kwoty podstawowej oraz 180 000 tys. złotych z tytułu odsetek. Spółka szacuje, że wypływ środków jest możliwy, 
ale nie jest prawdopodobny. 

Należności długoterminowe z tytułu podatku dochodowego 

Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 rok w wysokości 47 143 tys. złotych wynikające z Decyzji 
Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wraz z należnymi odsetkami w kwocie 22 532 tys. złotych zostało uregulo-
wane w dniu 17 lutego 2020 roku niezwłocznie po otrzymaniu Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymującej 
w mocy decyzję określającą Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od osób prawnych za 2013 rok. 

Zarząd podtrzymuje swoją opinię, że wnioski ŚUCS zawarte w w/w decyzjach nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących prze-
pisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i praw-
nym. Dodatkowo spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwier-
dzających zasadność podjętych przez spółkę działań. Spółka posiada również oceny niezależnych renomowanych doradców podatkowych, 
zgodnie z którą prawdopodobieństwo odzyskania zapłaconego podatku wynosi powyżej 50%. 

Akcyza – aktywo warunkowe 

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawa C30/17 Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że cukier/syrop 
smakowy dodawany do piw smakowych po fermentacji powinien być wyłączony z podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym. W opini i 
Spółki stanowisko to ma zastosowanie do wszystkich piw smakowych. Na podstawie obu wyroków Spółka złożyła deklaracje zwrotu nad-
płaconego podatku akcyzowego za lata 2007-2018 w kwocie podstawowej 163 000 tys. złotych. Zarząd Spółki szacuje, że wpływ środków 
jest prawdopodobny.  
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Do dnia podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wydał decyzji dotyczących 
zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego.  

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 2016 roku wszczęto postępowania kontrolne w stosunku do Grupy Żywiec S.A. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodat-
kowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok.  

W 2017 roku wszczęto kontrolę celno-skarbową w stosunku do Grupy Żywiec S.A. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodat-
kowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 oraz za 2012 roku. Szczegółowa 
informacja dotycząca prowadzonego postępowania została opisana w niniejszej nocie powyżej.  

W dniu 22 lipca 2019 roku wszczęto kontrolę celno-skarbową w stosunku do Grupy Żywiec S.A. dotyczącą przestrzegania przepisów prawa 
podatkowego w zakresie podatku akcyzowego za okres 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 roku. W dniu 30 lipca 2020 roku Grupa Żywiec 
S.A. otrzymała Protokół kontroli dokumentów i ewidencji, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W dniu 24 lipca 2019 roku wszczęto kontrolę celno-skarbową w stosunku do Browaru Namysłów Sp. z o.o. dotyczącą rzetelności deklaro-
wanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego za okres od 1 stycznia 2019 do   
30 czerwca 2019 roku. W dniu 10 lipca 2020 roku Grupa Żywiec S.A. jako następca prawny Browaru Namysłów Sp. z o.o. otrzymała wynik 
kontroli, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczenia przez spółkę Browar Namysłów podatku akcyzowego za mie-
siące od stycznia do czerwca 2019 roku. 

W dniu 6 grudnia 2019 roku wszczęto kontrolę celno-skarbową w stosunku do Grupy Żywiec S.A. w zakresie rzetelności deklarowanych 
podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 i 2015 rok. Do dnia 
podpisania niniejszego sprawozdania finansowego procedury kontrolne nie zostały zakończone. 

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2020 roku Grupa nie składała istotnych korekt deklaracji podatkowych z tytułu po-
datku dochodowego od osób prawnych. 

Zobowiązania administracyjne 

W dniu 29 października 2020 roku Grupa Żywiec S.A. otrzymała zawiadomienie o wszczęciu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów z urzędu postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych za okres czerwiec  -   
sierpień 2020 roku. Spółka szacuje, że wysokość potencjalnej kary za opóźnienia w badanym okresie może wynieść około 5,2 mln złotych. 

Spółka w dniu 2 grudnia 2020 roku przesłała do UOKiK pismo wskazujące argumenty za odstąpieniem od wymierzenia kary. Na dzień 
publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, UOKiK zwrócił się do Spółki z prośbą o przedłożenie dodatkowej 
dokumentacji wspierającej argumentację Spółki. 

Pozostałe zabezpieczenia 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku banki w imieniu spółek Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. udzieliły następujących gwarancji i poręczeń: 

 31 Grudnia 2020          31 Grudnia 2019 

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

14 350 14 350 

-  gwarancja bankowa na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej  
stanowiąca zabezpieczenie płatności związanych z organizacją loterii 116 594 123 373 

-  gwarancja bankowa na zabezpieczenie płatności z tytułu dostaw - 650 

Pozostałe zabezpieczenia razem 130 944 138 373 
 
 
Pozostałe poręczenia udzielone przez jednostkę dominującą   

  

   31 Grudnia 2020   31 Grudnia 2019 

    -  zabezpieczenie spłaty kredytu Browaru Zamkowego Cieszyn Sp. z o.o.  15 600 15 600 

- udzielone poręczenia za zobowiązania spółek powiązanych - 829 

- pozostałe poręczenia 10 000 10 000 

Pozostałe zabezpieczenia razem 25 600 26 429 
 

Zobowiązania umowne 



 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 
(w tys. zł o ile nie podano inaczej) 
 

 

31 
 

Umowne zobowiązania zaciągnięte w związku z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych wynoszą: 
 

 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

 22 145 tys. złotych 73 541 tys. złotych 
 
 

 

7.8. Informacje o działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania 
w następnym okresie 
W 2020 roku Grupa nie zaniechała żadnego typu działalności. W następnym okresie nie jest planowane zaniechanie żadnego typu działal-
ności. 

7.9. Poniesione nakłady inwestycyjne  
W 2020 roku wartość poniesionych przez spółki Grupy Kapitałowej nakładów inwestycyjnych wyniosła 236 257 tys. złotych. 

 

7.10. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa Żywiec S.A., wraz z poszczególnymi spółkami zależnymi ujęła w skonsolidowanym sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej następujące salda wynikające z transakcji z jednostkami powiązanymi: 

 
Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

Należności od jednostek dominujących   

Heineken International B.V. - jednostka dominująca najwyższego szczebla 104 122 

wartość brutto należności  104 122 

wartość netto należności  104 122 

Należności od jednostek dominujących, razem 104 122 

Część krótkoterminowa 104 122 

   

Należności od pozostałych jednostek powiązanych 
(z wyjątkiem jednostek dominujących)   

w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostki dominującej)  1 708 1 220 

wartość brutto należności  1 708 1 220 

wartość netto należności  1 708 1 220 

w jednostkach stowarzyszonych 130 134 149 434 

wartość brutto należności  130 134 149 434 

wartość netto należności  130 134 149 434 

Należności od pozostałych jednostek powiązanych  
(z wyjątkiem jednostek dominujących), razem 131 842 150 654 

Część krótkoterminowa 131 842 150 654 

   

Długoterminowe pożyczki udzielone jednostkom powiązanym   

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym   

w jednostkach stowarzyszonych 1 800 - 

Długoterminowe pożyczki udzielone jednostkom powiązanym, razem 1 800 - 

   
Długoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek od jednostek  
powiązanych   

Zobowiązania z tytułu pożyczek od jednostek dominujących   

Heineken International B.V. - jednostka dominująca najwyższego szczebla 500 000 400 000 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek od jednostek dominujących, razem 500 000 400 000 
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Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek od jednostek  
powiązanych   

Zobowiązania z tytułu pożyczek od jednostek dominujących   

Odsetki od pożyczki  440 872 
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek od jednostek dominujących,  
razem 440 872 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania  
wobec jednostek dominujących   

Heineken International B.V. - jednostka dominująca najwyższego szczebla 4 437 7 240 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek  
dominujących, razem 4 437 7 240 

Część krótkoterminowa 4 437 7 240 

   

   

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych 
(z wyjątkiem jednostek dominujących)   

w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostki dominującej) 13 218 17 811 

w jednostkach stowarzyszonych 2 445 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych 
(z wyjątkiem jednostek dominujących), razem 13 220 18 256 

Część krótkoterminowa 13 220 18 256 
 

W ciągu 2020 roku Grupa Żywiec S.A., wraz z poszczególnymi spółkami zależnymi ujęła w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz 
innych całkowitych dochodów następujące kwoty przychodów i kosztów wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi.  

Transakcje z jednostkami powiązanymi 
           Za okres od 

01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres od 
01.01.2019 

do 31.12.2019                       
PRZYCHODY    

Przychody netto ze sprzedaży usług od jednostek dominujących   

Heineken International B.V. - jednostka dominująca najwyższego szczebla - 37 

Przychody netto ze sprzedaży usług od jednostek dominujących, razem - 37 

   

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

w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek dominujących) 329 10 555 

w jednostkach stowarzyszonych 1 665 224 

Przychody netto ze sprzedaży usług od pozostałych jednostek powiązanych   
(z wyjątkiem jednostek dominujących), razem 1 994 10 779 

   

Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów od pozostałych  
jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących)   

w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostki dominującej) 3 628 8 445 

w jednostkach stowarzyszonych 358 116 444 365 

Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów od pozostałych  
jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących), razem 361 744 452 810 

 
 
KOSZTY 
  

  

Koszty licencji marki od pozostałych jednostek powiązanych  
(z wyjątkiem jednostek dominujących)   

w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostki dominującej) 28 002 20 801 

Koszty licencji marki od pozostałych jednostek powiązanych  
(z wyjątkiem jednostek dominujących), razem 28 002 20 801 
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Zakup surowców od pozostałych jednostek powiązanych  
(z wyjątkiem jednostek dominujących)   

w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostki dominującej) 64 119 59 203 

Zakup surowców od pozostałych jednostek powiązanych  
(z wyjątkiem jednostek dominujących), razem 64 119 59 203 

   

Koszty usług sprzedaży i marketingu od pozostałych jednostek powiązanych 
(z wyjątkiem jednostek dominujących)   

w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostki dominującej) 249 239 
w jednostkach stowarzyszonych 1 775 11 
Koszt usług sprzedaży i marketingu od pozostałych jednostek powiązanych 
(z wyjątkiem jednostek dominujących), razem 2 024 250 

   

Koszty usług know-how od jednostek dominujących   

Heineken International B.V. - jednostka dominująca najwyższego szczebla 9 652 10 914 

Koszty usług know-how od jednostek dominujących, razem 9 652 10 914 
 
Koszty usług badawczych, doradztwa technicznego i nadzoru  
(z wyjątkiem jednostek dominujących) 

  

w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostki dominującej) 530 540 

Koszty usług badawczych, doradztwa technicznego i nadzoru  
(z wyjątkiem jednostek dominujących), razem 530 540 

   
Pozostałe koszty od jednostek dominujących   

Heineken International B.V. – jednostka dominująca najwyższego szczebla 27 396 26 370 

Pozostałe koszty od jednostek dominujących razem 27 396 26 370 

   

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

w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek dominujących) 8 792 10 418 
w jednostkach stowarzyszonych 1 980 2 868 

Pozostałe koszty od pozostałych jednostek powiązanych  
(z wyjątkiem jednostek dominujących), razem 10 772 13 286 

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

  

w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek dominujących) 12 018 8 683 

Zakup towarów i półproduktów (z wyjątkiem jednostek dominujących), razem 12 018 8 683 

   
Zakupy inwestycyjne od jednostek dominujących   

Heineken International B.V. – jednostka dominująca najwyższego szczebla 224 28 

Zakupy inwestycyjne od jednostek dominujących, razem 224 28 

   

Zakupy inwestycyjne (z wyjątkiem jednostek dominujących)   

w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostek dominujących) 3 028 3 538 
w jednostkach stowarzyszonych 44 700 - 

Zakupy inwestycyjne (z wyjątkiem jednostek dominujących), razem 47 728 3 538 

   
Zakupy materiałów (z wyjątkiem jednostek dominujących)   

w Grupie Heineken (inne spółki zależne od jednostki dominującej) 776 1 058 

Zakupy materiałów (z wyjątkiem jednostek dominujących) razem 776 1 058 

   



 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 
(w tys. zł o ile nie podano inaczej) 
 

 

34 
 

Koszty finansowe z tytułu odsetek od jednostek dominujących   

Heineken International B.V. – jednostka dominująca najwyższego szczebla 7 912 9 211 

Koszty finansowe z tytułu odsetek od jednostek dominujących, razem 7 912 9 211 
 

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zawierane są na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych.  

 

7.11. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 
Zarząd ustalił segmenty działalności, które są używane przy podejmowaniu decyzji strategicznych.  

Do dnia 31 grudnia 2018 roku Zarząd analizował działalność z geograficznego punktu widzenia i uwzględniał wyniki sprzedaży w dwóch 
regionach Polski: północnym i południowym. 

Od dnia 1 stycznia 2019 roku Zarząd analizuje wyniki działalności wyłącznie dla Grupy Żywiec S.A. jako całości, stąd cała Grupa Żywiec 
S.A. stanowi jeden segment operacyjny.  

Zmiana w zakresie identyfikacji segmentów operacyjnych nie wpływa na prezentowane dotychczas dane dotyczące segmentów sprawoz-
dawczych, gdyż w poprzednich okresach zgodnie z § 12 MSSF 8 (Kryteria łączenia) w jednostkowym sprawozdaniu finansowym połączono 
wszystkie segmenty operacyjne (tj. region północny i region południowy) w jeden segment sprawozdawczy.   

Dla okresu porównawczego oraz dla roku finansowego zakończonego 31 grudnia 2020 roku, dokonano agregacji segmentów operacyjnych 
w jeden segment sprawozdawczy, ponieważ Grupa prowadzi jednorodną działalność gospodarczą a segmenty operacyjne wykazują podo-
bieństwo cech gospodarczych. 

W związku z powyższym Zarząd uznał, że Grupa w pełni spełnia powyższe zasady i tym samym może połączyć segmenty operacyjne w 
jeden segment sprawozdawczy, gdyż głównymi produktami Spółki jest piwo oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe nieróżniące się od 
siebie charakterystyką pomiędzy poszczególnymi segmentami. Piwo wytwarzane było w 5 browarach posiadających niemal identyczne 
procesy produkcyjne. Rodzaj i grupy klientów są bardzo podobne do siebie w poszczególnych segmentach a dystrybucja produktów odbywa 
się w sposób jednolity. 

W świetle powyższego, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku zastosowano połączenie 
wszystkich segmentów operacyjnych w jeden segment sprawozdawczy podając ujawnienia wynikające z wymogów § 32-34 MSSF 8.  

Poniżej przedstawiono ujawnienia wynikające z wymogów § 32-34 MSSF 8 na dzień 31 grudnia 2020 roku. 
Informacje dotyczące produktów i usług 

 
Za okres 

od 01.01.2020 
do 31.12.2020                      

Za okres 
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

Piwo własne 3 753 022 3 569 802 

RAZEM: 3 753 022 3 569 802 
Informacje dotyczące obszarów geograficznych 

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

Przychody 
Za okres 

od 01.01.2020 
do 31.12.2020              

Za okres 
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

Polska 3 679 123 3 477 670 

Pozostałe kraje 73 899 92 132 

RAZEM: 3 753 022 3 569 802 

 
 
Wszystkie aktywa trwałe Grupy są zlokalizowane w Polsce, jedynie nieznaczna ilość opakowań zwrotnych znajduje się u klientów poza 
granicami kraju. 

Informacje dotyczące głównych klientów 

W 2020 roku Grupa nie osiągnęła więcej niż 10% łącznych przychodów z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem. 

W 2019 roku Grupa osiągnęła więcej niż 10% łącznych przychodów z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem uzyskując 
przychody od spółki stowarzyszonej Distribev Orbico Sp. z.o.o. w wysokości 444 589 tys. złotych. 
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7.12. Leasing 

Od 1 stycznia 2019 roku umowy leasingowe zawarte po tej dacie są prezentowane jako prawo do użytkowania i korespondujące z nimi 
zobowiązania leasingowe zgodnie z MSSF 16.  

Koszty wynikające z umów leasingu krótkoterminowego oraz dla leasingu środków o wartości nie przekraczającej 25 tys. złotych są ujmo-
wane liniowo. Ponadto wszelkie zmienne opłaty leasingowe, a także opłaty serwisowe i eksploatacyjne dotyczące budynków są ujmowane 
w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w okresie ich poniesienia. 

Grupa rozpoznała prawa do użytkowania w następujących klasach aktywów:   

w tys. zł. 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 

Grunty 46 301 26 872 

Środki transportu 6 823 11 825 

Maszyny i urządzenia  6 600 15 323 

Budynki i pozostałe 27 235 9 049 

Prawo do użytkowania, razem 86 959 63 069 

 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku łączne koszty amortyzacji dla aktywów z tytułu prawa do użytkowania wykazane w 2020 
roku wyniosły 12 887 tys. złotych (w 2019 roku – 12 768 tys. złotych). W podziale na klasy aktywów koszty te prezentują się następująco: 

w tys. zł 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 

Grunty 442 397 

Środki transportu 4 389 4 200 

Maszyny i urządzenia 1 034 871 

Budynki i pozostałe 7 022 7 300 

Razem amortyzacja praw do użytkowania 12 887 12 768 

w tym:  
 

Koszty sprzedanych produktów 7 115 8 332 

Koszty sprzedaży 5 423 4 200 

Koszty ogólnego zarządu 349 236 

Razem amortyzacja praw do użytkowania 12 887 12 768 
 

Koszty odsetkowe z tytułu uwzględnienia zobowiązań leasingowych, wyniosły w 2020 roku 1 801 tys. złotych (w 2019 roku - 1 976 tys. 
złotych). 

Koszty i opłaty nieuwzględnione w wycenie zobowiązań leasingowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosły: 

w tys. zł 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 

Koszty związane z leasingiem krótkoterminowym 1 888 1 523 

Koszty związane z leasingiem aktywów o niskiej wartości 5 514 4 826 

Koszty zmienne leasingu 1 116 808 
 

W 2020 roku zwiększenia aktywów z tytułu prawa do użytkowania wyniosły 51 587 tys. złotych (w 2019 roku – 24 325 tys. złotych), natomiast 
całkowite wypływy środków pieniężnych z tytułu leasingów wyniosły 18 673 tys. złotych (w 2019 roku – 13 150 tys. złotych). 

Przyszłe wypływy pieniężne uwzględnione w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły:  

w tys. zł 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 

poniżej jednego roku 12 470 14 789 
od jednego do pięciu lat 28 646 22 583 
powyżej pięciu lat 85 970 67 183 
Razem płatności z tytułu leasingu  127 086 104 555 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu, wynikających z nierozpoczętych jeszcze leasingów.  
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Na dzień 31 grudnia 2019 roku przyszłe wypływy pieniężne, które nie były uwzględnione w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu,  wynikające 
z nierozpoczętych jeszcze leasingów, do których zobligowany był leasingobiorca, wynosiły 16 921 tys. złotych w okresie 1-5 lat oraz 8 014 
tys. złotych powyżej 5 lat. 

 

7.13. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 
W dniu 15 grudnia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., które ustanowiło Program Emisji Obl igacji 
średnio- i krótkoterminowych („Program”) o limicie 500 000 tys. złotych. Program został ustanowiony na czas nieokreślony. Zarząd Spółki 
ustalił szczegółowe warunki Programu oraz poszczególnych emisji obligacji w ramach Programu. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa Żywiec S.A. nie posiadała wyemitowanych obligacji własnych.  

 

7.14. Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. z dnia 2 kwietnia 2020 roku podjęło uchwałę nr 3/2020 w sprawie niepodejmowania 
uchwały dotyczącej podziału zysku za rok 2019. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec nieprzedstawienia przez Zarząd Spółki na dzień Zgromadzenia wniosku dotyczącego pro-
pozycji podziału zysku za rok 2019 postanowiło nie podejmować uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019, oraz że taka uchwała 
zostanie podjęta w stosownym, późniejszym terminie. 

W dniu 16 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki podjęło uchwałę o następującym podziale zysku za rok 2019 w wysokości 330 335 tys. 
złotych:  

 ustalono wysokość dywidendy za rok 2019 na ostateczną kwotę 15,00 złotych na jedną akcję, 
 przeznaczono pozostałą część zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 176 265 tys. złotych na zasilenie funduszu rezerwowego 

przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych. 
 

W dniu 13 listopada 2020 roku działając w oparciu o art. 349 par. 1 KSH, Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. wyraziła zgodę na wypłatę 
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020, w kwocie 16 (szesnaście) złotych na jedną akcję, tym samym akceptując 
decyzję Zarządu Spółki z dnia 10 listopada 2020 roku w tym przedmiocie.  

Uprawnionymi do zaliczki byli akcjonariusze Spółki na dzień 14 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki). Wypłata zaliczki 
nastąpiła w dniu 21 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki). 

Zadeklarowana i wypłacona dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła: 

 16 złotych w 2020 roku (za 2020 rok – zaliczka), 
 15 złotych w 2019 roku (za 2019 rok – zaliczka), 
 30 złotych w 2019 roku (za 2018 rok), 
 15 złotych w 2018 roku (za 2017 rok), 
 11 złotych w 2017 roku (za 2017 rok - zaliczka), 
 18 złotych w 2017 roku (za 2016 rok), 
 11 złotych w 2016 roku (za 2016 rok - zaliczka), 
 23 złote w 2016 roku (za 2015 rok), 
 12 złotych w 2015 roku (za 2015 rok - zaliczka). 

 

7.15. Łączna wartość wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami z zysku) i nagród (w pieniądzu i w na-
turze), wypłaconych lub należnych osobom zarządzającym i nadzorującym jednostkę dominującą 

Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych i należnych w 2020 roku osobom zarządzającym i nadzorującym wyniosła 11 410 tys. złotych. 
Wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych i należnych przedstawia się następująco: 

 

Pan Francois-Xavier Mahot            2 904 tys. złotych 

Pan Piotr Nowakowski            819 tys. złotych 

Pan Luca Giordano            1 440 tys. złotych 

Pan Marcin Celejowski               1 126 tys. złotych* 

Pan Michael McKeown            875 tys. złotych 

Pan Andrzej Borczyk            1 165 tys. złotych 
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Pani Katarzyna Malczewska-Błaszczuk 1 431 tys. złotych* 

Pani Karolina Tarnawska                                       241 tys. złotych 

Pani Olga Prasał 242 tys. złotych 

Pan Tomasz Klima 266 tys. złotych 

Pan Stefan Orłowski        0 tys. złotych** 

Pan Allan James Myers                    0 tys. złotych** 

Pan David Richard Hazelwood     37 tys. złotych 

Pan Krzysztof Jasek 433 tys. złotych 

Pan Krzysztof Loth                232 tys. złotych 

Pan John Charles Higgins                   0 tys. złotych** 

Pan Alle Ypma                110 tys. złotych 

Pan Lodewijk Lockefeer   0 tys. złotych** 

Pan Roelf Duursema 74 tys. złotych 

Pan Soren Hagh 0 tys. złotych** 

Pan Jan Emeryk Rościszewski 15 tys. złotych 
 
Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych i należnych w 2019 roku osobom zarządzającym i nadzorującym wyniosła 13 982 tys. złotych. 
Wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych i należnych przedstawia się następująco: 

Pan Francois-Xavier Mahot            2 350  tys. złotych 

Pan Piotr Nowakowski            1 620  tys. złotych 

Pan Luca Giordano            2 596  tys. złotych 

Pan Marcin Celejowski               1 732  tys. złotych* 

Pani Małgorzata Lubelska 1 447  tys. złotych* 

Pan Michael McKeown            1 647  tys. złotych 

Pan Andrzej Borczyk            1 605  tys. złotych 

Pani Katarzyna Malczewska-Błaszczuk 275  tys. złotych* 

Pan Stefan Orłowski        0  tys. złotych** 

Pan Allan James Myers                    0  tys. złotych** 

Pan David Richard Hazelwood     107  tys. złotych 

Pan Krzysztof Jasek                389  tys. złotych 

Pan Krzysztof Loth                107  tys. złotych 

Pan John Charles Higgins                   0  tys. złotych** 

Pan Alle Ypma                107   tys. złotych 

Pan Lodewijk Lockefeer   0  tys. złotych** 
*  wynagrodzenie wypłacone przez spółkę zależną 
** rezygnacja Członków Rady Nadzorczej z pobierania wynagrodzenia  
 
Osoby zarządzające i nadzorujące nie otrzymują innych świadczeń poza krótkoterminowymi świadczeniami pracowniczymi. 

Informacje o kosztach Pracowniczego Programu Emerytalnego dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej ujęto w nocie 36. 

 
7.16. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń  
         udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku spółki Grupy Kapitałowej nie udzieliły gwarancji, pożyczek i poręczeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. 

7.17. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres  
 

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby ująć w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 
rok. 
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7.18. Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
W dniu 20 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Francois-Xavier Mahot z funkcji 
Prezesa Zarządu Grupy Żywiec S.A. na jego prośbę z dniem 28 lutego 2021 roku i powołała Pana Simona Amora jako jego następcę z 
dniem 1 marca 2021 roku. 

7.19. Dokonane korekty istotnych błędów 
W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano żadnych korekt istotnych błędów dotyczących sprawozdań finan-
sowych z poprzednich okresów. Błędy takie nie wystąpiły.  

7.20. Dodatkowa informacja do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych 
Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy zmianami stanu w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu w skon-
solidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.  

Należności handlowe oraz pozostałe należności 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

Należności handlowe oraz pozostałe należności - zmiana bilansowa                           (93 444) (6 040) 

Udzielone pożyczki 1 800 - 

Podatek dochodowy zapłacony ujęty w należnościach długoterminowych 47 143 - 

Sprzedaż aktywów dostępnych do sprzedaży (20 431) - 

Korekta bilansu otwarcia związana z nabyciem udziałów w Browarze Namysłów - 44 015 

Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności  
w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (64 932) 37 975 

 

Zapasy 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

Zapasy - zmiana bilansowa                           32 435 (42 710) 

Sprzedaż aktywów dostępnych do sprzedaży (7 672) - 

Korekta bilansu otwarcia związana z nabyciem udziałów w Browarze Namysłów -                   18 676  

Zmiana stanu zapasów 
w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 24 763 (24 034) 

 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych - zmiana bilan-
sowa                           (18 981)                      468 

Sprzedaż zobowiązań związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 1 122 - 

Korekta bilansu otwarcia związana z nabyciem udziałów w Browarze Namysłów -                     (213) 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 
w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (17 859)                    255 

 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania  31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania - zmiana bilansowa                           (129 530) 143 744 

Sprzedaż zobowiązań związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 27 958 - 

Korekta bilansu otwarcia związana z nabyciem udziałów w Browarze Namysłów - (58 143) 

Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 36 389 (13 899) 

Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań  
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (65 183) 71 702 

 

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia - zmiana bilansowa                           13 613 (2 012) 

Sprzedaż zobowiązań związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 25 - 

Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia 
w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 13 638                (2 012)    
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7.21. Roszczenia wobec jednostki dominującej i jednostek zależnych 
Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki zależne nie posiadają istotnych zobowiązań ani roszczeń, co do których wszczęto postępowania 
sądowe i administracyjne za wyjątkiem sytuacji opisanej w nocie 7.7 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

7.22. Czynniki wpływające na przyszłe wyniki Grupy Żywiec S.A. 
Na działalność biznesową Grupy Żywiec S.A. wpływa pogoda oraz pozostałe czynnik takie jak m.in. kursy walut, siła nabywcza konsumen-
tów, struktura kanałów sprzedaży, na które wpływa epidemia koronawirusa. Niepewność związana z rozwojem sytuacji powoduje, że trudno 
jest dokładnie oszacować przyszłe wyniki Grupy. 

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 Grupy. Jednocześnie zdaniem Zarządu obiektywne trudności w 
imporcie surowców oraz eksporcie produktów Grupy związane z czasowym zamknięciem granic nie powinny znacząco rzutować na wynik 
roczny Grupy z uwagi na dostępność surowców ze źródeł krajowych oraz umiarkowany wpływ eksportu na jej roczny wynik finansowy. 

 

7.23. Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku                    
finansowego ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 
przez emitenta 
W prezentowanym okresie nie wystąpiły okoliczności mogące w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej oraz wyniku finansowego emitenta, lub które mogłyby zagrozić jego zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań.  

Globalna epidemia koronawirusa spowodowała czasowe ograniczenie sprzedaży piwa w kanale gastronomii. W okresie sprawozdawczym 
zakończonym 31 grudnia 2020 roku sprzedaż piwa w keg z wyłączeniem piw Browaru Namysłów wyniosła 208 tys. hl w porównaniu do 418 
tys. hl w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym w 2019 roku sprzedaż piwa w keg z wyłączeniem piw Browaru Namysłów 
stanowiła jedynie 4% całego wolumenu Grupy Żywiec. 

Grupa wdrożyła program pomocowy dla lokali gastronomicznych polegający na odbiorze piwa w keg w czasie, gdy lokale w tym kanale 
pozostawały zamknięte. Koszt programu pomocowego wyniósł 3,9 mln złotych odpowiadający wartości keg zwróconych z rynku. Wśród  
czynników makroekonomicznych spadek wartości złotówki wpłynął na wzrost kosztów zakupów oraz kosztów przeszacowania zobowiązań 
w walutach obcych. 

Zmiana preferencji konsumentów z zakupu produktów w opakowaniach zwrotnych na piwo w opakowaniach jednorazowych - butelce bez-
zwrotnej i puszce – wpłynęła na wzrost kosztów produkcji. 

Grupa wdrożyła programy oszczędnościowe mające zminimalizować potencjalny wpływ epidemii koronawirusa na wyniki finansowe. 

Na dzień publikacji raportu Grupa nie zaobserwowała pogorszenia realizacji płatności od swoich klientów w porównaniu do sytuacji przed 
wystąpieniem epidemii koronawirusa. 

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2020 roku Grupa Żywiec S.A. w ramach wsparcia związanego z epidemią korona-
wirusa skorzystała z odroczenia płatności podatku akcyzowego w wysokości 50 005 tys. złotych (z czego 50 005 tys. złotych zostało już 
zapłacone), odroczenia płatności podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6 310 tys. złotych (z czego 6 310 tys. złotych 
zostało już zapłacone), odroczenia płatności z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 925 tys. złotych (z  czego 925 
tys. złotych zostało już zapłacone). 

Spółki Grupy w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2020 roku w ramach wsparcia związanego z epidemią koronawirusa 
skorzystały z odroczenia płatności podatku akcyzowego w wysokości 50 005 tys. złotych (z czego 50 005 tys. złotych zostało już zapłacone), 
odroczenia płatności podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 8 680 tys. złotych (z czego 8 680 tys. złotych zostało już 
zapłacone), odroczenia płatności opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 996 tys. złotych (z czego 996 tys. złotych 
zostało już zapłacone). 

Spółki Grupy skorzystały w 2020 roku z odroczenia zapłaty Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych z miesięcy marzec i kwiecień w 
kwocie 6 095 tys. złotych (z czego 6 095 tys. złotych zostało zapłacone 1 czerwca 2020 roku) oraz odroczenia zapłaty składek do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych za okres marzec – grudzień 2020 w kwocie 54 303 tys. złotych (z czego 43 285 tys. złotych zostało zapłacone 
do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, natomiast 11 028 tys. złotych Spółka wniesie w terminie trzech miesięcy od 
ustawowej wymagalności na podstawie umów podpisanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  

Spółka Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. otrzymała dotację z Urzędu Pracy na dopłaty do wynagrodzeń pracowników za miesiące 
kwiecień, lipiec, sierpień w kwocie 224 tys. złotych.  
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Równocześnie Spółki Grupy zostały zwolnione z podatku od nieruchomości w kwocie 219 tys. złotych oraz zostało umorzone 50% składek 
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i FGŚP spółki zależnej Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. za okres kwiecień 
- czerwiec w kwocie 266 tys. złotych. 

7.24. Przekształcenie danych porównawczych 
W celu zapewnienia porównywalności danych pomiędzy rokiem 2020 a rokiem 2019, Grupa dokonała zmiany w sposobie prezentacji zy-
sku/straty z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności na początek najwcześniejszego prezentowanego okresu sprawozdawczego, 
dostosowując prezentację do wymogów MSSF 9.  

Powyższa zmiana wpłynęła na dane zaprezentowane w opublikowanym skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych 
dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zwiększając wartość kosztów sprzedaży o 1 098 tys. złotych. Koszty te zostały 
zaprezentowane w osobnej pozycji „(Strata)/zysk z tytułu utraty wartości należności”. Zmiana prezentacyjna nie miała wpływu na wartość 
zysku brutto, zysku netto i rozwodnionego zysku netto na jedną akcję.  

 



 
 

 8         
Tabela ruchu rzeczowych aktywów trwałych 
(wg grup rodzajowych)  

grunty 
budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

urządzenia tech-
niczne i maszyny 

środki trans-
portu 

inne rzeczowe 
aktywa trwałe 

rzeczowe ak-
tywa trwałe w 

budowie 

rzeczowe aktywa 
trwałe, 
razem 

prawo do użytko-
wania 

Bieżący okres                          

 Cena nabycia/koszt wytworzenia na 1 stycznia 2020 15 824 1 141 526 2 055 403 149 515 540 369 62 160 3 964 797 75 186 
 Umorzenie na 1 stycznia 2020 (1 202) (753 527) (1 538 905) (128 786) (384 712)  - (2 807 132) (12 117) 
 Skumulowane odpisy aktualizujące na 1 stycznia 2020  - (109) (1 738)  - (790) 1 416 (1 221)  - 
 Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2020 14 622 387 890 514 760 20 729 154 867 63 576 1 156 444 63 069 
                  
 Cena nabycia/koszt wytworzenia na 1 stycznia 2020 15 824 1 141 526 2 055 403 149 515 540 369 62 160 3 964 797 75 186 
 Zwiększenia  -  -  -  -  - 220 069 220 069 51 587 
 Transfer 10 58 232 148 799 3 232 39 091 (249 364)  -  - 
 Zmniejszenia - sprzedaż/likwidacja (2 371) (26 780) (79 915) (12 985) (42 009) (168) (164 228) (11 822) 
 Sprzedaż jednostek zależnych (25) (53 057) (36 563) (336) (1 417)  - (91 398) (1 386) 
 Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntów 48  -  -  -  - 9 570 9 618 (9 863) 
 Inne  - 1 444 (2 291) (6) (29) 3 483 2 601  - 
 Cena nabycia/koszt wytworzenia na 31 grudnia 2020 13 486 1 121 365 2 085 433 139 420 536 005 45 750 3 941 459 103 702 
                  
 Umorzenie na 1 stycznia 2020 (1 202) (753 527) (1 538 905) (128 786) (384 712)  - (2 807 132) (12 117) 
 Zmniejszenia - sprzedaż/likwidacja  - 4 215 51 678 11 668 26 119  - 93 680 8 261 
 Sprzedaż jednostek zależnych  - 51 156 30 148 337 1 187  - 82 828  - 
 Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy  - (23 619) (86 522) (7 631) (44 782)  - (162 554) (12 887) 
 Inne  - (1 444) 2 291 6 29  - 882  - 
 Umorzenie na 31 grudnia 2020 (1 202) (723 219) (1 541 310) (124 406) (402 159)  - (2 792 296) (16 743) 
                  
 Skumulowane odpisy aktualizujące na 1 stycznia 2020  - (109) (1 738)  - (790) 1 416 (1 221)  - 
 Utworzenie odpisów  - (31) (3 959)  - (15 346)  - (19 336) (293) 
 Wykorzystanie odpisów  -  - (950)  - (6) 956  -  - 
 Rozwiązanie odpisów  -  - 1 615  - 14 782  - 16 397  - 
 Inne  -  -  -  -  - (2 372) (2 372)  - 
 Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntów  -  -  -  -  -  -  - 293 
 Skumulowane odpisy aktualizujące na 31 grudnia 2020  - (140) (5 032)  - (1 360)  - (6 532)  - 

         

 Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2020 12 284 398 006 539 091 15 014 132 486 45 750 1 142 631 86 959 
         

 Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2020 14 622 387 890 514 760 20 729 154 867 63 576 1 156 444 63 069 
 Zwiększenia  -  -  -  -  - 220 069 220 069 51 587 
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 Transfer 10 58 232 148 799 3 232 39 091 (249 364)  -  - 
 Zmniejszenia - sprzedaż/likwidacja (2 371) (22 565) (28 237) (1 317) (15 890) (168) (70 548) (3 561) 
 Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntów 48  -  -  -  - 9 570 9 618 (9 863) 
 Sprzedaż jednostek zależnych (25) (1 901) (6 415) 1 (230)  - (8 570) (1 386) 
 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości – utworzenie  - (31) (3 959)  - (15 346)  - (19 336) (293) 
 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości – wykorzystanie  -  - (950)  - (6) 956  -  - 
 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości – rozwiązanie  -  - 1 615  - 14 782  - 16 397  - 
 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości – przeniesienie  -  -  -  -  -  -  - 293 
 Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy  - (23 619) (86 522) (7 631) (44 782)  - (162 554) (12 887) 
  Inne  -  -  -  -  - 1 111 1 111  - 
 Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2020 12 284 398 006 539 091 15 014 132 486 45 750 1 142 631 86 959 
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8 cd. Grunty 
budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

urządzenia tech-
niczne i ma-

szyny 

środki trans-
portu 

inne rzeczowe 
aktywa trwałe 

rzeczowe ak-
tywa trwałe w 

budowie 

rzeczowe aktywa 
trwałe, 
razem 

prawo do użyt-
kowania 

Okres porównawczy                          

 Cena nabycia/koszt wytworzenia na 1 stycznia 2019 9 541 1 025 502 1 940 404 153 532 499 943 61 909 3 690 831 51 174 
 Reklasyfikacje na dzień 1 stycznia 2019* (1 862)  -  -  -  -  - (1 862) 1 862 
 Umorzenie na 1 stycznia 2019 (1 202) (730 722) (1 552 225) (131 947) (371 990)  - (2 788 086)  - 
 Skumulowane odpisy aktualizujące na 1 stycznia 2019  - (109) (2 144)  - (2 683)  - (4 936)  - 
 Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2019 6 477 294 671 386 035 21 585 125 270 61 909 895 947 53 036 

         

 Cena nabycia/koszt wytworzenia na 1 stycznia 2019 9 541 1 025 502 1 940 404 153 532 499 943 61 909 3 690 831 51 174 
 Zwiększenia  -  -  -  -  - 266 550 266 550 24 325 
 Transfer 223 59 238 123 581 6 563 81 066 (270 671)  -  - 
 Zmniejszenia - sprzedaż/likwidacja (223) (94) (96 313) (11 423) (44 443) (1 416) (153 912) (2 175) 
 Nabycie jednostki zależnej 8 145 56 880 87 731 843 3 803 5 788 163 190  - 
 Reklasyfikacja prawa użytkowania wieczystego gruntów (1 862)  -  -  -  -  - (1 862) 1 862 
 Cena nabycia/koszt wytworzenia na 31 grudnia 2019 15 824 1 141 526 2 055 403 149 515 540 369 62 160 3 964 797 75 186 

         

 Umorzenie na 1 stycznia 2019 (1 202) (730 722) (1 552 225) (131 947) (371 990)  - (2 788 086)  - 
 Zmniejszenia - sprzedaż/likwidacja  - 50 94 622 10 764 30 727  - 136 163 651 
 Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy  - (22 855) (81 302) (7 603) (43 449)  - (155 209) (12 768) 
 Umorzenie na 31 grudnia 2019 (1 202) (753 527) (1 538 905) (128 786) (384 712)  - (2 807 132) (12 117) 

         

 Skumulowane odpisy aktualizujące na 1 stycznia 2019  - (109) (2 144)  - (2 683)  - (4 936)  - 
 Utworzenie odpisów  -  - (178)  - (11 716) 1 416 (10 478)  - 
 Rozwiązanie odpisów  -  - 584  - 13 609  - 14 193  - 
 Skumulowane odpisy aktualizujące na 31 grudnia 2019  - (109) (1 738)  - (790) 1 416 (1 221)  - 

         

 Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2019 14 622 387 890 514 760 20 729 154 867 63 576 1 156 444 63 069 
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 Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2019 6 477 294 671 386 035 21 585 125 270 61 909 895 947 53 036 
 Zwiększenia  -  -  -  -  - 266 550 266 550 24 325 
 Transfer 223 59 238 123 581 6 563 81 066 (270 671)  -  - 
 Zmniejszenia - sprzedaż/likwidacja (223) (44) (1 691) (659) (13 716) (1 416) (17 749) (1 524) 
 Nabycie jednostki zależnej 8 145 56 880 87 731 843 3 803 5 788 163 190 

 

 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości – utworzenie  -  - (178)  - (11 716) 1 416 (10 478)  - 
 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości – rozwiązanie  -  - 584  - 13 609  - 14 193  - 
 Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy  - (22 855) (81 302) (7 603) (43 449)  - (155 209) (12 768) 
 Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2019 14 622 387 890 514 760 20 729 154 867 63 576 1 156 444 63 069 

  

*Pozycja reklasyfikacje obejmuje wartości brutto prawa wieczystego użytkowania gruntów, które zostało rozpoznane na dzień 31 grudnia 2018 roku jako grunty, natomiast od 1 stycznia 2019 jest rozpoznane jako prawo 
do użytkowania w rozumieniu MSSF 16 

   Nakłady poniesione w 2020 roku wynoszą 234 422 tys. złotych, w tym 14 353 tys. złotych na wieczyste użytkowanie gruntów rozpoznane w zwiększeniach praw do użytkowania (266 550 tys. złotych - w 2019 roku) 
uwzględnione w wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych w budowie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 45 750 tys. złotych (63 576 tys. złotych - w 2019 roku). 

Grupa Kapitałowa nie posiada rzeczowych aktywów trwałych o ograniczonym prawie użytkowania.  
Wykorzystanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości poszczególnych grup rodzajowych rzeczowych aktywów trwałych wyn ika ze sprzedaży i likwidacji tych rzeczowych aktywów trwałych i zostało ujęte w 
skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w pozycji pozostałe zyski/straty netto, jako zysk/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Wykorzystanie odpisów aktualizujących 
dotyczy głównie likwidacji zbędnych rzeczowych aktywów trwałych. 
         

Utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w 2020 roku w kwocie 19 336 tys. złotych zostało ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w pozycji koszty 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów i związane było głównie z planowaną likwidacją opakowań zwrotnych. Wartość utworzonego odpisu w 2019 roku w kwocie 10 478 tys. złotych została ujęta w skonsolido-
wanym rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w pozycji koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. 
 
Rozwiązanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w 2020 roku w kwocie 16 197 tys. złotych zostało ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w pozycji koszty 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów i w znaczącej części dotyczyło likwidacji opakowań. Wartość rozwiązanego odpisu w 2019 roku w kwocie 14 193 tys. złotych została ujęta w skonsolidowanym rachunku 
zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w pozycji koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. 

Grupa Kapitałowa nie posiada kredytów bankowych, które byłyby zabezpieczone rzeczowymi aktywami trwałymi.  
 
Szczegółowe ujawnienia na temat praw do użytkowania zostały zaprezentowane w nocie 7.12 Leasing niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego   

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych tworzone są na podstawie analizy poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych biorąc pod uwagę ich przydatność technologiczną i planowane procesy 
restrukturyzacyjne. 

Nie ma przesłanek co do utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, utworzony odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w kwocie 19 336 tys. złotych wynika głównie z planowanej likwidacji opakowań zwrotnych.  
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9        

Tabela ruchu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) znaki towarowe 
(produktów) 

oprogramowanie 
komputerowe licencje  

prawa autorskie, patenty i 
inne przemysłowe prawa 
własności, prawa opera-

cyjne i związane ze świad-
czeniem usług  

wartości niema-
terialne w toku 
wytwarzania  

inne wartości 
niematerialne 

wartości niemate-
rialne, razem 

Bieżący okres               

Cena nabycia/koszt wytworzenia na 1 stycznia 2020 254 069 153 090 22 238 4 2 816 145 726 577 943 

Umorzenie na 1 stycznia 2020 (9 241) (140 953) (15 016)  -  - (4 532) (169 742) 

Skumulowany odpis aktualizujący na 1 stycznia 2020 (18 615) (2 625)  -  -  -  - (21 240) 
Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2020 226 213 9 512 7 222 4 2 816 141 194 386 961 
                
Cena nabycia/koszt wytworzenia na 1 stycznia 2020 254 069 153 090 22 238 4 2 816 145 726 577 943 
 Zwiększenia  -  -  -  - 1 835  - 1 835 
 Transfer  - 2 354  -  - (2 354)  -  - 
 Zmniejszenia - sprzedaż/likwidacja (13 497) (496)  -  -  -  - (13 993) 
 Inne  -  -  -  - (1 111)  - (1 111) 
Cena nabycia/koszt wytworzenia na 31 grudnia 2020 240 572 154 948 22 238 4 1 186 145 726 564 674 
                
Umorzenie na 1 stycznia 2020 (9 241) (140 953) (15 016)  -  - (4 532) (169 742) 
 Zmniejszenia - sprzedaż/likwidacja 2 279 377  -  -  -  - 2 656 
Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy (12 069) (3 970)  -  -  - (272) (16 311) 
Umorzenie na 31 grudnia 2020 (19 031) (144 546) (15 016)  -  - (4 804) (183 397) 
                

Skumulowane odpisy aktualizujące na 1 stycznia 2020 (18 615) (2 625)  -  -  -  - (21 240) 
Skumulowane odpisy aktualizujące na 31 grudnia 2020 (18 615) (2 625)  -  -  -  - (21 240) 
                
Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2020 202 926 7 777 7 222 4 1 186 140 922 360 037 
                
Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2020 226 213 9 512 7 222 4 2 816 141 194 386 961 
 Zwiększenia  -  -  -  - 1 835  - 1 835 
 Zmniejszenia - sprzedaż/likwidacja (11 218) (119)  -  -  -  - (11 337) 
 Transfer  - 2 354  -  - (2 354)  -  - 
 Inne  -  -  -  - (1 111)  - (1 111) 

 Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy (12 069) (3 970)  -  -  - (272) (16 311) 
Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2020 202 926 7 777 7 222 4 1 186 140 922 360 037 
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9 cd. znaki towarowe 
(produktów) 

oprogramowanie 
komputerowe licencje  

prawa autorskie, patenty i 
inne przemysłowe prawa 
własności, prawa opera-

cyjne i związane ze świad-
czeniem usług  

wartości niema-
terialne w toku 
wytwarzania  

inne wartości 
niematerialne 

wartości niemate-
rialne, razem 

Okres porównawczy                
Cena nabycia/koszt wytworzenia na 1 stycznia 2019 25 584 149 739 22 238 4 949 4 589 203 103 
Umorzenie na 1 stycznia 2019  - (133 541) (15 016)  -  - (4 207) (152 764) 
Skumulowany odpis aktualizujący na 1 stycznia 2019 (18 615) (2 625)  -  -  -  - (21 240) 
Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2019 6 969 13 573 7 222 4 949 382 29 099 
                

Cena nabycia/koszt wytworzenia na 1 stycznia 2019 25 584 149 739 22 238 4 949 4 589 203 103 

Zwiększenia  -  -  -  - 5 105  - 5 105 

Transfer  - 3 238  -  - (3 238)  -  - 

Zmniejszenia - sprzedaż / likwidacja  -  -  -  - (457)  - (457) 

Nabycie jednostki zależnej 228 485 113  -  - 457 141 137 370 192 

Cena nabycia/koszt wytworzenia na 31 grudnia 2019 254 069 153 090 22 238 4 2 816 145 726 577 943 
                
Umorzenie na 1 stycznia 2019  - (133 541) (15 016)  -  - (4 207) (152 764) 
Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy (9 241) (7 412)  -  -  - (325) (16 978) 

Umorzenie na 31 grudnia 2019 (9 241) (140 953) (15 016)  -  - (4 532) (169 742) 
                
Skumulowane odpisy aktualizujące na 1 stycznia 2019 (18 615) (2 625)  -  -  -  - (21 240) 
Skumulowane odpisy aktualizujące na 31 grudnia 2019 (18 615) (2 625)  -  -  -  - (21 240) 
                
Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2019 226 213 9 512 7 222 4 2 816 141 194 386 961 
                
Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2019 6 969 13 573 7 222 4 949 382 29 099 
Zwiększenia  -  -  -  - 5 105  - 5 105 

Zmniejszenia - sprzedaż / likwidacja  -  -  -  - (457)  - (457) 

Transfer  - 3 238  -  - (3 238)  -  - 
Nabycie jednostki zależnej 228 485 113  -  - 457 141 137 370 192 
Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy (9 241) (7 412)  -  -  - (325) (16 978) 
Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2019 226 213 9 512 7 222 4 2 816 141 194 386 961 
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Grupa Kapitałowa nie posiada kredytów bankowych, które byłyby zabezpieczone na wartościach niematerialnych.  

Grupa Kapitałowa nie posiada wartości niematerialnych o ograniczonym prawie użytkowania. 

Nakłady poniesione w 2020 roku na wartości niematerialne wynoszą 1 835 tys. złotych (w 2019 roku - 5 105 tys. złotych).    

W 2020 roku i 2019 roku nie utworzono żadnych nowych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość bilansowa znaków towarowych wynosi 202 926 tys. złotych (na 31 grudnia 2019 roku wynosi 226 213 tys. złotych), z czego na markę Namysłów przypada 195 385 tys. złotych 
o pozostałym okresie amortyzacji 18,25 lat. Na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku wartość bilansowa licencji "Herb Habsburgów" wynosi 7 200 tys. złotych. Zarząd Grupy Żywiec S.A. przyjął okres 
użytkowania licencji jako nieokreślony, ponieważ, nie istnieją żadne dające się przewidzieć ograniczenia okresu, w którym można spodziewać się, że ten składnik aktywów przestanie generować wpływy pieniężne 
netto dla Spółki. Na 31 grudnia 2020 roku Spółka przeprowadziła test na utratę wartości aktywów, który nie wykazał potrzeby utworzenia odpisu aktualizującego. 
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Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych w rachunku zysków i strat oraz innych cał-
kowitych dochodów 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

koszt wytworzenia sprzedanych produktów 124 906 121 339 
koszty sprzedaży 34 396 31 251 
koszty ogólnego zarządu 3 252 2 619 
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych w rachunku zysków i strat oraz innych cał-
kowitych dochodów 162 554 155 209 

 

  

Umowy leasingu operacyjnego, gdzie Grupa jest leasingodawcą     
   

Na dzień 31 grudnia 2020 roku spółki Grupy Kapitałowej posiadały umowy z tytułu najmu i dzierżawy z podmiotami niepowiązanymi. 

Przychody z tytułu najmu i dzierżawy terenów i lokali osiągnięte przez jednostkę dominującą w 2020 roku wyniosły 1 853 tys. złotych, 
w 2019 roku 382 tys. złotych.  
W 2020 roku i w 2019 roku jednostki zależne nie osiągnęły przychodów z tytułu najmu i dzierżawy terenów i lokali.  
   

11 
  

Amortyzacja wartości niematerialnych w rachunku zysków i strat oraz innych całkowi-
tych dochodów 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

koszt wytworzenia sprzedanych produktów 135 224 
koszty sprzedaży 12 206 7 412 
koszty ogólnego zarządu 3 970 9 342 

Amortyzacja wartości niematerialnych w rachunku zysków i strat oraz innych całkowi-
tych dochodów oraz innych całkowitych dochodów 16 311 16 978 
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12          

Jednostki stowarzyszone          
  31 grudzień 2020 31 grudzień 2019     

Nazwa jednostki Siedziba 
Kraj Metoda konsolidacji Udział w kapitale 

zakładowym 
Metoda konsoli-

dacji 
Udział w kapitale zakła-

dowym 

Cena nabycia 
wykazana wg 

stanu na 
31.12.2020 

Data objęcia kon-
troli lub uzyskania 

znaczącego 
wpływu 

Dodatkowe informacje 

Jednostki stowarzyszone 
            

Distribev Sp. z o.o. Polska metoda praw wła-
sności 20%** metoda praw 

własności 20%** 14 984 2015 Spółka stowarzyszona 
z Grupą Żywiec S.A.  

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elblą-
ska" S.A. Polska metoda praw wła-

sności 60,35%* metoda praw 
własności 60,35%* 5 490 2002 Spółka stowarzyszona 

z Grupą Żywiec S.A.  

Comp Platforma Usług S.A. Polska metoda praw wła-
sności 49%*** metoda praw 

własności 49%*** 5 000 2019 Spółka stowarzyszona 
z Grupą Żywiec S.A.  

Razem           25 474       

 
   

   
 

  
*Grupa Żywiec S.A. posiada 43,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego „Giełda Elblą-
ska” S.A.      
**Grupa Żywiec S.A. posiada 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Distribev Sp. z o.o. pośrednio przez Spółkę Żywiec Investments Holding Sp. z 
o.o.     
***Grupa Żywiec S.A. posiada 49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Comp Platforma Usług S.A. pośrednio przez Spółkę Żywiec Investments Hol-
ding Sp. z o.o.     

          

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wartość bilan-
sowa 

31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 
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Stan na początek roku   30 066 27 833       
Nabycie udziałów w spółce stowarzyszonej   - 5 000       
Udział w (stratach)/zyskach  (2 176) (2 767)       

Stan na koniec okresu   27 890 30 066       
          
  

  
      

Skrócone informacje finansowe jednostek stowarzyszonych  
          
Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda El-
bląska” S.A. 

  31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 

 
Distribev Sp. z o.o.   31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 

 
Aktywa  15 063 15 295  Aktywa trwałe   153 577 146 454                                      
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  366 642  Aktywa obrotowe  286 925 441 476                                    
     Aktywa razem  440 502 588 539  
  od 01.01.2020 

do 31.12.2020 
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

 Zobowiązania długoterminowe  40 128 34 746                                   

Przychody  4 265 4 431  Zobowiązania krótkoterminowe 286 223 449 656                                    
Zysk netto  242 215  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 333 291 491 815  
          

       

od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

od 01.01.2019 
do 31.12.2019  

Comp Platforma Usług S.A.   30 listopada 2020* 31 grudnia 2019  Przychody  1 969 014 1 985 807  
Aktywa  9 544 10 462  Zysk/(strata)netto 

 
10 488 (16 298)  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  5 081 1 643       
          
  od 01.01.2020 

do 30.11.2020 
od 01.01.2019 
do 31.12.2019       

Przychody  4 615 572       

Strata netto  (4 357) (1 385)       
          

*Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, dane spółki Comp Platforma Usług S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku są w trakcie przygotowania.  

  



 
 

 

13   31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
Należności handlowe oraz pozostałe należności    797 394 703 950 
Należności handlowe od jednostek niepowiązanych  428 246 432 922 
Odpis aktualizujący wartość należności handlowych    (15 909) (14 742) 
Należności handlowe od jednostek niepowiązanych netto    412 337 418 180  

    
Należności handlowe od jednostek powiązanych Nota 7.10 131 946 150 776 
Zaliczki na poczet usług  15 843 3 233 
Zaliczki na środki trwałe w budowie  9 762 13 339 
Należności budżetowe   8 967 10 275 
Należności długoterminowe z tytułu podatku dochodowego*  69 675  - 
Pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe  11 646 35 164 
Należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży środków trwałych  13 759 - 
Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży środków trwałych  52 711  - 
Należności z tytułu rozliczenia upustów od zakupu  12 831 21 071 
Rozliczenia międzyokresowe  57 917 51 912 

Część długoterminowa   7 337 7 369 
- umowy o współpracę  3 049 4 546 
- koszty koncesji  410 8 
- pozostałe  3 878 2 815 

Część krótkoterminowa   50 580 44 543 
- umowy o współpracę  2 979 3 411 
- koszty oprogramowania komputerowego  799 729 
- koszty koncesji  987 749 
- naliczona akcyza od niesprzedanych produktów  33 426 30 021 
- VAT do odliczenia w przyszłych miesiącach  325 518 
- rozliczenia M-Platform  4 453  - 
- pozostałe  7 611 9 115 

        
Należności handlowe oraz pozostałe należności, razem   797 394 703 950 

Część długoterminowa  131 046 19 373 
Część krótkoterminowa  666 348 684 577 

        
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   1 028 1 150 

*Szczegółowa informacja na temat "Należności długoterminowych z tytułu podatku dochodowego" znajduje się w nocie 7.7 informacji 
dodatkowej do niniejszego sprawozdania finansowego za 2020 rok. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności handlowe od jednostek niepowiązanych w wysokości 15 909 tys. złotych (na dzień 31 grud-
nia 2019 roku - 14 742 tys. złotych) zostały objęte odpisem aktualizującym. Struktura czasowa tych należności przedstawia się następu-
jąco:     

    31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
Bieżące 

 
 -  - 

1 do 6 miesięcy 
 

 - 1 
ponad 6 miesięcy   15 909 14 741   

  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności handlowe od jednostek niepowiązanych w kwocie 56 813 tys. złotych (na dzień 31 grudn ia 
2019 roku - 131 035 tys. złotych) były przeterminowane, ale nie stwierdzono utraty ich wartości. Należności te, przy uwzględnieniu czyn-
nika prospektywnego, dotyczą szeregu klientów, u których nie występowało opóźnienie w płatnościach. 

Na podstawie analizy nieściągalności należności odpisy aktualizujące wyceniane są indywidualnie, na podstawie dowodów na utratę 
wartości. Dla grupy określonych dłużników odpisy aktualizujące wyceniane są na zasadzie zbiorowej, dla których na podstawie poprzed-
nich okresów i dokonanych analiz określane jest jaki procent należności z poszczególnych przedziałów "zalegania ze spłatą" (wiekowania) 
okazuje się nieściągalny. Oszacowanie tych procentów ryzyka nieściągalności dokonywane jest z uwzględnieniem kanału, kategori i ry-
zyka oraz etapu windykacji, na którym znajduje się dłużnik. 

Analiza czasowa należności handlowych przeterminowanych, które nie utraciły wartości przedstawia się następująco:  
  

  
    31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
do 1 miesiąca 

 
28 301 77 665 

1 do 6 miesięcy 
 

15 479 48 607 
ponad 6 miesięcy   13 033 4 763   

  
   

Pozostałe pozycje należności handlowych i pozostałych należności nie zawierają pozycji o obniżonej wartości.  
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Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe na dzień sprawozdawczy stanowi wartość godziwą każdej kategorii należności wymienio-
nych powyżej. Grupa nie posiada żadnych zabezpieczeń ustanowionych na należnościach. 
    

Jakość kredytowa należności handlowych, które nie są przeterminowane i nie utraciły wartości jest dobra. Wartość tych należności w 
2020 roku wynosi 355 524 tys. złotych (w 2019 roku - 287 145 tys. złotych). 
Wartości bilansowe należności handlowych i pozostałych należności Grupy są wyrażone w następujących walutach: 
    

31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
- waluta funkcjonalna (PLN)  786 302 692 502 
- EUR (€)  6 599 6 622 
- dolar amerykański ($)  2 304 3 084 
- funt brytyjski (£)  87 145 
- pozostałe waluty   2 102 1 597 
  Razem   797 394 703 950 
    
  14 

 
  

Odpisy aktualizujące wartość należności*   31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
Stan na początek okresu    18 103 17 547 
 - utworzenie odpisów aktualizujących  17 943 5 758 
 - spisanie należności w ciągu roku (objętych odpisem aktualizującym)  (571) (4 637) 
 - rozwiązanie niewykorzystanych odpisów aktualizujących  (6 476) (2 219) 
 - sprzedaż jednostek zależnych  (43) - 
 - nabycie jednostek zależnych  - 1 654 
Stan na koniec okresu   28 956 18 103 
W tym:    
- odpisy aktualizujące wartość należności handlowych  15 909 14 742 
- odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności krótkotermino-
wych  2 274 3 361 

- odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności długotermino-
wych  10 773 - 

    
* W celu poprawy prezentacji odpisów aktualizujących wartość należności Grupa ujęła w tabeli wartość odpisów aktualizujących dla 
wszystkich rodzajów należności. W celu zapewnienia porównywalności pomiędzy rokiem 2020 a 2019, Grupa dokonała zmiany w sposo-
bie prezentacji odpisów aktualizujących wartość należności na początek najwcześniejszego prezentowanego okresu sprawozdawczego.   

Utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości należności w 2020 roku w kwocie 17 943 tys. złotych zostało ujęte w rachunku 
zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w pozycji „Strata/zysk z tytułu utraty wartości należności”. Wartość utworzonego odpisu 
w 2019 roku w kwocie 5 789 tys. złotych została ujęta w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w pozycji „Strata/zysk 
z tytułu utraty wartości należności”. 

    
Rozwiązanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości należności w 2020 roku w kwocie 6 476 tys. złotych zostało ujęte w rachunku 
zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w pozycji „Strata/zysk z tytułu utraty wartości należności”. W 2019 roku rozwiązanie 
odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości należności w kwocie 2 219 tys. złotych zostało ujęte w rachunku zysków i strat oraz innych 
całkowitych dochodów w pozycji „Strata/zysk z tytułu utraty wartości należności”.   

Na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego wartość godziwa należności handlowych oraz pozostałych należności nie różni się istot-
nie od ich wartości księgowej. 
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Zapasy  31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
Surowce do produkcji 9 777 15 034 
Opakowania 12 552 17 744 
Półprodukty i produkty w toku  26 214 34 247 
Wyroby gotowe 44 339 57 233 
Towary 3 181 2 197 
Materiały – części zamienne 14 501 16 544 
Zapasy, razem  110 564 142 999   

 
W Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. zapasy nie stanowią zabezpieczenia zobowiązań.   
   
Grupa spodziewa się, że materiały, które w większości stanowią części zamienne, w kwocie 14 501 tys. złotych nie zostaną wykorzystane 
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego z uwagi na cykl kosztów utrzymania produkcyjnych i komercyjnych środków trwałych. 

Wartość zużytych zapasów ujęta jako koszt w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów wyniosła 1 108 448 tys. złotych 
(w 2019 - 974 532 tys. złotych) i została ujęta w pozycji koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. 

    

16     

Odpisy aktualizujące wartość zapasów surowce i opa-
kowania 

półprodukty i 
produkty w 

toku  

wyroby go-
towe  Razem 

Okres bieżący         
Stan na 1 stycznia 2020 1 688  - 518 2 206 
utworzenie odpisów w okresie 8 162 837 6 858 15 857 
odwrócenie odpisów w okresie  - (610)  - (610) 
wykorzystanie odpisów w okresie    (3 293) (227) (5 595) (9 115) 
Stan na 31 grudnia 2020 6 557  - 1 781 8 338 

     

Okres porównawczy         
Stan na 1 stycznia 2019 125  - 267 392 
utworzenie odpisów w okresie 3 736 110 1 871 5 717 
wykorzystanie odpisów w okresie    (2 173) (110) (1 620) (3 903) 
Stan na 31 grudnia 2019 1 688  - 518 2 206      

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów w kwocie 15 857 tys. złotych zostało zaprezentowane w rachunku zysków i st rat 
oraz innych całkowitych dochodów w pozycji koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. W 2019 roku wartość utworzonych 
odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniosła 5 717 tys. złotych i została zaprezentowana w rachunku zysków i strat oraz innych 
całkowitych dochodów w pozycji koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów.  

W 2020 roku wartość odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy wyniosła 610 tys. złotych i została zaprezentowana w rachunku zy-
sków i strat oraz innych całkowitych dochodów w pozycji koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. W 2019 roku nie wystą-
piło odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów.  

W 2020 roku wartość wykorzystanych odpisów aktualizujących wyniosła 9 115 tys. złotych. W 2019 roku wartość wykorzystanych odpisów 
aktualizujących wyniosła 3 903 tys. złotych. 
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

Środki pieniężne w banku i w kasie 1 512 2 073 
Lokaty krótkoterminowe  - 9 295 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem 1 512 11 368    

Lokaty krótkoterminowe są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Spółek Grupy Kapitałowej lokowane w formie overnight.  

Jakość kredytowa środków pieniężnych jest dobra, ze względu na fakt, że są one lokowane w renomowanych bankach o wysokiej wia-
rygodności. 

Grupa dysponuje środkami pieniężnymi o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 1 005 tys. złotych, które otrzymała od 
kontrahentów korzystających z nowego sposobu płatności „split payment.” 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty lokowane są w następujących bankach:   

   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
Bank Handlowy S.A. 1 095 1 406 
ING Bank Śląski S.A. 126 9 754 
Bank PEKAO S.A. 269 201 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 2 - 
Środki pieniężne w drodze 20 2 
Pozostałe - 5 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem 1 512 11 368 

   

18   

Dla potrzeb sprawozdania z przepływów pieniężnych w skład środków pieniężnych 
i ich ekwiwalentów oraz kredytu w rachunku bieżącym wchodzą: 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 512 11 368 
Kredyt w rachunku bieżącym (111 228) (102 360) 
Razem netto  (109 716) (90 992) 

   



 
 

  

19 Kapitał podstawowy (struktura)  
w tys. zł 

Stan na 31 grudnia 2020 roku         
          

Wartość no-
minalna jed-

nej akcji 

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Rodzaj ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji Wartość serii / emisji 
wg wartości nominal-

nej 

Sposób pokry-
cia kapitału 

Data rejestracji Prawo do dywi-
dendy (od daty) 

2,50 zł I na okaziciela nieuprzywilejowane brak 2 000 000 5 000 gotówka 31.12.1990 01.01.1991 
2,50 zł II na okaziciela nieuprzywilejowane brak 1 000 000 2 500 gotówka 16.09.1994 01.01.1994 
2,50 zł III na okaziciela nieuprzywilejowane brak 3 406 994 8 517 gotówka 07.01.1999 01.01.1998 
2,50 zł IV na okaziciela nieuprzywilejowane brak 985 692 2 465 gotówka 31.10.2000 01.01.2000 
2,50 zł V na okaziciela nieuprzywilejowane brak 3 942 768 9 857 gotówka 13.11.2001 01.01.2001   

umorzenie akcji własnych 
 

(592 515) (1 482)   05.06.2007     
umorzenie akcji własnych 

 
(306 734) (767)   26.05.2008     

umorzenie akcji własnych 
 

(164 868) (412)   25.06.2009    
            

   

 
Liczba akcji razem       10 271 337       
Kapitał akcyjny razem         25 678      

    
 

   
Akcjonariusze Spółki         
          
Głównymi akcjonariuszami Grupy Żywiec S.A. posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2020 roku byli: 

 - Heineken International B.V. - posiadał 6 692 421 akcji Grupy Żywiec S.A. tj. 65,16% kapitału podstawowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

 - Harbin B.V. - posiadał 3 409 660 akcji Grupy Żywiec S.A. tj. 33,19% kapitału podstawowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
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19 cd.    Kapitał podstawowy (struktura)     
w tys. zł 

Stan na 31 grudnia 2019 roku         
          

Wartość nomi-
nalna jednej 

akcji 

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowa-
nia 

Rodzaj ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji Wartość serii / emisji wg 
wartości nominalnej 

Sposób pokry-
cia kapitału 

Data rejestra-
cji 

Prawo do dywi-
dendy (od daty) 

2,50 zł I na okaziciela nieuprzywilejowane brak 2 000 000 5 000 gotówka 31.12.1990 01.01.1991 
2,50 zł II na okaziciela nieuprzywilejowane brak 1 000 000 2 500 gotówka 16.09.1994 01.01.1994 
2,50 zł III na okaziciela nieuprzywilejowane brak 3 406 994 8 517 gotówka 07.01.1999 01.01.1998 
2,50 zł IV na okaziciela nieuprzywilejowane brak 985 692 2 465 gotówka 31.10.2000 01.01.2000 
2,50 zł V na okaziciela nieuprzywilejowane brak 3 942 768 9 857 gotówka 13.11.2001 01.01.2001   

umorzenie akcji własnych 
 

(592 515) (1 482)   05.06.2007     
umorzenie akcji własnych 

 
(306 734) (767)   26.05.2008     

umorzenie akcji własnych 
 

(164 868) (412)   25.06.2009    
            

   

 
Liczba akcji razem       10 271 337       
Kapitał akcyjny razem         25 678      

    
 

   
Akcjonariusze Spółki         
          
Głównymi akcjonariuszami Grupy Żywiec S.A. posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2019 roku byli: 

 - Heineken International B.V. - posiadał 6 692 421 akcji Grupy Żywiec S.A. tj. 65,16% kapitału podstawowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

 - Harbin B.V. - posiadał 3 409 660 akcji Grupy Żywiec S.A. tj. 33,19% kapitału podstawowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
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20      

Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji 
wyceny, w tym: 

podatek odro-
czony 

Pozostałe kapitały re-
zerwowe 

Kapitał zapasowy - 
pozostały Razem 

Okres bieżący           
Stan na 1 stycznia 2020 (1 093) 257 9 462 18 808 27 177 
Wycena instrumentów finansowych 7 055 (1 655)  -  - 7 055 
Utworzenie funduszu dywidendowego  -  - 176 265  - 176 265 
Wypłata dywidendy  -  - (82 037)  - (82 037) 
Stan na 31 grudnia 2020 5 962 (1 398) 103 690 18 808 128 460 

      

Okres porównawczy           
Stan na 1 stycznia 2019 (6 259) 1 468 4 903 18 808 17 452 
Wycena instrumentów finansowych 5 166 (1 211)  -  - 5 166 
Utworzenie funduszu dywidendowego  -  - 9 462  - 9 462 
Wypłata dywidendy  -  - (4 903)  - (4 903) 
Stan na 31 grudnia 2019 (1 093) 257 9 462 18 808 27 177 

      
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa Żywiec S.A. posiada kapitał w wysokości 189 800 tys. złotych (w 2019 roku - 185 727 tys. złotych), który może zostać rozdystrybuowany. Jest to fundusz dywidendowy i część 
niepodzielonego wyniku finansowego Grupy Żywiec S.A. za lata ubiegłe. 
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Długoterminowe kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe    
31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

od jednostek powiązanych   500 000 400 000 
Pożyczki Nota 7.10 500 000 400 000 
od pozostałych jednostek    650 000 650 000 
Kredyty  650 000 650 000 
Długoterminowe kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe, razem    1 150 000 1 050 000   

  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych 
papierów wartościowych.   

  
22  

  

Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe  
 

  
    31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
od jednostek powiązanych   440 872 
Odsetki od pożyczek  Nota 7.10 440 872 
od pozostałych jednostek    111 465 102 728 
Kredyt w rachunku bieżącym  111 228 102 360 
Odsetki od kredytów  237 368 
Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe, razem    111 905 103 600 

    
  



 
 

23 Uzgodnienie zmian zobowiązań do przepływów pieniężnych z działalności finansowej – okres bieżący 

  Długoterminowe kredyty i 
pożyczki  

Krótkoterminowe kredyty i 
pożyczki 

Kredyty w rachunku 
bieżącym 

Odsetki od kredytów i 
pożyczek  

Zobowiązania z tytułu 
leasingu Razem 

1 stycznia 2020 roku 1 050 000                                        -  102 360 1 240 55 856 1 209 456 
zaciągnięte kredyty i pożyczki 100 000 220 000                                -                                   -                                    -  320 000 
spłacone kredyty i pożyczki                                        -  (220 000)                                -                                   -                                    -  (220 000) 
płatności z tytułu leasingu                                        -                                         -                                 -                                   -  (18 673) (18 673) 
odsetki zapłacone                                        -                                         -                                 -  (21 443) (1 956) (23 399) 
Przepływy z działalności finansowej, razem 100 000  -  - (21 443) (20 629) 57 928 

zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym                                        -                                         -  8 868                                  -                                    -  8 868 
nowe leasingi                                        -                                         -                                 -                                   -                   33 760  33 760 
koszty odsetkowe                                        -                                         -                                 -                    20 880                     1 956  22 836 
zakończenie leasingu                                        -                                         -                                 -                                   -  (88) (88) 
sprzedaż jednostki zależnej                                         -                                         -                                 -                                   -  (1 371) (1 371) 

31 grudnia 2020 roku 1 150 000  - 111 228 677 69 484 1 331 389 
    

Okres porównawczy 

  Długoterminowe kredyty i 
pożyczki  

Krótkoterminowe kredyty 
i pożyczki 

Kredyty w rachunku 
bieżącym 

Odsetki od kredytów i 
pożyczek  

Zobowiązania z tytułu le-
asingu Razem 

1 stycznia 2019 roku                                        -  300 000 152 887 1 390                                   -  454 277 
zaciągnięte kredyty i pożyczki 900 000                                        -                                 -                                   -                                    -  900 000 
spłacone kredyty i pożyczki (178 758)                                        -                                 -                                   -                                    -  (178 758) 
płatności z tytułu leasingu                                        -                                         -                                 -                                   -  (13 150) (13 150) 
wypłata dywidendy                                        -                                         -                                 -                                   -                                    -  (462 210) 
odsetki zapłacone                                        -                                         -                                 -  (24 559) (1 976) (26 535) 
Przepływy z działalności finansowej, razem 721 242  -  - (24 559) (15 126) 681 557 

zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym                                        -                                         -  (50 527)                                  -                                    -  (50 527) 
transfer z części krótko do długoterminowej                         300 000  (300 000)                           -                              -                      -                                   -  
nowe leasingi                                        -                                         -                                 -                                   -                          54 766  54 766 
koszty odsetkowe                                        -                                         -                                 -                    24 335                            1 976  26 311 
zakończenie leasingu                                        -                                         -                                 -                                   -  (1 524) (1 524) 
zmiany z tytułu nabycia jednostek zależnych                       28 758                                   -                            -                          74                          15 764                      44 596  

31 grudnia 2019 roku 1 050 000  - 102 360 1 240 55 856 1 209 456 
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24 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek         

           
Stan na 31 grudnia 2020 

Nazwa (firma) jednostki  Siedziba  

Kwota kredytu / pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu / pożyczki pozo-
stała do spłaty Dostępne środki 

Warunki oprocento-
wania  Termin spłaty  Zabezpieczenia  

tys. zł oznaczenie 
waluty tys. zł oznaczenie 

waluty tys. zł oznaczenie 
waluty 

Heineken International B.V. Amsterdam  500 000 PLN 500 000 PLN - PLN WIBOR + marża 31.08.2022 niezabezpieczone 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa 300 000 PLN 300 000 PLN - PLN WIBOR + marża 31.03.2022 niezabezpieczone 
Bank PEKAO S.A. Warszawa 350 000 PLN 350 000 PLN - PLN WIBOR + marża 31.05.2022 niezabezpieczone 

                      

Razem   1 150 000   1 150 000   -         

           

           
           

Stan na 31 grudnia 2019 
  

Nazwa (firma) jednostki  Siedziba  

Kwota kredytu / pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu / pożyczki pozo-
stała do spłaty Dostępne środki 

Warunki oprocento-
wania  Termin spłaty  Zabezpieczenia  

tys. zł oznaczenie 
waluty tys. zł oznaczenie 

waluty tys. zł oznaczenie 
waluty 

Heineken International B.V. Amsterdam  400 000 PLN 400 000 PLN - PLN WIBOR + marża 31.08.2022 niezabezpieczone 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa 300 000 PLN 300 000 PLN - PLN WIBOR + marża 31.03.2022 niezabezpieczone 
Bank PEKAO S.A. Warszawa 350 000 PLN 350 000 PLN - PLN WIBOR + marża 31.05.2022 niezabezpieczone 

                      

Razem   1 050 000   1 050 000   -         
           

Efektywna stopa procentowa nie różni się istotnie od nominalnej stopy procentowej.        
Wartość godziwa zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek nie różni się istotnie od wartości bilansowej.     
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Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek  
           

Stan na 31 grudnia 2020 
           

Nazwa (firma) jednostki  Siedziba 

Kwota kredytu/ pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu/ pożyczki po-
została do spłaty Dostępne środki 

Warunki oprocentowania  Termin spłaty  Zabezpieczenia  

tys. zł oznaczenie 
waluty tys. zł oznaczenie 

waluty tys. zł oznaczenie 
waluty 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa 100 000 PLN 31 406 PLN 68 594 PLN WIBOR + marża 23.04.2021 niezabezpieczone 
Bank PEKAO S.A. Warszawa 120 000 PLN 26 259 PLN 93 741 PLN WIBOR + marża 31.03.2021 niezabezpieczone 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa 70 000 PLN 53 563 PLN 16 437 PLN WIBOR + marża 23.04.2021 niezabezpieczone 
BNP Paribas Bank Polska S.A.  Warszawa 100 000 PLN  - PLN 100 000 PLN WIBOR + marża 27.08.2021 niezabezpieczone 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa 100 000 PLN  - PLN 100 000 PLN WIBOR + marża 17.05.2021 niezabezpieczone 
                      
Odsetki od kredytów krótkoterminowych    237       

Odsetki od pożyczek długoterminowych    440       

                      
Razem   490 000   111 905   378 772         

  
Stan na 31 grudnia 2019 
           

Nazwa (firma) jednostki  Siedziba 

Kwota kredytu/ pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu/ pożyczki po-
została do spłaty Dostępne środki 

Warunki oprocentowania  Termin spłaty  Zabezpieczenia  

tys. zł oznaczenie 
waluty tys. zł oznaczenie 

waluty tys. zł oznaczenie 
waluty 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa 100 000 PLN 13 247 PLN 86 753 PLN WIBOR + marża 24.04.2020 niezabezpieczone 
Bank PEKAO S.A. Warszawa 120 000 PLN 57 311 PLN 62 689 PLN WIBOR + marża 31.03.2020 niezabezpieczone 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa 70 000 PLN 29 844 PLN 40 156 PLN WIBOR + marża 24.04.2020 niezabezpieczone 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa 13 000 PLN 1 958 PLN 11 042 PLN WIBOR + marża 03.04.2020 niezabezpieczone 
                      
Odsetki od kredytów krótkoterminowych    368       

Odsetki od pożyczek długoterminowych    872       

                      
Razem   303 000   103 600   200 640         

           
Efektywna stopa procentowa nie różni się istotnie od nominalnej stopy procentowej.        
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Zobowiązania długoterminowe z tytułu świadczeń  
emerytalnych i nagród jubileuszowych 
 

31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

 

Stan na początek okresu  24 768 22 542  

zwiększenia (z tytułu)  77 2 388  

- aktualizacja szacunków 77 2 123  

- nabycie spółki zależnej   - 265  

rozwiązanie (z tytułu)  (18 518) (162)  

- aktualizacja szacunków (17 484) (162)  

- pozostałe - sprzedaż jednostek zależnych (1 034)  -  

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu świadczeń  
emerytalnych i nagród jubileuszowych na koniec okresu, w 
tym: 

6 327 24 768  

Zobowiązania długoterminowe z tytułu świadczeń emerytalnych 6 327 24 331  

Zobowiązania długoterminowe z tytułu nagród jubileuszowych  - 437  
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Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu świadczeń emerytal-
nych 
i nagród jubileuszowych 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019  
Stan na początek okresu  750 2 508  

zwiększenia (z tytułu)  675 629  

- aktualizacja szacunków  - 202  

- nabycie spółki zależnej   - 22  

- pozostałe 675 405  

wykorzystanie (z tytułu)  (675) (405)  

- wypłata odpraw emerytalnych (376) (405)  

- wypłata nagród jubileuszowych (299)  -  

rozwiązanie (540) (1 982)  

- aktualizacja szacunków (453) (81)  
- pozostałe - sprzedaż jednostek zależnych (87) (1 901)  
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu świadczeń emery-
talnych 
i nagród jubileuszowych na koniec okresu, w tym: 

210 750 
 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu świadczeń emerytalnych 210 703  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu nagród jubileuszowych  - 47  

   
 

   
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych 

Okres bieżący 

Ogółem zobowiązania z tytułu 
świadczeń emerytalnych i na-

gród jubileuszowych 

Nagrody jubileu-
szowe 

Świadczenia 
emerytalne i 

rentowe 

Stan na 1 stycznia 2020 25 518 484 25 034 
Koszty bieżącego zatrudnienia 1 111  - 1 111 
Koszty przeszłego zatrudnienia (23 029)  - (23 029) 
Koszt odsetek 495  - 495 
Straty/(zyski) aktuarialne 4 239  - 4 239 
Świadczenia wypłacone (675)  - (675) 
Sprzedaż jednostek zależnych (1 122) (484) (638) 
Stan na 31 grudnia 2020 6 537  - 6 537 
        
Zobowiązania długoterminowe  6 327  - 6 327 
Zobowiązania krótkoterminowe 210  - 210 
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Okres porównawczy 

Ogółem zobowiązania z tytułu 
świadczeń emerytalnych i na-

gród jubileuszowych 

Nagrody jubileu-
szowe 

Świadczenia 
emerytalne i 

rentowe 
Stan na 1 stycznia 2019 25 050 2 602 22 448 
Zobowiązania przejęte w ramach nabycia spółki zależnej  215  - 215 
Koszty bieżącego zatrudnienia 1 032 29 1 003 
Koszty przeszłego zatrudnienia  (1 901) (1 901)  - 
Koszt odsetek 672 20 652 
Straty/(zyski) aktuarialne 855 (185) 1 040 
Świadczenia wypłacone (405) (81) (324) 
Stan na 31 grudnia 2019 25 518 484 25 034 
        
Zobowiązania długoterminowe  24 768 437 24 331 
Zobowiązania krótkoterminowe 750 47 703     

Kwoty ujęte w rachunku zysków i strat oraz innych całkowi-
tych dochodach przedstawiają się następująco: 

Za okres  
od 01.01.2020 
 do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019 
 do 31.12.2019 

 
Koszty bieżącego zatrudnienia 1 111 1 032  

Koszt odsetkowy 495 672  

Koszty przeszłego zatrudnienia (23 029) (1 901)  

Straty/(zyski) aktuarialne netto ujęte w trakcie roku 4 239 855  

Ogółem, ujęte w kosztach świadczeń pracowniczych (17 184) 658  

    

Główne przyjęte założenia aktuarialne 2020 2019 
Stopa dyskonta 1,3% 2,0% 
Tablice śmiertelności pttz2019 pttz2018 
Średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji odpraw emerytalno-rentowych w okresie 10 lat 3,3% 3,1% 
Średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji nagród jubileuszowych w okresie 10 lat - 3,1% 
Średni ważony współczynnik mobilności pracowniczej 5,97% 6,3% 
Średni pozostały okres zatrudnienia (w latach) 10,47 11,0 

 Analiza wrażliwości wyników wyceny na dzień 31 grudnia 2020 roku na zmianę podstawowych założeń aktuarialnych  

Tytuł rezerwy Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw Zmiana mobilności  

  - 0.5 p.p. + 0.5 p.p. - 0.5 p.p. + 0.5 p.p. - 0.5 p.p. + 0.5 p.p.  

Odprawy emerytalne 5 936 117 5 209 386 5 200 974 5 971 300 5 872 933 5 262 442  

Odprawy rentowe 1 047 691 923 069 923 688 1 051 542 1 044 945 925 056  

Rezerwy łącznie 6 983 808 6 132 455 6 124 662 7 022 842 6 917 878 6 187 498  

    
 
 Analiza wrażliwości wyników wyceny na dzień 31 grudnia 2019 roku na zmianę podstawowych założeń aktuarialnych  

Tytuł rezerwy Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw  

  - 0.5 p.p. + 0.5 p.p. - 0.5 p.p. + 0.5 p.p.  

Odprawy emerytalne 23 683 841 21 117 881 21 071 485 23 840 669  

Odprawy rentowe 2 846 363 2 541 876 2 541 941 2 858 847  

Nagrody jubileuszowe 497 967 470 649 469 438 501 597  

Rezerwy łącznie 27 028 171 24 130 406 24 082 864 27 201 113  
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Odroczony podatek dochodowy: 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (123 387) (82 946) 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 171 446 161 672 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto: 48 059 78 726  

  
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (524) (49 341) 
Razem zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (524) (49 341) 
      
Podatek dochodowy odroczony aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
netto  47 535 29 385 

 

  
29   

Zmiany stanu odroczonego podatku dochodowego przedstawiają się w sposób następu-
jący: 31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 

Stan na początek okresu (29 385) (90 736) 
Podatek odroczony rozpoznany na nabyciu spółki zależnej  - 50 611 
Sprzedaż spółki zależnej 1 257  - 
Obciążenie/(uznanie) wyniku finansowego  (21 062) 9 529 
Inne całkowite dochody - wycena instrumentu finansowego 1 655 1 211 
Stan na koniec okresu (47 535) (29 385)  

  
  



 
 

  

30            
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie okresu sprawozdawczego przedstawia 
się w sposób następujący: 

   

    

 

Przyśpieszona amor-
tyzacja podatkowa i 

ulgi inwestycyjne 
Zapasy Leasing 

Wartości nie-
materialne i 

prawne 

Wycena 
środków 
trwałych 

Pozostałe Razem 
    

Okres bieżący                   
Stan na 1 stycznia 2020 62 092 12 8 487 42 149 11 291 8 256 132 287     

Obciążenie/(uznanie) wyniku finansowego 3 936 (12) 5 069 (4 446) (11 291) (3 026) (9 770)     

Sprzedaż spółki zależnej  -  - (256)  -  - (5) (261)     
Inne całkowite dochody - wycena instrumentu fi-
nansowego  -  -  -  -  - 1 655 1 655     

Stan na 31 grudnia 2020 66 028  - 13 300 37 703  - 6 880 123 911     

            

Okres porównawczy                   

Stan na 1 stycznia 2019 58 814  -  -  -  - 4 060 62 874     

Obciążenie/(uznanie) wyniku finansowego 3 278 (5) 7 991 (1 775) (1 266) 2 737 10 960     

Podatek odroczony rozpoznany na nabyciu 
spółki zależnej  - 17 496 43 924 12 557 248 57 242     

Inne całkowite dochody - wycena instrumentu fi-
nansowego  -  -  -  -  - 1 211 1 211     

Stan na 31 grudnia 2019 62 092 12 8 487 42 149 11 291 8 256 132 287     
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31 
           

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie okresu sprawozdawczego przedstawia się 
w sposób następujący: 

   

    

 

Rezerwy, świadczenia 
emerytalne i nagrody 

jubileuszowe 

Odpisy aktualizujące 
wartość rzeczowych 
aktywów trwałych i 

wartości niematerial-
nych 

Rozliczenia 
międzyokre-
sowe bierne 

Zapasy 
Straty 
podat-
kowe 

Opako-
wania  

Odpisy 
aktualizu-
jące war-
tość na-
leżności 

Leasing 

Niewypłacone 
wynagrodzenia 
i świadczenia 

oraz ZUS 

Pozostałe Razem 

Okres bieżący                       
Stan na 1 stycznia 2020 6 927 8 187 81 190 1 096 24 069 21 437 2 553 11 501 (1 010) 5 722 161 672 
Sprzedaż spółki zależnej (218)  - (612)  - (247) (29) (7) (260) (100) (45) (1 518) 
(Obciążenie)/uznanie wyniku finansowego  (616) 457 6 352 (1 096) 269 571 2 381 1 961 1 648 (635) 11 292 

Stan na 31 grudnia 2020 6 093 8 644 86 930  - 24 091 21 979 4 927 13 202 538 5 042 171 446 
            

Okres porównawczy                       
Stan na 1 stycznia 2019 7 406 8 341 83 392  - 24 366 22 236 2 764  - 444 4 661 153 610 
Podatek odroczony rozpoznany na nabyciu 
spółki zależnej  - 80  - 660  - 1 163  - 3 910  - 818 6 631 

(Obciążenie)/uznanie wyniku finansowego  (479) (234) (2 202) 436 (297) (1 962) (211) 7 591 (1 454) 243 1 431 
Stan na 31 grudnia 2019 6 927 8 187 81 190 1 096 24 069 21 437 2 553 11 501 (1 010) 5 722 161 672 

     



 
 

  

32   31 Grudnia 2020 31 Grudnia 2019 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania    1 056 039 1 185 373   

  
Zobowiązania handlowe wobec jednostek niepowiązanych 

 
387 845 521 068 

Zobowiązania handlowe wobec jednostek powiązanych Nota 7.10 17 657 25 496 
Zobowiązania z tytułu akcyzy 

 
31 120 52 802 

Pozostałe zobowiązania budżetowe 
 

80 784 34 396 
Zobowiązania z tytułu kaucji 

 
122 206 138 956 

Pozostałe zobowiązania i zobowiązania inwestycyjne 
 

17 976 40 727 
Fundusz Świadczeń Socjalnych 

 
 - 2 

Rozliczenia międzyokresowe (bierne) 
 

398 451 371 926 
- krótkoterminowe 

 
398 451 371 926 

- audyt i usługi konsultingowe 
 

10 475 
- ścieki, ochrona środowiska 

 
1 898 1 172 

- inne usługi obce 
 

699 874 
- koszty promocji i marketingu 

 
322 530 290 258 

- nagrody i płace 
 

58 202 57 647 
- niewykorzystane urlopy 

 
5 495 8 277 

- energia, paliwa i telefony 
 

3 976 6 438 
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 
5 641 6 785 

        
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania, razem   1 056 039 1 185 373 

Część krótkoterminowa   1 056 039 1 185 373 
        

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego   3 956 11 926 
    

Informacje dotyczące zmniejszenia zobowiązań z tytułu kaucji wobec rynku przedstawiono w nocie 36.  
    
Wartość godziwa zobowiązań nie różni się istotnie od wartości bilansowej.    
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33  
Rezerwy krótkoterminowe na pozostałe zobowiązania i obciążenia  

 

Rezerwa krótkoterminowa  
na restrukturyzację zatrudnie-

nia 
Okres bieżący   
Stan na 1 stycznia 2020 11 913 
Ujęte w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów 32 381 

- Utworzenie dodatkowych rezerw 34 432 
- Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw (2 051) 

Sprzedaż jednostek powiązanych (25) 
Rezerwy wykorzystane w ciągu roku (18 743) 
Stan na 31 grudnia 2020 25 526 

  
Okres porównawczy   
Stan na 1 stycznia 2019 13 925 
Ujęte w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów 11 294 

- Utworzenie dodatkowych rezerw 12 207 
- Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw (913) 

 Rezerwy wykorzystane w ciągu roku (13 306) 
Stan na 31 grudnia 2019 11 913 

  
Rezerwa na restrukturyzację  

Rezerwa na koszty restrukturyzacji w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. została utworzona przede wszystkim w związku z optymalizacją 
procesów i struktury zatrudnienia w obszarze sprzedaży, produkcji i logistyki oraz działów wsparcia - w znacznej mierze jako kontynua-
cja programów zainicjowanych w latach ubiegłych.  

Redukcje zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. wynikają z postępującej optymalizacji organizacji pracy w browarach, uprasz-
czania struktur organizacyjnych zakładów oraz postępów w automatyzacji procesów łańcucha dostaw, wdrażania zmian modelu pracy 
przedstawicieli handlowych, organizacji sprzedaży oraz technicznego wsparcia sprzedaży, korzystania z outsourcingu usług i koncentro-
waniu się na kluczowych procesach biznesowych. 

Zarząd Grupy Żywiec S.A. przedstawił Związkom Zawodowym plan restrukturyzacji dla 2020 roku (Program Redukcji 2020) na przeło-
mie 2019 i 2020 roku, następnie zwiększając skalę programu poprzez ogłoszenia w październiku i w grudniu 2020 roku.  
 
W ciągu kolejnych miesięcy 2020 roku rezerwy zawiązane na Program Redukcji 2020 były korygowane o faktycznie przysługujące indy-
widualnym pracownikom kwoty odpraw i ich znacząca część została już wypłacona. 
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34 
   

    

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  
(struktura rzeczowa - rodzaje działalności) 

  Za okres  
od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów w tym:   3 745 522 3 557 013 
- od jednostek powiązanych  Nota 7.10 361 744 452 810 
- od jednostek niepowiązanych   3 383 778 3 104 203 

przychody ze sprzedaży usług, w tym:   7 500 12 789 
- od jednostek powiązanych  Nota 7.10 1 994 10 816 
- od jednostek niepowiązanych   5 506 1 973 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, razem    3 753 022 3 569 802   
    
  

35 
   

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura terytorialna)  

  Za okres  
od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

kraj, w tym:    3 679 123 3 477 670 
- od jednostek powiązanych   359 782 444 590 
- od jednostek niepowiązanych   3 319 341 3 033 080 

eksport, w tym:    73 899 92 132 
- od jednostek powiązanych   3 956 19 036 
- od jednostek niepowiązanych   69 943 73 096 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, razem    3 753 022 3 569 802 



 
 

   

36 
  

Koszty według rodzaju  

Za okres  
od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

zużycie materiałów podstawowych 1 058 726 970 228 
zużycie materiałów pomocniczych 29 235 28 308 
usługi transportowe 158 283 166 378 
usługi sprzedaży i marketingu 189 618 210 395 
zużycie energii 62 405 64 929 
remonty 53 402 51 503 
wynagrodzenia i świadczenia 328 325 331 270 
amortyzacja  191 752 184 955 
podatek akcyzowy 1 164 423 1 018 333 
inne koszty 222 439 214 347 

Koszty według rodzaju, razem  3 458 608 3 240 646 
zmiana stanu zapasów produktów i półproduktów 20 487 (24 004) 
koszty sprzedaży (wielkość ujemna) * (652 657) (666 515) 
koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)  (165 288) (203 037) 
(Strata)/zysk z tytułu utraty wartości należności* (10 896) 1 098 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  2 650 254 2 348 188 
      

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14 140 11 238 
      

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 664 394 2 359 426 

* informacje dotyczące zmian prezentacyjnych danych porównawczych przedstawiono w nocie 7.24 niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 

    

Inne koszty     
Zmniejszenie zobowiązania wobec rynku z tytułu wydanych opakowań zwrotnych (25 193) (19 608) 
Koszty pozostałych usług obcych 146 871 150 843 

Koszty utworzenia i rozwiązania odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów  
trwałych i wartości niematerialnych 3 232 (3 715) 

Koszty podatków i opłat 41 230 42 150 
Koszty licencji 28 002 20 801 
Inne 28 297 23 876 

Razem 222 439 214 347 

W kosztach wynagrodzeń zawarte są składki na Pracowniczy Program Emerytalny w kwocie 9 229 tys. złotych w 2020 roku oraz w kwocie 
9 980 tys. złotych w 2019 roku. 

Dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej składka na Pracowniczy Program Emerytalny wyniosła 329 tys. złotych w 2020 roku i 462 tys. 
złotych w 2019 roku. 

Zmniejszenie zobowiązania wobec rynku z tytułu wydanych opakowań zwrotnych jest wyliczane w oparciu o szacunki Grupy Kapitałowej 
Żywiec S.A.  

Grupa Żywiec S.A.  do wyliczenia zmniejszenia zobowiązania wobec rynku z tytułu wydanych opakowań zwrotnych dokonuje szacun-
ków w oparciu o raport niezwróconych opakowań przez klientów.  
   
 37 

  

Pozostałe zyski/(straty) netto 
Za okres  

od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

Zysk/(strata) na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 83 143 (17 017) 
Pozostałe zyski/(straty) netto, razem* 83 143 (17 017) 

   
 Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostałe zyski/(straty) netto zawierają wartość sprzedanych aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone 
do sprzedaży, które Spółka Grupa Żywiec S.A. rozpoznała w raporcie finansowym za trzeci kwartał 2020 roku. Kwota zysku netto na sprze-
daży rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 101 245 tys. złotych.  
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Przychody odsetkowe 

Za okres  
od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

 - odsetki od lokat krótkoterminowych  - 11 
 - pozostałe odsetki  56 182 
Przychody odsetkowe, razem  56 193 

   
39 

  

Koszty odsetkowe 

Za okres  
od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

 - od kredytów i pożyczek 20 748 25 461 
 - odsetki pozostałe 2 088 850 
Koszty odsetkowe, razem  22 836 26 311 

   
40 

  

Pozostałe (koszty)/przychody finansowe netto 

Za okres  
od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

 - różnice kursowe netto (25 193) (698) 
 - wycena opcji* (4 399) 2 104 
 - pozostałe (372) (588) 
Pozostałe (koszty)/przychody finansowe, razem (29 964) 818 

*Na mocy umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 roku między United Beverages, Żywiec Investments Holding Sp. z o.o. oraz Grupą  
Żywiec S.A., Grupa Żywiec wystawiła na rzecz United Beverages opcję na sprzedaż 20% udziałów w Distribev Orbico Sp. z o.o., w wyniku 
której Grupa Żywiec S.A. w zamian za posiadane udziały otrzyma w piątą rocznicę umowy płatność 20 000 tys. złotych pomniejszoną o 
sumę otrzymanych w tym okresie dywidend, o ile w tym okresie suma otrzymanych przez Grupę Żywiec S.A. dywidend nie osiągnie   
19 000 tys. złotych, co warunkowałoby natychmiastową realizację opcji z ceną wykonania 1 000 tys. złotych. Spółka wyceniła tę opcję, a 
jednocześnie wygasły inne podpisane w tym zakresie dotychczasowe umowy opcyjnie, a wynik na ich wycenach został ujęty w pozosta-
łych kosztach/przychodach finansowych. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku koszt w wysokości 4 399 tys. złotych stanowi aktualizację wartości wyceny opcji przeprowadzonej na dzień 
31 grudnia 2020 roku. Całkowita wartość wyceny opcji na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2 760 tys. złotych. 

Na mocy umowy z dnia 21 grudnia 2020 roku VAN PUR S.A złożył Grupie Żywiec S.A.  nieodwołalną, ważną sześć lat, warunkową ofertę 
nabycia wszystkich praw własności intelektualnej obejmującej między innymi znaki towarowe wynikające z marek "Kuflowe", "Braniewo", 
"Jasne że Pełne" oraz domeny internetowe za cenę opcji kupna marek równą 100 000 tys. złotych skorygowaną o rzeczywistą wartość 
rynkową marek. Grupa Żywiec S.A. może wykonać opcję kupna marek pod warunkiem, że nie wykonała opcji kupna udziałów. Opcja 
dotyczy kupna aktywów niefinansowych i w związku z tym nie podlega wycenie i ujęciu w sprawozdaniu finansowym.  
 
 
Na mocy umowy z dnia 21 grudnia 2020 roku VAN PUR S.A złożył Grupie Żywiec S.A. nieodwołalną, ważną sześć lat, warunkową ofertę 
nabycia wszystkich udziałów Browaru Braniewo Sp. z o.o za cenę opcji kupna udziałów równą 170 000 tys. złotych skorygowaną o 
rzeczywistą wartość rynkową udziałów. Grupa Żywiec S.A. może wykonać opcję kupna udziałów pod warunk iem, że nie wykonała opcji 
kupna marek. Opcja dotyczy instrumentów finansowych, jednak ze względu na fakt, że warunek wykonania pozostaje poza kontrolą Grupy 
Żywiec S.A. nie podlega ona wycenie i ujęciu w sprawozdaniu finansowym. 
 
Warunek wykonania obu opcji pozostaje poza kontrolą Grupy Żywiec S.A. i dlatego nie została ona wyceniona i odzwierciedlona w niniej-
szym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
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Zysk na sprzedaży udziałów jednostek zależnych i stowarzyszonych 

Za okres  
od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

 - zysk na sprzedaży udziałów  2 626 - 
Zysk na sprzedaży udziałów jednostek zależnych i stowarzyszonych, razem 2 626 - 
   
Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych  12 296 - 
Wartość księgowa udziałów w jednostkach zależnych  (9 670) - 
Zysk na sprzedaży udziałów jednostek zależnych, razem 2 626 - 
   
42 

Za okres  
od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych do-
chodów 58 048 62 850 
część bieżąca 79 110 53 321 
część odroczona (21 062) 9 529  

  
Poniżej przedstawiono liczbowe uzgodnienie obciążenia podatkowego i iloczynu wyniku finansowego brutto i stosowanej stawki podatko-
wej. 

 
Za okres  

od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres  
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

Zysk przed opodatkowaniem 290 721 296 995 
Podatek według stawki 19% 55 237 56 429 
Przychody/koszty niepodatkowe związane ze sprzedażą jednostki zależnej (567)  - 
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 3 632 3 730 
Udział w stratach/(zyskach) netto jednostek stowarzyszonych rozliczanych metodą praw wła-
sności 413 525 
Pozostałe (667) 2 166 
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych do-
chodów 58 048 62 850 
       

  
43    

  
Kapitał rezerwowy z tytułu aktualizacji wyceny zabezpieczeń ryzyka zmiany cen surow-
ców 2020 2019 

   

Stan na 1 stycznia (1 093) (6 259) 
      
Kapitał rezerwowy z tytułu aktualizacji wyceny zabezpieczeń ryzyka zmiany cen surowców (1 350) (7 727) 
Podatek odroczony 257 1 468 
     

Zysk/(strata) z tytułu zmian w wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w okresie (2 259) (215) 
Podatek wynikający ze zmian wartości godziwej ujęty w innych całkowitych dochodach 429 41 
Zyski/(straty) rozpoznane w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów z tytułu 
zrealizowanych transakcji - - 

Zyski/(straty) rozpoznane w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów z tytułu 
niezrealizowania przewidywanych transakcji   -  - 

Podatek wynikający z zysków/(strat) rozpoznanych w rachunku zysków i strat oraz innych cał-
kowitych dochodów ujęty w innych całkowitych dochodach - - 

Zyski/(straty) rozpoznane w wartości pozycji zabezpieczanych* 10 969 6 592 
Podatek wynikający z zysków/(strat) rozpoznanych w wartości pozycji zabezpieczanych ujęty w 
innych całkowitych dochodach* (2 084) (1 252) 

Stan na 31 grudnia 5 962 (1 093) 
Zmiana rozpoznana w innych całkowitych dochodach z wyceny instrumentów finanso-
wych 7 055 5 166 
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Wszystkie dotychczas wykorzystywane w Spółce zabezpieczenia pozostają w ciągłej relacji ekonomicznej do zabezpieczanych pozyc ji z 
uwagi na bezpośredni związek ich wyceny z wartościami pozycji zabezpieczanych, czyli cenami surowca (aluminium) używanego do 
produkcji opakowań/puszek. Spółka ocenia, iż pozostają one efektywne.  
 
*W celu zapewnienia prezentacji zgodnej z wymogami MSSF 9 Grupa dokonała reklasyfikacji wartości dotyczącej okresu porównawczego 
w kwocie 6 592 tys. zł z pozycji ‘Zyski/(straty) rozpoznane w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów z tytułu zrealizo-
wanych transakcji’ do pozycji ‘Zyski/(straty) rozpoznane w wartości pozycji zabezpieczanych’. Jednocześnie Grupa dokonała reklasyfikacji 
wartości w kwocie -1 252 tys. PLN z pozycji ‘Podatek wynikający z zysków/(strat) rozpoznanych w rachunku zysków i strat oraz innych 
całkowitych dochodów ujęty w innych całkowitych dochodach’  do pozycji ‘Podatek wynikający z zysków/(strat) rozpoznanych w wartości 
pozycji zabezpieczanych ujęty w innych całkowitych dochodach’. 
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Średnia ważona liczba akcji zwykłych  

 
Okres bieżący     

 
Średnia ważona liczba akcji za 2020 rok wynosi 10 271 337.    

 

Średnia ważona liczba akcji za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 
została obliczona, jako średnia liczba wyemitowanych akcji nie skupionych przez Spółkę ważona liczbą dni, w których te akcje występo-
wały w ciągu roku obrotowego. 
    
Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą został obliczony jako iloraz wyniku netto za ostatnie 12 miesięcy i średnioważonej liczby akcji. 
    

Liczba dni dla poszczególnych stanów 
akcji w okresie I 2020 - XII 2020 

Liczba akcji w poszczególnych 
okresach Waga Średnioważona liczba akcji zwykłych 

1 2 3 4 = 2*3 
365 10 271 337 365/365=1 10 271 337 
365     10 271 337 

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

    

    

    
Okres porównawczy     

    
Średnia ważona liczba akcji za 2019 rok wyniosła 10 271 337. 

    
Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą został obliczony jako iloraz wyniku netto za ostatnie 12 miesięcy i średnioważonej liczby akcji. 
    

Liczba dni dla poszczególnych stanów 
akcji w okresie I 2019 - XII 2019 

Liczba akcji w poszczególnych 
okresach Waga Średnioważona liczba akcji zwykłych 

1 2 3 4 = 2*3 
365 10 271 337 365/365=1 10 271 337 
365     10 271 337 

Rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy zyskowi na jedną akcję. 
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PISMO PREZESA ZARZĄDU 
 
  
W 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 5,1% i wyniosły 3 753 milionów złotych w porównaniu do 3 570 
milionów złotych w 2019 roku. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 5,5% i wyniósł 343 miliony złotych w porównaniu 
do 325 milionów złotych w 2019 roku. W 2020 roku Grupa Kapitałowa Żywiec osiągnęła 233 miliony złotych zysku netto, co oznacza 
spadek o 0,6% w porównaniu do 234 milionów złotych w 2019 roku. 

Rok 2020 był bezprecedensowy dla Grupy i całej branży piwnej. Grupa Kapitałowa Żywiec skupiła się na realizacji strategii, jednocześnie 
nawigując przez kryzys COVID mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i wsparcie partnerów jako absolutny priorytet. Fir ma 
szybko dostosowała się do nowych sposobów pracy i warunków rynkowych, utrzymując niezakłóconą działalność biznesową.  

Kierując się odpowiedzialnością społeczną, Grupa wsparła personel medyczny w walce z pandemią wyposażając szpitale i placówki 
ochrony zdrowia w sprzęt medyczny, przygotowując specjalny napój „Dla bohaterów naszego Ż”, czy przekazując środki finansowe na 
doposażenie szpitali w ramach zbiórki Fundacji SiePomaga. Firma zadbała też o pomoc klientom z branży gastronomicznej poprzez 
odbiór na własny koszt niesprzedanego z powodu zamknięcia lokali piwa i o wsparcie lokalnych społeczności dostarczając środki 
dezynfekujące dla mieszkańców. 

W 2020 roku mimo wzrostu sprzedaży i przychodów oraz wdrożonych działań oszczędnościowych, negatywne trendy rynkowe, wzrost 
kosztów produkcji i logistyki oraz zmiany kursów walut wpłynęły negatywnie na wynik Grupy. Skonsolidowany zysk operacyjny obejmuje 
jednorazowy pozytywny wpływ sprzedaży środków trwałych zlokalizowanych w Braniewie. 

„Dzięki świetnej pracy naszych zespołów, szybko dostosowaliśmy plany operacyjne i marketingowe do nowej sytuacji, co pozwoliło nam 
zwiększyć sprzedaż i przyspieszyć wzrost segmentu premium na czele z markami Heineken i Desperados. To zaowocowało wzrostem 
przychodów. W tym samym czasie negatywne zmiany na rynku także nabrały tempa wraz z przeniesieniem przez konsumentów zakupów 
do mniej rentownych kanałów sprzedaży i wzrostem opakowań jednorazowych. W efekcie koszty produkcji, logistyki i sprzedaży wzrosły 
aż o 13%. Doświadczyliśmy również negatywnego wpływu osłabienia złotówki na zysk netto” – powiedział Francois-Xavier Mahot, Prezes 
Zarządu Grupy Żywiec S.A. –"Utrzymując najlepsze możliwe wyniki w obecnych warunkach, zainicjowaliśmy jednocześnie program 
transformacji, w celu wzmocnienia pozycji firmy wobec rosnących wyzwań rynkowych. Zdecydowaliśmy się uprościć nasz biznes, aby 
obniżyć koszty, poprawić rentowność i umożliwić finansowanie dalszego rozwoju. Skoncentrowaliśmy zasoby na kluczowych obszarach, 
zbywając aktywa niestrategiczne. Wchodzimy w 2021 rok z realistycznym optymizmem, będąc lepiej przygotowani z nową strategią do 
rozwoju we wciąż niestabilnym otoczeniu” – dodał. 

W ramach programu transformacji, Grupa Kapitałowa Żywiec uprościła strukturę dokonując sprzedaży 100% udziałów w Browarze 
Braniewo Sp. z o.o. na rzecz firmy Van Pur S.A. w dniu 21 grudnia 2020 roku oraz sprzedaży 100% udziałów w Browarze Zamkowym 
Cieszyn Sp. z o.o. na rzecz Felix Investments Sp. z o.o. w dniu 18 grudnia 2020 roku. W następstwie zmian rynkowych i trendów w 
kanałach sprzedaży, Spółka rozszerzyła również współpracę z zewnętrznym dostawcą w zakresie obsługi sprzedaży, zwiększając 
efektywność własnej działalności handlowej.  

W nadchodzących miesiącach Grupa Kapitałowa Żywiec będzie koncentrować się na strategii budowania wartości i realizacji planów 
marketingowych w kluczowych obszarach wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracowników i partnerów jako 
kluczowego priorytetu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 
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Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych 
w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  
 

Przychody ze sprzedaży i koszty  2020 2019  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 753 022 3 569 802 

Surowce, inne materiały i usługi, inne przychody i koszty oraz pozostałe zyski/(straty) netto (1 535 999) (1 499 964) 

Podatek akcyzowy (1 164 423) (1 018 333) 

Koszty usług sprzedaży i marketingu (189 618) (210 395) 

Koszty osobowe (328 325) (331 270) 

Amortyzacja  (191 752) (184 955) 

Koszty ogółem (3 410 117) (3 244 917) 

Zysk z działalności operacyjnej 342 905 324 885 
 
 
 

Zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto 2020 2019 

Zysk z działalności operacyjnej 342 905 324 885 

(Koszty)/przychody finansowe netto  (52 744) (25 300) 

Pozostałe przychody/(koszty) 560 (2 590) 

Zysk przed opodatkowaniem 290 721 296 995 

Podatek dochodowy (58 048) (62 850) 

Zysk netto 232 673 234 145 

 
 
 2020 2019 

Zysk netto 
(w tys. złotych) 232 673 234 145 

Zysk netto na 1 akcję (średnia ważona) 
(w zł) 22,7 22,8 

Amortyzacja 
(w tys. złotych) (191 752) (184 955) 

Nadwyżka finansowa netto 
(w tys. złotych) 424 425 419 100 

Nadwyżka finansowa netto na jedną akcję (średnia ważona) 
(w zł) 41,3 40,8 

Kapitał własny 
(w tys. złotych) 162 223 86 836 

Sprzedaż piwa  
(w tys. hl) w tym: 12 295 11 888 

- sprzedaż krajowa 12 042 11 571 

- sprzedaż na eksport 253 317 

Średnie zatrudnienie  
w FTE 2 211 2 298 

Akcje  
średnioważona liczba akcji  10 271 337 10 271 337 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku 
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Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły w 2020 roku 185 mln złotych. W porównaniu do 
2019 roku przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej zmniejszyły się o 67%. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych  2020 2019 
 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 184 646 558 674 

Wypłacone dywidendy (164 341) (462 210) 

Nabycie udziałów w jednostkach zależnych  - (459 684) 

Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych - (5 000) 

Zbycie udziałów w jednostkach zależnych 12 296 - 

Inwestycje netto w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne (106 850) (255 169) 

Finansowy majątek trwały oraz inwestycje krótkoterminowe (603) (1 029) 

Zaciągnięte kredyty 320 000 900 000 

Spłata kredytów (220 000) (178 758) 

Pożyczki udzielone (1 800) - 

Płatności zobowiązań z tytułu leasingu (18 673) (13 150) 

Pozostałe wydatki finansowe (23 399) (26 535) 

Przepływy środków pieniężnych netto (18 724) 57 139 

 
 
Marża sprzedaży 2020 2019 

Operacyjna 9,1% 9,1% 

Brutto 7,7% 8,3% 

Netto 6,2% 6,6% 

 
 
Wolumen sprzedaży w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. 
Sprzedaż piwa Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na rynku krajowym w porównaniu z rokiem 2019 wzrosła o 4,1% w ujęciu ilościowym. 

Wolumen sprzedaży piwa (w tys. hl) 2020 2019 

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 12 295 11 888 

w tym eksport 253 317 

 
 
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.  
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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. 
 

h. 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 
Grupy. 
 

Szczegółowa informacja dotycząca celów i zarządzania ryzykiem finansowym została opisana w informacji dodatkowej do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego w nocie 7.4. 

Spółka publikuje odrębny raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A., który jest integralną częścią 
niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2014/95/UE Spółka publikuje odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych 
dotyczące Grupy Żywiec S.A. i Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za 2020 rok, które stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego jak również zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki www.grupazywiec.pl.  

 
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 
 
Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki zależne nie posiadają istotnych zobowiązań ani roszczeń, co do których wszczęto postępowania 
sądowe i administracyjne z wyjątkiem sytuacji opisanej w nocie 7.7 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 
Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach oraz udział 
poszczególnych produktów, towarów i usług albo ich grup w sprzedaży ogółem 
 
Do najważniejszych marek produkowanych przez Grupę Żywiec należą: Żywiec oraz jego poszczególne warianty, Heineken, Desperados, 
Warka, Warka Radler, Warka Strong, Tatra, Specjal, Królewskie, Leżajsk oraz Namysłów. Główną marką Grupy jest „Żywiec” – piwo 
warzone i rozlewane w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu. 

Analiza przychodów na poszczególne grupy oraz ich udział w całej sprzedaży, jak również wolumen sprzedaży tych grup kształtują się 
następująco: 

 
 przychody ze 

sprzedaży w 2020  
udział w sprzedaży  

ogółem 
przychody ze  

sprzedaży w 2019  
udział w sprzedaży 

ogółem 

Piwo własne 3 753 022      100% 3 569 802      100% 

RAZEM: 3 753 022     100% 3 569 802     100% 

   

wolumen sprzedaży (w tys. hl) 2020 2019 

http://www.grupazywiec.pl/
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Piwo własne 12 295 11 888 

RAZEM: 12 295   11 888 

 
 
Informacje o rynkach zbytu oraz o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, 
w towary i usługi 
Głównym rynkiem zbytu dla produktów Grupy jest rynek krajowy. Marka Żywiec, dzięki długoletniej tradycji warzenia piwa, a co za tym 
idzie najwyższej jakości stała się główną marką piw eksportowych w szczególności do takich krajów jak: Holandia, Anglia, Niemcy, 
Francja, USA i Kanada. 

 

 

Przychody ze sprzedaży 2020 2019  

Polska 3 679 123  3 477 670 

Pozostałe kraje 73 899 92 132 

RAZEM: 3 753 022 3 569 802 

 
W 2020 roku Grupa nie osiągnęła więcej niż 10% łącznych przychodów z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem. 

W 2019 roku Grupa osiągnęła więcej niż 10% łącznych przychodów z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem, uzyskując 
przychody od spółki stowarzyszonej Distribev Orbico Sp. z o.o. w wysokości 444 589 tys. złotych. 

Surowce i opakowania nabywamy zarówno u polskich jak i zagranicznych dostawców. Strategia zaopatrzenia oparta jest o dostępność 
produktów, ich jakość, cenę oraz konieczność rozłożenia ryzyka. Ponadto Grupa wprowadziła „Kodeks Dostawcy”, nakładający na 
dostawców określone wymogi w zakresie rzetelności, praw człowieka i zarządzania środowiskiem w procesie dokonywania zakupów. 

Wartość zakupów u zewnętrznego pojedynczego dostawcy nie przekroczyła granicy 10% całkowitych przychodów. 

 
Informacje o umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A., 
w tym znanych Emitentowi umowach zwartych pomiędzy akcjonariuszami, 
umowach ubezpieczenia, współpracy  
lub kooperacji 
 
Umowy ubezpieczeniowe 

Spółki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. nie zawierały znaczących umów ubezpieczeniowych, ponieważ ich majątek i działalność operacyjna 
objęte są globalną polisą ubezpieczeniową udziałowca większościowego Grupy Żywiec S.A.  

Umowy handlowe 

W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki zależne nie zawarły istotnych umów 
handlowych. 

Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi 
podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w 
tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych 
oraz opis metod ich finansowania 
 
Aktualna struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. (spółki prowadzące działalność operacyjną) oraz jednostek 
stowarzyszonych z Grupą Kapitałową została przedstawiona poniżej. 
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W dniu 1 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 
rejestracji połączenia Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną Browar Namysłów Sp. z o.o. Połączenie to nastąpiło w drodze przejęcia, 
poprzez przeniesienie całego majątku Browaru Namysłów Sp. z o.o. na Grupę Żywiec S.A., która wstąpiła z tym dniem we wszystkie 
prawa i obowiązki spółki Browar Namysłów Sp. z o.o., która to jednocześnie została rozwiązana bez postępowania likwidacyjnego i 
wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie zostało dokonane bez podwyższania kapitału 
zakładowego oraz bez zmiany statutu Grupy Żywiec S.A., dla której miało ono na celu optymalizację i uproszczenie procesów 
wewnątrzgrupowych w ramach głównego profilu jej działalności.  

Obserwując rosnącą niepewność w otoczeniu i dalszy wzrost kosztów, Grupa Żywiec podjęła działania mające na celu wzmocnienie 
pozycji konkurencyjnej i skupienie się na źródłach przewagi. Spółka uruchomiła program transformacyjny zakładający uproszczenie 
biznesu, koncentrację zasobów na kluczowych obszarach działania i rezygnację z niestrategicznych aktywów, które nie przyniosłyby 
oczekiwanego zwrotu w obecnej rzeczywistości. Grupa Żywiec podpisała list intencyjny wyrażający zamiar sprzedaży na rzecz Van Pur 
S.A. 100% udziałów w spółce Browar Braniewo Sp. z o.o, wraz z prawami do marek „Kuflowe”, „Braniewo” i „Jasne że Pełne” oraz 
aktywów związanych z produkcją tych piw. Finalizacja tej transakcji nastąpiła w dniu 21 grudnia 2020 roku po uzyskaniu zgody Prezesa 
UOKiK i pomyślnym zakończeniu procesu due diligence.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka Browar Braniewo Sp. z o.o nie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 

Jednocześnie Grupa Żywiec S.A. przeprowadziła rozmowy z potencjalnymi inwestorami odnośnie do sprzedaży Browaru Zamkowego 
Cieszyn Sp. z o.o.  W efekcie tych negocjacji Grupa Żywiec podpisała list intencyjny dotyczący zamiaru sprzedaży na rzecz Felix 
Investments Sp. z o.o. 100% udziałów w spółce Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. W dniu 18 grudnia 2020 roku została podpisana 
umowa nabycia 100% udziałów w spółce Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. przez Felix Investments Sp. z o.o. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. nie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 

 
Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego 
zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe 
 
Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki powiązane nie zawierały żadnych istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe.  

Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach 
dotyczących kredytów i pożyczek  
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W dniu 14 lutego 2020 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę pożyczki z 
limitem do wysokości 100 000 tys. złotych i z terminem obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Pożyczka przeznaczona jest na 
finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena pożyczki oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża, która została ustalona 
na poziomie rynkowym. Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.  

W dniu 20 marca 2020 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z Bankiem Pekao S.A. aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej 
w dniu 25 maja 2005 roku w wysokości 120 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty kredytu do dnia 31 marca 2021 roku. Kredyt 
przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. 
Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

W dniu 17 kwietnia 2020 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do umowy kredytu w 
rachunku bieżącym na kwotę 100 000 tys. złotych z dnia 28 kwietnia 2016 roku przedłużający termin obowiązywania umowy do dnia   
23 kwietnia 2021 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę 
rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

W dniu 17 kwietnia 2020 roku Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do 
umowy kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 70 000 tys. złotych z dnia 28 kwietnia 2016 roku, przedłużający termin obowiązywania 
umowy do dnia 23 kwietnia 2021 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest 
o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. 

W dniu 20 maja 2020 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowę kredytową z limitem do wysokości 
100 000 tys. złotych i z okresem obowiązywania do 17 maja 2021 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności 
Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie 
stosowanych w tego typu umowach. 

W dniu 28 sierpnia 2020 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. umowę kredytową z limitem do wysokości   
100 000 tys. złotych i z okresem obowiązywania do 27 sierpnia 2021 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności 
Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie 
stosowanych w tego typu umowach. 

W dniu 29 grudnia 2020 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała ze spółką zależną Żywiec Investments Holding Sp. z o.o. (pożyczkodawca) 
umowę pożyczki w wysokości 5 800 tys. złotych. Pożyczka została zawarta na czas nieokreślony i jest przeznaczona na finansowa nie 
bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Oprocentowanie pożyczki oparte jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. 

 
Informacje o udzielonych w danym roku pożyczkach, ze szczególnym 
uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta 
 
W dniu 12 maja 2020 roku Grupa Żywiec S.A. (pożyczkodawca) podpisała ze spółką zależną Żywiec Investments Holding Sp. z o.o. 
umowę pożyczki w wysokości 850 tys. złotych. Pożyczka została zawarta na czas nieokreślony i jest przeznaczona na finansowanie 
bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Oprocentowanie pożyczki oparte jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pożyczka 
została spłacona wraz z odsetkami w dniu 23 grudnia 2020 roku. 

W dniu 13 maja 2020 roku Żywiec Investments Holding Sp. z o.o. (pożyczkodawca) podpisała ze spółką Comp Platforma Usług S.A. 
umowę pożyczki w wysokości 750 tys. złotych z terminem spłaty do dnia 12 maja 2022 roku i przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 
działalności gospodarczej spółki. Oprocentowanie pożyczki oparte jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. 

W dniu 21 lipca 2020 roku Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. (pożyczkodawca) podpisała ze spółką Comp Platforma Usług S.A. 
umowę pożyczki w wysokości 824,7 tys. złotych opartej na konwersji wierzytelności wynikających ze współpracy pomiędzy stronami. 
Pożyczka jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej spółki a jej termin spłaty został ustalony do dnia 21 lipca 
2021 roku. Oprocentowanie pożyczki oparte jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. 

W dniu 31 sierpnia 2020 roku Grupa Żywiec S.A. (pożyczkodawca) podpisała ze spółką zależną Żywiec Investments Holding Sp. z o.o. 
umowę pożyczki w wysokości 1 100 tys. złotych. Pożyczka została zawarta na czas nieokreślony i jest przeznaczona na finansowanie 
bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Oprocentowanie pożyczki oparte jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pożyczka 
została spłacona wraz z odsetkami w dniu 23 grudnia 2020 roku. 

W dniu 4 września 2020 roku Żywiec Investments Holding Sp. z o.o. (pożyczkodawca) podpisała ze spółką Comp Platforma Usług S.A. 
umowę pożyczki w wysokości 1 050 tys. złotych z terminem spłaty do dnia 2 września 2022 roku i przeznaczeniem na finansowanie  
bieżącej działalności gospodarczej spółki. Oprocentowanie pożyczki oparte jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. 



 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 
(w tys. zł o ile nie podano inaczej) 

 

 

8 

W dniu 23 grudnia 2020 roku Spółka Żywiec Investments Holding Sp. z o.o. spłaciła całą wartość pożyczki tj. 5 450 tys. złotych wraz z 
należnymi odsetkami do Grupy Żywiec S.A. 

 
Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach 
i gwarancjach 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku banki współpracujące ze spółkami z Grupy Kapitałowej Żywiec S.A., wystawiły w ich imieniu następujące 
gwarancje bankowe: 

 poręczenia z tytułu zawieszenia akcyzy dla Urzędu Skarbowego na kwotę 14 350 tys. złotych, 

 gwarancja bankowa na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej stanowiąca zabezpieczenie płatności związanych z 
organizacją loterii na kwotę 116 595 tys. złotych. 

 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa Żywiec S.A. udzieliła następujących poręczeń: 

 zabezpieczenie spłaty kredytu Browaru Zamkowego Cieszyn Sp. z o. o. na kwotę 15 600 tys. złotych, 

 poręczenie za zobowiązania spółek zależnych na kwotę 10 000 tys. złotych, 

 Pozostałe poręczenia na kwotę 10 000 tys. złotych. 

 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostałe spółki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. nie udzielały żadnych gwarancji i poręczeń. 

 
Prognozy finansowe oraz objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi 
wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników 
za dany rok  
 
W roku 2020 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. nie opublikowała żadnych prognoz finansowych. 
 
Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem zdolności  
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych 
zagrożeń i działań, jakie Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. podjęła lub zamierza podjąć 
w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom  
   
Zarządzanie gotówką odbywa się na podstawie dziennych oraz tygodniowych raportów przedstawiających sytuację finansową Grupy.  

Krótko- i długoterminowe prognozy przepływów pieniężnych opierają się na wewnętrznych planach uwzględniających wpływy ze 
sprzedaży, zobowiązania wobec Skarbu Państwa, pracowników i dostawców oraz konieczność finansowania kapitału obrotowego i 
nowych inwestycji. Prognozy wykorzystywane są do kształtowania strategii finansowania Grupy. 

Nadwyżka gotówki jest wykorzystywana przede wszystkim do zmniejszenia zobowiązań finansowych o wyższych kosztach odsetkowych 
niż oprocentowanie lokat. Ze względu na obecną sytuację na rynku pieniężnym Grupa dąży do minimalizowania poziomu gotówki 
utrzymywanej w bankach. 

Zarząd Grupy nie przewiduje zagrożeń dla możliwości wywiązywania się ze zobowiązań posiadanych przez Grupę Żywiec S.A. oraz jej 
spółki zależne. Finansowanie bieżącej działalności jest zdywersyfikowane i zapewnione ze środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej, jak również wewnątrzgrupowej linii kredytowej oraz źródeł zewnętrznych. 
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Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji 
kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem 
możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności  
 
Generowane przez spółki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. środki pieniężne, limity dostępne w ramach linii kredytowych oraz zdolność 
kredytowa gwarantują Grupie możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych, zarówno w strefie inwestycji kapitałowych, jak również 
inwestycji w zakup i budowę rzeczowych aktywów trwałych. 

W 2020 roku istotne wydatki obejmowały inwestycje w zakup nieruchomości, maszyn i urządzeń, opakowań zwrotnych oraz nakłady na 
urządzenia marketingowe. Grupa sfinansowała inwestycje z kredytów, jak również ze środków pieniężnych z działalności operacyjnej. 

 
Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za 
rok obrotowy oraz wpływ tych czynników na osiągnięty wynik  
 
Rok 2020 był bezprecedensowy dla Grupy i całej branży piwnej. Grupa Kapitałowa Żywiec skupiła się na realizacji strategii, jednocześnie 
nawigując przez kryzys COVID mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i wsparcie partnerów jako absolutny priorytet.  

Grupa Żywiec szybko dostosowała się do nowych sposobów pracy i warunków rynkowych, utrzymując niezakłóconą działalność 
biznesową. Szybkie dostosowanie planów operacyjnych i marketingowych do nowej sytuacji pozwoliło zwiększyć sprzedaż i przyspieszyć 
wzrost segmentu premium, na czele z markami Heineken i Desperados, co przełożyło się na wzrost przychodów.  

Równolegle, na rynku wystąpiły także negatywne zmiany - konsumenci przenieśli zakupy do mniej rentownych kanałów sprzedaży i 
częściej wybierali produkty w opakowaniach jednorazowych. W efekcie koszty produkcji, logistyki i sprzedaży wzrosły aż o 13%. Znaczne 
osłabienie polskiego złotego również negatywnie wpłynęło na zysk netto Grupy.  

Grupa zainicjowała program transformacji w celu wzmocnienia pozycji firmy wobec rosnących wyzwań rynkowych i zdecydowała się 
uprościć biznes, aby obniżyć koszty, poprawić rentowność i umożliwić finansowanie dalszego rozwoju. Koncentrując zasoby na 
kluczowych obszarach, Grupa zbyła aktywa niestrategiczne. 

W ramach programu transformacji, Grupa Kapitałowa Żywiec dokonała sprzedaży 100% udziałów w Browarze Braniewo Sp. z o.o. na 
rzecz firmy Van Pur S.A. oraz 100% udziałów w Browarze Zamkowym Cieszyn Sp. z o.o. na rzecz Felix Investments Sp. z o.o.  

W następstwie zmian rynkowych i trendów w kanałach sprzedaży, Grupa rozszerzyła również współpracę z zewnętrznym dostawcą w 
zakresie obsługi sprzedaży, zwiększając efektywność własnej działalności handlowej. 

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 
przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta  
 
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 Grupy.  

Jednocześnie zdaniem Zarządu obiektywne trudności w imporcie surowców oraz eksporcie produktów Grupy związane z czasowym 
zamknięciem granic nie powinny znacząco rzutować na wynik roczny Grupy z uwagi na dostępność surowców ze źródeł krajowych oraz 
umiarkowany wpływ eksportu na jej roczny wynik finansowy. 

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego 
Grupą Kapitałową  
W 2020 nie nastąpiły żadne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową. 
Informacje dotyczące zmian w składzie osobowym Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej przedstawione zostały w nocie 7.1 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w nocie „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta” niniejszego 
sprawozdania. 
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Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące 
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska 
bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu 
połączenia Emitenta przez przejęcie  
 
W umowach zwartych między Emitentem a osobami zarządzającymi nie ma zapisów przewidujących rekompensatę finansową w 
przypadku odejścia, rezygnacji czy zwolnienia. 

Informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami 
z zysku) i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych osobom 
zarządzającym i nadzorującym  
 
Informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych osobom zarządzającym i nadzorującym zawarte 
zostały w nocie 7.15 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. 

Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji 
i udziałów  w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób 
zarządzających i nadzorujących Emitenta  
 
Łączna liczba wszystkich akcji Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 10 271 337, a ich wartość nominalna – 25 678 tys. 
złotych.  

Na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 w posiadaniu osób zarządzających i 
nadzorujących Emitenta było 12 akcji o łącznej wartości nominalnej 30 złotych. 

Pan Krzysztof Jasek, Członek Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A., był posiadaczem 12 akcji Grupy Żywiec S.A. o nominalnej wartości 
jednostkowej 2,5 złotych. Od czasu publikacji sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2020 roku, ilość posiadanych akcji Spółki nie 
uległa zmianie 

W jednostkach powiązanych Emitenta osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadały żadnych udziałów. 

 
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Emitenta   
Na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 następujący akcjonariusze znajdowali się w 
posiadaniu więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 

 Heineken International B.V. z siedzibą Amsterdamie, Holandia - według posiadanych przez Spółkę informacji - na dzień 
31 grudnia 2020 roku był właścicielem 6 692 421 akcji Grupy Żywiec S.A. tj. 65,16% kapitału podstawowego Spółki i takiej samej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 

 Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - według posiadanych przez Spółkę informacji - na dzień 31 grudnia 2020 roku 
był właścicielem 3 409 660 akcji tj. 33,19% kapitału podstawowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. 

Szczegółowa informacja dotycząca zmian w ilości akcji posiadanych przez głównych akcjonariuszy Spółki została przedstawiona w nocie 
19 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 

 
Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu 
bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy  
 
Na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa nie posiada żadnych informacji o zawartych umowach w wyniku 
których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
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Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych  
Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. nie realizuje żadnych programów akcji pracowniczych, a co za tym nie prowadzi systemu kontroli tych 
programów. 

Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych  
W dniu 13 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A., działając w oparciu o zapis § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, dokonała 
wyboru spółki Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 
22, 00-133 Warszawa (nr rejestracyjny 73, KRS 0000446833) jako rewidenta badającego sprawozdania finansowe Grupy Żywiec S.A. 
oraz skonsolidowane Grupy Kapitałowej Żywiec za rok 2020 i 2021, zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Audytu.  

W dniu 22 lipca 2020 roku pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
z siedzibą w Warszawie zawarta została umowa o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie 
oraz przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok. 

Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego i należnego podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych Grupy Żywiec 
S.A. oraz Spółek zależnych za rok obrotowy 2020 wynosi 421 tys. złotych (512 tys. złotych – za rok obrotowy 2019). 

W 2020 i w 2019 roku Spółka nie poniosła kosztów związanych z weryfikacją sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy 
Żywiec S.A. oraz Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.  

Charakterystyka struktury aktywów i pasywów, w tym z punktu widzenia płynności 
Aktywa 2020 % 2019 % 

Aktywa trwałe 1 799 382 69,6 1 734 639 67,2 

Aktywa obrotowe 786 812 30,4 847 271 32,8 

Aktywa razem 2 586 194  100 2 581 910 100 
 
W porównaniu z rokiem 2019 całkowita wartość aktywów trwałych zwiększyła się o 65 mln złotych, głównie w wyniku rozpoznania przez 
Grupę należności długoterminowej z tytułu podatku dochodowego. 
 
Struktura finansowania 2020 % 2019  % 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 162 223 6,3 86 836 3,4 

Zobowiązania, w tym: 2 423 971 93,7 2 495 074 96,6 

Krótkoterminowe kredyty, pożyczki  
i dłużne papiery wartościowe 111 905 4,3 103 600 4,0 

Długoterminowe kredyty, pożyczki  
i dłużne papiery wartościowe 1 150 000 44,5 1 050 000 40,7 

Kapitał własny i zobowiązania razem 2 586 194 100 2 581 910 100 
 

W 2020 roku zysk netto na jedną akcję wyniósł 22,7 złotych w porównaniu z kwotą 22,8 złotych w 2019 roku. Wskaźnik płynności bieżącej, 
tj. stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych wzrósł z 0,64 (w 2019 roku) do 0,65 (w 2020 roku). Wskaźnik 
pokrycia długu spadł z 13,15 (w 2019 roku) do 7,77 (w 2020 roku). 

Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych 
dokonanych w ramach grupy kapitałowej Emitenta w danym roku  
 
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki powiązane nie posiadała żadnych 
istotnych lokat kapitałowych ani nie dokonały żadnych istotnych inwestycji kapitałowych. 

Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta  
W nadchodzących miesiącach firma będzie koncentrować się na strategii budowania wartości i realizacji planów marketingowych w 
kluczowych obszarach wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracowników i partnerów jako kluczowego priorytetu. 
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Informacje dodatkowe 

Podział zysku jednostki dominującej   

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. z dnia 2 kwietnia 2020 roku podjęło uchwałę nr 3/2020 w sprawie niepodejmowania 
uchwały dotyczącej podziału zysku za rok 2019. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec nieprzedstawienia przez Zarząd Spółki na dzień Zgromadzenia wniosku dotyczącego 
propozycji podziału zysku za rok 2019 postanowiło nie podejmować uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019 oraz że taka uchwała 
zostanie podjęta w stosownym, późniejszym terminie. 

W dniu 16 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki podjęło uchwałę o następującym podziale zysku za rok 2019 w wysokości 330 335 tys. 
złotych:  

 ustalono wysokość dywidendy za rok 2019 na ostateczną kwotę 15,00 złotych na jedną akcję, 
 przeznaczono pozostałą część zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 176 265 tys. złotych na zasilenie funduszu rezerwowego 

przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych. 
 

W dniu 13 listopada 2020 roku działając w oparciu o art. 349 par. 1 KSH, Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. wyraziła zgodę na wypłatę 
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020, w kwocie 16 (szesnaście) złotych na jedną akcję, tym samym 
akceptując decyzję Zarządu Spółki z dnia 10 listopada 2020 roku w tym przedmiocie.  

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 14 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki). Wypłaty zaliczki 
nastąpiła w dniu 21 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki). 

Zarząd w terminie do dnia 18 marca 2021 roku wypracuje i przedstawi w formie wniosku do Rady Nadzorczej swoje stanowisko w sprawie 
przeznaczenia wypracowanego przez Grupę Żywiec S.A. zysku w kwocie netto 250 451 tys. złotych za rok 2020. 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta  

W dniu 2 kwietnia 2020 roku zakończyła się kadencja Pana Dawida Hazelwooda członka Rady Nadzorczej Spółki. 

W dniu 2 kwietnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w wyniku przeprowadzonych głosowań, postanowiło 
powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki 
zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022: Allan Myersa, Alle Ypma, Krzysztofa Lotha oraz Roelfa Duursema. 

W dniu 14 maja 2020 roku w związku z par. 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 
dnia 2 kwietnia 2020 roku dokonano wyboru przedstawiciela Pracowników do Rady Nadzorczej Spółki, którym ponownie został Pan 
Krzysztof Jasek. Pan Krzysztof Jasek będzie pełnił swoją funkcję przez kolejną trzyletnią kadencję. 

W dniu 20 maja 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Stefana Orłowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w 
sprawie jego rezygnacji z dniem 31 maja 2020 roku z funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyny 
rezygnacji Pana Orłowskiego mają charakter osobisty i związane są z jego odejściem z organizacji Heineken w celu realizacji innych 
celów biznesowych. 

W dniu 28 maja 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego, Pana Piotra Nowakowskiego, w 
sprawie rezygnacji z dniem 1 września 2020 roku z funkcji Członka Zarządu. Rezygnacja Pana Piotra Nowakowskiego związana jest z 
realizacją przez niego kolejnych planów zawodowych w Grupie Heineken w Brazylii. 

W dniu 16 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzyletniej kadencji kończącej 
się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022 Pana Soren Hagha. 

W dniu 1 lipca 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu, Pana Michaela McKeowna, dotyczące rezygnacji przez 
niego z dniem 1 września 2020 roku z funkcji Członka Zarządu. Rezygnacja Pana Michaela Petera McKeowna związana jest z 
zakończeniem procesu integracji Browaru Namysłów Sp. z o.o. ze Spółką i objęciem nowych obowiązków w Spółce. 

W dniu 2 lipca 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu, Pana Luca Giordano, dotyczące rezygnacji przez niego z 
dniem 1 września 2020 roku z funkcji Członka Zarządu. Złożenie rezygnacji przez Pana Luca Giordano związana jest z zamiarem 
realizowania przez niego kolejnych planów zawodowych w Grupie Heineken. 
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W dniu 3 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek 
Prezesa Spółki postanowiła powołać w skład Zarządu Spółki, na okres trzyletniej kadencji Panią Karolinę Tarnawską, Panią Olgę Prasał 
oraz Pana Tomasza Klimę. 

W dniu 9 października 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Krzysztofa Lotha w sprawie jego rezygnacji z dniem 10 
października 2020 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyny rezygnacji Pana Krzysztofa Lotha mają charakter osobisty. 

W dniu 15 października 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym akcjonariusze w drodze uchwał 
przyjęli Politykę Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Grupy Żywiec S.A.  

W dniu 15 października 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do składu Rady Nadzorczej, na okres trzyletnie 
kadencji powołano Pana Hemmo Parson oraz Pana Jana Emeryka Rościszewskiego. 

W dniu 15 października 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Lodewijk Lockefeer w sprawie jego rezygnacji z dniem 10 
października 2020 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyny rezygnacji Pana Lodewijk Lockefeer są związane z 
realizacją jego innych interesów zawodowych. 

Zakłady produkcyjne 

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

Badania i rozwój  

Grupa Żywiec S.A. nieustannie pracuje nad urozmaiceniem portfolio produktów w oparciu o oczekiwania i wymagania konsumentów 
naszych produktów. Nowe technologie są opracowywane i wdrażane we współpracy z wiodącymi na rynkach dostawcami materiałów i 
surowców produkcyjnych. Dodatkowo wsparcia w zakresie prac badawczo-rozwojowych udziela Grupie Żywiec koncern Heineken. 

Rok 2020 to kolejne innowacje produktowe takie jak:  
 
 nowy wariant marki Żywiec „Vienna Lager” 
 Desperados „Lime” o niższej zawartości alkoholu (3% v/v). 
 
Natomiast w przypadku naszych produktów typu Radler wdrożyliśmy: 
 
 dwie bezalkoholowe opcje smakowe: Truskawka/Rabarbar oraz Ananas  
 linię wariantów o podniesionym poziomie alkoholu z 2% na 3,5% (v/v). 

 
 
Jakość  

Celem Grupy Żywiec S.A. jest być najbardziej docenianym przez konsumentów producentem piwa w Polsce dzięki niepodważalnej jakości 
naszych produktów.  

Nieustanna dbałość o satysfakcję konsumentów realizowana jest poprzez wnikliwą analizę reklamacji i defektów produkcyjnych oraz 
poprzez innowacyjność - wdrażając nowe atrakcyjne dla konsumentów produkty. 

Najwyższa jakość ma być widoczna na każdym etapie procesu, zaczynając od naszych dostawców poprzez zakłady produkcyjne, kanały 
dystrybucji jak również i w obsłudze naszych klientów. 

Wprowadzając we wszystkich browarach i logistyce strategię TPM (Total Productive Management) w sposób ciągły optymalizujemy 
procesy produkcyjne zapewniając przy tym profesjonalne szkolenia wszystkim pracownikom. 

Ochrona środowiska  

Pełen opis polityki firmy w tym obszarze znajduje się w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za 2020 rok, które stanowi 
integralną część tego sprawozdania oraz będzie opublikowane w ramach niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2020.  

Polityka społeczna  

Pełen opis polityki firmy w tym obszarze znajduje się w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za 2020 rok, które stanowi 
integralną część tego sprawozdania oraz będzie opublikowane w ramach niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2020. 

Polityka alkoholowa  
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Pełen opis polityki firmy w tym obszarze znajduje się w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za 2020 rok, które stanowi 
integralną część tego sprawozdania oraz będzie opublikowane w ramach niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2020.  

Polityka wewnętrzna  

Pełen opis polityki firmy w tym obszarze znajduje się w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za 2020 rok, które stanowi 
integralną część tego sprawozdania oraz będzie opublikowane w ramach niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2020.  
Zatrudnienie 

Średnie zatrudnienie w 2020 roku w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. wyniosło 2 211 osób, w tym 931 pracowników związanych z 
produkcją, 1 037 pracowników związanych ze sprzedażą i marketingiem oraz 243 pracowników związanych z administracją i 
stanowiskami kierowniczymi.  

Pozostałe informacje  
Pozostałe czynniki i zdarzenia wymagające opisu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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, nie wystąpiły. 



1 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU 
KORPORACYJNEGO W GRUPIE ŻYWIEC S.A. W 2020 ROKU  
 

A. Grupa Żywiec S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego objęte dokumentem pt. „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK   
NOTOWANYCH NA GPW 2016”, które publikowane są na stronie Giełdy Papierów Wartościowych. 

W roku obrotowym 2020, Spółka stosowała rekomendacje i zasady szczegółowe zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW 2016” za wyjątkiem rekomendacji: I.R.2., I.R.3., IV.R.2, oraz następujących zasad szczegółowych: 
Iw.Z.1.2., I.Z.1.3., I.Z.1.6., I.Z.1.8., I.Z.1.9., I.Z.1.10., I.Z.1.14., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.21., II.Z.1., II.Z.2., II.Z.5., II.Z.6., II.Z.7., 
II.Z.10.4., II.Z.11., IV.Z.2., IV.Z.3., IV.Z.11, V.Z.6., VI.Z.2. 

Zasada szczegółowa III.Z.6 – nie dotyczy Spółki. 

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami  
Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną 
politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, 
korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji.  

  

Rekomendacje: 

I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym 
sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie. 

Rekomendacja niestosowana przez Spółkę. Spółka informuje opinię publiczną o podejściu strategicznym do zrównoważonego 
rozwoju, zagadnień pracowniczych oraz etyki i praw człowieka poprzez coroczne Sprawozdanie na temat informacji 
niefinansowych Grupy Żywiec S.A. oraz Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Kierując się istotnością zagadnień dla kluczowych 
interesariuszy, Spółka zawiera w Sprawozdaniu informacje dotyczące podejścia zarządczego, polityk oraz rezultatów 
podejmowanych działań związanych z obszarami strategicznymi zrównoważonego rozwoju, takimi jak:  ograniczanie emisji 
CO2, ochrona zasobów wodnych, zrównoważone zaopatrzenie, wspieranie odpowiedzialnej konsumpcji, rozwój społeczności 
lokalnych oraz promowanie zdrowia i bezpieczeństwa.  
 

I.R.3. Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z uwzględnieniem zakazów wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące przedmiotem zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji 
może odbywać się w formule otwartych spotkań z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez spółkę.  

Rekomendacja niestosowana przez Spółkę. Spółka prowadzi politykę informacyjną przy wykorzystaniu standardowych kanałów komunikacji, w 
tym raportowania bieżącego i okresowego oraz informacji zamieszczanych na stronach internetowych. 

Zasady szczegółowe 

I.Z.1.2. Skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania 
przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności.  

Spółka nie stosuje tej zasady. Zgodnie z obowiązującym prawem, Spółka publikuje w formie raportu życiorysy zawodowe 
członków organów Spółki w momencie ich powołania. Spółka publikuje skład Rady Nadzorczej i Zarządu bez profesjonalnego 
CV i informacji o niezależności członków tych organów. 

I.Z.1.3. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.  

Spółka nie stosuje tej zasady. Zarząd działa kolegialnie. Poszczególni członkowie Zarządu mają ustalony podział 
odpowiedzialności według zajmowanych stanowisk.  
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I.Z.1.6. Kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji 
raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującym prawem, Spółka informuje w drodze raportów o wszystkich 
zdarzeniach wymagających publikacji, a w tym m.in. dotyczących wypłaty dywidendy. Spółka podaje terminy publikacji raportów 
okresowych, walnych zgromadzeń dodatkowo na stronie internetowej w zakładkach Walne Zgromadzenia, Kalendarz Inwestora. 

I.Z.1.8. Zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych 
danych przez ich odbiorców.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Na stronie publikowane są tylko kompletne raporty okresowe. 

Dane są zawarte na stronie internetowej w raportach i są utrzymane przez pięć lat. Spółka nie dysponuje zasobami na selektywny 
wybór takich danych w obecnej strukturze kosztowo-administracyjnej.  

I.Z.1.9 Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, 
zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Spółka nie utrzymuje na stronach internetowych zestawienia wypłaconych dywidend. Spółka 
publikuje informacje dotyczące wysokości dywidend w okresie ostatnich 5 lat obrotowych w rocznym sprawozdaniu 
finansowym. 

Spółka nie planuje dywidendy, bo zależy ona od wyników finansowych, a te zależą od wyników sprzedażowych, które są 
parametrem zmiennym i trudnym dla Spółki do prognozowania. Spółka nie jest w stanie przewidzieć zyskowności w związku z 
tym nie jest w stanie planować dywidendy. 

I.Z.1.10. Prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z 
informacją o stopniu ich realizacji. 

Zasada niestosowana przez Spółkę. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych, ponieważ te zależą od wyników 
sprzedażowych, które są parametrem zmiennym i trudnym dla Spółki do prognozowania. Spółka nie jest w stanie przewidzieć 
wyników finansowych. 

I.Z.1.14. Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, 
przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującym prawem, Rada Nadzorcza ma w szczególności obowiązek 
corocznego składania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z 
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego. Przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi zatem 
kompleksową ocenę sytuacji Spółki m.in. w kontekście jej sytuacji finansowej i rynkowej.  

I.Z.1.15. Informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych 
menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie 
zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli 
spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji. 

Zasada niestosowana przez Spółkę. Stosowane w Grupie Żywiec wewnętrzne regulacje m.in. takie jak Kodeks Postępowania w 
Biznesie wprowadzają zasady uczciwego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej w Grupie Żywiec przy 
poszanowaniu praw człowieka i pracownika, braku tolerancji na jakiekolwiek przejawy dyskryminacji, pomimo braku 
wyodrębnionej polityki różnorodności. Szanujemy różnorodność kulturową oraz indywidualną i sprzyjamy integracji kulturowej 
i społecznej. Pracownicy zatrudniani są na zasadzie równych szans, bez względu na wiek, rasę, kolor skóry, płeć, religię lub 
pochodzenie. Spółka nie przetwarza żadnych niedozwolonych danych osobowych, w tym tzw. danych wrażliwych dotyczących 
pracowników. 

Głównym kryterium stosowanym przy wyborze kandydatów do władz spółki są kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do 
sprawowanych funkcji. Statut Spółki określa zasady powoływania Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz przedstawiciela 
pracowników w Radzie Nadzorczej Spółki. 

I.Z.1.16. Informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego 
zgromadzenia  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Z uwagi na strukturę akcjonariatu (Spółka posiada dwóch inwestorów strategicznych 
posiadających aktualnie 98,35% akcji) oraz dotychczasową praktykę odbywanych walnych zgromadzeń, Spółka nie 
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przeprowadza transmisji obrad walnego zgromadzenia. W świetle dotychczasowych doświadczeń związanych z uczestnictwem 
akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach Spółki, w ocenie Spółki brak stosowania przedmiotowej zasady nie wpłynie 
niekorzystnie na prawa akcjonariuszy związane z udziałem w walnym zgromadzeniu. 

I.Z.1.21. Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz 
adresu e-mail lub numeru telefonu.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Spółka podaje ogólne dane kontaktowe, które mogą być wykorzystane również przez 
inwestorów. 

 

 

II. Zarząd i Rada Nadzorcza  
Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do 
zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja 
oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa.  

Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną radę nadzorczą. Członkowie rady nadzorczej działają w interesie spółki 
i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię 
spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez 
spółkę. 

Zasady szczegółowe  

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być 
sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Zarząd działa kolegialnie. Podział zadań członków Zarządu ustalony jest według kryterium 
funkcyjnego i określony nazewnictwem zajmowanych przez nich stanowisk.  

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody 
rady nadzorczej.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Rada Nadzorcza jest informowana o sytuacjach, określonych w przedmiotowej zasadzie, ale 
nie jest uprawniona do wyrażania formalnej zgody na takie dodatkowe aktywności Członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem 
przepisów ustawowych.   

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego 
kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Kwestie niezależności członków Rady Nadzorczej oceniane są przy okazji powoływania 
konkretnych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki. 

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady 
kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie 
z zasadą II.Z.10.2.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Kwestie niezależności członków Rady Nadzorczej oceniane są przy okazji powoływania 
konkretnych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki. 

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I 
do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, 
powyższe zasady stosuje się odpowiednio.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Członkowie niezależni nie są członkami wszystkich komitetów funkcjonujących w ramach 
Rady Nadzorczej Spółki. Natomiast zgodnie z wymogami prawa członkowie niezależni wchodzą w skład Komitetu Audytu. 
 

II.Z.10. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu 
walnemu zgromadzeniu:  



 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 
(w tys. zł o ile nie podano inaczej) 

 

 

4 

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku 
takiej polityki.  

Zasada niestosowana przez Spółkę z uwagi na nieznaczną aktywność Spółki w tym obszarze. 

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. 

Spółka nie stosuje tej zasady. Sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia są rozpatrywane i opiniowane 
przez Radę Nadzorczą w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, Statutem Spółki i regulaminem Rady Nadzorczej.  

III. Systemy i funkcje wewnętrzne  

Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności 
działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju 
oraz skali prowadzonej działalności.  

Zasady szczegółowe  

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, 
jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.  

Zasada niedotycząca Spółki. Funkcja audytu wewnętrznego jest wyodrębniona organizacyjnie w Spółce. 

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami  

Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, 
wyrażającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie powinno obradować z 
poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów 
poszczególnych grup akcjonariuszy.  

Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych 
obyczajów. 

Rekomendacje  

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w 
stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich 
środków, w szczególności poprzez:  

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego 
zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,  

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.  

Rekomendacja niestosowana przez Spółkę, w szczególności z uwagi na strukturę akcjonariatu (Spółka posiada dwóch 
inwestorów strategicznych posiadających aktualnie 98,35% akcji) oraz brak zgłaszanych oczekiwań akcjonariuszy w 
przedmiotowym zakresie.  

Zasady szczegółowe 

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad 
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Z uwagi na strukturę akcjonariatu (Spółka posiada dwóch inwestorów strategicznych 
posiadających aktualnie 98,35% akcji) oraz dotychczasową praktykę odbywanych walnych zgromadzeń, Spółka nie 
przeprowadza transmisji obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki brak stosowania przedmiotowej zasady nie wpłynie 
niekorzystnie na prawa akcjonariuszy związane z udziałem w walnym zgromadzeniu. 

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. W ocenie Spółki walne zgromadzenie jest zgromadzeniem akcjonariuszy, a nie forum 
publicznym. Spółka posiada stosowną procedurę w zakresie kontaktu z mediami. Spółka dokłada starań, aby udzielane mediom 
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informacje były kompletne, spójne i rzetelne. Ponadto przebieg walnego zgromadzenia jest rejestrowany w zapisie audio i 
publikowany na ogólnodostępnej stronie internetowej Spółki. 

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie  
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

Zasada niestosowana przez Spółkę. Spółka deklaruje, że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, Zarząd jest reprezentowany przez 
Prezesa i Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe. Natomiast na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu,  
Zarząd reprezentowany jest przez Członka Zarządu kompetentnego do udzielenia odpowiedzi w kwestiach objętych porządkiem 
obrad walnego zgromadzenia. Spółka deklaruje również, że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu jest obecny przynajmniej 
jeden Członek Rady Nadzorczej. 

 

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi  

Na potrzeby niniejszego rozdziału przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach 
rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w 
sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.  

Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami 
powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Procedury powinny przewidywać sposoby identyfikacji 
takich sytuacji, ich ujawniania oraz zarządzania nimi. 

 

Zasady szczegółowe 

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także 
zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między 
innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady 
nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Spółka posiada i stosuje procedury w zakresie zapobiegania konfliktom interesów w stosunku 
do swych pracowników, w tym Członków Zarządu. Spółka nie stosuje uregulowań dotyczących zapobiegania konfliktów 
interesów wobec Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisów ustawowych. 

 

VI. Wynagrodzenia 

Spółka posiada politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków organów spółki i kluczowych menedżerów. Polityka 
wynagrodzeń określa w szczególności formę, strukturę i sposób ustalania wynagrodzeń członków organów spółki i jej 
kluczowych  
menedżerów. 

Zasady szczegółowe 

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi 
spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akc jami spółki, a 
możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.  

Zasada niestosowana przez Spółkę. Programy motywacyjne dla Członków Zarządu i kluczowych menedżerów nie obejmują opcji 
lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki. 

Wykaz zasad ujętych w dokumencie „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW”, które nie są stosowane przez Grupę 
Żywiec S.A. został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.grupazywiec.pl – folder: „Inwestorzy”, zakładka „Zasady Ładu 
Korporacyjnego”. 

C. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 
odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

Spółka posiada stosowne procedury sporządzania sprawozdań finansowych mających na celu zapewnienie kompletności i 
prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym zakresie. Do tych procedur zalicza się: 
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 odpowiednią komunikację wewnętrzną Spółki w zakresie przygotowania procesu sporządzania sprawozdań finansowych, 

 zaplanowanie wszystkich czynności związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego i ustalenie szczegółowego 
harmonogramu działań wraz z przypisaniem odpowiedzialności za poszczególne zadania, 

 okresowa weryfikacja i aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Spółki. 

Wyżej wymienione procedury wspomagają funkcjonujące w Spółce zintegrowane systemy ERP, które posiadają wbudowane kontrole 
systemowe uniemożliwiające dokonywanie działań w systemach w sposób nieautoryzowany. Oprócz kontroli systemowych, w Spółce 
funkcjonują kontrole raportowe oraz kontrole użytkownika dokonywane przez Kierowników poszczególnych Działów Finansowych. 
Ponadto w okresach miesięcznych dokonywana jest analiza odchyleń poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego. 

Sprawozdania finansowe są przygotowywane przez wyspecjalizowany dział, a następnie weryfikowane przez Zarząd lub 
Pełnomocników Zarządu oraz Audytorów Zewnętrznych. 

 

D. Akcjonariuszami Grupy Żywiec S.A. posiadającymi bezpośrednio i pośrednio znaczne pakiety akcji i co najmniej 5% głosów 
na walnym zgromadzeniu są: 

 Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, w dniu 31.12.2020 r. był właścicielem 6 692 421 akcji Grupy 
Żywiec S.A. i takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tj. 65,16% kapitału zakładowego Spółki, 

 Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia., w dniu 31.12.2020 r. był właścicielem 3 409 660 akcji Grupy Żywiec S.A. i tyle 
samo głosów na walnym zgromadzeniu tj. 33,19% kapitału zakładowego Spółki. 

 

E. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych 
uprawnień,  

Akcjonariusze spółki nie posiadają specjalnych uprawnień kontrolnych. 

 

F. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa 
głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu 
lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone 
od posiadania papierów wartościowych, 

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu bez ograniczeń.  

G. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta, 

Akcjonariusze mogą przenosić prawa własności akcji emitenta na zasadach wynikających z przepisów powszechnie 
obowiązujących. 

H. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do 
podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji, 

Statut Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu. Prezes, 
Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji . Uprawnienia Członków 
Zarządu oraz zasady powoływania i odwoływania innych osób zarządzających określają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym 
Kodeks spółek handlowych. 

I. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta, 

Zasady zmiany Statutu Spółki określa Kodeks spółek handlowych. Ponadto Statut Spółki stanowi, iż zmiana przedmiotu działalności 
Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała zostanie powzięta w głosowaniu imiennym większością dwóch 
trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. 

J. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich 
wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został 
uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa, 
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Sposób działania walnego zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określają przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności Kodeks spółek handlowych. Zgodnie ze Statutem Spółki zasadniczymi uprawnieniami walnego 
zgromadzenia są:  

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy, 

2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, 

3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

4. zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

5. zmiana Statutu Spółki, 

6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

7. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 

8. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

9. emisja obligacji, 

10. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu 
zarządu lub nadzoru. 

K. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów 
zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów; 

W 2020 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: 

Zarząd  

François-Xavier Mahot Prezes Zarządu  

Marcin Celejowski Członek Zarządu  

Andrzej Borczyk Członek Zarządu  

Katarzyna Malczewska-Błaszczuk Członek Zarządu  

Michael Peter McKeown Członek Zarządu - rezygnacja z dniem 01.09.2020 r. 

Luca Giordano Członek Zarządu - rezygnacja z dniem 01.09.2020 r. 

Piotr Nowakowski Członek Zarządu - rezygnacja z dniem 01.09.2020 r. 

Karolina Tarnawska Członek Zarządu od 03.09.2020 r. 

Olga Prasał Członek Zarządu od 03.09.2020 r. 

Tomasz Klima  Członek Zarządu od 03.09.2020 r. 
 

 
Członkami Rady Nadzorczej w 2020 roku były następujące osoby: 
 
Rada Nadzorcza  
Soren Hagh Członek Rady Nadzorczej od 16.06.2020 r., Przewodniczący Rady od dnia 18.06.2020 r. 

Allan James Myers Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Krzysztof Jasek Członek Rady Nadzorczej 

Alle Ypma Członek Rady Nadzorczej  

John Charles Higgins Członek Rady Nadzorczej 

Roelf Duursema  Członek Rady Nadzorczej od 02.04.2020 r. 

Hemmo Parson Członek Rady Nadzorczej od 15.10.2020 r. 

Jan Emeryk Rościszewski Członek Rady Nadzorczej od 15.10.2020 r. 

David Richard Hazelwood Członek Rady Nadzorczej - upływ kadencji z dniem 02.04.2020 r. 

Stefan Orłowski Przewodniczący Rady - rezygnacja z dniem 31.05.2020 r. 

Krzysztof Loth Członek Rady Nadzorczej - rezygnacja z dniem 10.10.2020 r. 

Lodewijk Lockefeer Członek Rady Nadzorczej - rezygnacja z dniem 10.10.2020 r. 
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Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza realizują swoje obowiązki i uprawnienia zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem, a 
ponadto regulacjami objętymi Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu i Regulaminem Rady Nadzorczej. W ramach Rady 
Nadzorczej w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące stałe Komitety: Komitet ds. wynagrodzeń, w skład którego 
wchodzili: Stefan Orłowski jako Przewodniczący (do 31 maja 2020 r.), Soren Hagh jako nowy Przewodniczący (od 3 września 2020 
r.) i Allan James Myers jako Członek, oraz Komitet ds. audytu, który tworzyli: Alle Ypma jako Przewodniczący, John Higgins jako 
Członek oraz Lodewijk Lockefeer jako Członek (do 13 maja 2020 r,) oraz Roelf Duursema (od 13 maja 2020 r.). 

 

L. W okresie sprawozdawczym w ramach Rady Nadzorczej emitenta funkcjonował Komitet ds. Audytu w następującym 
składzie: Alle Ypma – Przewodniczący, John Higgins – Członek oraz Lodewijk Lockefeer – Członek. W dniu 13 maja 2020 
roku doszło do zmiany w składzie Komitetu, polegającej na zastąpieniu Pana Lockefeer przez Pana Roelf Duursema. Pan 
Ypma spełniał ustawowe kryteria niezależności oraz posiadał wiedzę, umiejętności w zakresie rachunkowości i badania 
sprawozdań finansowych (absolwent Nijenrode Business University, INSEAD, London School of Business, IMD, w zakresie 
biznesu i finansów). Pan Higgins spełniał ustawowe kryteria niezależności oraz posiadał wiedzę z zakresu branży, w której 
działa emitent (pełnienie funkcji nadzorczych w spółkach z branży piwowarskiej). Pan Lockefeer posiadał wiedzę i 
umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych (absolwent University of Groningen oraz Free 
University in Amsterdam, w zakresie biznesu i finansów) oraz posiadał wiedzę z zakresu branży, w której działa emitent 
(pełnienie funkcji menedżerskich w spółkach z branży piwowarskiej, w zakresie biznesu i finansów). Pan Roelf Duursema 
spełniał ustawowe kryteria niezależności oraz posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania 
sprawozdań finansowych (absolwent Technical University of Delf, University of Amsterdam, Cambridge University, w 
zakresie m.in. ekonomii i finansów) oraz posiadał wiedzę z zakresu branży, w której działa emitent (pełnienie funkcji 
menedżerskich w spółkach z branży piwowarskiej, w zakresie zarządzania, marketingu i kontrolingu).  

W 2020 roku Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia. 

Zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089 z dn. 11 maja 
2017 roku; „Ustawa”) oraz Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego Nr 537/2014  w sprawie szczegółowych wymogów 
dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie nr 537/2014”), Komitet 
Audytu przyjął i stosuje „Politykę i procedurę wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych” 
oraz „Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz 
przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”. Zgodnie z nimi wyboru podmiotu uprawnionego 
do badania dokonuje Rada Nadzorcza, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Polityka definiuje okresy współpracy 
z firmami audytorskimi, kryteria wyboru audytora oraz przebieg procesu, za którego egzekucję odpowiada Dyrektor Finansowy. 
Wszelkie usługi świadczone przez firmę audytorską lub podmioty powiązane wymagają wcześniej oceny ryzyk i niezależności 
Komitetu Audytu oraz Działu Raportowania i Księgowości Grupy Heineken. 

Firma audytorska wykonała badanie za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w wyniku przedłużenia umowy. Wybór 
obecnej firmy audytorskiej był poprzedzony odpowiednim procesem przetargowym, zgodnie z procedurą wyboru przyjętą przez 
Komitet Audytu. 

M. Spółka nie posiada wyodrębnionej polityki różnorodności, lecz stosowane w Grupie Żywiec wewnętrzne regulacje m.in. 
takie jak Kodeks Postępowania w Biznesie wprowadzają zasady uczciwego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności 
biznesowej w Grupie Żywiec przy poszanowaniu praw człowieka i pracownika, braku tolerancji na jakiekolwiek przejawy 
dyskryminacji. Szanujemy różnorodność kulturową oraz indywidualną i sprzyjamy integracji kulturowej i społecznej. 
Traktujemy ludzi w sposób równy i sprawiedliwy w oparciu o zasadę zakazu dyskryminacji, w szczególności bez względu 
na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie narodowe i społeczne, wiek czy 
niepełnosprawność. Zatrudniamy, nagradzamy i awansujemy pracowników w oparciu o zasadę równych szans. Naszym 
pracownikom zapewniamy równy dostęp do benefitów. Różnorodność pracowników Grupy Żywiec postrzegamy nie tylko 
jako trend, przynosi ona wymierne i bezpośrednie korzyści. W trosce o zapewnianie najwyższych standardów w zakresie 
różnorodności w miejscu pracy Grupa Żywiec jest od lutego 2012 roku Sygnatariuszem Karty Różnorodności Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to równoznaczne z dołączeniem do grona organizacji pozostających pod patronatem 
Platformy Europejskich Kart Różnorodności Komisji Europejskiej. Dbamy by nasza kadra zarządzająca oraz pracownicy 
znali korzyści płynące z różnorodności oraz byli świadomi jak ważną odgrywa rolę w budowaniu środowiska pracy wolnego 
od dyskryminacji. Wyrazem naszych działań jest m.in. dążenie do zapewnienia równości wynagrodzeń i szans na awans. 
Odsetek kobiet wśród kadry wyższego szczebla w Grupie Żywiec S.A. wyniósł 22,6%, w Zarządzie 42,8%. 
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Oświadczenie Zarządu Grupy Żywiec S.A. o zgodności rocznego sprawozdania 
finansowego z obowiązującymi zasadami rachunkowości 

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

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej 
Żywiec S.A., w tym opis podstawowego ryzyka i zagrożeń. 

 

Informacja Zarządu Grupy Żywiec S.A. o wyborze podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych 
 
Niniejszym Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, że na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z 
przepisami prawa. Jednocześnie Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego 
sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki 
zawodowej, oraz że są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz 
obowiązkowymi okresami karencji. 

Jednocześnie Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, że Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w 
zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci 
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.  

 

François-Xavier Mahot - Prezes Zarządu  

Olga Prasał – Członek Zarządu 

Tomasz Klima - Członek Zarządu  

Marcin Celejowski - Członek Zarządu 

Karolina Tarnawska - Członek Zarządu 

Andrzej Borczyk - Członek Zarządu 

Katarzyna Malczewska-Błaszczuk – Członek Zarządu 
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Ocena Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
i sprawozdania z działalności Emitenta 
 
Wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało sporządzone zgodnie z obowią-

zującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz 

wynik finansowy. Skonsolidowane sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych zawiera prawdziwy 

obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

 
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w sprawie Komitetu Audytu 
 
Rada Nadzorcza oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w Grupie, w 

tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z 

zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu wykonywał 

zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. 

Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w sprawie Prac Audytora 
 
Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisa-

mi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej w oparciu o przyjętą i stosowaną „Politykę i procedurę wyboru podmiotu uprawnionego 

do badania ustawowego sprawozdań finansowych” oraz „Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 

podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”. Wy-

brana firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego 

sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i 

zasadami etyki zawodowej. W Grupie Żywiec były przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowe-

go biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. 

 

Soren Hagh -  Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Allan James Myers – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Roelf Duursema - Członek Rady Nadzorczej  

Krzysztof Jasek - Członek Rady Nadzorczej 

Jan Emeryk Rościszewski - Członek Rady Nadzorczej  

Alle Ypma - Członek Rady Nadzorczej 

Hemmo Parson - Członek Rady Nadzorczej 

John Charles Higgins - Członek Rady Nadzorczej 
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