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I. BEVEZETÉS 

 
A terv készítésének célja, hogy a vállalkozás vezetıje egy külsı, független audittal készített 

helyzetértékelés és javaslattétel alapján megalapozott fejlesztési és piacra-lépési döntéseket 

tudjon hozni. A terv nem a klasszikus felosztást követi, annak érdekében, hogy a vállalkozás 

vezetıje által elvárt igényeknek jobban megfeleljen. Az Export Terv kitér a vállalkozás 

jelenlegi és potenciális export-tevékenységének bemutatása, elemzésére, bemutatja a 

vállalkozás jelenlegi értékesítési politikáját, valamint marketingtevékenységekre vonatkozó 

javaslatokat fogalmazza meg. Jelen terv csak a lehetséges tervezési lépések egyike. Fontos 

eleme – mivel ilyen eddig nem készült – hogy tájékoztató jellegő üzleti tervként szolgáljon a 

partnerek, hitelintézetek felé, így hangsúlyos része a gazdaságosság és jelen állapotok 

vizsgálata is. 

 

 

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI 

 

 A vállalkozás neve Microcer d.o.o (Microcer Ltd., Microcer Kft.) 
 Tulajdonos(ok) neve Dukai István 

 Tulajdonosok származási országa Szerbia 
 A vállalkozás fı tevékenysége (i) Vegyes iparcikk nagykereskedelem 
 A vállalkozás fı termékei  kéziszerszámok; mezıgazdasági felszerelések, 

háztartási eszközök, sodronyok, láncok, 
munkaruházat, vegyes iparcikk, létrák és 
állványok 

 Vállalkozás címe (székhelye) 24420 Kanizsa Karañorñeva 37. 
Szerbia 

 Alapítás dátuma 1994 
 Honlap címe www.microcer.rs 
 Kapcsolattartó neve, e-mail címe, 

telefonszáma 
Dukai István, istvan@microcer.rs, 00 381 (24) 
875-045 

 Vállalkozásfejlesztési szervezetben, 
klaszterben, kamarában való tagság (a 
szervezet megnevezése) 

nem releváns 

 Iparág megnevezése, melyben a 
vállalkozás tevékenykedik 

iparcikk nagykereskedelem 
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III. A VÁLLALKOZÁS JELENLEGI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA  

 
Cégtörténet 

A Microcer Kft. 1994-ben alakult családi vállalkozásként a mai Szerbia északi részén, 

Magyarkanizsán. Kezdetben egy iparcikk-üzletet mőködtetett, tevékenysége rövid idın belül 

nagykereskedelemmel is kibıvült, amely ma már a vállalkozás fı tevékenysége. 

A vállalkozás jelenleg vegyes iparcikk-nagykereskedelemmel foglalkozik, vagyis 

kiskereskedések és multinacionális áruházláncok számára biztosít barkácsárut, illetve az 

építıiparban használt termékeket – kéziszerszámokat, kisgépeket, kötıelemeket, zárakat, 

vasalatokat, rögzítés-technikai eszközöket, mezıgazdasági- és kohó-szerárukat stb. A 

vállalkozás ennek megfelelıen a gyártóktól való közvetlen importot, raktározást és 

termékválaszték képzését, majd vevıi rendeléseinek teljesítését végzi saját szállítással. 

Saját tehergépjármőveivel az egész országot lefedı kiszállítást végez. Az értékesítés országos 

lefedettségét segíti az elmúlt évben (2010) indított területi képviselı program és webáruház is. 

Ma már négy üzletkötı munkatárs dolgozik az országban, akik személyesen keresik fel 

meglévı és leendı vásárlókat, hogy segíthessék igényeik kielégítését, vásárlásaik 

optimalizálását. 

 

A vállalkozás partnerei, vevıköre 

A Microcer Kft. tevékenységi körének megfelelıen a vevıi ügyfélkör és gyártó-beszállító 

partnerek között helyezkedik el. A vállalkozás közvetlen célcsoportja a régió, illetve az ország 

kis- és nagykereskedıi, akik számára széles termékpalettát kínálnak kiemelkedı szolgáltatási 

színvonallal és kiegészítı szolgáltatásokkal (pl.: kiszállítás, áruhitel). 

A cégvezetés üzletpolitikájának fı célja, hogy partnereikkel folyamatos és megbízható 

értékesítési kapcsolatot tartsanak fenn, részükre a piacon elérhetı legkedvezıbb 

konstrukciókat és árakat biztosítsanak. Emellett fı üzletépítési fejlesztési terve, hogy a teljes 

ellátási lánc mőködését szem elıtt tartva és innovatív megoldások nyújtásával egyre több 

(hozzáadott)értéket nyújtson megrendelıi, vevıi számára. 

A cég végsı fogyasztói a szőkebb régió, illetve az ország területén található háztartások, 

valamint a mezıgazdasági- és építıipari kisiparosok. A Microcer Kft. a kezdetektıl fogva arra 

törekszik, hogy nagykereskedıi szerepüket felhasználva biztosítsák a végfelhasználók 

számára, hogy a termékekhez a legkedvezıbb ár/érték aránnyal jussanak. 

A Microcer Kft. termékeit nagy tételben közvetlenül a gyártóktól szerzi be. Beszállító 

partnerei között a hazai, szerb gyártók mellett jelentıs a külföldi, fıként távol-keleti gyártó 
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üzemek száma is, ezek termékeinek közel 70%-át adják. A jelentıs beszállítói távolságok és a 

külföldi termékek behozatalához kapcsolódó vámtörvények miatt szükség van jelentıs 

raktárkészlet biztosítására. Ennek érdekében került kialakításra a nemzeti vámszabályok 

figyelembevételével a vámszabad raktárépület, melyet a közeljövıben kíván 

továbbfejleszteni. 

 

A vállalkozás telephelyei 

A magyarkanizsai székhely 814 m2-es területen elhelyezkedı irodákból és egy vámraktárból 

áll. A településen található a vállalkozás tulajdonát képezı 1920 m2-es alapterülető 

nagykereskedelmi raktárépület, valamint egy 52 m2-es bérelt mintabolt is. 

A régióban további három, 544, 107 és 442 m2-es alapterülető ügyviteli épületet és egy 92 m2-

es kiskereskedelmi üzletet üzemeltet a cég. Ezáltal biztosítva Szerbia csaknem teljes 

(körülbelül 70%-os) területi lefedettségét. 

Piaci pozíciója megtartása és további növelése érdekében új, még nagyobb vámszabad 

raktárépület kiépítését és Szerbia nagyobb városaiban kirendeltségek nyitását tervezi 5 éven 

belül a cégvezetés. 

 

Pénzügyi, gazdasági helyzet 

 

A teljesség igénye nélkül néhány pénzügyi mutató levezetésével és elemzésével közelebbi 

képet kapunk a vállalkozás elmúlt két évi gazdálkodásáról. 

A vállalkozás gazdasági helyzete stabil, értékesítésének árbevétele 4,54%-al növekedett. 

A vállalkozás adózás utáni eredménye ennek ellenére azonban 2009-rıl 2010-re 15%-ot 

meghaladó mértékben csökkent. A jelentıs készletforgalomnak köszönhetıen a 

legnagyobb költségtételt az anyagbeszerzés jelenti, az értékesítésben rejlı jövedelem 

stabilitását az anyagköltség/árbevétel arányszám statikus volta jól mutatja: 

Üzleti év Árbevétel (EUR) Anyagköltség (EUR) Arányszám 

2009 792 000 595 000 0,75 

2010 828 000 657 000 0,79 

 

Árbevétel arányos jövedelmezıség 

A forgalommal arányos eredményesség mutató a költséggazdálkodásról sokat elárul. 

Ebben az esetben a mutató akkor javul, tehát az eredmény a takarékos 

költséggazdálkodás révén emelkedik. 
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Üzleti év Adózott eredmény (EUR)       Árbevétel +  
egyéb bevételek (EUR) 

Arányszám 
 (ROS) 

2009 59 000 798 000 7,39 

2010 50 000 836 000 5,98 

 

Eladósodottsági mutató 

A mutató a cég eladósodottságát méri – milyen arányban finanszírozzák a lekötött eszközöket 

idegen források. 

 

Üzleti év Kötelezettségek (EUR) Összes eszköz (EUR) Arányszám 

2009 152 000 733 000 20,74 

2010 157 000 712 000 22,05 

 

 

Tıkevisszaforgás mértéke 

A hányados megmutatja, hány százalékkal bıvül a tulajdonosi tıke a tárgyévi eredmény 

visszaforgatása révén. 

 

Üzleti év Mérleg szerinti eredmény 
(EUR) 

    Saját tıke (EUR) Arányszám 
 (ROS) 

2009 59 000 581 000 10,15 

2010 50 000 555 000 9,00 

 

Saját tıke jövedelmezısége 

Értékelése csökkenı értéket mutat, mely azt jelenti, hogy a vállalkozás a tıkét 

jövedelmezıbben mőködtette 2009-ben. 

 

Üzleti év Adózott eredmény (EUR)     Saját tıke (EUR) Arányszám 
 (ROE) 

2009 59 000 581 000 10,15 

2010 50 000 555 000 9,00 

 

Bérjövedelmezıség 

A magas értékek elınyös képet mutatnak a vállalkozásról: az élımunka-felhasználás 

jövedelmezısége jó.  
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Üzleti év Adózott  eredmény (EUR)     Bér-és személyi jellegő 
ráforditás (EUR) 

Arányszám 
  

2009 59 000 74 000 79,73 

2010 50 000 68 000 73,53 

 

Az összes eszköz forgása 

A mutató az eszközgazdálkodás egészének globális fokmérıje. Megmutatja, hogy az összes 

eszköz hány fordulatot tesz, azaz hányszor térül meg az árbevételbıl a vizsgált idıszakban. 

Minél gyorsabb az eszközök forgása annál kisebb tıke lekötése szükséges a gazdálkodáshoz. 

Ez az érték növekedést mutat. 

 

Üzleti év Nettó árbevétel (EUR) Összes eszköz (EUR) Arányszám 

2009 792 000 733 000 1,08 

2010 828 000 712 000 1,16 

 

A készletek forgási ideje napokban 

Az érték elınyös, mivel 2010-re csökkenést mutat az elızı évhez képest, így ebben az évben 

a készletek kevesebb idıt töltöttek a raktárban. 

 

Üzleti év Készletek x 365 (EUR) Nettó árbevétel (EUR) Arányszám 

2009 99 280 000 792 000 125,35 

2010 97 090 000 828 000 117,26 
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IV. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 

 

A Microcer Kft. termékkínálata 

A Microcer Kft. széles termékválasztékot biztosít partnerei részére, mely több mint 1800 fajta 

árut tartalmaz. Fı termékcsoportok: 

 kéziszerszámok; 

 létrák, állványok; 

 háztartási eszközök; 

 mezıgazdasági felszerelések;  

 munkaruházat; 

 vegyes iparcikkek; 

 háztartási vegyi áru;  

 kisállat eledel. 

 

A vállalkozás honlapján a teljes termékpaletta felsorolása megtalálható. Regisztrált partnerei 

számára az árak és a készleten található mennyiség is megtekinthetı, melyet a cég 

webáruházában azonnal meg is vásárolhatnak. Részletes termékkatalógus a vállalkozás 

honlapján: www.microcer.rs. 

 

A vállalkozás szolgáltatás-kínálata 

Közvetlen gyártóktól történı beszerzésnek köszönhetıen a vállalkozás igen kedvezı árakkal 

áll kiskereskedelmi partnerei rendelkezésére. Továbbá fizetési határidıhöz kötött 

engedményeket kínálnak vásárlók részére, mely akár a teljes vételár 24%-át is elérheti. 

A gazdasági és piaci viszonyok figyelembe vételével a cégvezetés folyamatosan frissített, 

részletes nyomtatott, webes katalógust és árlistát biztosít ügyfelei részére, melyek az 

aktualizálást követı kiszállítás alkalmával nyomtatott formában a partner részére átadásra is 

kerülnek. 

A vállalkozás saját gépparkkal rendelkezik, annak érdekében, hogy a megrendelt, vagy 

megvásárolt termékek kiszállítását az ország egész területén, heti rendszerességgel 

ingyenesen biztosítani tudja.  

Igény esetén partnerei részére áruhitel nyújtásával is segíti együttmőködésük 

zökkenımentességét. 
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V. IPARÁG, PIAC ÉS VERSENYTÁRSAK ELEMZÉSE 

 

Iparági jellemzık 

A vegyes iparcikk kereskedelem meglehetısen széles, csaknem valamennyi fogyasztót érintı 

kereskedelmi tevékenység: a lakáson belüli karbantartások, javítások elvégzéséhez szükséges 

barkácsárutól az asztalosok, lakatosok, villanyszerelık munkavégzése során felhasznált 

anyagokon át, a házépítésnél használt eszközökig terjed a termékválaszték- kéziszerszámok, 

kisgépek, kötıelemek, zárak, vasalatok, kohó- és mezıgazdasági szeráru, rögzítéstechnika, 

stb.   

A termékek többnyire tradicionálisak, standardok, nem divathullámok szerint változnak, így 

kevésbé fordulhat elı, hogy az árukészlet elavulttá, korszerőtlenné válik. 

 

Célpiacok jellemzése 

A vállalkozás végsı fogyasztói - az ország egész területét érintıen - a háztartások, 

mezıgazdaság, építıipar, kisiparosok. Microcer Kft. az általuk forgalmazott termékek az élet 

minden területén megjelennek, legyen szó háztartásról, munkáról vagy hobbiról. Minden 

célcsoportot (vevıt és potenciális vásárlót) kis- és nagykereskedı partnereiken keresztül érnek 

el. A forgalmazott termékek egyenként nem képviselnek jelentıs értéket, azonban használati 

tárgyakról lévén szó, s bár esetenként csak 1-1 darabot vásárolnak a végsı fogyasztók 

összességében jelentıs tételt képez vásárlásaik száma. Ezért fontos a megfelelı minıséget 

biztosítva a kiskereskedelmi- és fogyasztói ár optimális meghatározása. 

 

Versenytársak jelenléte a piacon 

Mint a kereskedelem minden területén, természetesen ezen szektorban is számolni kell a 

versenytársak jelenlétével. A vállalkozás szakmai múltjának és tapasztalatának köszönhetıen 

igen jelentıs piaci részesedéssel és stabil piaci pozícióval rendelkezik. Ennek megtartása 

azonban legalább akkora, ha nem nagyobb feladat, mint annak megszerzése volt, és 

természetesen a további növekedés, területi terjeszkedés is szerepel a vállalatvezetés céljai 

között. 

A hazai piac - bár igen jól lefedett - nem jelenti azt, hogy nincs lehetıség további fejlıdésre. 

A jelenlegi gazdasági versenyt elsısorban azok a vállalkozások tudják kihasználni, akik 

termékpalettájukat, kiskereskedelmi áraikat és a kiszolgálás minıségét az adott profilra 

koncentrálva alakították ki és azokat folyamatosan alakítják is. Ennek megfelelıen a pályázó 

vállalkozás egyedülállóan széles kínálattal és kedvezı árakkal jelenik meg. Jelenleg Szerbia 
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gazdasági szereplıi között található néhány hasonló tevékenységi körrel foglalkozó 

vállalkozás, azonban a biztos kapcsolatrendszerrel és beszállítói körrel rendelkezı Microcer 

Kft. számára ezek nem jelentenek komoly versenytársat. Egyedüli potenciális versenytársként 

a Pan Trade Kft. jelölhetı meg, mely külföldi telephelyei révén gyorsabban képes készleteit 

pótolni. Ez azonban többletköltségekkel jár, melyet kénytelenek a termék vételárába 

beépíteni.  

Új versenytársak megjelenésének jelentıs korlátokat szab a piac lefedettsége, készletképzés- 

és a megfelelı raktárkapacitás kialakításának tıkeigényessége, melyre kezdı vállalkozások 

nem igen képesek. 

A Microcer Kft. versenyelınyét a széles termékválaszték, a raktározási és készletezési 

kapacitás, a kedvezı árak, részletes nyomtatott és webes katalógus, árlista, a heti 

rendszerességgel történı ingyenes kiszállítás, a megbízhatóság és korrekt üzletmenet mellett 

az áruhitel nyújtása biztosítja. 

 

 
VI. KÜLPIAC TERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA, BEMUTATÁSA 

 

Szerbia EU kapcsolatai az egyes országokkal jelentısen eltérı fejlettségi szinten vannak, 

ugyanakkor a térség stabilitása és gazdasági növekedése egyértelmően kötött az európai 

integrációhoz. Ezért a szerb kormány részérıl részletes „menetrend” kidolgozására van 

szükség az EU kapcsolatok tekintetében. 

 

Szerb-magyar kétoldalú gazdasági kapcsolatok 

A kereskedelmi kapcsolatok 2000 óta folyamatosan fejlıdnek. Ahhoz képest, hogy 

szomszédos országokról van szó, Szerbia súlya a magyar külkereskedelemben igen csekély. 

Magyarország EU-csatlakozásával az exportırök költségei növekedtek, hiszen korábbi 

kedvezményeiket elveszítették. Ugyanakkor az EU-csatlakozás óta sem olvasható ki a 

statisztikákból visszaesés, sıt az import és az export is látványos lendületet vett. Tehát az EU-

csatlakozás utáni hónapokban a kétoldalú kereskedelem nagyobb ütemben fejlıdött, mint 

elıtte.1 

Jelenleg a szomszédos országok együttmőködését támogató uniós források száma és formája 

igen alacsony. Az évente megjelenı INTERREG, illetve Magyarország-Szerbia IPA Határon 

Átnyúló Együttmőködési Program pályázati felhívásokból azonban vállalkozások nem, vagy 

                                                           
1 Forrás: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 2009 
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csak közvetett módon részesülnek. Ez is azt támasztja alá, hogy a szerbiai vállalkozások 

export céllal csak önerıbıl, vagy hitel felvételével tudnak külpiacok felé nyitni. 

 

 

VII. A VÁLLALKOZÁS KÜLKAPCSOLATAINAK BEMUTATÁSA 

 

A vállalkozás jelentıs külkapcsolatokkal rendelkezik, melyeket barkács- és iparcikk-gyártó 

cégek, illetve kisebb arányban kiskereskedelmi egységek képviselnek. Külföldi kapcsolatok 

kialakítása során legfontosabb tényezı az ár-érték arány, így ezek alakulására jelentıs 

hatással vannak a szállítási költségek, melyek az utóbbi idıben - az üzemanyag árak 

emelkedésével - nagymértékben emelkedtek. Ennek eredményeként a belföldi kapcsolatok 

erısödése tapasztalható beszállítói és vevıi oldalon is. 

 

Külföldi beszállítók 

 Területileg nem csak Európában, azon belül az Európai Unióban, hanem a Távol-Keleten is 

számos beszállítói partnerrel ápol jó kapcsolatot a Microcer Kft. Az ázsiai kapcsolatok száma 

és jelentısége az utóbbi években nıtt jelentısen, mely az elmúlt évek világszintő gazdasági 

válságának, az EU-ban tapasztalható pénzügyi bizonytalanságnak is köszönhetı.  

A vállalkozás egyik legnagyobb beszállítója az Európai Unió területérıl az Enterprise Ltd., ık 

a kisiparosok szerszám és szerszámgépeinek forgalmazásával vannak jelen a vállalkozás 

beszállítói között. 

 

Külföldi kiskereskedelmi partnerek 

2009-ben a vállalkozás megpróbált nyitni a szomszédos országok kiskereskedıi felé, mint 

beszállító partner. A kezdetben fellendülınek tőnı üzleti partnerségekre azonban erıteljes 

negatív hatást gyakorolt az év második felében győrőzni kezdı gazdasági válság. 

Külkapcsolatai egyik pillanatról a másikra megszőntek. Ennek eredményeként 2010. évben 

már nem is realizált a vállalkozás export tevékenységbıl árbevételt. 

A negatív tapasztalok ellenére a Microcer Kft. nem mondott le a külföldi kiskereskedelmi 

kapcsolatok ismételt felkeresésérıl, sıt újabb együttmőködéseket tervez, nem csak a 

szomszédos magyar és román vállalkozásokkal, hanem a balkáni országok kiskereskedelmi 

egységeivel is. Ennek megvalósítása érdekében a jövıben megalapozott üzleti és marketing 

stratégiát készítenek elı, figyelembe véve adott országok gazdasági, politikai, kereskedelmi és 

jogszabályi feltételrendszerét. A megvalósításra több tényezı együttes jelenléte esetén 



 

 

 13

kerülhet csak sor, melyeket a vállalkozás folyamatosan értékel. Megvalósítására így még 

több, akár 5 évet is várni kell. 

 

 

VIII. A MICROCER KFT. KORÁBBI BERUHÁZÁSAI 

 

A vállalkozás tevékenységébıl származó jövedelmét a múltban is fejlesztésre fordította üzleti 

pozíciójának erısítése és kiterjesztése érdekében. Beruházásait minden esetben saját 

forrásból, pályázati források igénybevétele nélkül valósította meg. Nagyobb beruházásai 

finanszírozásához, kiegészítı forrásként banki hitelt vett fel a vállalkozás, melyet havonta 

rendesen törleszt. 

Az elmúlt öt évet tekintve jelentıs ingatlan- és eszközállomány-bıvítés valósult meg a cégnél. 

Az alább ismertetett fejlesztések a teljesség igénye nélkül jellemzik a vállalkozás növekedési 

stratégiáját. 

 

Ingatlant érint ı beruházások 

A Microcer Kft. 2007-ben fejezte be központi telephelyének kialakítását. A beruházás, 

mintegy 107 373 € összköltségvetésbıl valósult meg, mely keretében modernizálásra került a 

telephely és annak logisztikai rendszere. A készletezési folyamatok optimalizálása révén 

jelentıs hatékonyság-növelés valósult meg, mely a vállalkozás piaci pozícióját megerısítette, 

sıt növelte is - az egyre erısödı verseny ellenére. 

A vállalkozás még ebben az évben megkezdte raktárépületének kiépítését, mely még az 

elızınél is nagyobb beruházást jelent, 136 000 €-t meghaladó költségvetésével. A fejlesztésre 

az egyre nagyobb területi lefedettség biztosítását jelentı készletek raktározása miatt volt 

szükség, illetve az idınként elıforduló beszállítói késedelmek kiküszöbölése érdekében. 

 

Informatikai fejlesztések 

2008 és 2010 között, mintegy 5 000 €-ból kifejlesztésre és ezt követıen bevezetésre került 

egy integrált vállalatirányítási rendszer, az ERP ügyviteli rendszer, mely lehetıvé teszi a 

készletek folyamatos nyomon követését a cég elkülönült telephelyeirıl, különbözı 

részlegeirıl, üzleteirıl is. Továbbá lehetıséget biztosít partnereinek, hogy regisztrációt 

követıen meg tudják nézni, jelenleg a Microcer Kft. készletállományát egy adott termékbıl, 

majd a webáruházban megrendelhetik és megvásárolhatják a kívánt termékeket. 
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Eszközöket, gépjármőveket érintı beszerzések 

A vállalkozás országos partnerhálózatának maradéktalan kielégítése céljából saját 

gépjármőállománnyal biztosítja ingyenes kiszállításait. Ehhez azonban megfelelı 

teherképességő és mőszaki állapotú gépjármő parkra van szükség. Ennek érdekében 2006-ban 

egy teherautó, 2008-ban egy Renault Kangoo típusú kishaszon jármő, illetve 2010-ben és 

2011-ben 1-1 furgon került beszerzésre. 

 

 

IX. TERVEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA 

 

Rövid távú fejlesztési tervek 

A vállalkozás jelenlegi nagykereskedelmi raktárépületének teljes kiépítettsége egy hosszabb 

távú folyamat, mely megvalósítását már korábban megkezdték. Végleges befejezése azonban 

egy éven belül várható, mely eredményeként a jövıben modern felszereltségének 

köszönhetıen már teljes kapacitáskihasználtsággal fog mőködni. Ennek minél modernebb és 

gyorsabb megvalósítása érdekében a jelenleg pályázati források és igénybe vehetı hitelek 

feltérképezése is folyik. 

 

Hosszú távú fejlesztési elképzelések 

Az országos szinten megnövekedett szállítási igény következtében a vállalat vezetése új 

raktárépület kialakítását tervezi az elkövetkezı 2-5 évben. A beruházás elıkészületei még 

nem kezdıdtek meg, tervek még nem állnak rendelkezésre. Ezek elkészítését a jelenleg is 

folyamatban lévı megfelelı terület kiválasztása és elızetes felmérések elızik meg.  

A Microcer Kft. hosszú távú, 5 éven túli tervei között szerepel Szerbia nagyobb városaiban, 

illetve külföldön, elsısorban a balkáni térségben kirendeltségek nyitása. Ez azonban önerıbıl 

egyelıre nem valósítható meg. 

 

 

X. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS TERV 

 

A Microcer Kft. jelenleg 16 fı munkavállalói létszámmal rendelkezik (2010), további 3 fıt 

megbízási jogviszonyban foglalkoztat. 

A feladatmegosztás az alábbiak szerint oszlik meg a vállalkozásnál: 
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 A központi telephelyen található irodákban, és a vámraktárban összesen 6 fı fıállású 

munkavállaló gondoskodik a zavartalan ügymenetrıl, a nemzeti és nemzetközi 

kereskedelmi szabályoknak való megfelelésrıl. 

 További 6 fı munkavállaló feladata a folyamatos és megfelelı mértékő raktárkészlet 

biztosítása, logisztikai feladatok ellátása. Ez utóbbi nem csak a rendelések 

összeállítását jelenti, hanem azok megrendelı részére történı kiszállítását is. 

 A két kiskereskedelmi tevékenységet ellátó mintaboltban és üzletben összesen 3 fı 

vesz részt a lakosság kiszolgálásában. Szükség esetén szaktanácsadással is állnak a 

vásárlók részére. 

 1 fı területi képviselı járja az országot, felkeresve partnereiket és tájékoztatva ıket a 

vállalkozás legújabb termékeirıl. Kisebb rendelések kiszállítását is végzi, valamint 

rendelések felvételét is ellátja. Havonta minimum 1 alkalommal minden partnernél 

látogatást tesz. Munkája során fontos a jó személyes kontaktus kialakítása és 

partnereik elégedettségének felmérése, melyek a fejlesztések során is figyelembe 

vételre kerülnek. 

 Szerbia teljes lefedettsége érdekében további 3 fı kereskedelmi utazó (megbízási 

jogviszony keretében) látogatja az ország barkács- és iparcikk kiskereskedelmi 

egységeit a vállalkozás termékeinek kínálatával. Feladatuk a meglévı üzleti partnerek 

igényeinek felmérése, kiszolgálása és új, potenciális partnerek felkutatása. 

Egy éven belül megvalósuló nagykereskedelmi raktárépület bıvítési munkálatainak 

befejeztével további munkavállalói létszámbıvítés kíván a vállalkozás megvalósítani. A 

középtávú tervekben szereplı (2-5 év) új, vámszabad raktárépület kiépítése szintén jelentıs 

logisztikai átszervezéssel és létszámbıvítéssel fog járni. Mindez távolabbi jövı fejlesztéseit 

kívánja elıkészíteni, mely keretében a szerb-magyar-román hármashatár közelsége adta 

lehetıségek optimális kihasználtságát tervezi a vállalkozás.  

 

Az ügyvezetı, aki egyben a Microcer Kft. egyik tulajdonosa is, fontosnak tartja alkalmazottai 

motiválását. Feladata a vezetıi ügyvitel mellett, hogy a dolgozókat ösztönözze a hatékonyabb 

munka végzésére, hogy feladataikat minél pontosabban és eredményesebben tudják elvégezni. 

Állami illetve egyéb ünnepeken, szabadnap illetve jutalmazásokban részesülnek a dolgozók. 

Az alkalmazottaknak lehetıségük van, hogy egy jó hangulatban együttmőködı csapat tagjaivá 

váljanak, hosszabb távon pedig az iparcikk nagykereskedelmi hálózat kiépülésével szakmai 

továbblépésük is biztosítható. 
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XI. MARKETING TERV 

 

A mikro- és makrogazdasági környezet az elmúlt idıszakban rendkívüli módon megváltozott 

és átalakult. A kínálat kiszélesedett, a verseny globálissá vált. A vállalatok, vállalkozások a 

piac megdolgozásáért, megnyeréséért totális kommunikációt folytatnak. 

A gyors változások kifinomult eszközök alkalmazását igénylik a versenyszférától. Napi 

gyakorlattá vált a cégek piaci pozíciójának elemzése, a lehetséges és szükséges 

marketingeszközök számbavétele. 

 

Marketing mix (4P) 

 
 Termék (Product) 

A korábbi fejezetekben a forgalmazott termékcsoportok bemutatásra kerültek. Marketing 

szempontból három tényezıt fontos kiemelni:  

- a saját márkázásnak piaci, üzleti értékét a közeljövıben érdemes kihasználni, 

mely saját promócióban és csomagolásban is megvalósulhat (ehhez a beszállító 

szerzıdések átgondolása is szükséges). 

- az állandó kereslet a gazdasági helyzettıl (válságtól) függıen hullámzóvá 

válhat, melyre megfelelıen reagáló termékpolitika kidolgozása szükséges. 

- az értékesített termékek jellegébıl eredıen nagyobb hangsúlyt szükséges 

fektetni a fogyasztók felé nyújtott garanciákra és a reklamációk kezelésére 

 

 Ár (Price) 

A forgalmazott termékek árainak kialakítása során a gazdasági helyzet mellett a 

versenytársaik árszintjét és -politikáját is figyelembe veszi a vállalkozás, ezzel is biztosítva 

partnerek felé a lehetı legkedvezıbb árak kialakítását. Értékesítése során számos árképzési 

módszert alkalmaz jelenleg is: 

- fizetési határidıtıl függı kedvezmények 

- szezonális árak 

- akciók 

- ingyenes szállítás 

- banki finanszírozás 

A következı években fontos, hogy árképzését belsı számítások is alátámasszák, segítsék. 
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 Értékesítési politika (Place) 

A vállalkozás értékesítési politikája magas szintő, alkalmaz push és pull típusú stratégiát is:  

- toló (push) stratégia: a közvetítık (pl. kereskedık) meggyızése üzletkötık által  

- húzó (pull) stratégia: a vásárlók meggyızése  

Az értékesítés intenzitása alapján: 

- intenzív értékesítés (üzletekben, ahol a potenciális vevık megfordulhatnak)  

- szelektív értékesítés (csak kiválasztott értékesítık révén)  

 

Az elérhetı értékesítési csatornák széles körét alkalmazza, melyek a következık: 

Értékesítési csatorna csatorna költsége szélessége 
mintaboltok magas közepes 

üzletkötık közepes kicsi 

webshop alacsony nagy 

 

 
 Marketing-kommunikációs politika (Promotion) 

A fogyasztó/vevı tájékoztatása, befolyásolása és meggyızése a vállalat termékeinek 

megvásárlására több fronton zajlik (online, üzletkötık, mintaboltok) azonban az internetes 

jelenlét hatékonyságát növelni szükséges, valamint további marketingeszközök bevetésével 

(például nyereményjáték) lehet ösztönözni a végsı kedvezményezetteket (lakosság) a 

termékek keresésére.  

 

Marketing stratégia 

 Piackutatás 

A növekedés mögött természetesen minden esetben szakmailag megalapozott piacfeltáró és 

piacmegdolgozó munkának kell állnia. 

A Microcer Kft. rövid távú tervei között szerepel egy országos szintő, reprezentatív felmérés 

készítése, annak érdekében, hogy jelenlegi piaci pozícióját növelni tudja. Ezen felmérés 

alapul szolgál majd annak eldöntésében is, hogy mely nagyvárosokban érdemes 

kirendeltségeit a jövıben megnyitnia. A kutatás alapján régiók szerinti igények és 

sajátosságok meghatározása ugyancsak segítséget nyújt az alkalmazandó marketing eszközök 

meghatározásában. 
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A piackutatás egyes elemeit felhasználva újabb már a balkán felé nyitó felmérés készíthetı 

elı, illetve valósítható meg. Ez a hosszabb távú tervek megalapozásában és elıkészületeiben 

fog eredményeket produkálni. 

 Marketing és reklámkampányok 

A piaci pozíció megtartása és növelése érdekében erıteljesebb marketing kampányok 

elıkészítését és indítását tervezi a vállalkozás. Erre a külföld felé történı nyitás érdekében is 

nagy szükség van, alapkövetelmény a többnyelvőség. 

 Szaklapok és média-megjelenés 

A jövıben a vállalkozás szaklapokban is ismertetni kívánja szolgáltatásait, ezáltal kihasználva 

a nyomtatott médiában rejlı lehetıségeket is. 

 Szakmai szervezeti tagság 

A külföldi terjeszkedésnek jó bázisa lehet a szakmai szervezetekben, üzleti partnerkeresı 

rendezvényeken való aktív részvétel. A magyarországi üzleti kapcsolatok kiépítésében 

például a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamarai tagság, illetve az EGTC 

rendezvényeiben, projektjeiben való aktív közremőködés. 

 

 
 
XII. KOCKÁZATOK ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI TERV 

 

A Microcer Kft. telephelyeinek mőködtetése és fejlesztési tervei megvalósítása során 

különbözı típusú és hatású kockázatok merülhetnek fel. Ezek elızetes felderítése feltétlenül 

szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás idıben fel tudjon készülni a kockázatok kivédésére, 

hatásuk csökkentésére. Az elemzés megvizsgálja a SWOT analízisnél meghatározott 

kockázati tényezıket, valamint a versenyelınyök adta erısségek és lehetıségek 

kihasználhatóságát. 

 

Erısségek Kihasználási javaslatok 

A barkács, iparcikk kis- és 

nagykereskedelemben szerzett sok éves 

tapasztalat és vállalkozásvezetéshez 

kapcsolódó magas fokú szakértelem. 

Referenciákon alapuló marketing, 

piacbıvítés. 

Egyedi szolgáltatások (pl. ingyenes kiszállítás, 

áruhitel) 

Nagyobb hozzáadott értéket képviselı 

rendelések felvállalása, további 
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kedvezmények nyújtása törzsvásárlóiknak. 

Magas szintő, minıségellenırzött 

munkafolyamatok. 

Garantált szolgáltatás minıség, minden 

elıírásnak megfelelı kereskedelmi 

tevékenység. 

Kiterjedt nemzetközi gyártói és 

kiskereskedelmi kapcsolatrendszer. 

Állandó megrendelések kiszolgálási 

képessége, nagyobb területi hatókör. 

Gyengeségek Megoldási javaslatok 

Külföldi termékbeszerzésbıl adódó idıszakos 

készlethiány 

Biztonsági készlet tartása, illetve azonnali 

beszerzés más gyártótól, nagykereskedıtıl. 

Lehetıségek Kiaknázási javaslatok 

Szolgáltatási tevékenység kibıvítése. Rendelkezésre álló géppark kapacitásainak 

teljes körő kihasználás, üres járatok 

hasznosítása. 

Mőszaki, infrastrukturális háttér fejlesztése, 

bıvítése. 

Raktárkapacitások növelése és logisztikát 

segítı gépek beszerzése pályázati 

támogatások segítségével. 

Minıségbiztosítás bevezetése Vásárlói kör kibıvítése, ismertség és 

elismertség fokozása. 

Uniós csatlakozás EU kereskedelmi szabályainak 

megismerése, piac-, üzletnyitás. 

Háztartások jövedelmének növekedése, 

építıipar fellendülése. 

A makrogazdasági folyamatok marketing 

tevékenységekkel való követése. 

Veszélyek Elkerülési javaslatok 

Árkonkurencia és a nagykereskedelmi 

egységek erıszakos vállalkozói tevékenysége. 

Kirendeltségek egységek nyitása, egyedi 

szolgáltatási struktúra kialakítása. 

A raktárkészlet biztosításának költségei, 

valamint új vámszabad raktár kialakításának, 

kirendeltségek nyitásának költségei plusz 

anyagi terhet jelentenek a vállalkozásnak. 

A növekvı bevételekbıl tartalékok képzése, 

pályázati lehetıségek kihasználása. Szükség 

esetén vállalkozói hitel felvétele. 

 

A versenytársak várható reakciója 

A helybéli hasonló termékeket forgalmazó vállalatok esetében nem várható jelentıs 

stratégiaváltás. Az országban, régióban található vállalatok évek óta mőködnek változatlan 
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profillal. A konkurencia stratégiai politika váltása esetén ellenlépést a marketingstratégia 

következetes alkalmazása, valamint a folyamatos fejlesztés, a belföldi piacok mellett más, 

külföldi piacokra való kilépés jelenthet. 

 

Meglévı kockázatok bemutatása  

Ha véletlenül késik, vagy elmarad az áruszállítás, akkor a vállalkozásnak tudnia kell pótolni a 

kiesést, (bár lehet, hogy összességében drágábban) vagy az ún. "forgatóköny" készítésével, 

ami a külsı tényezık hatására jelentkezı változásokra való felkészülést jelenti. A széles 

áruválaszték és az egy hetes készletezési gyakorlat miatt ebben az esetben is legfeljebb 

néhány kisebb tételben fogyó termékfajta hiánya alakulhat ki.  

Kockázatot jelenthet a vállalkozás számára, ha az áruszállítás elmarad. Kockázat kivédésére a 

szerzıdések megkötésére kerül sor a beszállítókkal és gyártókkal, valamint kötbért határoznak 

meg késedelmes teljesítés esetére. 

Kockázatot jelent, ha valamely alkalmazott megbetegszik. A dolgozók egymást 

helyettesíthetik, de akkor már nem biztos, hogy képesek a maximális teljesítményt nyújtani a 

dolgozók. A vállalat vezetıjének, az ügyvezetınek a feladata, hogy figyeljen arra, hogy 

bármely alkalmazott felváltására - akár hosszabb betegség, akár elbocsátás esetén - új 

munkavállalókat tudjon felvenni, illetve a vállalaton belüli áthelyezések elvégzése. 
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XIII. PÉNZÜGYI TERV 

Eredményterv  

(adatok ezer €-ban) 
Megnevezés 2009 2010 2011 2012  2013  2014  

1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 792 828 818 891 927 975 
2. Export értékesítés árbevétele 0 0 0 0 1700 1850 
3. Értékesítés árbevétele  792 828 818 891 2627 2825 
4. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 1 0 0 0 0 
5. Egyéb bevétel 6 7 8 8 10 10 
6. Bevételek összesen   798 836 826 899 2637 2835 
7. Anyagjellegő ráfordítások 595 657 537 550 2200 2310 
8. Személyi jellegő ráfordítások 74 68 76 80 110 130 
9. Értékcsökkenési leírás 14 18 13 14 15 15 
10 Egyéb ráfordítások           
11 Egyéb költségek 25 31 26 32 32 29 
12 Költségek összesen  708 774 652 676 2357 2484 

13 
Üzemi (üzleti) tevékenység 

eredménye 90 62 174 223 280 351 

14 Pénzügyi mőveletek bevételei 8 7 9 10 12 16 
15 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 24 23 34 35 36 35 
16 Pénzügyi mőveletek eredménye  -16 -16 -25 -25 -24 -19 
17 Szokásos vállalkozási eredmény  74 46 149 198 256 332 
18 Rendkívüli bevétel 1 13 0 0 0 0 
19 Rendkívüli ráfordítás 15 8 0 0 0 0 
20 Rendkívüli eredmény   -14 5 0 0 0 0 
21 Adózás elıtti eredmény   60 51 149 198 256 332 
22 Adófizetési kötelezettség 1 1 0 20 26 33 
23 Adózott eredmény  59 50 149 178 230 299 
24 Osztalék 0 0 0 0 0 0 
25 Mérleg szerinti eredmény  59 50 149 178 230 299 
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Mérlegterv 

(adatok ezer €-ban) 
Megnevezés 2009 2010 2011 2012  2013  2014  

1. 
A. Befektetett eszközök  353 320 450 519 757 996 

2. 
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 8 7 7 7 6 6 

3. 
II. TÁRGYI  ESZKÖZÖK 345 313 443 512 751 990 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 
ESZKÖZÖK 0 0 0 0 0 0 

5. 
B. Forgóeszközök  378 390 482 632 710 821 

6. 
I. KÉSZLETEK 273 266 374 455 465 527 

7. 
II. KÖVETELÉSEK  105 124 108 177 245 294 

8. 
Ebbıl vevıkövetelés 95 115 93 152 177 216 

9. 
C. ADÓ ESZKÖZÖK 2 2 2 2 2 2 

10 
ESZKÖZÖK összesen  733 712 934 1 153 1 469 1 819 

11 
D. Saját tıke  581 555 756 835 956 1 149 

12 
I. JEGYZETT TİKE 286 260 269 269 269 269 

13 
III. TİKETARTALÉK 21 19 20 20 20 20 

14 
IV. EREDMÉNYTARTALÉK 287 276 258 259 274 295 

15 
VIII. NYERESÉG/VESZTESÉG -13 - 209 287 393 565 

16 
E. Céltartalékok 0 0 0 0 0 0 

17 
F. Kötelezettségek   152 157 178 318 513 670 

18 I. HÁTRASOROLT 
KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0 0 0 

19 II. HOSSZÚLEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 40 20 54 130 49 81 

20 II. RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 112 137 124 188 464 589 

21 
G. Passzív idıbeli elhatárolások 0 0         

22 
FORRÁSOK összesen  733 712 934 1 153 1 469 1 819 
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XIV. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 
 
Az EX-ANTE 2002 Kft., 6722 Honvéd tér 5/B. (a továbbiakban, mint Vállalkozó) – képviseli: Kicsiny 

László - ezúton visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy a Microcer d.o.o. 

(24420 Kanizsa Karañorñeva 37.) Export Tervével kapcsolatban a Vállalkozó számára elızetesen 

átadott, ill. hozzáférhetıvé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentációt (a 

továbbiakban, mint Információ) bizalmasan kezeli.   

A Vállalkozó szavatol és teljes körő kártérítési felelısséget vállal azért, hogy az ilyen módon 

tudomására jutott, illetve birtokába került Információkat a Microcer d.o.o elızetes és kifejezett írásbeli 

hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át és nem közli illetéktelen személy (ek) kel, nem 

hozza nyilvánosságra, hozzáférhetıvé nem teszi, azokat kizárólag CB-HU-SRB/0901/211/009 

projektben használja fel. 

A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy kérésre bármikor haladéktalanul visszaszolgáltat minden 

Információt és az azokról készült összes másolatot.  

A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének 

következményei ıt idıbeli és földrajzi korlátozás nélkül terhelik.   

Jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem terjed ki azon információra, amely   

i. nem a jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegésével már jogszerően 

nyilvánosságra került vagy kerül;   

ii. jelen nyilatkozat aláírásának napján már jogszerően a Vállalkozó birtokába került;   

iii.  hatóság, bíróság vagy más intézmény (Támogató Szervezet, Közremőködı Szervezet, Irányító 

Hatóság, projektgazda) részére történı közlésére az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések 

alapján a Megrendelı köteles.   

A Ptk. 348. – 350. §-ai alapján a Vállalkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megrendelı 

valamennyi vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a Vállalkozó bármely tulajdonosa, 

tisztségviselıje, alkalmazottja, alvállalkozója vagy megbízottja a jelen titoktartási nyilatkozatban 

vállaltak akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történı megsértésével okozta.  

Jelen titoktartási nyilatkozatra a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak.   

 

Kelt: Mórahalom, 2011. június 7.  

 
 

Kicsiny László  
EX-ANTE 2002 Kft. 

 


