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Michał Siwek, dyrektor małej polskiej firmy produkcyjnej, nie bawił się zbyt dobrze podczas
zimowych wakacji w Cortina d'Ampezzo. Chociaż starał się skupić na zapierających dech
w piersiach widokach włoskich Alp, nie mógł oderwać myśli od zeszłorocznych kiepskich
wskaźników finansowych. Nagle, podczas jednego z ekstremalnych zjazdów po zaśnieżonym
stoku, przyszedł mu do głowy genialny pomysł. Był tak podekscytowany, że wykonał awaryjne
hamowanie w połowie stoku, prawie powodując wypadek. Chwycił swojego smartfona i szybko
wybrał numer swojej asystentki.
 Słuchaj, doznałem objawienia...
 Panie Michale, rozumiem, ale przecież miał Pan się dobrze bawić we Włoszech a nie
myśleć o problemach w Polsce.
 Tak, tak, ale posłuchaj – wiem co musimy zrobić żeby firma wyszła na prostą.
Zorganizuj spotkanie zarządu na przyszły tydzień żebyśmy mogli wszystko omówić jak
wrócę. Skontaktuj się też z panem Kubiakiem i wyślij mu nasze dane finansowe,
a zwłaszcza strukturę należności naszych klientów. Zaraz wyślę Ci na niego namiary
SMSem.
 W porządku, szefie, zrobione. A Pan niech spróbuje odpocząć przez resztę wakacji.
Jak tylko Siwek skończył rozmawiać ze swoją asystentką zadzwonił do pana Kubiaka i zapoznał
go pokrótce z sytuacją firmy. Kubiak wstępnie przyjął propozycję współpracy, ale zaznaczył, że
najpierw musi przyjrzeć się wszystkim danym, nie tylko finansowym ale również tym
dotyczącym konkurentów, łańcucha wartości i klientów firmy.
„To będzie prawdziwa bomba!” pomyślał Michał z uśmiechem i poszusował dalej.
Po powrocie z wakacji Siwek spotkał się z panem Kubiakiem i jego zespołem na warsztatach
zorganizowanych przez miejscową Izbę Handlową. Warsztaty dotyczyły wykorzystywania
analizy przeszłych danych finansowych do sporządzania scenariuszy zarządzania i planów
działania. Studia przypadku omawiane na tych warsztatach zawierały wiele ciekawych
przykładów, które zdaniem Siwka mogły pomóc jego firmie odzyskać impet.
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Maria, asystentka Siwka, przygotowała wszystkie informacje, o które prosił Kubiak i przesłała je
w następującej formie.

Podstawowe informacje o firmie: WYKROPOL.pl
WYKROPOL.pl jest jedną z tysięcy małych (zatrudniających do 50 pracowników) firm
w województwie wielkopolskim. Jest to typowa firma sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
zatrudniająca 18 pracowników na pełnych etatach. Firma działa w branży poligraficznej
i produkuje na zamówienie wykrojniki do linii produkcyjnych opakowań tekturowych. Założona
została w 1998 roku jako polsko-niemiecka spółka. W 2006 roku strona polska wykupiła
zagraniczne udziały i firma przyjęła nazwę WYKROPOL.pl.
Chociaż nazwa WYKROPOL.pl mogłaby sugerować że jest to firma dot-com, jej działalność nie
jest wcale oparta na koncepcjach e-biznesu. Firma wprawdzie ma informacyjną stronę
internetową na dobrej pozycji w wyszukiwarce Google (we współpracy z producentem
interaktywnych reklam), która zawiera formularz kontaktowy do składania zamówień ale
w praktyce nie jest on nigdy używany – klienci wolą komunikować się za pomocą zwykłych
e maili.
Jeśli chodzi o inne rozwiązania informatyczne, firma korzysta z elektronicznego systemu
wystawiania faktur. Wprowadziła również systemy zarządzania produkcją łączące wszystkie
stanowiska pracy na linii produkcyjnej. Nie wprowadzono jeszcze systemu kodów kreskowych
(każda informacja musi być wprowadzana ręcznie) ale kierownictwo firmy planuje w niedługim
czasie zakup takiego rozwiązania.
Struktura firmy składa się z trzech oddziałów:
● Zarząd,
● Pracownia Projektowania Komputerowego,
● Linia produkcyjna.
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W skład zarządu firmy wchodzą 4 osoby: prezes zarządu, dyrektor, kierownik ds. sprzedaży
i sekretarz. Prezes zarządu jest jednocześnie właścicielem firmy. Dyrektor jest doświadczonym
menadżerem zajmującym się interesami firmy od jej powstania. Kierownik ds. sprzedaży
zajmuje się zdobywaniem nowych zamówień. Jego praca polega głównie na podróżowaniu po
Polsce i odwiedzaniu jak największej liczby potencjalnych klientów. Prezes firmy jest
zadowolony z wyników jego działalności.
Pracownia Projektowania Komputerowego jest odpowiedzialna za przygotowanie rysunków
technicznych wykrojników na podstawie specyfikacji dostarczonych przez klientów. W skład
pracowni wchodzi czterech wykwalifikowanych inżynierów.
Pozostałych 10 pracowników zatrudnionych jest przy linii produkcyjnej. Dwa z pięciu stanowisk
wymagają wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Te stanowiska to laser
(wykorzystywany do przygotowania schematów wykrojników) oraz giętarka pneumatyczna. Oba
te urządzenia wymagają ogromnej precyzji – końcowa jakość produktu w dużej mierze zależy od
prawidłowości wykonania czynności na tych dwóch stanowiskach.
Branża produkcji wykrojników nie jest łatwa. Konkurencja jest olbrzymia w porównaniu do
popytu – jest około 15 bezpośrednich konkurentów w sektorze MSP i dwie duże firmy: Marbach,
międzynarodowy,

zatrudniający

ponad

1000

pracowników,

producent

wykrojników

i specjalistycznych noży do tych produktów; oraz Chespa, również duża firma oferująca
kompleksowe rozwiązania dla poligrafii, od wykrojników do farb oraz projektowania opakowań.
Istnieje również duża liczba prywatnych wytwórców zwanych „producentami garażowymi” (bo
produkują wykrojniki w swoich garażach), którzy psują rynek oferując wykrojniki po niskich
cenach.
Łańcuch wartości
Według M.E. Portera, głównym źródłem przewagi konkurencyjnej jest nie tylko wydajność
działalności całej firmy ale także wydajność poszczególnych rodzajów działań, które podejmuje
ona dostarczając na rynek swój produkt. Te czynności stanowią łańcuch wartości. Jeśli firma
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korzysta z usług innych firm (np. w dystrybucji, logistyce, marketingu, zakupach, produkcji),
każdy podmiot przyczynia się do tworzenia łańcucha wartości danego produktu. Firma
WYKROPOL.pl sprowadza, głównie z Niemiec, specjalistyczne noże. Inne materiały potrzebne
do produkcji, takie jak sklejka do cięcia laserem (sklejka brzozowa o sprecyzowanych
parametrach), elementy metalowe i ogumowanie kupowane są w Polsce. Jakość polskich
materiałów jest przeciętna ale są one o wiele tańsze niż ich zagraniczne odpowiedniki.
Na podstawie zamówienia dostarczonego przez klienta przygotowywane są rysunki techniczne
wykrojników. Następnie przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu (plotery, laser, frezarki
itp.) wytwarza się wykrojniki. Gotowe produkty odbierane są przez samych klientów albo
dostarczane są transportem własnym firmy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Stałymi klientami firmy są przedsiębiorstwa będące największymi producentami opakowań na
polskim rynku, małe rodzinne firmy poligraficzne oraz firmy z Unii Europejskiej i spoza niej.
Wykrojniki używane są do wycinania z arkuszy konkretnych kształtów, np. do produkcji
opakowań tekturowych. Opakowania te sprzedawane są potem producentom, którzy pakują
w nie swoje produkty, np. słodycze.

Dostawcy
dostawców

Dostawcy

WYKROPOL.pl

Klienci

Klienci
klientów

Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa firmy jest dosyć trudna. Mimo, że dochody ze sprzedaży wzrastały
w ostatnich latach o około 15% rocznie, wskaźnik płynności bieżącej firmy przez ostatnie trzy
lata nie przekroczył 1,27. A wskaźnik płynności szybkiej wahał się pomiędzy 1,07 a 1,16. Tak
niewielka różnica pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami spowodowana jest tym, że większość
aktywów obrotowych firmy stanowią należności krótkoterminowe (ok. 80%). Ta zależność
ilustruje jeden z głównych problemów, z którymi firma się zmaga – ściągalność należności.
Wielu klientów wymusza prolongatę terminu spłaty lub nie płaci w ogóle. Taka sytuacja stanowi
realne zagrożenie dla płynności finansowej firmy.
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Zobowiązania
Kredyty długoterminowe

31-12-2009
- zł

31-12-2010
187 500,00 zł

Kredyty krótkoterminowe

175 000,00 zł

67 857,86 zł

Dostawcy

349 280,46 zł

324 630,92 zł

Podatki

369 712,68 zł

732 018,81 zł

Wynagrodzenia

48 227,44 zł

56 149,42 zł

Inne

18 592,42 zł

10 833,40 zł

Ogółem

960 813,00 zł

1 378 990,41 zł

Należności

31-12-2009

31-12-2010

Zobowiązania klientów

956 681,46 zł

1 284 837,35 zł

Ogółem

956 681,46 zł

1 284 837,35 zł

Siła przetargowa klientów
Silna konkurencja w sektorze poligraficznym źle wpłynęła na rynek. Firmy bezwzględnie walczą
o każdego klienta ignorując potencjalne ryzyko i wydatki związane z realizacją każdego
zamówienia. Główne czynniki, które komplikują sytuację to:


Indywidualizacja – zamówienia są najczęściej zindywidualizowane dlatego, że każdy
produkt (opakowania, puzzle, stojaki) wymaga innego wykrojnika. To sprawia, że
masowa produkcja wykrojników jest praktycznie niemożliwa.



Różnice w jakości – trudno jest konkurować wysoką jakością produktów. Niewiele firm
w branży poligraficznej docenia bardzo dobrą jakość wykrojników. Dla większości
klientów przeciętna jakość jest zupełnie wystarczająca bo trudno jest dostrzec różnicę
pomiędzy opakowaniami wyciętymi przez dwa wykrojniki o różnej jakości.



Transport – firmy w branży poligraficznej przyzwyczaiły się do tego, że
odpowiedzialność i koszty związane z transportem wykrojników ponoszone są przez ich
producentów, co zwiększa ich koszty operacyjne.

7

Z powodu tej brutalnej walki każda firma robi co może żeby pozyskać jak najwięcej klientów.
Powoduje to, że niektórzy klienci czują się tak potężni, że po prostu odmawiają zapłaty za
wykrojniki, a inni wydłużają okres spłaty zobowiązań nawet to sześciu miesięcy! Poza tym,
większość z tych, którzy odmawiają zapłaty to klienci których faktury opiewają na niewielkie
kwoty. Utrudnia to dochodzenie należności na drodze sądowej bo często koszty postępowania
sądowego przeciwko takiemu klientowi byłyby wyższe niż ewentualny zysk. Wszystkie te
czynniki powodują, że siła przetargowa klientów jest bardzo duża.

Spotkanie
Zespół pana Kubiaka przez tydzień analizował wszystkie dane a później przygotował krótkie
zestawienie problemów firmy WYKROPOL.pl. Najważniejsze zagadnienia dotyczyły siły
przetargowej klientów, którzy nie wywiązują się terminowo z finansowych zobowiązań, oraz
dużej konkurencji. Zespół zebrał również potrzebne dane do przygotowania analizy wiekowej za
ostatni rok (patrz Załącznik 1), która miała posłużyć za podstawę dla dalszych analiz
i opracowania scenariuszy.
Spotkanie z zarządem firmy WYKROPOL.pl zaplanowane jest na przyszły tydzień a Ty
będziesz w nim uczestniczył jako jeden z członków zespołu pana Kubiaka.
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Załącznik 1: Sprzedaż głównym klientom oraz dostawy od głównych dostawców
KLIENCI

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Fokal

- zł

20 300,43 zł

- zł

8 094,48 zł

30 579,13 zł

39 187,54 zł

11 178,08 zł

43 299,02 zł

20 171,95 zł

27 880,97 zł

5 524,80 zł

8 608,41 zł

Ramzes

40 472,38 zł

6 167,22 zł

13 876,24 zł

21 585,27 zł

25 953,71 zł

- zł

34 305,16 zł

34 690,61 zł

14 518,66 zł

3 212,09 zł

5 396,32 zł

- zł

Dino

25 054,33 zł

4 753,90 zł

- zł

- zł

6 681,15 zł

21 842,23 zł

- zł

18 244,69 zł

- zł

17 987,72 zł

2 569,67 zł

35 333,03 zł

Printex

6 167,22 zł

256,97 zł

17 602,27 zł

- zł

5 781,77 zł

34 305,16 zł

44 069,92 zł

32 377,90 zł

- zł

- zł

17 730,76 zł

16 959,85 zł

Chocoberr
y

4 111,48 zł

- zł

5 139,35 zł

36 874,83 zł

10 921,12 zł

39 572,99 zł

29 294,29 zł

42 399,63 zł

9 250,83 zł

12 591,41 zł

41 757,21 zł

14 775,63 zł

Compal

6 038,74 zł

8 736,89 zł

33 791,22 zł

- zł

11 563,54 zł

19 015,59 zł

27 367,04 zł

- zł

21 199,82 zł

18 373,17 zł

3 469,06 zł

30 193,68 zł

Inni

6 038,74 zł

32 120,93 zł

- zł

1 413,32 zł

5 396,32 zł

3 212,09 zł

33 405,77 zł

- zł

4 111,48 zł

39 444,51 zł

- zł

10 535,67 zł

DOSTAW
CY

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Knivex

6 070,60 zł

2 272,42 zł

5 421,34 zł

8 050,85 zł

9 251,98 zł

4 642,22 zł

9 024,74 zł

8 765,03 zł

- zł

- zł

6 265,38 zł

2 824,29 zł

SuperLaser

11 102,38 zł

- zł

- zł

3 181,38 zł

8 829,96 zł

- zł

1 525,77 zł

6 979,56 zł

1 038,82 zł

7 044,49 zł

2 175,03 zł

6 395,23 zł

Drutex

6 914,64 zł

- zł

9 511,69 zł

3 343,70 zł

6 232,91 zł

6 752,32 zł

1 395,91 zł

2 759,36 zł

8 343,01 zł

1 071,28 zł

- zł

5 129,17 zł

MachineR

4 869,46 zł

2 045,17 zł

9 479,22 zł

3 181,38 zł

1 785,47 zł

- zł

3 733,26 zł

- zł

7 141,88 zł

- zł

11 037,45 zł

10 875,14 zł

Tint

10 128,48 zł

- zł

6 005,67 zł

4 804,54 zł

4 934,39 zł

- zł

7 239,27 zł

- zł

2 110,10 zł

7 239,27 zł

9 154,59 zł

- zł

Inni

- zł

6 070,60 zł

5 194,09 zł

10 647,89 zł

- zł

7 076,95 zł

- zł

1 785,47 zł

9 803,85 zł

5 421,34 zł

1 623,15 zł

8 927.35 zł
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