
Predbežná správa 

Golden Corporation, JA firma pôsobí v SSOŠ, S. Sakalovej 182 v Bytči  

Svoju činnosť sme začali 16.11.2015. Našu JA Firmu tvorí 18 študentov študijného 

odboru podnikanie. V našej firme sme sa naučili ako správne obchodovať, narábať 

s peniazmi, účtovať, starať sa o zákazníkom, robiť isté benefity, vyrábať rôzne 

produkty hlavne pracovať ako kolektív.   

Našich zákazníkov sme zaujali hlavne rôznymi plagátmi, osobnou pozvánkou 

a donáškou do triedy. Dávame si záležať na kvalite a hlavne na dobrých cenách.  

Venovali sme sa výrobou rôznych výrobkov a predajom kupovaných tovarov 

Keďže naša firma začala fungovať mesiac pred Vianocami, hneď sme začali vyrábať 

živé vence na hroby, ale aj na ozdobu dverí a domácností, medovníky a medové 

chalúpky. Medovníčky boli krásne vyzdobené vo forme hviezd, domčekov 

a svietnikov. Vyrábali sme aj svietniky zo sklených pohárov a ikebany z pravého 

borovicového ihličia.  

Medzi naše hlavné špeciality patrí výroba karamelových a marcipánových cukríkov 

namočených v čokoláde.  

Zúčastnili sme sa Vianočných trhov stredných škôl v Žiline, kde sme všetky tieto 

výrobky prezentovali pred Žilinským  samosprávnym krajom. Tu sme prezentovali 

vianočné výrobky a dekorácie. Tento trh bol pre nás veľmi úspešný, načerpali sme tu 

veľa motivácie a inšpirácie. 

Na Veľkú noc si pripravujeme výrobu vyfúkaných a ozdobených vajíčok a rôzne 

iné  veľkonočné dekorácie. 

Čo sa týka nevyrábaného tovaru, dali sme do prevádzky bufet, kde predávame už 

kúpené potraviny a to ovocie, slané a sladké pochutiny. Do nášho bufetu na základe 

povolenia, pripravujeme bagety, toasty, šaláty, wafle a rôzne iné. Tento projekt sme 

rozbehli iba nedávno, aby sa žiaci na našej škole nestravovali len nezdravými vecami, 

ale aj plnohodnotnou stravou a zdravou výživou . Našim žiakom sa projekt veľmi páči! 

 

 



V októbri si naša firma Golden Corporation pripomenula mesiac úcty k starším. 

V miestnom Domove dôchodcov v Bytči sme navštívili chorých a opustených starších 

ľudí. Potešili sme ich návštevou, malou pozornosťou a ľudským teplom. 

 

 

      Naša študentská spoločnosť začala svoju činnosť so základným kapitálom 200,00 

EUR, ktorý sme získali predajom akcií. 

Finančné hodnotenie: 

Cena akcie:                                                             2,00 EURÁ 

Počet predaných akcií                                             100 kusov 

Spolu:                                                                     200,00 EUR 

 

Príjmy neovplyvňujúce základ dane: 

Predaj akcií:                                                          200,00 EUR 

Príjmy spolu:                                                        200,00 EUR  

 

Príjmy zahrňované do základu dane: 

1. Predaj výrobkov a služieb                                500,00 EUR 

2. Predaj tovaru                                                     - 

    Spolu:                                                              500,00 EUR 

 

Výdavky zahrňované do základu dane: 

1. Nákup materiálu, služieb                                380,00 EUR 

2. Mzdy zamestnancom                                       0,00  EUR 



3. Prevádzková réžia                                            0,00 EUR 

4. Nákup tovaru                                                    - 

5. Finančné náklady                                              - 

    Spolu:                                                              380,00 EUR 

 

Prevádzkový výsledok hospodárenia:             120,00 EUR 

Daň z príjmu 22 %                                                26,40 EUR 

Čistý výsledok hospodárenia:                             93,60 EUR 

 

Návrh na rozdelenie aktív: 

 

Aktíva na rozdelenie:                                          93,60  EUR 

Vrátenie hodnoty upísaných akcií                     200,00  EUR 

Dividendy akcionárom                                         30,00   EUR 

Výdavky na likvidáciu firmy                               30,00   EUR 

      

 

Golden Corporation, JA Firma sa zaväzuje zaplatiť sumu 26,40 EUR do 15.5.2016                                                                                             

 

 

 

 

 



Svoju činnosť sme začali 16.11.2015. Našu JA Firmu tvorí 18 študentov študijného 

odboru podnikanie. V našej firme sme sa naučili ako správne obchodovať, narábať s 

peniazmi, účtovať, starať sa o zákazníkov, poskytovať benefity, vyrábať rôzne 

produkty a hlavne pracovať ako kolektív. Pracujeme v oblasti výrobnej, nevýrobnej a 

uctili sme si aj starších ľudí v našom meste. Na výstavu sme si pripravili aj učebnú 

pomôcku na hodinu ekonomiky. 

 

 


