"SIKÉR" Sütőipari és Kereskedelmi Kft. – GINOP-2.1.8-17-2017-01575

A "SIKÉR" Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 14 985 000 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
támogatási rendszeréhez „KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció
révén” című Felhívásra benyújtott „Sütőipari innovatív technológia adaptálása a "SIKÉR" Kft-nél”
című, GINOP-2.1.8-17-2017-01575 számú támogatási kérelem keretében.

A támogatás intenzitása: 50%.
A projekt célja az új, innovatív sütőipari technológia adaptálása. A projekt keretében 4 db eszköz
kertült beszerzésre. A beszerzésre került új gépek használatával a vállalkozás és a gyártás
hatékonysága növekszik, jobb minőségű, költséghatékonyabb sütőipari termékek gyártására vagyunk
képesek. A selejtes termékek aránya csökken, továbbá kevesebb emberi erőforrás ráfordítással
egységesebb, magasabb minőségű, hosszabb szavatossági idejű, egészségesebb péktermékek
készítésére vagyunk képesek. A technológia használatával a vevőink elégedettsége növekszik.
A projekt keretében beszerzésre került:
 1 db speciális tészta feldolgozó vonal, amely összetartozó gépegységekből áll: 1 db 6 méter
hosszú finomáru alap gép és 1 db elektromos guillitine. A technológia adaptálásával a tészta
feldolgozását automatizáljuk, azaz a korábbiakhoz képest lényegesen kevesebb emberi erő
ráfordítással készíthetjük el a pékárukat. A gép használatával csökken a selejtes termék ára és
növekszik az egy óra alatt elkészíthető termékek mennyisége, amelynek árcsökkentő hatása
van.
 1 db DEBAG gyátrmányú MONSUN S5 típusú gáz üzemű 18 lemezes légkeveréses álló kocsi
kemence, amely egy prémium technika prémium süteményekhez. Ilyen technológiával még
nem rendelkezünk, a technológiai innováció révén az általunk gyártott sütemények és
péksütemények állaga, minősége nő, olyan új termékek gyártására leszünk képesek,
amelyeket eddig még nem volt lehetőségünk a meglévő eszközeinkkel készíteni. A kemence
alacsony fogyasztású, így a természeti és gazdasági erőforrások felhasználása csökken, ezáltal
a gép használatával a környezetterhelést is csökkentjük és energiát is megtakarítunk. A
MONSUN technológia kiváló sütési minőséget és tartós frissességet biztosít.
 1 db SCHLEE eco-60F típusú lemeztisztító berendezés, amely a beszerzésre kerülő kemence
és a meglévő kemencék sütőlemezeinek tisztítására szolgál. A technológia adaptálásával a
tisztítási folyamatot könnyebbé és higiénikusabbá tesszük, ezáltal kevesebb lesz a selejtes
termék aránya.
 1 db RL 500 típusú kiflisodró berendezés. A technológia adaptálásával a egyenletesebb
kifliket készíthetünk, kevesebb lesz a selejtes termékek aránya, és jobb állagú, magasabb
minőségű termékek gyárthatóak.
A beruházás megvalósulásával a vállalkozás hatékonyabb működését irányoztuk elő, továbbá a piaci
részesedésünket is növelni tudjuk. A hatékonyabb működés lehetővé teszi a vállalkozás számára új, a
sütőüzemben eddig nem gyártott péktermékek elkészítését, új receptúrák kikísérletezését,
adaptálását is. A beruházás hatására a vevőkörünket is bővíteni tudjuk, amelyre a korábbi
kapacitásunk alapján nem volt lehetőségünk.
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Összességében a projekt megvalósításának árbevétel és jövedelemnövelő hatása van. Évek óta
nyereségesen működünk. A hatékonyabb működés hatására költségeink csökkenését is realizálni
tudjuk, ezáltal adófizetési kötelezettségünk is növekszik. A választékunkat az elmúlt években is a
fogyasztók igényei és az élelmiszeripar fejlődését követve folyamatosan bővítjük. Célunk, az
egészséges, és jó minőségű élelmiszerek gyártása. Speciális igények kielégítésére is törekszünk, a
cukorbetegek, liszt érzékenyek, diétázók, szív- és érrendszeri betegségekkel küszködők,
gyomorproblémás és allergiás betegek részére speciális péktermékeket is értékesítünk. A termékeket
a kereskedelmi kapcsolatainkon keresztül és a saját boltjainkban értékesítjük a végső vevők részére.
A saját tőke értéke 2016-ban 151.287 eFt volt, amelyet a projekt befejezésének évében (2018.12.31re) legalább a projekt keretében igényelt támogatás 50%-ával vállalunk növelni. A projekt
összköltsége: 29 970 000 Ft, az igényelt támogatás: 14 985 000 Ft, melynek 50%-a 7 492 500 Ft. Ezzel
az összeggel kívánjuk a saját tőke értékét megnövelni és azt tartani a projekt fenntartás végéig. A
saját tőke értéke 2018.12.31-re 158 779 500 Ft-ra növekszik. Hosszú távú stratégiai célunk a vevőkör
igényeinek maximális kiszolgálása, a rendelkezésre álló humán és egyéb erőforrások hatékony
igénybe vétele mellett.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018.04.23-tól (szállítási szerződés hatályba lépése) 2018.10.12-ig
(az utolsó eszköz aktiválása).

