RAPORT
Z ŹZIAŁALNO CI
MINIPRZźŹSI BIORSTWA
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1.Przegląd miniprzedsiębiorstwa.
Nazwa: SURPRISE
Numer identyfikacyjny: 179-1-9-10-14
Nazwa szkołyŚ I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
Imi i nazwisko opiekunaŚ mgr Marta Kaczmarczyk
KonsultanciŚ Paweł Buk (POTOK S.C)
Źariusz Kura (Zarząd dróg powiatowych w Łańcucie)
Liczba wspólników: 8
Kapitał założycielskiŚ 50 zł
Miniprzedsi biorstwo SURPRISE za główny cel biznesowy uznało zaspokojenie
potrzeb klientów w branży związanej z własnor czną produkcją ozdobnych aniołków,
flakonów oraz wieczników. Strategia działania została ustalona na początku
rozpocz cia działalno ci miniprzedsi biorstwa. Przy pomocy pani profesor Marty
Kaczmarczyk uregulowały my wszystkie sprawy formalne, wybrały my poszczególne
funkcje, ustaliły my przedmiot działalno ci oraz kapitał. Nast pnie przygotowały my
stoisko na terenie szkoły i rozpocz ły my produkcj . Jednym z naszych głównych
celów było stworzenie firmy przyjaznej dla rodowiska. Prace podejmowane podczas
produkcji wiązały si z dużą ilo cią odpadów (sznurki, kartki, farby ekologiczne). Aby
po skończonej produkcji nie wyrzucać zb dnych materiałów przekazały my je na
rzecz działalno ci naszych konsultantów.
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2.Produkt/usługa oraz proces produkcji.
Miniprzedsi biorstwo zaj ło si branżą związaną z produkcją ozdobnych aniołków,
flakonów, wieczników i innych okoliczno ciowych produktów (opakowania, różańce).
Wybranie odpowiednich produktów na sprzedaż wiązało si z burzliwymi dyskusjami.
Każdy z wspólników żywiołowo wypowiadał si na temat przedmiotu działalno ci
firmy. Miały my wiele różnych pomysłów i nie mogły my doj ć do porozumienia.
Początkowo stawiały my na innowacyjne produkty, jednakże po przeprowadzeniu
rozeznania w ród pracowników i uczniów w miejscu pracy wysun ły my wniosek, że
potencjalni klienci zainteresowani są prostymi i funkcjonalnymi rzeczami. Ostatecznie
drogą
konsensusu
ustaliły my
produkty,
które
można
zakupić
w
miniprzedsi biorstwie SURPRISź. Cała grupa angażowała si w produkcj oraz
sprzedaż. Źziałały my pod nadzorem uzdolnionych osób, których talent
niejednokrotnie został doceniony. Wszyscy członkowie firmy dążyli do wypełnienia
postanowień zawartych podczas spotkania organizacyjnego miniprzedsi biorstwa.

ŚWIECZNIKI
Wykonane ze szklanych
słoiczków, w których, w
rodku znajdują si małe,
bezzapachowe wieczki.
wieczniki posiadają różne
kolory, ciekawe wzory i
subtelne zdobienia.
Z powodzeniem mogą
ozdobić każdą półk
czy stolik, dając przy tym
nastrojowe o wietlenie

FLAKONY
Flakon o kształcie butelki? Czemu
nie. Starannie pokryte jasnym
sznurkiem, zdobione kolorowymi
kwiatami i nie tylko. Wyglądają
bardzo efektownie nie tylko jako
zwykły flakon, ale również pi kna
ozdoba.

3

RÓ AŃCE
Cało ciowo są wykonane z
kolorowej, delikatnych sznurków.
Różaniec ma dwa kolory
granatowy i niebieski, które
wietnie ze sobą współgrają.
Modlić można si zawsze i
wsz dzie, a dzi ki naszym
kunsztownym różańcom, to
b dzie możliwe dla każdego.

ANIOŁKI
Pi kne aniołki wykonane z masy solnej.
Posiadają różne kształty i wielko ć. Jedne są
malowane, inne za mocniej lub słabiej
przypieczone, ale i te, i te wyglądają
ANIźLSKO. Nasze aniołki są dokładnie
zapakowane i posiadają specjalny uchwyt,
dzi ki któremu możemy je zawiesić w każdym
miejscu. Wyjątkowo ładnie i tematycznie
wyglądają jako ozdoba wiąteczna.
OZDOBNE OPAKOWANIA
Opakowania swym wyglądem
przypominają sowy. Są
papierowe i starannie wykonane.
Po ich zakupie, czeka na Ciebie
słodkie SURPRISź, ponieważ w
rodku znajdują si pyszne
owocowe cukierki. Wi c je li
nagle „opadł” Ci cukier, a półka
w Twoim pokoju ma wolne
miejsce, zaopatrz si w naszą
sow , w końcu to mądre
zwierz !
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Wyroby naszego miniprzedsi biorstwa spotkały si z ogromnym zainteresowaniem.
Spowodowane to było nietuzinkowym charakterem produktów oraz tym, ze zostały
wykonane z materiałów przyjaznych dla rodowiska m.in. ekologiczne farby, papier.
Wszystkie rzeczy jakie pojawiły si na naszym stoisku zostały wykonane
własnor cznie z dużą dokładno cią członków firmy. Na rynku można napotkać wiele
takich produktów, lecz bardzo ci żko znale ć produkty zrobione tak skrupulatnie jak
u nas. Oprócz dokładno ci i konkurencyjnych cen oferowały my klientom możliwo ć
zamówienia i przedstawienia własnej propozycji wykonania produktu.
Najprostszym i najszybszym etapem w miniprzedsi biorstwie okazał si proces
produkcji. Każdy miał przydzielone zadanie. Jedni kupowali materiały, inni szukali
efektownych wzorów potrzebnych do wykonania flakonów oraz wieczników. Każdej
osobie lub grupie został przedzielony poszczególny produkt, którego wytwarzaniem
zajmowała si
podczas okresu działania miniprzedsi biorstwa. Sprawami
organizacyjnymi oraz podziałem obowiązków zajmował si dyrektor naczelny. Nad
sprawami finansowymi czuwało dwóch dyrektorów finansowych, którzy organizowali
działalno ć
tak, aby przynosiła ona jak najwi ksze zyski. Ponadto byli
odpowiedzialni za ostateczne ustalanie cen oraz promocji. Wszystkie działania
konsultowali z pozostałymi członkami grupy. System ustalania cen polegał na
podnoszeniu cen w okresie wzmożonego popytu ( wi ta okoliczno ciowe) oraz
organizowaniu promocji w chwilach małego zapotrzebowania na wytwarzane
produkty.

Plakat promujący SURPRISź
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Przykłady produktów sprzedawanych przez
miniprzedsi biorstwo SURPRISźŚ
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3.Rynek i działania marketingowe.
Miniprzedsi biorstwo SURPRISź działało na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w
Łańcucie. Odbiorcami produktów byli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Potrzeby
naszych klientów poznawały my poprzez ankiety i rozmowy. Biorąc pod uwag to, iż
klienci mają potrzeby podobne do naszych mogły my przewidzieć jaka oferta byłaby
dla nich korzystna. Najcz ciej oczekiwali od nas produktów użytku codziennego.
Na terenie naszego liceum działały również inne miniprzedsi biorstwa: Nifanta,
PUDŁO!, Glassis oraz Drobiazg. Każde z nich prowadziło innego rodzaju
działalno ć. Najwi kszą konkurencją okazało si dla nas PUŹŁO!. Nasi rówie nicy
już od pierwszego dnia wykazali si ciekawą reklamą. Ich produktami były
okoliczno ciowe pudełka, które przyciągały uwag klientów. Jednakże nasze
produkty cieszyły si dużym zainteresowaniem, ponieważ zostały wykonane
własnor cznie z ogromną staranno cią. Co wi cej były różnorodne, co dodatkowo
przyciągało klientów do stoiska firmy. Głównym kanałem dystrybucji było stoisko
rozstawiane na głównym holu naszej szkoły.
Sprzedaż prowadziły my w każdy poniedziałek i rod na długiej przerwie.
Dodatkowo, produkty rozprowadzały my w firmach naszych rodziców. Rozwijając
naszą firm obserwowali my wzrost i spadek
popytu oraz
próbowały my
dostosować podaż.
W celu pozyskania klientów wykorzystały my nast pujące metodyŚ
-reklama na facebooku
-ogłoszenia promujące miniprzedsi biorstwo znajdujące si w szkole
-napis nazwy firmy nad naszym stoiskiem
-ustne afiszowanie firmy.
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Zależno ć mi dzy produkcją a sprzedażą

Sprzedaż przy stoisku
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4.Żinanse miniprzedsiębiorstwa.
ródłem finansowym miniprzedsi biorstwa SURPRISź były pieniądze wchodzące w
skład kapitału założycielskiego wynoszącego 50 zł. Nie korzystały my z darowizn,
pożyczek oraz innych form pomocy, gdyż udało nam si zorganizować pieniądze w
taki sposób, że wystarczyły na rozwini cie miniprzedsi biorstwa w bardzo dobrym
stopniu. Wraz z rozwojem firmy wzrastały zyski. W ten sposób pozyskiwały my
rodki potrzebne do dalszego funkcjonowania firmy. W sprawach finansowanych
bardzo pomocny okazał si jeden z naszych konsultantów.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.11.2014 do 31.03.2015
Przychody wg PKPiR
Koszty wg PKPiR
Dochód (przychody-koszty)
Składki na ubezpieczenia społeczne
Dochód po odliczeniach
Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy
Odliczenie od podatku
Zysk netto
Nale ny podatek
ROE

126,83 zł
55,37 zł
71,46 zł
29,76 zł
41,70 zł
42,00 zł
7,98 zł
9,44 zł
32,26 zł
0,00 zł
32,26 złŚ 50 zł*100%= 65%

Finanse miniprzedsi biorstwa SURPRISź w zależno ci od danego miesiąca (w zł) narastająco.
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5.Organizacja i zarządzanie.
Praca miniprzedsi biorstwa organizowana była na podstawie wniosków wysuwanych
po każdym podejmowanym przez nas działaniu. Starały my si na bieżąco
poprawiać bł dy i udoskonalać SURPRISE.
Wszystkie funkcje zostały przydzielone na drugim spotkaniu miniprzedsi biorstwa.
W związku z tym, że wszyscy pracownicy znali si dłuższy okres czasu oraz wiedzieli
kto ma odpowiednie predyspozycje do pełnienia funkcji zajmowanych w firmie, to
postanowiły my wybrać wszystkie funkcje za pomocą głosowania nad którym czuwał
dyrektor naczelny, który sprawował opiek nad miniprzedsi biorstwem SURPRISź i
zajmował si bieżącymi sprawami organizacyjnymi. Został on powołany na spotkaniu
organizacyjnym miniprzedsi biorstwa.
Sprawami związanymi z finansami zajmował si dyrektor do spraw finansowych.
Prowadził rozliczenia, podpowiadał jak możemy uzyskać wi ksze dochody. Dyrektor
do spraw marketingu zajmował si głównie reklamą naszego miniprzedsi biorstwa.
Wszystkie sprawy bieżące przedyskutowywane były przez wszystkich członków
SURPRISE, a najważniejsze decyzje zatwierdzane były przez dyrektora naczelnego.
Źodatkowo w skład naszego miniprzedsi biorstwa wchodziło kilku wspólników,
którzy
również
pełnili
bardzo
istotne
funkcje.
Zebrania organizowały my możliwie jak najcz ciej. Odbywały si one we wtorki i
czwartki. Łącznie w czasie naszej działalno ci było ich około 30.
Korzystały my z pomocy konsultantów. Byli nimi : Źariusz Kura (Zarząd Dróg
Powiatowych w Łańcucie) oraz Paweł Buk (POTOK S.C.). Konsultanci pomogli nam
w zapoznaniu si z funkcjonowaniem miniprzedsi biorstwa oraz okazali si pomocni
podczas
prowadzenia
finansów
miniprzedsi biorstwa
SURPRISź.
Jeste my zadowoleni ze współpracy. Każdy z nas rozwijał swoje talenty, robiły my to
co lubimy, a dodatkowo uczyły my si jak należy prowadzić własną działalno ć, co
może zaowocować w przyszło ci. Problemy pojawiały si u nas zwłaszcza w
początkowej fazie naszego istnienia. Musiały my włożyć dużo starań w pozyskanie
klientów. W tym przypadku pomogła nam nasza kampania reklamowa. W trudnych
chwilach, które zdarzały si rzadko mogły my liczyć na wzajemne wsparcie.
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Produkt SURPRISE

Liczba spotkań SURPRISź w czasie działalno ci.

9

6.Podsumowanie.
Wszystkie założenia biznesplanu zostały zrealizowane. Nasze produkty zyskały duże
zainteresowanie ze strony społeczeństwa szkolnego. Podczas naszych działań
zauważyły my jak ważne są działania promocyjne.
Podczas funkcjonowania naszego miniprzedsi biorstwa poznały my jego mocne i
słabe strony oraz szanse i zagrożenia które na nas czekały.









Strengths (mocne strony)
zgrany i pracowity zespół
kreatywno ć i staranno ć członków
grupy
zróżnicowana i ciekawa oferta
zaspokajanie potrzeb klientów
sprzedaż drobnych upominków na
każdą okazje
zdobycie zaufania klientów
Opportunities (szanse)
poparcie dla naszych działań
zainteresowanie kupnem
produktów poza rodowiskiem
szkoły








Weaknesses (słabe strony)
wspólnicy mieszkają w rożnych
miejscowo ciach, co utrudnia
organizacje działalno ci.
brak wystarczającej wiedzy o
prowadzeniu dokumentacji
finansowej
brak czasu na wi kszą produkcje ze
wzgl du na dużą liczb zaj ć
szkolnych
Threats (zagro enia)
wysoka konkurencja na rynku
szkolnym i lokalnym
niskie zainteresowanie kupnem
produktów na terenie szkoły

Mimo kilku niepowodzeń udało nam si pokonać nasze słabe strony oraz zagrożenia.
Za najwi kszy sukces uważamy to, ze nasze produkty i praca cieszyły si dużym
uznaniem. Udało nam si zaspokoić potrzeby klientów. Miały my również okazje
rozwinąć nasze zainteresowania. Jeste my dumne z tego, ze mimo tak krótkiej
współpracy okazała si
ona bezkonfliktowa. Za sukces uważamy również
poszerzenie sprzedaży poza teren szkoły. Przede wszystkim cieszmy si z
zadowolenia klientów naszymi produktami. Zdobyły my potrzebną wiedz do
prowadzenia własnej działalno ci w zakresie zarządzanie, marketingu, ksi gowo ci
oraz produkcji. Z pewno cią przyda si to nam do dalszego życia i pomoże w
przyszło ci rozwinąć dobrze prosperującą firm .
Klienci zauważyli, że miniprzedsi biorstwo SURPRISź ma duży potencjał. Wielu
usługobiorców żałuje, że zbliża si termin zakończenia działania tej firmy.
Wypowiedzi konsumentów skłaniają nas do refleksji na temat szansy rozwoju naszej
firmy w przyszło ci. Wysun ły my wnioski, że je li planujemy prowadzenie
działalno ci o podobnej tematyce, to musimy popracować nad kwestiami
organizacyjnymi. Uważamy również, że z obecnymi konkurencyjnymi cenami nasze
produkty cieszyłyby si dużym zainteresowaniem w lokalnej społeczno ci.

10

