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Tisztelt Részvényesek!
Sokunk számára a 2020-as év a felejtés éve lesz. Szám-
talan iparágban és sajnos sok családban is a pandémia 
gyorsan letörte a reményeket. A tavasz számunkra is na-
gyon nehezen telt el. Üzletileg és emberileg is egy olyan 
helyzettel küzdöttünk, amellyel korábban még soha nem 
találkoztunk. Én azonban most nem a nehéz helyzetről 
akarok beszélni, hanem azokról a dolgokról, amelyekre ez 
a pandémia tanított minket.
Az első és legfontosabb intézkedésünk az az emberek 
egészségének védelme volt. A menedzsment egy ember-
ként állt ki emellett. Már tavasszal az országos lezárások-
kal egyidőben elrendeltük minden olyan dolgozónak az 
otthoni munkavégzést, akinek a munkaköre ezt lehetővé 
tette. Azóta is fennakadások nélkül működik az irodai 
munka így. Az olyan munkakörökben dolgozóknak, akik-
nél ez nem volt lehetséges - a gyári dolgozóink vagy a 
kereskedelemben dolgozóink - tesztelési lehetőséget, 
maszkokat, fertőtlenítőket, és azonnali orvosi segítséget 
adtunk és szerveztünk. A veszélyeztetett egészségügyi 
állapotban lévő dolgozóinkat felmentettük a számukra 
potenciálisan veszélyeket rejtő munkakörök alól és más 
területekre osztottuk be őket. Büszke vagyok rá, hogy 
nagyon kevés megbetegedés történt a cégünknél, és a 
továbbfertőződéseket sikerült megakadályoznunk. Rend-
kívül boldog vagyok, hogy minden egyes munkatársunk 
munkáját meg tudtuk így tartani. 
Az erőfeszítések előbb utóbb gyümölcsöket hoznak, de 
ezt tavasszal még nagyon nehéz volt elhinni. A gasztro-
nómia teljes tavaszi zárása erős visszaesést vetített előre, 
azonban végül nem ez történt, a kiskereskedelem a visz-
szaesett gasztronómiai szegmens jelentős részét fel tudta 
venni, valamint a nyári gasztro nyitás és a szerencsés jár-
ványügyi helyzet mind megsegítette az üzleti eredménye-
inket. Az évet végül 13,6% volumen visszaeséssel zártuk 
2019-hez képest. Ezt jelentős eredményként értékelem. 

A nehéz évet leginkább a prémium márkáink szendved-
ték meg.  Az Unicum számaiban mutatkozott visszaesés, 
amely nagyon erős a hazai gasztronómiában, így annak 
visszaesése a márkát is rosszul érintette. Az export pia-
cokon az Unicum a pandémia ellenére többnyire tartotta 
a korábbi eredményeit, van ahol erősödést mutatott és új 
piacok felé is nyitottunk, de a reptéri duty free forgalom 
jelentős visszaesése érezhető volt. A közepes árszeg-
mensbe tartozó márkáink, mint a Kalinka, Hubertus növe-
kedést mutattak ebben az évben. A három éve bevezetett 
Kalumba gin tartotta piacvezető helyét, és további erőtel-
jes növekedést hozott idén is. Az Unicum Riserva a szuper 
prémium szegmensben szintén tovább tudott erősödni 
ebben az évben is. 
A vírushelyzet nézetem szerint egy lehetőség. Lehető-
ség az emberiségnek, mindannyiunknak, hogy újra írjuk 
a fontossági sorrendet. A fenntarthatóság és környezet-
védelem fontossága húsba vágóan mutatkozott meg min-
denki számára. A vállalatunk elkötelezetten halad tovább 
ezen az úton, a jövőben is, a vállalat összes folyamatát 
a termékfejlesztéstől kezdve a termelés szervezéséig már 
áthatja ez a szemlélet, beleépült a mindennapjainkba. To-
vábbra is felelősen fogunk viseltetni a környezetünk és a 
munkatársaink irányában is. 
Tisztelt részvényesek, nem volt még olyan év, amikor 
ennél büszkébben osztom meg önökkel a céges eredmé-
nyeinket. Kérdezhetnék miért, hiszen negatív az előjel a 
volumen soron. Én azonban láttam, hogy ez az eredmény 
mekkora munka, elkötelezettség és együttműködés ered-
ménye volt. Számomra ez a vállalati eredmény - tudván 
azt, hogy minden munkahelyet emellett sikerült megtar-
tanunk – minden várakozást felülmúlt. Bízom benne, hogy 
ebben Önök is osztoznak velem. 

Zwack Sándor

Az elmúlt évben azzal indítottam soraimat, hogy a jövő 
év még nagyobb kihívásokat tartogathat, mint az előző. 
Valójában már akkor tudtuk, hogy “korábban soha nem 
látott kihívásokkal” állunk szemben, és hogy “a Covid-19 
üzleti életünk minden egyes apró szeletét érinteni fogja”. 
Amint Jelentésünkből is láthatják, a vállalat vezetése és a 
csapat a kihívásokat nemcsak sikeresen fogadta, hanem 
új területek felfedezésére is felhasználta a fogyasztók és 
ügyfelek megértése és a velük való kommunikáció terén, 
miközben új digitális és technikai készségeket is bevetett.
Örömmel számolok be arról, hogy a Zwack Unicum Nyrt. 
ebben a helyzetben is erős maradt a piacon. A helyzetet 
folyamatosan elemeztük minden szinten, beleértve a Fel-
ügyelő Bizottságot is. A fókuszban az volt, hogy minden 
tevékenységünket az emberi szükségletek köré összponto-
sítsuk – a vállalaton belül, valamint ügyfeleink és fogyasz-
tóink körében is. A menedzsment és a csapat gyorsan, és 
újra és újra alkalmazkodott a piaci körülményekhez, és így 
kihozta a helyzetből mindazt, amit lehetett.
A sérülékenyek védelme és támogatása, egyúttal a vál-
lalkozás működésének fenntartása, sőt már a Covid utá-
ni időre való felkészítésének címszava alatt a menedzs-
ment és a csapat valóban megpróbálták a lehetetlent, 
négyszögesíteni a kört. A személyzeti osztály szervezte 
és átszervezte a munkaköröket – legyen az otthoni vagy 
gyári munkavégzés –, ellátta a változó járványhelyzethez 
alkalmazkodó eszközökkel munkavállalóinkat, szervezte 
az orvosi ellátást, ha kellett. A gasztronómiai zárlat miatt 
értékesítőink a kiskereskedelemre összpontosították erői-
ket, ha kellett polcot, display-eket pakoltak, ezzel segítve 
a kiskereskedelmi partnereket is ott, ahol a betegség mi-
att jelentős bolti személyzet esett ki.
A menedzsment és a csapat ebben az évben is több inno-
váción dolgozott, amelyek eredménye már a jövő évben 

megmutatkozhat. 2020 év végén limitáltan bevezettük 
az Unicum Baristát, aminek hatása igazán a 2021-es évtől 
jelentkezik majd. Megújítottuk az Unicum mini PET pa-
lackjainkat, amelyek most már 100%-ban újrahasznosított 
és újrahasznosítható műanyagból készülnek. 2020-ban 
nagy sikerrel bevezettük a Kalumba márka új white gin-
jét, amely gin tonikhoz tökéletes választás mindenkinek. 
A Kalinka márkát tovább fejlesztettük koktélbázisként 
való kompetenciája érdekében: a citrus ízesítésű vodka 
mellé egy uborka ízesítésű vodkát is bevezettünk a piacra, 
mindkettő teljesen természetes alapanyagokból készül.
Meggyőződésem, hogy a vezetőség és a csapat megfele-
lően közelítették meg a nagyon ingatag és előre nem lát-
ható pandémiás helyzetet. Sőt, még ebben a helyzetben 
is ápolták azt a hozzáállást, amely ezt a vállalatot hosszú 
történelme során sikeressé tette - a töretlen alkalmazko-
dást, a lehetőségek folytonos kutatását, különösen fóku-
szálva a fogyasztók és az ügyfelek változó igényeire és 
vágyaira.
A járvány megtanított minket arra, mi az, ami igazán fon-
tos, és amit meg kell tartanunk. Különösen igaz ez a fenn-
tarthatóság érdekében tett erőfeszítéseinkre. A vállalat 
minden területen - gazdasági, környezeti és szociokultu-
rális téren – erősen dolgozott ebben az évben is (lásd a 
jelentés vonatkozó összefoglalóját és a weboldalon talál-
ható részleteket). Tisztában vagyunk azzal, hogy az elkö-
vetkező összes generáció megbízottjai vagyunk.
A Felügyelő Bizottság az idei évben is köszönetét fejezi ki 
a cég vezetésének és a cég minden egyes dolgozójának, 
és támogatásáról biztosítja őket. Tisztelt Részvényesek, 
köszönet Önöknek is a cégbe vetett bizalmukért, a folya-
matos munkájukért, a jövőbeli folytatásért! 

Dr. Hubertine Underberg-Ruder

DR. HUBERTINE 
UNDERBERG-RUDER

felügyelő bizottság elnöke

ZWACK SÁNDOR
igazgatóság elnöke
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Nyilatkozatok
A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
2020-2021-es (2020. április 1 – 2021. március 31.) üzleti évére vonatkozó Éves Jelenté-
se a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza és nem hallgat el olyan 
tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Az Éves Jelentésben szereplő pénzügyi kimutatások (pénzügyi helyzet kimutatás, 
átfogó jövedelemkimutatás, cash flow kimutatás, saját tőke változás kimutatás, vala-
mint a kiegészítő megjegyzések) az alkalmazható számviteli előírások alapján, a leg-
jobb tudásunk szerint lettek elkészítve. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható 
képet adnak a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről vala-
mint nyereségéről.

Az Éves Jelentés részét képező Üzleti és Vezetőségi Jelentés megbízható képet ad a 
Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázato-
kat és bizonytalansági tényezőket.

A Társaság az üzleti év során teljesítette a Tőkepiaci törvényben előírt rendszeres és 
rendkívüli közzétételi kötelezettségeket.

A Társaság könyvvizsgálatát a KPMG Hungária Kft. látja el. A könyvvizsgáló a Társa-
ság éves jelentésének könyvvizsgálatán kívül nem kapott más megbízást a Társaság-
tól.

Budapest, 2021. május 25.

  

 Zwack Sándor  Frank Odzuck 
 igazgatóság elnöke vezérigazgató

Pénzügyi naptár
ESEMÉNY IDŐPONT

Az osztalékfizetés kezdőnapja 2021. július 28.

A 2021-2022. I. negyedéves gyorsjelentés közzététele* 2021. augusztus 5.

A 2021-2022. I. féléves gyorsjelentés közzététele* 2021. november 9.

A 2021-2022. III. negyedéves gyorsjelentés közzététele* 2022. február 3.

A 2021-2022. üzleti éves gyorsjelentés közzététele* 2022. május 25.

A 2021-2022. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés 2022. június 29.

* nem végleges időpont
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Zwack Unicum Nyrt. – Éves beszámoló  
a 2021. március 31-én végződő üzleti évre
KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI JELENTÉSI SZABVÁNYOK SZERINT

Pénzügyi helyzet kimutatás
A 2021. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRE

MEGJEGYZÉS
2021.

MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020.
MÁRCIUS 31.

(millió Ft)

ESZKÖZÖK

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 652 3 585 

Ingatlanok, gépek és berendezések 5 3 442 3 336 

Immateriális javak 6 85 102 

Csomagolóanyagok 7 0 22 

Befektetés társult vállalkozásban 8 16 16 

Munkavállalói kölcsönök 9 0 1 

Halasztott adó 21 109 108 

FORGÓESZKÖZÖK 9 406 8 377

Készletek 10 2 800 2 661 

Vevők és egyéb követelések 11 2 617 3 007 

 – ebből: Nyereségadó 77 66 

Pénzeszközök 12 3 989 2 709

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 13 058 11 962

FORRÁSOK

SAJÁT TŐKE 7 012 6 176

Jegyzett tőke 2 000 2 000

Tőketartalék 165 165

Eredménytartalék 4 847 4 011

KÖTELEZETTSÉGEK 6 046 5 786

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 531 453

Egyéb kötelezettségek 13 531 453

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 5 515 5 333

Szállítók és egyéb kötelezettségek 14 4 255 4 071 

Rövid lejáratú hitelek 14 1 250 1 250 

Céltartalékok 15 10 12 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 13 058 11 962

Az éves beszámolót az Igazgatóság nevében 2021. május 25-én elfogadták, és aláírásukkal hitelesítették:

  

 Zwack Sándor Frank Odzuck 
 igazgatóság elnöke vezérigazgató
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Átfogó jövedelemkimutatás
A 2021. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRE

MEGJEGYZÉS
2021

(millió Ft)

2020
ÚJRA MEGÁLLAPÍTOTT 

ÉRTÉK*

(millió Ft)

ÁRBEVÉTEL, JÖVEDÉKI ADÓVAL ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
TERMÉKADÓVAL BRUTTÓSÍTVA 24 259 26 358

Jövedéki adó (6 925) (7 632)

Népegészségügyi termékadó (4 251) (4 766)

ÁRBEVÉTEL, JÖVEDÉKI ADÓVAL ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
TERMÉKADÓVAL NETTÓSÍTVA 16 13 083 13 960 

Anyagjellegű ráfordítások (5 149) (5 287)

Személyi jellegű ráfordítások 17 (2 993) (2 908)

Értékcsökkenési leírás 5-6 (524) (477)

Egyéb működési ráfordítások 18 (2 992) (3 580)

 – ebből: Vevők és szerződéses eszközök értékvesztés miatti vesztesége 4 (7) (26)

MŰKÖDÉSI RÁFORDÍTÁSOK, ÉRTÉKESÍTÉSRE JUTÓ JÖVEDÉKI 
ADÓ ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ NÉLKÜL (11 658) (12 252)

Egyéb működési bevételek 19 362 461 

MŰKÖDÉSI EREDMÉNY 1 787 2 169 

Kamatbevételek 23 16 

Kamatráfordítások  (30) (1)

PÉNZÜGYI BEVÉTELEK/ RÁFORDÍTÁSOK 20 (7) 15 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 1 780 2 184 

Eredményt terhelő adók 21 (344) (488)

ÉVES EREDMÉNY  1 436 1 696 

EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM, ADÓZÁS UTÁN 0 0 

ÉVES TELJES ÁTFOGÓ JÖVEDELEM  1 436 1 696 

EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY ALAPÉRTÉKE ÉS HIGÍTOTT 
ÉRTÉKE (FT/RÉSZVÉNY) 718 848

* Lásd 2 (k) megjegyzés

Saját tőke változásainak kimutatása
A 2021. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRE

JEGYZETT
TŐKE

(millió Ft)

TŐKE-
TARTALÉK
(millió Ft)

EREDMÉNY-
TARTALÉK
(millió Ft)

ÖSSZESEN
(millió Ft)

EGYENLEG 2019. MÁRCIUS 31-ÉN 2 000 165 4 915 7 080 

EGYENLEG 2019. ÁPRILIS 1-JÉN 2 000 165 4 915 7 080 

Éves eredmény 1 696 1 696

Egyéb átfogó jövedelem - -

ÉVES TELJES ÁTFOGÓ JÖVEDELEM 1 696 1 696

2019.03.31-re végződő üzleti év osztaléka (1 300 Ft/részvény) (2 600) (2 600)

TULAJDONOSOKKAL TULAJDONOSI MINŐSÉGBEN FOLYTATOTT 
ÜGYLETEK (2 600) (2 600)

EGYENLEG 2020. MÁRCIUS 31-ÉN 2 000 165 4 011 6 176

EGYENLEG 2020. ÁPRILIS 1-JÉN 2 000 165 4 011 6 176 

Éves eredmény 1 436 1 436

Egyéb átfogó jövedelem - -

ÉVES TELJES ÁTFOGÓ JÖVEDELEM 1 436 1 436

2020.03.31-re végződő üzleti év osztaléka (300 Ft/részvény) (600) (600)

TULAJDONOSOKKAL TULAJDONOSI MINŐSÉGBEN FOLYTATOTT 
ÜGYLETEK (600) (600)

EGYENLEG 2021. MÁRCIUS 31-ÉN 2 000 165 4 847 7 012



9

ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES JELENTÉS 2020 – 2021KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI JELENTÉSI SZABVÁNYOK SZERINT

Cash flow kimutatás
A 2021. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRE

2021
(millió Ft)

2020
(millió Ft)

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 1 780 2 184 

Nettó pénzügyi bevételek 7 (15)

Értékcsökkenés 524 477 

Ingatlanok, gépek és berendezések csökkenéséből származó (nyereség) (22) (2)

Szállítók és egyéb kötelezettségek növekedés 315 508

Készlet(növekedés) (117) (279)

Vevő és egyéb követelés csökkenés/(növekedés) 388 (846)

Nem realizált árfolyam(nyereség) (33) (2)

Egyéb kötelezettségek (csökkenése) (2) (15)

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS 2 840 2 010 

Fizetett kamat (30) (1)

Fizetett nyereségadók (356) (494)

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS 2 454 1 515 

Ingatlanok, gépek és berendezések beszerzése (645) (509)

Immateriális javak beszerzése (18) (49)

Kapott kamat 23 16 

Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítéséből származó bevétel 67 23 

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (573) (519)

Fizetett osztalék (600) (2 600)

Fizetett lízing kötelezettség (6) (27)

Felvett hitelek 1 250 1 250

Hitelek visszafizetése (1 250) (0)

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (606) (1 377)

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 1 275 (381)

Pénzeszközök az év elején 2 709 3 064 

Pénzeszközök árfolyamnyeresége 5 26 

PÉNZESZKÖZÖK AZ ÉV VÉGÉN 3 989 2 709
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Kiegészítő megjegyzések a 2021. március 31-én végződő 
üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz
KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI JELENTÉSI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN

MEGJEGYZÉS 1  – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A. A Társaság és tevékenysége

A Zwack Unicum Nyrt. (továbbiakban a „Társaság”) Magyarországon került bejegyzésre. A Társaság elsősorban szeszes-
italok gyártásával és nagykereskedelmével foglalkozik. A Társaság székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 26. A Társaság 
honlapja a www.zwackunicum.hu.

A Zwack Unicum Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett.

A Peter Zwack & Consorten HAG („PZ HAG”, AT-1190 Bécs, Heiligenstadter Strasse 43.) a Zwack Unicum Nyrt. legfőbb 
többségi tulajdonosa és anyavállalata, a kibocsátott névre szóló törzsrészvények 50% + 1 van a tulajdonában és a vonatko-
zó törvények szerint nem köteles konszolidált pénzügyi kimutatást készíteni és közzétenni. A Társaság végső tulajdonosai 
a Zwack és az Underberg családok tagjai.  

A TÁRSASÁG TÖRZSRÉSZVÉNYEINEK MEGOSZLÁSA

2021 2020

% (millió Ft) % (millió Ft)

PZ HAG 50% +1 részvény 1 000 50% +1 részvény 1 000

Diageo Holdings Netherlands B.V. 26% 520 26% 520

Egyéb részvényesek 24% -1 részvény 480 24%-1 részvény 480

ÖSSZESEN 100% 2 000 100% 2 000

A Társaság kibocsátott törzsrészvényeinek száma 2 000 000 (2020. március 31-én: 2 000 000,), melynek névértéke 1 000 
Ft/részvény (2020. március 31-én: 1 000 Ft/részvény). Minden kibocsátott törzsrészvényt teljes mértékben kifizettek. Minden 
törzsrészvény ugyanolyan szavazati jogot biztosít.

Az egy részvényre jutó hozam alap és higított értéke az éves eredménynek és a törzsrészvények számának a függvénye.

A visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények száma 35 000 (2020: 35 000), névértékük: 1 000 Ft/részvény. A Társa-
ság ezeket a részvényeket a vezető tisztségviselői számára bocsátotta ki egy pénzben kiegyenlített részvény alapú juttatási 
program keretein belül, amely részletesen a 22. megjegyzésben kerül bemutatásra. A Jegyzett tőke nem tartalmazza a visz-
szaváltható likvidációs elsőbbségi részvényeket. Az ezekhez a visszaváltható elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó osztalék 
kifizetéseket a Társaság a személyi jellegű ráfordítások között számolja el. További leírást a 17. megjegyzés tartalmaz.

B. Koronavírus járvány (COVID-19) hatásai 

A Társaság a Covid-19 járvány megjelenését követően a működés fenntartásának érdekében üzletfolytonossági tervet lépte-
tett hatályba már a vészhelyzet kihirdetése előtt. Ez a terv tartalmazta a működéshez elengedhetetlenül szükséges feltételek 
folyamatos biztosítását (pl. egyéni védőeszközök, munkahelyre belépés előtti hőmérés, új takarítási és fertőtlenítési protokoll 
a területeken, árufogadás higiéniai szabályozása, dolgozók önkéntes karanténja, „home office” munkavégzés stb.).

Továbbá a Társaság a 2020/2021 üzleti évben is folytatta a szűk keresztmetszetek beazonosítását és intézkedéseket tett 
emberi erőforrás oldalról (szigorú higiéniai követelmények), anyagellátási oldalról (alkohol és palack készletek felhalmo-
zása), valamint a logisztikai szolgáltató segítésére védőeszközök közös finanszírozására, valamint szigorúan betartotta a 
hitelbiztosító által meghatározott limiteket. Ezen intézkedések következtében a Társaság ebben az üzleti évben is megsza-
kítás nélkül el tudta látni a termelési és értékesítési tevékenységét.

Ezzel párhuzamosan a Társaság folyamatosan figyelte a járvány várható gazdasági hatásait is, így például a volumen előre-
jelzéseket vevőkategóriánként, és az ebből fakadó várható eredmény csökkenést. 

A Társaság ezen hatások figyelembe vételével több új üzleti, cash flow és likviditási tervet készített, először 4 hónapra, majd 
a teljes évre. A tervekben szereplő bevétel várható mértékét a kereskedelmi terület volumen előrejelzése és a begyűjtött piaci 
információk alapján folyamatosan újratervezte, a gasztromómiai helyek több, mint féléves zárvatartásával és a kiskereskede-
lem kisebb ütemű növekedésével számolva határozta meg. A Zwack árbevételének felét adó gasztronómiai értékesítés hét 
hónapon keresztül lényegében szünetelt, mivel a vírus terjedésének lassítása érdekében elrendelt korlátozó intézkedések 
miatt a gasztronómiai egységeket zárva kellett tartani. A teljes fogyasztás csak kisebb mértékben csökkent, mert a kiskeres-
kedelem növekedése, ha nem is teljes egészében, de részben ellensúlyozni tudta a gasztronómiai árbevétel kiesést.

A Társaság következő üzleti éves tervét a Covid válságot követő fogyasztás fellendülésre alapozva készítette el, amiben a 
jövő évre közel 11%-os nettó árbevétel növekedést tervez, melynek elengedhetetlen feltétele a korábbi fogyasztói bizalom 
kiépülése és a gasztronómia újra éledése. A növekedést támogatja továbbá az év elején végrehajtott áremelés és számos 
új termékbevezetés, mint az Unicum Barista, a Fütyülős legújabb íze a kókusz-ananász vagy a Kalinka új ízvariánsai.
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A Társaság felmérése alapján továbbra sincsenek olyan ingatlanok, gépek és berendezések, amelyek a járvány hatásai mi-
att használhatatlanná válnának vagy rövidülne az élettartamuk.

A Társaság idén sem azonosított olyan számottevő készletet, amelyik csökkentett volumenű termelés során használhatat-
lanná vagy csökkent értékűvé válna.

A Társaság vevőinek 95%-a hitelbiztosított. A Társaság továbbra sem lát kockázatot abban, hogy a biztosító nem téríti meg 
a követeléseket, amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezne, mert betartja a biztosító által megkövetelt feltételeket, 
elsősorban a limiteket. A behajtási rizikó további csökkentésére a Társaság kiegészítő intézkedéseket tett, mint például ki 
nem fizettet áruk visszaszállítása, fizetési ütemezések, fizetési felszólító levelek kiküldési határidejének csökkentése, be-
hajtásra átadási határidő csökkentése. A fenti intézkedések hatására a vevői követelésekre elszámolt értékvesztés összege 
csökkent az előző évhez képes (lásd 4 (a) (ii) megjegyzés). Az első járvánnyal sújtott év tapasztalatai alapján vélelmezhető, 
hogy a második újranyitást követően a partnereink rendezni fogják a még fennálló minimális tartozásukat, így a Társaság 
nem lát további kockázatot a vevői követelésekkel kapcsolatosan. A Társaság továbbra sem azonosított olyan szerződéses 
kötelmet, amelyiknek jelenleg nem tud megfelelni. 

A Társaság az előző évben tartalékkészletet épített fel pl. Unicum késztermékből, hogy a kereskedelmi partnerek kiszolgá-
lását biztosítani tudja egy esetleges termelés leállás vagy csökkentett volumenű termelés esetén is. A Társaság ezeket az 
intézkedéseket ebben az üzleti évben is alkalmazta. 

A Társaság a várható cashflow hatások finanszírozására 2020. márciusban és 2020. áprilisban felvett hiteleket (kétszer 1,25 
milliárd Ft) 2021. márciusban és 2021. áprilisban visszafizette, majd 2021. áprilisban újabb háromszor 500 millió Ft hitelt 
vett fel és a bank által nem visszavonható hitelkeretszerződést is megújította, hogy a vírus okozta helyzetben is folyama-
tosan fizetni tudja beszállítóit, munkavállalóit, eleget tegyen adófizetési kötelezettségeinek (lásd 4 (ii) megjegyzés). A fenti 
hitelek gyakorlatilag a teljes 2021/22-es üzleti évre megadják a működés pénzügyi biztonságát. A vezetőség úgy véli, hogy 
ennek finanszírozási költsége lényegesen kisebb lesz, mint amekkora károkat okozhatna hosszabb távon a Társaságba ve-
tett bizalom megingása.

Összefoglalva, az eddig tett intézkedések megalapozták a biztonságos működést és a Társaság továbbra is úgy ítéli meg, 
hogy a járványügyi körülmények mellett is biztosítani tudja a tevékenységének a folytatását.

C. Az éves beszámoló elkészítésének alapja

A Társaság az egyedi pénzügyi kimutatást az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabvá-
nyok („EU IFRS” vagy „IFRS”) és a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek (továbbiakban 
a „Számviteli törvény”) az EU IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban 
készítette el.

Az éves beszámoló millió magyar forintban (mFt) a bekerülési érték elve alapján készül, kivéve az alábbi tételeket, amelyek 
minden fordulónapon alternatív értéken kerülnek elszámolásra.

TÉTELEK MÉRÉSI ELVEK

származékos pénzügyi eszközök (2 megjegyzés (g) 
(5) pont)

valós érték

nettó meghatározott juttatási kötelezettség (2 
megjegyzés (s) (2) pont)

a meghatározott juttatási kötelezettség jelenértéke

pénzben kiegyenlített részvényalapú kifizetési 
megállapodások (2 megjegyzés (s) (2)-(4) pontok)

valós érték

A Társaság Igazgatósága a 2021. május 25-i ülésén jóváhagyta a Társaság jelen beszámolójának kibocsátását, de a tulaj-
donosok éves Rendes Közgyűlése, amely a beszámoló elfogadására jogosult, az elfogadás előtt előírhat módosításokat. 

Az EU IFRS-szel összhangban álló éves beszámoló elkészítéséhez szükség van bizonyos kritikus számviteli becslések alkal-
mazására. Az EU IFRS megköveteli továbbá a menedzsmenttől, hogy becsléseket használjon a Társaság számviteli politi-
kája alkalmazásának folyamatában. Azokat a területeket, amelyek jelentősebb becslést igényelnek, vagy komplexek, vagy 
ahol a pénzügyi beszámolót illetően a feltételezések és becslések számottevőek, a 2. számú megjegyzés (u) pontjában 
mutatja be a Társaság.

Kibocsátott, de még nem hatályos standardok

Az EU által befogadott új standard-módosítások, amelyek a fordulónapon még nem hatályosak:
• IFRS 4 „Biztosítási szerződések” módosításai – IFRS 9 halasztása (az EU által befogadva 2020. december 15-én, hatályos 

a 2021. január 1-jével, vagy az azt követően kezdődő éves időszakokra)

• IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 és IFRS 16 módosításai – Kamatláb benchmark reform 2. fázis (az EU által befogadva 2021. 
január 13-án, hatályos a 2021. január 1-jével, vagy az azt követően kezdődő éves időszakokra)

A korai alkalmazást a Társaság egyik esetben sem választotta.

A következő kibocsátott új standardok és standard-módosítások a fordulónapon még nem hatályosak, és azokat az EU 
még nem fogadta be:

• IFRS 17 „Biztosítási szerződések”, és az IFRS 17 módosításai (2017. május 18-án bocsátották ki a standardot és 2020. júni-
us 25-én a módosításait, hatályos a 2023. január 1-jével, vagy az azt követően kezdődő éves beszámolási időszakokra)

• IFRS 16 Lízingek módosításai: Covid-19-hez kapcsolódó bérleti engedmények 2021. június 30-on túl (kibocsátás dátuma 
2021. március 31., hatályos a 2021. április 1-jével, vagy az azt követően kezdődő éves beszámolási időszakokra)
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• IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” módosításai: Kötelezettségek rövidként vagy hosszúként való besorolása, 
és Kötelezettségek rövidként vagy hosszúként való besorolása – A hatálybalépés dátumának elhalasztása (kibocsátás 
dátuma 2020. január 23., illetve 2020. július 15., hatályos a 2023. január 1-jével, vagy az azt követően kezdődő éves be-
számolási időszakokra)

• IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” módosításai és IFRS Gyakorlati Állásfoglalás 2: Számviteli politikák közzététe-
le (kibocsátás dátuma 2021. február 12., hatályos a 2023. január 1-jével, vagy az azt követően kezdődő éves beszámolási 
időszakokra)

• IAS 8 „Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák”: Számviteli becslések fogalma (kibocsátás dátuma 
2021. február 12, hatályos a 2023. január 1-jével, vagy az azt követően kezdődő éves beszámolási időszakokra)

• IAS 16 „Ingatlanok, gépek és berendezések” módosításai – Rendeltetésszerű használat előtti bevételek (kibocsátás dátu-
ma 2020. május 14, hatályos a 2022. január 1-jével, vagy az azt követően kezdődő éves beszámolási időszakokra)

• IAS 37 „Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések” módosításai – Szerződés teljesítésének költségei 
(kibocsátás dátuma 2020. május 14, hatályos a 2022. január 1-jével, vagy az azt követően kezdődő éves beszámolási idő-
szakokra)

• IAS 12 „Nyereségadók” módosításai: Egyetlen ügyletből keletkező eszközökhöz és kötelezettségekhez kapcsolódó ha-
lasztott adó (kibocsátás dátuma 2021. május 6., hatályos a 2023. január 1-jével, vagy az azt követően kezdődő éves be-
számolási időszakokra)

• Koncepcionális Keretelvekre való hivatkozások az IFRS standardokban: IFRS 3 módosításai (kibocsátás dátuma 2020. 
május 14, alkalmazandó azokra az üzleti kombinációkra, amelyek esetében az akvizíció időpontja a 2022. január 1-én 
vagy azt követően kezdődő első éves beszámolási időszak kezdetére vagy azt követő időpontra esik)

• Éves felülvizsgálat 2018-2020 ciklus: IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16, IAS 41 módosításai (kibocsátás dátuma 2020. május 14. ha-
tályos a 2022. január 1-jével, vagy az azt követően kezdődő éves beszámolási időszakokra)

Ezeknek az új standardoknak és standard-módosításoknak várhatóan nem lesz lényeges hatása ezekre az egyedi pénz-
ügyi kimutatásokra abban az időszakban, amikor azokat először alkalmazzák.

MEGJEGYZÉS 2 – SZÁMVITELI POLITIKA

A pénzügyi kimutatások készítése során a Társaság következő jelentős számviteli politikákat következetesen alkalmazta 
minden bemutatott évre vonatkozóan, kivéve, ha másképp szerepel. 

A. Lényeges változások a számviteli politikákban

A tárgyévtől hatályos és alkalmazott új standardok, standard-módosítások és új értelmezések

A Társaság 2019. április 1-től először alkalmazta az IFRS 16 Lízingek standardot (2. (q) megjegyzést). Az IFRS 16 első alkal-
mazásának hatását a 2.A. (ii) megjegyzés mutatja be.

A következő új „standard módosítások” hatályosak a 2020. január 1-étől vagy azt követően induló éves beszámolási idő-
szakokra, amelyeket a Társaság 2020. április 1-étől alkalmaz először, de ezek egyikének sincs lényeges hatása ezen pénz-
ügyi kimutatásokra:

• IFRS 3 „Üzleti kombinációk” módosításai: „Üzleti tevékenység” fogalma (kibocsátás dátuma 2018. október 22., alkalma-
zandó egyrészt azokra az üzleti kombinációkra, amelyek esetében az akvizíció időpontja a 2020. január 1-én vagy azt 
követően kezdődő első éves beszámolási időszak kezdetére vagy azt követő időpontra esik, másrészt a 2020. április 21-
én vagy azt követően végbemenő eszközbeszerzésekre)

• IFRS 9, IAS 39 és IFRS 7 módosításai: Kamatláb benchmark reform (kibocsátás dátuma 2019. szeptember 26., hatályos a 
2020. január 1-én vagy az azt követően kezdődő éves időszakokra)

• IFRS 16 „Lízingek” módosításai: Covid-19-hez kapcsolódó bérleti engedmények (kibocsátás dátuma 2020. május 28., az 
EU által befogadott IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásokban legkésőbb 2020. június 1-jétől alkalmazandó a 2020. janu-
ár 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre, de csak a lízingbe vevőkre alkalmazható)

• Az IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” és az IAS 8 „Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és 
hibák” módosításai: A „lényeges” fogalma (kibocsátás dátuma 2018. október 31, hatályos a 2020. január 1-jén vagy azt 
követően kezdődő éves időszakokra)

• Koncepcionális Keretelvekre való hivatkozások az IFRS standardokban (kibocsátás dátuma 2018. március 29, hatályos a 
2020. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra vonatkozóan hatályos)

B. Lényeges számviteli politikák

(a) Szegmens jelentés

A Társaság vezető operatív döntéshozója a Zwack Unicum Nyrt. vezérigazgatója, aki felelős az erőforrások elosztásáért, 
valamint ezek teljesítményének havi szintű értékeléséért. A vezető operatív döntéshozó a működési eredményeket csak a 
Társaság szintjén értékeli, ezért a Társaság egy szegmensnek tekinthető. A vezérigazgató által áttekintett egyenlegek ösz-
szhangban vannak az ezen éves beszámolóban közzétett egyenlegekkel.

(b) Társult vállalkozásokban lévő befektetések

Társult vállalkozásokban lévő befektetések bekerülési érték módszerrel kerülnek könyvelésre. Minden olyan esetben, ami-
kor bizonyos események vagy a körülmények megváltozása arra utal, hogy a befektetés könyv szerinti értéke nem térülne 
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meg, a Társaság megvizsgálja, hogy bekövetkezett-e értékvesztés. Az értékvesztés mértéke az eszköz könyv szerinti érté-
ke és megtérülő értéke közötti különbség, amely egyéb működési ráfordításként kerül elszámolásra.

(c) Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek átszámítása

A pénzügyi kimutatásokban szereplő adatok a Társaság elsődleges működési környezetének pénznemében (funkcionális 
pénznem) szerepelnek. A pénzügyi kimutatások adatai forintban szerepelnek, amely a Társaság funkcionális és prezentá-
lási pénzneme.

A külföldi pénznemben fennálló monetáris eszközök és kötelezettségek a fordulónapon érvényes hivatalos árfolyamon ke-
rülnek átszámításra a funkcionális pénznemre. Az eredeti bekerülési értéken külföldi pénznemben értékelt nem monetáris 
eszközök és kötelezettségek átszámítása az ügylet napján érvényes árfolyamon történik. A külföldi pénznemben bonyolí-
tott ügyletek az ügylet időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek átszámításra a funkcionális pénznemre. Minden ebből 
származó árfolyam-különbözet az egyéb működési bevételek/költségek között kerül kimutatásra.

(d) Ingatlanok, gépek és berendezések

Az ingatlanokat, gépeket és berendezéseket az elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken mutatják be. 
Az értékcsökkentést lineáris vagy teljesítményarányos módszerrel számolják el az eszközök hasznos élettartamára. 

A beruházások bekerülési értéken szerepelnek, tükrözve azok készültségi fokát a fordulónapon.

Az aktiválás után felmerült költségek az eszközök bekerülési értékében, vagy azon kívül külön eszközként vannak kimutat-
va, de csak abban az esetben, ha nagy bizonyossággal megállapítható, hogy ezen költségek a jövőbeni eszközhasználat 
során megtérülnek. 

Minden más javítás és fenntartás költségként kerül megjelenítésre az eredményben, abban a pénzügyi időszakban, ame-
lyikben felmerül.

Az alkalmazott hasznos élettartamok az alábbiak:

Épületek 15–50 év
Gépek és berendezések 7–10 év
Gépjárművek 3–5 év vagy 150 000–160 000 km
Egyéb eszközök 2–7 év
A telkekre nem számolnak el értékcsökkenést. 

A Társaság évente felülvizsgálja a hasznos élettartamot és a maradványértéket. 

Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítéséből származó nyereségeket vagy veszteségeket a könyv szerinti érték és a 
bevételek közötti különbséggel határozzák meg.

Ezek a tárgyévi eredményben szerepelnek az egyéb működési bevételek vagy ráfordítások között.

(e) Immateriális javak

A védjegyeket és licenszeket az elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken mutatják ki, melyek megha-
tározott hasznos élettartama véges. 

Az amortizációt lineáris módszerrel számítják, a védjegyek és licenszek költségeit a becsült hasznos élettartamuk szerint, 
5–10 év között amortizálják. 

A vásárolt szoftvereket az adott szoftver beszerzési és a használatbavételi költségének összegében aktiválják. Ezeket a 
költségeket a becsült hasznos élettartamuk szerint, 3 - 6 év között amortizálják.  

(f) Nem pénzügyi eszközök értékvesztése

A készleteken és a halasztott adó követeléseken kívüli nem pénzügyi eszközökre vonatkozóan értékvesztési vizsgálatot végez-
nek minden esetben, amikor események vagy a körülmények változásai azt jelzik, hogy a könyv szerinti érték lehet, hogy nem 
térül meg.

Értékvesztésként azt az összeget számolják el, amellyel a könyv szerinti érték a megtérülő értéket meghaladja. A megtérülő 
érték az eszköz értékesítési költségekkel csökkentett valós értéke és a használati érték közül a magasabb. Az értékvesztés 
mértékét a legalacsonyabb olyan pénzbevételt generáló szinten határozzuk meg, ami nagyrészt független egyéb eszközökből 
vagy eszközcsoportokból származó pénzbevételektől. A nem pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztését minden mérlegké-
szítéskor az értékvesztés esetleges visszaforgatása céljából felülvizsgálja a Társaság. Ez az értékvesztés az egyéb működési 
ráfordítások között kerül kimutatásra.

(g) Pénzügyi instrumentumok

(1) Megjelenítés és kezdeti értékelés

Vevőkövetelések és kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kezdeti megjelenítésére azok keletkeztetésekor kerül 
sor. Minden egyéb pénzügyi eszköz és pénzügyi kötelezettség kezdeti megjelenítése akkor történik, amikor Társaság szerző-
déses féllé válik az instrumentum szerződéses feltételei tekintetében.

A pénzügyi eszközök (kivéve a jelentős finanszírozási komponens nélküli vevőköveteléseket) és a pénzügyi kötelezettségek 
kezdeti értékelése – amennyiben az adott instrumentum nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt – a közvetlenül a 
megszerzésnek vagy kibocsátásnak tulajdonítható tranzakciós költségekkel növelt vagy csökkentett valós értéken történik. 
A vevőkövetelések nem tartalmaznak jelentős finanszírozási komponenst, ezért ezek kezdeti értékelése ügyleti áron történik, 
és ezeknek nincs szerződéses kamatlába. Ez azt jelenti, hogy az ezekre a követelésekre vonatkozó effektív kamatláb nulla.
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(2) Besorolás és későbbi értékelés

Kezdeti megjelenítéskor egy pénzügyi eszköz amortizált bekerülési értéken; egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken – adósságinstrumentumok; egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken – tőkeinstrumentumok; vagy ered-
ménnyel szemben valós értéken értékeltként kerül besorolásra.

A pénzügyi eszközök nem kerülnek átsorolásra kezdeti megjelenítésüket követően, kivéve, ha a Társaság megváltoztatja 
a pénzügyi eszközök kezelésére alkalmazott üzleti modelljét, amely esetben minden érintett pénzügyi eszköz átsorolásra 
kerül az üzleti modell megváltoztatását követő első beszámolási időszak első napjával.

Egy pénzügyi eszköz értékelése amortizált bekerülési értéken történik, ha az megfelel mindkét alábbi feltételnek és nincs 
az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölve:
• olyan üzleti modellben tartják, amelynek célja eszközök szerződéses cash flow-k beszedése érdekében történő tartása; és
•  szerződéses feltételei meghatározott időpontokban olyan cash flow-kat eredményeznek, amelyek kizárólag tőkeösszeg- 

és a kintlévő tőkeösszeg utáni kamatkifizetések.

Egy adósságinstrumentum értékelése egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken történik, ha az megfelel mindkét 
alábbi feltételnek, és nincs az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölve:
• olyan üzleti modellben tartják, amely mind szerződéses cash flow-k beszedésével, mind pénzügyi eszközök eladásával 

éri el célját; és
• szerződéses feltételei meghatározott időpontokban olyan cash flow-kat eredményeznek, amelyek kizárólag tőkeösszeg- 

és kintlévő tőkeösszeg utáni kamatkifizetések.

Nem kereskedési céllal tartott tőkeinstrumentum kezdeti megjelenítésekor a Társaság visszavonhatatlanul választhatja azt, 
hogy a befektetés valós értékének későbbi változásait az egyéb átfogó jövedelemben mutatja be. Az ilyen választási dön-
tés meghozatala befektetésenként történik.

Minden olyan pénzügyi eszköz értékelése, amely nem amortizált bekerülési értéken vagy egyéb átfogó jövedelemmel 
szemben valós értéken kerül értékelésre a fentiekben leírtak szerint, eredménnyel szemben valós értéken történik. Ezek 
közé tartozik minden származékos pénzügyi eszköz. A Társaság kezdeti megjelenítéskor visszavonhatatlanul az eredmény-
nyel szemben valós értéken értékeltként jelölhet meg egy pénzügyi eszközt, amely máskülönben megfelel az amortizált 
bekerülési értéken vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken való értékelés követelményeinek, ha ez 
megszüntet vagy lényegesen csökkent valamely számviteli meg nem felelést, amely ellenkező esetben előállna.

Az üzleti modell értékelése céljából a „tőkeösszeg” az adott pénzügyi eszköz kezdeti megjelenítéskori valós értékeként ke-
rül meghatározásra. A „kamat” a pénz időértékének, egy meghatározott időszak alatt kint levő tőkeösszeggel kapcsolatos 
hitelkockázatnak, és egyéb alapvető hitelezési kockázatoknak és költségeknek (pl. likviditási kockázat és adminisztratív 
költségek) az ellenértékeként, valamint egy nyereségrátaként került meghatározásra.

Annak értékelése során, hogy a szerződése cash flow-k kizárólag tőkeösszeg- és kamatfizetések-e, a Társaság az instru-
mentum szerződéses feltételeit veszi figyelembe. Ez magában foglalja annak értékelését, hogy a pénzügyi eszköz tartal-
maz-e olyan szerződéses feltételt, amely módosíthatja a szerződéses cash flow-k ütemezését vagy összegét úgy, hogy az 
ne feleljen meg ennek a feltételnek.

A pénzügyi eszközök későbbi értékelésének, valamint a nyereségeknek és veszteségeknek az összefoglalása a következő:

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi esz-
közök

Ezeknek az eszközöknek a későbbi értékelése valós értéken 
történik. A nettó nyereség és veszteség, beleértve az esetle-
ges kamat- és osztalékbevételt, az eredményben kerül meg-
jelenítésre.

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök Ezeknek az eszközöknek a későbbi értékelése amortizált 
bekerülési értéken történik az effektív kamatláb módszer 
használatával. Az amortizált bekerülési értéket csökkentik 
az értékvesztés miatti veszteségek. A kamatbevétel, az árfo-
lyamnyereség és -veszteség, valamint az értékvesztés meg-
jelenítése az eredményben történik. A kivezetésből szár-
mazó esetleges nyereség vagy veszteség az eredményben 
kerül megjelenítésre.

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken érté-
kelt adósságinstrumentumok

Ezeknek az eszközöknek a későbbi értékelése valós érté-
ken történik. Az effektív kamatláb módszerrel számított ka-
matbevétel, a devizaárfolyam-nyereségek és -veszteségek, 
valamint az értékvesztés az eredményben kerülnek megje-
lenítésre. Az egyéb nettó nyereségek és veszteségek megje-
lenítése az egyéb átfogó jövedelemben történik. Kivezetés-
kor az egyéb átfogó jövedelemben felhalmozott nyereség és 
veszteség átsorolásra kerül az eredménybe.

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt 
tőkeinstrumentumok

Ezeknek az eszközöknek a későbbi értékelése valós érté-
ken történik. Az osztalék bevételként az eredményben kerül 
megjelenítésre, kivéve, ha az osztalék egyértelműen a be-
fektetés bekerülési értékének részleges megtérülését jelenti. 
Az egyéb nettó nyereségek és veszteségek megjelenítése az 
egyéb átfogó jövedelemben történik, és soha nem kerülnek 
átsorolásra az eredménybe.
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A munkavállalói kölcsönök amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközökként kerülnek besorolásra. A nyújtott 
munkavállalói kölcsönök névértéke és a munkavállalói kölcsön kezdeti valós értéke közötti különbözet elhatárolt munkaválla-
lói juttatásként kerül megjelenítésre. A nyújtott kölcsön utáni, effektív kamatláb módszerrel számított kamatbevétel pénzügyi 
műveletek bevételeként kerül megjelenítésre, az elhatárolt munkavállalói juttatások pedig egyenletesen kerülnek amortizá-
lásra a „Munkavállalói juttatási ráfordítások” közé az előírt szolgálati idő alatt, amely megfelel a kölcsön futamidejének

Pénzügyi kötelezettségek
A pénzügyi kötelezettségek besorolása amortizált bekerülési értéken vagy az eredménnyel szemben valós értéken értékelt-
ként történik. 

Egy pénzügyi kötelezettség akkor kerül az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként besorolásra, ha kereskedési 
céllal tartottként kerül besorolásra, származékos termék, vagy a kezdeti megjelenítéskor ilyenként kerül megjelölésre. Az 
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek értékelése valós értéken történik, a nettó nyereségek 
és veszteségek, beleértve bármilyen kamatráfordítást is, az eredményben kerülnek megjelenítésre. 

Az egyéb pénzügyi kötelezettségek későbbi értékelése amortizált bekerülési értéken történik az effektív kamatláb módszer 
használatával. A kamatráfordítás, valamint az árfolyamnyereségek és -veszteségek az eredményben kerülnek megjelenítésre. 
A kivezetés bármely nyeresége vagy vesztesége is az eredményben kerül megjelenítésre.

(3) Kivezetés

Pénzügyi eszköz kivezetésére akkor kerül sor, amikor a pénzügyi eszközből származó cash flow-kra vonatkozó szerződéses 
jogok lejárnak; vagy a Társaság átadja a cash flow-kra vonatkozó szerződéses jogokat egy olyan ügyletben, amelyben lé-
nyegileg az összes, a pénzügyi eszköz tulajdonlásával járó kockázat és haszon átadásra kerül, vagy amelyben a Társaság nem 
adja át, és nem is tartja meg lényegileg az összes tulajdonlással járó kockázatot és hasznot és nem tartja meg a pénzügyi 
eszköz ellenőrzését.

Pénzügyi kötelezettség kivezetésére akkor kerül sor, amikor a szerződéses kötelmeknek eleget tettek, azokat eltörölték, vagy 
azok lejártak. A pénzügyi kötelezettség akkor is kivezetésre került, amikor annak feltételeit módosítják és a módosított kö-
telezettség cash flow-i lényegesen eltérőek, amely esetben a módosított feltételek alapján új pénzügyi kötelezettség kerül 
megjelenítésre valós értéken.

Egy pénzügyi kötelezettség kivezetésekor a megszűnt könyv szerinti érték és a fizetett ellenérték (beleértve az átadott nem 
pénzbeli eszközöket és az átvállalt kötelezettségeket is) közötti különbözet az eredményben kerül megjelenítésre.

(4) Nettósítás

A pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek akkor és csak akkor kerülnek nettósításra és nettó módon kimutatásra a 
pénzügyi helyzet kimutatásban, amikor a Társaságnak jelenleg jogilag kikényszeríthető joga van az összegeket nettósítani, 
és szándéka van azok nettó módon történő pénzügyi rendezésére, vagy egyidejűleg szándékozik realizálni az eszközöket és 
kiegyenlíteni a kötelezettségeket.

(5) Származékos pénzügyi instrumentumok

A Társaság alkalmanként határidős devizaügyleteket köt a devizában fennálló fizetési kötelmekhez kapcsolódó devizaárfo-
lyam-kockázat csökkentése érdekében.

A Társaság nem alkalmaz fedezeti számvitelt pénzügyi instrumentumaira.

A származékos termékeket valós értéken értékeli, annak változásait az eredményben jeleníti meg.

A beágyazott származékos termékek elkülönítésre kerülnek az alapszerződéstől és elkülönítetten kerülnek elszámolásra, ha 
az alapszerződés nem pénzügyi eszköz és teljesülnek bizonyos kritériumok.

(6) Nem származékos pénzügyi eszközök értékvesztése

Pénzügyi instrumentumok és szerződéses eszközök
Várható hitelezési veszteségekre elszámolt értékvesztések kerülnek megjelenítésre a következőkre:
• amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök, 
• szerződéses eszközök.
Az elszámolt értékvesztés a teljes élettartam alatti várható hitelezési veszteséggel egyező összegben kerül értékelésre, 
kivéve az adósságinstrumentumok esetében (beleértve a bankszámlaegyenlegeket is), amelyekre vonatkozóan a hitelkoc-
kázat (vagyis a pénzügyi instrumentum várható élettartama során bekövetkező nemteljesítés kockázata) nem növekedett 
jelentősen a kezdeti megjelenítés óta. 

Ez utóbbi esetben az elszámolt értékvesztés értékelése a 12 havi várható hitelezési veszteségekkel megegyező összegben 
történik.

A vevőkövetelések és a szerződéses eszközök nem tartalmaznak jelentős finanszírozási komponenst, ezért az ezekre az 
eszközökre vonatkozó elszámolt értékvesztés értékelése mindig a teljes élettartam alatti várható hitelezési veszteségekkel 
megegyező összegben történik, értékvesztés mátrix használatával.

A teljes élettartam alatt várható hitelezési veszteségek a pénzügyi instrumentum várható élettartama alatt lehetséges ösz-
szes nemteljesítési eseményből eredő várható hitelezési veszteségek.

A 12 havi várható hitelezési veszteség a teljes élettartam alatt várható hitelezési veszteségnek az a része, amely a forduló-
nap után 12 hónapon belül (vagy rövidebb időszak alatt, ha az adott instrumentum várható élettartama kevesebb, mint 12 
hónap) lehetséges nemteljesítési eseményekből ered.
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A várható hitelezési veszteség becslése során figyelembe vett leghosszabb időszak az a leghosszabb szerződéses időtar-
tam, amely során a Társaság ki van téve hitelkockázatnak.

A Társaság alacsony hitelkockázatúnak tekint egy adósságinstrumentumot, amikor annak hitelkockázati besorolása meg-
egyezik a „befektetésre ajánlott” besorolás nemzetközileg elfogadott meghatározásának. A Társaság a Moody’s Baa3 vagy 
magasabb, illetve az S&P és Fitch BBB- és magasabb besorolásait tekinti ilyennek.

Annak meghatározásakor, hogy egy pénzügyi eszköz hitelkockázata jelentősen növekedett-e a kezdeti megjelenítés óta, 
valamint a várható hitelezési veszteségek becslése során a Társaság az aránytalanul magas költség vagy erőfeszítés nélkül 
rendelkezésre álló releváns, ésszerű és indokolható információkat veszi figyelembe. Ez tartalmaz kvantitatív és kvalitatív 
információkat és elemzést is, a Társaság múltbeli tapasztalatai és tájékozott hitelminősítés alapján, és magában foglal elő-
retekintő információkat.

A Társaság azzal a feltételezéssel él, hogy a hitelkockázat nem nőtt jelentősen, ha a pénzügyi instrumentumot alacsony 
hitelkockázatúként határozták meg a fordulónapon. Egyéb esetekben a Társaság akkor él azzal a feltételezéssel, hogy egy 
pénzügyi eszköz hitelkockázata jelentősen nőtt, ha több mint 30 napos késedelemben van.

A Társaság akkor tekint egy pénzügyi eszközt nem teljesítőnek, amikor:  
• nem valószínű, hogy a hitelfelvevő teljes egészében kifizeti hitelkötelmeit a Társaságnak anélkül, hogy a Társaság olyan 

intézkedésekhez folyamodna, mint a biztosíték érvényesítése (ha van biztosíték); vagy
• a pénzügyi eszköz több mint 90 napos késedelemben van.

A várható hitelezési veszteség a hitelezési veszteségek valószínűséggel súlyozott becslése. A hitelezési veszteségek értékelé-
se az összes cash flow-hiány (vagyis a Társaságot a szerződésnek megfelelően megillető cash flow-k és a Társaság által várt 
cash flow-k különbsége) jelenértékeként történik. A Társaság bizonyos vevőköveteléseket hitelbiztosítással biztosít, amely 
szintén figyelembe vételre kerül a várható hitelezési veszteségek számításakor.

A vevőköveteléseken és szerződéses eszközökön kívüli pénzügyi eszközök esetében a várható hitelezési veszteségek a pénz-
ügyi eszköz effektív kamatlábával diszkontálásra kerülnek.

Megromlott hitelképességű pénzügyi eszközök
Minden mérlegfordulónapon a Társaság felméri, hogy az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök megrom-
lott hitelképességűek-e. Egy pénzügyi eszköz akkor „megromlott hitelképességű”, amikor bekövetkezett a pénzügyi eszköz 
becsült jövőbeli cash flow-ra hátrányos hatással lévő egy vagy több esemény.

Bizonyítékok, hogy egy pénzügyi eszköz „megromlott hitelképességű,” magában foglalja a következő megfigyelhető adato-
kat is:
• a hitelfelvevő vagy kibocsátó jelentős pénzügyi nehézségei;
• szerződésszegés, mint például nemteljesítés vagy több mint 90 napos késedelem;
• hitel vagy előleg átütemezése a Társaság által olyan feltételekkel, amelyeket a Társaság máskülönben nem mérlegelne;
• valószínű, hogy a hitelfelvevő csődbe megy, vagy egyéb pénzügyi átalakítás alá kerül; vagy
• egy értékpapír aktív piacának pénzügyi nehézségek miatti megszűnése.

A várható hitelezési veszteségre képzett értékvesztés bemutatása a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban
Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztése az eszközök bruttó értékéből kerül 
levonásra.

Leírás
Egy pénzügyi eszköz bruttó könyv szerinti értéke leírásra kerül, amikor nem várható ésszerűen a pénzügyi eszköz egészének 
vagy egy részének megtérülése. A Társaság egyedi értékelést végez a leírás ütemezésére és összegére vonatkozóan annak 
alapján, hogy várható-e ésszerűen megtérülés. A Társaság nem számít jelentős megtérülésre a leírt összegből. Leírt pénzügyi 
eszközökre azonban továbbra is folyhatnak végrehajtási tevékenységek a Társaság esedékes összegek behajtására vonatko-
zó eljárásainak való megfelelés érdekében.

(h) Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

A pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek a készpénzt, a látra szóló bankbetéteket, az eredetileg három hónapos 
vagy annál rövidebb lejáratú magas likviditással rendelkező befektetéseket, és a folyószámlahiteleket foglalják magukban. 
A folyószámlahitelek a rövid lejáratú kötelezettségekben szereplő hitelek között kerülnek bemutatásra a pénzügyi helyzet 
kimutatásban.

(i) Csomagolóanyagok

A beszámoló készítésekor érvényben lévő hasznos élettartamok:

Raklapok 3 év

(j) Készletek

A készleteket a bekerülési érték és a nettó realizálható érték közüli alacsonyabb értéken tartják nyilván. A bekerülési érték 
megállapítása a súlyozott átlagár módszerével történik. A késztermék és a befejezetlen termelés bekerülési értéke tartalmaz-
za az alapanyag költségét, a közvetlen munkabért, egyéb közvetlen költségeket, valamint a normál működési tevékenység 
alapján felosztott fix költségeket, de nem tartalmazza a hitelfelvételi költségeket. A nettó realizálható érték a szokásos üz-



17

ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES JELENTÉS 2020 – 2021KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI JELENTÉSI SZABVÁNYOK SZERINT

letmenet során a becsült értékesítési ár csökkentve a befejezés becsült költségeivel és az értékesítéshez szükséges becsült 
költségekkel.

Az alkatrészek értéke a beszerzési ár mínusz az elavult, elfekvő készletekre képzett értékvesztés összege.

(k) Árbevétel megjelenítése

Az IFRS 15 értelmében, árbevétel megjelenítésére akkor kerül sor, amikor a Társaság egy ígért áru vagy szolgáltatás (vagyis 
egy eszköz) vevőnek való átadásával kielégít egy teljesítési kötelmet. Az eszköz átadottnak minősül, amikor (vagy amint) a 
vevő ellenőrzést szerez az eszköz felett (egy adott időpontban vagy az idő előrehaladtával).

Egyetlen megállapodás keretében csomagként nyújtott áruk vagy nyújtott szolgáltatások esetében a Társaság elkülönült 
teljesítési kötelmekként számolja el az önálló árukat és szolgáltatásokat, ha azok különállóak, vagyis, ha (a) egy ígéret a szer-
ződésben szereplő egyéb ígéretektől elkülönülten azonosítható, és (b) a vevő azt vagy önmagában vagy a számára könnyen 
elérhető más erőforrásokkal együtt hasznosítani tudja. Az ellenérték felosztásra kerül a különálló árukra és szolgáltatásokra 
azok relatív önálló eladási árai alapján, amelyek azon listaárak alapján kerülnek meghatározásra, amelyeken a Társaság elkü-
lönült ügyletek során értékesíti az árukat és szolgáltatásokat. Minden kapcsolódó kereskedelmi és mennyiségi engedmény 
arányosan felosztásra kerül a szerződés minden teljesítési kötelmére, kivéve bizonyos kritériumok teljesülése esetén.

Az árbevétel az ügyleti áron kerül értékelésre, amely a vevővel kötött szerződésben ígért ellenérték összege, bele nem értve 
a harmadik felek nevében beszedett összegeket, mint például egyes értékesítési adókat. Az ügyleti ár nem tartalmazza az 
adóhatóság nevében beszedett általános forgalmi adót.

A Társaságnál jövedéki adó merül fel, amely akkor válik fizetendővé, amikor a termék elhagyja az adóraktárat, amely általá-
ban akkor történik, amikor a terméket értékesítik egy vevőnek. A jövedéki adó nem szerepel a számlán elkülönült tételként, az 
adó növekedése lehet, hogy nem minden esetben kerül áthárításra a vevőre, és ha a vevő nem teljesíti a fizetési kötelezettsé-
gét a kapott termékért, a Társaság nem tudja visszaigényelni az adót.

A Társaságnál népegészségügyi termékadó is merül fel, amely akkor fizetendő, amikor a termékeket eladják. A számlán fel-
tüntetik, hogy a Társaság az adókötelezettség alanya. Ezen adó növekedése minden esetben áthárításra kerül a vevőre, és ha 
a vevő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét a kapott termékért, a Társaság nem tudja visszaigényelni az adót.

Az iparágban alkalmazott általános gyakorlatoknak való megfelelés érdekében a Társaság 2021-ben a jövedéki adót és né-
pegészségügyi termékadót elkülönült tételsoron mutatja ki az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban. Az átfogó jö-
vedelemre vonatkozó kimutatásban bemutatott „árbevétel, jövedéki adóval és népegészségügyi termékadóval bruttósítva” 
sor tartalmazza, míg az „árbevétel, jövedéki adóval és népegészségügyi termékadóval nettósítva” sor nem tartalmazza a 
jövedéki adót és népegészségügyi termékadó. Korábban a bevétel ezen adók nélkül került bemutatásra egyetlen tételként.

Az alábbi táblázat összefoglalja a Társaság pénzügyi kimutatásaira gyakorolt hatásokat:

Előző év 
jelentése 
szerint

Változás Újra 
megállapított 

érték

Árbevétel, jövedéki adóval és népegészségügyi termékadóval 
bruttósítva

26 358 26 358

Jövedéki adó (7 632) (7 632)

Népegészségügyi termékadó (4 766) (4 766) 

Árbevétel, jövedéki adóval és népegészségügyi termékadóval 
nettósítva*

13 960 13 960

* „Bevétel” a 2020-as pénzügyi kimutatásokban

A változó ellenérték olyan mértékben kerül belefoglalásra az ügyleti árba, amilyen mértékben nagyon valószínű, hogy a 
megjelenített halmozott árbevétel összegében nem fog sor kerülni jelentős visszaírásra akkor, amikor a változó ellenértékhez 
kapcsolódó bizonytalanság a későbbiekben megoldódik. A változó ellenérték kereskedelmi és mennyiségi engedményeket 
és hasonló tételeket foglal magában. 

A vevőknek (kereskedőknek) a termékek szembetűnő vagy kiemelt polcon való elhelyezéséért, a pénztáraknál lévő gondo-
lákba helyezéséért, vagy hirdetéseknek reklámkiadványokban való megjelenítéséért fizetett összegek változó ellenértékként 
kerülnek kezelésre az ügyleti ár meghatározása során. A vevőknek fizetett összegek ösztönzőkként csökkentik az ügyleti árat, 
mivel nem tekinthetők a vevőktől kapott külön szolgáltatásnak.

A Társaság alkalmazza az arra vonatkozó gyakorlati megoldást, hogy nem tesz közzé információkat a fordulónapon ki nem 
elégített (vagy részben kielégítetlen) teljesítési kötelmekről, azon az alapon, hogy minden teljesítési kötelme olyan szerződé-
seknek a része, amelyeknek eredeti várható időtartama egy év vagy annál kevesebb.

Saját termékek és forgalmazott áruk értékesítésének árbevétele abban az időpontban kerül megjelenítésre, amikor a Társa-
ság leszállította az árukat a vevőnek, a vevő elfogadta az árukat, és valószínű, hogy a Társaság be fogja szedni az ellenértéket. 
A Társaságnak az általános szabályokon (pl. hibás áru) túlmenően nincs visszavételi kötelezettsége.

A Társaság kiszállításkor számlázza a vevőnek az áruk árát. A számlában foglalt engedmény mellett a Társaság forgalom 
alapján is nyújt engedményt a vevőknek. Az áruértékesítésről szóló számla nem tartalmazza a mennyiségi engedményt, ezért 
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a vevőnek járó mennyiségi engedmény a fordulónapon „vevőknek fizetendő (járó) összegek” megnevezéssel kerül bemuta-
tásra a „szállítók és egyéb kötelezettségek” között.

(l) Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások a saját előállítású készletek előállítása során használt anyagokat, valamint az egyéb felhasz-
nált anyagok költségeit, a készletek bekerülési értékének részét képező, az előállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, a 
saját előállítású készletek aktivált értéke változásait és az eladott áruk beszerzési értékét tartalmazzák.

A Társaság a márkatulajdonos szállítóktól visszatérítéseket kaphat a tőlük beszerzett áruk értékesítéséhez kapcsolódóan, 
mint például a 2. (u) (3) megjegyzésben említett, kereskedőknek fizetett összegek megtérítése. Az ilyen visszatérítések az 
eladott áruk beszerzési értéke csökkentéseként kerülnek megjelenítésre a vevőknek fizetendő ellenérték elszámolásának 
analógiájára.

(m) Egyéb működési ráfordítások

Azoknak az igénybevett szolgáltatásoknak az értéke, amelyek nem az anyagjellegű ráfordítások között mutatandók be 
(lásd a 2. (l) megjegyzést), az egyéb működési ráfordítások között kerülnek bemutatásra.

Azok a reklámanyagok, amelyek fő célja a Társaság termékeinek népszerűsítése, az egyéb működési ráfordítások között 
kerülnek elszámolásra, amint a Társaság jogában áll ezeknek az eszközöknek a használata, vagy a Társaság hozzáfér ezek-
hez az eszközökhöz.A helyi adó jogszabályok előírják, hogy építményadót kell fizetni a helyi önkormányzat illetékességi 
területén lévő építmények után annak a vállalkozásnak, aki a naptári év első napján a tulajdonos. A Társaság az adókötele-
zettség teljes összegét a kötelem keletkezésének időpontjában jeleníti meg ráfordításként.

(n) Egyéb működési bevételek

A Társaságnak felmerülhetnek marketingköltségei a márkatulajdonos szállítóktól vásárolt áruk értékesítésével kapcsolat-
ban, amelyeket a szállítók megtérítenek. A marketing költségek, szállítók általi visszatérítése egyéb működési bevételként 
kerül elszámolásra abban az időszakban, amikor a kapcsolódó költség megjelenítése történik.

(p) Céltartalékok

Kötelezettségekre kizárólag abban az esetben képeznek céltartalékot, ha a társaságnak múltbeli események nyomán a jelen-
ben (törvényes vagy vélelmezett) kötelezettsége keletkezik, és a kötelezettség teljesítéséhez valószínűsíthetően gazdasági 
hasznot megtestesítő erőforrásokat kell igénybe venni, és a kötelezettség összege megbízható módon megbecsülhető.

A Társaság céltartalékot számol el azon hátrányos szerződésekkel kapcsolatban, amikor a szerződésből származó várható 
jövőbeni bevétel kevesebb, mint a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó elkerülhetetlen költségek összege.

(q) Lízing

(i) Az IFRS 16 Lízingek első alkalmazása
A Társaság az IFRS 16 standardot 2019. április 1-jétől a módosított visszamenőleges módszer használatával alkalmazta. Ezen 
áttérési módszer szerint az első alkalmazás kummulált hatása az eredménytartalékban jelenítendő meg 2019. április 1-jén.

A Társaság az IFRS 16 első alkalmazásakor alkalmazta azt a gyakorlati megoldást, hogy az IFRS 16 standardot csak a 2019. 
április 1-je előtt megkötött, az IAS 17 standarddal és az IFRIC 4 értelmezéssel összhangban lízingként azonosított szerződé-
sekre alkalmazza. A Társaság nem értékelte újra azokat a szerződéseket, amelyek esetén az IAS 17 és az IFRIC 4 alapján nem 
azonosítottak lízinget, abból a szempontból, hogy azok IFRS 16 alapján tartalmaznak-e lízinget. Ezért a Társaság az IFRS 
16 szerinti lízing fogalmat csak a 2019. április 1-jén vagy ezt követően kötött vagy módosított szerződésekre alkalmazta.

A Társaság, mint lízingbe vevő, az IAS 17 szerint korábban operatív lízingként besorolt lízingjei esetében alkalmazta az IFRS 
16 által lehetővé tett, a rövid futamidejű lízingekre vonatkozó gyakorlati megoldást (beleértve a használati jog eszközöknek 
és kötelezettségeknek a megjelenítése alóli mentesítést olyan lízingek esetén, amelyek lízing futamideje az első alkalmazás 
kezdetétől számított 12 hónapon belül befejeződik), ezért az IFRS 16 első alkalmazásának az operatív lízing tekintetében 
nincs hatása ezekre a pénzügyi kimutatásokra. Ennek megfelelően az ilyen lízingekhez kapcsolódó lízingfizetéseket a Tár-
saság 2019. április 1-e után is lineárisan jeleníti meg ráfordításként a lízing futamideje alatt.

Az IAS 17 szerint korábban pénzügyi lízingként besorolt azon lízingek esetében, ahol a Társaság lízingbe vevő, az IFRS 16 
első alkalmazása időpontjában a használatijog-eszköz és a lízingkötelezettség könyv szerinti értéke megegyezik a lízin-
geszköznek és a lízingkötelezettségnek közvetlenül az első alkalmazás időpontja előtt az IAS 17 standard szerinti könyv 
szerinti értékével. Ennek megfelelően az IFRS 16 első alkalmazásának a pénzügyi lízing tekintetében nincs hatása ezekre a 
pénzügyi kimutatásokra. 

A lízingelt eszköz ingatlanok, gépek és berendezések között kimutatott könyv szerinti értéke 30 millió Ft, a kapcsolódó 
lízingkötelezettség pedig 41 millió Ft volt 2019. április 1-én. Lásd az 5. és 13. megjegyzéseket.

A Társaságnak nincsenek olyan szerződései, amelyekben lízingbe adó.

(ii) A szerződés lízing-e vagy tartalmaz-e lízinget
Egy szerződés kezdetén a Társaság értékeli, hogy a szerződés lízing-e, vagy tartalmaz-e lízinget. Egy szerződés akkor lí-
zing, vagy akkor tartalmaz lízinget, ha a szerződés átadja egy azonosított eszköz (mögöttes eszköz) használata feletti elle-
nőrzés jogát egy időszakra vonatkozóan ellenérték fejében. Annak értékelésére, hogy a szerződés átadja-e egy azonosított 
eszköz használata feletti ellenőrzés jogát, a Társaság az IFRS 16 standardot alkalmazza.
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A Társaság ezt a számviteli politikát a 2019. április 1-jén vagy ezt követően kötött vagy módosított szerződésekre alkalmazza.

(iii) A Társaság, mint lízingbe vevő
Egy lízing komponenst tartalmazó szerződés kezdetén vagy egy szerződés módosításakor a Társaság a szerződésben sze-
replő ellenértéket felosztja az egyes lízing komponensekre azok relatív egyedi árai alapján.

A Társaság, mint lízingbe vevő megjelenít egy használati jog eszközt és egy lízingkötelezettséget a lízing kezdetén. A hasz-
nálati jog eszközt kezdetben annak bekerülési értékén értékeli. A használati jog eszköz bekerülési értéke a lízingkötelezett-
ség kezdeti értéke, módosítva a lízing kezdetekor vagy azelőtt történt lízingfizetésekkel.

A Társaság a használati jog eszközt a későbbiekben lineáris módszerrel értékcsökkenti a lízing kezdetétől a lízingfutamidő 
végéig. A Társaság a használati jog eszköz értékét időszakonként csökkenti az értékvesztés miatti veszteséggel, ha van, és 
kiigazítja a lízingkötelezettség bizonyos újraértékeléseivel.

A lízingkötelezettség kezdeti értékelése a futamidő kezdetéig meg nem fizetett lízingfizetések jelenértékén történik a Tár-
saság járulékos kamatlábával. A Társaság a járulékos kamatlábát kamatlábak különböző külső finanszírozási forrásoktól 
való megszerzése révén határozza meg, és bizonyos kiigazításokat végez, hogy tükrözze a lízing feltételeit és a lízingelt 
eszköz típusát. A lízingkötelezettség értékelésébe belefoglalt lízingfizetések a fix összegű fizetések, beleértve a lényegileg 
fix összegű fizetéseket is. 

A lízingkötelezettség nem foglalja magában a mögöttes eszköz használatától függő változó lízingfizetéseket. 

A lízingkötelezettség értékelése amortizált bekerülési értéken történik az effektív kamatláb módszerrel. A Társaság a lí-
zingkötelezettséget újraértékeli, ha egy felülvizsgált, lényegileg fix lízingfizetés van.

Amikor a Társaság a lízingkötelezettséget ezen a módon újraértékeli, egy megfelelő kiigazítást végez a használati jog esz-
köz könyv szerinti értékében, vagy egy megfelelő kiigazítást számol el az eredményben, ha a használati jog eszköz könyv 
szerinti értéke nullára csökkent.

A Társaság a befektetési célú ingatlan fogalmának meg nem felelő használati jog eszközöket az ingatlanok, gépek és be-
rendezések között, a lízingkötelezettséget az egyéb kötelezettségek között mutatja ki a pénzügyi helyzetre vonatkozó 
kimutatásban.

A használatijog-eszközök hasznos élettartamai a következők:

     Használatijog-eszközök (szerszámok)  2-10 év, az egyedi szerződés alapján használatarányos leírással

A Társaság alkalmazza azt a gyakorlati megoldást, hogy nem jelenít meg sem használati jog eszközt, sem lízingkötelezett-
séget a rövid futamidejű lízingekre, és a kisértékű eszközökre vonatkozó lízingekre. Ezen lízingek esetén a lízingfizetéseket 
a Társaság költségként jeleníti meg lineáris módszerrel a lízingszerződés futamideje alatt.

E tekintetben rövid futamidejű a lízing, ha egy vételi opciót nem tartalmazó lízing futamideje a lízing kezdetén 12 hónapnál 
nem hosszabb. A Társaság a mögöttes eszköz értékét akkor tekinti kisértékűnek, ha annak értéke új állapotában nem ha-
ladja meg az 5 000 USD-t a mindenkori MNB középárfolyamán kalkulálva.

(r) Nyereségadók

(1) Társasági adó

A társasági adó az adóhatósággal szemben merül fel kötelezettségként. Az adó alapja a számviteli eredmény, melyet módo-
sítani kell a levonható és a le nem vonható tételekkel.

A Társaság 2017. április 1-től az egyedi IFRS éves beszámoló adatai alapján határozza meg a társasági adóját. A ténylegesen 
kalkulált adót meghaladó összeget a Társaság Egyéb működési ráfordításként számolja el. A Társaság döntése alapján az 
„Ingatlanok, gépek és berendezések” tétel tekintetében úgy határozza meg a társasági adóját, mintha nem tért volna át az 
IFRS-ekre.

A minimumadó tekintetében hasonló jogszabályi rendelkezés került kialakításra a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék 
vonatkozásában. 

(2) Halasztott adó

A halasztott adó, a mérleg kötelezettség módszerét alkalmazva, azon ideiglenes különbségek adózási kihatásait tükrözi, 
amelyek egyrészt az éves beszámolóban szereplő eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke, másrészt pedig a tár-
sasági adózás céljából kimutatott összegek között fennállnak. A halasztott adó összegét olyan törvény által előírt, a mérleg 
fordulónapon érvényes adókulcsok használatával számítják, amelyek várhatóan érvényesek lesznek a halasztott adó köve-
telés érvényesítése, illetve a halasztott adó kötelezettség rendezése időpontjában.

A halasztott adó követelést olyan mértékben mutatja ki a Társaság, amennyiben valószínű, hogy olyan adóköteles nyere-
ség fog rendelkezésre állni, amellyel szemben a levonható átmeneti különbözet felhasználható. 

Halasztott adó kerül általában elszámolásra az ingatlanok, gépek és berendezések és csomagolóanyagokra elszámolt ter-
ven felüli értékcsökkenésből, a követelésekre képzett értékvesztésből és a céltartalékokból adódó átmeneti különbözetekre.

(3) Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adót Magyarországon bizonyos költségekkel csökkentett árbevétel alapján vetik ki, a költségekbe beleért-
ve az anyagköltséget és az alvállalkozók költségét, az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások ér-
tékének egy részét is. A helyi iparűzési adót a Társaság nyereségadóként kezeli. Ez az adó levonható ráfordítás a társasági 
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adó szempontjából. A helyi iparűzési adó nincs hatással a halasztott adóra, mivel a Társaságnál nincs olyan ügylet, amely 
átmeneti különbözetet eredményezne a helyi iparűzési adó szempontjából.

(s) Munkavállalói juttatások

(1) Rövid távú munkavállalói juttatások

A rövid távú munkavállalói juttatásokat abban a periódusban számolják el, amikor a szolgáltatást ténylegesen nyújtják. 
Ezek tartalmazzák a béreket, a TB járulékot, a bónuszokat, fizetett szabadságokat, étkezési hozzájárulást és üdülési hozzá-
járulást, egyéb járulékos juttatásokat, valamint ezek adóvonzatát. 

(2) Egyéb hosszú lejáratú juttatások

A Társaság egyéb hosszú lejáratú juttatásokra vonatkozó nettó kötelezettsége azon jövőbeni haszon összege, amelyet a 
munkavállaló megkeresett az aktuális és a múltbeli időszakok szolgálataiért cserébe. Ezt a hasznot a Társaság diszkontálja 
a jelenértéke meghatározása érdekében. Az újraértékelések az eredményben kerülnek elszámolásra a felmerülésük idősza-
kában. Az egyéb hosszú lejáratú juttatások közé tartoznak a jubileumi jutalom (törzsgárda kötelezettség) és a nyugdíjjo-
gosultság elérési jutalmak. 

Azon munkavállalók, akik több mint 10 éve a Társaságnál dolgoznak, 5 évente jubileumi jutalomra jogosultak. További 
jutalomra jogosultak az öregségi nyugdíjjogosultságot elérő munkavállalók Az ilyen jutalmak összege az alapbértől és a 
szolgálati időtől függ. A Társaság pénzalapot képez az ilyen jövőbeni kifizetések fedezetére, amelyet figyelembe vesznek a 
munkavállaló felé fennálló kötelezettség számítása során.

(3) Nyugdíj

A meghatározott hozzájárulási nyugdíj-, illetve egyéb jóléti programokba történő befizetések költségként kerülnek elszá-
molásra a kapcsolódó munkavállalók általi munkavégzés időszakában.

(4) Részvény alapú juttatás

A Társaság a részvény alapú tranzakció során a dolgozójától kapott szolgáltatás költségét ráfordításként akkor számolja el, 
amikor a szolgáltatást igénybe veszi. Mivel a Társaság a szolgáltatásokat pénzeszközben teljesített részvényalapú kifizetési 
ügylet keretében kapja, a Társaság a ráfordítást a kötelezettségekkel szemben számolja el, amely minden egyes forduló-
napon újraértékelésre kerül. A részvény alapú juttatások magukban foglalják a munkavállalóknak a részvényalapú kifizetési 
megállapodás keretében nyújtott elsőbbségi részvények után fizetett osztalékot is.

(5) Végkielégítés

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatban akkor fizetendő juttatás, ha a munkavállaló munkaviszonya a rendes nyug-
díjkorhatár elérése előtt munkáltatói felmondással megszűnik, illetve ha a munkavállaló önkéntes felmondást választ ezen 
juttatások fejében. A Társaság akkor számol el munkaviszony megszűnésével kapcsolatos juttatást, amikor egy előre meg-
határozott terv szerint visszavonhatatlanul elkötelezi magát a munkavállalók munkaviszonyának megszüntetése mellett, 
vagy arra kötelezi magát, hogy az idő előtti felmondás ösztönzésére juttatásokat ajánl fel. A végkielégítések becsült össze-
ge személyi jellegű ráfordításként és kötelezettségként kerül kimutatásra.

(t) Osztalékfizetés 

A Társaság részvényeseinek való osztalékfizetést a Társaság pénzügyi kimutatásainak kötelezettségei között mutatják ki 
abban a periódusban, amikor a részvényesek az osztalékot jóváhagyták. Jegyzett tőkéből és a tőketartalékból osztalékot 
nem lehet fizetni. 

(u) Kritikus számviteli becslések és feltételezések

Becsléseket és elbírálásokat folyamatosan értékelik, ezek tapasztalaton és egyéb tényezőkön alapulnak, beleértve a jövő-
beli eseményekre vonatkozó elvárásokat, melyeket az adott körülmények között elfogadhatónak tartanak.  

(1) Az eszközök hasznos élettartama

Az eszközök hasznos élettartamának meghatározása a hasonló eszközökkel megszerzett múltbeli tapasztalat, valamint a 
várható technológiai fejlődésen alapszik. A becsült hasznos élettartamok megfelelőségét mindannyiszor felülvizsgálják, 
amikor jelzés van arra, hogy a mögöttes feltételezésekben jelentős változások történtek.

(2) Készletek értékvesztése

A Társaság a készletek leírását a saját termelésű és a forgalmazott termékek jövőbeli értékesítéséből eredő becsült vesz-
teségek alapján számítja ki. A nettó realizálható érték becslésének az alapja a készletek korosítása, az elavultság, és az 
ezen termékek piaci pozíciójára vonatkozó egyéb információk. Ezek a jövőbeli piaci feltételekre vonatkozó feltételezéseket 
foglalnak magukba. A leírás 2021. március 31-i egyenlegét lásd a 10. megjegyzésben.

(3) Vevőknek történő kifizetések

Ezen kötelezettségek többsége olyan összegekből származik, amelyek a vevőknek (kereskedőknek) fizetendő azon ösztön-
zőkhöz kapcsolódnak, amelyek változó ellenértéket alkotnak. Az ilyen ösztönzők magukban foglalnak mennyiségi enged-
ményeket és a Társaság termékeinek szembetűnő vagy kiemelt polcon való elhelyezéséért, a pénztáraknál lévő gondolákba 
helyezésükért, vagy hirdetéseknek reklámkiadványokban való megjelenítéséért fizetett összegeket.

A Társaság üzleti évének vége március 31, míg a vevőkkel az ösztönzési megállapodásokat évente kötik főleg naptári évre 
vonatkozóan. Ezért a Társaságnak meg kell becsülnie azon mennyiségi engedményt, amelyet a vevők jogosultak lesznek 
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megkapni a Társaság üzleti évének utolsó negyedévében történt vásárlásaik után, amely a vevőnek a naptári év során történt 
összes beszerzésétől függ.

Amikor a Társaság nem állapodott meg a vevővel az ösztönzők éves feltételeiben a Társaság pénzügyi kimutatásainak a 
közzétételre való jóváhagyásáig, de a vevőnek jogos várakozása az, hogy a Társaság kifizeti az ösztönzőt, a vevő általi, a 
Társaság üzleti évének utolsó negyedévében történt beszerzések után járó ellenértéket változónak tekintik még akkor is, ha 
egyébként a Társaság által a vevőnek fizetendő összeg a vevő által fizetendő ellenérték fix százaléka lesz.

A 2021-ben megjelenített összeget lásd a 14. megjegyzésben.

(4) Beágyazott lízing

Az üveggyárak, a Zwack palackok gyártásához használt szerszámokat saját maguk gyártják le, majd a termeléssel keletke-
ző értékcsökkenést beépítik a legyártott üvegek átadási áraiba. 

A Társaság a szerződéseknek megfelelően a szerszámok értékét „megfizeti” egy meghatározott időszakra vonatkozóan 
egy előre megállapodott mennyiségű palack átvételével. A Társaság ezen szerszámok és palackok becsült egyedi eladási 
árait és a teljes gyártási darabszám alapján, eszközönként megbecsüli a nettó jelenértéket, a lízingkötelezettséget, a tárgy-
évi kamatráfordítást, az eladott áruk beszerzési értékét, és az értékcsökkenési leírást. 

A szerszámokra vonatkozó használati jogot a Társaság az ingatlanok, gépek és berendezések között mutatja ki. 

A beágyazott lízingeket a 13. megjegyzés mutatja be.

(5) Jubileumi kifizetések és kifizetések a munkavállalóknak a nyugdíjjogosultság elérésekor

Hosszú távú munkavállalói juttatási program keretében a munkavállalók jogosultak jubileumi kifizetésre (lásd a 2 (s) (2) 
megjegyzést), és a nyugdíjkorhatár elérésekori kifizetésre. A Társaság a jövőre vonatkozó számos feltételezést alkalmaz a 
juttatási kötelem jelenértékének kiszámítása során. A feltételezések használata becslési bizonytalanságot foglal magában, 
amely azt okozhatja, hogy a munkavállalóknak fizetendő tényleges összegek eltérnek a becsléstől.

MEGJEGYZÉS 3 – PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK BEMUTATÁSA

Valamennyi pénzügyi eszközt, 2021. március 31-én 6 455 millió Ft (2020. március 31-én 5 558 millió Ft) összegben az amor-
tizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök közé sorolják be (2020-ban is ezen eszközök az amortizált bekerülési 
értéken értékelt pénzügyi eszközök közé tartoztak). Ezen pénzügyi eszközök valós értéke megközelítőleg egyezik a könyv 
szerinti értékükkel. 

A pénzügyi kötelezettségek teljes egyenlege 3 608 millió Ft összegben (2020. március 31-én 3 466 millió Ft) az Amortizált 
bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségekhez tartozik. Ezen pénzügyi kötelezettségek valós értéke megközelí-
tőleg egyezik a könyv szerinti értékükkel.

A Társaság 2 092 millió Ft összegű nettó pénzügyi eszköz állománya volt 2020. március 31-én, ami 2021. március 31-én 
2 847 millió Ft-ra növekedett.

A valós érték meghatározásakor alkalmazott feltevések leírását a 4 (b) megjegyzés tartalmazza.

Az alábbi táblázat mutatja azokat a bevételeket és ráfordításokat, melyek a 2020-2021. üzleti évben pénzügyi instrumen-
tumokhoz kapcsolódnak:   

2021. MÁRCIUS 31.

AMORTIZÁLT
BEKERÜLÉSI

ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT
PÉNZÜGYI  ESZKÖZÖK

(millió Ft)

LÍZING
KÖTELEZETTSÉG

(millió Ft)

AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI 
ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT 

PÉNZÜGYI 
KÖTELEZETTSÉGEK

(millió Ft)

ÖSSZESEN
(millió Ft)

Kamatbevételek 19 4 0 23

Árfolyamnyereség 91 0 32 123

PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK 110 4 32 146

Fizetendő kamat 0 0 30 30

Árfolyamveszteség 37 2 52 91

Követelés értékvesztés 1 0 0 1

Bankköltségek és díjak 35 0 0 35

PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ RÁFORDÍTÁSOK 73 2 82 157

PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS 
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

37 2 (50) (11)

A Bankköltségek és díjak hitelminősítési, vevő biztosítási díjakat és bankköltségeket tartalmaznak.
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Az alábbi táblázat mutatja azokat a bevételeket és ráfordításokat, melyek a 2019-2020. üzleti évben pénzügyi instrumen-
tumokhoz kapcsolódnak: 

2020. MÁRCIUS 31.
HITELEK ÉS 

KÖVETELÉSEK
(millió Ft)

LÍZING
KÖTELEZETTSÉG

(millió Ft)

AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI 
ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT 

PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK
(millió Ft)

ÖSSZESEN
(millió Ft)

Kamatbevételek 1 15 0 16

Árfolyamnyereség 107 0 11 118

PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK 108 15 11 134

Fizetendő kamat 0 0 1 1

Árfolyamveszteség 48 18 40 106

Követelés értékvesztés 23 0 0 23

Bankköltségek és díjak 36 0 0 36

PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ RÁFORDÍTÁSOK 107 18 41 166

PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS 
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

1 (3) (30) (32)

MEGJEGYZÉS 4 – PÉNZÜGYI KOCKÁZAT KEZELÉSE

(a) Pénzügyi kockázat tényezői

A Társaság tevékenységei számos különböző pénzügyi kockázatnak vannak kitéve: piaci kockázat, hitelkockázat, és lik-
viditási kockázat. A Társaság a pénzügyi piac kiszámíthatatlanságát szem előtt tartva próbálja minimalizálni a Társaság 
pénzügyi teljesítményét befolyásoló lehetséges káros hatásokat. A számviteli politika szerint, a Társaság derivatív pénzügyi 
eszközöket alkalmaz az egyes pénzügyi kockázatok kivédése érdekében.

Az érzékenységi vizsgálatok az adózás előtti eredményre gyakorolt potenciális hatásokat mutatják be. Ezek a hatások 
körülbelül 9 %-os (2020. március 31: 9 %,) adórátával adóznának, tehát az adózott eredményre való hatás az adózás előtti 
eredményre való hatás 91 %-a (2020. március 31: 91 %) lenne. A bemutatott lehetséges hatások (adóval csökkentve) a Tár-
saság tőkéjére is ugyanakkora hatással lennének.

(i) Piaci kockázat

(a) Árfolyamkockázat

Árfolyamkockázatról akkor beszélünk, amikor jövőbeni kereskedelmi tranzakciók, pénzügyi eszközök vagy kötelezettségek 
nem a funkcionális pénznemben vannak nyilvántartva.

A Társaság nemzetközi tevékenységet is folytat ezért árfolyamkockázatnak van kitéve, egyrészt az export és import tevé-
kenysége, másrészt a jelentős euró bankszámlái, lekötött betétei miatt.

A következő táblázat mutatja a Társaság devizában nyilvántartott pénzügyi eszközeit és kötelezettségeit:

2021. MÁRCIUS 31.
CAD

(millió Ft)
EUR

(millió Ft)
USD

(millió Ft)
AUD

(millió Ft)
HUF

(millió Ft)
Összesen
(millió Ft)

Rövid
lejáratú

(millió Ft)

Hosszú
lejáratú

(millió Ft)

Vevőkövetelések 29 285 16 0 2 080 2 410 2 410 0

Munkavállalói kölcsönök 0 0 0 0 3 3 3 0

Egyéb pü-i követelések 0 30 0 0 23 53 53 0

Pénzeszközök 42 234 22 0 3 691 3 989 3 989 0

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 71 549 38 0 5 797 6 455 6 455 0

Szállítói és egyéb tartozások 1 1 086 1 0 443 1 531 1 531 0

Lízing kötelezettség (jelenértéken) 0 54 0 0 0 54 15 39

Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 1 250 1 250 1 250 0

Egyéb pü-i kötelezettség 5 26 1 0 741 773 773 0

PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 6 1 166 2 0 2 434 3 608 3 569 39

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 
ÖSSZESEN 65 (617) 36 0 3 363 2 847 2 886 (39)
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2020. MÁRCIUS 31.
CAD

(millió Ft)
EUR

(millió Ft)
USD

(millió Ft)
AUD

(millió Ft)
HUF

(millió Ft)
Összesen
(millió Ft)

Rövid
lejáratú

(millió Ft)

Hosszú
lejáratú

(millió Ft)

Vevőkövetelések 18 419 0 3 2 341 2 781 2 781 0

Munkavállalói kölcsönök 0 0 0 0 4 4 3 1

Egyéb pü-i követelések 0 23 0 0 41 64 64 0

Pénzeszközök 30 398 32 0 2 249 2 709 2 709 0

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 48 840 32 3 4 635 5 558 5 557 1

Szállítói és egyéb tartozások 0 1 095 2 0 485 1 582 1 582 0

Lízing kötelezettség (jelenértéken) 0 41 0 0 0 41 13 28

Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 1 250 1 250 1 250 0

Egyéb pü-i kötelezettség 4 90 1 0 498 593 593 0

PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 4 1 226 3 0 2 233 3 466 3 438 28

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 
ÖSSZESEN 44 (386) 29 3 2 402 2 092 2 119 (27)

A pénzügyi osztály folyamatosan figyelemmel kíséri a devizás kötelezettségeket és a megfelelő mennyiségű devizát tartja 
a bankszámláin lekötött betétekként annak érdekében, hogy az ilyen típusú kötelezettségekből adódó deviza kockázatot 
csökkentse. Így az átváltási árfolyam változásának nem volt jelentős hatása sem az eredményre, sem a saját tőkére.

A Társaság alkalmanként származékos ügyleteket köt kockázatcsökkentés céljából. A devizára kötött forward szerződések 
célja a külföldi pénznemben esedékes kifizetések árfolyamkockázatainak csökkentése.

A Társaságnak sem 2021. március 31-én, sem 2020. március 31-én nem volt nyitott forward pozíciója.

A forint euróhoz viszonyított 2021. március 31-i azonnali árfolyamának 2%-os gyengülése körülbelül 12 millió forint veszte-
séget okozna a pénzügyi eszközök és kötelezettségek nettó egyenlegében (2020: 4% gyengülés körülbelül 15 millió forint 
veszteséget okozott volna). 

A forint euróhoz viszonyított árfolyamának ésszerűen lehetséges 2%-os erősödése 12 millió forint nyereséget okozna a 
pénzügyi eszközök és kötelezettségek nettó egyenlegében (2020: 4% erősödés 15 millió forint nyereséget okozott volna).

Ez az elemzés azt feltételezi, hogy az összes többi változó, különösen a kamatlábak, változatlanok maradnak, és figyelmen 
kívül hagyja az előrejelzett értékesítések és vásárlások hatását.

A külföldi pénznemben denominált egyenlegek nettó pozíciójának deviza-árfolyamkockázati kitettsége nem jelentős.

A menedzsment becslése az átváltási árfolyamok lehetséges változására a Magyar Nemzeti Bank elmúlt időszaki adatain 
alapszik.

(b) Egyéb árkockázat

A Társaság nincs kitéve jelentős egyéb árkockázatnak. A Társaság nincs kitéve jelentős árupiaci árfolyamkockázatnak.

(c) Kamatkockázat

A Társaság rendelkezik fix kamatozású eszközökkel (munkavállalói kölcsönök), amelyek bizonyos valós érték kamatkoc-
kázatnak tennék ki a Társaságot. Ezeket az eszközöket azonban a Társaság nem az eredménnyel szemben valós értéken 
értékeli, ezért a kamatlábak fordulónapi változása nem érintené az eredményt.

A Társaság nincs kitéve jelentős kamatkockázatnak, annak ellenére, hogy a Társaságnak az Unicredit Banknál 1 éves futami-
dőre szóló rulírozó hitelei is vannak, amelyeknek kamata a BUBOR-hoz kötött. A hitelek könyv szerinti értéke nagyságren-
dileg megegyezik a valós értékükkel.

A kamatláb 2021. március 31-i értékének 1%-os növekedése körülbelül 13 millió forint veszteséget okozna a fizetendő kamat 
összegének növekedése miatt (2020: 1% növekedés 13 millió forint veszteség). A kamatláb ésszerűen lehetséges 1%-os 
csökkenése körülbelül 9 millió forint nyereséget okozna a fizetendő kamat összegének csökkenése miatt (2020: 1% csök-
kenés 6 millió forint nyereség).

(ii) Hitelezési kockázat

A hitelkockázat a másik szerződéses fél nem teljesítésének a kockázata. A Társaság hitelkockázatnak való kitettségét fő-
ként az egyes vevők egyéni jellemzői befolyásolják. A vezetés azonban figyelembe veszi azokat a tényezőket is, amelyek 
befolyásolhatják vevőbázisának hitelkockázatát, beleértve az azzal az ágazattal és országgal kapcsolatos nemteljesítési 
kockázatot is, amelyben a vevők működnek.

A hitelkockázatnak való maximális kitettséget a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szereplő pénzügyi eszközök 
könyv szerinti értéke képviseli.

A Társaság a vevőkkel kapcsolatban ki van téve a vevőkövetelésekhez kapcsolódó hitelkockázat jelentős koncentrációjá-
nak.
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A követelések hitelkockázati kitettsége földrajzi régiók szerint a következő volt:

2021.  
március 31.  

millió Ft

2020.  
március 31.  

millió Ft

Magyarország 2 080 2 357

Európa 285 403

Egyéb 45 21

ÖSSZESEN 2 410 2 781

A számlákat az ügyfeleknek általában a kézbesítést követő 30 napon belül kell kiegyenlíteniük.

A Társaság nem követeli meg a biztosítékot a vevőkövetelései tekintetében. A Társaságnak nincs olyan vevőkövetelése és 
szerződéses eszköze, amelyre biztosíték miatt nincs értékvesztés megjelenítve.

A Zwack Unicum Nyrt. biztosításon keresztül kezeli a hitelkockázatot, a vevőkövetelések nagy részét pénzintézetek által, 
a vevőkkel szembeni követelések egyedi összegeinek 95%-ában. 2021. március 31-én 2 136 millió Ft (2020. március 31-én 
2 434 millió Ft) vevőkövetelést biztosított az A.M.B.által  „A” besorolású pénzintézet.

A Társaság a hitelbiztosítási megállapodások kötését, és azt, hogy a vevőkövetelések esetén a nem fizetés a múltban kevés 
volt, elég hatékonynak tartja a hitelkockázat csökkentésére.

Mivel a Társaság legtöbb pénzeszközét és lekötött betéteit olyan jelentős pénzintézeteknél helyezi el, amelyek hitelminősí-
tése legalább BBB a S&P és BBB+ a Fitch szerint, így a hitelkockázat alacsony.

A Társaság értékvesztés mátrixot használ a vevőkövetelések várható hitelezési veszteségének értékeléséhez. 

Az alábbi táblázatok tájékoztatást nyújtanak a hitelkockázatnak való kitettségről és a várható hitelezési veszteségekről a 
követelésekre vonatkozóan 2021. március 31-ével és 2020. március 31-ével: 

2021. MÁRCIUS 31.
Átlagos  

veszteség ráta

Bruttó könyv  
szerinti érték

(millió Ft)

Értékvesztés
(millió Ft)

Megromlott 
hitelképességűek?

Nem késedelmes 0,00% 2 366 0 Nem

1–30 napja esedékes 2,00% 44 0 Nem

31–60 napja esedékes 15,00% 0 0 Nem

61–90 napja esedékes 25,00% 0 0 Nem

91-120 napja esedékes 50,00% 0 0 Igen

121-180 napja esedékes 75,00% 0 0 Igen

Több, mint 180 napja esedékes 100.00% 1 1 Igen

ÖSSZESEN 2 411 1  

2020. MÁRCIUS 31.
Átlagos  

veszteség ráta

Bruttó könyv  
szerinti érték

(millió Ft)

Értékvesztés
(millió Ft)

Megromlott 
hitelképességűek?

Nem késedelmes 0,00% 2 640 0 Nem

1–30 napja esedékes 5,00% 145 5 Nem

31–60 napja esedékes 15,00% 1 0 Nem

61–90 napja esedékes 25,00% 0 0 Nem

91-120 napja esedékes 50,00% 0 0 Igen

121-180 napja esedékes 75,00% 0 0 Igen

Több, mint 180 napja esedékes 100,00% 1 1 Igen

ÖSSZESEN 2 787 6  

A Társaság a várható hitelezési veszteség összegét a késedelmes fizetési státusz és az elmúlt két évben a tényleges hitele-
zési veszteségre vonatkozó tapasztalat alapján határozta meg, figyelembe véve a COVID-19 lehetséges hatásait. A várható 
hitelezési veszteség összegének számításakor emellett figyelembe vette azt is, hogy a vevőkövetelések biztosítva vannak, 
és a biztosítás a követelések szerves része.
A munkavállalói kölcsönök és egyéb pénzügyi kötelezettségek nem késedelmesek, és ezekre az eszközökre nem került 
értékvesztés megjelenítésre.
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A pénzügyi eszközök értékvesztésének a mozgásai a következők.

Követelésekre elszámolt 
értékvesztés

Belföldi vevők  
(millió Ft)

Külföldi vevők  
(millió Ft)

Kapcsolt vevők  
(millió Ft)

Egyéb 
követelések  
(millió Ft)

Összesen  
(millió Ft)

2019. ÁPRILIS 1. 2 1 0 2 5

Értékvesztés visszaírás 0 (1) 0 0 (1)

Értékvesztés 2 0 4 20 26

Leírás (2) 0 0 (2)

2020. MÁRCIUS 31. 2 0 4 22 28

2020. ÁPRILIS 1. 2 0 4 22 28

Értékvesztés visszaírás (2) 0 (4) 0 (6)

Értékvesztés 1 0 0 6 7

Leírás 0 0 0 0 0

2021. MÁRCIUS 31. 1 0 0 28 29

A következő táblázat a biztosítékokat foglalja össze.

KAPOTT GARANCIÁK
TARTALMA TÍPUS

KEDVEZ-
MÉNYEZETT

2021.
MÁRCIUS 31.

(millió Ft)

2020. 
 MÁRCIUS 31.

(millió Ft)
LEJÁRAT

Lakásépítési kölcsön garanciája jelzálog-jog munkáltató 3 5 szerződés 
lejáratáig

(iii) Likviditási kockázat

Likviditási kockázatról akkor beszélünk, ha egy társaság nehézségekbe ütközik pénzügyi kötelezettségeinek teljesítése 
kapcsán.

A likviditási kockázat kezelése kiterjed a kellő mennyiségű pénzeszköz, valamint megfelelő mennyiségű hitelkeretre. A me-
nedzsment folyamatosan ellenőrzi a szükséges likviditási tartalékot (ami egyrész áll a le nem hívott hitelkeretből, továbbá 
a pénzeszközökből) a várható cash flow alapján.

A Társaság folyószámla hitelkerettel rendelkezik 2 140 millió Ft értékben 2021. március 31-én (2020: 2 140 millió Ft). A fenn-
maradó egyéb hitelkeret a Társaság számára rendszeresen rendelkezésre álló hitelfelvételi lehetőséget tartalmaz.

BANK
HITELKERET

(millió Ft)

EBBŐL:
FOLYÓSZÁMLA-

HITEL
(millió Ft)

KAMATLÁB
EBBŐL:
EGYÉB 

(millió Ft)
LEJÁRAT

2021.
MÁRCIUS 31.

(millió Ft)

Erste Bank Nyrt. 2 500 720 1 havi 
BUBOR+0,40% 1 780 2099. 

december 31. 1 250  

K&H Bank Zrt. 2 300 700 O/N* 
BUBOR+0,55% 1 600 2049. 

december 31. 0 

UniCredit Bank Zrt. 2 500 720 1 havi
BUBOR+0,50% 1 780 2050. 

december 30. 0 

7 300 2 140  5 160  1 250 

BANK
HITELKERET

(millió Ft)

EBBŐL:
FOLYÓSZÁMLA-

HITEL
(millió Ft)

KAMATLÁB
EBBŐL:
EGYÉB 

(millió Ft)
LEJÁRAT

2020.
MÁRCIUS 31.

(millió Ft)

Erste Bank Nyrt. 2 500 720 1 havi 
BUBOR+0,55% 1 780 2099. 

december 31 0 

K&H Bank Zrt. 2 300 700 O/N* 
BUBOR+0,55% 1 600 2049. 

december 31. 0 

UniCredit Bank Zrt. 2 500 720 1 havi
BUBOR+0,50% 1 780 2050. 

december 31. 1 250 

7 300 2 140  5 160  1 250 

*O/N: Overnight, napi BUBOR
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A következő két táblázat a Társaság pénzügyi kötelezettségeinek lejárat szerinti szerkezetét mutatja nem diszkontált érté-
ken és a szerződéses kamatfizetési kötelezettséget tartalmazva 2021. március 31-én és 2020. március 31-én.

PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK
2021. MÁRCIUS 31. ÉVEN BELÜLI ÉVEN TÚLI ÖSSZESEN 

Belföldi szállítók 554 0 554

Külföldi szállítók 307 0 307

Kapcsolt szállítók 670 0 670

Szállítói tartozások összesen 1 531 0 1 531

Rövid lejáratú hitelek 1 250 0 1 250

Egyéb pénzügyi kötelezettségek lízing nélkül 773 0 773

Pénzügyi kötelezettségek összesen, lízing nélkül 3 554 0 3 554

Lízing kötelezettségek (kamattal) 15 40 55

PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 3 569 40 3 609

PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK
2020. MÁRCIUS 31. ÉVEN BELÜLI ÉVEN TÚLI ÖSSZESEN 

Belföldi szállítók 591 0 591

Külföldi szállítók 438 0 438

Kapcsolt szállítók 553 0 553

Szállítói tartozások összesen 1 582 0 1 582

Rövid lejáratú hitelek 1 250 0 1 250

Egyéb pénzügyi kötelezettségek lízing nélkül 593 0 593

Pénzügyi kötelezettségek összesen, lízing nélkül 3 425 0 3 425

Lízing kötelezettségek (kamattal) 14 29 43

PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 3 439 29 3 468

Az egyéb kötelezettségek túlnyomórészt a normál üzletmenetből származó és a vevőknek fizetendő (járó) összegekkel 
kapcsolatos időbeli elhatárolásokat tartalmazzák.

(b) Valós értékre vonatkozó becslések

A valós érték az az ár, amelyet egy eszköz értékesítésekor kapnának, illetve egy kötelezettség átruházásakor kifizetnének 
egy piaci szereplők között létrejött szokásos ügylet alapján az értékelés időpontjában az elsődleges, vagy annak hiányában 
a legkedvezőbb piacon, amelyhez a Társaságnak ebben az időpontban hozzáférése van. Egy kötelezettség valós értéke 
tükrözi annak nemteljesítési kockázatát.

A valós érték meghatározása a következő valósérték-hierarchia alapján történik, amely az értékelés során használt inputok 
jelentőségét tükrözi:
• 1. szint: olyan inputok, amelyek azonos instrumentumok aktív piacon jegyzett (nem módosított) árai;
• 2. szint: az 1. szintbe tartozó jegyzett árakon kívüli, akár közvetlenül (árakként), akár közvetve (az árakból levezetve) 

megfigyelhető inputok. Ide tartoznak az olyan instrumentumok, amelyeket a következők felhasználásával értékelnek: 
hasonló instrumentumok aktív piacon jegyzett piaci árai; azonos vagy hasonló instrumentumok az aktívnál kevesebbnek 
tekintett piacon jegyzett piaci árai; vagy más értékelési technikák, amelyek esetén minden jelentős input közvetlenül 
vagy közvetetten piaci adatokból megfigyelhető.

• 3. szint: nem megfigyelhető inputok. Ide tartoznak mindazok az instrumentumok, amelyek esetén az értékelési technika 
nem megfigyelhető adatokon alapul és a nem megfigyelhető inputoknak jelentős hatása van az instrumentum értékelé-
sére.

A Társaság a részvény alapú juttatáshoz kapcsolódó kötelezettségét az év végi árfolyamon értékeli (1. szint).

2021. március 31-én és 2020. március 31-én a Társaságnak nem voltak valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumai.

A nem valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok esetében a Társaság csak közzétételi célokra határozza meg a va-
lós értéket az alábbiakban ismertetett módszerekkel.

A pénzügyilízing-kötelezettségek értékelése a diszkontált cash flow-módszer alkalmazásával történik. Az értékelési modell 
a várható kifizetések jelenértékét veszi figyelembe kockázattal korrigált diszkontrátával diszkontálva. A pénzügyi lízing-kö-
telezettségek valósérték-meghatározásának besorolása 2. szintűként történik 2021. március 31-én és 2020. március 31-én. 
A pénzügyi kötelezettségek valós értéke 54 millió Ft (2020: 41 millió Ft).

Az 1 250 millió Ft összegű rövid lejáratú hitelek könyv szerinti értéke jól megközelíti azok valós értékét.
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A pénzeszközök, a követelések, az egyéb pénzügyi eszközök, szállítók és egyéb pénzügyi kötelezettségek rövid lejáratúak, 
ezért a könyv szerinti értékük megközelíti a valós értéküket a beszámoló fordulónapján.   

(c) Tőkekockázat

A Társaság célja a tőkeszerkezet kezelésével, hogy fenntartsa a folyamatos működés képességét, hogy részvényeseinek 
és egyéb érdekelt társaságainak nyereséget termeljen, és egy a részvényesek által elvárt tőkeszerkezetet tartson fenn a 
tőkeköltségek csökkentése érdekében.

A tőkeszerkezet fenntartása vagy módosítása érdekében a Társaság az alapszabállyal összhangban módosíthatja a részvé-
nyeseknek fizetett osztalék összegét, visszafizethet tőkét a részvényeseknek, vagy kibocsáthat új részvényeket. A Társaság 
folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a Magyarországon érvényben lévő törvények és szabályozások követelményeinek 
megfelel-e. A Társaság mind a 2021. március 31-én, mind a 2020. március 31-én végződő üzleti évben megfelelt minden 
releváns törvénynek és szabályozásnak beleértve az új Polgári Törvénykönyv tőkekövetelményeinek külső előírásainak is.

A tőke, amelyet a Társaság kezel, 7 012 millió forintot tett ki 2021. március 31-én (2020. március 31-én: 6 176 millió forint), 
amely kizárólag a saját tőkéből áll, és a Társaság nem vesz igénybe hosszú lejáratú kölcsönöket vagy hiteleket.

MEGJEGYZÉS 5 – INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

TELEK ÉS
ÉPÜLET

(millió Ft)

GÉPEK ÉS
BERENDEZÉSEK

(millió Ft)

HASZNÁLATI  
JOG ESZKÖZÖK

(millió Ft)

EGYÉB
ESZKÖZÖK
(millió Ft)

ÖSSZESEN
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉV

Nyitó könyv szerinti érték 1 646 1 127 41 516 3 330 

Növekedések 23 226 0 224 473 

Csökkenések 0 (6) 0 (14) (20)

Tárgyévi értékcsökkenés (80) (169) (11) (187) (447)

-ebből terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0 

Záró könyv szerinti érték 1 589 1 178 30 539 3 336 

2020. MÁRCIUS 31-ÉN

Bruttó érték 3 872 3 938 129 2 392 10 331 

Halmozott értékcsökkenés 2 283 2 760 99 1 853 6 995 

Nettó érték 1 589 1 178 30 539 3 336 

2021. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉV

Nyitó könyv szerinti érték 1 589 1 178 30 539 3 336 

Növekedések 75 257 16 314 662 

Csökkenések 0 (5) 0 (43) (48)

Tárgyévi értékcsökkenés (77) (185) (2) (244) (508)

-ebből terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0 

Záró könyv szerinti érték 1 587 1 245 44 566 3 442 

2021. MÁRCIUS 31-ÉN

Bruttó érték 3 946 4 084 139 2 506 10 675 

Halmozott értékcsökkenés 2 359 2 839 95 1 940 7 233 

Nettó érték 1 587 1 245 44 566 3 442 

A folyamatban lévő befejezetlen beruházások értéke 7 millió Ft (2020. március 31: 18 millió Ft), amelyek a megfelelő kate-
góriákba kerültek besorolásra (2 millió Ft az immateriális javak és 5 millió Ft az ingatlanok, gépek és berendezések között).

A Társaságnak nincs olyan jelentős kölcsöne, ami a (felülvizsgált) IAS 23 standard hatálya alá esne, amelynek eredménye-
ként hitelfelvételi költség nem kerül aktiválásra az ingatlanok, gépek és berendezések bekerülési értékében.

A használati jog eszközök szerszámokra vonatkozó lízinghez kapcsolódnak (lásd a 2. (u) (4) megjegyzést).
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MEGJEGYZÉS 6 – IMMATERIÁLIS JAVAK

VAGYONI ÉRTÉKŰ
JOGOK

(millió Ft)

SZELLEMI
TERMÉKEK
(millió Ft)

ÖSSZESEN
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉV

Nyitó nettó érték 66 18 84 

Növekedések (beszerzések) 23 26 49 

Csökkenések (1) 0 (1)

Tárgyévi amortizáció (13) (17) (30)

Záró nettó érték 75 27 102 

2020. MÁRCIUS 31-ÉN

Bruttó érték 310 761 1 071 

Halmozott értékcsökkenés 235 734 969 

Nettó érték 75 27 102 

2021. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉV

Nyitó nettó érték 75 27 102 

Növekedések (beszerzések) 6 23 29

Csökkenések (12) 0 (12)

Tárgyévi amortizáció (13) (21) (34)

Záró nettó érték 56 29 85

2021. MÁRCIUS 31-ÉN

Bruttó érték 303 785 1 088 

Halmozott értékcsökkenés 247 756 1 003 

Nettó érték 56 29 85 

A szellemi termékek nagy része szoftver.

A Társaságnak nincs saját előállítású immateriális jószága.

MEGJEGYZÉS 7 – CSOMAGOLÓ ANYAGOK

2021. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

Raklapok 0 22

0 22

MEGJEGYZÉS 8 – BEFEKTETÉS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSBAN

NÉV VÁLLALKOZÁS
JELLEGE

TULAJDONOSI 
HÁNYAD

%

2021. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

Morello Kft.
8200 Veszprém, Óváros tér 7. Gyümölcs gyártás, 

feldolgozás 35,43 16 16 

16 16 

A Morello Kft pénzügyi adatai a Magyar Számviteli Törvény alapján:

Eszközök 
(millió Ft)

Kötelezettségek 
(millió Ft)

Bevétel 
(millió Ft)

Eredmény 
(millió Ft)

2020. december 31. 454 34 102 19
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MEGJEGYZÉS 9 – MUNKAVÁLLALÓI  KÖLCSÖNÖK

2021. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

Munkavállalói kölcsönök 0 1

A kalkuláció során 6,3%-os effektív kamatláb került alkalmazásra.

MEGJEGYZÉS 10 – KÉSZLETEK

2021. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

Alapanyagok és fogyóeszközök 673 652 

Félkész és késztermékek 1 529 1 464 

Vásárolt késztermékek 598 545 

2 800 2 661 

Az év során 5 149 millió Ft (2020. március 31: 5 287 millió Ft) készlet került ráfordításként megjelenítésre az anyagjellegű 
ráfordítások között. A saját termékek készlete értékének az anyagjellegű ráfordítások között megjelenített változása 65 
millió Ft (2020: 219 millió Ft).

Az értékesítési költségekkel csökkentett valós értéken nyilvántartott készletek értéke 2021. március 31-én 69 millió Ft 
(2020. március 31: 21 millió Ft).

Az elavult és lassan mozgó készletek halmozott leírása 2021. március 31-én 95 millió Ft (2020. március 31: 32 millió Ft). Az 
év során 74 millió Ft leírás és 11 millió Ft visszaírás történt az anyagjellegű ráfordítások között.

MEGJEGYZÉS 11 – VEVŐK ÉS EGYÉB KÖVETELÉSEK

2021. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31. 
(millió Ft)

Vevőkövetelések 2 410 2 781

Munkavállalói kölcsönök 3 3

Egyéb pénzügyi követelések 53 64

PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 2 466 2 848

Adótúlfizetés 77 66

Egyéb követelések 30 46

Aktív időbeli elhatárolások 44 47

2 617 3 007

A vevő- és egyéb követelések után elszámolt értékvesztés részletes leírását a 4 (a) megjegyzés tartalmazza. 

A kapcsolt felekkel szembeni követelések részletes leírását a 22. megjegyzés tartalmazza.

MEGJEGYZÉS 12 – PÉNZESZKÖZÖK

2021. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

Pénztár és bankbetétek 739 1 459

Lekötött betétek 3 250 1 250

3 989 2 709
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MEGJEGYZÉS 13 – HOSSZÚ LEJÁRATÚ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

2021. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31. 
(millió Ft)

Lízing kötelezettség 39 28

PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN 39 28

Jubileumi jutalom (törzsgárda kötelezettség) 393 350

Nyugdíjjogosultság elérésekori juttatás miatti kötelezettség 99 75

531 453

Lízing kötelezettségek
A lízingkötelezettség a szerszámok lízingjével kapcsolatos, lásd a Megjegyzés 2. u) pontjának (4) bekezdését.
A lízing megállapodások futamideje 2-10 év.

PÉNZÜGYI LÍZING KÖTELEZETTSÉG
2021. MÁRCIUS 31.

(millió Ft)
2020. MÁRCIUS 31.

(millió Ft)

1 éven belüli 15 14

1 és 5 év közötti lejáratú 40 29

MINIMÁLIS LÍZINGDÍJ KÖTELEZETTSÉG 55 43

Ebből: kamat kötelezettség (1) (2)

JELENÉRTÉK 54 41

PÉNZÜGYI LÍZING KÖTELEZETTSÉG JELENÉRTÉKE
2021. MÁRCIUS 31.

(millió Ft)
2020. MÁRCIUS 31.

(millió Ft)

1 éven belüli 15 13

1 és 5 év közötti lejáratú 39 28

54 41

Kötelezettségek mozgásainak egyeztetése a finanszírozási 
tevékenységekből származó cash flowkhoz

2021  
(millió Ft)

2020 
(millió Ft)

EGYENLEG ÁPRILIS 1-JÉN 41 50

Lízing kötelezettség fizetése (6) (27)

Finanszírozási cash flowból származó változások összesen (6) (27)

Devizaárfolyam változások hatása 3 18

Új lízing kötelezettségek 16 0

Egyéb változások 0 0

EGYENLEG MÁRCIUS 31-ÉN 54 41
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MEGJEGYZÉS 14 –  SZÁLLÍTÓK ÉS EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK, 
VALAMINT RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK

2021. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31. 
(millió Ft)

Szállítói és egyéb tartozások elhatárolásokkal együtt 1 689 1 756

Lízing kötelezettség 15 13

Vevőknek fizetendő (járó) összegek 614 418

Alapítókkal szembeni kötelezettségek 1 1

PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 2 319 2 188

Fizetéssel és munkabérrel kapcsolatos kötelezettségek 594 520

Részvény-alapú juttatáshoz kapcsolódó kötelezettség 231 272

Áfa és jövedéki adó 904 992

Egyéb adók 90 68

Egyéb nem pénzügyi kötelezettségek 117 31

4 255 4 071

A Társaság a 2020. június 9-én elnyerte a Külgazdasági és Külügyminisztérium 106 millió forint összegű, vissza nem téríten-
dő, versenyképesség-növelő támogatását, a „gazdaságnak a jelenlegi COVID-19 járvánnyal összefüggésben való támoga-
tása céljából” kibocsátott 7/2020 (IV.16) KKM rendelet alapján beadott pályázatához kapcsolódóan.

A beruházáshoz kapcsolódó versenyképesség-növelő támogatást a Társaság egy csomagoló és palettázó gépnek a du-
naharaszti gyáregységébe történő beszerzésére fordította. A két gép 2021. I. negyedévében beüzemelésre és használatba 
vételre került. A támogatás a beruházási érték 50%-a. 

A Társaság a kapott támogatás összegét bruttó módon számolja el a pénzügyi kimutatásaiban – a kapott támogatás ösz-
szege a kapcsolódó eszköz futamidejére elhatárolásra került és az eszköz hasznos élettartama alatt kerül feloldásra, Egyéb 
működési bevételként. 2021. március 31-én az elhatárolás Egyéb nem pénzügyi kötelezettségek között kimutatott egyen-
lege 104 millió forint.

2021.
MÁRCIUS 31.

(millió Ft)

2020.
MÁRCIUS 31.  

(millió Ft)

Rövid lejáratú hitelek 1 250 1 250 

1 250 1 250 

Kötelezettségek mozgásainak egyeztetése 
a finanszírozási tevékenységből származó cash 
flowkhoz

2021
 (millió Ft)

2020
(millió Ft)

EGYENLEG ÁPRILIS 1-JÉN 1 250 0 

Felvett hitelek 1 250 1 250 

Hitelek visszafizetése (1 250) 0 

Finanszírozási cash flowkból származó változások 
összesen 0 1 250 

Devizaárfolyamváltozások hatása 0 0 

Egyéb változások 0 0 

EGYENLEG MÁRCIUS 31-ÉN 1 250 1 250 
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MEGJEGYZÉS 15 – CÉLTARTALÉKOK

2021 MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

Céltartalék 10 12

VÉGKIELÉGÍTÉS
(millió Ft)

EGYÉB
(millió Ft)

ÖSSZESEN
(millió Ft)

2020. ÁPRILIS 1. 0 12 12

Képzés 0 3 3

Felhasználás 0 (5) (5)

2021. MÁRCIUS 31. 0 10 10

2021. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

Rövid lejáratú céltartalék 10 12

10 12

MEGJEGYZÉS 16 – ÁRBEVÉTEL

2021
(millió Ft)

2020
ÚJRA MEGÁLLAPÍTOTT 

ÉRTÉK*

(millió Ft)

Árbevétel, jövedéki adóval és népegészségügyi termékadóval bruttósítva 24 259 26 358 

Jövedéki adó (6 925) (7 632)

Népegészségügyi termékadó (4 251) (4 766)

ÁRBEVÉTEL, JÖVEDÉKI ADÓVAL ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓVAL NETTÓSÍTVA 13 083 13 960 

* Újra megállapított érték lásd 2 (k) megjegyzés

A jövedéki adó kiszámításának az alapja a termékek alkoholtartalma szorozva egy fix mértékkel. A jövedéki adó mértéke 
alkoholtermékek esetében 3 334 Ft/hlf (hlf: alkoholtartalom százaléka hektoliterenként). 2019. január 1-től a népegészség-
ügyi termékadót kiterjesztették a gyógynövény tartalmú alkoholtermékekre is. Az adó kiszámításának az alapja az eladott 
mennyiség.  Az adó mértékét a termékek alkoholtartalma alapján határozták meg.  

A vevőknek (kereskedőknek) a termékek szembetűnő vagy kiemelt polcon való elhelyezéséért, a pénztáraknál lévő gondo-
lákba helyezéséért, vagy hirdetéseknek reklámkiadványokban való megjelenítéséért fizetett összegek és az engedmények 
változó ellenértékként kerülnek kezelésre az ügyleti ár meghatározása során, amelyek összege a 2021.03.31-re végződő 
üzleti év során 2 846 millió Ft (2020.03.31-re végződő üzleti év során 2 806 millió Ft).

1. Elsődleges földrajzi piacok szerinti bevételek:

2021
(millió Ft)

2020
(millió Ft)

Magyarország 11 428 12 463

Európa 1 499 1 372

Egyéb 156 125

BEVÉTELEK 13 083 13 960 

2. Főbb termékcsoportok: 

Forgalmazott 
termékek

2021
(millió Ft)

Forgalmazott 
termékek

2020
(millió Ft)

Saját termékek
2021

 
(millió Ft)

Saját termékek
2020

 
(millió Ft)

Összesen
2021

 
(millió Ft)

Összesen
2020

 
(millió Ft)

Termékcsoport bevétel 2 815 2 978 10 268 10 982 13 083 13 960
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MEGJEGYZÉS 17 – SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

2021 2020

Alkalmazottak átlagos létszáma 244 244 

ÖSSZES JAVADALMAZÁSUK
2021

(millió Ft)
2020 

(millió Ft)

Bérek és fizetések (beleértve a prémiumokat is) 2 451 2 358

Részvény alapú juttatás (30) 61

Törzsgárda juttatás 95 8

Nyugdíjjogosultság elérésekori juttatás 20 (3)

Bérjárulékok 457 484

2 993 2 908 

MEGJEGYZÉS 18 – EGYÉB MŰKÖDÉSI RÁFORDÍTÁSOK

2021
(millió Ft)

2020 
(millió Ft)

Hirdetési díjak 1 139 1 614

Egyéb marketing költségek 327 362

Egyéb működési bevételek/ráfordítások nettó egyenlege 290 391

-ebből: Vevők és szerződéses eszközök értékvesztés miatti vesztesége 27 26

Raktározási tevékenység költségei 274 251

Fuvarköltségek 249 283

Szakértői díjak 224 193 

Karbantartási költségek 142 154 

Vagyonvédelem 105 105 

Egyéb adók 92 78 

Biztosítások 60 59 

Előadóművészeti vagy sporttámogatás 44 39 

Üzemeltetési költségek 33 38 

Ingatlanok, gépek és berendezések selejtezés, hiány, kivezetés 5 6 

Bérleti díjak 4 4 

Egyéb díjak 4 3

2 992 3 580

Az egyéb működési bevételek/ráfordítások nettó egyenlege hatósági díjakat, oktatási költségeket és egyéb irányítási költ-
ségeket tartalmaz. 
A raktározási tevékenység nem minősül lízingnek az IFRS 16 szerint.
 
A rövid futamidejű lízingekhez és a kisértékű eszközök lízingjéhez kapcsolódóan elszámolt költségek (bérleti díj) 4 millió 
Ft (2020: 4 millió Ft):

2021
 (millió Ft)

2020
(millió Ft)

Rövid futamidejű lízingek 3 3 

Kisértékű eszközök lízingje 1 1 

4 4 
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MEGJEGYZÉS 19 – EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

2021
(millió Ft)

2020 
(millió Ft)

Marketing költség visszatérítés 309 434

Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítés nyeresége 22 8

Árfolyamnyereség/veszteség nettó egyenlege 31 12

Egyéb működési bevételek nettó egyenlege 0 7

362 461

MEGJEGYZÉS 20 – PÉNZÜGYI BEVÉTELEK / RÁFORDÍTÁSOK

2021
(millió Ft)

2020
(millió Ft)

Kamatbevételek 19 1

Lízing kamat bevétele 4 15

Egyéb kamat ráfordítások (30) (1)

(7) 15

MEGJEGYZÉS 21 – ADÓZÁS

2021
(millió Ft)

2020 
(millió Ft)

Társasági adó 92 115

Helyi iparűzési adó és innovációs járulék 253 357

TÉNYLEGES NYERESÉGADÓK 345 472

Halasztott adó (1) 16

EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK 344 488

A társasági adó kulcsa 9% (2020: 9%), a helyi iparűzési adó kulcsa 2% és 1,8% a létesítmény helyétől függően (2020: 2% és 
1,6%), és az innovációs járulék mértéke 0,3% (2020: 0,3%).

Az adózás előtti eredmény alapján számított nyereségadó-ráfordítás és a megjelenített eredményt terhelőadók egyezte-
tése:

2021
(millió Ft)

2020 
(millió Ft)

Adózás előtti eredmény 1 780 2 184

9%-os kulccsal számított adó 160 197

Helyi iparűzési adó és innovációs járulék 253 357

Adóalap részét nem képező tételek adóhatása (35) (33)

Sporttámogatás (44) (39)

Adóalapból le nem vonható tételek adóhatása 10 6

EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK 344 488

Bizonyos sport- és előadó-művészeti támogatások a magyar társaságiadó-törvény értelmében adóalap-csökkentő ráfor-
dítások, és a kifizetés szintén levonható az adójóváírásként fizetendő nyereségadóból is. Az ilyen adományokat az egyéb 
működési ráfordítások között jelenítik meg.

A Társaság az év során 44 millió Ft a társasági adó alapját csökkentő sporttámogatást fizetett (2020: 39 millió Ft, amelyből 
a teljes összeg sporttámogatás volt).
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A Társaság halasztott adó egyenlegei a következőek:

2021.
MÁRCIUS 31.

(millió Ft)

Eredményhatás
(millió Ft)

2020.  
MÁRCIUS 31. 

(millió Ft)

Eredményhatás
(millió Ft)

2019.
MÁRCIUS 31.

(millió Ft)

IFRS áttérés 0 0 0 (7) 7 

Ingatlanok, gépek és berendezések 51 (7) 58 (7) 65 

Vevők 3 0 3 3 0 

Várható kötelezettségekre képzett céltartalék 1 (2) 3 (1) 4 

Egyéb (jubileumi jutalmak, ki nem vett 
szabadság) 54 10 44 (4) 48 

ÖSSZES HALASZTOTT ADÓ KÖVETELÉS 109 1 108 (16) 124 

A magyarországi jogszabályok alapján az adóbevallások nem kerülnek hivatalosan egyeztetésre az adóhatósággal, önadó-
zási rendszer van érvényben. A rendszer keretében az adóévek hat évig nem kerülnek lezárásra, és azokat az adóhatóság 
teljeskörűen vizsgálhatja az üzleti év végét követően.

Az „IFRS áttérés” tétel az IFRS-re való áttérésnek a magyar számviteli szabályozás és az IFRS közötti, az áttérés időpontjá-
ban fennálló átmeneti különbözetekre vonatkozó adóhatását mutatja be. Az IFRS-áttérési különbözet utáni társasági adót 
3 egyenlő részletben kell a Társaságnak megfizetnie a 2018-2020-as üzleti években.

MEGJEGYZÉS 22 – TRANZAKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL

A Társaság és a kapcsolt vállalkozások között az alábbi tranzakciókra került sor (millió Ft):

2021. MÁRCIUS 31. KÖVETELÉSEK KÖTELEZETTSÉGEK BEVÉTELEK
EGYÉB 

MŰKÖDÉSI 
BEVÉTELEK

RÁFORDÍTÁSOK

Zwack-Underberg csoport 0 114 421 0 180

Diageo Scotland Ltd. 143 0 0 298 (368)*

Diageo North America Inc. 0 0 32 0 0

Diageo Brands B.V. 0 556 0 0 2 498

Dobogó Pincészet Kft. 0 0 0 0 4

Szecskay Ügyvédi Iroda 0 0 0 0 43

ÖSSZESEN 143 670 453 298 2 357

2020. MÁRCIUS 31. KÖVETELÉSEK KÖTELEZETTSÉGEK BEVÉTELEK
EGYÉB 

MŰKÖDÉSI 
BEVÉTELEK

RÁFORDÍTÁSOK

Zwack-Underberg csoport 4 59 309 0 186 

Diageo Scotland Ltd. 199 0 0 428 (384)*

Diageo North America Inc. 0 0 15 0 0 

Diageo Brands B.V. 0 494 0 0 2 501 

Dobogó Pincészet Kft. 0 0 0 0 15 

Szecskay Ügyvédi Iroda 0 0 0 0 35 

ÖSSZESEN 203 553 324 428 2 353 

A Diageo Csoport 100%-os leányvállalatán (Diageo Holdings Netherlands B.V.) keresztül 26 %-os részesedéssel bír a Zwack 
Unicum Nyrt.-ben. A Zwack Unicum Nyrt. a Diageo szeszesital termékeinek kizárólagos magyarországi forgalmazója, to-
vábbá marketing szolgáltatást végez a Diageo Csoport számára. 

A Diageo Csoport érintett tagjai:
• Diageo Scotland Ltd. a Zwack Unicum Nyrt. által továbbszámlázott marketing szolgáltatásokat téríti meg 2004. július 

1-től. *Lásd a 2 (l) megjegyzést.
• Diageo Brands BV szeszesital termékértékesítést végez a Zwack Unicum Nyrt. részére 2004. július 1-től.

A Zwack-Underberg csoport a Zwack vagy Underberg család tagjai által tulajdonolt vállalkozásokat tartalmaz. A Zwack 
és Underberg csoporttal az üzleti kapcsolatok kiterjednek termékforgalmazásra, marketingszolgáltatásokra és különféle 
szakértői tevékenységre. Dr. Hubertine Underberg-Ruder, az Underberg család tagja, a Felügyelő Bizottság elnöke.
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PZ HAG-nak nincs gazdasági kapcsolata a Társasággal.

Dobogó Pincészet Kft., a Zwack család tulajdonában lévő társaság, saját termelésű borait adja el a Társaságnak és fizeti a 
termékeihez kapcsolódóan felmerült ráeső reklám költségeket.

A Szecskay Iroda látja el a Zwack Nyrt. jogi képviseletét minden jelentősebb ügyben és Dr. Szecskay András a Felügyelő 
Bizottság tagja. 

VEZETŐI JUTTATÁSOK
2021

(millió Ft)
2020

(millió Ft)

Bérköltség és egyéb rövid távú személyi jellegű juttatások 500 468

Bérköltség és egyéb rövid távú személyi jellegű juttatások bérjáruléka 63 74

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos szerződéses költség sem a tárgyévben, sem az előző évben nem merült fel. 

2007 novemberében a Társaság 35 000 db, összesen 35 millió Ft értékű visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényt 
bocsátott ki felsővezetői számára, amelyek esetében a Társaság vételi opcióval, a felsővezetők pedig eladási opcióval 
valamint elsőbbségi likvidációs joggal rendelkeznek. Ez egy részvény alapú juttatási program, eredetileg 10 évig tartó 
megszolgálási időszakkal. Mivel a 10 éves megszolgálási időszak minden érintett esetében letelt, ezért a programhoz 
kapcsolódó kötelezettségek értékeléséhez a Társaság Alapszabályának megfelelő rendelkezései (5.7.4. (V) pont) lettek 
figyelembe véve.

A részvény alapú tranzakció során felmerült kötelezettségek összege 2021. március 31-én 231 millió Ft (2020. március 
31-én: 272 millió Ft), amely tartalmazza a visszaváltható elsőbbségi részvények értékét (Egyéb pénzügyi kötelezettség) 
és a kumulált költséget. Az opciók átadása ellentételezéseként megjelenő munkavállalói szolgáltatás valós értékét a meg-
szolgálási időszakban költségként számolják el. A tárgyévben 41 millió Ft bevétel merült fel a tranzakcióval kapcsolatban 
(2020. március 31-én 15 millió Ft költség).

2021. március 31-ig egyik fél sem élt opciólehívási jogával. Fordulónaponként a Társaság újraértékeli a kötelezettség valós 
értékét, és elszámolja hatását a tárgyévi eredményben. 

A Társaság munkavállalóinak nyújtott visszavásárolható likviditási elsőbbségi részvényekre fizetett osztalékot a rövid távú 
juttatások tartalmazzák, és az ráfordításként a személyi jellegű ráfordítások között kerül az eredményben megjelenítésre.

A vezetőknek nyújtott kölcsön összege az üzleti év végén 0 millió Ft. (2020. március 31: 0 millió Ft)

MEGJEGYZÉS 23 – FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

2021. március 31-én a Társaságnak bankgaranciák címén 600 millió Ft függő kötelezettsége van, ami jogszabályi kötele-
zettséghez (adózatlan jövedéki termékek vámbiztosítékához) kapcsolódik. Ebből várhatóan nem származik jelentős köte-
lezettsége a Társaságnak.

MEGJEGYZÉS 24 – SZEGMENS INFORMÁCIÓ

A Társaságnak nincs több különböző működési szegmense, a Zwack Unicum Nyrt. egy szegmensnek minősül.

A vezető operatív döntéshozó által vizsgált adatok magukba foglalják az árbevételt, az értékcsökkenési leírást, kamatbe-
vételeket és -ráfordításokat, a társasági adót és az éves eredményt, melyek az Átfogó jövedelemkimutatásban kerülnek 
bemutatásra.

Az árbevétel földrajzi területek és termékcsoportok szerinti bontását a 16. megjegyzés tartalmazza. A Társaság minden in-
gatlanja, gépe és berendezése, valamint immateriális jószága Magyarországon és minden lízingelt eszköze az EU területén 
van.

MEGJEGYZÉS 25 – FORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK

A Társaságnak szándékában áll osztalékot fizetni a 2021. március 31-én végződő üzleti évre vonatkozóan, amelynek össze-
gét az éves közgyűlés hagyja jóvá. Az osztalék összegére vonatkozóan a Társaság igazgatósága 1 400 millió Ft (700 Ft/
részvény) javaslatot nyújtott be.

A Társaság a társult vállalkozásban lévő befektetését (Morello Kft.) 2021. áprilisában értékesítette.
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MEGJEGYZÉS 26 –  A MAGYAR SZÁMVITELI KÖVETELMÉNYEK SZERINTI 
KÖZZÉTÉTELEK

A.) A könyvviteli elszámolás körébe tartozó feladatok irányításáért és az IFRS szerinti beszámoló elkészítéséért felelős személy:

 Név: Dörnyei Tibor András 
Regisztrációs szám: 161317

B.) Az éves beszámoló aláírásáért felelős személyek: 
Zwack Sándor (1026 Budapest, Hidász u. 8.) 
Frank Odzuck (1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/F.)

C.) Könyvvizsgáló

 A magyar számviteli törvény értelmében a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata kötelező.

A jelen pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj 22 millió Ft. A könyvvizsgáló 
más díjat nem számított fel.

D.) Saját tőke megfeleltetés

A magyar számviteli törvény 114/B §-a szerint a pénzügyi kimutatás tartalmazza a magyar számviteli törvény szerinti és 
az IFRS elvek szerinti saját tőke közötti eltérések levezetését.

A pénzügyi kimutatás összeállítása során alkalmazott IFRS elvek szerinti saját tőke és a magyar számviteli törvény szerinti 
saját tőke különbségének levezetése:

2021. MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31. 
(millió Ft)

114/B.§(4) IFRS-ek szerinti saját tőke

Jegyzett tőke 2 000 2 000

Tartalékok 3 576 2 480

Tárgyévi nyereség 1 436 1 696

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 7 012 6 176

114/B.§(4) a) saját tőke

IFRS-ek szerinti saját tőke 7 012 6 176

IFRS-ben kötelezettségként kimutatott kapott pótbefizetés – –

Fizetett pótbefizetés IFRS-ek szerinti eszköz értéke – –

Jogszabály alapján tőketartalékba helyezendő pénzeszköz, átvett eszközök értékéből 
a halasztott bevételként kimutatott összeg – –

Tőkeinstrumentumnak minősülő tőkeemelés miatt a tulajdonosokkal szemben kimutatott 
követelés összege – –

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 7 012 6 176

114/B.§(4) b) IFRS-ek szerinti jegyzett tőke

Létesítő okiratban meghatározott jegyzett tőke, amennyiben az tőkeinstrumentumnak 
minősül 2 000 2 000

IFRS-EK SZERINTI JEGYZETT TŐKE 2 000 2 000

114/B.§(4) c) Jegyzett, de be nem fizetett tőke

IFRS-ek szerinti jegyzett tőkéből a gazdálkodó rendelkezésére még nem bocsátott összeg – –

114/B.§(4) d) Tőketartalék

A saját tőke minden olyan elemének összege, amely nem felel meg az IFRS-ek szerinti 
jegyzett tőke, a jegyzett, de be nem fizetett tőke, az eredménytartalék, az értékelési tartalék, 
a tárgyévi nyereség vagy a lekötött tartalék fogalmának

165 165

TŐKETARTALÉK ÖSSZESEN 165 165
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2021 MÁRCIUS 31.
(millió Ft)

2020. MÁRCIUS 31. 
(millió Ft)

114/B.§(4) e) Eredménytartalék

IFRS-ek szerinti éves beszámolóban kimutatott, a korábbi évek felhalmozott és a tulajdonosok 
részére ki nem osztott nyereség, 3 411 2 315

IFRS-ek  szerint közvetlenül a felhalmozott eredmény javára vagy terhére elszámolt összegek – –

A jegyzett tőkéből vagy a tőketartalékból a veszteségek fedezetére átvezetett összeg – –

Az egyéb tartalékokból átvezetett bármely olyan összeg, amelynek átvezetését az IFRS-ek 
előírják vagy megengedik – –

Fel nem használt fejlesztési tartalék – –

Fel nem használt fejlesztési tartalék kapcsolódó, az IAS 12 alapján számított halasztott adója – –

EREDMÉNYTARTALÉK ÖSSZESEN 3 411 2 315

114/B.§(4) f) Értékelési tartalék

Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban szereplő egyéb átfogó jövedelem halmozott és 
tárgyévi egyéb átfogó jövedelemet is tartalmazó összege – –

Az IFRS-ekre történő áttérés előtt keletkezett értékelési tartalék összege – –

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK – –

114/B.§(4) g) tárgyévi nyereség / veszteség

Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás eredmény szakaszában szereplő, folytatódó és 
megszűnt tevékenységre bemutatott tárgyévi nyereség / veszteség 1 436 1 696

A számviteli törvény szerint eredménnyel szemben, de az IFRS-ek szerint saját tőkével 
szemben elszámolt tételek, különösen a támogatások, a véglegesen átadott vagy kapott 
pénzeszközök

– –

TÁRGYÉVI NYERESÉG / VESZTESÉG 1 436 1 696

114/B.§(4) h) Lekötött tartalék

IFRS-ben kötelezettségként kimutatott kapott pótbefizetés – –

Fel nem használt fejlesztési tartalék – –

Fel nem használt fejlesztési tartalék IAS 12 alapján számított halasztott adója – –

LEKÖTÖTT TARTALÉK ÖSSZESEN – –

114/B.§ (5) a) Cégbíróságon bejegyzett tőke összegének és az IFRS-ek szerinti jegyzett tőke 
összegének egyeztetése

Cégbíróságon bejegyzett tőke 2 035 2 035

IFRS-ek szerinti jegyzett tőke 2 000 2 000

ELTÉRÉS (névre szóló visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény névértéke) 35 35

114/B.§ (5) b) Osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalék

Eredménytartalék ( amely tartalmazza az utolsó éves beszámolóval lezárt üzleti év  tárgyévi 
nyereségét / veszteségét) 4 847 4 011

IAS 40 szerinti befektetési célú ingatlanok valós érték növelése miatt elszámolt, halmozott, 
nem realizált nyereség – –

IAS 40 szerinti befektetési célú ingatlanok valós érték növelése miatt elszámolt, halmozott, 
nem realizált nyereség halasztott adója – –

OSZTALÉKFIZETÉSRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZABAD EREDMÉNYTARTALÉK 4 847 4 011
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS



40

KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI JELENTÉSI SZABVÁNYOK SZERINTZWACK UNICUM NYRT. ÉVES JELENTÉS 2020 – 2021

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
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Üzleti és vezetőségi jelentés
A 2021. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRE

1. A Társaság gazdálkodásának elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 24.259 millió Ft volt, mely 8%-kal marad el az előző évi 
árbevételtől (-2.099millió Ft). A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi ter-
mékadó nélküli árbevétel) 13.083 millió Ft, amely 6,3%-kal (877 millió Ft-tal) alacso-
nyabb a bázis időszakinál. 

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 839 millió Ft-tal (-6,8%) kevesebb, mint az elő-
ző üzleti évben. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 674 millió 
Ft-tal (7,2%-kal) csökkent (9.302 millió Ft-ról 8.628 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium 
termékek árbevétele 12,8%-kal csökkent, míg a minőségi termékeké 10%-kal emelke-
dett.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 5,5%-kal alacsonyabb a bázisnál, melyen 
belül a Diageo portfolió árbevétele 2,5%-kal emelkedett, míg az egyéb forgalmazott 
termékek árbevétele 46,9%-kal esett. 

A belföldi nettó árbevétel a negyedik negyedévben enyhén – 1,4%-kal – emelkedett, így ez lett a legerősebb periódus a 
bázishoz viszonyítva (I. negyedév -24,1%; II. negyedév +0,9%; III. negyedév -5%). Mindezt úgy sikerült elérni, hogy novem-
bertől a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések következtében a Társaság belföldi árbevételének felét 
kitevő gasztronómia –hasonlóan április-májushoz- ismét bezárt és zárva volt az üzleti év végéig. A kiskereskedelmi értéke-
sítés azonban kedvezően alakult, különösen márciusban. 

Az április-márciusi bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital 
piac volumenben 8,2%-kal, míg értékben 12,8%-kal növekedett. Ugyanebben az időszakban a Zwack értékesítése 7,2%-kal 
csökkent, mely a gasztronómia időszakos lezárásának köszönhető.

Az export árbevétel 1.641 millió Ft, mely 2,3%-os (-38 millió Ft) csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest. A negyedik 
negyedéves árbevétel 5,3%-kal haladta meg a tavalyit. A legjelentősebb piacok közül az olasz értékesítés 12%-kal csökkent, 
ezzel ellentétben a német export jelentősen emelkedett a bázishoz képest (+40%), de a román árbevétel is 8%-kal nőtt.  
A duty free értékesítés az idegenforgalom zuhanásával párhuzamosan továbbra is drasztikusan csökken (-87%).

Az anyagjellegű ráfordítások 138 millió Ft-tal csökkentek (-2,6%), mely kisebb a nettó árbevétel 6,3%-os csökkenésénél, 
így a bruttó fedezeti hányad 1,5 százalékponttal csökkent az egy évvel ezelőttihez képest (62,1% helyett 60,6%). A fajlagos 
anyagköltség növekedés elsősorban a forint gyengüléséből származik.

A személyi jellegű ráfordítások 85 millió Ft-tal (2,9%-kal) emelkedtek. Az üzleti év elején a Társaság 5-10% közötti sávos, 
átlagosan 6,5%-os bérfejlesztést hajtott végre. Az alacsonyabb jövedelmi sávokban relatíve magasabb, míg a magasabb 
fizetési kategóriákban kisebb mértékű volt a bérfejlesztés. A bérfejlesztésből származó költségnövekedést részben ellen-
súlyozta a szociális hozzájárulási adó csökkentése (-27 MFt). Másrészt az IFRS szerint a likvidációs elsőbbségi részvények-
re fizetett osztalékot személyi jellegű ráfordításként kell számba venni. A tavalyi 1300 Ft-os részvényenkénti osztalékkal 
szemben idén csak 300 Ft-os osztalékról született közgyűlési határozat, mely 35 millió Ft-tal csökkentette a személyi 
jellegű ráfordítások összegét, illetve az alacsonyabb osztalék további 40 MFt-tal csökkentette a likvidációs elsőbbségi 
részvényekkel kapcsolatos hosszú lejáratú kötelezettségeket.

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 13 MFt-tal növekedett (+2,8%). Emellett 34 MFt-tal növelte az értékcsökkenési 
leírást, hogy a raklapokat ebben a beszámolóban már kisértékű tárgyi eszközként kezeli a Társaság, s így azonnali érték-
csökkenési leírást alkalmaz a korábbi 3 éves leírással szemben. Ez a két tényező okozta az értékcsökkenési leírás 47 MFt-os 
(9,9%) emelkedését.

Az egyéb működési ráfordítások 588 millió Ft-tal (16,4%-kal) kisebbek, mint a bázis időszakban.  A költségmegtakarítás 
döntő része a marketing költségek jelentős csökkentésének következménye. Egyrészt az időszakra tervezett marketing 
események egy részét nem lehetett megvalósítani (nyári zenei fesztiválok elmaradtak) más részüket meg a járványhelyzet 
alatt -felelősen gondolkodva- felfüggesztettük (pl. vendéglátóhelyi fogyasztói promóciók). Az export marketing költségek 
is jelentősen csökkentek a tavalyi évhez képest (202 MFt-tal), mert a második negyedévre tervezett olaszországi média 
kampány végül 2021 nyarára lett halasztva.

Az egyéb működési bevételek 99 millió Ft-tal (21,5%-kal) csökkentek. 126 MFt-tal csökkent a forgalmazott termékek már-
katulajdonosainak marketing költségtérítése, mivel ezeknél a termékeknél is csökkent a marketing ráfordítás a bázishoz 
képest. Ugyanakkor növekedett az elszámolt árfolyamnyereség összege a tavalyi évhez képest.

A működési eredmény így 1.787 MFt lett, mely 17,6%-kal (382 MFt-tal) alacsonyabb az előző évinél.

A tény időszakban 7 millió Ft nettó pénzügyi ráfordítás merült fel. Ez az előző, 2020. június 25-én közzétett, éves jelentés-
ben említett – a járványhelyzet alatt még nagyobb pénzügyi biztonságot nyújtó – 2,5 milliárd Ft hitel kamatköltségének, 
valamint a lekötött pénzállományok kamatbevételének egyenlege. A hitel felét 2021 márciusában visszafizettük, így az év 
végén 1,25 milliárd Ft hitelállománya volt a Társaságnak.

FRANK ODZUCK
vezérigazgató
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Az eredményt terhelő adók összesen 144 MFt-tal csökkentek. Ebből 98 MFt-ot az okozott, hogy a bázis időszakban ekkora 
mértékű helyi iparűzési adó önellenőrzési költséget számoltunk el, melyre a tény időszakban nem került sor. Az adott éve-
ket terhelő adók 46 MFt-tal (11,8%-kal) kisebbek az előző évinél.

A fentiek következtében a Társaság adózott eredménye 1.436 millió Ft, mely 15,3%-kal (260 MFt-tal) alacsonyabb a bázisnál.

A mérlegsorok között a fent említetteken túl nem voltak jelentős változások. 

2. A Társaság üzleti környezete
A Zwack Unicum Nyrt. a magyar égetett szeszesital piac legnagyobb szereplője. Mivel a Társaság bevételének közel 90%-a 
a hazai piacról származik, ezért a gazdálkodást alapvetően határozza meg a belföldi kereslet alakulása. A hazai prémium 
szeszesital fogyasztás az elmúlt néhány évben bővült Magyarországon. Társaságunk 2020/21-es üzleti évében a kiskeres-
kedelmi forgalom tovább növekedett, azonban a több mint féléves gasztronómiai lezárás az ottani fogyasztást jelentősen 
visszavetette, melynek következtében a teljes fogyasztás is kis mértékben csökkenhetett, mivel a kiskereskedelem növeke-
dése nem tudta ellensúlyozni a kiesést a nagykereskedelemben.

3. A vállalkozás céljai és stratégiája

A Társaság elsődleges tevékenységi köre a márkázott szeszesitalgyártás és értékesítés a prémium és minőségi termék-
körben. Belföldön a Zwack Unicum Nyrt. elsődleges célja megtartani a piacvezető szerepet az égetett szeszesital piacon. 
Emellett szeretnénk erősíteni az export piacainkat.

A Társaság hivatalos belföldi forgalmazója számos márkának, mint pl. a Diageo Plc. égetett szeszesital portfoliójának. Így 
a belföldi piacon meghatározó saját termelésű prémium márkák (Unicum, Fütyülős, Vilmos, St. Hubertus, Kalinka) mellett 
olyan világmárkák színesítik a Zwack Unicum Nyrt. portfolióját, mint a Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan. Ezzel a 
portfolióval Társaságunk egyedülállóan széles választékot kínál a fogyasztóknak a márkázott termékek körében.

A piacvezető szerep megtartásához illetve erősítéséhez a termékinnováció illetve a termékek sikeres piaci bevezetése a 
legfontosabb eszköz. Az export tevékenységgel kapcsolatos célkitűzés, hogy az árbevételből származó részesedés meg-
haladja a 12%-os részarányt, illetve törekvés e hányad további növelése. Fő export piacaink Olaszország, Németország és 
Románia.

2019 szeptemberétől a Társaság 100%-ban zöld áramot használ. Emellett folyamatosan zajlik további környezetvédelmi 
beruházásaink kiértékelése és kivitelezése. A már megvalósított fenntarthatósági intézkedéseink megismeréséért kérjük 
látogassa meg honlapunkat! (https://zwackunicum.hu/hu/cegunk/fenntarthatosag-napjainkban/)

4. A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai

Anyagi erőforrások 

• Termelés, termelőeszközök, beruházások

A Társaság három termelő telephellyel rendelkezik. A Soroksári úton az Unicum gyárban az Unicum gyártása és hordós 
érlelés kezdeti fázisa történik. A Dunaharaszti gyáregységben végzik az Unicum likőr további érlelését és palackozását, 
valamint a többi saját termelésű termék döntő hányadának palackozását. Kecskeméten működik a gyümölcspálinka főzde 
és itt kerülnek palackozásra a kisszériás termékek. A jelenlegi három telephelyes termelési struktúrát hosszú távon fenn 
kívánja tartani a Társaság. Az adott üzemek lédig gyártási illetve palackozási kapacitásai megfelelőek.

A Dunaharaszti gyárban jelentős palackozás korszerűsítést kezdtünk meg 2015-ben. Ennek keretében a két palackozó sor 
régebbi gépeit újakra cseréltük. Ez a beruházási program a 2020/21-es üzleti évben lezárult. A következő években a beru-
házások összege az éves értékcsökkenési leírás értékével közel azonos lesz.

A Társaság a 2020. június 9-én elnyerte a Külgazdasági és Külügyminisztérium 106 millió forint összegű, vissza nem térí-
tendő, versenyképesség-növelő támogatását, a „gazdaságnak a jelenlegi COVID-19 járvánnyal összefüggésben való támo-
gatása céljából” kibocsátott 7/2020 (IV.16) KKM rendelet alapján beadott pályázatához kapcsolódóan. A beruházáshoz 
kapcsolódó versenyképesség-növelő támogatást a Társaság egy csomagoló és palettázó gépnek a dunaharaszti gyáregy-
ségébe történő beszerzésére fordította. A két gép 2021. I. negyedévében beüzemelésre és használatba vételre került. A 
támogatás a beruházási érték 50%-a. 

• Pénzügyi helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete stabil, pénzügyi kötelezettségeit mindig határidőre teljesíti.

A pénzügyi tranzakciókat a legnagyobb kereskedelmi bankok közül az Unicredit, az Erste és a K&H Bank bonyolította le.

Humán erőforrások

A Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma az üzleti évben 244 fő (a tavalyi évben 244 fő).
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Munkavállalóink egészségén folyamatosan nagy a hangsúly, járványhelyzetben pedig különösen. Számos intézkedés 
eredményeként (maszkok, kesztyűk, rendszeres tesztelés, otthoni munkavégzés biztosítása, stb.) el tudtuk kerülni a halá-
leseteket.

A Zwack Unicum Nyrt. rendelkezik a legnagyobb értékesítési – és marketing erőforrással a magyar égetett szeszesital pia-
con. Az ebből származó disztribúciós és innovációs előnyök alkotják a Társaság egyik legjelentősebb erősségét.

A vállalkozás főbb kockázatai

Reményeink szerint a járvány legnehezebb időszakán már túl vagyunk. Azonban számos olyan hosszabb távú következmé-
nye lehet a pandémiának (további időszakos lezárások; a kiszámíthatatlanság miatt óvatosabbá váló fogyasztói magatar-
tás; magasabb szintű munkanélküliség; a vásárlóerő relatív csökkenése; gyorsabban csökkenő populáció) melyek középtá-
von is csökkenthetik a belföldi égetett szeszesitalok iránti keresletet, s így a Társaság növekedési kilátásait is.

A Társaság gazdálkodását befolyásoló jelentős kockázati tényező a szabályozási környezet esetleges olyan változása, mely 
negatívan hathat a belföldi fogyasztásra és emiatt az értékesítési volumenre is.

A Társaság tevékenységei számos különböző pénzügyi kockázatnak vannak kitéve: piaci kockázat, hitelkockázat, és likvi-
ditási kockázat. Látva a jelenlegi pénzügyi piac nagy változékonyságát és bizonytalanságait a Társaság próbálja minimali-
zálni a Társaság pénzügyi teljesítményét befolyásoló lehetséges káros hatásokat. A számviteli politika szerint, a Társaság 
derivatív pénzügyi eszközöket is alkalmaz az egyes pénzügyi kockázatok kivédése érdekében. 

Piaci kockázatai közül, az export és import tevékenysége, valamint az euró betétei miatt jelentkező árfolyamkockázatának 
csökkentésére, a fedezeti politikájának megfelelően a pénzügyi osztály folyamatosan figyelemmel kíséri a devizás kötele-
zettségeket és a megfelelő mennyiségű devizát tartja a bankszámláin. Továbbá, a Társaság származékos ügyleteket is köt 
ugyanezen kockázatok csökkentésének céljából. Ennek ellenére az átváltási árfolyam üzleti éven belüli változásának jelen-
tős hatása lehet az átfogó jövedelemkimutatásra, valamint a saját tőkére. 

A Társaság (a tiszta szesz kivételével) nincs kitéve jelentős árupiaci- és egyéb árkockázatnak sem, illetve szignifikáns ka-
matkockázatnak sem, mivel BUBOR-hoz kötött kamatozású hitelei vannak, melyek könyv szerinti értéke nagyságrendileg 
megegyezik a piaci értékükkel.

A Társaságnak nincs jelentős hitelkockázata, a vevőkövetelésekkel kapcsolatban sem vásárlóinak sokfélesége miatt. Más-
részt, a vevőkövetelések meghatározó része pénzügyi intézet által biztosított az egyedi követelés összegek 95 %-ig. A Tár-
saság ezen túlmenően nem alkalmaz hitelminősítési módszereket, mivel hitelbiztosítási politikáját elég hatékonynak tartja 
a hitelkockázat kezelésére.

A Társaság pénzeszközei és lekötött betétei elsősorban forintban vannak. A partnerkockázat alacsony, mivel a Zwack Uni-
cum Nyrt. törekszik megbízható pénzintézeteknél helyezni el a pénzeszközeit. 

A Társaságnál a likviditási kockázat kezelése kiterjed a kellő mennyiségű pénzeszköz, valamint megfelelő mennyiségű hitel-
keretre. A menedzsment folyamatosan ellenőrzi a szükséges likviditási tartalékot a várható cash flow alapján.

Ez a tájékoztató az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatáso-
kat tartalmazza, amik valós és megbízható képet adnak a Zwack Unicum Nyrt. eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi 
helyzetéről, valamint nyereségéről. A beszámoló továbbá megbízható képet ad a Zwack Unicum Nyrt. helyzetéről, fejlődé-
séről és teljesítményéről is.

5.  Környezetvédelem, energiagazdálkodás, minőségirányítás  
és élelmiszer-biztonság

Integrált politikánkat 2021.05.01-i kiadási dátummal frissítettük, tartalma továbbra is összhangban van a vezetőség által 
kiadott Küldetésünk és Alapértékeink című dokumentumban foglaltakkal és egyben tükrözi a hosszú távú törekvéseinket.

A vállalat irányítási rendszerei stabilan, külső és belső elvárásoknak megfelelően, eredményesen működnek és elmondható, 
hogy a felügyeleti tevékenységekkel alkalmas a hibák kiszűrésére és az ismételt előfordulások megelőzésére. Társaságunk 
minőség-, környezet központú- és energiagazdálkodási irányítási rendszerének, valamint élelmiszer-biztonsági rendszeré-
nek felülvizsgálata ősszel sikeresen lezárult. A minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek újra tanúsítása 2022-
ben fog megtörténni, míg a környezet központú- és energiagazdálkodási irányítási rendszerek újra tanúsítása 2023-ban 
esedékes.

A fenti témakörről további információk a Fenntarthatóság a mindennapokban fejezetben találhatók.

6. Tulajdonosi szerkezet, cégstruktúra

A Zwack Unicum NyRt. tulajdonosi szerkezete változatlan. A törzsrészvényekből 50%+1 részvény a Peter Zwack & Consor-
ten HAG, 26% a Diageo Holding Netherlands B.V tulajdonában van. A fennmaradó 24%-1 részvény tulajdoni hányadon hazai 
valamint külföldi intézményi és magánbefektetők osztoznak. 

A Budapesti Értéktőzsdén a Zwack Unicum részvény 2021. március 31-i záró ára 16.500 Ft volt, amely 0,3 %-kal magasabb, 
mint az előző üzleti évi záróár.
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7. Jegyzett tőke, szavazati jogok, vállalatirányítási nyilatkozat

1. A kibocsátott részvények darabszáma, értéke

Darabszám Névérték Részvényfajta Pénznem

2 000 000 1 000 törzsrészvény Ft

    35 000 1 000 visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény, mely a pénzügyi helyzet kimutatásban a 
hosszú lejáratú kötelezettségek soron található Ft

A törzsrészvények mindegyike azonos jogokat képvisel, a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények szavazati joggal 
nem bírnak.

A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) forgalmazott, a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények zárt 
körben kibocsátott részvények.

2. Alapszabály módosítás, vezető tisztségviselők kinevezése, részvénykibocsátás

Az Alapszabály módosítása, a vezető tisztségviselők kinevezése, valamint részvények kibocsátása a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 

A Társaság közgyűlése felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy 2017. június 29. napjától számított öt (5) évig jogo-
sult a Társaság alaptőkéjét egy vagy több részletben, összesen legfeljebb 200.000 darab (ideértve a jelenleg kibocsátott 
visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényeket is), kizárólag visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény zártkörű ki-
bocsátása útján felemelni. A 2020-2021-es üzleti évben visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény kibocsátás nem volt. 

A Társaság 2020. június 25-én tartott, a 2019-2020-as évet lezáró éves rendes közgyűlésén lezajlott a tisztújítás. A köz-
gyűlés tudomásul vette Kresimir Crnjevic úr és Szakolczai Nándor úr igazgatósági, valamint Kalina Plamenova Tsanova 
asszony és Zeisler Gábor úr felügyelő bizottsági tagságról való lemondását. 

A közgyűlés az igazgatóság tagjává választotta Zoran Maksic és Bozidar Bozic urat. A felügyelő bizottságban megüresedő 
helyekre Szakolczai Nándor úr és Dr. Geiszl György úr kerültek megválasztásra. Mind az újraválasztott, mind az új megbí-
zatások 2023. július 31-ig tartanak.

3. Vállalatirányítási nyilatkozat

A nyilvánosan működő magyar részvénytársaságok Felelős Társaságirányítási Jelentésének elkészítéséről, tartalmáról és elfo-
gadásáról a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 3:289. §. rendelkezik. 

A Budapesti Értéktőzsde 2004-ben jelentette meg Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait („Ajánlások”), amely a magyarorszá-
gi értéktőzsdén jegyzett társaságok vállalatirányítására vonatkozóan tartalmaz ajánlásokat, figyelembe véve a nemzetközileg 
leggyakrabban alkalmazott elveket, a magyarországi tapasztalatokat és a magyar piac sajátosságait. Az Ajánlások hatályos 
változatát a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Igazgatósága 2020. december 8-án hagyta jóvá és az 2021. január 1. napjától hatályos. 
Az Ajánlások hozzáférhetőek a Budapesti Értéktőzsde honlapján (https://bet.hu/Kibocsatok/Ajanlasok-kibocsatoknak/Felel-
os-tarsasagiranyitas). A fentieken kívül a Zwack Unicum Nyrt. nem alkalmaz más a vállalatirányításra vonatkozó egyéb szabá-
lyozást vagy gyakorlatot.

A fenti két szabályozásnak megfelelően a Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága előzetesen elfogadta és a Közgyűlés elé terjesz-
tette a 2020-2021. üzleti évi Felelős Társaságirányítási Jelentését („Jelentés”), mely a nyilvánosság számára hozzáférhető a 
Társaság honlapján (http://www.zwack.hu) a Befektetői Kapcsolatok menüpont Felelős Vállalatirányítással kapcsolatos oldalán. 
A fenti jelentésben részletes információ található a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről, az 
esetleges eltérésekről és azok okairól. 

A Jelentés tartalmazza az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság, valamint a management összetételét, be-
mutatását, működésük leírását, a közöttük lévő munkamegosztást. A Jelentésnek szintén része a Társaság belső kontroll és 
kockázatkezelési rendszereinek, közzétételi politikájának, a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának, a 
részvényesi jogok gyakorlási módjának és a közgyűlés lebonyolítási szabályainak ismertetése, a Társaság sokszínűséggel kap-
csolatos álláspontjának kifejtését, valamint az „Ajánlások” egyes pontjaitól való eltérések magyarázata. A Jelentés tartalmazza 
továbbá a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
2019. évi LXVII. törvény szerinti - a Társaság ott meghatározott igazgatóira vonatkozó - javadalmazási politikáját.

Az Alapszabály 12.3. illetve 14.3 pontja szerint az Igazgatóság, és a Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja legfeljebb 
négy éves időtartamra. Az Igazgatóság, és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására és visszahívására vonatkozó szabá-
lyokat az Alapszabály 11. pontja tartalmazza.

Az Alapszabály megállapítása és módosítása (az Igazgatóság által történő módosítást kivéve), beleértve az alaptőke felemelé-
sét (az Igazgatóság által történő felemelést kivéve) és leszállítása is (amennyiben a Ptk. másképp nem rendelkezik) a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozik (11.2. pont). Az alapszabály módosítására és a saját részvény visszavásárlására vonatkozó rész-
letes előírásokat az Alapszabály 11.2. (a) és (k) pontja illetve a 11. pont egésze tartalmazza.

Az Igazgatóság hatáskörére és működésére vonatkozó részletes előírások az Alapszabály 12.4. pontjában és az Igazgatóság 
Ügyrendjében találhatók, melyek elérhetőek a Társaság honlapján, a Befektetői Kapcsolatok menüpont alatt.
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Az éves beszámoló tartalmazza a Társaság azon részvényeseinek felsorolását, amelyek jelentős részesedéssel rendelkeznek a 
Társaság tőkéjében.

A Társaság nem bocsátott ki a különleges irányítási jogokat megtestesítő kibocsátott részesedéseket, a Társaság alapszabálya 
pedig nem tartalmaz korlátozásokat a szavazati jogokkal kapcsolatban.

8. Etikai kódex

A Zwack Unicum Nyrt. – mind hagyományait, mind tulajdonosi szerkezetét tekintve – meghatározó módon családi vállal-
kozás.

A Társaság elkötelezett a hagyományok folytatása mellett. Az ebből következő értékrendet következetesen érvényesíti, 
mely valamennyi részvényes érdekeit szolgálja.

A Társaság magát a magyar gazdasági élet jelentős szereplőjének és nemzetközileg is az iparág reprezentánsának tekin-
ti. Nemcsak felelős működésével, hanem alaptevékenységén túl is, a társadalom aktív tényezője kíván lenni. A Társaság 
iparági és piaci vezető szerepének, társadalmi súlyának megfelelően lép fel az üzleti életben, iránymutató módon kívánja 
meghatározni tevékenységi körének normáit. Szándékai szerint, partnerei előtt az üzleti tisztesség, a megbízhatóság és a 
kiszámíthatóság megtestesítője.

A Társaság az Etikai kódex közzétételével megteremti a lehetőségét, hogy az érdekelt felek széles körben megismerhessék 
szervezeti kultúrájának egyik alappillérét (zwack.hu/Befektetőknek/Vállalatirányítási elvek/Etikai kódex).

9. Az üzleti évben elért eredmények és kilátások

Az adóemelések által nehezített 2019/20-as évet követően az elmúlt évet rögtön egy válság tervvel indítottuk, mely az 
eredeti elképzelésekhez képest éves szinten mintegy 25%-os árbevétel csökkenést és számos költségmegtakarítást tar-
talmazott.  Az év során, a vírus kapcsán folyamatosan változó környezethez alkalmazkodva többször újra terveztük az év 
hátralévő részét. 

Egy évvel ezelőtt, amikor a pandémia indult, még nem láttuk pontosan, hogy a koronavírus okozta válságnak milyen gazda-
sági következményei lesznek a cég életében. Az elért üzleti eredmény végül minden várakozásunkat felülmúlta.  Az azon-
nali és sikeres válság menedzsmentnek köszönhetően, a nettó árbevétel a koronavírus okozta gazdasági válság ellenére is 
mindösszesen 6%-kal csökkent, az adózott eredmény pedig 15%-kal (260 millió Ft-tal) maradt el az előző évtől.

A várakozáson felüli eredménynek köszönhetően az Igazgatóság 700 Ft-os osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek, 
ami közel azonos egy normál évvel és jelentősen meghaladja az előző üzleti évi 300 Ft-os osztalék fizetést. Így a most zá-
rult üzleti évben a teljes adózott eredmény kifizetésre kerül osztalékként.

A kiemelkedően jó eredmény mögött számos sikertényező áll. A cég szinte azonnal és hatékonyan reagált a megváltozott 
piaci környezetre. Bár a gasztronómia fél éven át zárva volt, az átmenetileg nagyobb fókuszt kapó kiskereskedelem a kieső 
forgalom számottevő részét ellensúlyozni tudta. Ennek köszönhető, hogy a cég legfontosabb márkája, az Unicum a vártnál 
jobban teljesített, míg a Hubertus még növekedni is tudott. 

Az export a duty free 90%-os visszaesése ellenére is kimagasló eredményt ért el, melyhez a kiemelt piacainkon az elmúlt 
évek során kiépített erős Unicum márka jelenlét mellett az árfolyam gyengülés és a marketing költségekben jelentkező 
jelentős megtakarítás is hozzájárult, mivel a 2020 őszére tervezett olaszországi média kampány 2021 nyárra lett halasztva. 

Az év során a Társaság minden szervezeti egysége körültekintő költséggazdálkodást folytatott. A marketing költségeket 
még az év elején jelentősen csökkentettük, mert az aktivitások egy részét a járványhelyzet alatt nem, vagy csak részben 
lehetett felelősen megvalósítani. Az így elért megtakarítások jelentősen hozzájárultak a jobb eredményhez. 

A járvány vége a védőoltásoknak köszönhetően már elérhető távolságban van, melyet a gazdasági élet fokozatos nor-
malizálódása követ majd. A következő üzleti éves tervünket a Covid válságot követő fogyasztás fellendülésre alapozva 
készítettük el. A társaság a jövő évre közel 11%-os nettó árbevétel növekedést tervez, melynek elengedhetetlen feltétele a 
korábbi fogyasztói bizalom kiépülése és a gasztronómia újra éledése. A növekedést támogatja továbbá az év elején vég-
rehajtott áremelés és számos új termékbevezetés, mint az Unicum Barista, a Fütyülős legújabb íze a kókusz-ananász vagy 
a Kalinka új ízvariánsai.

A fellendülésben bízva a következő üzleti évben további jelentős marketing beruházásokat tervezünk mind belföldön, mind 
az export piacainkon. Belföldön megkezdjük a gasztronómiába már bevezetett Unicum Barista kiskereskedelemi forgalma-
zását is, melyet az év során intenzív reklám kampánnyal támogatunk. Folytatjuk a hazai piacon rövid időn belüli piacveze-
tővé vált gin márkánk, a Kalumba további marketing támogatását. Valamint Olaszországban az idei nyár folyamán a covid 
miatt előző évről halasztott extra TV kampánnyal fogjuk támogatni az Unicumot. Így a következő évben a saját márkáinkra 
a 2 évvel ezelőtti szintet is meghaladó mértékben költünk. 

Az anyagköltségek enyhe emelkedésével kalkulálunk, melyet a kiszámíthatatlan piaci környezet és az egyes alapanya-
goknál jelentkező megugrott piaci igények generálta beszerzési áremelkedések indokolnak, az árfolyam további jelentős 
gyengülésére nem számítunk.

Az üzleti év elején a Társaság összességében 4%-os bérfejlesztést hajtott végre, melynek mértéke megegyezik a február-
ban meghirdetett minimálbér emeléssel. 

A fenti költség növekedések összességében azt eredményezik, hogy bár a várakozások szerint a nettó forgalom jelentősen 
(10% felett) emelkedik, a tervezett adózott eredmény lényegében bázis szinten marad. 
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10. A vállalkozás teljesítményének jellemzői és mutatói (adatok millió Ft-ban)

2018-2019
üzleti év

2019-2020 
üzleti év

2020-2021
üzleti év

2021-2022 

terv

Bruttó értékesítés millió Ft 26 341 26 358 24 259 26 544

NETTÓ ÁRBEVÉTEL millió Ft 15 739 13 960 13 083 14 474

Bruttó fedezet millió Ft 10 016 8 673 7 934 8 974

Üzemi eredmény millió Ft 3 079 2 169 1 787 1 850

Adózás előtti eredmény millió Ft 3 083 2 184 1 780 1 830

Adózott eredmény millió Ft 2 623 1 696 1 436 1 404

Fizetett / fizetendő osztalék millió Ft 2 600 600 1 400*

Mérlegfőösszeg millió Ft 11 147 11 962 13 058

Nettó pénzeszközök az időszak végén millió Ft 3 064 1 459 2 739

Átlagos statisztikai létszám fő 244 244 244

Bruttó fedezeti hányad % 63,6% 62,1% 60,6% 62,0%

Üzemi eredmény / Nettó árbevétel % 19,6% 15,5% 13,7% 12,8%

Adózott eredmény hányad % 16,7% 12,1% 11,0% 9,7%

Osztalék / adózott eredmény % 99,1% 35,4% 97,5%

Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft 1 312 848 718 702

* A Társaságnak szándékában áll osztalékot fizetni a 2021. március 31-én végződő üzleti évre vonatkozóan, amelynek összegét az éves 
közgyűlés hagyja jóvá. Az osztalék összegére vonatkozóan a Társaság igazgatósága 1 400 millió Ft (700 Ft/részvény) javaslatot nyújtott be.

11. Fordulónap utáni események

A fordulónap után nem következett be olyan lényeges, a beszámolóban nem szerepeltetett esemény, amely befolyásolná a 
Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és üzletmenetét.

Budapest, 2021. május 25.

  

 Frank Odzuck Dörnyei Tibor 
 vezérigazgató vezérigazgató helyettes 
  gazdasági igazgató
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A fenntartható fejlődés több, mint húsz éve cégünk működésének alapelve. Ez a gazdasági eredményesség, a társadalmi fe-
lelősségvállalás és a környezetvédelemért tett erőfeszítések megfelelő egyensúlyban tartott kombinációja, amelyet innovatív 
gondolkodásmóddal, értékeink és hagyományaink megőrzése mellett, valamennyi érintettünk felé etikusan eljárva biztosít-
hatunk.

A munkatársak megbecsülése és számukra a kiszámítható jövő biztosítása társaságunk első számú prioritása. Ezek mellett 
2020-ban a prioritáslista élére ugrott az egészségmegőrzés fontossága.

Az elmúlt üzleti évben a munkatárs létszám nem változott az előző időszakhoz képest, a kiugró szezonális piaci igényeket 
a termelésben határozott idejű munkavállalókkal biztosítottuk ebben az évben is. A pandémia alatt minden munkavállalónk 
foglalkoztatását fenntartottuk. 

A korábbi években bevezetett home office lehetősége maradt, a vírus terjedése óta, gyakorlatilag 2020 márciusától az irodai 
dolgozók részére teljeskörű home office lehetőséget biztosítunk.  Az iskolai szünet idejére – harmadik éve - két alkalommal 
egyhetes tábort szerveztünk a kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola pedagógusainak segítségével munkatársaink gyerekei 
részére. Szűrővizsgálatok tekintetében az idei egy rendhagyó év volt a pandémia miatt. A szokásos teljes vérkép laborvizsgálat 
mellett D vitamin, cink és COVID antitest szűrést biztosítottunk minden munkatársunknak. 

A pandémia miatt a sportolási lehetőségek sajnos limitáltan álltak rendelkezésre. Az egészség megóvása, és a vírus terjedésé-
nek megakadályozása érdekében bevezettük a covid szűrés és a covid orvosi ellátás lehetőségét dolgozóink számára. A fertő-
ződés lehetőségének jobban kitett gyári és kereskedelmi dolgozóink részére folyamatos tesztelést, maszkokat, fertőtlenítőket 
biztosítottunk. 

A 2020/21-es pénzügyi év képzések tekintetében is változásokat hozott. Kollégáinktól érkezett kérdések irányították a fó-
kuszunkat három területre, melyekre online előadásokat és tréningeket szerveztünk. Az első interaktív előadásra családos 
munkatársaink jelentkezését vártuk, akiknek számos új kihívást jelentett a gyermeknevelésben a járványügyi helyzet. Szervez-
tünk stresszkezelési programot, és a vezetőknek meghirdettünk egy hibrid csapatok vezetése online tréninget. 

A járvány a közös programjainkat is meghatározta, sajnos sok 
csapatépítési lehetőség és a fizikai találkozási lehetőség nem volt 
adott. Ennek ellenére online is megtartottuk a kereskedelmi konfe-
renciáinkat, sőt online télapó és karácsonyi ünnepséget is tudtunk 
tartani. Ebben a helyzetben egy kedves karácsonyi ajándékcso-
maggal is készültünk a munkatársaink számára. 

A szociális és kulturális szerepvállalásban kiemelten támogatjuk a 
helyi közösségek erősítését most már évek óta, ezen belül a gyer-
mekek fejlesztését és egészség védelmét, valamint a sport vagy 
kultúra területén a kimagasló emberi teljesítményt. Így a gyerekek 
differenciált fejlesztésében és tehetséggondozásában rendkívüli 
eredményeket felmutató IX. kerületi Molnár Ferenc Általános Isko-
lát vállalatunk továbbra is támogatta, hogy a bevezetett Komplex 
Instrukciós Program (KIP) folyamatosságát biztosíthassák. A prog-

ram fő célkitűzése a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának elősegítése, társadalmi hátrányuk leküzdése. A Tűzoltó 
Utcai Gyermekklinikával szintén évek óta van kapcsolatunk. 

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány kuratóriuma nemrégiben társa-
ságunknak ítélte az év támogatója díjat. Évek óta támogatáspolitikánk 
egyik alappillére a helyi közösségek támogatása. Virtuális díjátadójukon 
elhangzott laudációjukban külön megköszönték azt az adományunkat, 
melyből a járvány első hullámában krízis támogatást tudtak nyújtani a 
kerület legszegényebb családjainak tisztítószerek és tartós élelmiszerek 
vásárlásával.

Cégünk elkötelezett az önkéntesség és a dolgozói kezdeményezések 
felkarolása iránt, ezért dolgozóink számára is biztosítunk olyan ügye-
ket, programokat, amelyhez csatlakozhatnak: a Horizont Alapítvány 
„100 Gyermek Karácsonya” programja keretében adománygyűjtést szer-
veztünk, kollégáink kerületi gyerekek kívánságait tudták teljesíteni. 

A Zwack Unicum Nyrt. piacvezető vállalathoz méltóan kiemelten fontos felada-
tának tekinti a felelősségteljes és mértékletes alkoholfogyasztás terjesztését, a 
Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Kulturált Alkoholfogyasztás Ta-
gozatának tagjaival közösen megvalósított programok keretében 2020/21-ban is 
népszerűsítettük a legfőbb elveket. A promócióink során kiemelt energiát fordí-
tunk a mértékletes alkoholfogyasztásra és a fiatalkorúak alkoholfogyasztásának 
megelőzésére. Bevett gyakorlatként továbbra is minden kommunikációs eszkö-
zünkön megtalálható a „Zwack minőséget, de mértékkel” figyelemfelhívó szlogen 
és marketing aktivitásaink továbbra is követik a marketing kódexben megfogal-
mazott alapelveket. Az Önszabályozó Reklám Testülettel folyamatos kapcsolatot 

Fenntarthatóság a mindennapokban
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tartva ellenőrizzük és véleményeztetjük a megjelenő kampányainkat, valamint az ÖRT észrevételeit minden esetben beépítjük 
a következő kampányaink megvalósításába.

Folyamatosan törekszünk arra, hogy biztosítsuk működésünk jogszabályi követelményeknek való megfelelését is. A termék 
előállítási tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó területeken a hatóság 2 alkalommal végzett helyszíni ellenőrzést és 13 al-
kalommal ellenőrizte termékeink jogszabályi követelményeknek való megfelelését kereskedelemből vett minták alapján. Jog-
sértés egyik esetben sem került megállapításra. 

Környezetvédelemben a vállalat alaptevékenységével leginkább érintett három területre összpontosítottunk 
az elmúlt évben is: a hulladékgazdálkodásra, az energiahatékonyság növelésére és a vízgazdálkodásra. 

A hulladék mennyisége az előző időszakhoz képest jelentősen csökkent, ennek oka a pandémia és a termelés 
csökkenése. A keletkezett hulladék összetételében minimális átrendeződés tapasztalható, a hulladékhaszno-
sítási arány maradt 95%

Egy másik fontos terület a hatékony energiafel-
használás. Vállalatunk 2017-ben tanúsíttatta az ISO 
50001 szabvány szerinti energetikai irányítási rend-
szert, mely működtetésével a vállalat energiakölt-
séget takarít meg és javítja energiafelhasználását, 
csökkenti az emelkedő energiaköltségek vállalatra 
gyakorolt hatását. Hosszú távon csökken a vállalat 
széndioxid kibocsátása, a fosszilis tüzelőanyagok-
tól való függése, csökkennek a vállalat fenntartási 
költségei, kapacitása növekedik, azáltal, hogy keret-
rendszert építettünk ki az új, energiahatékony tech-
nológiák és intézkedések véghezviteléhez. Az ISO 
50001 alapján működő cégünk biztosítja fogyasztói, 
beszállítói és partnerei számára, hogy tevékenysé-
günk során betartjuk a törvényi és a saját energia-
felhasználási, környezetvédelmi előírásokat, ezáltal 
hatékonyak, gyorsak és versenyképesek maradha-
tunk. 

A 2020/21-es pénzügyi évben a vállalati energiafel-
használás (gázfogyasztás és elektromos energia) 
összességében sokat csökkent az előző évhez ké-
pest. Ez az energiacsökkenés összeségében a szél-
sőséges pandémiás időszaknak (pl.: irodaház nem 
működött) és a termelés visszaesésének köszönhe-
tő. Mindamellett meg kell említenünk azokat a folya-
matos energetikai fejlesztést célzó beruházásokat 
és innovációkat is, melyek nagyban csökkentik az 
energiafelhasználási igényünket. 

A társaságunk által felhasznált víz mennyisége az el-
múlt három év átlagában évente 21-22 ezer m3 volt. 
A múlt évhez képest szinte nem változott a vízfel-
használás. A kútvíz felhasználás ellenben csökkent. 
A fajlagos vízfogyasztás mértéke az elmúlt 3 évben 
egyenletes: 1,5-1,6 liter/palack mennyiséget mutat. 

A szennyvíz kibocsátási határértékeit az ellenőrzési 
terveknek megfelelően folyamatosan kontrolláljuk.
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lamos energia előállításából származó CO2 kibo-
csátással
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ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
A 2020. ÁPRILIS 1-TŐL 2021. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVRŐL 

A Felügyelő Bizottság a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évben három 
ülés tartásával ellenőrizte és felügyelte az Igazgatóság és az ügyvezetés tevékenységét.  
A Felügyelő Bizottság ülésein a Társaság ügyvezetése részletes írásbeli beszámolót 
adott a Felügyelő Bizottság részére. Az egyes ügyekkel kapcsolatban a Felügyelő 
Bizottság elnöke megfelelő tájékoztatást kapott, állásfoglalását kikérték és figyelembe 
vették.  

A Felügyelő Bizottság tagjai a működés egyes területeit folyamatosan figyelemmel 
kísérték. A Felügyelő Bizottságnak lehetősége volt arra, hogy az ellenőrzéshez 
szükséges információkhoz hozzájusson és felügyeleti tevékenységét megfelelően ellássa. 

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az ügyvezetés tevékenysége ellen nem emelt 
kifogást. 

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság megvizsgálta a Társaság 2020. április 1-től 
2021. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó, az Igazgatóság által elkészíttetett, a 
KPMG Hungária Kft., mint bejegyzett könyvvizsgáló által auditált pénzügyi helyzet 
kimutatását, átfogó jövedelemkimutatását, cash flow kimutatását és saját tőke 
változásainak kimutatását magában foglaló éves beszámolójának tervezetét, elemezte és 
azt egyhangúlag elfogadva jóváhagyásra javasolta a Közgyűlésnek. 

A Felügyelő Bizottság egyetértett az Igazgatóság 700 Ft/részvény, azaz összesen 
1 424 500 000 Ft osztalékként történő kifizetésére és részvényarányos felosztására 
vonatkozó javaslatával és azt ugyancsak jóváhagyásra terjesztette a Közgyűlés elé. 

A Felügyelő Bizottság továbbá megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által készített 
Felelős Társaságirányítás Jelentést és Javadalmazási Politikát, azokkal egyetértett és 
azokat szintén jóváhagyásra terjesztette a Közgyűlés elé. 

Az Audit Bizottság a Társaság bejegyzett Könyvvizsgálójának tevékenységével 
kapcsolatban nem emelt kifogást. 

Az Audit Bizottság a Társaság a pénzügyi beszámolási rendszerének működését 
megfelelőnek értékelte és nem tett ezzel kapcsolatban javaslatot. 
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Az Audit Bizottság megállapította, hogy a Társaság kockázatkezelési elvei és eljárásai 
hatékonyan és eredményesen biztosították a Társaság tevékenységét érintő kockázatok 
kezelését, ellenőrzését, valamint a Társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak 
elérését. 

A Felügyelő Bizottság egyetért a többi közgyűlési napirendi pontra vonatkozó 
előterjesztésekkel. 

A Felügyelő Bizottság kifejezésre juttatta köszönetét az Igazgatóság és a Társaság 
ügyvezetése felé azzal kapcsolatban, hogy biztosították a Társaság eredményességét, 
valamint sikeresen intézkedtek a kollégák védelme és a Társaság működőképességének 
fenntartása érdekében a COVID-19 járvány időszakában. 
 

A Felügyelő Bizottság ezúton is megköszöni a cég dolgozóinak munkáját. 

 

Budapest, 2021. május 25. 
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Felügyelő bizottság

Szakolczai Nándor
Diageo Csoport Beszámolójáért 

felelős igazgató

Dr. Hubertine Underberg-Ruder
Zwack Unicum Nyrt.  

felügyelő bizottságának elnöke, 
az Underberg AG 

igazgatótanácsának elnöke

Mag. Karin Trimmel
Gurktaler AG ügyvezető  

igazgatója 
(2020. december 31-ig)

Dr. Geiszl György
Globális Üzleti Szolgáltatások  

Igazgatója, Diageo

Dr. Szecskay András
Zwack Unicum Nyrt. jogi tanácsadója 

ügyvéd, Szecskay Ügyvédi iroda

Dr. Salgó István
ING Bank N.V. Magyarország 

senior tanácsadója
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Igazgatóság

Dörnyei Tibor
Zwack Unicum Nyrt.  

vezérigazgató-helyettese,  
gazdasági igazgatója

Zoran Maksić
Diageo Kelet-Európai Piacok 

kategória fejlesztésért  
és profitabilitásért felelős igazgató

Zwack Izabella
Zwack Unicum Nyrt. 

igazgatóságának tagja

Zwack Sándor
Zwack Unicum Nyrt. 

igazgatóságának elnöke

Mag. Wolfgang Spiller
Gastro consulting GmbH  
(Daniel Moser termékek)  

vezérigazgatója és tulajdonosa  
Gurktaler AG vezérigazgatója  

(2021. januárjától)  

 Božidar Božić

Diageo Európai Partner Piacok 
működő tőke kezelésért  

felelős igazgató

Frank Odzuck
Zwack Unicum Nyrt. 

vezérigazgatója
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A társaság vezetői

Belovai Csaba
kereskedelmi és 
export igazgató

Seprős László
termelési és 

műszaki igazgató

Palcsó Sára
marketing 
igazgató

Frank Odzuck
vezérigazgató

Virágh Orsolya
humánpolitikai 

igazgató

Dörnyei Tibor
vezérigazgató- 

helyettes,
gazdasági 
igazgató
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UNICUM ÉS UNICUM SZILVA

2020-21-es pénzügyi évre vonatkozó márkacéljaink továbbra is konzisztensek voltak a 
korábbi évekkel. Elsődleges célunk Unicum márkánk imagének további erősítése volt. 
Emellett nagy hangsúlyt fektettünk a márka célcsoportjának fi atalon tartására és fris-
sítésére. Így az évet jellemző kommunikációt és aktivitások sorozatát is ehhez mérten 
alakítottuk ki és valósítottuk meg.

A tavaszi-húsvéti időszak, image kommunikáció szempontjából kiemelt hangsúlyt kap 
minden évben. Így a 2019 decemberében debütált „Unicum – Presser” kommunikáción-
kat tovább folytatva, március-április időszakban erős TV kampány keretén belül jelent 
meg a márka. Kampányunk sikerességét jelzi a rendkívül kivételesnek számító, 10%-os 
túlteljesülési ráta.

Az időközben kialakult pandémiás helyzetre 
reagálva, módosult a fi lm végi márka szlogen 
„Tartsunk össze” üzenetre, ezzel is támogatva 
az otthon maradást és képviselve a felelősség-
teljes magatartást, valamint a közös összefo-
gás, kitartás jelentőségét.

Ez a hozzáállás jellemezte egész évünket is 
a továbbiakban. Az év elején kitűzött márka 
célok, ugyan nem változtak, de a márka üze-
netekben idomultunk az aktuális helyzethez, 
valamint az egyes csatornákra szánt költések 
súlya úgy került módosításra, hogy továbbra is 
a lehető leghatékonyabban érjük el a fogyasztókat.

Így ebben az időszakban a TV megjelenést, a korábbi évekhez képest intenzívebb digi-
tális kampánnyal egészítettük ki, kiemelt hangsúlyt fektetve az Unicum Szilvára.  

A húsvéti időszakot követően folyamatos tartalommal voltunk jelen a közösségi média 
felületeken, mint például kampányokkal, fogyasztókat bevonó nyereményjátékokkal, 
véleményvezéreink megjelenéseivel. Ezen kommunikációkban a webshopra való tere-

lés is nagy fi gyelmet kapott. Emellett egyre gyakrabban jelentek meg bannerek kiemelt kereskedelmi láncok és online áruhá-
zak (kifl i.hu) oldalain is, szezonális ajánlatainkat népszerűsítve.

A nyári időszakban az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelve, újraindítottuk 
gasztronómiai aktivitásainkat, melyek középpontjában továbbra is az Unicum Szilva 
megismertetése állt, megcélozva a közkedvelt nyaraló-szórakozóhelyeket. 

Intenzív TV megjelenésünk május-június időszakban is tovább folytatódott. Ennek kö-
szönhetően „Unicum-Presser” kommunikációnk márciustól, egészen júniusig kisebb 
megszakításokkal ugyan, de folyamatos volt, ezzel támogatva rendkívül erős image 
építési törekvéseinket. 

Az őszi szezont egy különleges hírrel indítottuk. Közel hároméves fejlesztői munka 
eredményeként bemutattuk az Unicum család legújabb tagját, az Unicum Baristát. Az 
arabica kávéval, tölgyfahordóban érlelt Unicumot kétlépcsős stratégia részeként ve-
zettük be.

Első lépcsőként, a terméket kizárólag kiemelt sajtó és gasztronómiai 
partnereink számára mutatta be Zwack Sándor. Rendkívül gazdag 
PR megjelenést követően a szakma képviselőit online mentor prog-

ramokra invitáltuk, ahol első kézből hallhattak az Unicum Baristá-
ról. Ezzel párhuzamosan kiemelt vendéglátó és nagykereskedelmi 
egységek számára tettük elérhetővé a terméket.

Ezt követően az újra szigorodott járványügyi intézkedéseket be-
tartva, tovább folytattuk a szakmai réteg edukációját, mégpedig 
úgy, hogy a mentorprogramot online formában minden szakmai 

szereplő számára elérhetővé tettük novembertől. 

Ezenkívül létrehoztunk egy, a bar szakma számára releváns online platformot, mely 
„Shakers Room” névre hallgat, ahol tovább edukáltuk a szakma képviselőit Unicum 
és egyéb márka tartalmakkal, valamint koktélversenyeket is hirdettünk rendszeresen, 
Bartenders´ Challenge néven, melyek rendkívüli népszerűségre tettek szert, így éberen 
tartva az érdeklődést márkáink iránt. 

Unicum márkánk image építésének szempontjából kiemelt időszak továbbra is a kará-
csony. Így a korábbi évekhez képest egy erősebb, országos TV kampány keretén belül 

A 2020–2021-as üzleti év kiemelt márkaépítő aktivitásai
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folytattuk az „Unicum - Presser kommunikáci-
ónkat, ezzel konzisztensen az év során egyfajta 
kommunikációval építve a márkát. A fi lm zá-
róképét és üzenetét tekintve ez alkalommal is 
idomultunk az adott időszakhoz így a szlogen 
a következőre módosult ”A legszebb ajándék 
az együtt töltött idő”, ezzel is erősítve az közö-
sen átélt pillanatok fontosságát. 

Ezzel párhuzamosan közösségi felületeken a reklámfi lmnek soha nem látott egyedi 
vágatai, egy-egy adott korszakot megidézve, kerültek elérhetővé csak november-de-
cember időszakra, rendkívül magas nézettségi számokat produkálva.

Ebben az időszakban a márka ajándékozási szerepe továbbra is kiemelten fontos. Ezt 
szem előtt tartva, a karácsonyi csomagok megjelenését újraterveztük és a fogyasztói 
igényekre válaszolva aktualizáltuk. Így kiemelt hangsúlyt kapott a 0,5l-es kiszerelés, mely nemcsak fémdobozban, de egypo-
haras, papír díszdobozban is elérhetővé vált. Ezt a továbbiakban közösségi média csatornákon is kiemelten kommunikáltuk. 

Az Unicum család legkisebb tagja novembertől új formában került a polcokra. A korábbi kis gömb palackformát, a zsebpa-
lackokat idéző formai világ váltotta le, így egy méretében nagyobb, és mélységét tekintve laposabb palackforma lett a vég-
eredmény. A formai átalakítás mellett az űrtartalom is változott, a fogyasztók igényeire reagálva, 0,04 l-re módosult.

A formai és méretbeli változások mellett, összhangban vállalati felelősségvállalásunk-
kal, kiemelt szempont volt a fenntartható fejlődés fi gyelembe vétele, így a megújult 
mini palackok alapanyaga 100%-ban újrahasznosított és 100%-ban újrahasznosítható 
PET-ből készül. Az Unicum Barista mini kiszerelése januártól vált elérhetővé, ezzel el-
sőbbséget biztosítva a Trafi k szegmens számára. 

Pénzügyi évünk utolsó hónapja, a március kiemelt 
hangsúlyt kapott kommunikáció szempontjából, 
már a húsvéti időszakra készülve. Így az Unicum 
Szilva 15 másodperces reklámfi lm került országos, 
erős kampány keretén belül sugárzásra, kiegészít-
ve digitális kommunikációval.

Összegezve nemcsak erős kommunikáció, de korábban sem tapasztalt mennyiségű és intenzitású marketing aktivitások jelle-
mezték az évet, hozzájárulva eredményes pénzügyi évünkhöz.

UNICUM RISERVA

Az idei évet egy rendkívüli hírrel kezdtük. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nem-
csak mi Magyarországon, de már nemzetközileg is elismerik az Unicum Riserva dup-
la hordós érleléséből adódó különleges, egyedi ízvilágot. A World Spirits Award-on 
ugyanis keserű likőr kategóriában az Unicum Riserva aranyérmet nyert áprilisban. 

Mindezek mellett elsődleges márka célunk volt, továbbra is az Unicum Riserva is-
mertségének kialakítása. Ezen célunkat volt hivatott támogatni erős rendezvény 
megjelenés sorozatunk, melyet a pandémia hatására felfüggesztettünk. Így a márka 
ismertség kialakításának elsődleges platformja a digitális média lett. Kifejezetten ide 
gyártottunk edukációs céllal egy egyedi kisfi lmet, melyben bemutattuk a dupla hor-
dós érlelés különlegességét, Zwack Izabella Pincészet vezetőjének, Domokos Attilá-
nak tolmácsolásában.

Ezt a fi lmet az év során 3 alkalommal konzisztensen terjesztettük kiemelt felületeken. 
Ennek sikerességét támasztja alá az a tény is, hogy Youtube csatornán több mint 350 
ezren tekintették meg a fi lmet ez idő alatt.
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Ezzel párhuzamosan, ugyanezen időszakokban, kiskereskedelmi aktivitások kerültek 
megrendezésre. Egyedi displayekre került kihelyezésre a termék, ezzel kiemelt fi gyel-
met biztosítva számára. Valamint prémium online kereskedelmi felületeken (Pl. kifl i.
hu) folyamatos promóciót, kommunikációt valósítottunk meg, ezzel is biztosítva az 
Unicum Riserva konzisztens és kiemelt jelenlétét a megváltozott piaci környezetben.

FÜTYÜLŐS

A Fütyülős márka számára a 2020-21-es év fókuszában a legjobban fogyó hat 
íz kommunikációja volt, így az éves aktivitásaink a hat legkedveltebb ízt támo-
gatták. Az utolsó negyedévben az új íz bevezetésére került nagy hangsúly, 2021 
januárjában ugyanis bemutattuk a Kókusz-Ananászt, így a Fütyülős család egy 
egzotikus, különleges ízzel bővült, melyben a trópusi ízjegyek tökéletes harmóni-
át alkotnak, különleges élményt adva ezzel a fogyasztónak. 

A vírus okozta helyzet miatt, az otthoni idő hasznos eltöltése előtérbe került, így 
a tavaszi időszakban elindítottunk egy-egy hónapos „Süss a Fütyülőssel!” kam-
pányt, ahol ismét az első hat íz került fókuszba, két ízt mutattuk meg, és ame-
lyikre több szavazat érkezett arra mutattunk egy kiváló desszert receptet.  Extra 
különdíjban részesült az, aki Fütyülősből készített süteményt posztolt. 

A nyári időszakban online banner kampánnyal támogattuk a Fütyülős ízeket, ezzel is népsze-
rűsítve a portfóliót. A statikus megjelenéseken felül videós, illetve Youtube megjelenéseink is 
voltak. A kampány átlagon felüli eredményeket hozott. 

Szeptemberben egy hónapon keresztül futó TV kampányban mutattuk be a Fütyülős ízeket. 
Ezzel párhuzamosan indítottuk el a #FÜTYÜLŐSÍZEK #FÜTYÜLŐSSZÍNEK Instagram kampá-
nyunkat, ahol értékes ajándékcsomagot lehetett nyerni, ha a hat kiemelt Fütyülős íz valamelyi-
kével, egy színben illő kompozícióban fotót készítettek és feltöltötték a megadott #-ekkel. Az 
aktivitást a Fütyülős Student Brand Managerek-ek is támogatták.

A Fütyülős Student Brand Manager (SBM) programot is sikerült folytatnunk a vírushelyzet el-
lenére. Ebben az időszakban az SBM-ek különböző Instagram aktivitásokat bonyolítottak le, 
illetve februárban megrendeztük az első Fütyülős Online Kocsmatúrát is.

A karácsonyi időszakban a vásárlók három különböző ízben találkozhattak az ajándék pohárral 
kiegészített, impozáns díszdobozainkkal. 

Fütyülős mini party-mix kiszerelésünket 
a piaci trendekhez igazítottuk, a Trafi kok 
megjelenésével a 0,04-es kiszerelések 
egyre kedveltebbek lettek a fogyasztók körében, így 2021. januárjától 
kizárólag a legkedveltebb ízekben lett elérhető a mini kiszerelés – barack 
mézzel, csokis mogyoró, feketecseresznye mézzel. 

A 2020-21-es év utolsó három hónapja az új íz bevezetésére épült. A kis-
kereskedelmi bevezetést nyaksapkával támogattuk, ezzel is hangsúlyoz-
va az új íz megjelenését. 

ÉLJÜK ÁT EGYÜTT!
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A bevezető kampányt március elején különböző csatornákon kezdtük el. Reklámfi l-
münk három héten keresztül futott a TV-ben, kiemelkedő eredménnyel. 

Ezzel párhuzamosan egy három hetes infl uencer kampányt bonyolítottunk le, ahol 100 
nano és micro infl uencerrel dolgoztunk együtt, akik olyan hétköznapi fi atalok, akik fo-
gyasztják a márkát és ezáltal hitelesen tudták képviselni. Összesen háromszázhuszon-
öt tartalmat osztottak meg, és több mint egymillió elérést generáltak.

Az új íz bevezetését egy közel nyolc hetes online banner kampánnyal is kiegészítettük, 
emellett PR megjelenésünk és sajtó megjelenésink is voltak. 

Erős social media támogatást is kapott az új íz, ugyanis egy közel kilenc hetes Fa-
cebookon és Instagramon futó kampány támogatta a bevezetést, amit két infl uencer 
együttműködésével

erősítettünk meg. A kampány során három nyereményjátékot hirdettünk, amely során 
egyedi Fütyülős mini hűtőt lehetett nyerni, tele Fütyülős Kókusz-Ananásszal.

A Kókusz-Ananász íz megismertetésére a Tesco áruházakkal együttműködve egy on-
line kóstoltatást is szerveztünk. Az online vásárlás mellé a fogyasztó egy mini termék-
mintát kapott, így lehetősége volt kipróbálni az új ízünket. 

ST. HUBERTUS 

Legfontosabb marketing céljainkat szem előtt tartva 
dolgoztunk ebben a nehéz évben is, amelyek a márka 
imagének további építése, illetve a St. Hubertus prémi-
um megítélésnek erősítése volt a célcsoport körében. 

Hét év után új reklámfi lmet forgattunk, amely a hosz-
szú évek óta tartó barátság fontosságáról szól, üzenete 
pedig az, hogy a St. Hubertus a baráti összejövetelek 
itala. A fi lm a fi atalabb közönséget is megszólítja, ezzel 
a márka elindult a célcsoport fi atalítás útján. 
Reklámfi lmjeink, az új image fi lm, valamint az 
Erdei bogyós termékfókuszú kisfi lm az őszi/
téli és a húsvéti időszakban is futottak a tele-
víziók képernyőjén. Az előző évhez hasonlóan 
folytattuk az RTL Klub-on futó népszerű, nagy 
nézettségű produkció, a Mi kis Falunk sorozat 
szponzorációs együttműködését is, mely a 
márkához kiválóan illik humoros hangvétele, 
természetközelisége révén.

A kampány hatékonyságát a TV-n túl erős digitális támogatás is biztosította, a műsor-
szponzoráción túl a márka Facebook oldalán is futottak kampányok, illetve a YouTube 
csatornán is népszerűsítettük az új reklámfi lmet.

A nyári időszakban kiemelten kezeltük a horgászversenyek támogatását és a márka-
jelenlétet. Általánosságban a horgászat is fontos téma a Facebook oldalunkon, hiszen 
célcsoportunk szempontjából releváns tartalom. A Nagyfogások néven futó nyere-
ményjátékunk a St. Hubertus horgász team bevonásával kiemelt sikert ért el. A hor-
gászat témakörét tovább erősítve együttműködésbe kezdtünk Pupával, aki a horgász 
berkek egyik véleményvezére, segítségével a horgászat és a St. Hubertus kapcsolata 
még magasabb szintre lépett. 

Social média csatornánkon jelenlétünkkel folyamatosan fenntartottuk követőink fi gyel-
mét, akik rendkívül aktívak voltak, nyereményjátékaink szép eredményeket, magas el-
érést produkáltak.

KÓSTOLJON BELE 
A FÜTYÜLŐS

LEGÚJABB ÍZÉBE!
Az ingyenes termékmintát 

kérje a futártól!
Miért lesz a kedvence ez az újdonság?

Ellenállhatatlan, édes íze miatt magában 
is könnyen fogyasztható, de egyszerűen 

készíthet belőle egy igazi
frissítő koktélt is.

Kérjük, ossza meg velünk
Facebook oldalunkon

(www.facebook.com/futyulos), hogy 
Önnek mennyire ízlik új ízünk!

Futyulos kokusz-ananasz szorolap_A6.indd   8 2020. 12. 18.   13:49:59



61

ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES JELENTÉS 2020 – 2021

Ebben az évben is folytattuk aktivitásainkat a kiskereskedelemben és - a covid miatt limitált 
mértékben - a gasztronómiában is. 

A karácsonyi időszakban előtérbe került az ajándék funkció; ahogy a korábbi években, 
idén is piacra léptünk prémium megjelenésű díszdobozainkkal, a 0,5L és 0,7L + 1 poharas 
termékek kerültek a polcokra, így erősítve a St. Hubertus termékcsalád magas minőségét.

KALINKA

A 2019-ben megújult, friss arculat megismertetését tovább folytattuk 2020-ban is, fókuszálva a márka legfőbb ismertetőjegye-
ire, a megszokott kék és ezüstszínekre, sas motívumra. Az elforgatott logóval célunk továbbra is, hogy egy letisztult, modern 
külsőt építsünk a márkának, amely a fi atal korcsoport számára is vonzó. 

A Kalinka vodkát a legjobb minőségű gabonából készült párlat és ásványi anyagoktól teljességgel megtisztított víz alkotja. 
A tízszeres szűrés után még egy aranyszálas szűrőn is átcsörgedeztetjük, ennek köszönhetően válik az ital egyenletesebbé, 
lágyabbá, selymesebbé. Ezen gyártási, technológiai lépéseket beépítettük a márka kommunikációjába is, ezzel hangsúlyozva 
a minőségi mivoltját.

Célunk a márka népszerűsítése és a fogyasztók fi gyelmének megragadása volt, emiatt a téli időszakban - ezzel is rákapcsolód-
va az oroszos jellegre – TV kampányt futtattunk, ahol a már ismert orosz bártender elevenedik meg a TV képernyőn. 

A TV kampány mellett, a közösségi médiában futtattunk a márka népszerűsítésére, követőink aktivizálására szolgáló kam-
pányt. Szerettük volna, ha aktívan részt vesznek a követők a márka megismerésében, így három kérdést tettünk fel a márkával 
kapcsolatosan és helyes válasz esetén értékes Kalinka nyereményt kaptak.

A tavaszi időszakban már a friss, üde ízvariánsainkra fókuszáltunk, vagyis a citrusra és uborkára, ugyanis megújult a Kalinka 
Citrus az év elején és bevezetésre került egy új ízvariáns, a Kalinka Uborka 2020. márciusában. 

A Kalinka Citrus GMO-mentes termelésből származó alapanyagok felhasználásával, 100 
%-ban természetes összetevőkből készül. A visszafogott „vodka íz” és a citrusok vibrálása 
utánozhatatlan élménnyel ajándékoz meg, illatában a frissen facsart citrom köszön vissza. 
Emellett egy új ízt is köszönthettünk a Kalinka családban, ez pedig a Kalinka Uborka. Ez 
is GMO-mentes termelésből származó alapanyagok felhasználásával és 100 %-ban termé-
szetes összetevőkből készül. Frissítő uborka ízével igazi különlegesség, lehűtve, önmagá-
ban fogyasztva is páratlan élmény. Izgalmas és remekül kombinálható ital: először meglep 
friss uborka illatával, aztán kóstolva, lágyan összesimul az uborka és a visszafogott vodkás 
ízvilág. A szódával történő fogyasztás mellett számtalan pikáns koktél készíthető belőle, 
például a Moscow Mule vagy a Bloody Mary.

Szerettük volna megismertetni a fogyasztók-
kal az újdonságainkat, valamint bemutatni a 
fogyasztóknak, hogy milyen remek választás 
lehet a Kalinka Citrus vagy Uborka jéggel és 
szódával, hogyan bolondítja meg a megszo-
kott vodka szóda kombinációt, hogyha ezt a 
Kalinka innovációival cseréljük ki. Több hetes online banner kampányt futtattunk, 
számos online felületen jelentünk meg, hogy minél szélesebb körben érjük el a 
célcsoportunkat. 

Az új ízvariánsok közül az uborka - mint az egyedibb íz - megismertetésére online 
kóstoltatást is szerveztünk júliusban a Tesco áruházakkal együttműködve. A nor-
mál online vásárlások házhozszállítása során a fogyasztó kapott egy mini kiszere-
lést az Kalinka Uborka ízünkből, hogy otthon meg tudja kóstolni. 

A frissítő ízeket infl uencer kampánnyal támogattuk február közepétől március 
végéig, ahol több infl uencert választottunk ki a három variáns népszerűsítésére. 
A játék lényege, hogy a vírus okozta bezártság miatt együtt emlékezzünk vissza 

Kalinka A6 szorolap_ket oldal.indd   2 2020. 05. 21.   12:18:30
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korábbi utazásainkra, szép emlékeinkre a Kalinka márkával. Az influencerek arra buzdították a követőiket, hogy keressenek 
saját fotóik között kedvenc, bulis, élményközpontú fotót, ahol használják a #TBwithKalinka hashtaget. A nyertesek értékes 
nyereményekkel gazdagodtak. 

Emellett egész éven át aktívan jelen voltunk a közösségi médiában is, hogy minőségi, prémium tartalmakat jelenítsünk meg és 
itt is hangsúlyozzuk az orosz sajátosságot, bemutassuk újdonságainkat, koktél és long drink javaslatainkat.  

KALUMBA MADAGASCAR WHITE AND SPICED GIN

A 2020/2021-es pénzügyi évben a Kalumba márka három éves lett. A gin továbbra is a legdinamikusabban bővülő italkategó-
ria, piacvezető pozíciónkat magabiztosan tartjuk, nemzetközi hátterű nagy gin márkákat megelőzve.

Sikeresen bevezettük a Kalumba White gint, mely egy rendkívül tiszta dry gin, madagaszkári vad fűszerekkel, friss citrusos 
karakterrel. 

A Kalumba White kiskereskedelmi bevezetését displayek, kínálók, áruházi óriásplakátok segí-
tették, a gasztronómiában több, mint kétszáz egyedi láthatóság, hostess promóciók, online 
együttműködések és ösztönző programok támogatták. A nyári szezonban a több márkánkat is 
bemutató long drink programunk mellett egyedi gin lapot készítettünk, gin-tonik ajánlatokkal.

A digitális térben aktív jelenlétünkkel támogattuk a márkát: social 
média felületeinken nyereményjátékokat futtattunk, a Kalumba Whi-
te kisfilmet folyamatosan népszerűsítettük, online kampányunk és 
influencer kampányunk is rendkívül eredményesen zárult.

Tavasszal, a COVID kezdetén elindult a Shaker’s Room oldal a Face-
bookon, ahol a Zwack által forgalmazott prémium márkákkal első-
sorban a bartendereket, italkultúra iránt érdeklődőket szólítjuk meg. 
Ezen a platformon indítottuk el a Bartender Challenge-et, amellyel 
a gasztronómiában dolgozó és éppen bevétel nélkül maradó szak-
embereket támogattuk egy 8 héten keresztül futó nyereményjáték 
keretében több márkával, ezek egyike a Kalumba Gin volt.

Az őszi időszakban folytattuk a TV kommunikációt, ezzel 
egyidőben a kiskereskedelmi egységekben egyedi display-es 
kihelyezésekkel, árakcióval és nyereményjátékkal igyekeztünk 
megszólítani a fogyasztókat az e-commerce megjelenésein-
ken felül. A karácsonyi időszakban pedig mindkét Kalumba Gin 
egyedi díszdobozba került. 

Tavasszal egy kültéri Kalumba White kampánnyal zártuk üzleti évünket, ahol a hagyományos 
citylight eszközökön felül digitális felületeken is futott a Kalumba White reklám, ezzel egyidő-
ben a YouTube-on is népszerűsítettük a márkát, illetve a Facebook és Instagram csatornáinkon 
nyerményjátékokat indítottunk. 

Az elmúlt év során a nemzetközi szakma a Kalumba White Gint is értékelte a WSA-n, (Wor-
ld-Spirits Award) egy ezüstéremmel lett gazdagabb.

JOHNNIE WALKER

A 2020/2021-es pénzügyi évben a hangsúly az online jelenlétre és a kiskereskedelmi kommunikációra helyeződött. A Johnnie 
Walker életében a 2020/2021-es év különleges volt, ugyanis a márka 200 éves fennállását ünnepelte. 1820-ban nyitotta meg 
John Walker kicsiny szatócsboltját a skóciai Kilmarnockban. A kezdetek óta, a Johnnie Walker whiskyk az egész világot be-
járták. 

A nyári grill szezon indulásával  a négy legnagyobb kis-
kereskedelmi lánc részvételével fogyasztói promóció-
val kezdtük az évet. Az egy hónapos időszakot lefedő 
promóció során óránként kisorsoltunk egy-egy highball 
poharat. A highball fogyasztási forma a márka fontos 
alappillére. Emellett hetente egy hordozható hangszórót, 

és főnyereményként egy grillsütőt sorsol-
tunk ki a promóció végén. A nyeremény-
játékot on-line promócióval, valamint el-
adáshelyi vásárlásösztönző láthatósággal 
is támogattuk.

Ősszel bevezettük a 2dl-es Johnnie Walker 
Black Labelt, amely a korábban bevezetett 
Red Label-hez hasonlóan egy vadonatúj, 
könnyen hordozható és stílusos csomago-
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lásban került forgalomba. Az egyszerűen THE POCKET-nek (magya-
rul A ZSEB) keresztelt kisméretű fl akon valóban könnyen ugrik be az 
ember kosarába, majd zsebébe.  

A karácsonyt megelőző időszak minden prémium ital értékesíté-
sében kiemelt fontosságú, hiszen kiváló ajándékozási lehetőséget 
kínálnak. A whiskyk esetében ez még fontosabb, mivel kutatások 
bizonyítják, hogy minden harmadik eladott whiskyt ajándékozási 
szándékkal vásárolnak meg. Ehhez mérten széles portfólióban kí-
náltuk a hozzáadott értékes karácsonyi csomagjainkat, amelyek az 
egész szezon alatt másodlagos kihelyezéseken (display, gondola-
vég, fősor) támogatták az eladást.

Erős média megjelenés kísérte a kiskereskedelmi kommunikációt. 
TV reklámban Johnnie Walker Red Label és Black Label 30 másod-
perces, dinamikus és fi gyelemfelkeltő fi lmet rotáltunk négy héten 
keresztül. Online kommunikációval a Tesco webshopjára tereltük a 

fogyasztókat és hívtuk fel a fi gyelmet a márka 200 éves fennállására, ezzel párhuzamosan 
pedig digitális city light posztereken, fővárosi plázákban tovább erősítettük a márkát. Mind-
egyik kommunikációs csatornán egységesen a key visual kreatívokat használtuk, erősítve a 
200 éves Johnnie Walker logóval.

DIAGEO RESERVE

A 2020-2021-es üzleti évben a járványhelyzet következtében a Diageo Reserve márkáin limitált kommunikáció zajlott, a gaszt-
ronómia zárásának eredményeképpen több aktivitást is törölni kellett. 

A maláta whiskyket (Singleton, Talisker) a Johnnie Walkerrel együtt a kiskereskedelemben displayeken kommunikáltuk a ka-
rácsonyi szezonban, valamint a social mediában edukációs posztok formájában. A kifejezetten bartenderek megcélzására 
létrehozott Shaker’s Room Facebook oldalon kétszer is megrendezésre kerülő online koktélversenyen - amelyet Bartender 
Challenge néven hirdettünk meg - a prémium márkák voltak fókuszban, mint Zacapa, Tanqueray, Bulleit. A verseny során he-
tente hirdettünk meg kihívásokat, ahol minden héten más márkára kellett a nevezőknek - az instrukciók alapján -  koktélokat 
készíteni. A beküldött receptek és képek alapján, szakmai zsűri segítségével kihirdettük a nyerteseinket, akik pénznyeremény-
ben részesültek. Az aktivitás célja a nehéz helyzetbe került bartenderek megsegítése volt. 
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A Bulleit márkával részt vettünk a neves borbély- és fodrászversenyen a Budapest Barber Battle Show-n, amelynek a hivatalos 
whiskyje a Bulleit volt.  A teltházas eseményen masszív megjelenéssel és kommunikációval erősítettük a márkát, és a standon 
Bulleit Lemon Tonicot kínáltunk az érdeklődőknek.

Barber szalonokkal való együttműködésünket folytatva dedikált szalonokban folyamatosan jelen voltunk, valamint saját social 
média oldalaikon is népszerűsítették a márkát. 

Továbbá a Fördős Z nevéhez köthető, Street Kitchen gasztro bloggal együttműködve népszerűsítettük a márkát. A Street Kit-
chen karácsonyi különkiadású magazinjában Bulleit recept ajánlóval jelentünk meg, valamint social media felületein különböző 
ételpárosításokat tálaltak ki a Street Kitchen séfjei. 
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BAILEYS
A 2020/2021-es pénzügyi évben a Baileys bázis fölötti teljesítményt nyújtott, amely azt mutatja, hogy a piacvezető prémium 
krémlikőr továbbra is töretlen népszerűségnek örvend Magyarországon.

Továbbra is a karácsony a leghangsúlyosabb szezon a Baileys életében, ezért 360°-os marketing startégiával készültünk erre 
a szezonra. A TV kampányunk keretében a pár éve ismert csoki szarvasos reklámfi lmünket vetítettük. A TV kampány bázis 
szinten teljesült, a célcsoport minél szélesebb körben való eléréséhez erős digitális kampánnyal egészítettük ki a TV megjele-
nésünket. 

A digitális kampányunk részeként a Facebookon és az Instagramon jelentünk meg a Baileys Cho-
colat Luxe videójával, melyhez landing oldalként, a Tesco webshopjára irányítottuk a fogyasztókat.

Facebook és Instagram hirdetéseink egyedi kreatívval jelentek meg, és ezeken az oldalakon erős 
gasztronómiai véleményvezér kampányt indítottunk és együttműködtünk Lila Fügével (Havas 
Dóra) és a Street Kitchennel, akik mind több Baileyses karácsonyi fi nomságot álmodtak meg az 
ünnepekre. Nagyon eredményes kampány volt, ugyanis ezen időszak alatt (hat hét) összesen közel 
hatszázezer egyedi látogatót értünk el. 

2020-ban sajnos a vírus miatt elmaradt 
az eddig minden karácsonyi időszakban 
megtartott Baileys kóstoló a hipermarke-
tekben. Ehelyett grandiózus láthatóságot 
építettünk a kiskereskedelmi láncokban, 
hogy minél jobban megragadjuk a fo-
gyasztók fi gyelmét az ünnepek alatt.

A karácsonyi díszdobozok idén is sikert arattak. Két féle variáns volt elérhető, amik új designt kaptak. A dobozon megjelenő 
kis ikonok a Baileys desszertként való fogyasztásának a kommunikációját erősítették. Az elmúlt évek sikere alapján idén is a 
boltokba került a trüff eles verzió, valamint elérhető volt egy 2db mini tejesüveget tartalmazó csomagolás is. 
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A karácsonyi időszakon túl a Valentin-nap és Nőnap tekinthető még jelentős időszaknak a Baileys életében: idén jelentős 
médiatámogatást kapott mind a két ünnep. A célcsoport célzottabb elérése érdekében a Piríts rám! műsorát is támogattuk a 
márkával, aminek a műsorvezetője a Baileys márkanagykövete Havas Dóra volt.  

CAPTAIN MORGAN 

A Captain Morgan a bulik kihagyhatatlan kapitánya volt, azonban az elmúlt évben a vírus miatt újra kellett pozícionálni a 
márkát, mivel nem tudtunk részt venni fesztiválokon, valamint a hostess promóciókat is nagyon limitált számban tudtuk csak 
megtartani a nyári időszakban. 

Nagyobb hangsúlyt fektettünk a Captain Morgan otthoni fogyasztásának kommunikációjára. A karácsonyi időszakban készí-
tettünk egy multibrand kampányt, amiben a Captain Morgan is szerepet kapott. Gasztronómiai infl uencerekkel működtünk 
együtt, akik megálmodtak egy-egy ínycsiklandozó receptet az adott ital felhasználásával. Akik helyesen válaszoltak az adott 
recepthez kapcsolódó kérdésre, azok között értékes konyhai gépeket sorsoltunk ki. 

A karácsony időszakban nem volt elérhető a Captain Morgan díszdoboz, azonban a Captain 
Morgan Original Spiced Gold + korsó díszdobozok állandó termékként megtalálhatóak a Tesco 
polcain. 
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ZWACK IZABELLA BORKERESKEDÉS 

A 2020-as évben a borkóstolók is az online térbe költöztek, így a borok bemutatóit a fogyasztók az otthonukból élvezhették. 

Szittnyai Zalán, a Zwack Izabella Borkereskedés borszakértője, hetente megjelenő videósorozatában mutatta be mindazokat 
a hazai és nemzetközi pincészeteket és tételeiket, akiket a ZIB büszkén képvisel. A pincészetek sikeres bemutatóit követően 
készültek edukációs videók szőlőfajtákról, magyar és világfajtákról egyaránt, így ösztönözve a fogyasztókat új borfajták és 
pincészetek felfedezésére és megismerésére. 

Nem csak a fogyasztók felé nyitottunk az online előadássorozattal, de a gasztronómia képviselői felé is. A nagykereskedelmi 
árjegyzékben feltüntetett QR kódok beolvasásával bármikor végig nézhetik az előadásokat, így nyújtva segítséget nekik bor-
lapjaik frissítésekor, aktualizálásakor. 
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ITALAINK

UNICUM

UNICUM RISERVA VILMOS

FÜTYÜLŐS

FÜTYÜLŐS
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ITALAINK

ST. HUBERTUS KALINKA

KALUMBA ZWACK MAXIMILIANLÁNCHÍD

HÍRÖSZWACK SÁNDOR NEMES PÁLINKA KOSHER
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ITALAINK

JOHNNIE WALKER

CAOL ILA 12 TALISKER SINGLETON

BULLEIT BLACK VELVET

OBAN
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ITALAINK

BAILEYS

ZACAPA CAPTAIN MORGAN

DISARONNO
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ITALAINK

GORDONS

SMIRNOFF

EVIAN

TANQUERAY

CIROCKETEL ONE

DON JULIO



73

ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES JELENTÉS 2020 – 2021

ITALAINK

SÜTŐ LIKŐR 

PORTORICO MARINE DRY

ÓBESTER CASINO TROIS TOURS
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ZWACK IZABELLA BORKERESKEDÉS
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ZWACK IZABELLA BORKERESKEDÉS
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Fontosabb elérhetőségek

ZWACK UNICUM Nyrt. Telefon: 36 1 476 2300 
 Fax: 36 1 456 5222 
 Internet: www.zwackunicum.hu 
 E-mail: vevoszolgalat@zwackunicum.hu

Részvénykönyvvezetés – Befektetői kapcsolatok 
Szűcs Balázs Telefon: 36 1 456 5218 
Pavercsik Gyöngyi  36 1 456 5227 
 E-mail: reszvenyesiroda@zwackunicum.hu 

Unicum Ház múzeum és mintabolt Telefon: 36 1 476 2383 
 E-mail: muzeum@zwackunicum.hu 
 Internet: www.unicumhaz.hu

Zwack Párlat Manufaktúra, Kecskemét   Telefon: 36 70 978 6272 
 E-mail: takacs@zwackunicum.hu

KERESKEDELMI KAPCSOLATOK

Zwack Mintabolt (1095 Budapest, Dandár utca 1.) Telefon: 36 1 456 5247

Webshop Internet:  www.zwackwebshop.hu

Vevőszolgálati zöldszám Telefon: 36 80 980 888 
 E-mail: vevoszolgalat@zwackunicum.hu

Országos rendelésfelvétel Telefon: 36 80 200 710






