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Vezetőségi Jelentés 
A 2020. 06. 01. ÉS 2021. 05. 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL 

Ahogyan az a 2020. szeptember 7. napján közzétett Információs Dokumentumban is 
szerepel az Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: 
Kibocsátó) a Fulmer GmbH. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: 
Garanciavállaló) integrált, szerződött beszállítójaként működik: a Garanciavállaló által 
vásárolt méz előkészítését, feldolgozását, csomagolását és raktározását végzi.  

A tevékenységet a Garanciavállaló tulajdonát képző, bérelt ingatlanban folytatja, a 
Garanciavállaló tulajdonában álló gépekkel és eszközökkel, amelyeket szintén bérel 
a Kibocsátó. 

A Kibocsátó kizárólag a Garanciavállaló integrált, szerződött beszállítójaként 
tevékenykedik, a Garanciavállalón kívül nincs más vevője: a Kibocsátó piaci 
részesedését a Garanciavállaló megrendelései és teljesítménye határozzák meg. Így 
jelen Vezetőségi jelentés a Garanciavállaló piaci részesedésre és versenyhelyzetére 
is kitér. 

A Kibocsátó 2020-21 gazdasági évé egyértelműen igazolja, hogy a nehéz gazdasági 
körülmények ellenére is jól szervezett termelési és a Garanciavállaló jó kereskedelmi 
politikájával hatékonyan tudta kihasználni az adottságait. 

Bár az elmúlt év folyamán a COVID19 pandémia és a rossz méztermés miatt még 
számtalan bizonytalansági tényezővel kellett számolni - például alapanyag-
ellátottság, szállítási gondok -, mégis eredményes gazdálkodásról számolhatunk be. 

A termékek iránti kereslet nem csökkent, így a korábbi időszak árbevételét és üzemi 
eredményét növelni tudtuk. 

A Garanciavállaló a nehéz helyzet ellenére eladásait volumenben fenn tudta tartani, 
a rossz termés miatt bekövetkezett alapanyagár-emelkedést vevőire tudta hárítani, 
így a Garanciavállaló árbevétele és eredményessége növekedett. 

A Kibocsátó 2020. évben sikeresen pályázott és támogatással gépparkját új 
gépekkel tudta modernizálni. (A gépeket megvásároltuk, üzembeállításuk 
folyamatban van)  
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A Kibocsátó és a Garanciavállaló pénzügyi helyzete stabil. A Garanciavállaló által 
korábban felvett beruházási hitelek törlesztése a terveknek megfelelően történik, a 
hitelmoratórium igénybevételére nem volt szükség. 

A termelés további magas színvonalának megtartásához épületberuházásra van 
szükség. A tervek elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk. Tekintettel a jelentős 
költségekre pályázati lehetőségek kerestünk és találtunk: a pályázat beadása 2021. 
év augusztusában lesz. Tekintettel erre a beruházásra a Garanciavállaló a képződött 
eredmény 100%-át fejlesztési tartalékként elkülönítette. 

A Garanciavállaló a pandémiás helyzet javulása után folytatni kívánja erőteljes 
jelenlétét a külföldi kiállításokon, vásárokon, ahol a saját brand erősítése a cél. 

 

Dunavarsány, 2021. augusztus 02. 

 

                                                         

                                                        Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Kft 
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