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ÜZLETI JELENTÉS 2014. I. félévről

A HUN MINING Ny.r.t. 2013. évét, illetve még a 2014. I. negyedévét is úgy zárta, hogy
termelő tevékenysége nem volt, tehát árbevételt szerző tevékenységet nem folytatott.
Pénzmozgása kizárólag minimális szolgáltatások kifizetésére szorítkozott. Magas szállítói, és
köztartozásokkal küszködik a társaság, mivel a jelenlegi IT, és megváltozott vezetőség
majdnem teljesen pénzeszköz hiánnyal vette át a társaság irányítását. Ezzel az átvétellel
csoda, hogy még valamennyire életbe maradt.
Hosszú, marketing munka eredménye, hogy a már kitermelt baritmix értékesítése
megkezdődött. Igaz még nem tényleges szállítások kezdődtek, hanem a szerződések
megkötése már megtörtént, és az első szállítások megvalósulását biztosítandó foglaló jellegű
export számla befogadásra került a vevő cég részéről.
A kifizetés szerződésnek megfelelően a szállítások indításával egy időben valósul meg.
Ez olyan mértékben előre lépés a társaság életében, hogy már az előkészítő marketing
munka folytatásához igénybe vett munkaerők végleges foglalkoztatásának biztosításához a
munkavállalók alkalmazása indult el.
Ezzel megkezdődött a társaság üzletviteli rendszerének végleges kialakítása. Természetesen
az üzletviteli rendszeren nem csak a termék értékesítést értjük, hanem a teljes komplett
kutatást, termelést, értékesítést, és ügyviteli rendszer összeállítását. Tehát most kezdődik
egy tervezhető jövőkép kialakítása társaságnál, amely hosszú távú iránymutatás lesz.
Amit már megkezdtünk, hogy a kifizetendő tartozások közül egy fontossági sorrendet
állítsunk fel, és annak megfelelően kezdődjön a tényleges kifizetés. Természetesen a
hitelezőkkel előzetesen tárgyalni fogunk, és egyeztetjük a tartozások összegét. Amennyiben
nem forrás hiányos a társaság, úgy a kintlévőségek behajtását is meg lehet kezdeni, mivel
minden munkára fizetni kell, és ha nincs fizetés, akkor minden lassabban halad.
Még a legnehezebb helyzetben is megállapítható volt, hogy a követelés állomány
meghaladta a tartozás állományt, tehát az értékesítési árbevételből a fejlesztések
megkezdődhetnek.
Igaz az Eredmény kimutatás a beszámolóban magas Mérleg szerinti eredményt mutat,
viszont ez nem a valós helyzet, mivel a tényleges kifizetés még nem valósult meg, és az
árbevétellel szemben nem került kivezetésre a raktári készlet érték csökkentése.
Várhatóan a tényleges eredmény meghatározása a III., és IV. negyedévekben történik meg,
mivel akkor kezdődik a baritmix szállítása, és a számla kifizetése.
Az értékesítés megkezdése mellett még egy leányvállalat törzstőke növelése is folyamatba
van.
Most először zárhatjuk úgy az I. félévet, hogy komoly üzleti lehetőséget tudott teremteni a
társaság irányító állománya.
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Még a tervezhető fejlődésnél figyelembe vehetjük, hogy egy többszörösen elmaradott
térségben munkahelyeket teremt a társaság, és a munkahelyteremtéshez komoly
támogatási lehetőségek vannak, sőt fejlesztésekhez is, UNIÓS forrásokból.
Tehát a tényleges szállítás megkezdésével komoly előrelépés tervezhető minden vonalon.
Budapest, 2014. augusztus 18.
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