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Tisztelt Részvényesek,
A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ün-
nepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József Habsburg uralkodót, majd kezdetét vette az a 
sikertörténet, amelynek Önök is részesei lehetnek. 
A tavalyi évhez hasonlóan az elmúlt esztendőben is kiemelten pozitív évet zártak prémium márkáink.  Az Unicum és 
az Unicum Szilva eladási számai is növekedtek, illetve a Fütyülős termékcsaládunk egy új ízzel a Fütyülős Epres Rozéval 
gazdagodott, amely a fogyasztók körében is nagy sikert aratott. Az elmúlt év során a Hubertus márka-
család is új taggal bővült: a Hubertus Erdei Bogyókkal és Füvekkel elnevezésű új gyógynövénylikőrünk 
kiemelkedő sikert hozott, és ezzel a Hubertus eladásainak nagyarányú növekedéséhez is jelentősen hoz-
zájárult. 
Büszkék vagyunk arra, az Unicum márkánk miután 2015-ben bekerült a Hungarikumok Gyűjteményé-
be, 2016-ban a legjobb márkákat lajstromba vevő Superbrands elismerést is elnyerte.
Fontosnak tartjuk, hogy minél több pozitív kezdeményezésben vegyünk részt hazánkban. Állandó tá-
mogatói vagyunk a Tűzoltó Utcai Gyermekklinikának, valamint a békéscsabai Zwack József Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolának. A tavalyi évben ünnepelte tízedik évfordulóját a Johnnie 
Walker „Soha ne igyál, ha vezetsz” kezdeményezése Magyarországon, melyhez eddig több mint 25 ezren 
csatlakoztak személyesen vagy Facebookon. A célunk az, hogy ezt a számot tovább növeljük a következő 
években is. 
Ahogyan azt már említettem, a 2015-ös évet a Zwack Unicum 225 éves évfordulójának szenteltük és 
számos programmal, kommunikációs kampánnyal emlékeztünk meg a jubileumról. Ennek kapcsán egy 
úgynevezett városi sétát indítottunk „Egy csepp siker” címmel, melyben felelevenítettük a Zwack Unicum és a Zwack 
család Budapesthez köthető történeteit. Együtt ünnepeltünk a nagyközönséggel a Múzeumok Éjszakájára szervezett 
koncertekkel.  A tavalyi évben jelent meg új reklámfilmünk is, amely a Zwack Unicum és a Zwack család történetét 
állította párhuzamba Magyarország történelmével. A reklámfilmben képeket villantunk fel olyan hőskorszakokból, a 
magyar történelem azon korszakaiból, amikor igazán jellemző volt a küzdeni akarás, az akaraterő.
A vállalat és a családom is büszke az elmúlt év sikereire, és a befektetett kemény munkára, amely meghozta eredményét. 
Folyamatosan erőfeszítéseket teszünk arra, hogy a fogyasztóink és ügyfeleink igényeit maximálisan kielégítsük, mert ez 
a záloga annak, hogy ennyi év után is sikeresen működjünk. Az egész vállalat, a munkatársaim nevében is mondhatom, 
hogy azon leszünk, hogy a következő években is ugyanilyen sikeresen folytatódjon a Zwack Unicum Nyrt. története!  

Zwack Sándor 
az Igazgatóság elnöke

Az éves jelentés kiváló alkalom arra, hogy áttekintsük a mögöttünk álló évet és elmondjuk, hogy mit 
várunk a jövőtől. 
A 225. évforduló valóban emlékezetes esemény volt, és a Társaságnak sikerült minden érdekeltet bevonni 
az ünnepségekbe – mindenekelőtt magukat a fogyasztókat és ügyfeleinket. Az évfordulóra jelent meg 
az Unicum Jubileumi Kiadása, amelyen arany színben látható a Társaság Soroksári úti központi épülete. 
Az évforduló alkalmából számos eseményt szerveztünk partnereink bevonásával mind a gasztronómi-
ában, mind a kiskereskedelemben. Ismeretterjesztő rendezvényekre is sor került, amelyeken érdeklődő 
fogyasztókat, mixereket és a sajtó képviselőit láttuk vendégül. Fontos színfolt volt az Unicum tavaly de-
cemberben bemutatott új reklámfilmje, amelyben Magyarország modern megközelítésben értelmezett 
történelméből láthatók epizódok, párhuzamba állítva Társaságunk történetével.  
A tavalyi esztendőtől karácsonykor búcsúztunk: egy márkaépítő rendezvénnyel, melyhez a Társaság nagy 
vonzerővel rendelkező múzeumát választottuk helyszínül. E látogatóközpont minden meghívott ügy-
felünknek és az egyéb érdekelteknek is kiváló lehetőséget nyújtott, hogy elmélyedhessenek az Unicum 
márka történelmében.  
Ami a Zwack portfólió többi kiemelt márkáját illeti, számos előremutató lépésre is sor került. Hadd említsem meg a 
nemrég bevezetett Fütyülős Epres Rosét és a St. Hubertus Erdei Bogyós likőrt. Mindkettőt kedvezően fogadták ügyfe-
leink és fogyasztóink egyaránt, és ezek sikere pozitívan hatott a két anyamárkára is. 
Ami a jövőt illeti, várakozásaink szerint a hazai piac bővülése folytatódik a háztartások fogyasztásnövekedésével párhu-
zamosan. A Társaság értékesítési részlege bevezette az Unicum Szilvát további külhoni piacokra és így ott is növekedés 
várható, különösen az olasz, német és román piacon.
Meglátásunk szerint Társaságunk a komoly kihívást jelentő piaci körülmények között is képes lesz megállni a helyét. 
Különösen fontos számunkra az a folyamatos párbeszéd, amelyet Önökkel, tisztelt Részvényesekkel folytatunk, és az 
Önök támogatása. További termékfejlesztésekkel lépünk piacra a most induló új üzleti évben is. Bíztató, hogy jól felké-
szült dolgozóink mennyire motiváltak. 
Végül, de nem utolsó sorban, hadd használjam ki ezt az alkalmat arra is, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik 
segítségünkre voltak e sikeres üzleti év megvalósításában. 

dr. Hubertine Underberg-Ruder
a Felügyelő Bizottság elnöke
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 Zwack Sándor Frank Odzuck
 az Igazgatóság elnöke vezérigazgató

NYILATKOZATOK

A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyílvánosan Működő Részvénytársaság 2015-2016-os (2015. április 1 – 
2016. március 31.) üzleti évére vonatkozó Éves Jelentése 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 (mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet) az alkalmaz-
ható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint lettek elkészítve. A pénzügyi kimutatások valós és megbíz-
ható képet adnak a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről valamint nyereségéről.

Az Éves Jelentés részét képező Vezetőségi Jelentés megbízható képet ad a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítmé-
nyéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

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

A Társaság könyvvizsgálatát a PricewaterhouseCoopers Kft. látja el. A könyvvizsgáló a magyar számviteli szabályok 
valamint a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti könyvvizsgálaton kívül nem kapott megbízást 
a Zwack Unicum Nyrt-től.

Budapest, 2016.május 24.

PÉNZÜGYI NAPTÁR

Esemény Időpont

Az osztalékfizetés kezdőnapja 2016. július 21.

A 2016-2017. I. negyedéves gyorsjelentés közzététele* 2016. augusztus 4.

A 2016-2017. I. féléves gyorsjelentés közzététele* 2016. november 3.

A 2016-2017. III. negyedéves gyorsjelentés közzététele* 2017. február 2.

A 2016-2017. üzleti éves gyorsjelentés közzététele* 2017. május 26.

A 2016-2017. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés 2017. június 29.

* nem végleges időpont
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Zwack Unicum Nyrt. – 2016. március 31.

MÉRLEG – ESZKÖZÖK (aktívák)

eFt eFt
Sorszám A tétel megnevezése 2015. 03. 31. 2016. 03. 31.

a b c d
01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 473 468 3 624 681
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 80 466 112 534
03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke   
04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke   
05. Vagyoni értékű jogok 59 378 92 713
06. Szellemi termékek 21 088 19 821
07. Üzleti vagy cégérték   
08. Immateriális javakra adott előlegek   
09. Immateriális javak értékhelyesbítése   
10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 3 343 164 3 465 779
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 547 210 2 473 794
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 271 214 420 025
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 438 220 410 419
14. Tenyészállatok   
15. Beruházások, felújítások 37 485 157 841
16. Beruházásokra adott előlegek 49 035 3 700
17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése   
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 49 838 46 368
19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 15 718 15 718
20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban   
21. Egyéb tartós részesedés 0 0

22.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 
vállalkozásban

  

23. Egyéb tartósan adott kölcsön 34 120 30 650
24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   
25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   
26. B FORGÓESZKÖZÖK 6 640 310 6 440 439
27. I. KÉSZLETEK 1 742 630 2 127 358
28. Anyagok 488 206 562 133
29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 524 291 693 884
30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok   
31. Késztermékek 317 802 501 559
32. Áruk 411 343 362 898
33. Készletre adott előlegek 988 6 884
34. II. KÖVETELÉSEK 1 656 062 2 055 639
35. Követelések áruszállításból és  szolgáltatásokból (vevők) 1 482 483 1 841 167
36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben   
37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   
38. Váltókövetelések   
39. Egyéb követelések 173 579 214 472
40. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0
41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban   
42. Egyéb részesedés   
43. Saját részvények, saját üzletrészek   
44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   
45. IV. PÉNZESZKÖZÖK 3 241 618 2 257 442
46. Pénztár, csekkek 370 438
47. Bankbetétek 3 241 248 2 257 004
48. C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 144 022 147 498
49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 22 732 35 489
50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 121 290 112 009
52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 257 800 10 212 618

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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Zwack Unicum Nyrt. – 2016. március 31.

MÉRLEG – FORRÁSOK (passzívák)

eFt eFt
Sorszám A tétel megnevezése 2015. 03. 31. 2016. 03. 31.

a b c d
53. D SAJÁT TŐKE 5 291 408 7 016 762
54. I. JEGYZETT TŐKE 2 035 000 2 035 000
55. 54. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken   
56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE   
57. III. TŐKETARTALÉK 264 044 264 044
58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 2 992 364 2 992 364
59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   
60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   
61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 1 725 354
62. E CÉLTARTALÉKOK 257 004 318 329
63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 257 004 318 329
64. Céltartalék a jövőbeni költségekre   
65. Egyéb céltartalék   
66. F KÖTELEZETTSÉGEK 3 828 542 1 774 361
67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben   

69.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

  

70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben   
71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   
73. Átváltoztatható kötvények   
74. Tartozások kötvénykibocsátásból   
75. Beruházási és fejlesztési hitelek   
76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek   
77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben   

78.
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

  

79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek   
80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 828 542 1 774 361
81. Rövid lejáratú kölcsönök   
82. 81. sorból: átváltoztatható kötvények   
83. Rövid lejáratú hitelek   
84. Vevőtől kapott előlegek 0 0
85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 836 616 817 766
86. Váltótartozások   
87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 1 200 001 0

88.
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

  

89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 791 925 956 595
90. G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 880 846 1 103 166
91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 57 502 40 825
92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 794 964 1 047 147
93. Halasztott bevételek 28 380 15 194
94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 10 257 800 10 212 618

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.



- 9 -

Zwack Unicum Nyrt. – 2015.április 1 – 2016. március 31.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS

eFt eFt

Sorszám A tétel megnevezése 2014.04.01.–
2015.03.31.

2015.04.01. –
2016.03.31.

a b c d
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 22 096 903 21 875 677
02. Export értékesítés nettó árbevétele 1 964 601 2 193 182
I. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 24 061 504 24 068 859
03. Saját termelésű készletek állományváltozása -348 637 353 350
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 159 661 80 593
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE -188 976 433 943
III. EGYÉB BEVÉTELEK 194 424 212 898

Ebből: visszaírt értékvesztés 23 666 25 968
05. Anyagköltség 2 893 402 3 093 079
06. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke 3 806 851 4 046 672
07. Egyéb szolgáltatások értéke 84 816 103 886
08. Eladott áruk beszerzési értéke 2 195 980 2 221 460
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 4 441 3 372
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 8 985 490 9 468 469
10. Bérköltség 1 648 335 1 574 540
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 465 096 498 383
12. Bérjárulékok 546 041 534 600
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2 659 472 2 607 523
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 441 331 462 338
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 9 887 939 10 144 558

ebből: értékvesztés 137 363 17 523
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 2 092 720 2 032 812
13. Kapott osztalék és részesedés   

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége   
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége   
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 62 336 20 888

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 67 752 102 436
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 130 088 123 324
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2 343

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése  

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 46 107 42 980
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 46 109 43 323
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 83 979 80 001
C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 2 176 699 2 112 813
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 24 596 11 753
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 106 062 121 348
D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -81 466 -109 595
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 2 095 233 2 003 218
XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 327 392 277 864
F ADÓZOTT EREDMÉNY 1 767 841 1 725 354
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 674 159  
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 2 442 000  
G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 1 725 354

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ZWACK UNICUM NYRT. 
2015.ÁPRILIS 1-TŐL 2016.MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÉVES 
BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÁLTALÁNOS RÉSZA) 
A társaság megnevezése és székhelye:1. 

Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
1095 Budapest, Soroksári út 26. 
Honlap: www.zwackunicum.hu

A társaság működési formája:2. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A cégbejegyzés kelte3. 

1992. december 31.
A Társaság jogelődje a Zwack Unicum Budapest Likőrgyár és Kereskedelmi Kft. 1989. július 10-én alakult meg. 
A Társaság 1992. szeptember 30-án alakult át részvénytársasággá. 
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-10-042048
Adószáma:   10795044-2-44

A kibocsátott részvények darabszáma, értéke4. 

Darabszám Névérték Részvényfajta Pénznem
2 000 000 1 000 törzsrészvény Ft
     35 000 1 000 visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény Ft
2 035 000 Összesen

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

Tulajdonosok és részarányuk:5. 

Peter Zwack & Consorten HAG (1190 Wien, Heiligenstadter Strasse 43.) 50,00 % + 1 részvény 
Diageo Holdings Netherlands B.V. (1014 BG Amsterdam, Molenwerf 10-12.) 26,00 % 
Közkézen         24,00 % - 1 részvény

A részvénykönyv adatai alapján 2016. március 31-én 2 135 tulajdonosa volt a Társaságnak. A közkéz hányadon be-
lül az Intrinsic Value Investors LLP rendelkezik 5%-ot meghaladó részesedéssel (120 549 db részvény; 5,92%). 
A Társaság alábbi vezető tisztségviselői rendelkeznek részvénnyel:

Név Tisztség Részvény fajta Névérték
Dr. Szecskay András felügyelő bizottsági tag törzsrészvény 651 eFt

Frank Odzuck
vezérigazgató,   
igazgatósági tag

visszaváltható likvidációs  
elsőbbségi részvény

16 000 eFt

Dörnyei Tibor András
vezérigazgató helyettes,   
igazgatósági tag

visszaváltható likvidációs  
elsőbbségi részvény

10 500 eFt

Belovai Csaba
kereskedelmi és export  
igazgató

visszaváltható likvidációs  
elsőbbségi részvény

8 500 eFt

A Társaság által nyilvánosan kibocsátott részvények záró árfolyama 2016. március 31-én 17 500 Ft volt a Budapesti 
Értéktőzsdén, amely 11,36 %-kal magasabb a 2015. március 31-i záróárnál (15 715 Ft). A 2015-2016-es üzleti év 
során a BÉT-en 66 472 db Zwack Unicum részvény cserélt gazdát, a forgalommal súlyozott átlagár 17 575 Ft volt.
A Társaság főbb tevékenységi körei:6. 

Szeszesital gyártás
Külkereskedelem
Élelmiszer nagykereskedelem

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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A számviteli politika rövid ismertetése7. 

A beszámoló formája, időpontja: 7.1. 
A Társaság pénzügyi éve április 1-től március 31-ig tart.  
A mérlegkészítés időpontja: 2016. április 14.

A beszámoló elkészítésénél alkalmazott szabályrendszer:  7.2. 
A Társaság a beszámoló készítésénél a hatályos magyar számviteli törvény (2000. évi C. törvény) sze-
rinti szabályokat alkalmazza.

A könyvvezetés módja:7.3. 

A Társaság kettős könyvvitelt vezet, a költségek elszámolása elsődlegesen az 5-ös, valamint a 6-os és 
7-es számlaosztályban párhuzamosan történik.

A mérleg és eredménykimutatás választott formája:  7.4. 
A Társaság az „A” típusú mérleget használja.
A Társaság eredménykimutatását összköltség eljárással („A” típus) készíti.

Könyvvizsgálat  7.5. 
2000. évi C törvény 155§ szerint a Társaságnál kötelező a könyvvizsgálat. 
A könyvvizsgálatot a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. végzi.  
Az aláíró könyvvizsgáló: Mészáros Balázs (1137 Budapest, Katona József u. 25. V.em.4., kamara 
tagsági száma: 005589) 
A magyar és a nemzetközi számviteli törvény előírásai és a Magyarországon általánosan elfogadott 
számviteli elvek szerint elkészített éves beszámoló könyvvizsgálatának és arról könyvvizsgálói jelen-
tés elkészítésének díja 12 525 eFt.

A Társaságnál alkalmazott szabályzatok:7.6. 

Számviteli politika•	
Pénzkezelési szabályzat•	
Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata•	
Eszközök és források értékelési szabályzata•	
Önköltségszámítás szabályzata•	
Egyéb szabályzatok•	

Adóellenőrzés7.7. 

A Társaságnál az adóhatóság tárgyidőszakban teljeskörű adóvizsgálatot nem folytatott. Az adóható-
ság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat 
és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan kö-
rülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

Az alkalmazott értékelési eljárások:7.8. 

Az értékelés során a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni. A törvény a múltbeli adatokon 
történő értékelést írja elő, ezért az eszközöket beszerzési illetve előállítási költségüknél magasabb 
értéken nem szabad felvenni, kivéve a törvényben nevesített esetekben. Az eszközöket a bekerülési 
értéken kell értékelni, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel, növelve a visszaírt 
terven felüli értékcsökkenéssel és értékvesztéssel. Az egyes költségtényezők akkor képezik a beszerzési 
ár részét, ha azok az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolhatók.

Befektetett eszközök értékelése
A befektetett eszközöket a beszerzési és előállítási költségen kell értékelni, csökkentve az értékcsök-
kenési leírásokkal és értékvesztésekkel, növelve a visszaírt terven felüli értékcsökkenéssel és értékvesz-
téssel. A befektetett eszközök bekerülési értékét a Számviteli törvény (továbbiakban SzTV) 47-51 § 
paragrafusának megfelelően határozzuk meg, figyelembe véve a következőket is:

A SzTV 25 § (3), (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a vállalkozás aktiválja az alapítás-átszervezés •	
és a kísérleti fejlesztés költségeit. Amennyiben az ilyen jellegű költségek elérik a 10 millió forintot 
Társaságunk egyedi elbírálás alapján dönt arról, hogy aktiválja azt vagy a felmerülés évében az 
eredmény terhére számolja el. Minden más esetben ezeket a költségeit nem aktiválja, azokat egy 
összegben elszámolja a felmerülés évének eredménye terhére.
A gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést a társasági szerződésben •	

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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meghatározott alapításkori értéken, vásárlás esetén a vételáron, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csök-
kentett összegben mutatjuk ki.
Üzleti és cégérték beszerzési árán a megvásárolt társaságért fizetett ellenérték és a megvásárolt társaság egyes •	
eszközeinek a kötelezettségekkel csökkentett piaci értéke közötti különbözetet értjük, ha a fizetett ellenérték 
magasabb. 75,1 % feletti részesedés vásárlása esetén, ha a fizetett ellenérték lényegesen meghaladja a piaci 
értéket, akkor ezt a különbözetet goodwillként számolja el a Társaság. 
A befektetett, illetve forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok beszerzési ára nem tartalmaz-•	
hatja a vételárban lévő kamat összegét.
A térítés nélkül átvett eszköz beszerzési árán az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti értéket (legfeljebb •	
forgalmi, piaci értéket), illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt esz-
köz esetében az eszköznek az állományba vétel időpontjában meglévő piaci értéket értjük.
Gazdasági társaságnál nem pénzbeli hozzájárulásként kapott eszköz társasági szerződésben meghatározott - •	
le nem vonható áfát is magában foglaló- értéke minősül beszerzési árnak.

Forgóeszközök értékelése
A készletek közül az áruk és anyagok súlyozott átlagáron kerülnek bemutatásra, a befejezetlen és félkész termék, 
valamint a késztermék önköltségen, figyelembe véve a piaci értéket. Ha a könyv szerinti érték meghaladja a piaci 
értéket, akkor értékvesztést számolunk el.
Csökkentett értéken kell szerepeltetni azokat az eszközöket, amelyek a vonatkozó előírásoknak nem felelnek 
meg vagy az eredeti célnak nem felelnek meg vagy értékesítésük, felhasználásuk kétséges, felesleges készletnek 
minősülnek.
Továbbá csökkent értékben kell azokat a záró anyag- és árukészleteket a mérlegbe beállítani, amelyek nyilvántar-
tott beszerzési ára magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke. A piaci érték meghatározá-
sa az értékelési szabályzatban leírtaknak megfelelően történik. 
A követelések értékelése a SzTV 65 §-ban leírtakkal összhangban történik. 
A Társaság a 35 000 Ft alatti követeléseket úgy ítéli meg, hogy valószínűsíthetően a végrehajtás költsége nincs 
arányban a behajtható összeggel.
A forintban és devizában – a devizajogszabályok előírásainak megtartásával - fennálló behajthatatlannak minő-
sített és elévült követeléseket nem szabad a mérlegben szerepeltetni.
A forgóeszközök között kimutatott - nem tartós befektetésként vásárolt - értékpapírok beszerzési értékének 
megállapítására a számviteli törvény általános előírásai vonatkoznak, azaz a beszerzési ár részét képezi az ér-
tékpapír megszerzésével kapcsolatban felmerült, az adott eszközhöz egyedileg hozzárendelhető – a fizetett bi-
zományi díjat, vásárolt vételi opció díját kivéve - valamennyi ráfordítás. Kivételt képeznek ez alól a kamatozó 
értékpapírok, melyek beszerzési ára nem tartalmazhatja a vételárban szereplő kamat összegét. Visszavásárolt 
saját részvények, üzletrészek esetében a beszerzési ár a szerződés szerinti visszavásárlási ár. Az értékpapírok év 
végi értékelésénél a mérlegben szereplő érték az értékpapír könyv szerinti értéke, csökkentve a SzTV szerint 
elszámolható értékvesztések összegével.
A pénzeszközök értékelésénél a pénzeszközöket könyv szerinti értéken kell a mérlegben szerepeltetni.

A források értékelése
A források általános értékelési szabálya az, hogy a saját tőkét, a céltartalékokat és a kötelezettségeket - kivételt 
képeznek a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek- a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni.
A saját tőke elemeit mind év közben, mind év végén könyv szerinti értéken kell értékelni.
A forintban felvett hiteleket, kölcsönöket a szerződésben meghatározott értéken vesszük nyilvántartásba, és 
csökkentjük a kifizetett törlesztő részletekkel. A devizában felvett hitelek, kölcsönök a ténylegesen folyósított 
devizának, illetve a törlesztésekkel csökkentett devizának a teljesítés napjára vonatkozó Magyar Nemzeti Bank 
által közzétett hivatalos devizaárfolyamán kerülnek kimutatásra. Év végén kimutatott állományuk meg kell, 
hogy egyezzen a hitel, kölcsön folyósító pénzintézet fordulónapi bankkivonatával, illetve a megküldött egyez-
tető leveleken szereplő forint ill. deviza értékekkel.
A vevőktől forintban kapott előleget a befolyt összegben kell szerepeltetni, mindaddig, míg a vevő által elismert 
teljesítés meg nem történt. A devizában kapott előleget a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett devizaárfolyamon tartjuk nyilván. 
A devizában meglévő kötelezettségek értékelését a SzTV 68 § (5) b pontjában meghatározottakkal összhangban 
hajtjuk végre.

Devizás, valutás tételek speciális értékelése
A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követe-
lést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve szerződés sze-

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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rinti teljesítés napjára vonatkozó Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyamán átszámított forintértéken 
kell kimutatni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell a könyv-
viteli nyilvántartásba felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba 
vételi árfolyamot meghatározni.
A mérlegben a devizás, valutás eszközöket és forrásokat át kell értékelni az üzleti év mérleg-fordulóna-
pi MNB devizaárfolyamra függetlenül az átértékelésből származó különbözetek nagyságától. 
Ha ez az átértékelési különbözet összevontan veszteség jellegű, akkor azt a pénzügyi műveletek egyéb 
ráfordításai között kell elszámolni. Ha az összevont átértékelési különbözet nyereség jellegű, úgy azt 
a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell elszámolni.

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának rendje
Társaságunk a saját körülményeit figyelembe véve határozza meg az immateriális javak és a tárgyi esz-
közök elhasználódási idejét, így a várható, maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a hasznos 
időtartam függvényében aktiváláskor állapítja meg az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsök-
kenés összegét. A terv szerinti értékcsökkenést eszközönként havonta lineárisan napi arányos vagy 
teljesítményarányos értékcsökkenés-számítással határozza meg. Az elszámolás kezdete az üzembe he-
lyezés napja és havonta történik.
A maradványértéket a társaság csak a személygépkocsik eszközcsoportjában (lsd. leírási kulcsok) ál-
lapít meg, minden más csoportnál a maradványérték 0, mivel ezeket az eszközöket műszaki élettarta-
muk végéig használja, vagy a maradványérték értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Nem jelentős 
összegűnek minősítjük az eszköz bekerülési értékének 10 %-át el nem érő valószínűsíthető marad-
ványértéket.
Vállalkozás szempontjából meghatározó jelentőségű eszközcsoportok: azok az ingatlanok, ahol a Tár-
saság termelő tevékenységet végez; termelő berendezések; számítógépek; szoftverek; védjegyek.
Más eszközzel is hasznosítható tartozék beszerelése esetén a Társaság megállapítja a tartozék várható 
használati idejét, és ennek megfelelően amortizálja. Az eredeti eszköztől függetlenül nem hasznosít-
ható bővítés, rendeltetés megváltoztatás, átalakítás, felújítás az eredeti eszköz bekerülési értékét növe-
li. Ekkor a Társaság felülvizsgálja az eszköz használatának időtartamát és maradványértékét, és ennek 
alapján amennyiben lényeges a változás módosítja az éves terv szerinti értékcsökkenést. A vállalkozás 
szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz esetén, ha a ráaktiválás előtt és után számított 
éves értékcsökkenés különbsége lényeges, az eredményre gyakorolt hatást a kiegészítő mellékletben 
be kell mutatni. A vállalkozás lényeges változásnak tekinti, ha az adott eszköz értékének változása 
nagyobb, mint az eredeti érték 30%-a, illetve ha a várható használati időtartam változása nagyobb, 
mint 30%.
Az eszközök bekerülési értékét akkor kell módosítani, ha az utólag kézhez került dokumentumban 
jelentős eltérés (az eltérés nagyobb, mint 10%, min. 20.000 Ft) mutatkozik a már elszámolt bekerülési 
értékhez viszonyítva. 
A 100 000,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költ-
sége használatba vételkor egyedi elbírálás alapján azonnali értékcsökkenési leírásként egy összegben 
kerülhet elszámolásra.

Egyedi elbírálás alá tartozik:
A kihelyezésre kerülő italhűtők függetlenül a márkától a gyors elhasználódás miatt 2 év alatt kerülnek 
leírásra.
A múzeumi kiállítási tárgyak, kivéve műalkotások, egy összegben leírásra kerülnek.
A Társaság felülvizsgálja a termelő berendezéseknek, illetve azoknak az eszközöknek a hasznos élet-
tartalmát, amelyek utolsó évi értékcsökkenése nagyobb, mint 500.000 Ft / db és szükség esetén mó-
dosítja a hasznos élettartamot.
Védjegyek a bejelentési kérelem napjától a bejegyzés napjáig felmerült kifizetések összegével a befe-
jezetlen beruházásba kerülnek. Mivel a bejegyzés visszamenőleges, a Társaság a bejegyzés dátumával 
azonnal elszámolja az addig esedékes értékcsökkenéseket és a védjegyek hasznos élettartamát a lejárat 
napjáig veszi figyelembe.
A Társaság terven felüli értékcsökkenést számol el az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél akkor, 
ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan (egy éven túl) és jelentősen 
(legalább a könyv szerinti érték 20%-ával) magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke. A korábban elszá-
molt terven felüli értékcsökkenést visszaírja a társaság, ha a könyv szerinti érték és a piaci érték között 
a könyv szerinti érték 20%-nál nagyobb eltérés jelentkezik a piaci érték javára.

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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Leírási kulcsok:
Immateriális javak   3-10 év••
Ingatlanok   3-50 év••
Műszaki berendezések, gépek, járművek 2-11 év••
Egyéb berendezések, gépek, járművek  3-5 év + maradványérték••

Az értékvesztés meghatározásának, elszámolásának rendje
A Társaság a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, a hitelviszonyt megteste-
sítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál, a vásárolt és saját termelésű készleteknél értékvesztést számol 
el, ha azok nyilvántartási értéke tartósan (egy éven túl) és jelentősen (10%-ot meghaladó eltérés) meghaladja a 
piaci értéket (megítélését).
A vásárolt készlet beszerzési árát, a saját termelésű készlet előállítási költségét csökkenteni kell a mérlegkészítés-
kor érvényes piaci értékre, ha a készlet az eredeti rendeltetésének nem felel meg vagy ha megrongálódott, felesle-
gessé vált, valamint ha a fenti szabályok szerint nyilvántartási értéke tartósan és jelentősen eltér a piaci értéktől. 
Ez a fajta értékvesztés egyedi elbírálás alapján számolható el.
Az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és pénzügyileg nem rendezett követelésekre a társaság értékvesztést 
számol el. Az értékvesztés 200 millió Ft éves forgalom feletti vevők esetén, valamint rendkívüli esetekben egyedi 
elbírálás alapján kerül megállapításra, minden egyéb esetben a biztosítás összegéig 10%, azon felül – ha vevőn-
ként, adósonként kisösszegű a követelés az alábbiakban alkalmazott kulcsok alapján történik: 

Minősítés  Kulcs
Határidőn belüli    0 %
Határidőn túli

1-30 nap     2 %
31-60 nap   15 %
61-90 nap   25 %

91-120 nap   50 %
121-180 nap   75 %
181-365 nap 100 %

365 napon túli 100 %
Perelt állomány 100 %

Vissza kell írni a korábban elszámolt értékvesztést, amennyiben a piaci érték jelentősen (10%-ot meghaladóan) 
és tartósan (két éven túl) meghaladja a könyv szerinti értéket. Az értékvesztés visszaírásánál a könyv szerinti 
érték nem haladhatja meg az eredeti a könyv szerinti értéket vagy a beszerzési értéket, illetve a névértéket vagy 
az eredetileg elismert, elfogadott összeget vagy a bekerülési értéket.

Nem fedezeti ügyletként történő elszámolás 
A társaság a fordulónapon nyitott származékos (derivatív) ügyleteinek várható, kalkulált veszteségét, a tárgyidő-
szaki ráfordítások között számolja el, a nem fedezeti ügyletek elszámolási szabályait alkalmazva.

Jelentős hiba
A társaság abban az esetben tekinti jelentősnek a hibát, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések 
során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját 
tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év 
mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, 
akkor az 1 millió forintot.
Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően meg-
állapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) 
összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előző bekezdés szerinti értékhatárát. 

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását jellemző mutatószámokat8. 

Az 1. számú melléklet tartalmazza.

A cash-flow kimutatást9. 

A 3. számú melléklet tartalmazza.

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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SPECIFIKUS RÉSZB) 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések1. 

Az elemzések során a mérleg tételeket a 2015.03.31-ei mérlegben szereplő egyenlegekhez hasonlítjuk.

Össze nem hasonlítható adatok1.1. 

A beszámoló az előző évihez képest nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (eFt-ban)

Megnevezés Előző év Tárgyév
Immateriális javak 80 466 112 534
Tárgyi eszközök 3 343 164 3 465 779
Befektetett pénzügyi eszközök 49 838 46 368
Befektetett eszközök 3 473 468 3 624 681

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök állományának, vala-1.2. 
mint az értékcsökkenés alakulása (eFt-ban)

Megnevezés Előző év Tárgyév
Vagyon értékű jogok 59 378 92 713
Szellemi termékek 21 088 19 821
Immateriális javak 80 466 112 534

A vagyoni értékű jogok között a domain neveket, a szoftvereket és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztése-
ket mutatja ki a Társaság. 
A szellemi termékeknél a világ különböző pontjain bejegyzett termékvédjegyek kerülnek kimutatásra.

Megnevezés Előző év Tárgyév
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 547 210 2 473 794
Műszaki berendezések, gépek, járművek 271 214 420 025
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 438 220 410 419
Beruházások, felújítások 37 485 157 841
Beruházásokra adott előlegek 49 035 3 700
Tárgyi eszközök 3 343 164 3 465 779

A tárgyi eszközök között a Társaság
az ingatlanok eszközcsoporton belül a telkeket, épületeket valamint építményeket,•	
a műszaki berendezéseken, gépeken belül a termelésben közvetlenül résztvevő gépeket, berendezé-•	
seket illetve tartályokat,
az egyéb berendezéseken belül az irodai és egyéb felszereléseket, számítógépeket, valamint a jármű-•	
veket mutatja ki.

Beruházásra 635 millió Ft-ot fordított a Társaság az üzleti év során. Jelentős technológiai fejlesztés 
történt mind a palackozás, mind az italgyártás területén, ezen belül a legjelentősebb korszerűsítés egy 
új töltő gép, illetve egy korszerű kivonatoló üzembe helyezése volt, összesen 217 millió Ft értékben. 
A fennmaradó beruházások pótló jellegűek voltak.
A mozgástáblát a 2. számú melléklet tartalmazza.

Megnevezés Előző év Tárgyév
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 15 718 15 718
Egyéb tartósan adott kölcsön 34 120 30 650
Befektetett pénzügyi eszközök 49 838 46 368

A tartós részesedések között a Morello Kft-ben meglévő 35,43%-os részesedés kerül bemutatásra.
Az egyéb tartósan adott kölcsönök mérlegsoron a Társaság a dolgozóknak adott kölcsönök egy éven 
túl lejáró részét mutatja ki.

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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FORGÓESZKÖZÖK (eFt-ban)

Megnevezés Előző év Tárgyév
Készletek 1 742 630 2 127 358
Követelések 1 656 062 2 055 639
Értékpapírok 0 0
Pénzeszközök 3 241 618 2 257 442
Összesen 6 640 310 6 440 439

Készletek alakulása (eFt-ban)1.3. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Anyagok 488 206 562 133
Befejezetlen termelés és félkész termék 524 291 693 884
Késztermék 317 802 501 559
Áruk 411 343 362 898
Készletre adott előleg 988 6 884
Készletek 1 742 630 2 127 358

A Társaság értékvesztést számolt el azon termékekre, amelyek értékesítése kétségessé vált, valamint a lassan moz-
gó, illetve nem mozgó készletekre. 
A népegészségügyi termékadó 2015. január 1-i bevezetése jelentős extra forgalmat okozott 2014. év végén, emi-
att a 2015. március 31-i készlet szint is átlag alatti volt, ehhez képest a tárgyév záró készletei a szokásos szinten 
voltak.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (eFt-ban)1.4. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Vevőkövetelések 1 488 225 1 845 827
Belföldi vevő 1 217 040 1 519 624
Külföldi vevő 271 185 326 203
Értékvesztés -5 742 -4 660
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 1 482 483 1 841 167

A vevőkövetelések 82%-át a belföldi vevők adják. 
A vevőállomány növekedését a március havi értékesítés bázishoz viszonyított növekedése okozta, amely az üzleti 
év végére eső húsvétnak is köszönhető.
Az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló pénzügyileg nem rendezett és lejárt követelésekre a Társaság érték-
vesztést számolt el. Az értékvesztés 200 millió Ft éves forgalom feletti vevők esetén, valamint rendkívüli esetek-
ben egyedi elbírálás alapján, egyéb esetben sávosan került megállapításra az óvatosság elvét követve.
A követelések lejárat szerinti megbontását a következő táblázat mutatja:

Belföldi vevők Külföldi vevők Összesen
Határidőn belüli 1 491 300 310 109 1 801 409
1-30 nap 19 096 16 214 35 310
31-60 nap 5 925 -120 5 805
61-90 nap 0 0 0
91-120 nap 0 0 0
121-180 nap 0 0 0
181-364 nap 0 0 0
365 nap felett 0 0 0
Perelt 3 303 0 3 303
Összesen 1 519 624 326 203 1 845 827

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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 Készletek és követelések értékvesztés mozgástáblája1.5. 

Az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Egyéb követelések (eFt-ban)1.6. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Adott előleg 5 541 23 673
Munkavállalókkal szembeni követelés 12 249 12 818
Szállítói egyéb követelés 24 244 107 360
Iparűzési adó 18 358 21 355
Társasági adó 62 359 21 620
ÁFA 37 135 0
Reklámadó 510 13 501
Innovációs járulék 1 295 4 244
Járulékok 2 868 1 740
Különféle egyéb követelések 9 020 8 161
Egyéb követelések 173 579 214 472

A szállítói egyéb követelések növekedését a tartozik egyenlegű szállítók mértékének növekedése 
okozta, ami olyan kompenzált összegeket tartalmaz, amelyek a passzív időbeli elhatárolások között 
szerepelnek.
A magasabb márciusi értékesítés okozza az általános forgalmi adó kötelezettségbe fordulását. A fel-
töltés jobb becslése eredményezi az alacsonyabb társasági adótúlfizetést. 

Pénzeszközök alakulása (eFt-ban)1.7. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Pénztár, csekk 370 438
Bankbetétek 3 241 248 2 257 004
Pénzeszközök 3 241 618 2 257 442

A pénzeszközök állománya 984 millió Ft-tal csökkent 2015. március 31-hez képest.
A Társaság szabad pénzeszközeit lekötött betétekben tartja.
Bankbetétek az alábbiakból állnak:

Előző év Tárgyév
Forint betétek 42 220 271 742
Deviza betétek 37 426 65 262
Lekötött betétek 3 161 602 1 920 000
Összesen 3 241 248 2 257 004

Aktív időbeli elhatárolások (eFt-ban)1.8. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása 22 732 35 489
Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 121 290 112 009
Aktív időbeli elhatárolások 144 022 147 498

A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között olyan lekönyvelt tételek vannak kimutat-
va, amelyek nem a tárgyév költségeit és ráfordításit terhelik (pl. biztosítási díj, előfizetési díjak, éves 
autópálya díj).

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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Saját tőke alakulása, szerkezete (eFt-ban)1.9. 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró
Jegyzett tőke 2 035 000 0 0 0 2 035 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 0 0 0
Tőketartalék 264 044 0 0 0 264 044
Eredménytartalék 2 992 364 0 0 0 2 992 364
Lekötött tartalék 0 0 0 0 0
Értékelési tartalék 0 0 0 0 0
Mérleg szerinti (adózott) eredmény 0 1 725 354 0 0 1 725 354
Összesen 5 291 408 1 725 354 0 0 7 016 762

A jegyzett tőke 2 000 000 db 1 000 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényből, valamint 35 000 db 1 000 Ft 
névértékű visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényből áll. 
A 2016. március 31-i mérleg szerinti eredmény még nem tartalmazza a 2015-2016-os üzleti év után fizetendő 
osztalékot, amely csak a közgyűlés jóváhagyása után kerül könyvelésre.

Céltartalék képzés mértéke, szerkezete (eFt-ban):1.10. 

Megnevezés Nyitó Képzés Feloldás Visszaforgatás Záró
Céltartalék a várható kötelezettségekre 257 004 124 655 63 330 0 318 329
Céltartalék 257 004 124 655 63 330 0 318 329

A várható kötelezettségre képzett céltartalék a következő főbb tételekből áll:
Létszám változások áthúzódó költségeire képzett céltartalék 114 millió Ft, előző évi felhasználás 11 mil-•	
lió Ft,
Előző évi céltartalék felhasználásából 52 millió Ft olyan termékhez kapcsolódik, amelynek forgalmazását a •	
Társaság befejezte. 
Azon munkavállalók, akik több mint 10 éve a Társaságnál dolgoznak, 5 évente kapnak jubileumi jutalmat, •	
erre a kötelezettségre képzett céltartalék 10 millió Ft.
Egyéb célra képzett céltartalék 5 millió Ft.•	

Kötelezettségek (eFt-ban)1.11. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 836 616 817 766
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 1 200 001 0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 791 925 956 595
Kötelezettségek 3 828 542 1 774 361

A Társaságnak nincsenek hosszú lejáratú kötelezettségei.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) alakulása (eFt-ban)1.12. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Belföldi szállítók 350 186 286 698
Nem számlázott teljesítések 136 473 180 474
Külföldi szállítók 349 957 350 594
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból 836 616 817 766

A belföldi szállítók csökkenését a teljesített, de le nem számlázott szolgáltatások növekedése okozza, lásd a 1.15. 
pontban a passzív időbeli elhatárolásoknál.

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (eFt-ban)1.13. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Peter Zwack & Consorten HAG 1 200 001 0
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 1 200 001 0

A tárgyévi osztalékról a Társaság 2016. június 28-i közgyűlése dönt, ezért nem szerepel a kötelezettség 
a tárgyidőszaki adatok között.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (e Ft-ban)1.14. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Munkavállalókkal szembeni követelés 75 603 82 133
SZJA 18 727 19 316
Jövedéki adó 170 628 346 906
Járulékok 62 881 69 792
Helyi adók 16 590 16 566
ÁFA 0 217 368
Népegészségügyi termékadó 63 557 60 917
Környezetvédelmi termékdíj 9 718 5 557
Költségvetési kiutalási igények 571 0
Utólag adott engedmény 120 239 119 761
Diageo Holdings Netherlands BV osztalék 624 000 0
Egyéb osztalékfizetési kötelezettség 625 160 13 085
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 4 251 5 194
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1 791 925 956 595

A jövedéki adófizetési kötelezettségének növekedését és az általános forgalmi adó kötelezettségbe 
fordulását a tárgyév utolsó hónapjának bázishoz viszonyított árbevételének növekedése okozta. 
A tárgyévi osztalékról a Társaság 2016. június 28-i közgyűlése dönt, ezért nem szerepel a kötelezettség 
a tárgyidőszaki adatok között.

Passzív időbeli elhatárolások (eFt-ban)1.15. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhatárolása 57 502 40 825
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 794 964 1 047 147
Halasztott bevételek 28 380 15 194
Passzív időbeli elhatárolás 880 846 1 103 166

A költségek elhatárolása az általános költségekből (461 millió Ft), bérköltségekből és járulékaikból 
(217 millió Ft) és a vevőknek fizetett szolgáltatásokból (369 millió Ft) tevődik össze.
A fenti elhatárolások változása okozza a szállítók csökkenését.
A halasztott bevételek között a továbbítás céljára kapott reklámeszközökön túl egy elévült beruházási 
kötelezettséghez kapcsolódó eszköz értékcsökkenésének megfelelő összege szerepel.

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség  1.16. 
Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége a Társaságnak nincs.

Biztosítékokkal fedezett kötelezettségek összege 1.17.  
Biztosítékokkal fedezett kötelezettsége a társaságnak nincs.

El nem ismert kötelezettségek  1.18. 
A Társaságnak nincsenek el nem ismert kötelezettségei.

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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Mérlegen kívüli függő és biztos jövőbeni kötelezettség vállalások1.19. 

A Mast/Jägermeister pert indított Olaszországban a St. Hubertus termék címkéjén ábrázolt szarvasfej kereszt 
védjegy bejegyeztetési kérelmével kapcsolatban az összetéveszthetőség miatt. A Római Polgári Bíróság a Mast/
Jägermeister többszöri fellebbezése után az új eljárás végén kihirdetett ítéletében elutasította a Mast/Jägermeister 
utolsó fellebbezését és kimondta, hogy a védjegyek között nem áll fenn az összeférhetetlenség veszélye. Jelenleg 
tárgyalások folynak a Mast/Jägermeister kezdeményezésére, hogy a jogvitát egyezséggel zárják le. 
A menedzsment szerint jogi üggyel kapcsolatos materiális veszteség valószínűsége alacsony.

Mérlegfordulónapon nyitott forward ügyletek  1.20. 
A mérlegfordulónapon nincs a társaságnak nyitott forward ügylete.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések  2. 
Az elemzések során az eredménykimutatás tételeket a 2015.03.31-én végződő üzleti év eredménykimutatásának 
adataihoz hasonlítjuk.

Össze nem hasonlítható tételek  2.1. 
A beszámoló az előző évihez képest nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot.

BEVÉTELEK (eFt-ban)

Megnevezés Előző év Tárgyév
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 22 096 903 21 875 677
Export értékesítés nettó árbevétele 1 964 601 2 193 182
Értékesítés nettó árbevétele 24 061 504 24 068 859
Egyéb bevételek 194 424 212 898
Összesen 24 255 928 24 281 757

Belföldi értékesítés nettó árbevételének alakulása (eFt-ban)2.2. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Termékértékesítés nettó árbevétele 22 043 003 21 831 624
Szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó árbevétel 25 140 25 080
Egyéb belföldi értékesítés árbevétele 28 760 18 973
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 22 096 903 21 875 677

A belföldi értékesítés árbevétele 221 millió Ft-tal csökkent.
Az előző év árbevételét érzékelhetően növelte a már említett népegészségügyi termékadó bevezetése miatti be-
vásárlás a kereskedelmi partnerek részéről. Ennek köszönhető az 1%-os árbevétel csökkenés, mely lényegesen 
kisebb a korábban vártnál, mivel a saját termelésű prémium termékek árbevételét a Társaság növelni tudta.

Export értékesítés árbevétele földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban (eFt-ban)2.3. 

Export termékértékesítés: földrajzilag elhatárolt piacok Előző év Tárgyév
EU 1 186 131 1 249 637
Egyéb Európa 19 252 8 792
Amerika 191 771 180 125
Egyéb 11 956 15 725
Összesen 1 409 110 1 454 279

Export szolgáltatás: földrajzilag elhatárolt piacok Előző év Tárgyév
EU 548 188 734 307
Nem EU 7 303 4 596
Összesen 555 491 738 903

Az export szolgáltatás árbevétel növekedése a magasabb marketig költségtérítésből származik, mivel a forgalma-
zott márkák tulajdonosai növelték marketing aktivitásaikat Magyarországon az előző évhez képest.

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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Egyéb bevételek alakulása (eFt-ban)2.4. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök 68 697 52 816
Kapott késedelmi kamat és kártérítés 46 061 15 100
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 12 223 9 926
Utólag kapott engedmény 24 391 43 012
Céltartalék felhasználás 17 420 63 330
Értékvesztés visszaírása 23 675 25 968
Különféle egyéb bevételek 1 763 2 746
Vevőkkel kapcsolatos hitelezési veszteségre történő befizetés 194 0
Egyéb bevételek 194 424 212 898

Az egyéb bevételek 18 millió Ft-tal; 9,5%-kal növekedtek. 
A kapott kártérítések csökkenését a bázis évben kapott, nagyobb összegű biztosított követelések utá-
ni kártérítések okozták. 
A szállítóinktól kapott engedmény növekedését a marketing ügynökségektől kapott bónusz megje-
lenése eredményezte.
A vevő követelések értékvesztése nettó módon kerül kimutatásra.
Céltartalék képzés részleteit az 1.10 pont tartalmazza.

A Társaság tárgyévben nem kapott költségvetési támogatást.

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (eFt-ban)

Megnevezés Előző év Tárgyév
Aktívált saját teljesítmények értéke 188 976 -433 943
Anyagjellegű ráfordítások 8 985 490 9 468 469
Személyi jellegű ráfordítások 2 659 472 2 607 523
Értékcsökkenési leírás 441 331 462 338
Egyéb ráfordítások 9 887 939 10 144 558
Összesen 22 163 208 22 248 945

Aktivált saját teljesítmények (eFt-ban)2.5. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Saját termelésű készletek állományváltozása -348 637 353 350
Saját előállítású termékek aktivált értéke 159 661 80 593
Aktivált saját teljesítmények -188 976 433 943

Az aktivált saját teljesítmények növekedése a készlet állomány változásával magyarázható, lásd 1.3. 
pont.

Anyagjellegű ráfordítások alakulása (eFt-ban)2.6. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Anyagköltség 2 893 402 3 093 079
Közvetlen anyag 2 499 838 2 675 902
Közvetett anyag 157 499 198 359
Energiafelhasználás 236 065 218 818
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke 3 806 851 4 046 672
Karbantartás 134 336 151 653
Bérmunka 56 969 84 303
Fuvar és raktározási költség 350 485 342 173
Bérleti díj 131 445 130 877
Marketing és vevőköltség 2 554 181 2 709 144
Szakértői tevékenység, tanácsadás 177 405 164 886

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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Megnevezés Előző év Tárgyév
Egyéb 402 030 463 636
Egyéb szolgáltatások értéke 84 816 103 886
Eladott áruk beszerzési értéke 2 195 980 2 221 460
Belföldre értékesített áruk önköltsége 2 191 011 2 208 445
Exportra értékesített áruk önköltsége 4 969 13 015
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 4 441 3 372
Anyagjellegű ráfordítások 8 985 490 9 468 469

A készletszint normál szintre történő visszapótlása okozta az anyagköltség növekedését.
A Társaság tárgyévben növelte a marketing ráfordításokat a saját és a forgalmazott márkák körében egyaránt, a 
saját márkák közül elsősorban az Unicum (belföldön és Olaszországban) és a St. Hubertus márkák vonatkozá-
sában.

Import beszerzés földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban (eFt-ban)2.7. 

Import termékbeszerzés: földrajzilag elhatárolt piacok Előző év Tárgyév
EU 3 220 732 3 490 702
Nem EU 23 782 37 994
Összesen 3 244 514 3 528 696

Import szolgáltatás: földrajzilag elhatárolt piacok Előző év Tárgy év
EU 182 361 475 023
Nem EU 10 058 26 545
Összesen 192 419 501 568

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, személyi jellegű 2.8. 
egyéb kifizetései (e Ft-ban)

Megnevezés Előző év Tárgyév
Bérköltség 1 648 335 1 574 540
Személyi jellegű egyéb kifizetések 465 096 498 383
Bérjárulékok 546 041 534 600
Személyi jellegű ráfordítások 2 659 472 2 607 523

A személyi jellegű ráfordítások 2%-kal csökkentek. Az előző évben rendkívüli jutalomfizetésre került sor, mely 
megnövelte az előző év értékét.

Megnevezés Létszám (fő) Bérköltség (eFt) Személyi jellegű 
egyéb kifiz. (eFt) Bérjárulék (eFt)

Teljes munkaidős fizikai 60 216 608 57 873 76 623
Teljes munkaidős szellemi 156 1 348 668 195 480 427 891
Rész munkaidős szellemi 3 6 997 2 112 2 323
Állományon kívüliek 0 2 267 242 918 27 763
Összesen 219 1 574 540 498 383 534 600

Értékcsökkenési leírás (e Ft-ban)2.9. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Értékcsökkenési leírás 441 331 462 338
Értékcsökkenési leírás 441 331 462 338

A mozgástáblát a 2. számú melléklet tartalmaz. 

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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Egyéb ráfordítások alakulása (eFt-ban)2.10. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök 35 203 36 245
Bírság, kötbér 3 789 2 219
Fizetett késedelmi kamat és kártérítés 175 112 798
Utólag adott engedmény, bónusz 525 065 559 374
Céltartalék képzés 75 922 124 655
Elszámolt értékvesztés (készletek és követelések) 136 206 17 523
Önkormányzatoknak fizetett adók 249 660 265 541
Vállalatot terhelő ÁFA 3 631 2 342
Jövedéki adó 8 510 133 7 683 451
Népegészségügyi termékadó 129 258 1 189 703
Innovációs járulék 31 534 33 848
Készletek hiánya, selejtezés, kára 90 572 65 441
Hiányzó, megsemm., selejtezett immat., tárgyi eszk. 4 469 2 023
Elengedett követelés 32 395 10 728
Különféle egyéb ráfordítások 59 927 38 667
Egyéb ráfordítások 9 887 939 10 144 558

Az egyéb ráfordítások összességében 257 millió Ft-tal növekedtek. 
Ennek a növekedésnek a fő oka a jövedéki adó és a népegészségügyi termékadó értékének együttes 
változása. A jövedéki adó a kisebb értékesítési volumen miatt csökkent. A népegészségügyi termék-
adó növekedés annak köszönhető, hogy a hatályos törvényeknek megfelelően a tárgyév teljes éves 
adókötelezettséget tartalmaz, míg az előző év csak 3 hónapot.
Céltartalék képzés részleteit az 1.10 pont tartalmazza.

Üzemi tevékenység eredménye (eFt-ban) 2.11. 
A fentiekből következően az üzemi eredmény a következő:

Megnevezés Előző év Tárgyév
Üzemi bevétel 24 255 928 24 281 757
Üzemi költség és ráfordítás 22 163 208 22 248 945
Üzemi tevékenység eredménye 2 092 720 2 032 812

Pénzügyi bevételek, ráfordítások alakulása (eFt-ban)2.12. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Kapott kamat 62 336 20 888
Árfolyamnyereség 67 752 102 436
Pénzügyi műveletek bevételei 130 088 123 324
Fizetett kamat 2 343
Árfolyamveszteség 46 107 42 980
Pénzügyi műveletek ráfordításai 46 109 43 323
Pénzügyi műveletek eredménye 83 979 80 001

Pénzügyi műveletek eredményének változása nem jelentős. 

Szokásos vállalkozás eredménye (eFt-ban):2.13. 

A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi eredmény és a pénzügyi műveletek eredménye összegéből 
adódik az alábbiak szerint:

Megnevezés Előző év Tárgyév
Üzemi tevékenység eredménye 2 092 720 2 032 812
Pénzügyi műveletek eredménye 83 979 80 001
Szokásos vállalkozás eredménye 2 176 699 2 112 813

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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A rendkívüli bevételek, ráfordítások alakulása (eFt-ban):2.14. 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Rendkívüli bevétel 24 596 11 753
Rendkívüli ráfordítás 106 062 121 348
Rendkívüli eredmény -81 466 -109 595

A rendkívüli ráfordítások között mutatjuk ki az előadó-művészeti támogatásokat, amely előző üzleti évben 45 
millió Ft, tárgyévben 77 millió Ft, valamint a látvány-csapatsport támogatásokat, amely előző üzleti évben 38 
millió Ft volt, míg tárgyévben 23 millió Ft.

Adózás előtti eredmény (eFt-ban)2.15. 

Az adózás előtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevonása után a követ-
kező:

Megnevezés Előző év Tárgyév
Szokásos vállalkozási eredmény 2 176 699 2 112 813
Rendkívüli eredmény -81 466 -109 595
Adózás előtti eredmény 2 095 233 2 003 218

Adófizetési kötelezettség (mFt-ban)2.16. 

A számított társasági adó 278 millió Ft, aminek levezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény (mFt-ban)2.17. 

A beszámolóban szereplő adózott eredmény 1 725 millió Ft, amely az osztalék levonás előtti állapotot mutatja.

C) TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A tisztségviselők díjazása1. 

A 2016. március 31-én végződő üzleti évben a Társaságnál az igazgatóság, az üzletvezetés és a felügyelőbizottság 
tagjainak tevékenységükért tiszteletdíj 25 millió Ft értékben került kifizetésre.
A Társaságnál az igazgatóság, az üzletvezetés és a felügyelőbizottság tagjainak nyújtott kölcsön záró állománya 
2015. március 31-én 27 millió Ft volt és 2016. március 31-én 24 millió Ft tartozást tartunk nyilván.
A Társaságnál az igazgatóság, az üzletvezetés és a felügyelőbizottság tagjainak nyújtott kölcsön után a mindenkor 
érvényes jegybanki alapkamat + 5 százalékpontot számítunk fel.

Képviseletre jogosultak2. 

Frank Odzuck
1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/F

Dörnyei Tibor András (Számviteli feladatok ellátásáért felelős személy) 
8000 Székesfehérvár, Királykút lakónegyed 21. I/24.
Regisztrációs szám: 161317

A társaság kapcsolt vállalkozásának adatai3. 

Morello Kft.
8200 Veszprém, Kórház u. 2.
Jegyzett tőke: 35 590 eFt 
Tulajdonosi arány: 35,43%

 A Kft elsősorban gyümölcstermesztéssel foglalkozik.

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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A Morello Kft 2015.12.31 saját tőkéjének alakulása (eFt-ban):

2015.12.31
Saját tőke 409 748
Jegyzett tőke 35 690
Tőketartalék 37 826
Eredménytartalék 319 276
Lekötött tartalék 9 828
Mérleg szerinti eredmény 7 128

A Kft nem készít beszámolót 2016. március 31-én.

A mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek (eFt-ban)4. 

A Társaság a következő garanciákat vállalta:

Bank Kedvezményezett Tartalma Gar. száma  Összeg Lejárat

Erste

NAV  Kiemelt 
Ügyek és adózók 

Vám- és Pénzügyőri 
Igazgatósága

Adóraktári engedélyes 
tevékenység és jövedéki 

termék szabadforgalomban 
végzett jövedéki engedélyes 

kereskedelme

U1400001/
K81629 200 000 2016.06.30

 Veszélyes hulladékok készleteinek adatai5. 

A technológia során keletkezett hulladékokat a 16/2001 KÖM rendelet alapján EWC kódokra cso-
portosítva tartjuk nyilán, mely nem tartalmaz - a veszélyes hulladékok vonatkozásában – veszélyességi 
kategóriákat.
A veszélyes hulladékok mennyiségi és érték adatai a következőek:

Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet
kg Ft kg Ft kg Ft kg Ft

Összesen: 0 0 18 740 820 385 18 740 820 385 0 0

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökről a mozgástáblát az 4. sz. melléklet tartal-
mazza.

Budapest, 2016. május 24.

 
Zwack Sándor

az Igazgatóság elnöke

Frank Odzuck

vezérigazgató

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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1. sz. melléklet

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI   
HELYZET MUTATÓSZÁMAI 2015–2016.

Sorsz. Mutató megnevezése 2015 2016 2016/2015
Vagyonszerkezet-mutatók (Adatok %-ban)

1. Legfontosabb eszközcsoportok arány mutatója 
Forgóeszk./Befektetett eszk. 191,17 177,68 0,93

2. Befektetési aránymutató  
Befektetett pü. eszk./Befektetett eszk. 1,43 1,28 0,89

3. Tárgyi eszközök leírtsági mutatója 
Tárgyi e. halmozott écs./T.e. br.értéke 58,27 58,36 1,00

4. Tárgyi eszközök megújítási  mutatója 
T.évben üzembeh. ber./T.e. bruttó értéke 3,90 5,98 1,53

5. Beruházási fedezet mutató 
Tárgyévi écs. leirás/T.évi beruházás 122,20 65,49 0,54

Forrásszerkezet-mutatók (Adatok %-ban)

1. Tőkefeszültségi mutató 
Idegen tőke/Saját tőke 72,35 25,29 0,35

2. Eladósodási fok 
Idegen tőke/Összes forrás 37,32 17,37 0,47

3. Esedékességi aránymutató 
Rövidlej.köt./Összes köt. 100,00 100,00 1,00

4. Tőke önfinanszírozás 
Eredményből képzett tartalékok/Saját tőke 61,54 46,41 0,75

Pénzügyi egyensúly mutatók

1. Készpénz likviditás 
Pénzeszközök/Rövid lej.köt. 0,85 1,27 1,50

2. Likviditási gyorsráta 
Pénzeszk.+Követ.+Értékpap./Röv.lej.köt. 1,28 2,43 1,90

3. Likviditási ráta  
Forgóeszk.+Aktiv időb.elhat./Rövid lej.köt. 1,77 3,71 2,10

4. Működés biztonsági mutató 
Saját tőke+Hosszú lej. köt./Befektetett e. 1,52 1,94 1,27

Jövedelmezőségi mutatók (Adatok %-ban)

1. Árbevétel arányos jövedelmezőség 
Üzemi tev.eredm./Értékesítés nettó árbev. 8,70 8,45 0,97

2. Árbevétel arányos adózott nyereség 
Adózott eredmény/Értékesítés nettó árbev. 7,35 7,17 0,98

3. Vagyonarányos jövedelmezőség 
Adózás előtti eredmény/Saját tőke 39,60 28,55 0,72

4. Eszközarányos jövedelmezőség 
Adózás előtti eredmény/Összes eszköz 20,43 19,62 0,96

5. Profitráta 
Adózás utáni eredmény/Jegyzett tőke 86,87 84,78 0,98

 6. Befektetett vagyon „termelékenysége” 
Értékesítés nettó árbev./Befektetett eszk. 692,72 664,03 0,96

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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2. sz. melléklet

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK  
ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA – 2016. március 31.
(adatok eFt-ban)

Immateriális                                        
javak    

Vagyoni 
értékű jogok

Üzleti vagy 
cégérték

Szellemi 
termékek

Kísérleti fejl. 
akt. értéke

Alapítás, átszerv. 
akt. értéke Összesen

Bruttó érték
Nyitóegyenleg 745 191 0 72 331 0 0 817 522
Aktiválás 70 039 0 3 070 0 0 73 109
Aktiválás önrev. 0 0 0 0 0 0
Csökkenés 10 166 0 3 863 0 0 14 029
Csökkenés önrev. 0 0 0 0 0 0
Átkönyvelés 160 0 -160 0 0 0
Záróegyenleg 805 224 0 71 378 0 0 876 602

Értékcsökkenés
Nyitóegyenleg 685 813 0 51 243 0 0 737 056
Növekedés terv szerinti 35 172 0 3 830 0 0 39 002
Önrev. terv szerinti -43 0 0 0 0 -43
Növekedés terven felüli 0 0 0 0 0 0
Csökkenés 8 591 0 3 356 0 0 11 947
Átkönyvelés 160 0 -160 0 0 0
Záróegyenleg 712 511 0 51 557 0 0 764 068

Nettó érték
Nyitóegyenleg 59 378 0 21 088 0 0 80 466
Változás 33 335 0 -1 267 0 0 32 068
Záróegyenleg 92 713 0 19 821 0 0 112 534

Tárgyi                                 
eszközök Ingatlanok Műszaki berend., 

gépek, járművek
Egyéb berend., 
felsz., járművek

Befejezetlen 
beruházás Összesen

Bruttó érték
Nyitóegyenleg 3 560 938 2 425 824 1 865 314 40 941 7 893 017
Növekedés 31 598 272 090 193 568 632 325 1 129 581
Növekedés önrev. 0 14 654 59 0 14 713
Csökkenés 884 42 897 167 160 511 969 722 910
Csökkenés önrev. 0 0 0 0 0
Átkönyvelés 0 0 0 0 0
Záróegyenleg 3 591 652 2 669 671 1 891 781 161 297 8 314 401

Értékcsökkenés
Nyitóegyenleg 1 013 728 2 154 610 1 427 094 3 456 4 598 888
Növekedés terv 
szerinti 104 971 134 456 182 468 0 421 895

Önrev. terv szerinti 0 1 426 58 0 1 484
Növekedés terven 
felüli 0 1 218 151 0 1 369

Csökkenés 841 42 064 128 409 0 171 314
Átkönyvelés 0 0 0 0 0
Záróegyenleg 1 117 858 2 249 646 1 481 362 3 456 4 852 322

Nettó érték
Nyitóegyenleg 2 547 210 271 214 438 220 37 485 3 294 129
Változás -73 416 148 811 -27 801 120 356 167 950
Záróegyenleg 2 473 794 420 025 410 419 157 841 3 462 079

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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3. sz. melléklet

CASH-FLOW KIMUTATÁS 
2015–2016.

Megnevezés
2014.04.01 - 

2015.03.31
2015.04.01 - 

2016.03.31
Változás Változás

eFt eFt eFt %

I. Szokásos tevékenységből származó 
pénzeszközök-változás (1 - 13. sorok) -2 451 710 -383 804 2 067 906 -84,35

1. Adózás előtti eredmény 2 095 233 2 003 218 -92 015 -4,39
2. Elszámolt amortizáció 441 329 462 338 21 009 4,76
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás 150 435 -7 116 -157 551 -104,73

4. Céltartalék képzése és felhasználás 
különbözete 58 502 61 325 2 823 4,83

5. Befektetett eszközök  értékesítésének 
eredménye -36 706 -14 548 22 158 -60,37

6. Szállítói kötelezettségek változása -163 212 -18 850 144 362 -88,45

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
változása -226 494 406 669 633 163 -279,55

8. Passzív időbeli elhatárolások változása 165 852 222 320 56 468 34,05
9. Vevőkövetelés változása 212 514 -358 872 -571 386 -268,87

10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök 
nélkül) változása 268 058 -416 948 -685 006 -255,54

11. Aktív időbeli elhatárolások változása -2 329 -3 476 -1 147 49,25
12. Fizetett adó (nyereség után) -327 392 -277 864 49 528 -15,13
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -5 087 500 -2 442 000 2 645 500 -52,00

II. Befektetési tevékenységből származó 
pénzeszköz-változás (14 - 16. sorok) -319 116 -603 842 -284 726 89,22

14. Befektetett eszközök beszerzése -389 663 -656 658 -266 995 68,52
15. Befektetett eszközök eladása 70 547 52 816 -17 731 -25,13
16. Kapott osztalék n.a. n.a.

III. Pénzügyi műveletekből származó 
pénzeszköz-változás (17 - 24. sorok) 5 801 3 470 -2 331 -40,18

17. Jegyzett tőke emelése n.a. n.a.
18. Hitelfelvétel n.a. n.a.
19. Alapítókkal szembeni illetve egyéb hosszú 

lejáratú kötelezettségek változása n.a. n.a.

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. és  
bankbetétek törlesztése, megszűntetése n.a. n.a.

21. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) n.a. n.a.
22. Kötvényvisszafizetés n.a. n.a.
23. Hiteltörlesztés, -visszafizetés n.a. n.a.
24. Véglegesen átadott pénzeszközök n.a. n.a.
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és 

elhelyezett bankbetétek 5 801 3 470 -2 331 -40,18

IV. Pénzeszközök változása (+I+II+III. sorok) -2 765 025 -984 176 -1 780 849 -64,41

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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4. sz. melléklet

A KÖRNYEZET VÉDELMÉT KÖZVETLENÜL 
SZOLGÁLÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK – 2016. március 31.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök

   Bruttó érték
Nyitóegyenleg 9 092
Növekedés 0
Növekedés önrev. 0
Csökkenés 0
Csökkenés önrev. 0
Átkönyvelés 0
Záróegyenleg 9 092

   Értékcsökkenés
Nyitóegyenleg 9 092
Növekedés terv szerinti 0
Növekedés terven felüli 0
Növekedés önrev. 0
Csökkenés 0
Csökkenés önrev. 0
Átkönyvelés 0
Záróegyenleg 9 092

   Nettó érték
Nyitóegyenleg 0
Változás 0
Záróegyenleg 0

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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5. sz. melléklet

ÉRTÉKVESZTÉS MOZGÁSTÁBLA 2016.  (adatok eFt-ban)

Mérlegtétel megnevezése nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

Anyagok 103 564 2 481 -43 949 -9 955 52 141

Bef.len termelés és félkésztermék 33 161 4 784 0 -5 389 32 556

Késztermékek 70 483 8 133 -51 916 -8 769 17 931

Áruk 48 176 829 -43 519 -747 4 739

    ebből göngyöleg 42 624 0 -42 624 0 0

KÉSZLETEK 255 384 16 227 -139 384 -24 860 107 367

Követelések áruszállításból és szolg. 5 742 1 296 -1 270 -1 108 4 660

KÖVETELÉSEK 5 742 1 296 -1 270 -1 108 4 660

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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6. sz. melléklet

TÁRSASÁGI ADÓ LEVEZETÉSE 2016. 
ZWACK UNICUM NYRT.

adatok
eFt-ban

Adózás előtti eredmény 2 003 218

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek 543 822

A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása 
következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg, valamint a követelések miatt várható 
veszteségek fedezetére korábban képzett, a megelőző évben adózás előtti eredményt növelő 
céltartalék rendezése

77 456

Az adótv szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor a 
számított nyilvántartási érték

372 660

Behajthatatlan követelés, az adóévet megelőző adóévekben behajthatatlanná vált követelésre 
történt teljesítés adóévi adóköteles bevételként elszámolt összege, valamint követelés 
kiegyenlítéskor, beszámításkor elszámolandó összeg, az adóévben visszaírt értékvesztés

2 067

Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként, vagy aktivált saját 
teljesítményként elszámolt összeg

90 466

Adomány, tartós adomány igazolt összege 1 173

Adózás előtti eredményt növelő tételek 722 737

A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő 
összeg

140 256

A számviteli tv alapján költségként elszámolt tv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás, ill. a 
tárgyi eszk., imm. javak nyilvántartásból való kivezetésekor a ráfordításként elszámolt összeg 

505 371

Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege 17 307

Jogerős határozatban megállapított bírság, jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege 780

Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, valamint az adóévet megelőző adóévben 
csökkentő tételként számításba vett összeg

1 296

Behajthatatlan követelés adóévben leírt összege, valamint az adóévet megelőző adóévben 
csökkentő tételként számításba vett összeg

10 728

Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként elszámolt 
összeg

46 999

Társasági adó alapja 2 182 133

Adó mértéke 10 %/19 %

Számított adó 369 605

Adókedvezmény nyújtott támogatások után -100.000

Társasági adó 269 605

Önellenőrzési korrekció 8 259

Adófizetési kötelezettség 277 864

Készült a magyar számviteli szabályok szerint.
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
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VEZETŐSÉGI JELENTÉS
a 2016. március 31-én végződő üzleti évre

A Társaság a Vezetőségi Jelentésben bemutatja azokat a fő folyamatokat és tényezőket, amely az éves jelentés időszaká-
ban a Társaság üzleti teljesítményére, fejlődésére és helyzetére hatással voltak, illetve a jövőben hatással lesznek. A je-
lentésben szereplő pénzügyi adatok a magyar számviteli törvény szerint készült pénzügyi kimutatások adataival vannak 
összhangban. A Vezetőségi Jelentés a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet előírásainak megfelelően készült.

A Társaság üzleti környezete1. 

A magyarországi makrogazdasági környezet összességében továbbra is kedvező. 2015-ben is nőtt a GDP (ugyan kisebb 
mértékben, mint az előző évben), a lakossági fogyasztás növekedése gyorsult (2,6%-ra a 2014-es 1,5%-ról).  
A fenti pozitív tényezők ellensúlyozták a Népegészségügyi termékadó (NETA) bevezetésének árdrágító hatását. 
A NETA az égetett szeszesitalok piacán a termékek széles körét érintően került bevezetésre 2015. január 1-vel.

A magyarországi adózott égetett szeszesital piac volumene összességében 4,2%-kal csökkent, azonban az egyes árszeg-
mensekben eltérő tendenciák voltak megfigyelhetők. A prémium- és a minőségi szegmens közel azonos mértékben 
növekedett (5,7 illetve 6,5%), míg a kommersz szegmens jelentősen csökkent (-15,3%). A prémium volumen így a 
teljes piac 1/3-át teszi ki, a minőségi termékek részaránya 25%. A jelentős mennyiségi csökkenés ellenére még mindig a 
kommersz szegmens a legnagyobb volumenű (a teljes piac 42%-a).
A prémium termékek forgalma közel azonos mértékben növekedett a kiskereskedelemben és  a vendéglátásban (+5,5% 
illetve +6%). A minőségi termékek növekedése a kiskereskedelmi üzletekben lényegesen dinamikusabb volt (+8,4%), 
mint a gasztronómiában (+1,9%).
A prémium piacon belül az átlagnál (+5,7%) jobban teljesítettek a pálinkák (+14,7%) a keserűk (+11%) és a ginek 
(+6,6%). Növekedés volt megfigyelhető továbbá a brandyk (+4,4%) és a rumok (+2,5%) körében, a többi alkategória 
(likőr, vodka, whisky) értékesített mennyisége azonban csökkent.

A vállalkozás céljai és stratégiája2. 

A Társaság elsődleges tevékenységi köre a szeszesitalgyártás és értékesítés. A Zwack Unicum Nyrt. elsődleges célja meg-
tartani a piacvezető szerepet a magyarországi égetett szeszesital piacon, erősíteni az eddig is domináns jelenlétét a 
prémium és minőségi termékkörben.
A Társaság kizárólagos belföldi forgalmazója a Diageo Plc. és a Moët-Hennessy termékeinek is. Így a belföldi piacon meg-
határozó saját termelésű prémium márkák (Unicum, Fütyülős, Vilmos) mellett olyan világmárkák színesítik a Zwack 
Unicum Nyrt. portfolióját, mint a Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys illetve a Hennessy cognac és Moët&Chandon 
pezsgő. Ezzel a portfolióval Társaságunk egyedülállóan széles választékot kínál a fogyasztóknak a márkázott termékek 
körében.

A piacvezető szerep megtartásához illetve erősítéséhez a termékfejlesztés illetve a termékek sikeres piaci bevezetése a 
legfontosabb eszköz. Az export tevékenységgel kapcsolatos stratégiai célkitűzés, hogy az árbevételből származó része-
sedése meghaladja a 10%-os részarányt.

A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai3. 

ANYAGI ERŐFORRÁSOK 

Termelés, termelőeszközök	•

A Társaság három termelő telephellyel rendelkezik. A Soroksári úton az Unicum gyárban az Unicum lédig gyár-
tása és hordós érlelése történik. A Dunaharaszti gyáregységben végzik  az Unicum likőr további érlelését és palac-
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kozását, valamint a többi saját termelésű termék döntő hányadának palackozását. Kecskeméten műkö-
dik a gyümölcspálinka főzde és itt kerülnek palackozásra a kisszériás termékek.

Az üzleti év során jelentős technológiai fejlesztések történtek a termelésben. A palackozás korszerű-
sítése keretében egy új töltő- és egy új csomagoló-és palettázógép beszerzése valósult meg 331 millió 
Ft-ot értékben. Emellett 37 millió Ft-os beruházással egy új kivonatoló technológia került kialakításra. 
Mindkét beruházási projekt a technológiai korszerűsítést szolgálja és növeli a hatékonyságot.
 
A jelenlegi három telephelyes termelési struktúrát hosszú távon fenn kívánja tartani a Társaság. Az 
adott üzemek lédig gyártási illetve palackozási kapacitásai megfelelőek, a közeljövőben jelentős ter-
melési beruházásra nincs szükség. A kövekező években a Társaság beruházási volumene az elmúlt évek 
gyakorlatához hasonlóan nagyságrendileg az éves amortizáció összegével megegyező lesz.

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 alkalmazottainak létszáma 2016. március 31-én 218 fő volt. A Zwack Unicum Nyrt. rendel-
kezik a legnagyobb értékesítési – és marketing erőforrással a magyar égetett szeszesital piacon. Az ebből 
származó disztribúciós és innovációs előnyök alkotják a Társaság egyik legjelentősebb erősségét.

A VÁLLALKOZÁS FŐBB KOCKÁZATAI

A Társaság gazdálkodását befolyásoló legjelentősebb kockázati tényező a szabályozási környezet olyan 
változása, mely negatívan hathat a belföldi fogyasztásra vagy az értékesítési volumenre.

A Társaság tevékenységei számos különböző pénzügyi kockázatnak vannak kitéve: piaci kockázat, hi-
telkockázat, és likviditási kockázat. A Társaság a pénzügyi piac kiszámíthatatlanságát szem előtt tart-
va próbálja minimalizálni a Társaság pénzügyi teljesítményét befolyásoló lehetséges káros hatásokat. 
A számviteli politika szerint, a Társaság derivatív pénzügyi eszközöket alkalmaz az egyes pénzügyi koc-
kázatok kivédése érdekében.

Piaci kockázatai közül, az export és import tevékenysége, valamint az euró betétei miatt jelentkező árfo-
lyamkockázatának csökkentésére, a fedezeti politikájának megfelelően a pénzügyi osztály folyamatosan 
figyelemmel kíséri a devizás kötelezettségeket és a megfelelő mennyiségű devizát tartja a bankszámláin. 
Továbbá, a Társaság származékos ügyleteket köt ugyanezen kockázatok csökkentésének céljából. Így az 
átváltási árfolyam üzleti éven belüli változásának nincs jelentős hatása sem az eredménykimutatásra, 
sem a saját tőkére.

A Társaság nincs kitéve jelentős árupiaci- és egyéb árkockázatnak sem, valamint kamatkockázatnak 
sem, mivel az értékesíthető kategóriába tartozó befektetéseinek összege 2016. március 31-én 16 millió 
Ft (2015: 16 millió forint), illetve fix kamatozású eszközei vannak, amik könyv szerinti értéke nagyság-
rendileg megegyezik a valós értékükkel, és nincs kamatozó hitele sem.

A Társaságnak nincs jelentős hitelkockázata, a vevőkövetelésekkel kapcsolatban sem vásárlóinak sokfé-
lesége miatt. Másrészt, a vevőkövetelések meghatározó része pénzügyi intézet által biztosított az egyedi 
követelés összegek 90 %-ig. A Társaság 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 hitelkockázat alacsony, mi-
vel a Zwack Unicum Nyrt. törekszik megbízható pénzintézeteknél helyezni el a pénzeszközeit. 
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A Társaságnál a likviditási kockázat kezelése kiterjed a kellő mennyiségű pénzeszköz, valamint megfelelő mennyiségű 
hitelkeretre. A menedzsment folyamatosan ellenőrzi a szükséges likviditási tartalékot (mely áll a le nem hívott hitelke-
retből továbbá a pénzeszközökből) a várható cash flow alapján.

Az üzleti évben elért eredmények és kilátások4. 

A 225 éves jubileumhoz méltó, sikeres és eredményes üzleti évet zárt a Zwack Unicum Nyrt.

A fent ismertetett – a korábban vártnál lényegesen kedvezőbb - piaci folyamatoknak köszönhetően Társaságunk árbe-
vétele lényegében az előző éves szinten maradt. Ez azért jelentős siker, mert 2014 decemberében – a NETA bevezetése 
miatt - több kereskedelmi partnerünk az érintett termékekből 3-5 havi készletet is vásárolt, mely a 15/16-os üzleti 
évünk első negyedévi értékesítését negatívan befolyásolta.
A piackutatási adatok szerint a Zwack növelni tudta piaci részesedését a számára fontos két piaci szegmensben (prémi-
um és minőségi) mind volumenben, mind értékben az elmúlt év során.

Az elmúlt két esztendő kedvező belföldi folyamatai (fogyasztás növekedése) és cégünk javuló üzleti eredményei lehe-
tővé tették, hogy növeljük invesztícióinkat. A most zárult üzleti évben emelkedtek marketing ráfordításaink valamint 
jelentős beruházásokat hajtottunk termelő üzemeinkben.

Ezzel együtt is lényegében a tavalyival megegyező adózott eredményt értünk el és továbbra is szilárd a Társaság pénz-
ügyi helyzete.

A következő üzleti éves terv összeállításakor a belföldi fogyasztás további enyhe növekedéséből indultunk ki. Ebből 
adódóan 3-4%-os árbevétel emelkedést terveztünk, melyet lényegében a nagyobb értékesítési volumen révén szeret-
nénk elérni.

Az export értékesítésben továbbra is az Unicumra és az Unicum Szilvára fókuszálunk. Az elmúlt évek pozitív olasz-
országi tapasztalataiból kiindulva 2016-ban Németországban vezetjük be az Unicum Szilvát. Összességében az eddigi 
szerves fejlődést kívánjuk folytatni a jövőben is és ennek révén szeretnénk növelni az export részesedését az árbevétel-
ből.

A költségek tekintetében régi és új kihívásokkal is szembe kell néznünk. Az éves terv készítésekor a 2015-ösnél gyen-
gébb Ft árfolyammal számoltunk, így a termékönköltségek növekedésére számítunk.
Mivel a nemzetközi márkák erőteljesebben fókuszálnak a magyar szeszesital piacra, így a versenytársaink részéről a 
korábbiaknál is erőteljesebb marketing aktivitás várható. Ezért nekünk is lépést kell tartanunk a fogyasztókért folyó 
versenyben, tehát a marketing költségek terén is emelkedés várható.
Az elmúlt évben Társaságunk is szembesült a munkaerő-piaci változásokkal. Egyre nehezebb szakképzett munkaerőt 
találni illetve többet kell tenni a jó szakemberek megtartásáért. Így az üzleti év elején bérfejlesztést hajtottunk végre. 

A fentieknél is jelentősebb és egyelőre megbecsülhetetlen hatású lehet a szeszesital piacra és Társaságunkra is a várható 
törvényi változások (jövedéki törvény, NETA) hatása.

Mindezeket figyelembe véve egy konzervatív, a fenti kockázatokat figyelembe vevő, de ezen rizikók bekövetkezése ese-
tén is teljesíthető – 1,5 milliárd Ft-os adózott eredményt tartalmazó - üzleti tervet állított össze a menedzsment.
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A vállalkozás teljesítményének jellemzői és mutatói5. 

2013-14 2014-15 2015-16
Értékesítés nettó árbevétele 22 147 838 24 061 504 24 068 859
Üzemi tevékenység eredménye 1 649 466 2 092 720 2 032 812
Adózás előtti eredmény 1 689 987 2 095 233 2 003 218
Adózótt eredmény 1 514 818 1 767 841 1 725 354
Fizetett osztalék 5 087 500 2 442 000
Üzemi eredmény / Nettó árbevétel 7,4% 8,7% 8,4%
Osztalék / adózott eredmény 336% 138%

Mérlegfőösszeg 13 742 811 10 257 800 10 212 618
Pénzeszközök az időszak végén 6 006 643 3 241 618 2 257 442

Budapest, 2016. május 24.

Frank Odzuck
vezérigazgató

Dörnyei Tibor
vezérigazgató helyettes

gazdasági igazgató
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A VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA  
A 2015-2016-OS ÜZLETI ÉV GAZDASÁGI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL (IFRS adatok szerint)

A 225 éves jubileumhoz méltó, sikeres és eredményes üzleti évet zárt a Zwack Unicum Nyrt.
A magyarországi makrogazdasági környezet összességében továbbra is kedvező. 2015-ben is 
nőtt a GDP (ugyan kisebb mértékben, mint az előző évben), a lakossági fogyasztás növeke-
dése gyorsult (2,6%-ra a 2014-es 1,5%-ról).  
A fenti pozitív tényezők ellensúlyozták a Népegészségügyi termékadó (NETA) bevezetésé-
nek árdrágító hatását. A NETA az égetett szeszesitalok piacán a termékek széles körét érin-
tően került bevezetésre 2015. január 1-vel.
A fent ismertetett – a korábban vártnál lényegesen kedvezőbb - piaci folyamatoknak köszön-
hetően Társaságunk árbevétele lényegében az előző éves szinten maradt. Ez azért jelentős 
siker, mert 2014 decemberében – a NETA bevezetése miatt - több kereskedelmi partnerünk 
az érintett termékekből 3-5 havi készletet is vásárolt, mely a 15/16-os üzleti évünk első ne-
gyedévi értékesítését negatívan befolyásolta.
A piackutatási adatok szerint a Zwack növelni tudta piaci részesedését a számára fontos két piaci szegmensben (prémi-
um és minőségi) mind volumenben, mind értékben az elmúlt év során.

Az elmúlt két esztendő kedvező belföldi folyamatai (fogyasztás növekedése) és cégünk javuló üzleti eredményei lehe-
tővé tették, hogy növeljük invesztícióinkat. A most zárult üzleti évben emelkedtek marketing ráfordításaink valamint 
jelentős beruházásokat hajtottunk termelő üzemeinkben.

Ezzel együtt is lényegében a tavalyival megegyező adózott eredményt értünk el és továbbra is szilárd a Társaság pénz-
ügyi helyzete.

A Zwack Unicum Nyrt. fő pénzügyi adatai (millió Ft-ban)

2012-2013 
üzleti év

2013-2014 
üzleti év

2014-2015 
üzleti év

2015-2016 
üzleti év

Terv  
2016-2017 

üzleti év
Bruttó értékesítés mill Ft 19 593 19 767 21 385 21 136 21 959
Nettó árbevétel mill Ft 12 078 11 775 12 795 12 458 12 833
Bruttó fedezet mill Ft 6 487 6 549 7 117 7 152 7 188
Adózás előtti eredmény mill Ft 1 777 1 852 2 248 2 178 1 954
Adózott eredmény mill Ft 1 444 1 492 1 714 1 694 1 450
Osztalék mill Ft 1 550 5 000 2 400 1 700  

Bruttó fedezeti hányad % 53,7% 55,6% 55,6% 57,4% 56,0%
Adózott eredmény hányad % 12,0% 12,7% 13,4% 13,6% 11,3%

Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft 722 746 857 847 725

Osztalék/adózott eredmény % 107,3% 335,1% 140,0% 100,4%  
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Piaci helyzet

A magyarországi adózott égetett szeszesital piac volumene összességében 4,2%-kal csökkent, azonban az 
egyes árszegmensekben eltérő tendenciák voltak megfigyelhetők. A prémium- és a minőségi szegmens közel 
azonos mértékben növekedett (5,7 illetve 6,5%), míg a kommersz szegmens jelentősen csökkent (-15,3%). 
A prémium volumen így a teljes piac 1/3-át teszi ki, a minőségi termékek részaránya 25%. A jelentős mennyi-
ségi csökkenés ellenére még mindig a kommersz szegmens a legnagyobb volumenű (a teljes piac 42%-a).
A prémium termékek forgalma közel azonos mértékben növekedett a kiskereskedelemben és  a vendéglátás-
ban (+5,5% illetve +6%). A minőségi termékek növekedése a kiskereskedelmi üzletekben lényegesen dina-
mikusabb volt (+8,4%), mint a gasztronómiában (+1,9%).
A prémium piacon belül az átlagnál (+5,7%) jobban teljesítettek a pálinkák (+14,7%) a keserűk (+11%) és 
a ginek (+6,6%). Növekedés volt megfigyelhető továbbá a brandyk (+4,4%) és a rumok (+2,5%) körében, a 
többi alkategória (likőr, vodka, whisky) értékesített mennyisége azonban csökkent.

Marketing tevékenység

Cégünk eredményességének legfontosabb alappillérei az erős márkák. Ezért mindig kiemelt figyelmet szen-
telünk annak, hogy meghatározó termékeink kellő szintű marketing támogatást kapjanak. A marketing esz-
köztárunk részei a tradicionális eljárások, de minden évben keressük és alkalmazzuk az új megoldásokat is.
Az Unicum – az immár 225 éves vezető prémium égetett szeszesital márka – új reklámfilmmel jelent meg, 
mely hamar népszerűvé vált a fogyasztók körében. Az erős média jelenlét mellett mind a gasztronómiában 
(fesztiválok, eladáshelyi promóciók) mind a kiskereskedelemben (karácsonyi és 225 éves egyedi csomago-
lások) sokszor és sokféle módon értük el fogyasztóinkat. Ezen túlmenően egyre több színvonalas esemény 
helyszíne a Zwack Múzeum és Látogatóközpont is.
Fütyülős termékek designja megújult 2015 nyarán. Emellett az Epres Rozé bevezetésével valamint a 0,2 l-es 
kiszereléssel bővítettük a márka kínálatát. 
A St. Hubertus folytatta kétszámjegyű volumen-növekedését, melyben nagy szerepet játszott az Erdei Bo-
gyós változat őszi piacra kerülése. Az elmúlt évek eredményei bizonyítják, hogy jó úton járunk a márka 
megújításával.
A Diageo portfolió fontos része cégünk termékpalettájának. A Diageo is fontos piacként kezeli Magyaror-
szágot, ennek megfelelően jelentősen tudtuk növelni a három fő márka ( Johnnie Walker, Baileys, Captain 
Morgan) marketing támogatását.

Pénzügyi beszámoló

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 2,2%-kal (250 millió Ft-tal) kisebb az előző évinél (11.033 millió Ft 
szemben a tavalyi 11.283 millió Ft-tal).
A IV. negyedéves belföldi nettó árbevétel jelentősen (57,4%-kal; 534 millió Ft-tal) meghaladta a 2015. janu-
ár-márciusi értéket. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a mostani időszakban normál szintű értékesítés 
volt megfigyelhető. Az előző év hasonló időszakában a 2015. januári népegészségügyi termékadó (NETA) 
bevezetése miatt rendkívül alacsony értékesítés történt, mivel a kereskedelmi partnereink többsége jelentős 
előrehozott  vásárlásokat eszközölt 2014. decemberében. Emellett 2016-ban a húsvét márciusban volt, így 
az ehhez kapcsolódó forgalom is ebben a negyedévben csapódott le.
A belföldi értékesítésen belül a saját termelésű termékek halmozott (teljes éves) nettó árbevétele 2,6%-kal 
csökkent a bázishoz képest. A belföldi prémium árbevétel 1,2%-kal növekedett, míg a minőségi termékek 
nettó árbevétele 11,9%-kal csökkent. Ez utóbbi a kereskedelmi készletek csökkenésére vezethető vissza.
A forgalmazott termékek nettó árbevétele 0,8%-kal kisebb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfolió árbe-
vétele 4,3%-kal csökkent, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 6,0%-kal növekedett.
Az export árbevétel 1.425 millió Ft, amely 5,8%-kal kisebb a tavalyi értéknél (-88 millió Ft). Az elmaradás 
nagy része Kínának köszönhető, ahova tavaly értékesítettünk egy nagyobb szállítmányt, melyre idén nem 
került sor. A fókusz piacok közül Olaszország kimagaslóan teljesít, Németország megismételte tavalyi ered-
ményeit, míg Szlovákiában és Romániában csökkenés tapasztalható a tavalyi évhez képest.
Az anyagköltségek és anyagjellegű ráfordítások 6,6%-os (-372 millió Ft) csökkenése elsősorban a volumen-
változás következménye.
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A bruttó fedezeti hányad 1,8 százalékponttal javult (55,6%-ról 57,4%-ra), főként a magasabb értékesítési árak miatt.
A személyi jellegű ráfordítások 69 millió Ft-tal (2,6%-kal) csökkentek. A Társaság 2015. június 25-i közgyűlése 1200 
Ft-os részvényenkénti osztalék kifizetéséről határozott. Az IFRS szerint a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett 
osztalék személyi jellegű ráfordítás, így az alacsonyabb osztalék 45 millió Ft-tal csökkentette a személyi jellegű ráfordí-
tások összegét. Nagyrészt ez okozta a bázishoz képest a költségcsökkenést.
Az egyéb működési ráfordítások 371 millió Ft-os (15,7%) növekedését főként a nagyobb marketing kiadások okoz-
ták. Az Unicum (belföldön és Olaszországban), a St. Hubertus és a Diageo márkák költése emelkedett a tavalyi évhez 
képest.
Az egyéb működési bevételek 172 millió Ft-tal (27,9%-kal) emelkedtek. A növekedésből 150 millió Ft a magasabb 
marketing költségtérítésből származik (a forgalmazott márkák tulajdonosai növelték marketing ráfordításaikat a bá-
zishoz képest).
A nettó pénzügyi eredmény 10 millió Ft-tal (42,4%-kal) csökkent. Az aktuális betéti kamatszint lényegesen alacso-
nyabb az egy évvel ezelőttinél. Emellett a Társaság 2014 júliusában 5 milliárd Ft osztalékot fizetett. Az előző üzleti év 
első negyedévében így lényegesen nagyobb volt a pénzeszközök állománya, mint az idei év első negyedévében. 
A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti adózott eredménye 1.694 millió Ft, mely 1,2%-
kal alacsonyabb a bázisnál (1.714 millió Ft).
A bázishoz képest jelentős változások figyelhetők meg a készletek, a vevők és egyéb követelések valamint a szállítók 
és egyéb kötelezettségek sorokon. Ezek elsősorban a  – korábban részletezett – erősebb január-márciusi értékesítésre 
vezethetők vissza. A nagyobb értékesítés miatt emelkedett a vevőállomány és az ebből származó nagyobb adókötele-
zettség miatt növekedett a szállítók és egyéb kötelezettségek mérlegsor is. A tavalyi nagyon alacsony készletszinthez 
képest most a „szokásos” készletekkel zártuk az évet. 
Az eredménytartalék 706 millió Ft-os (14,9%-os) csökkenése elsősorban a tavalyi üzleti évben elért eredményt megha-
ladó osztalékfizetés következménye.
Beruházásra 692 millió Ft-ot költött a Zwack Unicum Nyrt. az üzleti év során. Az elmúlt évekhez képest magasabb be-
ruházási összeg mögött két jelentős technológiai fejlesztés megkezdése áll. A palackozás korszerűsítése keretében egy új 
töltő- és egy új csomagoló-és palettázógép beszerzése valósult meg 331 millió Ft-ot értékben. Emellett 37 millió Ft-os 
beruházással egy új kivonatoló technológia került kialakításra. Mindkét beruházási projekt a technológiai korszerűsí-
tést szolgálja és növeli a hatékonyságot.

Szervezeti és személyi változások

A társaság 2015. június 25-én tartott, a 2014-2015-ös évet lezáró éves rendes közgyűlése tudomásul vette Ulrica Fearn 
kisasszony és Lars Jörgen Andersson úr igazgatósági tagságáról valamint Stephen Morley felügyelő bizottsági tagságról 
való lemondását. A közgyűlés az igazgatóság tagjává választotta Kalina Plamenova Tsanova kisasszonyt és Pavel Reyes 
Lyubushkin urat. Renato Juric úr felügyelő bizottsági tagként lett megválasztva. Minden új tisztségviselő mandátuma 
2018. július 31-ig szól.
2016. március 29-én váratlanul elhunyt dr. Rudolf Kobatsch, Társaságunk Felügyelő Bizottságának elnökhelyettese. 
Dr. Kobatsch cégünk megalakulásánál és azóta is folyamatosan aktív és meghatározó szerepet játszott a Társaság ve-
zetésében. Hosszú időn át az Igazgatóságban, majd az utóbbi időben a Felügyelő Bizottságban és az Audit Bizottság 
elnökeként dolgozott a Zwack Unicum Nyrt. érdekében. Áldozatos munkája, gazdag üzleti és vezetői tapasztalatai 
jelentős mértékben hozzájárultak a Társaság sikereihez.

A Társaság szervezetében nem történt változás a 2015-2016-os üzleti évben.

A Társaság alkalmazottainak létszáma 218 fő (a 2014/2015-ös üzleti év végén szintén 218 fő).

Kilátások a 2016-2017-es üzleti évre

A következő üzleti éves terv összeállításakor a belföldi fogyasztás további enyhe növekedéséből indultunk ki. Ebből 
adódóan 3-4%-os árbevétel emelkedést terveztünk, melyet lényegében a nagyobb értékesítési volumen révén szeret-
nénk elérni.
Az export értékesítésben továbbra is az Unicumra és az Unicum Szilvára fókuszálunk. Az elmúlt évek pozitív olasz-
országi tapasztalataiból kiindulva 2016-ban Németországban vezetjük be az Unicum Szilvát. Összességében az eddigi 



- 41 -

 Zwack Sándor Frank Odzuck
 az Igazgatóság elnöke vezérigazgató

szerves fejlődést kívánjuk folytatni a jövőben is és ennek révén szeretnénk növelni az export részesedését az 
árbevételből.
A költségek tekintetében régi és új kihívásokkal is szembe kell néznünk. Az éves terv készítésekor a 2015-
ösnél gyengébb Ft árfolyammal számoltunk, így a termékönköltségek növekedésére számítunk.
Mivel a nemzetközi márkák erőteljesebben fókuszálnak a magyar szeszesital piacra, így a versenytársaink 
részéről a korábbiaknál is erőteljesebb marketing aktivitás várható. Ezért nekünk is lépést kell tartanunk a 
fogyasztókért folyó versenyben, tehát a marketing költségek terén is emelkedés várható.
Az elmúlt évben Társaságunk is szembesült a munkaerő-piaci változásokkal. Egyre nehezebb szakképzett 
munkaerőt találni illetve többet kell tenni a jó szakemberek megtartásáért. Így az üzleti év elején bérfejlesz-
tést hajtottunk végre. 

A fentieknél is jelentősebb és egyelőre megbecsülhetetlen hatású lehet a szeszesital piacra és Társaságunkra is 
a várható törvényi változások (jövedéki törvény, NETA) hatása.

Mindezeket figyelembe véve egy konzervatív, a fenti kockázatokat figyelembe vevő, de ezen rizikók bekövet-
kezése esetén is teljesíthető – 1,5 milliárd Ft-os adózott eredményt tartalmazó - üzleti tervet állított össze a 
menedzsment.

Frank Odzuck
vezérigazgató
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FENNTARTHATÓSÁG A MINDENNAPOKBAN

A vállalat értékein alapuló fenntarthatósági stratégiánkat továbbra is a működés gazdasági, környezeti és társadalmi dimenziói 
határozzák meg, azaz a gazdasági eredményesség, a társadalmi felelősségvállalás és a környezetvédelemért tett erőfeszítések. Kilenc 
lényeges területet azonosítottunk ezen belül, az elmúlt pénzügyi évben is ezeket szem előtt tartva hoztuk meg döntéseinket.

A Zwack Unicum Nyrt. piacvezető vállalathoz méltóan kiemelten fontos felada-
tának tekinti a felelősségteljes és mértékletes alkoholfogyasztás terjesztését.
Saját kezdeményezésű projektjeink hatásosságát fokozzuk a Magyar Szeszipari 
Szövetség és Terméktanács Kulturált Alkoholfogyasztás Tagozatának tagjaival 
közösen megvalósított programokkal, aktivitásokkal, amelyek folytonossága 
mellett elköteleztük magunkat. 
A promócióink során kiemelt energiát fordítunk a mértékletes alkoholfogyasz-
tásra és a fiatalkorúak alkoholfogyasztásának megelőzésére. 

A Johnnie Walker „Soha ne igyál, ha vezetsz” kezdeményezése Magyarországon 
2015-ben ünnepelte 10. évfordulóját, ez idő alatt 25 ezren csatlakoztak a prog-
ramhoz, amely számos rendezvénnyel és kommunikációs kampánnyal hívta fel 
a figyelmet a kulturált alkoholfogyasztás és a józan járművezetés fontosságára 
hazánkban is. A program évek óta élvezi az ORFK-Országos Balesetmegelőzési 

Bizottság támogatását.  
Vállalatunk támogatja azon törekvéseket, miszerint a felelős alkoholfogyasztás elvei kerüljenek be a kü-
lönböző oktatási programokba, mint például a vállalat által indított mentorképzés, valamint  a szakkép-
ző iskolák bartender képzési tantervébe a felelős alkoholfelszolgálás elveinek és gyakorlati elemeinek el-
sajátítása érdekében. Az MSzSzT-n keresztül hat képzési helyből háromnál már a tananyag szerves részét 
képezi ez a tematika.

Bevett gyakorlatként továbbra is minden kommunikációs eszközünkön megtalálható a „Zwack minő-
séget, de mértékkel” figyelemfelhívó szlogen. Az Önszabályozó Reklámtestület tanúsítvánnyal igazolta, 
hogy vállalatunk 2015-ben is letette voksát a felelős kommunikáció mellett elfogadva a jognál szigorúbb 
Magyar Reklámetikai Kódex előírásait, amelyeket reklámjainknál alkalmazunk és munkatársainknak 
folyamatosan oktatunk.
A szociális és kulturális szerepvállalásban kiemelten támogatjuk a helyi közösségek erősítését, ezen belül a gyermekek fejlesztését és 
egészség-védelmét, valamint a sport vagy kultúra területén a kimagasló emberi teljesítményt.
A különböző képességekkel rendelkező gyerekek differenciált fejlesztésében és tehetséggondozásában rendkívüli eredményeket 
felmutató IX. kerületi Molnár Ferenc Általános Iskolát vállalatunk immár hatodik éve támogatta abban, hogy a Komplex Inst-
rukciós Programot (KIP) minél több osztályban alkalmazni tudják. A program fő célkitűzése a hátrányos helyzetűek társadalmi 
integrációjának elősegítése, társadalmi hátrányuk leküzdése. 
A Tűzoltó Utcai Gyermekklinikával szintén évek óta van kapcsolatunk. A nekik juttatott, összesen 4 millió forintos adományunk 
segítségével 2015-ben átadhatták az úgy nevezett egynapos osztályt, amelynek célja, hogy a beteg gyerekek kórházi környezetben, 
de mégis járóbetegként kapjanak kezelést, megnyugtató, kényelmes, jól felszerelt környezetben. 
Családi vállalatként kultúránk része a kölcsönös felelősségen alapuló együttműködés. Az önkéntesség erősítése, a dolgozói kezde-
ményezések felkarolása cégünk alapvető feladata. A vállalat vezetése úgy döntött, hogy 2016-tól munkatársai számára egy mun-
kanapot biztosít munkaidejükből arra, hogy a kollégák számukra fontos ügy mellé állva önkéntes munkával támogathassanak egy 
kiválasztott civil szervezetet. 
További munkatársi kezdeményezés eredményeként a múlt évben meleg ruhákat és cipőket tudtunk eljuttatni hátrányos helyzetű 
családoknak a Fecske Gyermekek Átmeneti Otthona és a Fehér Holló Bölcsőde segítségével. Rendületlenül gyűjtjük a műanyag 
kupakokat, amellyel egy 10 éves kislányt támogatunk a gyógyulásban, az őssejt terápiát követő fejlesztő munkában.
2015-ben a KÖVET által megrendezett CSR Piacon a munkatársi önkéntesség erősítésének egy különleges formáját mutattuk be: 
egy jógaoktató kolléganőnk által önkéntesen vezetett munkatársi jógacsoportot, amely együttesen meghozott döntéssel a jóga-
órákból befolyt pénzösszeget jótékony célra fordítja, legutóbb a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Gyermekalapját támogatták. 
A társadalom iránti felelősségvállalás egy másik jelentős területe munkavállalóink megbecsülése, fejlesztése. Célul tűztük ki, hogy a 
munkatársak részére szervezett egészségmegőrző programok sokszínűségét folyamatosan biztosítjuk, így a múlt évben a tüdőszűré-
sen és az egészségügyi szűrőbusz-programon túl szemészeti vizsgálatot és laborvizsgálatot is biztosítottunk. A cafeteria rendszeren 
belül biztosított önkéntes egészségpénztári és betegség biztosítási lehetőség mellett ezek a programok kedveltek a munkatársak 
körében, a részvételi arány 30-40%-ra tehető. A vállalat ezen felül minden dolgozóra kiterjedő biztosítással rendelkezik, amely 16 
rettegett betegség valamelyike esetén nyújt egyszeri anyagi segítséget az érintett munkatársnak.
Társaságunk fontos szerepet szán a munkatársak képzésének, amely a fejlődés és a motiváció eszköze is egyben. Az ismeretek, a 
tudás bővítését és a gyorsan változó környezettel való lépéstartást szakmai képzésekkel, szakmai konferenciákon biztosított rész-
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vétellel támogatjuk, emellett a nyelvi képzések kapnak még nagyobb hangsúlyt. A múlt évben a gasztronómiai és TOP 
gasztronómiai képviselők kaptak átfogó szakmai képzést, valamint a Marketing Igazgatóság munkatársai vehettek részt 
prezentációs képzésen.
Továbbra is fontos alapértékünk az üzleti tisztesség, az etikus üzleti gyakorlat. A 2015/2016-os pénzügyi évben a belső 
ellenőrzés által felügyelt folyamatokon túl az informatikai biztonsági terület vizsgálatára került sor külső tanácsadó 
cég bevonásával. Sem a belső ellenőrzések, sem a külső vizsgálat nem tárt fel visszaélés-gyanús esetet. Folyamatosan 
törekszünk arra, hogy biztosítsuk működésünk jogszabályi követelményeknek való megfelelését is. Az elmúlt évben 
jellemzően az élelmiszer-előállítás és fogyasztóvédelem területén építettünk be új követelményeket folyamatainkba. 
Termék előállítási tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó területeken a hatóság hét alkalommal végzett helyszíni el-
lenőrzést és 16 alkalommal ellenőrizte termékeink jogszabályi követelményeknek való megfelelését kereskedelemből 
vett minták alapján. A helyszíni ellenőrzések során megfelelőnek találták a termék előállítási tevékenységet, illetve a 
vészhelyzetek kezelésének gyakorlatát. A termékvizsgálatok 3 esetben zárultak termékjelölés módosítási kötelezettség-
gel, amelynek vállalatunk haladéktalanul eleget tett. 

Fizetett bírságok összege (millió Ft)

2013-2014 2014-2015 2015-2016

NÉBIH és Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
(élelmiszeripari követelmények és termékminőség)

0 0 0

NAV Jövedéki Főosztály 0,5 1,04 0,3

NAV – egyéb adók 0 2,59* 0

Információnyújtási szabályozás megsértése / 
marketingkommunikáció

0 0 0

* a három pénzügyi évet átfogó valamennyi adóra vonatkozó adóellenőrzést érintő tétel

Környezetvédelemben a vállalat alaptevékenységével leginkább érintett 
három területre összpontosítottunk az elmúlt évben is: a hulladékgaz-
dálkodásra, az energia hatékonyság növelésére és a vízgazdálkodásra. 
A hulladék mennyisége az előző időszakhoz képest sajnos növekedett, 
a keletkezett hulladék összetétele azonban két ellentétes hatást mutat: 
egyrészt a hulladékok megoszlását tekintve kedvező, hogy a kommu-
nális és a veszélyes hulladékok mennyisége és így aránya is csökkent. 
Ugyanakkor az ipari (termelési) hulladékon belül jelentős volt azon 
anyagok mennyisége, amelyek jellegükből fakadóan nem veszélyesek, 
de nem voltak újrahasznosíthatóak, ezért a hulladékhasznosítási arány 
1 %-kal csökkent 92%-ra az előző évhez képest.

Egy másik fontos terület a hatékony energiafelhasználás. Vállalatunk-
nál - már a nagyvállalatokra érvénybe lépett energetikai tanúsítási 
kötelezettséget megelőzően - fókuszba került az energiafelhasználás 
hatékonyságának figyelése. A korábban elvégzett energetikai auditok 
hatására az elmúlt három évben célzott fejlesztések történtek, a jövő-
ben azonban a vállalat tanúsított energia-irányítási rendszer működ-
tetésével kíván eleget tenni ez irányú kötelezettségeinek, amely folya-
matos beavatkozást tesz lehetővé. A 2015/2016-os pénzügyi évben 
a vállalati energiafelhasználás (gázfogyasztás és elektromos energia) 
összességében nőtt. A telephelyenkénti elemzés mutat rá arra, hogy a 
növekmény a korábbi évekhez képest jelentősen megnövelt gyümölcs mennyiség főzdei feldolgozásával magyarázható. 
A vízfogyasztás az elmúlt három évben csökkent, ez a tendencia jellemzi a 2015/2016-os pénzügyi év vízfelhasználását 
is. A kibocsátott szennyvíz mennyisége szintén az előző évi alatt volt, a határértékeket az ellenőrzési terveknek megfe-
lelően folyamatosan kontrolláljuk.
2016. elején vállalatunk csatlakozott a KÖVET Egyesülettel partnerségben dolgozó Herman Ottó Intézet által ha-
zánkban vezetett Clim’Foot nemzetközi projekthez. Ennek keretében vállalatunk 37 másik szervezettel együtt adap-
tálhat és tesztelhet egy karbonlábnyom-számítási módszertant, szolgálva egyúttal azt a hosszabb távú célt, miszerint a 
vállalatok egzakt eszközt kapjanak az üvegházhatású gázkibocsátásuk számításához és ez által kibocsátásuk csökkenté-
sére megfelelő intézkedést hozzanak.
Az Éves Jelentés részletesen értékeli a gazdasági eredményeket, az itt látható pénzügyi adatok mellett a hosszú távú 
felelős működést támasztják alá az előzőekben röviden bemutatott nem pénzügyi információk is, amelyekről ezeken az 
oldalakon adunk számot azokban az években, amikor nem jelentetünk meg Fenntarthatósági Jelentést. 
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A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS  AZ AUDIT 
BIZOTTSÁG JELENTÉSE A 2015. ÁPRILIS 1-JÉTŐL 
2016. MÁRCIUS 31-IG  TARTÓ ÜZLETI ÉVRŐL
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 Zwack Sándor Frank Odzuck
 az Igazgatóság elnöke vezérigazgató

ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES BESZÁMOLÓ  
2016. MÁRCIUS 31.
KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI JELENTÉSI SZABVÁNYOK 
SZERINT

MÉRLEG A 2016. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÜZLETI ÉVRE

Melléklet
2016. 

március 31.
2015. 

március 31.
millió Ft millió Ft

Eszközök
Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök 5 2 845 2 731 
Immateriális javak 6 119 84 
Csomagolóanyagok 7 17 22 
Befektetések társult vállalkozásban 8 50 50 
Dolgozói kölcsönök 9 24 26 
Halasztott adó 21 228 177 

3 283 3 090 
Forgóeszközök
Készletek 9 1 876 1 509 
Vevők és egyéb követelések 11 2 162 1 836 
Pénzeszközök 12 2 257 3 242 

6 295 6 587 
ESzKÖzÖK ÖSSzESEN 9 578 9 677 
SAJáT TőKE
Jegyzett tőke 2 000 2 000 
Tőketartalék 165 165 
Eredménytartalék 4 045 4 751 
Saját tőke összesen 6 210 6 916 
ForráSoK
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Egyéb pénzügyi kötelezettségek 13 360 383 

360 383 
rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítók és egyéb kötelezettségek 14 2 889 2 310 
Céltartalékok 15 119 68 

3 008 2 378 
Kötelezettségek összesen 3 368 2 761 
ForráSoK ÖSSzESEN 9 578 9 677 

Az éves beszámolót az Igazgatóság nevében 2016. május 24-én elfogadták, és aláírásukkal hitelesítették:
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ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS 
A 2016. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÜZLETI ÉVRE

Melléklet 2016  
millió Ft

2015  
millió Ft

Bevételek 16 12 458 12 795 
Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások (5 306) (5 678)
Személyi jellegű ráfordítások 17 (2 542) (2 611)
Értékcsökkenési leírás 5-6 (514) (533)
Egyéb működési költségek 18 (2 725) (2 354)
Működési költségek (11 087) (11 176)
Egyéb működési bevételek 19 789 617 
Működési eredmény 2 160 2 236 
Kamatbevételek 21 62 
Kamatráfordítások és egyéb hasonló költségek  (7) (38)
Pénzügyi bevételek/ ráfordítások egyenlege 20 14 24 
részesedés társult vállalkozás nyereségéből 8 3 (12)
Adózás előtti eredmény 2 177 2 248 
Eredményt terhelő adók 21 (483) (534)
Éves eredmény  1 694 1 714 
Egyéb átfogó eredmény, adózás után 0 0 
Éves teljes átfogó eredmény  1 694 1 714 
Egy részvényre jutó hozam (Ft/részvény) 847 857 

SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA 
A 2016. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÜZLETI ÉVRE

Jegyzett
tőke

Tőke-
tartalék

Eredmény-
tartalék

Összesen
 

millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft
Egyenleg 2014. április 1-jén 2 000 165 8 037 10 202 
2014. március 31-én végződött üzleti évhez 
kapcsolódó osztalék - - (5 000) (5 000)

Éves teljes átfogó eredmény - - 1 714 1 714 
Egyenleg 2015. március 31-én 2 000 165 4 751 6 916 
Egyenleg 2015. április 1-jén 2 000 165 4 751 6 916 
2015. március 31-én végződött üzleti évhez 
kapcsolódó osztalék - - (2 400) (2 400)

Éves teljes átfogó eredmény - - 1 694 1 694 
Egyenleg 2016. március 31-én 2 000 165 4 045 6 210 

A Társaság kibocsátott törzsrészvényeinek száma 2 000 000 (2015. március 31-én: 2 000 000), melynek 
névértéke 1 000 Ft/részvény (2015. március 31-én: 1 000 Ft/részvény). Minden kibocsátott törzsrészvényt 
teljes mértékben kifizettek. Minden törzsrészvény ugyanolyan szavazati jogot biztosít.
A Társaság jegyzett tőkéje nem tartalmazza azt a 35 000 névre szóló visszaváltható likvidációs elsőbbségi 
részvényt, amit a Társaság egy pénzben kiegyenlített részvény alapú juttatási program keretein belül a ve-
zető tisztségviselői számára bocsátott ki. A juttatási program részletes leírása a 22. mellékletben látható. Az 
ezekhez a részvényekhez kapcsolódó osztalékkifizetéseket a Társaság a személyi jellegű ráfordítások között 
számolja el. További leírást a 17. melléklet tartalmaz.

Készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok szerint 
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CASH-FLOW KIMUTATÁS A 2016. MÁRCIUS 31-ÉN VÉGZŐDÖTT 
ÜZLETI ÉVRE

2016
millió Ft

2015
millió Ft

Adózás előtti eredmény 2 177 2 248 
Nettó pénzügyi bevételek (14) (24)
Részesedés társult vállalkozás (nyereségéből)/ veszteségéből (3) 12 
Értékcsökkenés 514 533 
Tárgyi eszköz csökkenésből származó (nyereség) (9) (29)
Szállítók és egyéb kötezettségek növekedés /(csökkenés) 541 (214)
Készlet (növekedés)/csökkenés (362) 403 
Vevő és egyéb követelés (növekedés)/csökkenés (358) 121 
Nem realizált árfolyam(nyereség) (3) (1)

Értékvesztés befektetésen társult vállalkozásokban 3 3 
Egyéb változások 51 50 
Működésből származó pénzeszköz változás 2 537 3 102 

Fizetett kamat (7) (38)
Fizetett társasági adó (500) (596)
Működési tevékenységből származó pénzeszköz változás 2 030 2 468 

Tárgyi eszköz beszerzés (616) (336)
Immateriális javak beszerzése (76) (38)
Részesedések értékesítésből származó bevétel 0 2
Kapott kamat 24 71 
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel 53 69 
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (615) (232)

Fizetett osztalék (2 400) (5 000)
Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszköz változás (2 400) (5 000)

Pénzeszközök változása (985) (2 764)
Pénzeszközök az év elején 3 242 6 007 
Pénzeszközök árfolyamnyereség 0 (1)
Pénzeszközök az év végén 2 257 3 242

Készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok szerint 
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. MÁRCIUS 31-ÉN 
VÉGZŐDÖTT ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES 
BESZÁMOLÓHOZ
KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI JELENTÉSI SZABVÁNYOKNAK 
MEGFELELŐEN

MELLÉKLET 1 – áLTALáNoS INForMáCIÓK

(a) A Társaság és tevékenysége

A Zwack Unicum Nyrt (továbbiakban a „Társaság”) a Magyar Köztársaságban került bejegyzésre. A Tár-
saság elsősorban szeszesitalok gyártásával és nagykereskedelmével foglalkozik. A Társaság székhelye: 1095 
Budapest, Soroksári út 26.
A Zwack Unicum Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett.
Peter Zwack & Consorten HAG a Zwack Unicum Nyrt közvetlen tulajdonosa, a kibocsátott névre szóló 
törzsrészvények 50% + 1 van tulajdonában. A Társaság tényleges tulajdonosi jogait a Zwack és az Underberg 
családok együtt gyakorolják.

A Társaság törzsrészvényeinek 
megoszlása

2016 2015
% 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 

(b) Az éves beszámoló elkészítésének alapja

Az éves beszámoló millió magyar forintban (mFt) a bekerülési érték elve alapján készül, mely alól kivételt 
képeznek az értékesítési céllal tartott pénzügyi instrumentumok, valamint a pénzügyi eszközök és kötele-
zettségek, melyek valós értéken kerülnek beállításra. Értékelésük az átfogó eredménykimutatással szemben 
történik, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványokkal összhangban 
(IFRS).
A Társaság Igazgatósága jóváhagyta a Társaság jelen beszámolójának kibocsátását, de a tulajdonosok éves 
Rendes Közgyűlése, amely a beszámoló elfogadására jogosult, az elfogadás előtt előírhat módosításokat. 
Az IFRS-szel összhangban álló éves beszámoló elkészítéséhez szükség van bizonyos kritikus számviteli becs-
lések alkalmazására. Megköveteli továbbá a menedzsmenttől, hogy becsléseket használjon a Társaság szám-
viteli politikája alkalmazásának folyamatában. Azokat a területeket, amelyek jelentősebb becslést igényel-
nek, komplexebbek, vagy ahol a pénzügyi beszámolót illetően a feltételezések és becslések számottevőek, a 
2. számú melléklet (v) pontjában mutatja be a Társaság.

Új és módosított szabványok alkalmazása

1.  A 2015. április 1-jével kezdődő üzleti évben hatályos módosításoknak és értelmezéseknek nincs jelentős hatása 
a Társaságra.

A 2013-as IFRS szabványok éves fejlesztése (kibocsátva 2013 decemberében; hatályos 2015. január 1-én •	
vagy azt követően kezdődő üzleti évekre az EU-ban). 
IFRIC 21 – Adók (kibocsátva 2013 májusában; hatályos 2014. június 17-én vagy azt követően kezdődő •	
üzleti évekre az EU-ban) 

Készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok szerint 
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2.  Szabványok, módosítások és értelmezések, amelyek még nem hatályosak, és amelyeknek a korai alkalmazását a Társaság 
nem választotta. 
IFRS 9 „Pénzügyi instrumentumok: besorolás és értékelés” (kibocsátva 2014 júliusában; az IASB által hatályos a •	
2018. január 1-én vagy azután kezdődő üzleti évekre. Az EU még nem fogadta be a szabványt). Az új számviteli szab-
vány főbb jellemzői közül a Társaság számára potenciálisan jelentős hatású a következő:

Az IFRS 9 új modellt vezet be az értékvesztés megjelenítésére - a várható hitelezési veszteség (expected credit loss = 
ECL) modelljét. Három lépcsős megközelítést alkalmaz, amelynek alapját a pénzügyi eszközök hitelminőségének 
az első bekerülés után bekövetkezett változásai alkotják. Az új szabályok a gyakorlatban azt jelentik, hogy a gaz-
dálkodó egység köteles 12 havi ECL-nek megfelelő azonnali veszteséget szerepeltetni az egyéb értékvesztéssel nem 
érintett pénzügyi eszközök kezdeti megjelenítésekor (vevőkövetelés esetében pedig teljes ECL-t kell bemutatnia). 
Amennyiben a hitelkockázat számottevően emelkedett, az értékvesztés meghatározása a teljes ECL, nem pedig a 12 
hónapos ECL használatával történik. A modell operatív egyszerűsítéseket is tartalmaz a lízingek és vevőkövetelések 
esetében.

A Társaság elkezdte vizsgálni az IFRS 9 standard hatását. Az IFRS 9 által bevezetett további módosításoknak valószí-
nűleg nem lesz materiális hatása a Társaságra.
IFRS 15, Vevőszerződésekből származó árbevétel elszámolása - (kibocsátva 2014 májusában; az IASB által hatályos a •	
2018. január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre. Az EU még nem fogadta be a szabványt). Az új szabvány 
bevezeti azt az alapvető irányelvet, hogy árbevétel akkor kerül elszámolásra, amikor a javakat vagy szolgáltatásokat 
átadják a vevőnek a megállapodott áron. Minden elkülöníthető kapcsolt árut vagy szolgáltatást különállóan kell 
elszámolni és minden kedvezményt a szerződés megfelelő elemeire kell osztani. Amikor az ellenérték változik, a 
minimum értéket akkor lehet elszámolni, amikor a visszatérítés valószínűsége nem tartalmaz jelentős kockázatot. 
A Társaság értékelése alapján a standard nem fog materiális hatást gyakorolni a Társaság beszámolójára.
IFRS 16, Lízingek (kibocsátva 2016 januárjában; az IASB által hatályos a 2019. január 1-én vagy azt követően kez-•	
dődő üzleti évekre. Az EU még nem fogadta be a szabványt). Az új szabvány megszünteti az IAS 17 által megkövetelt 
operatív és pénzügyi lízingek közötti különbség tételt. A lízingbe vevő a 12 hónapot meghaladó valamennyi (nem kis 
értékű) lízinget meg kell, hogy jelenítsen mint eszközt és kötelezettséget a mérlegben, valamint elkülönítetten kell 
bemutatnia az eszköz értékcsökkenését és a kötelezettség kamatráfordítását az eredménykimutatásban. Tekintettel 
a Társaság lízing szerződéseinek összegére, az IFRS 16 standard alkalmazása nem lesz jelentős hatással a Társaság 
beszámolójára. 

3.  Az alábbi szabványok, módosítások és értelmezések várhatóan nem lesznek jelentős hatással a Társaságra, amikor alkal-
mazásra kerülnek:

IAS 19 módosításai – „Meghatározott juttatási programok: Munkavállalói hozzájárulások” (kibocsátva 2013 no-•	
vemberében; hatályos az EU-ban 2015. február 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre). 
A 2012-es IFRS szabványok éves fejlesztése (kibocsátva 2013 decemberében; hatályos 2015. február 1-én vagy azt •	
követően kezdődő üzleti évekre az EU-ban). 
IFRS 14, Szabályozott tevékenységekre képzett elhatárolások (kibocsátva 2014 januárjában, az Európai Bizottság •	
döntése alapján az átmeneti szabvány nem kerül befogadásra). 
Közösen ellenőrzött tevékenységekben szerzett részesedés számviteli kezelése – az IFRS 11 módosítás (kibocsátva •	
2014 májusában, hatályos 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő üzleti évekre) 
Az értékcsökkenés és amortizáció elfogadható módszereinek tisztázása – az IAS 16 és IAS 38 módosításai (kibocsát-•	
va 2014 májusában, hatályos 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő üzleti évekre) 
Mezőgazdaság: Termő mezőgazdasági növények – az IAS 16 és IAS 41 módosításai (kibocsátva 2014 júniusában; •	
hatályos a 2016. január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre). 
Tőkemódszer az egyedi beszámolókban – az IAS 27 módosításai (kibocsátva 2014 augusztusában; hatályos a 2016. •	
január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre). 
A 2014-es IFRS szabványok éves fejlesztése (kibocsátva 2014 szeptemberében; hatályos a 2016. január 1-én vagy azt •	
követően kezdődő üzleti évekre). 
Közzétételek – IAS 1 módosításai (kibocsátva 2014 decemberében; hatályos a 2016. január 1-én vagy azt követően •	
kezdődő üzleti évekre). 
Befektetési Társaságok: Konszolidáció alóli kivétel – IFRS 10, IFRS 12 és IAS 28 módosításai (kibocsátva 2014 •	
decemberében; az EU még nem fogadta be a módosítást) 
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Nem realizált veszteségekhez kapcsolódó halasztott adó eszközök megjelenítése -  az IAS 12 módosítás •	
(kibocsátva 2016 januárban, hatályos 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő üzleti évekre, az EU 
még nem fogadta be a módosítást). 
Közzétételek – IAS 7 módosításai (kibocsátva 2016 januárban; hatályos a 2017. január 1-én vagy azt kö-•	
vetően kezdődő üzleti évekre, az EU még nem fogadta be a módosítást). 

Egyéb új/módosított standard vagy értelmezés várhatóan nem lesz jelentős hatással a Társaság pénzügyi 
beszámolóira.

MELLÉKLET 2 – SzáMVITELI PoLITIKA

A következőkben kiemelt általános számviteli elvek kerültek a beszámoló készítése során figyelembe vételre. 
Ezen elvek konzisztens alkalmazása minden bemutatott év esetében érvényesül, hacsak ennek ellenkezőjét 
külön megjegyzés nem jelzi.

(a) Szegmens jelentés
A Társaság vezető operatív döntéshozója a Zwack Unicum Nyrt. vezérigazgatója, aki felelős az erőforrá-
sok elosztásáért, valamint ezek teljesítményének havi szintű értékeléséért. A vezető operatív döntéshozó 
a működési eredményeket csak a Társaság szintjén értékeli, ezért a Társaság egy szegmensnek tekinthe-
tő. A vezérigazgató által áttekintett egyenlegek összhangban vannak az ezen éves beszámolóban közzétett 
egyenlegekkel.
A Társaság önkéntes alapon külön közzéteszi a termékcsoportoknak megfelelő adatokat a 25. mellékletben.

(b) Társult vállalkozásokban lévő befektetések
Társult vállalkozásokban lévő befektetések az equity módszerrel kerülnek könyvelésre. A Társaság a társult 
vállalatainak akvizíció utáni nyereségéből, illetve veszteségéből való részesedése a tárgyévi eredményben ke-
rül kimutatásra (Részesedés társult vállalatok eredményéből). Az akvizíció utáni mozgások halmozott értéke 
a befektetés könyv szerinti értékével szemben kerül elszámolásra. Minden olyan esetben, amikor bizonyos 
események vagy a körülmények megváltozása arra utal, hogy a befektetés könyv szerinti értéke nem térülne 
meg, a Társaság megvizsgálja, hogy bekövetkezett-e értékvesztés. Az értékvesztés mértéke az eszköz könyv 
szerinti értéke és megtérülő értéke közötti különbség, amely az eredménykimutatásban kerül elszámolásra.

(c) Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek átszámítása
A Társaság tagjainak pénzügyi beszámolóiban szereplő adatai az adott társaság elsődleges működési környe-
zetének pénznemében (funkcionális pénznem) szerepelnek. Az éves beszámoló adatai forintban, a Társaság 
funkcionális és jelentési pénznemében szerepelnek.
A külföldi pénzeszközben elszámolt eszközöket és forrásokat a mérlegforduló napon érvényes hivatalos ár-
folyamon számítják át forintra. A külföldi pénzeszközben jelentkező bevétel- és kiadás tételeket az ügylet 
időpontjában érvényes, megfelelő árfolyamon számítják át. Az átszámításból származó különbséget a műkö-
dési költségeknél számolják el. 

(d) Befektetett tárgyi eszközök
A befektetett tárgyi eszközöket az elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken mutatják be. 
Az értékcsökkentést lineáris vagy teljesítményarányos módszerrel számolják el az eszközök hasznos élettar-
tamára. 
A beruházások költségen szerepelnek, tükrözve azok készültségi fokát a mérlegforduló napon.
Az aktiválás után felmerült költségek az eszközök bekerülési értékében, vagy azon kívül külön eszközként vannak 
kimutatva, de csak abban az esetben, ha nagy bizonyossággal megállapítható, hogy ezen költségek a jövőbeni 
eszközhasználat során megtérülnek. 
Minden más javítás és fenntartás elszámolásra kerül a tárgyévi eredményben, abban a pénzügyi időszakban, ame-
lyikben felmerül.
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A Társaságnak nincs olyan jelentős kölcsöne, ami a (felülvizsgált) IAS 23 hatálya alá esne, melynek eredményeként nem 
kerül kamat aktiválásra a befektetett eszközök bekerülési értékébe.

Az alkalmazott hasznos élettartamok az alábbiak:

Épületek     20 - 50 év
Gépek és berendezések 7 - 10 év
Gépjárművek                                      3 - 5 év vagy 150 - 160 000 km
Egyéb eszközök                                  2 - 7 év
A telkekre nem számolnak el értékcsökkenést.

A Társaság évente felülvizsgálja a hasznos élettartamot és a maradványértéket. Az utolsó hasznos élettartam felülvizs-
gálattal érintett csoport eszközeiről szóló további részleteket az 5. melléklet tartalmazza.
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereségeket vagy veszteségeket a könyv szerinti érték és a bevételek közötti 
különbséggel határozzák meg.
Ezek a tárgyévi eredményben szerepelnek az egyéb működési költségek között.

(e) Immateriális javak
A védjegyeket és licenszeket az elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken mutatják ki, melyek meg-
határozott 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
Azon eszközök értékét, melyekre értékcsökkenést számolnak el, elbírálják az értékvesztés lehetőségét, amennyiben a 
körülmények változása azt mutatja, hogy a könyv szerinti érték nem visszanyerhető. 
Értékvesztésként azt az összeget számolják el, amellyel a könyv szerinti érték a visszanyerhető összeget meghaladja. 
A visszanyerhető összeg az eszköz valós értékének az értékesítés költségeivel és a használat értékével csökkentett összege. 
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 értékvesz-
tését minden mérlegkészítéskor az értékvesztés esetleges visszaforgatása céljából felülvizsgálják. 

(g) Pénzügyi eszközök
A Társaság a pénzügyi eszközeit a következő kategóriákba sorolja be: kölcsönök és követelések, értékesíthető és szár-
mazékos pénzügyi eszközök. Az eszközök lejáratig tartása nem jellemző a Társaságra. A besorolás attól függ, hogy a 
pénzügyi eszközt milyen célból szerezték be. A vezetőség a pénzügyi eszközök besorolását, a bekerüléskor határozza 
meg, és minden beszámoló készítéskor ezeket felülbírálja.
A pénzügyi eszközök elismerése (vásárlás) és kivezetése (eladás) azon a napon történik, amikor a Társaság elkötelezi 
magát az eszköz beszerzésére, illetve értékesítésére. 

Hitelek és követelések
A hitelek és követelések nem származékos pénzügyi eszközök, meghatározott vagy meghatározható visszafizetésekkel, 
amelyeket semmilyen aktív piacon nem jegyeznek. Ezeket a forgóeszközök között mutatjuk ki, a mérleg fordulónap 
utáni 12 hónapnál hosszabb lejáratúak kivételével. Ezeket befektetett eszközökként mutatjuk ki. A hiteleket és követe-
léseket az amortizált bekerülési értéken mutatják ki.
A dolgozói kölcsönöket bekerüléskor valós értéken kell a könyvekbe felvenni, majd a további értékelések során az effek-
tív kamatláb módszerével amortizált bekerülési értéken kell nyilvántartani.
A dolgozói kölcsönök névértéke és valós értéke közötti különbözet az elhatárolt személyi jellegű ráfordítások között 
kerül elszámolásra. Az effektív kamatláb módszerével számított dolgozói kölcsönök után járó kamatbevétel a Pénzügyi 
bevételek között kerül elszámolásra, míg a kölcsön futamideje alatt ugyanebben az összegben az elhatárolt személyi 
jellegű ráfordítások elismerésre kerülnek a Személyi jellegű ráfordítások között.
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Értékesíthető pénzügyi eszközök
Az értékesíthető pénzügyi eszközök nem származékos pénzügyi eszközök, amelyeket a Társaság eredetileg 
ebbe a kategóriába sorolt, vagy amelyeket nem sorolt semmilyen más kategóriába. Kimutatásuk a befektetett 
eszközök között történik, kivéve azokat, amelyeket a Társaság a mérleg fordulónapjától számított 12 hóna-
pon belül értékesíteni szándékozik.
Az értékesíthető pénzügyi eszközöket bekerüléskor és később is a valós értéken mutatja ki. A monetáris és 
nem monetáris értékpapírok valós értékében történt változásokat a Társaság az Egyéb átfogó eredmény része-
ként mutatja ki. A tőzsdén jegyzett befektetések valós értéke a jelenlegi jegyzési áron alapszik. Amennyiben 
a pénzügyi eszközök piaca nem aktív (és a nem jegyzett értékpapírok esetében) a Társaság a valós értéket 
különböző számítási módszerekkel állapítja meg. A Társaság minden mérlegkészítéskor megállapítja, hogy 
van-e arra objektív bizonyíték, hogy egy pénzügyi eszköz vagy a pénzügyi eszközök egy csoportja értékéből 
veszített. 

(h) Derivatív pénzügyi eszközök és fedezeti tevékenység
Az IAS 39 előírja, hogy minden derivatív eszközt a mérlegben eszközként vagy követelésként a valós értékén 
kell kimutatni. A szabály előírja, hogy a derivatívák valós értékében történt változásokat a tárgyévi ered-
ményben kell elszámolni, abban az esetben, ha nem állnak fenn speciális fedezeti elszámolásra vonatkozó 
kritériumok. A Társaság nem alkalmazza a fedezeti elszámolást a derivatívákra, minden nyereség illetve vesz-
teség a tárgyévi eredményben kerül elszámolásra.

(i) Csomagolóanyagok
A betétdíjas csomagolóanyagokat a befektetett eszközök között, a tényleges költség mínusz értékcsökkenés 
alapján számolják el, a csomagolóanyag hasznos élettartamának megfelelően, az értékvesztés összegével csök-
kentve. 
A beszámoló készítésekor érvényben lévő hasznos élettartamok:

Raklapok 3 év
Rekeszek 4 év
Üvegek 4 év

(j) Készletek
A készleteket a bekerülési költség és a nettó realizálható érték közüli alacsonyabb értéken tartják nyilván. 
A bekerülési költség megállapítása a súlyozott átlagköltség módszerével történik. A késztermék és a befejezet-
len termelés bekerülési költsége tartalmazza az alapanyag költségét, a közvetlen munkabért, egyéb közvetlen 
költségeket valamint a normál működési tevékenység alapján felosztott fix költségeket, de nem tartalmazza 
a termelési tevékenység fenntartása érdekében felvett hitelek kamatait. A nettó realizálható érték a szokásos 
üzletmenet 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) Vevők és egyéb követelések
A vevő- és egyéb követeléseket bekerüléskor valós értéken kell a könyvekbe felvenni, majd a további értéke-
lések során az effektív kamatláb módszerével amortizált bekerülési értéken kell nyilvántartani, az elszámolt 
értékvesztés összegével csökkentve. Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha egyértelműen megállapít-
ható, hogy az eredeti követelés behajtására nincs lehetőség. A Társaság az adós jelentős pénzügyi nehézsé-
geit, annak valószínűvé válását, hogy az adós ellen csődeljárás vagy más pénzügyi átszervezés indul, illetve a 
kamatok vagy a tőkerész visszafizetésében történő mulasztást vagy elmaradást tekinti arra utaló körülmény-
nek, hogy a vevőkövetelés értékvesztett. Maga az értékvesztés az eredeti követelés és a behajtható követelés 
különbsége, a behajtható követelés pedig a hasonló kölcsönök esetén a várható pénzáramlás effektív kamattal 
számított jelenértéke. Az eszköz könyv szerinti értékének csökkentése a Követelések értékvesztése számlán 
történik és az értékvesztés összegét a tárgyévi eredményben, az Egyéb működési költségek soron számolják 
el. Ha egy követelést behajthatatlannak minősítünk, a tárgyévi eredményben kerül leírásra (Követelések ér-
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tékvesztése). Amennyiben korábban már leírt összegek mégis megtérülnek, úgy azokat szintén az átfogó ered mény-
kimutatás Egyéb működési költségek sorával szemben számolják el.

(l) Pénzeszközök 
A pénzeszközök a pénztárállományt, a látra szóló bankbetéteket és értékpapírokat, a három hónapnál rövidebb lejáratú 
lekötéseket és a folyószámlahiteleket foglalják magukban. A folyószámlahitelek a rövid lejáratú kötelezettségek között 
kerülnek bemutatásra a mérlegben.

(m) Szállítók és egyéb kötelezettségek
A szállító- és egyéb kötelezettségeket névértéken mutatják ki az elszámolt értékvesztés összegével csökkentve.

(n) árbevétel elszámolása
A Társaság tevékenysége során keletkező értékesítés árbevételét az értékesített termék vagy szolgáltatás valós értékén 
kell elszámolni. Az árbevétel a vevőknek leszámlázott értékesített termékek és nyújtott szolgáltatásokért kapott érték 
valós értékét általános forgalmi adóval, jövedéki adóval, népegészségügyi termékadóval és engedményekkel csökkentve 
tartalmazza. Ezen felül az árbevétel nem tartalmazza a hirdetési és marketing költségek közül azon díjakat, amelyeket 
a Társaság fizet a termékeit forgalmazó kereskedőknek és egyéb értékesítőknek az általuk nyújtott szolgáltatásokért, 
melyek a termékek figyelemfelhívó vagy kedvező polcokon történő bemutatását, kasszák előtti gondolákon történő 
elhelyezését, hirdető újságban történő megjelentetését, illetve egyéb szolgáltatásokat foglalnak magukban.
Az árbevételt az alábbiak alapján számolják el: 
A termékek értékesítése akkor kerül elszámolásra, amikor a Társaság a megállapodásnak megfelelően teljesített, ezt a 
másik fél elfogadta, továbbá az ehhez kapcsolódó követelés befolyása valószínűsíthető.
A kamatbevételeket időarányosan határozzák meg az effektív kamat módszerrel.

(o) Egyéb működési költségek
Azok a reklámanyagok, amelyek fő célja a Társaság termékeinek népszerűsítése, az egyéb működési költségek között 
kerülnek elszámolásra, amint a Társaság jogában áll ezeknek az eszközöknek a használata, vagy a Társaság hozzáfér 
ezekhez az eszközökhöz.

(p) Egyéb működési bevételek
A Társaság az import termékek marketing visszatérítését a továbbszámlázásra kerülő költségek felmerülésekor, illetve 
az ilyen költségek elszámolási feltételeinek teljesülésekor számolja el egyéb működési bevételként.

(q) Kötelezettségekre képzett céltartalék
Kötelezettségekre kizárólag abban az esetben képeznek céltartalékot, ha a társaságnak múltbeli események nyomán 
a jelenben (törvényes vagy vélelmezett) kötelezettsége keletkezik, és a kötelezettség teljesítéséhez valószínűsíthetően 
gazdasági hasznot megtestesítő erőforrásokat kell igénybe venni, és a kötelezettség összege megbízható módon meg-
becsülhető.
A Társaság céltartalékot számol el azon visszterhes szerződésekkel kapcsolatban, amikor a szerződésből származó várha-
tó jövőbeni bevétel kevesebb, mint a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó elkerülhetetlen költségek összege.

(r) Pénzügyi lízing
Azon tárgyi eszköz lízinget, ahol a Társaság a tulajdonjoggal járó összes lényeges előnyt és kockázatot viseli, pénzügyi 
lízingként számolja el. A pénzügyi lízinget a lízing kezdetekor, az eszköz piaci értékén, vagy ha alacsonyabb, a jövőbeni 
minimum lízingkifizetések becsült jelenértékén aktiválja. 
Az IFRIC 4 előírásai szerint, ha egy szerződés beágyazott lízinget tartalmaz, azt az IAS 17 szabályai szerint kezeljük. 
Minden lízingdíj kifizetést megbont a kötelezettségek és a pénzügyi ráfordítások között, úgy hogy állandó nagyságú 
kamatláb jusson a fennálló pénzügyi lízing kötelezettségre.  A pénzügyi ráfordításokat nem tartalmazó lízing köte-
lezettségeket az Egyéb pénzügyi kötelezettségek között mutatja ki a mérlegben. A pénzügyi lízing kamatelemét a lí-
zingidőszak alatt számolja el a tárgyévi eredményben, a Pénzügyi ráfordítások soron. A pénzügyi lízingszerződések 
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keretében beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának időtartama a lízing időtartama és az eszkö-
zök hasznos élettartama közül a rövidebb.

(s) Adók
(1) Társasági adó
A társasági adó az adóhatósággal szemben merül fel kötelezettségként. Az adó alapja a számviteli ered-
mény, melyet módosítani kell a levonható és a le nem vonható tételekkel.

(2) Halasztott adó
A halasztott adó, a mérleg kötelezettség módszerét alkalmazva, azon ideiglenes különbségek adózási kiha-
tásait tükrözi, amelyek egyrészt az éves beszámolóban szereplő eszközök és kötelezettségek könyv szerinti 
értéke másrészt, pedig a társasági adózás céljából kimutatott összegek között fennállnak. A halasztott adó 
összegeit olyan törvény által előírt, a mérleg fordulónapon érvényes adókulcsok használatával számítják, 
amelyek várhatóan érvényesek lesznek a halasztott adó követelés érvényesítése, illetve a halasztott adó kö-
telezettség rendezése időpontjában.
Halasztott adó követelést kell kimutatni olyan mértékben, amennyiben valószínű, hogy olyan adóköteles 
nyereség fog rendelkezésre állni, amellyel szemben a levonható átmeneti különbözet felhasználható. 
Halasztott adó kerül általában elszámolásra a tárgyi eszközökre és csomagolóanyagokra elszámolt érték-
csökkenésből, a követelésekre képzett értékvesztésből és a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalé-
kokból adódó átmeneti különbözetekre.

(t) Munkavállalói juttatások

(1) rövidtávú munkavállalói juttatások
A rövidtávú munkavállalói juttatásokat abban a periódusban számolják el, amikor a szolgáltatást tényle-
gesen nyújtják. Ezek tartalmazzák a béreket, a TB járulékot, a bónuszokat, fizetett szabadságokat, étkezési 
hozzájárulást és üdülési hozzájárulást, egyéb mellékjuttatást, valamint ezek adóvonzatát. 

(2) Jubileumi jutalmak
Azon munkavállalók, akik több mint 10 éve a Társaságnál dolgoznak, 5 évente jubileumi jutalmat kapnak. 
A Társaság a munkavállalói juttatásokra számolt aktuáriusi nyereséget és veszteséget a tárgyévi eredmény-
ben elszámolja, ezek az éves beszámolóban nem jelentősek. 

(3) Nyugdíj
A meghatározott befizetésű nyugdíj-, illetve egyéb jóléti alapokba történő befizetések költségként kerül-
nek elszámolásra a kapcsolódó munkavállalók általi munkavégzés időszakában.
A Társaságnak nincsen más nyugdíj jellegű juttatása.

(4) részvény alapú juttatás
IFRS 2 - A standard előírja, hogy a Társaságnak be kell mutatnia a részvény alapú tranzakciók eredményre 
és pénzügyi helyzetre gyakorolt hatását, beleértve a dolgozóknak nyújtott részvényopciós tranzakciókkal 
kapcsolatosan felmerülő költségeket is. Ennek megfelelően a Társaság egy részvény alapú tranzakció ke-
retében a dolgozója által nyújtott szolgáltatás költségét akkor számolja el, amikor a szolgáltatást igénybe 
veszi. Mivel a Társaság esetében pénzben kiegyenlített részvényalapú tranzakcióról beszélünk, a Társa-
ság a költségeket a kötelezettségekkel szemben számolja el, amelyet mérlegfordulónaponként újraértékel. 
A részvény alapú juttatások magukban foglalják a munkavállalóknak a juttatási program keretében nyúj-
tott elsőbbségi részvények után fizetett osztalékot.

Készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok szerint 



- 56 -

(5) Végkielégítés
A munkaviszony megszűnésével kapcsolatban akkor fizetendő juttatás, ha a munkavállaló munkaviszonya a rendes 
nyugdíjkorhatár elérése előtt megszűnik, illetve ha a munkavállaló önkéntes felmondást választ ezen juttatások fejé-
ben. A Társaság akkor számol el munkaviszony megszűnésével kapcsolatos juttatást, amikor egy előre meghatározott 
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 összege 
személyi jellegű ráfordításként és kötelezettségként kerül kimutatásra.

(u) osztalékfizetés 
A Társaság részvényeseinek való osztalékfizetést a Társaság éves beszámolójának kötelezettségei között mutatják ki 
abban a periódusban, amikor a részvényesek az osztalékot jóváhagyták. Jegyzett tőkéből és a tőketartalékból osztalékot 
nem lehet fizetni. 

(v) 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 tapasztalat és az elvárt tech-
nológiai fejlődésen alapszik. Amennyiben a használt feltételezésekben jelentős változásokra utaló körülmény merül 
fel, becsült hasznos élettartam megfelelőségét felülbírálják.

(2) Készletek értékvesztése
A Társaság értékvesztést számol el a készletekre azon becsült veszteségek alapján, melyek a saját termelésű és forgal-
mazott termékek jövőbeli értékesítéséből származnak. A becslés alapja a készletek korosítása, elavultsága, és az ezen 
termékek piaci pozíciójára vonatkozó egyéb információk. Ezek a jövőbeli piaci körülményekre vonatkozó feltétele-
zéseket tartalmaznak. Az értékvesztés 2016. március 31-i egyenlegét lásd a 10. mellékletben.

(3) Kereskedőknek történő kifizetések
A Társaság különböző díjakat fizet a termékeit forgalmazó kereskedőknek és egyéb értékesítőknek az általuk nyújtott 
szolgáltatásokért, melyek a termékek figyelemfelhívó vagy kedvező polcokon történő bemutatását, kasszák előtti 
gondolákon történő elhelyezését, hirdető újságban történő megjelentetését, illetve egyéb szolgáltatásokat foglalnak 
magukban. Ezen kifizetéseket az egyes kereskedőktől származó, árbevétel csökkentő tételként mutatja be a Társaság, 
még abban az esetben is, ha a kifizetésekhez azonos értékű szolgáltatás kapcsolódik. A 2016-ban kimutatott összeget 
lásd a 16. mellékletben.

(4) Beágyazott lízing
Az üveggyárak, a Zwack palackok gyártásához biztosított szerszámok értékcsökkenését beépítik azok átadási árába. 
A Társaság ezen szerszámok becsült bruttó értéke és a teljes gyártási darabszám alapul vételével, eszközönként hatá-
rozza meg a lízing nettó értékét, a kötelezettség állományát, valamint a tárgyévi eredményt érintő kamatot, elábét és 
értékcsökkenési leírást. A beágyazott lízingeket a 13. mellékletben mutatjuk be.
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MELLÉKLET 3 – PÉNzÜGYI INSTrUMENTUMoK BEMUTATáSA

Valamennyi pénzügyi eszköz, 2016. március 31-én 4 257 millió Ft (2015. március 31-én 4 795 millió Ft) 
összegben a Hitelek és követelések csoportba tartozik. Ezen pénzügyi eszközök valós értéke megközelítőleg 
egyezik a könyv szerinti értékükkel. 
A pénzügyi kötelezettségek teljes egyenlege 1 788 millió Ft összegben (2015. március 31-én 1 576 millió Ft) 
az Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségekhez tartozik. Ezen pénzügyi kötelezettsé-
gek valós értéke megközelítőleg egyezik a könyv szerinti értékükkel.
A valós érték meghatározásakor alkalmazott feltevések leírását a 4 (b) melléklet tartalmazza.
Az alábbi táblázat mutatja azokat bevételeket és ráfordításokat, melyek a 2015-2016. pénzügyi évben pénz-
ügyi instrumentumokhoz kapcsolódnak: 

2016. március 31
Hitelek és 

követelések
millió Ft

Lízing
kötelezettség

millió Ft

Amortizált bekerülési értéken 
értékelt pénzügyi kötelezettségek 

millió Ft

Összesen
millió Ft

Kamatbevételek 21 0 0 21
Árfolyamnyereség 84 0 18 102
Pénzügyi instrumentumokhoz 
kapcsolódó bevételek 105 0 18 123

Fizetendő kamat 0 6 0 6
Árfolyamveszteség 14 0 35 49
Követelés értékvesztés 0 0 0 0
Bankköltségek és díjak 64 0 0 64
Pénzügyi instrumentumokhoz 
kapcsolódó ráfordítások 78 6 35 119

Pénzügyi instrumentumokhoz 
kapcsolódó bevételek és 
ráfordítások összesen

27 (6) (17) 4

Az alábbi táblázat mutatja azokat a bevételeket és ráfordításokat, melyek a 2014-2015. pénzügyi évben 
pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódnak: 

2015. március 31
Hitelek és 

követelések
millió Ft

Lízing
kötelezettség

millió Ft

Amortizált bekerülési értéken 
értékelt pénzügyi kötelezettségek

millió Ft

Összesen
 millió Ft

Kamatbevételek 62 0 0 62
Árfolyamnyereség 36 0 32 68
Pénzügyi instrumentumokhoz 
kapcsolódó bevételek 98 0 32 130

Fizetendő kamat 0 38 0 38
Árfolyamveszteség 27 0 19 46
Követelés értékvesztés 1 0 0 1
Bankköltségek és díjak 60 0 0 60
Pénzügyi instrumentumokhoz 
kapcsolódó ráfordítások 88 38 19 145

Pénzügyi instrumentumokhoz 
kapcsolódó bevételek és 
ráfordítások összesen

10 (38) 13 (15)
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MELLÉKLET 4 – PÉNzÜGYI KoCKázAT KEzELÉSE

(a) Pénzügyi kockázat tényezői
A Társaság tevékenységei számos különböző pénzügyi kockázatnak vannak kitéve: piaci kockázat, hitelkockázat, és 
likviditási kockázat. A Társaság a pénzügyi piac kiszámíthatatlanságát szem előtt tartva próbálja minimalizálni a Tár-
saság 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 
egy körülbelül 16,9%-os (2015. március 31: 17,0%) átlagos adórátával adóznának, tehát az adózott eredményre való 
hatás az adózás előtti eredményre való hatás 83,1%-a (2015. március 31: 83,0%) lenne. A bemutatott lehetséges hatá-
sok (adóval csökkentve) a Társaság tőkéjére is ugyanakkora hatással lennének.

(i) Piaci kockázat

(a) Árfolyamkockázat
Árfolyamkockázatról akkor beszélünk, amikor jövőbeni kereskedelmi tranzakciók, pénzügyi eszközök vagy kötelezett-
ségek nem a funkcionális pénznemben vannak nyilvántartva.
A Társaság nemzetközi tevékenységet is folytat ezért árfolyamkockázatnak van kitéve, egyrészt az export és import 
tevékenysége, másrészt a jelentős euró bankszámlái, lekötött betétei miatt.
A következő táblázat mutatja a Társaság devizában nyilvántartott pénzügyi eszközeit és kötelezettségeit:

2016. március 31. CAD
millió Ft

EUr
millió Ft

USD
millió Ft

CHF
millió Ft

HUF
millió Ft

Összesen
millió Ft

Részesedések 0 0 0 0 0 0
Vevőkövetelések 35 286 23 0 1 497 1 841
Munkavállalói kölcsönök 0 0 0 0 33 33
Egyéb pü-i követelések 0 34 0 0 92 126
Pénzeszköz 5 58 2 0 2 192 2 257
Pénzügyi eszközök összesen 40 378 25 0 3 814 4 257
Szállítói tartozások 0 406 111 1 300 818
Lízing kötelezettség 0 33 0 0 0 33
Egyéb pü-i kötelezettség 6 259 28 0 644 937
Pénzügyi kötelezettségek összesen 6 698 139 1 944 1 788
Pénzügyi eszközök és kötelezettségek összesen 34 (320) (114) (1) 2 870 2 469 

2015. március 31. CAD
millió Ft

EUr
millió Ft

USD
millió Ft

AUD
millió Ft

HUF
millió Ft

Összesen
millió Ft

Részesedések 0 0 0 0 0 0
Vevőkövetelések 22 194 19 0 1 247 1 482
Munkavállalói kölcsönök 0 0 0 0 35 35
Egyéb pü-i követelések 0 9 0 0 27 36
Pénzeszköz 12 25 12 0 3 193 3 242
Pénzügyi eszközök összesen 34 228 31 0 4 502 4 795
Szállítói tartozások 0 519 8 0 310 837
Lízing kötelezettség 0 60 0 0 0 60
Egyéb pü-i kötelezettség 0 198 14 0 467 679
Pénzügyi kötelezettségek összesen 0 777 22 0 777 1 576
Pénzügyi eszközök és kötelezettségek összesen 34 (549) 9 0 3 725 3 219 

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 nincs jelentős hatása sem az átfogó eredménykimutatásra, 
sem a saját tőkére.
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A Társaság alkalmanként származékos ügyleteket köt kockázatcsökkentés céljából. A devizára kötött forward 
szerződések célja a külföldi pénznemben esedékes kifizetések árfolyamkockázatainak csökkentése.
A Társaságnak sem 2016. március 31-én, sem 2015. március 31-én nem volt nyitott forward pozíciója.
A forint euróhoz viszonyított 2016. március 31-i azonnali árfolyamának 1%-os gyengülése (minden más 
tényező változatlansága mellett) körülbelül 4 millió forint veszteséget, míg az árfolyam 6%-os erősödése 20 
millió forint nyereséget okozott volna a nettó pozíció valós értékében.
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 idő-
szaki adatain alapszik.

(b) Egyéb árkockázat
A Társaság nincs kitéve jelentős egyéb árkockázatnak. A Társaság nincs kitéve jelentős árupiaci árfolyam-
kockázatnak.

(c) Kamatkockázat
A Társaság nem rendelkezik jelentős változó kamatozású pénzügyi eszközökkel, így a nominális pénzáramai 
nincsenek kitéve kamatkockázatnak. Mindazonáltal, vannak fix kamatozású eszközei, így azok valós értékére 
a kamatok ingadozása némi hatással van. 
A Társaságnak nincsenek hitelei.

(ii) Hitelezési kockázat

Hitelezési kockázatról akkor beszélünk, ha egy pénzügyi instrumentumra vonatkozó szerződés egyik fele 
pénzügyi veszteséget okoz egy másik félnek kötelezettségének teljesítése elmulasztásával.
A hitelezési kockázatnak való kitettség maximális nagyságát a mérlegben szereplő pénzügyi eszközök könyv 
szerinti értéke képviseli.
A Társaság nincs kitéve jelentős hitelkockázatnak a vevőkövetelésekkel kapcsolatban vásárlói sokfélesége mi-
att. Másrészt a Zwack Unicum Nyrt. hitelezési kockázatát a vevőkövetelések meghatározó részének pénzügyi 
intézetek általi biztosításával kezeli, a követelések bruttó összegének 90 %-áig. 2016. március 31-én  mintegy 
1 436 millió Ft (2015. március 31.: 1 150 millió Ft) értékű vevőkövetelés volt egy pénzügyi intézet által 
biztosítva, amely hitelminősítése A.
A Társaság nem alkalmaz hitelminősítési módszereket, mivel hitelbiztosítási megállapodásait elég hatékony-
nak tartja a hitelkockázat kezelésére.
Mivel a Társaság legtöbb pénzeszközét és lekötött betéteit olyan tekintélyes pénzintézeteknél helyezi el, 
amelyek hitelminősítése legalább B, így a hitelkockázat alacsony.
Az alábbi táblázat nyújt bővebb információt a késedelmes és értékvesztett követelésekről.

2016. március 31.
Belföldi

vevők
millió Ft

Külföldi
vevők

millió Ft

Kapcsolt 
vevők

millió Ft

Munkavállalói 
kölcsön
millió Ft

Egyéb
követelések

millió Ft

Összesen 
millió Ft

Nem késedelmes 
követelések 1 491 108 202 33 126 1 960

Késedelmes, de nem 
értékvesztett követelések 0 0 0 0 0 0

Késedelmes és értékvesztett 
követelések 24 16 0 0 0 40

Összesen 1 515 124 202 33 126 2 000
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A Társaságnak nincs olyan értékvesztett követelése, ami nem késedelmes.

2015. március 31.
Belföldi

vevők
millió Ft

Külföldi
vevők

millió Ft

Kapcsolt 
vevők

millió Ft

Munkavállalói 
kölcsön
millió Ft

Egyéb
követelések

millió Ft

Összesen 
millió Ft

Nem késedelmes követelések 1 197 125 132 35 36 1 525
Késedelmes, de nem értékvesztett 
követelések 0 0 0 0 0 0

Késedelmes és értékvesztett 
követelések 15 13 0 0 0 28

Összesen 1 212 138 132 35 36 1 553

A vevő és egyéb pénzügyi követelésekre elszámolt értékvesztés az alábbiak szerint alakult.

Követelésekre elszámolt
értékvesztés

Belföldi vevők Külföldi vevők Egyéb 
követelések Összesen 

millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft
2014. április 1. 8 0 0 8 
Csökkenés (2) 0 0 (2)
Növekedés 0 1 0 1 
Leírás (1) 0 0 (1)
2015. március 31. 5 1 0 6 

2015. április 1. 5 1 0 6 
Csökkenés (1) 0 0 (1)
Növekedés 1 0 0 1 
Leírás 0 (1) 0 (1)
2016. március 31. 5 0 0 5 

A bemutatott kategóriákon kívül nem történt értékvesztés.

A következő táblázat a garanciákat foglalja össze.

Kapott garanciák
Tartalma

Típus
 

Garanciát
nyújtó

Kedvez-
ményezett

2016 
 március 31.

2015 
 március 31. Lejárat

 millió Ft millió Ft

Lakásépítési kölcsön 
garanciája jelzálogjog munkavállaló munkáltató 16 16 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 menedzsment 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 1 540 millió Ft értékben 2016. március 31-én (2015: 1 540 millió Ft). 
A fennmaradó egyéb hitelkeret a Társaság számára rendszeresen rendelkezésre álló hitelfelvételi lehetőséget tartalmaz.

Bank Hitelkeret
Ebből: 

folyószámlahitel
Kamatláb

Ebből: 
egyéb

Lejárat
2016. 

március 31.
millió Ft

Erste Bank Nyrt. 1 500 520 1 havi BUBOR+0,55% 980 2017.04.17 0

ING Bank N.V. 1 900 500 O/N BUBOR+0,55% 1 400 határozatlan 0

UniCredit Bank 
ZRt. 2 500 520 1 havi 

BUBOR+0,80% 1 980 2050.12.30 0

5 900 1 540  4 360  0 
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Bank
Hitel-
keret

Ebből: 
folyószámla-

hitel
Kamatláb

Ebből: 
egyéb

Lejárat
2015. 

március 31.
millió Ft

Erste Bank Nyrt. 1 520 520 1 havi BUBOR+0,55% 1 000 2015.04.17 0 

K&H Bank Zrt. 1 900 500 O/N BUBOR+0,55% 1 400 határozatlan 0 

UniCredit Bank ZRt. 2 500 520 1 havi BUBOR+0,80% 1 980 2050.12.30 0 

5 920 1 540  4 380  0 

A következő két táblázat a Társaság pénzügyi kötelezettségeinek lejárat szerinti szerkezetét mutatja 2016. és 
2015. március 31-én.

Pénzügyi kötelezettségek 2016. március 31. Éven belüli Éven túli Összesen 
Belföldi szállítók 363 0 363
Külföldi szállítók 359 0 359
Kapcsolt szállítók 96 0 96
Lízing kötelezettségek 17 20 37
Egyéb kötelezettségek 937 0 937
Összesen 1 772 20 1 792

Pénzügyi kötelezettségek
2015. március 31. Éven belüli Éven túli Összesen 

Belföldi szállítók 405 0 405
Külföldi szállítók 212 0 212
Kapcsolt szállítók 220 0 220
Lízing kötelezettségek 25 59 84
Egyéb kötelezettségek 679 0 679
Összesen 1 541 59 1 600

Az egyéb kötelezettségek túlnyomórészt a normál üzletmenetből származó és a vevőköltségekkel kapcsola-
tos időbeli elhatárolásokat tartalmazzák.

(b) Valós értékre vonatkozó becslések
Az értékvesztéssel csökkentett vevőkövetelések és szállítók értéke – a rövid lejárat miatt – a valós értéküket 
közelíti meg.
Az aktív piacokon jegyzett pénzügyi eszközök valós értéke a mérlegfordulónapi jegyzési áron kerül kimu-
tatásra. A Társaság által tartott pénzügyi eszközök jegyzési ára a jelenlegi vételi ár. Azoknak a pénzügyi 
eszközöknek a valós értéke, amelyekkel aktív piacon nem kereskednek, értékelési technikák alkalmazásával 
kerül meghatározásra.
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 menedzselésével, hogy megőrizze a folyamatos működés képességét, hogy 
részvényeseinek és egyéb érdekeltségű Társaságainak hasznot biztosítson, és egy optimális tőkeszerkezetet 
tartson fenn a tőkeköltség csökkentése érdekében.
A tőkeszerkezet karbantartása érdekében a Társaság szabályozhatja a részvényeseknek fizetett osztalék nagy-
ságát, visszafizetheti a tőke egy részét a tulajdonosoknak, illetve kibocsáthat új részvényeket. A Társaság 
folyamatosan ellenőrzi, hogy a Magyarországon érvényben lévő törvények és egyéb szabályozások követel-
ményeinek megfeleljen. A Társaság mind a 2016., mind a 2015. 03. 31-én végződő üzleti évben megfelelt a 
releváns törvényi és szabályozói elvárásoknak.
A tőke, melyet a Társaság menedzsel, 6 210 millió forintot tett ki 2016. március 31-én (2015: 6 916 millió 
forint). A Társaság csak tőkéből finanszírozza tevékenységét, és nem rendelkezik hosszú lejáratú kölcsönök-
kel vagy hitelekkel.
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MELLÉKLET 5 – TárGYI ESzKÖzÖK

Telek és
épület

Gépek és
berendezések

Lízingelt
eszközök

Egyéb
eszközök

Összesen
 

millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft

2014. március 31-én
Bruttó érték 3 597 2 937 126 2 019 8 679 
Halmozott értékcsökkenés 1 560 2 503 83 1 582 5 728 
Nettó érték 2 037 434 43 437 2 951 
2015. március 31-én végződő év
Nyitó nettó érték 2 037 434 43 437 2 951 
Növekedések 67 41 2 212 322 
Csökkenések (4) 0 0 (36) (40)
Tárgyévi értékcsökkenés (138) (174) (11) (179) (502)
záró nettó érték 1 962 301 34 434 2 731 
2015. március 31-én
Bruttó érték 3 654 2 974 128 2 013 8 769 
Halmozott értékcsökkenés 1 692 2 673 94 1 579 6 038 
Nettó érték 1 962 301 34 434 2 731 
2016. március 31-én végződő év
Nyitó nettó érték 1 962 301 34 434 2 731 
Növekedések 21 417 0 194 632 
Csökkenések 0 (3) 0 (39) (42)
Tárgyévi értékcsökkenés (137) (142) (14) (183) (476)
záró nettó érték 1 846 573 20 406 2 845 
2016. március 31-én
Bruttó érték 3 674 3 320 128 2 038 9 160 
Halmozott értékcsökkenés 1 828 2 747 108 1 632 6 315 
Nettó érték 1 846 573 20 406 2 845 

A befejezetlen beruházások értéke 161 millió Ft (2015. március 31.: 37 millió Ft). Ez az érték a vonatkozó kategóriák-
ban oszlik meg (155 millió Ft a gépek és berendezések és 6 millió Ft az immateriális javak között).
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- 63 -

MELLÉKLET 6 – IMMATErIáLIS JAVAK

Vagyoni értékű
jogok

Szellemi
termékek Összesen

millió Ft millió Ft millió Ft
2014. március 31-én
Bruttó érték 224 626 850 
Halmozott értékcsökkenés 169 603 772 
Nettó érték 55 23 78 
2015. március 31-én végződő év
Nyitó nettó érték 55 23 78 
Növekedések 14 24 38 
Csökkenések (1) 0 (1)
Tárgyévi értékcsökkenés (14) (17) (31)
Záró nettó érték 54 30 84 
2015. március 31-én
Bruttó érték 231 650 881 
Halmozott értékcsökkenés 177 620 797 
Nettó érték 54 30 84 
2016. március 31-én végződő év
Nyitó nettó érték 54 30 84 
Növekedések 35 40 75 
Csökkenések (2) 0 (2)
Tárgyévi értékcsökkenés (14) (24) (38)
Záró nettó érték 73 46 119 
2016. március 31-én
Bruttó érték 252 690 942 
Halmozott értékcsökkenés 179 644 823 
Nettó érték 73 46 119 

A szellemi termékek nagy része szoftver.

MELLÉKLET 7 – CSOMAGOLÓANYAGOK

2016. 
március 31.

2015. 
március 31.

millió Ft millió Ft
Palackok 0 6 
Rekeszek 1 1 
Raklapok 16 15 
Összesen 17 22 
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MELLÉKLET 8 – BEFEKTETÉSEK TárSULT VáLLALKozáSBAN

Befektetés társult
vállalkozásban

millió Ft
2014. április 1. 65 
Részesedés társult vállalkozás nyereségéből (12)
Értékvesztés befektetésen  társult válallkozásokban (3)
2015. március 31. 50 
2015. április 1. 50 
Részesedés társult vállalkozás nyereségéből 3 
Értékvesztés befektetésen  társult válallkozásokban (3)
2016. március 31. 50 

A Társaság részesedése a társult vállalkozásának eredményéből, illetve a társult vállalkozás összes eszköze és kötelezettsége 
a következők szerint alakult:

Név Eszközök Kötelezettségek Bevételek Nyereség Tulajdoni 
hányad

millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft %
2016. március 31.
Morello Kft. 424 14 118 7 35,43 

424 14 118 7  
2015. március 31.
Morello Kft. 434 32 65 (34) 35,43 

434 32 65 (34)  
2014. március 31.
Morello Kft. 447 11 76 5 35,43 

447 11 76 5  

A társult vállalkozásokban lévő befektetések könyvelésének részleteiről a 2 (b) melléklet nyújt információt.

MELLÉKLET 9 – DoLGozÓI KÖLCSÖNÖK

2016. 
március 31.

2015. 
március 31.

millió Ft millió Ft
Dolgozói kölcsönök 24 26

A kalkuláció során 6,3 %-os effektív kamatláb került alkalmazásra.
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MELLÉKLET 10 – KÉSzLETEK

2016. március 31. 2015. március 31.
millió Ft millió Ft

Alapanyagok és fogyóeszközök 420 376 
Félkész és késztermékek 1 193 842 
Vásárolt késztermékek 263 291 

1 876 1 509 
Az elavult és elfekvő készletekre képzett céltartalék 107 millió Ft volt 2016. március 31-én (2015. március 
31-én 255 millió Ft).

MELLÉKLET 11 – VEVőK ÉS EGYÉB KÖVETELÉSEK

2016. március 31.
millió Ft

2015. március 31.
millió Ft

Vevőkövetelések 1 841 1 482 
Adótúlfizetés 43 130 
Egyéb követelések 31 58 
Egyéb követelések (pü-i) 135 45 
Aktív időbeli elhatárolások 112 121 

2 162 1 836 
Az egyéb pénzügyi követelések tartalmazzák 9 millió Ft értékben a rövid lejáratú munkavállalói kölcsönök 
összegét is. (3. melléklet)
A vevő- és egyéb követelések után elszámolt értékvesztés részletes leírását a 4 (a) melléklet tartalmazza. 
A kapcsolt felekkel szembeni követelések részletes leírását a 22. melléklet tartalmazza.

MELLÉKLET 12 – PÉNzESzKÖzÖK
A pénzeszközök a bankoknál elhelyezett pénzösszegeket, a pénztárállományt és a három hónapnál rövidebb 
lejáratú lekötött betéteket foglalják magukban.

2016. március 31. 2015. március 31.
millió Ft millió Ft

Pénztár és bankbetétek 337 80 
Lekötött betétek 1 920 3 162 

2 257 3 242 

MELLÉKLET 13 – EGYÉB PÉNzÜGYI KÖTELEzETTSÉGEK

2016. március 31. 2015. március 31.
millió Ft millió Ft

Pénzügyi lízing kötelezettség 18 43 
Törzsgárda 175 178 
Részvény-alapú juttatáshoz kapcsolódó kötelezettség 167 162 

360 383 

A Részvényalapú juttatáshoz kapcsolódó kötelezettségről a 22. mellékletben található részletes információ.
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Pénzügyi lízing kötelezettség 2016. március 31.
millió Ft

2015. március 31.
millió Ft

1 éven belüli 17 25 
1 és 5 év közötti lejáratú 20 59 
Minimális lízingdíj kötelezettség 37 84 
Ebből: kamat kötelezettség (4) (24)
Jelenérték 33 60 

Jelenérték 2016. március 31. 2015. március 31.
millió Ft millió Ft

1 éven belüli 15 17 
1 és 5 év közötti lejáratú 18 43 

33 60 

MELLÉKLET 14 – SzáLLÍTÓK ÉS EGYÉB KÖTELEzETTSÉGEK

2016. március 31.
millió Ft

2015. március 31.
millió Ft

Szállítói tartozások 818 837 
Áfa és jövedéki adó 608 234 
Fizetéssel és munkabérrel kapcsolatos kötelezettségek 430 411 
Egyéb adók 18 36 
Adó és egyéb elhatárolások 49 70 
Alapítókkal szembeni kötelezettségek 13 7 
Lízing kötelezettség 15 17 
Egyéb kötelezettségek 938 698 

2 889 2 310 

MELLÉKLET 15 – CÉLTArTALÉKoK

2016. március 31. 2015. március 31.
millió Ft millió Ft

Kötelezettségekre képzett céltartalék 119 68

Végkielégítés Egyéb Összesen
millió Ft millió Ft millió Ft

2015. április 1. 12 56 68 
Képzés 114 0 114 
Felhasználás (11) (52) (63)
2016. március 31. 115 4 119 

Az Egyéb céltartalék kifutó termékekkel kapcsolatos költségekhez kapcsolódik.

2016. március 31.
millió Ft

2015. március 31.
millió Ft

Rövid lejáratú céltartalék 119 68
119 68
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MELLÉKLET 16 – BEVÉTELEK

A bruttó bevétel a vevőknek kiszámlázott áruk értékét jelenti, beleértve a jövedéki adót és a népegészségügyi 
termékadót, de a vevőnél lévő göngyölegek értékével és az adott engedményekkel csökkentve, a 2 (n) mel-
lékletben leírtak szerint.

2016 2015
millió Ft millió Ft

Bruttó bevételek 21 136 21 385 
Jövedéki adó (7 488) (8 461)
Népegészségügyi termékadó (1 190) (129)
Bevételek 12 458 12 795 

A jövedéki adó kiszámításának a termékek alkoholtartalma szorozva egy fix díj az alapja. A jövedéki adó mér-
téke alkoholtermékek esetében 3 334 Ft/hlf.(hlf: alkoholtartalom százaléka hektoliterenként). 2015. január 
1-től a népegészségügyi termékadót is kiterjesztették az alkoholtermékekre. Az adó mértékét a termékek 
alkoholtartalma alapján határozzák meg. 
A bevételek további, termékcsoportonkénti bontását a 25. melléklet tartalmazza.
Azon hirdetési és marketing költségek összege, melyekkel csökkentjük a bruttó bevételeket (a 2(n) melléklet-
ben részletezettek szerint) ebben az évben 2 183 millió HUF (előző évben 2 108 millió HUF).

MELLÉKLET 17 – SzEMÉLYI JELLEGŰ ráForDÍTáSoK

2016 2015
Alkalmazottak átlagos létszáma 219 231 

Összes javadalmazásuk 2016 2015
millió Ft millió Ft

Bérek és fizetések (beleértve a prémiumokat is) 1 846 1 952 
Részvény juttatás alapú kompenzáció 47 101 
Leépítési költségek + bérjárulékai 114 12 
Bérjárulékok 535 546 

2 542 2 611 

A részvény alapú juttatások tartalmazzák az ilyen típusúkötelezettségek valós értékének változásából fakadó 
eredményhatást. A részvény alapú juttatások további leírását a 22. melléklet tartalmazza. Ezen felül a Tár-
saság itt mutatja ki a program keretein belül kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényekre 
fizetett osztalékot is.

Készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok szerint 
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MELLÉKLET 18 – EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2016
millió Ft

2015
millió Ft

Hirdetési díjak 1 383 1 230 
Egyéb marketing költségek 386 312 
Egyéb működési költségek nettó egyenlege 280 144 
Szakértői díjak 146 163 
Bérleti díjak 124 124 
Előadóművászeti vagy sporttámogatás 100 83 
Raktározási költségek 94 92 
Vagyonvédelem 69 67 
Biztosítások 58 53 
Tárgyi eszköz selejtezés, hiány, kivezetés 42 41 
Működési költségek 40 42 
Társult vállalkozásban lévő befektetés értékvesztése 3 3 

2 725 2 354 

A Társaság a működési költségei között számolja el az olyan támogatások kifizetését, melyek társasági adókedvezmény 
igénybevételésre jogosítanak (2016: 100 millió Ft, melyből 23 millió Ft sporttámogatás és 77 millió Ft előadóművészeti 
támogatás, 2015: 83 millió Ft, melyből 35 millió Ft sporttámogatás és 48 millió Ft előadóművészeti támogatás).

A Társult vállalkozásban lévő befektetés értékvesztése sor a Társaság Morello Kft-ben lévő befektetésén elszámolt érték-
vesztését tartalmazza. Az értékvesztés elszámolására azért volt szükség hogy a befektetés könyv szerinti értéke a társult 
vállalkozásban szerzett részesedés piaci értékét mutassa.

Az egyéb működési költségek nettó egyenlege az egyéb adókat, hatósági díjakat, oktatási költségeket és egyéb irányítási 
költségeket tartalmazza. 

MELLÉKLET 19 – EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

2016 2015
millió Ft millió Ft

Marketing költség visszatérítés 733 583 
Árfolyamnyereség/veszteség nettó egyenlege 53 22 
Egyéb működési bevételek nettó egyenlege 3 12 

789 617 

MELLÉKLET 20 – PÉNzÜGYI BEVÉTELEK/ráForDÍTáSoK EGYENLEGE

2016 2015
millió Ft millió Ft

Kamatbevételek 21 62 
Lízing kamata és egyéb kamatok (7) (38)

14 24 

Készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok szerint 
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MELLÉKLET 21 – ADÓzáS

2016 2015
millió Ft millió Ft

Éves eredményre számított társasági adó 278 328 
Helyi adók 256 238 
Halasztott adó (51) (32)

483 534 

Bizonyos sporthoz vagy előadóművészethez kapcsolódó támogatásokat a magyar társasági adó törvény az 
adóalap részeként elismert költségnek minősít és ezek kifizetett összege levonható a fizetendő társasági adó-
ból is.
A Társaság ilyen támogatást 100 millió Ft értékben használt társasági adókedvezményként 2016 során (2015: 
83 millió Ft). A 100 millió forint teljes egészében 2016. évben kifizetett támogatás (lásd 18. melléklet).

2016 2015
millió Ft millió Ft

Adózás előtti eredmény 2 177 2 248 
19%-os kulccsal számított adó 414 427 
Alcsonyabb (10%-os) társasági adókulcs hatása a nyereségre (45) (44)
Adóalap részét nem képező tételek adóhatása (47) (55)
Előadóművészeti vagy sporttámogatás (100) (83)
Adóalapból le nem vonható tételek adóhatása 19 45 
Helyi adók 256 238 
Adókulcs változás hatása (14) 6 
IFrS szerinti adófizetési kötelezettség 483 534 

A Társaság halasztott adó egyenlegei a következőek:
2016. 

március 31.
éven belül

visszaforduló

2016. 
március 31.

éven túl
visszaforduló

Eredmény-
hatás

2015. 
március 31.

Eredmény-
hatás

2014. 
március 31.

millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millióFt
Tárgyi eszközök (8) 114 36 70 34 36 
Munkavállalói kölcsönök 0 1 0 1 (1) 2 
Vevők 1 0 0 1 0 1 
Csomagolóanyagok 1 11 (1) 13 (10) 23 
Várható kötelezettségekre 
képzett céltartalék 26 30 13 43 9 34 

Vevőnél lévő göngyöleg 
miatti kötelezettség 0 2 (2) 4 1 3 

Lízing kötelezettség 2 3 (5) 10 (1) 11 
POS marketing anyagok 
átsorolása 21 0 8 13 (4) 17 

Egyéb (jubileumi jutalmak, 
ki nem vett szabadság, 
vevői bónuszok) 

7 17 2 22 4 18 

Összes halasztott adó 
követelés 50 178 51 177 32 145 

Készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok szerint 
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A helyi iparűzési adót Magyarországon a társaság bizonyos nettó módon számolt eredményére vetik ki, amelynél je-
lentősen magasabb az adóalap, mint a társasági adónál. Ez az adó elismert költségként jelentkezik a társasági adóalap 
szempontjából. A helyi iparűzési adó nincs hatással a halasztott adó megállapítására, miután egyik fenti tétel sem okoz 
átmeneti különbséget a helyi iparűzési adó alapjában. 

A magyar jogszabályok értelmében a benyújtott bevallásokhoz kapcsolódóan a későbbiekben önrevíziókat lehet be-
adni az adóhatóság felé. Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és 
nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg.

Az IFRS módosítások miatti átmeneti különbözetek főként, de nem kizárólagosan a céltartalékok és az értékcsökkenés 
miatt jelentkeznek. Halasztott adó miatti követelés abban az esetben keletkezik, ha a várható eredmény fedezetet biz-
tosít az átmeneti különbségek felhasználására.

MELLÉKLET 22 – TrANzAKCIÓK KAPCSoLT VáLLALKozáSoKKAL

A Társaság tényleges piaci áron bonyolítja üzleteit a kapcsolt felekkel. A Társaság és a kapcsolt vállalkozások között az 
alábbi tranzakciókra került sor:

2016. március 31. Követelések Kötelezettségek Bevételek ráfordítások
Zwack-Underberg Group 0 4 228 164 
Diageo Magyarország Kft. 0 0 2 0 
Diageo Scotland Ltd. 101 0 651 0 
Diageo North America Inc. 17 0 22 0 
Diageo Brands B.V. 0 92 18 1 441 
Diageo Italia S.p.A 84 0 578 96 
Dobogó Pincészet Kft 0 0 0 25 
Szecskay Ügyvédi Iroda 0 0 0 10 
Összesen 202 96 1 499 1 736 

2015. március 31. Követelések Kötelezettségek Bevételek ráfordítások
Zwack-Underberg Group 0 2 228 150 
Diageo Magyarország Kft. 0 0 2 0 
Diageo Scotland Ltd. 40 0 544 0 
Diageo Brands B.V. 0 218 15 1 555 
Diageo Italia S.p.A 92 0 505 12 
Dobogó Pincészet Kft 0 0 0 26 
Szecskay Ügyvédi Iroda 0 0 0 7 
Összesen 132 220 1 294 1 750 

Készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok szerint 
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A Diageo Csoport 100%-os leányvállalatán (Diageo Holdings Netherlands B.V.) keresztül 26 %-os részese-
déssel bír a Zwack Unicum Nyrt.-ben. A Zwack Unicum Nyrt. a Diageo szeszesital termékeinek kizárólagos 
magyarországi forgalmazója, továbbá 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.
Diageo Brands BV szeszesital termékértékesítést végez a Zwack Unicum Nyrt. részére 2004. július 1-től.•	
Diageo Magyarország Kft. irodákat bérel a Társaságtól.•	
Diageo Italy az olasz disztribútor 2006. augusztustól •	

A Zwack-Underberg csoport a Zwack vagy Underberg család tagjai által irányított vállalkozásokat tartal-
maz. A Zwack és Underberg csoporttal az üzleti kapcsolatok kiterjednek termékforgalmazásra, marketing-
szolgáltatásokra és különféle szakértői tevékenységre. Dr. Hubertine Underberg-Ruder, az Underberg család 
tagja, a Felügyelő Bizottság elnöke.
Dobogó Pincészet Kft, a Zwack család tulajdonában lévő társaság, saját termelésű borait adja el a Társaság-
nak 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. 

2016 2015
Management juttatások millió Ft millió Ft
Bérköltség és egyéb rövid távú személyi jellegű juttatások 387 446 
Munkaviszony utánra vonatkozó járandóságok 88 91 

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 vezető tisztségviselői számára, amelyek esetében a Társaság vételi opcióval, a tulaj-
donosok pedig eladási opcióval valamint elsőbbségi likvidációs joggal rendelkeznek. Ez egy részvény alapú 
juttatási program, eredetileg 10 évig tartó megszolgálási időszakkal. 
A részvény alapú tranzakció során felmerült kötelezettségek összege 2016. március 31-én 167 millió Ft, 
amely tartalmazza a visszaváltható elsőbbségi részvények értékét (az IAS 32 szerint Egyéb pénzügyi kötele-
zettség) és a kumulált költséget. Az opciók átadása ellentételezéseként megjelenő munkavállalói szolgáltatás 
valós értékét a megszolgálási időszakban költségként számolják el. A tárgyévben 5 millió Ft költség merült 
fel a tranzakcióval kapcsolatban. 
A kötelezettség értékeléséhez használt feltevések: 

diszkontráta: 2,2 % (2015. március 31: 2,65 %)•	
a megszolgálási időszakból átlagosan fennmaradó évek száma 1 (2015. március 31: 2 év)•	
osztalék növekedési ráta: -0,82 % (2015. március 31: 3,81 %)•	
átlagos részvény árfolyam emelkedés: 9,27 % (2015. március 31: 8,69 %)•	

A kalkuláció során használt feltevések előző évhez képesti változásai nem gyakorolnak jelentős hatást a kö-
telezettség értékelésére.
2016. március 31-ig egyik fél sem élt opciólehívási jogával. Mérlegfordulónaponként a Társaság újraértékeli 
a kötelezettség valós értékét, és elszámolja hatását a tárgyévi eredményben. 
A visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalékot a Társaság a Bérköltség és egyéb rövid 
távú személyi jellegű juttatások soron mutatja ki.
A vezetőknek nyújtott kölcsön összege 24 millió Ft. (2015. március 31: 27 millió Ft)

Készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok szerint 
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MELLÉKLET 23 – FÜGGő KÖTELEzETTSÉGEK

A Mast/Jägermeister pert indított Olaszországban a St. Hubertus termék címkéjén ábrázolt szarvasfej kereszt védjegy 
bejegyeztetési kérelmével kapcsolatban az összetéveszthetőség miatt. A Római Polgári Bíróság a Mast/Jägermeister 
többszöri fellebbezése után az új eljárás végén kihirdetett ítéletében elutasította a Mast/Jägermeister utolsó fellebbe-
zését és kimondta, hogy a védjegyek között nem áll fenn az összeférhetetlenség veszélye. Jelenleg tárgyalások folynak 
a Mast/Jägermeister kezdeményezésére, hogy a jogvitát egyezséggel zárják le. A jogi ügy pénzügyi hatását nem lehet 
számszerűsíteni, de a hatás nem lehet materiális a Társaság beszámolójára.
A menedzsment szerint a jogi üggyel kapcsolatos materiális veszteség valószínűsége alacsony.
2016. március 31-én a Társaságnak bankgaranciák címén 200 millió Ft függő kötelezettsége van, ami. jogszabályi köte-
lezettséghez (adózatlan jövedéki termékek vámbíztosítékához) kapcsolódik. Ebből várhatóan nem származik jelentős 
kötelezettsége a Társaságnak.

MELLÉKLET 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, kamat-
bevételeket és -ráfordításokat, a társasági adót és az éves eredményt, melyek az Átfogó eredménykimutatásban kerülnek 
bemutatásra.

2016-ban a belföldi értékesítések a Bevételek 89 %-át tették ki (2015-ben 88 %), míg a fennmaradó rész export érté-
kesítés volt.

Készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok szerint 
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MELLÉKLET 25 – TErMÉKCSoPorToK

Önkéntes alapon a Társaság az előző évekhez hasonlóan mutatja be a termékcsoportok szerinti megbontást.

Forgalmazott 
termékek

Forgalmazott 
termékek

Saját 
termékek

Saját 
termékek Összesen Összesen

2016 2015 2016 2015 2016 2015
millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft

Bruttó bevétel 3 526 3 275 17 610 18 110 21 136 21 385 
- jövedéki adó (830) (942) (6 658) (7 519) (7 488) (8 461)
-népegészségügyi 
termékadó (411) (29) (779) (100) (1 190) (129)

Termékcsoport bevétel 2 285 2 304 10 173 10 491 12 458 12 795 
Működési eredmény 111 81 2 049 2 155 2 160 2 236 
Pénzügyi bevételek/ 
ráfordítások egyenlege 14 24 

Részesedés társult 
vállalkozás nyereségéből 3 (12)

Eredményt terhelő adók (483) (534)
Éves eredmény 1 694 1 714 

MELLÉKLET 26 – MÉrLEG-ForDULÓNAP UTáNI ESEMÉNYEK

A Társaságnak szándékában áll osztalékot fizetni a 2016. március 31-én végződő üzleti évre vonatkozóan, 
annak összegét – amit az éves közgyűlés fog jóváhagyni – azonban még nem jelentették be.

Készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok szerint 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI JELENTÉSI SZABVÁNYOK SZERINTI 
MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL
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Felügyelő Bizottság

renato Juric
Diageo Kelet-Európai  

Partner Piacok
vezérigazgatója

Dr. Geiszl György
Diageo Kelet-Afrikai 
pénzügyi igazgatója

Dr. rudolf Kobatsch
A Schlumberger AG. Wien

Felügyelő Bizottságának tagja

Dr. Salgó István
ING Bank Zrt. 
vezérigazgató

Dr. Hubertine 
Underberg-ruder

A Felügyelő Bizottság elnöke,  
az Underberg AG. 

Igazgatóságának elnöke

Dr. Szecskay András
ügyvéd

A Zwack Unicum Nyrt. 
jogi tanácsadója

Szecskay Ügyvédi Iroda
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Igazgatóság

Pavel reyes
Diageo Kelet-Európai  

Partner Piacok
pénzügyi igazgatója

Kalina Tsanova
Diageo Kelet-Európai  

Partner Piacok
üzletág-igazgatója

Mag. Wolfgang Spiller
Schlumberger AG

Igazgatóságának tagja

Dörnyei Tibor
Zwack Unicum Nyrt.

vezérigazgató-helyettes,
gazdasági igazgató

zwack Izabella 
A Zwack Unicum Nyrt.  
Igazgatóságának tagja

zwack Sándor 
A Zwack Unicum Nyrt.  
Igazgatóságának elnöke

Frank odzuck 
Zwack Unicum Nyrt.

vezérigazgató
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A Társaság vezetői

Balról jobbra:

Dörnyei Tibor
vezérigazgató-helyettes,

gazdasági igazgató

Dr. Segesváry Gábor
humánpolitikai 

igazgató

Palcsó Sára
marketingigazgató

Frank Odzuck
vezérigazgató

Belovai Csaba
kereskedelmi és export

igazgató

Seprős László
termelési és műszaki

igazgató
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A 2015-2016-OS ÜZLETI ÉV MARKETING ESEMÉNYEI

UNICUM ÉS UNICUM SZILVA
A 2015-16-os pénzügyi évünket rendkívül sikeresen zártuk, hiszen az Unicum 
márka volumenben növekedett. Elsődleges stratégiai célunk továbbra is a márka 
prémium piaci szerepének erősítése volt 2015-ben.

Kiemelt célunk volt továbbá, hogy olyan kampányokat hozzunk létre, melyek 
egyedi és erős tartalommal bírnak, így minden kiemelt média csatornában, 
hatékonyan tudjuk kihasználni ennek erejét.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az Unicum Szilva ismertségének építésére 
és a termék kipróbálásának ösztönzésére.

A márkaépítés legkiemelkedőbb eseményének kétség kívül az új Unicum rek lám-
film bizonyult. 

Mar keting tevékenységünket tekintve három kiemelkedő kampányidőszak 
határozta meg továbbra is az évet. 

Első ként erős image kommunikációra került sor húsvétkor, TV reklám for má já-
ban, ahol az Unicum Szilva kapott kiemelt fókuszt.

Másrészt a nyári időszakban ünnepeltük az Unicum fennállásának 225. évfordulóját. Erre a jeles eseményre, mely 
nemcsak a magyar piacon, de nemzetközi tekintetben is egyedülálló évszám, számos módon készültünk.

Elsőként elindítottunk egy különleges budapesti városnéző túrát, ahol Budapest és a Zwack Család történelmének •	
kiemelkedő fordulópontjait ismerhette meg testközelből, rendhagyó módon a látogató. (http://www.bupap.hu/hu/
unicum-tura) 

Emellett limitált szériás palackot is bemutattunk, mely az eseményre való tekintettel, arany színű csomagolásban •	
került a polcokra

Múzeumunkban is kiemelt hangsúlyt kapott az Unicum évfordulója: egyedi születésnapi programmal készültünk a •	
Múzeumok Éjszakájára, ahol az Experidance mellett minden látogató, a Zwack Család jelenlétében, kétszázhuszonöt 
lufival ünnepelte az eseményt

Az évfordulót és az eseményt a Class Fm-en keresztül •	
is kommunikáltuk – ahol a Zwack Család mesélt 
az elmúlt 225 év kiemelkedő fordulópontjairól, 
viszontagságairól, sikereiről

225 éves fennállásunkat kültéri kam pány keretén belül a •	
fogyasztók felé is kom munikáltuk: óriásplakát és city-
light fe lületeken

Mindezek eredményeképpen számos egyedi tartalmi •	
megjelenést is kapott a márka: kiemelt on-line fel üle-
teken

Harmadrészt a karácsonyi időszakban debütált az új Unicum rek lám-
film, mely a legendás „Sport utca” névre elkeresztelt korábbi reklámfilmet 
váltotta.

A reklámfilmet a 225 éves kampány záró elemeként mutatta be a Zwack 
Család egy sajtótájékoztató keretén belül novemberben. „A Zwack Unicum 
új reklámfilmje Magyarország elmúlt 225 évének kiemelkedő hőskorszakait 
idézi meg a Zwack család és az Unicum történetével párhuzamba állítva” – 
nyilatkozta Zwack Sándor. 
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A reklámfilm rendkívül nagy sikernek örvendett – egy hónap alatt a legnépszerűbb videó megosztón, a Youtube-on 
közel százezren tekintették meg, ezzel minden idők legnézettebb Unicum témájú videójává vált. Emellett rengeteg, 
közel ötven on-line felületen jelent meg a reklámfilm.

Kiskereskedelemben ezzel párhuzamosan az Unicum klasszikus 
két poharas promóciós kiszerelése mellett az Unicum Szilva is 
formabontó megjelenéssel és kivitellel jelentkezett. 

Fesztivál megjelenésünk továbbra is meghatározó volt a márka életében. 2015 nyarán 
Magyarország három jelentős fesztiválján jelentünk meg: Volt, Sziget, Fishing on Orfű. 
A 2015-ös fesztivál szezonban eladásban és látogató számban is minden korábbi rekordot 
megdöntöttünk.  

Közösségi médiában továbbra is aktív az Unicum márka. Facebook aktivitásaink sikerességét 
jelzi, hogy a 2014-ben számlált nyolvanezres rajongótáborunk 2015-re közel kilenvenezerre 
duzzadt. A Facebook mellett kiemelt hangsúlyt kap a márka életében az Instagram felületeken 
való egyedi megjelenés is.

Az Unicum Szilva sikere továbbra is töretlen. 

Marketing aktivitásaink célja mind gasztronómiában és kiskereskedelemben továbbra is a 
termék megismertetése, kóstoltatása. 

A jelentősebb export piacaink közül Olaszországban és Németországban is bevezetésre került 
az Unicum Szilva, melyet Zwack Sándor és Izabella mutatott be személyesen.

FÜTYÜLŐS 
A Fütyülős márka idén is egyedi ötletekkel jelentkezett és újra egy színes 
és izgalmas évet tudhat maga mögött.

2015 májusában ismét egy újszerű ízt vezettünk be a piacra, az Epres 
Rozét. Tisztán, vagy citromlével, szódával felöntve boros pohárban 
kínáltuk koktélban is ezt az új likőrt. Annyira népszerű volt, hogy az 
Epres Rozé Limonádé nyáron az egyik legtöbbet eladott koktélunk lett. 
A termék meggyőző eredményeket hozott: év végére az Epres Rozé a 
Fütyülős márka második legkedveltebb íze lett a Csokis Mogyoró 
mögött. 

Aktivitásaink ismét az új íz bevezetése köré épültek.  Júniusban tv szponzor spotban ismertettük meg a fogyasztókkal 
az új ízt. Júliusban óriásplakátokon, citylightokon jelenítettük meg az Epres Rozét két felkért sztár, Dukai Regina és 
Horváth Boldizsár mellett. 

Erős online kampányt indítottunk a bevezetéskor. Facebookon harangoztuk be az új íz 
megjelenését, amely már önmagában óriási érdeklődést mutatott, közel háromszázezer 
embert értünk el a hírrel. Elindítottuk a márka Instagram oldalát is, sztárokkal 
együttműködve osztottuk meg egymás híreit online felületeken. Egyéb internetes 
hirdetési felületeken is megjelenítettük az új ízt.  

Nyáron a teljes Fütyülős termékcsalád is egységesebb, letisztultabb designt kapott. 

2015 év elejétől a Fütyülős három íze a Mézes Barack, 
Mézes Ágyas Feketecseresznye és a Karamellás Zöldalma 
0,2 l-es kiszerelésben is kapható kiskereskedelemben.

 

Nyáron a teljes Fütyül s termékcsalád is egységesebb, letisztultabb designt kapott.  

 

2015 év elejét l a Fütyül s három íze a Mézes Barack, Mézes Ágyas Feketecseresznye és a 
Karamellás Zöldalma 0,2 l-es kiszerelésben is kapható kiskereskedelemben. 

Az Epres Rozé ismertségét a nyári id szakban kóstoltató 
promóciókkal is er sítettük a kiskereskedelemben és 
gasztronómiában egyaránt.  A márkaépítés els dleges helyszíne 
továbbra is a gasztronómia. A látványos elemekkel színesített 
országos disco promóciónk során közel ötvenezer ember találkozott a 
márkával, ahol a két legnépszer bb ízünket is kóstoltattuk, a Csokis 
Mogyorót és Epres Rozét.   

 

A Fütyül
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Az Epres Rozé ismertségét a nyári időszakban kóstoltató promóciókkal is erősítettük a 
kiskereskedelemben és gasztronómiában egyaránt.  A márkaépítés elsődleges helyszíne továbbra 
is a gasztronómia. A látványos elemekkel színesített országos disco promóciónk során közel 
ötvenezer ember találkozott a márkával, ahol a két legnépszerűbb ízünket is kóstoltattuk, a 
Csokis Mogyorót és Epres Rozét.  

A Fütyülős limonádék és long drinkek népszerűsítését is tovább folytattuk. 
A gasztronómiában asztali alátét, asztali kártya és egyéb láthatósági eszközök 
segítségével ismertetjük és népszerűsítjük minden évben a fogyasztókkal a 
Fütyülős újszerű fogyasztási módjait. 

A márka élmény erősítése, valamint a változatos fogyasztási módok népszerűsítése 
céljából, idén immár negyedik alkalommal jelent meg a Fütyülős két népszerű 
hazai fesztiválon. Idén az EFOTT és a CAMPUS fesztiválokon nyújtottunk 
egyedi élményt a látogatóknak. 

A karácsonyi időszak mindig kiemelt jelentőséggel bír a Fütyülős márka életében. A szezont TV kampánnyal támogattuk, 
valamint a vásárlók a kiskereskedelmi boltokban találkozhattak ajándék pohárral kiegészített díszdobozainkkal. 

KALINKA
2015. júniusában új,  gyógynövénykivonatot tartalmazó vodkát vezettünk be 
Kalinka Herbal néven. Ebben az évben is hangsúlyt fektettünk a long drink 
fogyasztás erősítésére, komoly sikereket értünk el főleg Budapest belvárosában.

Idén az eddigi legsikeresebb fesztiválszezonnal zártunk. Öt fesztiválon voltunk 
jelen, ezzel közel háromszázezer embert értünk el. Több mint 40%-al nőtt a 
fogyasztás az előző évhez képest. Egy újszerű, egyedi aktivitással színesítettük 
az idei évben a fesztiválhangulatot az EFOTT-on. A Kalinka összekötötte a két 
„legnépszerűbb” kiegészítőt, hogy a long drink fogyasztás 

közösségi élmény lehessen.  A fesztiválozóknak #kalinkaefott hashtaggel ellátott 
képeket kellet feltölteniük az  instagram oldalukra, így minél több ilyen tartalmat 
töltöttek fel együttesen a fesztiválozók, annál olcsóbban vásárolhatták meg a Kalinka 
long drinkeket az elkövetkező órákban.  A promóció eredményeként több mint hatszáz 
#kalinkaefott hashtaggel brandingelt élmény került fel az instagramra. 

Az online megjelenését is tovább erősítettük a márkának, a Facebookon és Ins ta g-
ramon egyaránt.

ST. HUBERTUS 
Az üzleti év egyik sikermárkája a St. Hubertus volt a Zwack életében. A termékcsalád kétszámjegyű növekedésével a 
piaci átlagot jóval meghaladta. A növekedés több tényezőnek köszönhető. Közel három éve tart a folyamatos image 
kommunikációnk, amely nagyon népszerű a célcsoport körében. A jó polci árpozíció vonzó választási lehetőséget ad a 
fogyasztónak, aki megbízható, jó minőséget keres, elfogadható áron. A szeptemberben új ízként bevezetett St. Hubertus 
Erdei Bogyókkal és Füvekkel pedig teljes mértékben plusz értékesítést hozott a márkának, a másik két régebbi íz is 
növekedett az év során.

Kommunikációs szempontból az év a hagyományoknak megfelelően zajlott: két kampánya 
volt a márkának, egy a tavaszi, illetve egy az őszi időszakban. Ez utóbbi már két reklám 
spottal futott, hiszen az új íz (St Hubertus Erdei Bogyókkal és Füvekkel) bevezetését egy 

tizenöt másodperces film is támogatta. A St Hubertus 
médiajelenléte a kiscsatornákra fókuszált.

A médiapiaci átalakulások figyelembevételével az év végén indítottuk el a St. 
Hubertus facebook oldalát is, - www.facebook.com/sthubertus1901ota - hiszen 
a tapasztalatok szerint már a márka célcsoportjába tartozó korosztály is egyre 
nagyobb arányban és egyre aktívabban használja ezt a platformot. 
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A nyár ismét a horgászat jegyében zajlott. A nagy népszerűségnek örvendő háromfai 
és maconkai versenyeket idén is támogattuk. A névadó szponzori cím és a kiemelt 
márkajelenlét mellett saját csapattal próbáltuk a jelenlétünket erősíteni.

A kiskereskedelemben a már jól ismert poharas összecsomagolással 
jelentkeztünk idén is, de ezennel már három ízzel.

A gasztronómiában, – amely a márka életében még mindig a leg fon tosabb 
csatorna – akciókat szerveztünk: mind a fogyasztóknak, mind pedig a kocsmák, pub-ok üzemeltetőinek 
olyan ösztönzőket próbáltunk kialakítani, amely tovább erősíti a márkahűséget.

JOHNNIE WALKER
A Johnnie Walker® a világvezető skót whiskymárkájának gyár tója, a Diageo és 
hazai forgalmazója a Zwack Unicum Nyrt. fon tos társadalmi felelősségvállalási 
feladatának tekinti a felelős al kohol fogyasztás népszerűsítését. 

A Johnnie Walker „Soha ne igyál, ha vezetsz” kezdeményezése idén ünnepelte 
10. évfordulóját Magyarországon, melynek keretében az idei kampányt 
Jenson Button, a McLaren Honda Forma 1-es csapat pilótája, Éric Boullier, a 
McLaren Honda versenyigazgatója és a kampány magyarországi nagykövete, 
Zséda indított el. A program 2015-ös célja az volt, hogy további tízezer 
ember tegyen személyes ígéretet arra, hogy soha nem iszik, ha vezet. 

Az aktivitás 2005-ös indulása óta a Johnnie Walker számos rendezvénnyel és kommunikációs kampánnyal hívta fel a 
figyelmet a kulturált alkoholfogyasztás és a józan járművezetés fontosságára Magyarországon: vízosztással egybekötött 
információs kampánnyal, illetve sportautó kihelyezésével bevásárlóközpontokban, amit az arra járók aláírhattak. 
A program évek óta élvezi az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság támogatását is, hiszen a jogszabályi 
változásoknak, a célirányos rendőri ellenőrzéseknek és a prevenciós tevékenységeknek is nagy szerepe van abban, hogy 

javulhasson az ittasan okozott balesetek száma, illetve azok aránya az összes baleseten 
belül. 

Hosszú évek óta idén először volt lehetősége a márkának reklámspottal megjelenni a 
televízióban, a karácsonyi időszakban. Nyolc hetes kampányunk keretében az RTL 
Klubon, illetve emellett számos kisebb csatornán találkozhattak a tévénézők „Az 
életöröm messzebbre visz” filmünkkel. A kampány nagyon szép eredményeket produkált, 
a terveket minden mutatóban felülteljesítette.

A kiskereskedelmi promóciók mellett a márka értékeinek építése a gasztronómiában  az 
„Ahol az íz a király” néven futó promóció keretében valósult meg. Az aktivitás során 
hostesseink azon dolgoztak, hogy minél többen megkóstolhassák és megismerhessék 
népszerű long drinkünket, a Johnnie Gingert ( Johnnie Walker+gyömbér), melynek 
fogyasztásáért cserében fogyasztóink megnyerhették John Walker cilinderét, vagy 

Vásárolj Johnnie Walkert és nyerj!

FT   cl

Ismerd meg Johnnie Gingert: 

A JOHNNIE WALKER, A RED LABEL ÉS A SÉTÁLÓ FIGURA 
ÉS EZEK KAPCSOLÓDÓ LOGÓI VÉDJEGYEK©JOHN WALKER & SONS 2016

Nyeremények:

Kulcstartó

Sál

Pénzcsipesz

A képek csak illusztrációk!

Az akcióban csak 18 éven felüliek vehetnek részt! 
A játék az adott vendéglátó egységben a promóciós anyagok 

Az akcióban nem vehet részt az üzlet tulajdonosa, a vendéglátó egység 

-
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csokornyakkendőjét. Másrészt a Johnnie Walker disztribúciójának növelése céljából készítettünk egy kaparós sorsjegyes 
csomagot is, mely a minőségi ajándékoknak köszönhetően szintén nagyon népszerű volt mind az üzlettulajdonosok, 
mind pedig a fogyasztók körében. 

Kiemelt rendezvény volt a Johnnie Walker számára a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartyja a Symbolban, az V. Budapest 
Whisky Shown való részvétel és a Rakonczai Imre zongorista nevével fémjelzett Piano Nights rendezvénysorozat is.

BAILEYS 
A Baileys márka ismét sikeres évet zárt.

Már nem meglepetés, hogy a karácsonyi szezonban ismét egy új reklámfilmmel és hét hetes TV kampánnyal jelentünk 
meg. A 30 másodperces, „Here’s to Us” kampány nagy sikert aratott célcsoportunk körében, hiszen a csajos összejövetelek 
italaként jelent meg, ami közel áll hozzájuk.

A karácsony újdonsága a kétpoharas díszdoboz volt, a már tavaly közkedveltté 
vált Swarovski ékszeres, talpas poharas és 2 dl-es ajándék palackos csomagok 
mellett. 

A hipermarketekben a karácsonyi kóstoltató sem maradhatott el, aminek 
kapcsán közel kilencvenezer ember kóstolta meg az eredeti Baileyst és az 
újabb íz variánsokat.

December már nem lehet BAILEYS VI-
LÁG NAP nélkül. Az integrált aktivitások 
révén az Aréna Plazában kiemelkedő, 

egyedi láthatósággal, kóstoltatókkal, szerencse órákkal, meglepetésekkel vártuk 
az érdeklődőket három napon keresztül. A legnagyobb hipermarket áruházakban 
egyedi, márkázott, prémium raklapos kihelyezéssel hívtuk fel a figyelmet a 
márkára az ünnepek előtt. Gasztronómiában pedig karikatúra rajzos promóciókat 
szerveztünk.                     

Közösségi médiában, facebook oldalunkon rajongóink száma túllépte az ötvenezer 
főt. Az év során folyamatosan interaktív játékra hívtuk őket. Karácsonyra, Valentin napra, Nőnapra és Anyák napjára 
is az alkalomhoz illő applikációkkal találkozhattak, aminek eredményeként több mint hétezer új rajongót sikerült 
nyernünk.

A márka intenzív növekedésének korlátja az erős szezonalitás. Ennek legyőzésére új csúcstámadást, a karácsonyi mellett 
egy második szezon felépítését indítottuk el március-május hónapokra. Márciusban egy négy hetes TV kampány, 

Facebook aktivitás, négy napos hipermarketes kóstoltató alapozta meg az új szezont, ennek keretében 
hetvenezer embert kóstoltattunk meg. Gasztronómiában is ráerősítettünk nőnapra, Anyák napjára, 
promóciókkal.

Márka nagykövetünk száz kiemelt vendéglátó egységben egész évben állandó, a helyekhez alakított 
promóciós láthatóságot biztosít a márkának, tréningeket tart, ösztönző programokkal erősíti a 
személyzet elkötelezettségét. Fogyasztói promócióinkat változó mechanizmusokkal szerveztük és 
rendszeresen csatlakoztunk kiemelt rendezvényekhez. Színházi és mozi premiervetítéseken, bálokon, 
nőklubok eseményein, kedvelt énekesek koncertjein, Valentin és nőnapi rendezvényeken vettünk 
részt. 

CAPTAIN MORGAN 
A Captain Morgan márka kiemelkedő teljesítménnyel zárta az évet.

A növekedés részben a Spiced Gold erősödéséből, részben pedig a White rum 
bevezetéséből adódott. Egyre népszerűbb a Captain Mojito és a Captain&Cola 
vagy Captain&Ginger fogyasztási mód hazánkban is. 

A Captain Morgan White rum bevezetéssel még hatékonyabban vehettük 
fel a versenyt a konkurenciával szemben. A Spiced Gold erőssége az egyedi, 
különleges íz és a kapitány ikon, ezért növeltük a kóstoltatással egybekötött 
promóciók számát, hogy minél több fiatal megkóstolja és megszeresse a terméket 
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és találkozzon a Kapitánnyal és a csinos Morganettjeivel. Nyolcvan promóciós estén, 
több mint negyvenezer fiatal kóstolta meg a Spiced Goldot.

A további növekedéshez szükséges az is, hogy minél több helyen legyen elérhető 
a márka, ezért az év során több disztribúcióépítő programot valósítottunk meg, 
melynek eredményeként jelentősen nőtt a márka listázottsága.

Idén egy teljesen új láthatósági programot találtunk ki, tizenkét kiemelt helyen 
úgynevezett „Gigantikus vitrin/ablak matrica” program keretében a kiválasztott helyek teljes utca frontja Captain 
dekorációban ragyog, ami óriási láthatóságot biztosít a márkának. 

Közösségi médiában, Facebook oldalunkon folyamatosan adaptáltuk a jól bevált globális 
anyagokat, de ezek mellett hazai gyártású játékok, post megjelenések voltak. Párosítani 
lehetett a kalózokat és Captain italokat, a játékosok személyiség tesztet kaptak, kiegészítve a 
hozzájuk illő Captain itallal és izgalmas kérdésekre kellett vászolniuk Sir Henry Morgan-el 
kapcsolatosan. Rajongóink száma meghaladja a negyvenezer főt és postjaink huszonegyezer 
like-ot kaptak.

A már korábban is sikeres korsós díszdobozokat ajánlottuk a karácsonyi szezonra a fo-
gyasz tóknak, nem csak Spiced hanem White rum variációban is.  A több mint tízezer aján-
dékcsomag el is fogyott.

Kiskereskedelemben egy újdonsággal is megjelentünk. Húsz Tesco áruházban hat hónapon 
keresztül egyedi display kihelyezésünk volt, aminek zárásaként február és március hónapokban 
három hétvégén kóstoltatót is szerveztünk és több mint harminchatezer embert kóstoltattunk 
meg. 

HENESSY, MOëT & CHANDON, BELVEDERE
HENNESSY

A Hennessy életében igen jelentős állomás volt a 
2015-ös év: a világ vezető cognac márkája 250 éves 
évfordulóját ünnepelte. A Hennessy inspirálta 
vacsorára a sajtó képviselői mellett legfontosabb 
kereskedelmi partnereinket hívtuk meg. Az est 
fénypontja a Hennessy 250 Anniversary Collector 
Blend megkóstolása volt.  A gyűjtőknek szóló 
jubileumi különlegesség elkészítéséhez a Henessy  
keverőmestere, Yann Fillioux és a Kóstoló Bizottság 
2010 óta válogatta azokat a különleges párlatokat, amelyeket az elmúlt ötven évben együtt készítettek el és érleltek. 

A tételeket a házasítás előtt már legalább tíz évig érlelték hordókban a Charent folyó partjához közel, épp ahogy a régi 
időkből származó legidősebb cognac-jaikkal tették egykor. Érlelésükhöz La Sarrazine kádárműhelyében kétszázötven 
db speciális, kétszázötven literes hordót készítettek.

Február 29-én átadták a díjakat Magyarország kiemelkedő éttermeinek, séfjeinek, a Dining Guide idei, a Larus 
Étterem és Rendezvényközpontban megrendezett nagyszabású gáláján, amelyet a korábbi évekhez hasonlóan most is 
támogatott a Hennessy. A Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díját a korábban is többszörösen díjazott Onyx, az Év 

Szakácsteljesítménye Díjat pedig az Onyx séfje, Széll Tamás kapta a Bocuse d’Or-on 
elért teljesítményéért.

Az idei rendezvény szakmai hitelességét a nemzetközileg elismert, két Michelin-
csillagos séf, Nicola Portinari személye is garantálta. A zsűri elnöke, az olasz sztárséf 
titokban tesztelte a legjobb húsz éttermet, ezután döntött arról, kinek ítéljék oda a 
Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díját. A Hennessy-Év Séfje díjára a Costes 
étterem fiatal tehetsége, Palágyi Eszter lehet büszke.
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MOëT & CHANDON
Champagne, ahogy még sosem kóstoltad: jégkockával

2015 nyarán megérkezett Magyarországra a Moët Ice Impérial. 
Egy nyári parti attól lesz igazán emlékezetes, ha minden 
szabályt megszegünk. Ez inspirálta a Moët & Chandon házat, 
amikor megalkotta a világ első jégkockával kínált champagne-
át, amely 2015-ben Magyarországon is bemutattunk. A Moët 
Ice Iméprial a luxus új generációját képviseli; friss és modern, 
minden elemében a nyárról szól.

A Moet Ice Imperial támogatta a Balaton egyik egyedülálló eseményét, a Yacht Balatont is.

A BELVEDERE ÉS A 007-ES

A titkos ügynök 1962-ben rendelt először vodka-martinit a filmvásznon és vá lasz-
tása hamarosan fogalommá vált. A James Bond filmek klasszikusa a so ro zat ban 
24., SPECTRE című új epizódban a világ legtöbbet díjazott lengyel vodkájából 
készül – ez a Belvedere. 

A film hazai bemutatóját támogatta a népszerű vodkamárka, ahol a meghívottak 
meg is kóstolhatták a koktéltörténelem leghíresebb italát.

ZWACK IZABELLA BORKERESKEDÉS
A Zwack Izabella Borkereskedés 15. születésnapját Tokajban, a Dobogó 
Pincészetnél borász partnereinkkel ünnepeltük, koccintottunk a sikeres 
együttműködésre és arra, hogy folytatjuk a közös munkát és együtt építjük 
a magyar borvilágot.

Idén is kiállítóként vettünk részt a VinCE Budapest-en, amely egy nemzetközi 
szinten is nívós és elismert boros rendezvény. Meghívásunkra a szupertoszkán 
katagória egyik megteremtője, az Ornellaia pincészet nagy sikerű mesterkurzust tartott. A gasztronómiai partnereink 
és a borkedvelő vendégek megkóstolhatták választékunk legszebb tételei között újdonságainkat is, például Maurer 
Oszkár csodálatos Délvidéki borait vagy a Dobogó Pincészet új évjáratú Pinot Noir-ját, az Izabella utcát. 

A Budavári Borfesztivál mindig az év borbarátok által legjobban várt eseménye. 

Ebben az évben is egyedi meg je len és -
sel és programokkal készültünk, bo-
rászaink kal közösen kínálatunk legjavát 
mutattuk meg az értő közönségnek. 

A Brandmánia műsor standunknál 
forgatott, borászainkat a magyar szőlő-
fajták ról kérdezték.

A Zwack Open borkóstoló rendezvénysorozatunk idén is három alkalommal 
töltötte meg borászokkal és vendégekkel a Zwack Múzeumot, minden 
alkalommal egy zártkörű szakmai előadással kiegészülve.

A Zwack Open kizárólag a szakmának szóló „kistestvére” a Zwack Exclu sive, 
ahol egy-egy borász mutatja be borait, a borokra hangolt ételsor kí sé retében. 
Idén a Kislaki - Légli Géza borait kóstolhatták a gasztronómiai szak em-
berek.
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FONTOSABB TELEFON- ÉS TELEFAX SZÁMOK

zWACK UNICUM NYrT.

Tel.: +36-1-476-2300
Fax: +36-1-456-5222
Internet: www.zwackunicum.hu
e-mail: vevoszolgalat@zwackunicum.hu

Részvénykönyvvezetés
Befektetői kapcsolatok
Guttengéber György
Pavercsik Gyöngyi
Stampfer Nagy Barbara
Szűcs Balázs

Tel.:  36-1476-2315 
36-1456-5227 
36-1476-2361 
36-1456-5218

e-mail: reszvenyesiroda@zwackunicum.hu

Zwack Unicum Múzeum és Látogatóközpont Tel.: +36-1-476-2383
Fax: +36-1-216-6040
e-mail: muzeum@zwackunicum.hu

Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra Tel.: +36-70-372-4732
Fax: +36-76-486-027
e-mail: muzeum@zwackunicum.hu

KErESKEDELMI KAPCSoLAToK

Zwack Mintabolt  (1095. Budapest, Dandár utca 1.) Tel.: +36-1-456-5247

Webshop www.zwackunicum.hu

Vevőszolgálati kékszám
Vevőszolgálati e-mail

Tel.: 06-40-333-444
e-mail: vevoszolgalat@zwackunicum.hu

KÖZPONTI  RENDELÉSFELVÉTEL TERÜLETENKÉNTI TELEFONSZÁMAI:

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI KÖRZET Tel.: 06-40-490-986

KELET-MAGYARORSZÁGI KÖRZET Tel.: 06-40-481-768

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖRZET Tel.: 06-40-412-762


