Případová studie – Stim Tools, a. s.

Akciová společnost Stim Tools oslovila společnost Arin Services s žádostí o převzetí účetní
agendy, která se dosud ve Stim Tools zpracovávala in house. Odpovědnost za účetnictví měly v Praze
dvě pracovnice, hlavní účetní a pomocná účetní, jež se obě rozhodly pro rozvázání pracovního
poměru a společnost Stim Tools se tak ocitla před volbou, zda opět zaměstná účetní a bude
pokračovat ve stávajícím způsobu vedení účetní agendy nebo zda využije outsourcingu. Po několika
úvodních jednáních se zástupci Arin Services zvítězila druhá volba.
Konzultanti společnosti Arin Services během necelého měsíce zdokumentovali převážnou
část účetních procesů a navrhli implementace prvních procesních zlepšení. Převzetí účetní agendy
proběhlo v dohodnutém termínu bez jakýchkoliv komplikací. Nyní, po více jak čtvrt roce spolupráce,
lze konstatovat, že vzájemná spolupráce mezi společnostmi Stim Tools a Arin Services probíhá bez
potíží, přičemž došlo ke znatelné úspoře nákladů – náklady na vedení účetnictví společností Arin
Services dosahují pouhé třetiny původních nákladů, přičemž Arin Services garantují 100% dostupnost
služeb, vysokou kvalitu a odbornost, což potvrzuje také skutečnost, že kromě mzdové agendy je
společnost Arin Services zodpovědná za kompletní účetnictví Stim Tools.

O Stim Tools, a. s.
Akciová společnost Stim Tools a.s. je pokračovatelem dlouholeté tradice obchodní skupiny 26
Strojimportu specializované na export a import nářadí, nástrojů a měřidel. Po osamostatnění v roce
1993 rozšířila Stim Tools a.s. postupně pole své činnosti i na velkoobchod a maloobchod na
tuzemském trhu.
Společnost v průběhu několika let potvrdila své postavení významného vývozce tohoto
tradičního oboru českého strojírenství a postupně si buduje pozici i na tuzemském trhu.
Cílem Stim tools a.s. je poskytovat svým zákazníkům ucelený balík služeb spojených s
dodávkami výrobků našich dodavatelů. Našim obchodním partnerům poskytujeme v maximálně
možné míře technologický a technický servis.
Díky orientaci na rozšíření výrobní základny firmy a na úzkou spolupráci s desítkami dalších
výrobců v tomto oboru, může dnes Stim tools nabídnout svým obchodním partnerům kompletní
dodávky nástrojů a nářadí pro nejrůznější technologické provozy spojené zejména s opracováním
kovů. Ceník firmy obsahuje dnes kolem 10 tisíc položek v těchto hlavních skupinách: vrtáky, frézy,
soustružnické nože, soustružnická sklíčidla, nástroje na dřevo, měřidla, závitníky, pilové kotouče na
kovy, výstružníky, upínací nářadí a odlitky.

Společnost Stim tools a.s. vyváží nástroje, nářadí, měřidla, obráběcí stroje a odlitky do 62
zemí světa. Roční vývozy se pohybují kolem 500 mil. Kč. Zákazníky společnosti jsou jak obchodní
firmy, tak i koneční uživatelé. Největším odběratelem je Německo, kam jde téměř polovina vývozu.
Mezi další významné obchodní partnery patří Itálie, Slovensko, Portugalsko, Polsko, Španělsko,
Maďarsko, V. Británie, Norsko. Mezi tradiční trhy Stim tools patří asijské, arabské a latinskoamerické
země.

