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ÜZLETI JELENTÉS 2014. III. negyedév
(2014.01.01.-től 2014.09.30.-ig)

A HUN MINING Ny.r.t. 2010. évtől folyamatosan forrás hiánnyal, és termelő tevékenység
hiányával nagy nehézségek árán tudta magát fenntartani.
2014. I félév reményt adott, hogy a raktári készletben szerepeltetett ténylegesen meglevő
baritmix készlet értékesítése megkezdődik. A készletértékesítésre a szerződéseket
megkötötte Varga István Vezérigazgató, és az első kibocsátott számla is befogadásra került,
ezen kívül befogadásra került már a leányvállaltban levő tulajdoni rész 50 % értékesítésének
számlája is.
Hosszú, marketing munka eredménye, hogy a „baritmix” értékesítése megkezdődött. Igaz
még nem tényleges szállítások kezdődtek, mivel elő kell készülni a szárazföldi, és vízen
történő szállítások lebonyolításához, ez komoly logisztikai munkát igényel.
Folyamatba van a vasúti pálya felújításához a szerződések megkötése, és a kivitelezés
megkezdése. Az árú kifizetése szerződésnek megfelelően a szállítások indításával egy időben
valósul meg, sajnos az eredeti tervtől eltérően nem 2014.október 15.-ig, hanem egy
szerződésmódosítással legkésőbb 2014. december 15.-ig, ez a módosítás közzé tételre került
a részvénytársaság honlapján.
Egy komoly feladat megvalósítása indult, mely kihat nem csak a társaság életére, hanem a
környezetben élő munkavállalók, életére is, és a települések fejlődéséhez is vezethet.
A munka megkezdéséhez szükséges előzetes feladatok:
1. A folyamatos szállítás logisztikai megszervezése, (szerződések megkötése, az érintett
vasúti, közúti, illetve hajóval történő szállításokhoz) vasút, és közút felülvizsgálata, és
a szükséges bontások, javítások, átalakítások előkészítése, kivitelező megkeresése.
2. A Számvitel Politika a termelő tevékenységre vonatkozó szabályozásának elkészítése,
és közzé tétele.
3. Munkaerő szükséglet felmérése, és a foglalkoztatás megszervezése, munkakörökre,
alkalmazási feltételekre meghatározva.
4. A munkáltatói feladatok ellátásához elő kell készíteni a szociális blokkok, és a
munkavédelmi feltételekhez szükséges infrastruktúra megteremtési lehetőségét,
épületek, és termelőeszköz szükségletek felmérésével.
5. A felmérések elkészítése, hogy a meghirdetett állami, és Uniós támogatások milyen
feltételekkel lehet igénybe venni.
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6. Előkészítés a folyamatos bányászati munkavégzés feltételeinek újraszervezéséhez,
szakmunkások megkeresésével, folyamatos szakképzés indításával.
7. A források biztosítása a vállalkozás továbbfejlesztéséhez, és az újraindítás anyagi, és
emberi erőforrásainak megteremtéséhez.
8. A jelenlegi anyagkészlet értékesítését követően, illetve vele egy időben, a további
bánya vagyonból kitermelt áruk értékesítési feltételeinek megteremtéséhez
potenciális vevők megkeresése.
A III. negyedéves beszámoló, mint az II. negyedéves is eredményt mutat Vállalkozásban,
viszont az eredménynek pénzeszköz fedezete jelenleg nincs, csak a módosított határidő
leteltével beszélhetünk tényleges pénzzel fedezett eredményről.
A szerződéses feltételek módosítása nem a HUN MINING Ny.r.t., vagy a szerződött
partnerének hibájából történt, hanem a nemzetközi helyzet változása kihatott az
értékesítési folyamatok megszervezésére, és megvalósítására.
2014. év végén a jelenleg még csak folyamatba levő tényleges pénzeszközzel fedezett
bevételek realizálás megtörténik.
Budapest, 2014. október 21.
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