
 

Výročná správa 
(predbežná) 

JA Firmy Fait Accompli 

pri Obchodnej akadémii D. M. Janotu v Čadci 

v šk. roku 2015/2016 
 

 

Manažment JA Firmy Fait Accompli 

 

Prezident: Matej Repčík 

Viceprezident marketingu: Dominika Kuffová 

Viceprezidentka výroby: Alena Kvašňovská 

Viceprezidentka financií: Anna Pochybová 

Viceprezidentka ľudských zdrojov: Miroslava Ferenčáková 

 

Správa oddelenia ľudských zdrojov 

 

Povinnosťou tímu ľudských zdrojov bolo vyhotoviť pracovné zmluvy, zmluvu o združení, 

zakladaciu listinu, evidovať výplatné listiny a vyplácať mzdy, evidovať dochádzku a záznam 

o akcionároch. Spolu s prezidentom spoločnosti sme udržiavali morálku vo firme a pomáhali 

ostatným zamestnancom pracovať ako tím. 

 

Správa oddelenia marketingu 

  

Cieľom marketingového oddelenia bolo oboznámiť verejnosť, akcionárov, študentov a 

pedagogický zbor s činnosťou a fungovaním JA Firmy na našej škole. Veľkú pozornosť sme 

venovali včasnej a účinnej reklame, propagovali sme výrobky a služby prostredníctvom 

násteniek, plagátov a stránky na facebooku. Našou prioritou bolo vyrábať výrobky v čo 

najlepšej kvalite, za rozumnú cenu a prispôsobené aktuálnym požiadavkám zákazníkov. 

 

Správa oddelenia výroby 

 

V oddelení výroby budeme naďalej riešiť objednávanie, príjem, kvalitu, množstvo materiálu 

na výrobu, množstvo požadovaného počtu výrobkov. Pri výrobe sme sa naučili výrobný 

postup a snažili sme sa hospodáriť s materiálom a financiami. Na výrobe sa podieľali všetci 

členovia JA Firmy. Hotové výrobky sme predávali nie len v škole, ale aj pomocou nami 

vytvorenej stránky na facebooku. 

Podľa prieskumu trhu a vychádzajúc z materiálnych a personálnych možností, sme sa 

zaoberali týmito výrobnými činnosťami a službami: 

 sviečky, 

 lapače snov, 

 fotografovanie, 

 koláče, 



 
 vytváranie účesov. 

 

Sviečky – vyrábali sme ich buď v sklenených pohároch alebo samostatne stojace, 

v srdiečkových formách, v podobe nápojov známych značiek.  

 

Lapače snov – vyrábali sme lapače snov v dvoch variantách a viacerých farebných 

prevedeniach, ktoré môžu slúžiť aj ako dekorácie. 

 

Fotografovanie – fotografovanie sme organizovali spolu s JA Firmou Irma.  

 

Koláče – spolu s predajom sviečok a lapačov snov sme ponúkali aj vlastnoručne upečené 

koláče. 

 

Vytváranie účesov – počas podnikania, v období stužkových slávností, sme prišli s nápadom, 

ponúkať dievčatám účesy podľa ich želaní.  

 

Správa oddelenia financií 

 

Naše oddelenie má v náplni práce správu financií spoločnosti, čo zahŕňa kontrolu všetkých 

peňažných transakcií, výpočet zisku, či príp. straty, vypĺňanie a platbu dane. Kapitál sme 

získali predajom 100 akcií v hodnote 2,- €. Náš zisk bude použitý na výplatu dividend 

akcionárov a na úhradu dane z príjmov. 

 

Kalkulácie a rozpočet nákladov 

 

Rozpočet spoločných nákladov: 

 

1. kancelárske potreby..........................................18,- 

2. účastnícke poplatky, poštovné.........................10,- 

3. odmeny manažmentu..........................................12,- 

4. náklady na reklamu, propagáciu.......................10,- 

........................................................................................... 

Spolu                                                                        50,- 

 

Sviečky: 

 

 

 

 

Náklady na suroviny  30,- 

Náklady na energiu  10,- 

Náklady na mzdy 3,60 

Plánovaný počet výrobkov 40 

Náklady na 1 ks 1,09 

Celkové náklady 43,60 

Predajná cena 1,75 

Tržba 70,- 

Zisk 26,40 



 
Fotografovanie: 

Náklady na službu – firma IRMA / – firma Fait Accompli 300,- / 150,- 

Náklady na mzdy – firma IRMA / – firma Fait Accompli 6,- / 3,- 

Potenciálni záujemcovia – spoločná fotografia 498 

Potenciálni záujemcovia – skupinová fotografia 102 

Náklady na 1 fotografiu – spoločnú 0,51 

Náklady na 1 fotografiu – skupinovú 0,50 

Celkové náklady – spoločná fotografia 255,- 

Celkové náklady – skupinová fotografia 51,- 

Predajná cena spoločnej fotografie 1,00 

Predajná cena skupinovej fotografie 0,60 

Tržba – firma IRMA / – firma Fait Accompli 559,20 / 279,60 

Zisk – firma IRMA  126,60 

Zisk – firma Fait Accompli 126,60 

 

Účesy: 

Náklady na materiál  18,- 

Náklady na energiu  2,- 

Náklady na mzdy 1,80 

Celkové náklady 24,80 

Priemerná cena za účes 2,50 

Tržba 50,- 

Zisk 25,20 

 

Lapače snov: 

Náklady na suroviny  15,60 

Náklady na mzdy 3,60 

Plánovaný počet výrobkov 40 

Náklady na 1 ks 0,40 

Celkové náklady 16,- 

Predajná cena 2,50 

Tržba 100,- 

Zisk 84,- 

 

Koláče: 

Náklady na suroviny  25,- 

Náklady na balné 2,- 

Náklady na energiu  3,- 

Náklady na mzdy 0,90 

Objem perníkov 60 

Celkové náklady 33,90 

Náklady na 1 perník 0,57 

Predajná cena za 1 perník 0,70 

Tržba 42,- 

Zisk 8,10 



 
Finančný plán k 15. 03. 2016 

Tržby           

 Tržby z predaja služieb................................................279,60    

 Tržby z predaja tovaru.................................................262,-  

Náklady 

 Spotreba materiálu........................................................ 88,60 

 Spotreba energie............................................................15,- 

 Služby..........................................................................150,-  

 Mzdové náklady............................................................12,90 

 Ostatné...........................................................................50,- 

Zisk pred zdanením .............................................................225,10 

Daň z príjmu (22 %)...............................................................49,52 

Disponibilný (čistý) zisk........................................................175,58 

 

Naše výrobky a služby 

 

 

 

 
 



 

 
 

  


