Raport z działalności
mini przedsiębiorstwa
MISZ MASZ

email: misz.masz303@gmail.com

1.PRZEGLĄD MINIPRZEDSIĘBIORSTWA:
Nazwa:

Misz Masz

Numer identyfikacyjny:

277-4-9-11-15

Nazwa szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka
Sienkiewicza

Miejscowość:

Łańcut

Imię i nazwisko opiekuna:

mgr Marta Kaczmarczyk

Rok działalności:

2015/2016

Liczba wspólników:

8

Kapitał założycielski:

70 zł

WSPÓLNICY ORAZ ICH FUNKCJE:

Dorota Dąbek- dyrektor ds. marketingu

Sylwia Balawender- wspólnik

Katarzyna Misiąg- wspólnik

Dominika Kłak- dyrektor naczelny

Barbara Walczak- wspólnik

Magdalena Łuczyk -wspólnik

Tomasz Płoszaj- dyrektor ds. finansów

Kacper Gwizdak- wspólnik

CEL BIZNESOWY:
Miniprzedsiębiorstwo Misz Masz za główny cel biznesowy uznało
zaspokojenie potrzeb klientów w branży związanej ze sprzedażą ozdób z
drewna, również wyprodukowanie i sprzedaż jak największej ilości wyrobów,
aby osiągnąć możliwie wysokie zyski finansowe. Strategia działania ustalana na
podstawie długich rozważań i zdobywania wiadomości na temat procesów
zachodzących w różnych firmach miała jasno określony przebieg. Zaczęliśmy
od uregulowania wszystkich spraw formalnych, wybraliśmy dyrektorów oraz
wspólników, każdemu członkowi miniprzedsiębiorstwa zostały przedstawione
jego zadania, ustaliliśmy kapitał założycielski, przygotowaliśmy stoisko na
terenie naszej szkoły i wzięliśmy się za produkcję, a następnie sprzedaż
produktów. Staraliśmy się również, aby nasza firma była przyjazna dla
środowiska. Produkujemy na zamówienie, dotrzymujemy umówionych
terminów. Jesteśmy gotowi do uznawania reklamacji, czy też przeróbek
określonych produktów zgodnie z życzeniem klienta.

2.PRODUKT /USŁUGA ORAZ PROCES PRODUKCJI
Nasze produkty pełnią przede wszystkim funkcję ozdobną (drewniane
serduszka) i dekoracyjną w mieszkaniu (ozdoby świąteczne i okolicznościowe).
Nie są produktami „pierwszej potrzeby”, mają cieszyć oko.
Produkty są oryginalne, niepowtarzalne, klient może nabyć je po niskiej cenie w
swoim miejscu nauki lub pracy.
Nasz produkt wyróżnia spośród innych dostępnych na rynku niepowtarzalność,
niska cena, możliwość wyprodukowania na zamówienie według oczekiwań i
potrzeb klienta, na umówiony termin lub szczególną okazję.
Stosujemy w produkcji materiały przeznaczone do wyrzucenia, łatwe do
utylizacji lub ponownego przetworzenia.

Drewniane serca
Te małe ozdoby wykonane są z drewna sosnowego. W sprzedaży mamy trzy
różne wielkości. Każde z serc było wycięte, następnie starannie oszlifowane. Po
oszlifowaniu każda sztuka była ręcznie malowana dwoma warstwami białej
farby akrylowej. Po wyschnięciu ozdabiane techniką decupage a następnie
pokrywane kilkoma warstwami lakieru do drewna. Tak wykończone ozdoby
trafiały na nasze stoisko znajdujące się na szkolnym holu. Wybór techniki
decupage pozwolił nam na dużą swobodę przy wyborze wzorów i kolorów
naszych produktów. Wykonywaliśmy także specjalne zlecenia na zamówienie.

Nasze miniprzedsiębiorstwo „Misz Masz” oferowało również wyjątkowe,
starannie, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne i inny drobny asortyment.

Bombki
Są to ozdoby wykonane na bazie kuli ze styropianu. Bombki były ozdabiane
cekinami lub tasiemką w różnych kolorach i wzorach według naszego projektu
choć nie brakowało też zamówień na zestawy. Aby odpowiednio przymocować
cekiny potrzebne są szpilki, które są krótsze od normalnych. Do wykonania
takiej ozdoby potrzeba precyzji, dużo czasu i cierpliwości. Zwykle pokrycie
cekinami jednej bombki trwało od 2 do 3 godzin. Na sam koniec doczepialiśmy
do niej specjalne uchwyty by móc ją później powiesić na choince. W sprzedaży
dostępne było pięć rozmiarów.

Słoiki świąteczne
Jest to zrobione z łańcucha i styropianowej podstawy drzewko świąteczne
zamknięte w słoiku z wodą destylowaną i brokatem co dało wrażenie
padającego śniegu. Konstrukcja choinki była przymocowana do wieczka z
dużego słoika, następnie zanurzona w słoiku z wodą i brokatem (w białym i
niebieskim kolorze). Słoik zakręcono a całość uszczelniono silikonem, który
zamaskowaliśmy tasiemką ze świątecznym motywem.

Renifery
To ozdoby wykonane filcu, każdy własnoręcznie uszyty. Na arkuszu filcu
odrysowujemy kształt z wcześniej wykonanej formy, całość starannie
wycinamy. Do wykonania jednego renifera potrzeba wyciąć po dwie sylwetki
gdyż obie zszywamy i wypychamy watą. Gdy podstawa jest już gotowa tak
samo wycinamy drobne elementy takie jak rogi, nos, oczy i przyklejamy
gorącym klejem. Serca walentynkowe zostały wykonane według tego samego
schematu lecz przy użyciu materiału.

Przegląd produktów
Drewniane serca

Bombki

Renifery

Serca walentynkowe
Słoiki świąteczne

Cena produktów została dostosowana do możliwości naszych klientów
(ankieta), przy jej ustalaniu zastosowaliśmy też metodę kosztową.
Sprawdziliśmy też ceny podobnych produktów w okolicznych sklepach i
Internecie.
Marża została ustalona poprzez odliczenie kosztów wytworzenia produktu od
orientacyjnej ceny, jaką mogliśmy zaproponować naszym klientom. Cena netto
została ustalona jako suma kosztów produkcji oraz marży.
Do produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy materiały, które sami
pozyskujemy
np. cekiny, drewno, serwetki, różne materiały, farby.

Oto nasza ankieta, którą przeprowadziliśmy w naszej szkole (5 klas, 115
uczniów);
1. Co przykuwa twoją uwagę na stoiskach miniprzedsiębiorstw?
2. Ile jesteś w stanie wydać na pojedynczy produkt?
3. Czy podobają ci się produkty wykonane własnoręcznie?
4. Czy byłbyś zainteresowany kupnem ozdób okolicznościowych?
5. Jakie kolory lubisz?
Uczniowie wypowiedzieli się, że lubią stoiska estetycznie wykonane, ze
starannie wyeksponowanym towarem, przystępnymi cenami, miłą obsługą.
Podobają się produkty wykonane własnoręcznie, o ciepłych kolorach.
Staraliśmy się sprostać ich oczekiwaniom.
Rynek na którym działaliśmy to była tylko i wyłącznie nasza szkoła. W niej
sprzedawaliśmy produkty oraz zwoływaliśmy spotkania dotyczące marketingu i
produkcji . Odbiorcami naszych wyrobów byli uczniowie i nauczyciele I
Liceum ogólnokształcącego w Łańcucie . Rozpoczęcie działalności
rozpoczęliśmy przy pomocy plakatów (własnoręcznie wykonanych)
rozwieszonych w szkołach.Przeprowadzaliśmyankietę aby dowiedzieć się co
będzie kupować młodzież . Działania marketingowe prowadzone były poprzez
radio węzeł w szkole i sprzedaż osobistą. W szkolnej gazetce ukazał się artykuł
o naszej firmie.
Naszą konkurencją na terenie szkoły do, której uczęszczamy były
miniprzedsiębiorstwa założone przez naszych kolegów tj: Paper Dreams,
Ledecor. Każda z tych firm zajmowała się wytwarzaniem produktów i usług z
branży kompletnie innego rodzaju.

4.FINANSE MINIPRZEDSIĘBIORSTWA
Wydatki i dochody mini w złotych
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Sprawozdanie finansowe za okres od 18.11.2015 do 31.03.2016r.

L.P.

INFORMACJA

WARTOŚĆ[zł]

Przychody wg PKPiR narastająco
- w tym darowizny
Koszty wg PKPiR narastająco

389.39
0.00
188.28

3.

Dochód (przychody - koszty)
poz.1 – poz.2

201.11

4.

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.

Dochód po odliczeniach
poz.3 – poz. 4

171.07

6.

Podstawa opodatkowania
(poz.5 zaokrąglona do pełnych złotych)

171.00

7.

Podatek dochodowy
19% z poz.6

8.

Odliczenie od podatku:
ubezpieczenie zdrowotne narastająco
- 7,75% podstawy wymiaru składki
Kwota odliczenia nie może być większa niż podatek.

9.

Należny podatek
poz.7 – poz.8 po zaokrągleniu do pełnych złotych

10.

Zysk netto (nadwyżka finansowa)
poz.5 – poz.8 – poz.9

11.

Kapitał własny

1.
2.

12.

Stopa zwrotu na kapitale
własnym ROE

30.04

32.49
9.84

23.00
138.23
70.00
197.5 %

5.ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
W skład naszego mini przedsiębiorstwa wchodzi 8 osób, którym przydzieliliśmy
odpowiednie funkcje na podstawie umiejętności. Przy przydzielaniu funkcji
braliśmy pod uwagę predyspozycje wspólników.
Dyrektorem została osoba kreatywna, która zmobilizowała grupę do działania i
systematyczności spotkań. Specjalistą ds. finansów wybraliśmy osobę o
zainteresowaniach ekonomicznych i zdolności rachunkowej. Księgową została
osoba systematyczna, odpowiedzialna i precyzyjna. Specjalistkami ds.
marketingu zostały osoby twórcze i pomysłowe, które zajęły się projektem
produktów naszej firmy. Pozostałe osoby zajmowały się dystrybucją produktów
oraz ich sprzedażą. Okazały się bardzo aktywne i komunikatywne, wyszły
naprzeciw potrzebom klienta.
Współpraca przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze, bez większych
konfliktów. Wspólnie podejmowaliśmy decyzje i omawialiśmy sposób ich
realizacji podczas spotkań całego zespołu.
Wszyscy byliśmy zadowoleni i cieszyliśmy się efektywną pracą.Od chwili
rozpoczęcia działalności odbyliśmy kilkanaście spotkań wspólników, podczas
których omawialiśmy ważne kwestie dotyczące naszej działalności.

6.PODSUMOWANIE
Założenia i działania zawarte w naszym planie udało się zrealizować w
znacznym stopniu. Zdecydowanie najmocniejszą stroną naszego
miniprzedsiębiorstwa był ciekawy pomysł i bardzo dobra jakość wykonania
naszych produktów oraz minimalizacja kosztów wyrobu produktu.
Zdecydowanie nauczyliśmy się w znacznym stopniu lepiej zarządzać finansami.
Rozwinęliśmy ponadto nasze pasje. Największą przeszkodę stanowił mały rynek
zbytu. Nasza firma posiada duże możliwości rozwoju w przyszłości. Potrzeba by
jednak zgromadzenia ogromnej ilości kapitału inwestycyjnego, który trzeba by
przeznaczyć na promocję firmy i co najważniejsze na znaczne zwiększeniejej
produkcji. Ogromną nadzieją byłby także duży rynek zbytu o możliwość
rozszerzenia oferty wytwarzanych produktów. Nie bez znaczenia pozostaje
zdolność prowadzenia dystrybucji w Internecie. Wszystko jednak przyćmiewa
słaba znajomość rynku, duża konkurencja i ogromne koszty potencjalnego
rozwoju.

