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Naša firma vznikla v septembri 2017. Prvý názov čo nám
napadol aj ostal a myslím že skratka SOH znie dobre a je
ľahko zapamätateľná.
Kolektív tvorí jedenásť ľudí a z toho každý je veľmi
dôležitý pre správny chod a fungovanie firmy. Moje
meno je Filip Chrappa a zastávam pozíciu prezidenta.
Mám na starosti rozdeľovať úlohy, dohliadať na ich
splnenie, kvalitu služieb, efektivitu zamestnancov a tým
to zďaleka nekončí.
Od začiatku sme chceli priniesť na trh niečo inovatívne.
Po nevydarenom prvom projekte, ktorý nám zabral skoro
všetok čas sme za pomerne krátku dobu vymysleli a dali
do funkčného stavu náš nový projekt ChargeWallet.
Ako vedľajšiu službu poskytujeme žiakom a učiteľom
našej školy čerstvú čapovanú hroznovku. Nápad ktorému
sa väčšina potešila a zaznamenali sme len pozitívne
reakcie, predsa len čapované nápoje na škole nie sú
samozrejmosťou.

JA Slovensko nám poskytuje veľa skúseností, možností a
pomáha rozvíjať naše ekonomické zručnosti. Za celý tím
odovzdávam jedno veľké ďakujem.

JA Firma SOH zamestnáva spolu 11 ľudí, z toho 5 ľudí tvorí
manažment.
Pracovné výkony zamestnancov boli ovplyvňované nadaním,
skúsenosťami ale aj vôľou a chuťou pracovať. V priebehu roka
nastali zmeny v našej organizačnej štruktúre. Nastala zmena vo
finančnom oddelení kde si pozície vymenili Gabriel Veltschmid a
Jakub Haraslín, kde sa stal viceprezident Jakub Haraslín. Posledná
zmena sa uskutočnila v marketingu kde sa stal viceprezidentom
Noel Gondáš.
Tím oddelenia ľudských zdrojov je zodpovedný za podnikový
plán miezd, informácie o mzdách a zaznamenávanie dochádzky.
Taktiež ma na starosti aj iné úlohy:


Rozvíjať plán miezd a zaznamenávať údaje týkajúce sa miezd



Zaznamenávať dochádzku a údaje do výplatnej listiny




Vedenie presných a stále aktualizovaných záznamov vo
výplatnej listine.
 Zaznamenávanie dochádzky v každom výrobnom
období.
 Výpočet miezd a asistencia finančnému oddeleniu pri
príprave výplat.
Prispievať k úspešnému vedeniu JA Firmy



Robiť pohovory so zamestnancami



Udržiavať podnikové záznamy




záznamy o akcionároch: zoznam mien a adries všetkých
akcionárov s číslami akcií, ktoré vlastnia
 zakladaciu listinu
 zápisnice z porád manažmentu a iných dôležitých
 firemných porád
Stará sa o riadenie



Asistuje pri publikovaní výročnej správy

Naše oddelenie počas roka tvrdo pracovalo a vyvíjalo produkt, o ktorý bol
obrovský záujem. Náš produkt, ChargeWallet vám umožní nabíjať si svoje
smart zariadenia pomocou technológieQi (bezdrôtové nabíjanie). Vďaka
elegantnému dizajnu ju môžete vložiť do peňaženky alebo do externého obalu
a tak využívať ako „powerbank“-u.
Náš produkt sme navrhli, dizajnovali a testovali. Chceme aby naši zákazníci
boli spokojní s našimiproduktmi a službami. Pretoneustále inovujeme
a pridávame funkcie a riešenia, vďaka ktorým uľahčime život naším
zákazníkom.
Hlavné výhody ChargeWallet:


Neustála možnosť dobiť si svoje smart zariadenie, kdekoľvek ste



Elegantný dizajn vhodný do peňaženky alebo do vrecka



Batéria s kapacitou ktorá vám bez problémov postačí na nabitie
zariadenia

Marketing je veľmi dôležitá súčasť firiem ktorá v žiadnom kompletnom tíme
nesmie chýbať. Od založenia firmy sa snažíme zaujať každým krokom a každým
slovom čo sa povie alebo napíše. Marketingový tím sa zameral na potreby
dnešného trhu a študentov našej školy. Snažíme sa byť inovatívny a prinášať
nové riešenia pre spolužiakov, kamarátov, rodinných príslušníkov a ľudí ktorých
zaujmeme našimi činnosťami.

Návrh loga a celkový dizajnu firmy vznikol vďaka marketingovému tímu hneď
v začiatkoch od založenia. Marketingový tím sa staral o neustále prieskumy trhu
a snažil sa propagovať firmu vo všetkých dostupných možností propagácie.
Tím marketingu mal za 5 mesiacov od vzniku firmy mnoho úloh, no vďaka
pracovníkom marketingového oddelenia sme úspešne zvládli tieto ciele:
1.Návrh loga a celkového dizajnu našej firmy.
2.Tvorbu plagátov a reklamných predmetov na mnohé akcie.
2.Návrh stránky na sociálnej sieti, návrh webovej stránky.

3.Návrh a realizáciu stánku na veľtrhu.
4.Realizácia kultúrnych podujatí pre študentov školy.
5.Hlásenie oznamov v školskom rozhlase, prezentácií.
6.Komunikáciu s vedením školy, učiteľmi a spolužiakmi.
7.Grafický dizajn a propagáciu produktu ChargeWallet.
Podľa našich kolegov a všeobecných informácií ktoré sme získali na základe
prieskumov trhu, sa marketingová zložka firmy ukázala ako veľmi spoľahlivá
a dôveryhodná časť našej firmy.

Cieľ zabezpečenia likvidity a platobnej schopnosti sme počas nášho fungovania
naplnili. Vedenie evidencie príjmov a výdavkov nám pomohlo prehľadne
sledovať stav a pohyb finančných prostriedkov.
SOH, JA Firma vykazuje k 12. 03. 2018 celkové príjmy zahrňované do základu
dane vo výške 1055,50 €, celkové výdavky vynaložené na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie príjmov vo výške 723,41 €, t. j. výsledkom
hospodárenia je zisk v sume 332,09 €.
Z hľadiska zisku, najúspešnejší bol predaj služieb, kde je produktivita
najpriaznivejšia. + (“omáčky”)
Tabuľka 1
Štruktúra celkových výdavkov podľa druhov
Položka výdavkov
Výdavky na materiál
Výdavky na Tovar
Mzdy
Iné výdavky
Výdavky spolu

Graf k tabuľke 1

Suma v €
250,60
187,10
144,70
144,50
723,41

Tabuľka 2
Položka príjmov
Predaj výrobkov
Predaj tovaru
Predaj služieb
Príjmy spolu

Suma v €
145,280,50
630,1055,50

Graf k tabuľke 2

Tabuľka 3
Výsledok hospodárenia SOH, JA Firmy
Položka
Zdaniteľné príjmy
Zdaniteľné výdavky
Zisk
Daň z príjmov (21%)
Zisk po zdanení

Suma v €
1055,50
723,41
332,09
69,70
262,39

Tabuľka 4
Rozdelenie zisku SOH, JA Firmy
Položka

Rozdelenie zisku v % Rozdelenie zisku v €

Dividendy

53,4

140

Tantiémy

36,7

96,15

Likvididácia
spoločnosti

10

26,24

Graf k tabuľke 4

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárania
Sumy sú uvedené v EUR

12.03.2018
Dátum

Názov a sídlo JA Firmy:

SOH, Ja Firma
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Príjmy zpodnikateľskej činnosti (Tržby)
Príjmy z predajatovaru
Príjmy z predajavýrobkov
Príjmy z predajaslužieb
Inépríjmy
Príjmy SPOLU (r.01-04)

Č.r.
01
02
03
04
05

Suma

Č.r.
06
07
08
09
10

Suma

Č.r.
11
12
13
14
15
16

Suma
1055,50
723,41
332,09
69,70
69,70
262,39

280,50
145,630,0,00
1055,50

Výdavky na podnikateľskú činnosť

Výdavkyna material
Výdavky na nákup tovaru
Mzdy
Iné výdavky
Výdavky SPOLU (r.06-09)

250,60
187,10
144,00
141,71
723,41

Výsledok hospodárenia
Príjmy spolu (r.05)
Výdavky spolu (r.10)
Výsledok hospodárenia (r.11-12)
Daň y príjmu JA Firmy (21% z r.13)
Daň z príjmu JA Firmy splatná do JA
Čistýzisk / Strata (r.13 – r. 15)

Prehľad o zostatku peňazí a ich použití
Sumy sú uvedené v EUR

12.03.2018
Dátum

Názov a sídlo JA Firmy:

SOH, Ja Firma
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Počet ks emitovaných akcií
Nominálna hodnota jednej akcie
Celková hodnota u písaných akcií (r.01x02)
Dividend a na akciu
Celkovo vyplatené dividend

01
02
03
04
05

100,5,500,1,40
140,-

Zosatatok peňazí na rozdelenie
Zosatatok peňazí v pokladni
Zaplatená daň z príjmu
Vrátenie vkladu akcionárom
Zostatok peňazí na rozdelenie

Č.r.
06
07
08
09

Suma

Č.r.
10
11
12
13

Suma

569,70
69,70
500,569,70

Rozdelenie čistého zisku
Dividendy (r.05)
Výdavky na likvidáciu firmy
Iné
Zostatok po rozdelení

140
26,24
96,15
0,00

