BIG SMILE, JA Firma
Stredná odborná škola,

Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

Predbežná výročná správa
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O JA FIRME
Big Smile, JA Firma
Stredná odborná škola
Hattalova 968/33
tel. kontakt:
0949
363 722
029 01
Námestovo
e-mail: sona.jendrolova@sosno.sk
https://www.facebook.com/BIG-SMILE

TÍM BIG SMILE

KDE NÁS NÁJDETE
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ZHRNUTIE
Vymyslieť a vyrábať výrobky,
ktoré by boli niečím výnimočné
a novinkou na trhu, aby sme
dokázali s výrobkami v silnej
konkurencii JA Firiem na
Slovensku uspieť.

Hlavný cieľ

Naše
výrobky
Naše
výrobky

Náramky

Pexeso

Cookies

Portréty
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1 Produkt, výroba, zamestnanci
JA Firma Big Smile má 13 zamestnancov z toho 5 zamestnancov tvorí manažment JA Firmy.
JA Firme prejavilo svoju dôveru 39 akcionárov. Na základe kladných ohlasov na naše vyrábané
výrobky môžem zhodnotiť, že činnosť výrobného oddelenia je pre našu JA Firmu veľkým
Náramky
prínosom. Výroba a predaj výrobkov je doteraz veľmi úspešný o čom
hovorí aj celkový počet
do dnešnej doby vyrobených a predaných výrobkov 386 ks.

1. 1. Výrobný proces vyrábaných výrobkov
Cookies
Cookies je koláčik, ktorý si svojou chuťou a vôňou získal
množstvo zákazníkov. Vyrábame a predávame dva druhy
koláčikov cookies a to: fitness a čokoládové cookies. Fitness
cookies je vyrábaný zo zdravých prírodných surovín ako
ovsené vločky, špáldlová múka, medík. .... a čokoládový
cookies z lahodnej čokolády, hrozienok a iných
ingrediencií.....

Cookies

Naše výrobky

Pletený náramok
Výroba pleteného náramku na ruku je omnoho časovo
a j technologicky náročnejšia. Po pridaní fotiek rôznych
náramkov našej reklamy na facebookovskú stránku sa
objednávky rozbehli. Museli sme preto vyškoliť ďalších
zamestnancov do výroby, aby sme boli schopný
objednávky v termínoch vyrábať a dodávať. Náramky sú
žiadané aj preto, lebo každý je originálny, pretože je
vyrábaný, podľa požiadaviek našich zákazníkov.
Zákazníci si sami
vyberú farbu šnúrky a navrhnú si na
Náramky
náramok originálny nápis.

Pexeso

Portréty
Výroba tohto výrobku je okrem toho, že si vyžaduje
veľký talent v kreslení aj časovo veľmi náročná. Do
dnešnej doby sa nám žiaľ podarilo vyrobiť iba jeden
portrét.

Cookies
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Portréty

Pe

Detské pexeso
(anglické, matematické)

Naše výrobky

Proces výroby pexesá bol veľmi náročný
a zdĺhavý, ale aj napriek tomu sme to zvládli
a podarilo sa nám vymyslieť a vyrobiť 2 druhy
pexesa - matematické a slovensko – anglické.
Pexesá sú určené pre detičky od 3 do 5 rokov.
Deti sa hravou formou učia názvy zvieratiek
v anglickom a v slovenskom jazyku a učia sa
ovocie a zeleninu a základné číslice od 1 do
10.
Náramky

Pexeso

Balenie obsahuje dva pexesá – slovensko - anglické
a matematické. Spolu je v krabičke 37 párov obrázkov
so zvieratkami v slovenskom a anglickom jazyku a 20
párov obrázkov s ovocím a zeleninou a číslicami.
Slovensko – anglické pexeso je založené na princípe
pridelenia názvu zvieratka v slovenskom jazyku
k anglickému názvu a matematické pexeso je založené
na princípe pridelenia čísla k obrázku na ktorom sa
tento počet ovocia, alebo zeleniny nachádza.
Pre tieto pexesá sme navrhli praktický obal - krabičku a to z dôvodu, že sa takto odložené
nedokážu roztratiť
po detských izbách.
Cookies
Portréty

POROVNANIE PLÁNU A SKUTOČNOSTI
Graf 1 Poravnanie
výrobného plánu
so skutočnosťou
VÝROBENÝCH
VÝROBKOV

V nasledujúcom grage Vám ponúkam porovnanie výrobného plánu so skutočnosťou.
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Plán (ks)
Skutočnosť (ks)
Cookies
Pletený náramok
Pexeso
Plán

1
20

Portréty
20
1

Portrét

Skutočnosť

Z pripraveného grafu je vidieť, že sa nám do dnešnej doby podrilo naplniť plán
na 139 % pri výrobku cookies, na 94 % pri pletených náramkoch, 52 % pexesá a na
5 % portréty.
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2 Marketing
Práca nášho oddelenia si vyžadovala veľké skúsenosti s prácou na počítači. Nakoľko študujeme
odbor kozmetik s prácou na počítači sme sa stretávali veľmi málo, ale aj napriek tomu sa
oddelenie marketingu pustilo s veľkou chuťou či už do tvorby etikiet na výrobky, do tvorby
loga, do prezentácie na ustanovujúce valné zhromaždenia a do tvorby všetkých plagátov na
veľtrh JA firiem, letáčikov, vizitiek a menoviek. Všetky propagačné materiály, našu kreativitu
a snahu budete môcť vidieť a sami oceniť na Veľtrhu JA Firiem, na ktorý sa veľmi tešíme.
Sortiment výrobkov, ktorí sme sa rozhodli ponúkať na predaj sme po prvý krát predstavili na
Ustanovujúcom Valnom zhromaždení. Po celý čas naše výrobky upozorňujeme pomocou
letákov po škole a naším najlepším nástrojom reklamy je facebookovská stránka.
Všetky výrobky sme tiež predstavili a predávali na akcii v našej škole „Deň otvorených dverí,
kde sme mali možnosť naším mladších a budúcim spolužiakom porozprávať o fungovaní JA
Firmy na našej škole.
Ak mám do tejto doby zhodnotiť marketingovú kampaň našich produktov tak môžem
konštatovať, že dopadla dobre. Hovoria o tom pozitívne ohlasy od učiteľského zboru, žiakov,
ale aj od verejnosti, ktorí si kúpili a vyskúšali naše výrobky.

NAŠA PRÁCA
Leták na facebookovskej stránke

Vizitka

Big Smile, Ja Firma
Stredná odborná škola Námestovo
Tel. č.: 0949 363 722
e-mail: sona.jendlovova@sosno.sk

Naše výrobky

Letáčik

PLETENÉ
NÁRAMKY

Naše výrobky

Originálny
nápis
────

Náramky

Pexeso

PEXESO
Náučná hra pre
deti
Náramky

────

Pexeso

COOKIES
Sladká, zdravá
maškrta
Portréty

Cookies

────

PORTRÉT
Cookies

Originálny
darček

Portréty
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3 Financie
Počiatočný kapitál na rozbehnutie JA Firmy Big Smile sme získali predajom akcií akcionárom
a na základe pôžičky od zamestnancov. Celková výška počiatočného kapitálu bola 82,00 €.
Ako viceprezidentka financií som bola zodpovedná za vedenie finančných záznamov našej JA
firmy Big Smile a za prácu pokladníčky. Po odkontrolovaní všetkých finančných záznamov
Vám v pripravených tabuľkách prinášam prehľad doterajších nákladov, výnosov
a hospodárskeho výsledku JA Firmy Big Smile.

3. 1. Porovnanie plánovaných a doterajších nákladov
Názov výrobku Plánované ks
200
Cookies

Plánované €
24,00

Skutočné ks
263

Skutočné €
31,07

Pletené náramky

100

100,00

88

66,00

Pexesá

100

28,00

26

34,21

Portréty

200

45,40

1

0,50

Režijné náklady
Mzdové
SPOLU

54,60
82,00
334,00

15,50
0,00
147,28

3. 2. Porovnanie plánovaných a doterajších výnosov
Názov výrobku
Plánované ks
200
Cookies

Cena ks
0,35

Plánované €
70,00

Skutočné ks Skutočné €
278
97,30

Pletené náramky

100

1,50

150,00

94

141,00

Pexesá

50

4,00

200,00

13

52,00

Portréty

20

7,00

140,00

1

7,00

SPOLU

560,00

297,30

3. 3. Porovnanie plánovaného a doterajšieho hospodárskeho výsledku
Položka
Výnosy (tržby)
Náklady
Rozdiel tržieb a nákladov
Daň z príjmu 22%
Hospodársky výsledok (zisk)

Plánovaný HV €
560,00
334,00
226,00
45,20
180,80

Skutočný HV €
297,30
147,28
150,02
31,50
118,52

Na základe pripravených tabuliek môžem vyvodiť záver, že JA Firma Big Smile dosiahla do
tejto doby kladný hospodársky výsledok (zisk) pred zdanením vo výške 150,02 € a po zdanení
118,52 €, čím sa jej podarilo do dnešnej doby naplniť cieľ na 65,55 %.
Ale čo je pre nás oveľa viac dôležitejšie ako finančný zisk sú všetky zážitky, ktoré sme spolu
ako kolektív prežili, skúsenosti z oblasti podnikania (vyskúšali sme si podnikanie na vlastnej
7

koži), pochopili sme, že bez práce naozaj nie sú koláče, a že mať nápad je naozaj dôležitá vec,
ale oveľa dôležitejšie je nápad (plán) premeniť na skutočnosť a nakoniec ho aj uskutočniť to
znamená aj výrobky vyrobiť a hlavne predať. Ja za nami kus práce, na ktorú sme veľmi hrdé.
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Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia
sumy sú uvedené v EUR
14. 03. 2018
dátum
Názov a sídlo JA Firmy: BIG SMILE, Hattalova 968/33, 029 01
Námestovo
Stredná odborná škola Námestovo
Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby)
Č.r.

Suma

Príjmy z predaja tovaru

01

0,00

Príjmy z predaja výrobkov

02

297,30

Príjmy z predaja služieb

03

0,00

Iné príjmy

04

0,00

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

05

297,30

Výdavky na podnikateľskú činnosť
Č.r.

Suma

Výdavky na materiál

06

109,16

Výdavky na nákup tovaru

07

22,62

Mzdy

08

0,00

Iné výdavky

09

15,50

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

10

147,28

Výsledok hospodárenia
Č.r.

Suma

Príjmy spolu (r. 05)

11

297,30

Výdavky spolu (r.10)

12

147,28

Výsledok hospodárenia (r. 11 - r. 12)
Daň z príjmu JA Firmy (21 % z r. 13) - zaokrúhľuje sa na
eurocenty smerom nadol

13

150,02

14

31,50

Daň z príjmu JA Firmy splatná do JA Slovensko

15

31,50

Čistý zisk / Strata (r. 13 - r. 15)

16

118,52

Všetky doklady a finančné operácie overila a skontrolovala:
Účtovníčka: Pajtová Nikola

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

Učiteľka APE: Ing. Bodnárová Iveta

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