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1. ZHRNUTIE
Vďaka nášmu predmetu Aplikovaná ekonómia
a vďaka našej pani profesorke sme sa dali na
„podnikanie“. Chceli sme si samé vyskúšať, aké to je
pracovať s ľuďmi a aké to je podnikať.
V našom meste vidíme veľa študentov po vyučovaní,
ako zachádzajú do rôznych kaviarní s kamarátmi, a je
im tam veľmi príjemne. Našim cieľom bolo dosiahnuť
to, aby sa aj v našej školskej kaviarni cítili ako v tých
v meste. Preto sme vlastnými silami vymaľovali
a zariadili priestory školy určené na našu kaviareň, v ktorej sme ponúkali
bezkofeínové produkty ako je napríklad horúca čokoláda, čaj. Od januára
sme z technických príčin museli obmedziť jej prevádzku, preto sme prišli
na náš školský trh s novým produktom.
Keďže sme skupina 12 dievčat, ktoré stále túžia po tom, ako vyzerať
dobre a ako sa starať o svoje telo a pleť. Rozhodli sme sa teda vyrábať
prírodný produkt kávový peeling - scrab „Time for relax“. Telo je po ňom
hebké a vyživované vitamínom E. Tento produkt môžu používať mladí aj
starší ľudia. Našim cieľom je ponúkať len kvalitné a overené produkty, pri
ktorých by si naši spolužiaci i učitelia oddýchli po namáhavom dni v škole.
Dôležitou súčasťou nášho podnikania sú vedomostné žolíky, ktoré
pomáhajú študentom raz do roka využiť možnosť ospravedlniť sa na daný
predmet. V apríli chceme pokračovať aj v ďalšej aktivite, ktorá už má na
našej škole svoju tradíciu, a to je výmenný pobyt so žiakmi OA Poprad.
Našim akcionárom sme zhodnotili ich vklady na 50 %, čo ešte nie je
konečné číslo, keďže my ešte nekončíme, a ideme ďalej...
Sme radi, že sme využili možnosť „podnikania“ na škole, aj s problémami,
ktoré sme museli riešiť a hľadať nové možnosti.
Vladimíra Takáčová
prezidentka spoločnosti
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2. ODDELENIE VÝROBY A SLUŽIEB

Naša firma sa zaoberá rôznymi predmetmi činnosti:

● Podnikateľská činnosť - prevádzka školskej kaviarne
Táto kaviareň, ktorú máme otvorenú v priestoroch našej školy,
slúži na ponuku výrobkov, ktoré sme my žiaci z firmy All For You
navrhli a začali prevádzkovať v dostatočnom množstve
a ponuke, ktoré mali odbyt v priestoroch školy.
V kaviarni sú dostatočné hygienické podmienky a vybavenie na
prevádzkovanie tohto priestoru.
Kaviareň je prispôsobená všetkým potrebám návštevníka tohto
miesta v škole pre príjemné strávenie voľného času počas
obednej prestávky. Je vybavená lavicami, stoličkami
s podsedákmi, príjemným vzhľadom stien a ponukou výrobkov.
Produkty tejto kaviarne sú najmä rôzne nápoje z bezkofeínovej
kávy a rôzne druhy čajov.

● Výrobná činnosť - kávový scrub
Nápad uskutočniť výrobu tohto pílingu bol počas výroby týchto
všetkých výrobných činností. Hlavnú zložku pílingu tvorí káva,
ktorá má príjemné ale aj užitočné účinky pre pleť alebo iné časti
tela. Scrub sa ponúka v malých krabičkách, ktoré tvoria
príjemný vzhľad produktu.

● Sprievodcovské služby - výmenný pobyt s Obchodnou akadémiou
v Poprade
Tento projekt, ktorý sa uskutoční v apríli 2018 bude sa
realizovať s cieľom sprevádzať žiakov z inej strednej školy na
našom území a okolí s cieľom spoznávania nášho mesta,
a krásnej časti oblasti Zemplína. Začíname na najnižšom bode
na Slovensku v Kline nad Bodrogom, pokračujeme prehliadkou
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tokajskej oblasti v Malej Tŕni, prezrieme si ju z vyhliadkovej veže
vo vinici a navštívime aj pivnice, ktoré uskladňujú vzácne
tokajské vína. Nasleduje zastávka v kaštieli v Borši, kde
sledujeme stopy grófa Andrássyho, ktoré pokračujú návštevou
mauzólea v Trebišove, ktoré sa nachádza v rozľahlom parku.

● Vedomostné žolíky Obchodnej akadémie Trebišov
Tieto žolíky slúžia na uvoľnenie, ospravedlnenie žiakov na
hodine, ktorí nie sú na daný predmet dostatočne pripravení.
Akceptovať ich môžu len učitelia, ktorí príjmu tento návrh
ospravedlnenia.
Žolík sa môže použiť len raz za školský rok na jeden predmet.

3. ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Bolo pre nás náročné naučiť sa spolupracovať a byť zodpovední za
svoju prácu. Organizačná štruktúra nám umožnila realizovať rôzne
stratégie založené na učení sa jej členov počas chodu.
Naučili sme sa v priebehu roka využívať svoje úspechy, ťažkosti a neskôr
aj skúsenosti vo svoj prospech. Každý pri tom využíval svoje najlepšie
zručnosti. Keďže sme ešte neukončili svoju činnosť, zatiaľ sme si
nevyplácali mzdy, lebo sme sa rozhodli odmeňovať až na záver činnosti
firmy. Personálny manažér však eviduje činnosť každého zamestnanca.
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3.1 Štruktúra zamestnancov

4

4. ODDELENIE MARKETINGU
Našou hlavnou úlohou ako marketingového oddelenia bolo
reagovať na požiadavky zákazníkov, ponúknuť im čo najširšiu ponuku
kvalitných výrobkov a takisto ich cenovo zvýhodniť. Pre našich stálych
zákazníkov sme vytvorili vernostnú kartičku, ktorú dostal zákazník pri
nákupe akéhokoľvek nápoja u nás v kaviarni. Ak si zakúpil 4 takéto
nápoje, piaty podľa vlastného výberu, dostal zadarmo.
Na začiatku nášho podnikania sme využili nástenku pri našej kaviarni,
ktorú sme ozdobili našim názvom kaviarne, aby sme prilákali našich
budúcich zákazníkov.

Tvorba loga bola pre nás jednoznačná, pretože našou hlavnou činnosťou
je kaviareň, v ktorej sme ponúkali rôzne príchute zalievanej
bezkofeínovej kávy, čaje alebo nápoje z kávovaru, preto sme sa rozhodli
pre našu šálku kávy, ktorá prezentuje našu filozofiu.
V tomto „duchu kávy“ sme pokračovali ďalej a na základe našich
skúseností sme začali vyrábať kávový scrub alebo inými slovami,
kávový peeling na telo.
Naše produkty využívali najmä študenti a učitelia Obchodnej akadémie
v Trebišove.
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Propagáciu našich akcií, predaj kávového scrabu, žolíkov aj organizáciu
výmenného pobytu oznamujeme našim zákazníkom prostredníctvom
plagátov a školského rozhlasu, ale využívame aj osobný predaj.
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5. ODDELENIE FINANCIÍ
Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia
Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby)
Č.r.

Suma

Príjmy z predaja tovaru

01

147.30

Príjmy z predaja výrobkov

02

0.00

Príjmy z predaja služieb

03

0.00

Iné príjmy

04

0.00

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04)

05

147.30

Výdavky na podnikateľskú činnosť
Č.r.

Suma

Výdavky na materiál

06

56.49

Výdavky na nákup tovaru

07

40.20

Mzdy

08

0.00

Iné výdavky

09

10.00

Výdavky SPOLU (r. 06 + r. 07 + r. 08 + r. 09)

10

106.69

Výsledok hospodárenia
Č.r.

Suma

Príjmy spolu (r. 05)

11

147.30

Výdavky spolu (r.10)

12

106.69

Výsledok hospodárenia (r. 11 - r. 12)

13

40.61

Daň z príjmu JA Firmy (21 % z r. 13) - zaokrúhľuje sa na eurocenty smerom nadol

14

8.52

Daň z príjmu JA Firmy splatná do JA Slovensko

15

8.52

Čistý zisk / Strata (r. 13 - r. 15)

16

32.09

Pomocné výpočty
Č.r.

Počet ks emitovaných akcií

001

70

Nominálna hodnota jednej akcie

002

1.00

Celková hodnota upísaných akcií (r. 001 x r. 002)

003

70.00

Dividenda na akciu

004

0.50

Celkovo vyplatené dividendy (r. 001 x r. 004)

005

35.00

Zostatok peňazí v pokladni

006

128.11
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Náš plánovaný rozpočet nákladov, výnosov a výsledku
hospodárenia sa počas činnosti firmy musel upravovať. Žiaľ pre technické
problémy sme nemohli pokračovať v plnej činnosti kaviarne, kde sme
dosiahli len 1/4 plánovaného zisku. Nahradili sme to výrobou kávového
scrabu, ktorého predaj sa ešte len rozbieha. Realizácia výmenného
pobytu sa uskutoční až v apríli. Preto náš výsledok hospodárenia ešte nie
je uzavretý a očakávame, že bude pre nás a akcionárov ešte výhodnejší.
Pri založení firmy sme predali 70 akcií s menovitou hodnotou 1 €. Na
pokrytie počiatočných nákladov sme poskytli firme študentskú pôžičku 10
€, ktorú plánujeme vrátiť až na záver činnosti firmy. Zatiaľ sme našou
činnosťou dokázali zhodnotiť vložené akcie na 50 %, čo je pre našich
akcionárov určite zaujímavé zhodnotenie ich vkladov.

Rozdelenie čistého zisku
Č.r.

Suma

- dividendy (r. 005)

010

35.00

- výdavky na likvidáciu firmy

011

4.59

- iné

012

10

013

0.00

Zostatok po rozdelení (r. 009 - r. 010 - r. 011 - r. 012)
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