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1. Decyzje startowe, zestaw nr 40. 

 
 



Wrocław, semestr letni 2011/12 

Wyniki decyzji startowych: 

 
 
2.  Strategia początkowa. 

Po obliczeniu w Excelu za pomocą wzoru na popyt optymalną liczbę produktu oraz ceny 
do ilości produktu. Obliczyliśmy także potrzebną ilość materiałów do produkcji. Naszą 
strategię pierwszą oparliśmy na maksymalizacji sprzedaży oraz minimalizacji zapasów. 
Każda z linii produkcyjnych była wykorzystywana w 100 % oraz z wyników widać że zostały 
sprzedane wszystkie wytworzone produkty. Oczywiście musieliśmy kilka korekt wprowadzić 
odnośnie decyzji aby zapasy były małe. 

W przypadku każdego z produktów zmianie uległy zlecenia na produkcję, duży wzrost 
nastąpił w produkcie Alfa i Beta. Gamma w porównaniu z decyzjami bazowymi w 
pierwszym roku było mniejsze jednak następne lata były już zwiększone.  

Ceny w naszej pierwszej strategii zostały o wiele zmniejszone w przypadku np. produktu 
Gamma. Reszta produktów także miała niższą cenę. Nie stosowaliśmy zmiany produkcji ani 
cen w latach. Ustawiliśmy je na sztywno. 

Zamówienia surowców uległy tutaj już zmianie, dążyliśmy do tego aby za każdym razem 
mieć odpowiednią ilość do produkcji. Po metodzie prób i błędów oraz wcześniejszym 
obliczeniom wypracowaliśmy takie decyzje widoczne na obrazku niżej. 

Wyniki tak jak widać nie są zadowalające. W porównaniu z decyzjami bazowymi jest on 
gorszy prawie dwukrotnie. Po analizie kosztów doszliśmy do wniosku że wykorzystanie linii 
w 100% powoduje zbyt duże koszty za pracę. Dlatego też zaczęliśmy zmieniać strategię. 
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Decyzje nr 1 
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Zapasy oraz produkcja. 

 
Wyniki finansowe 

 
 
3. Strategia nr 2 

Kolejną strategią jaką przyjęliśmy to do decyzji bazowych zminimalizować zapasy, oraz 
maksymalizację sprzedaży produktu najbardziej opłacalnego czyli Gamma oraz zwiększenie 
produkcji i sprzedaży produktu Betta kosztem zmniejszenia produkcji Alfa. Po wielu 
modyfikacjach ustaliliśmy decyzje odnośnie produkcji oraz zamawianych surowców, jednak 
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w dalszym ciągu notowaliśmy straty z roku na rok. Jednak były to już mniejsze straty w 
porównaniu z decyzjami bazowymi. 
 
Decyzje strategii nr 2. 
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Wyniki strategii nr 2. 

 
 
 W dalszym ciągu modyfikowaliśmy zamówienia surowców, zlecenia na produkcję jednak 
nie mogliśmy dojść do wyników netto na plusie. Po zastosowaniu wskaźników w których 
braliśmy pod uwagę sprzedaż produktu Alfa, Beta lub Gamma w stosunku do ceny sprzedaży. 
Po kilku modyfikacjach udało nam się osiągnąć zyski i zaczęliśmy tak zmieniać cenę aby 
osiągnąć jak największe wyniki. Efektem są decyzje końcowe oraz wyniki. 
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Decyzje końcowe. 

 
 



Wrocław, semestr letni 2011/12 

Wyniki końcowe 

 
 

Tak jak widać na decyzjach końcowych największe zmiany zaszły w cenach produktów 
niektóre wzrosły niektóre zmalały, największy wzrost cen zanotował produkt Betta. Zmianie 
uległy także ilości zamawianych surowców, szczególnie w latach następnych zmalały 
zamówienia na nie. Skupiliśmy się głównie na osiągnięciu jak największego zysku netto w 
danym roku, nie było dla nas priorytetem zwiększenie sprzedaży produktów.  


