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výnosy náklady zisk

finančné.zhrnutie (k 5. októbru 2020)

10 321.69€ 9 354.96€ 966.73€
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produkt

lom spojení so sladkým medom pomôže
zahnať myšlienky na sladké úplne bez výčitiek.

Kakaový krém bez palmového
oleja dostupný v 5 príchutiach.
Intenzívna  chuť kakaa v dokona-

ciele

3.iKonkurovať už existujúcim výrobkom nižšou cenou a
iiivyššou kvalitou.

1. Vytvoriť zdravú a ekologickejšiu alternatívu ku    
 iikonvenčným kakaovým krémom.

2. Zvýšiť povedomie verejnosti o probléme deforestácie a
iifinančne podporovať organizácie, ktoré jej predchádzajú.
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produkt.výroba

Ďalší faktor, v ktorom sa chceme od 
 konkurencie odlíšiť, je problematika používania
palmového oleja v potravinárskom priemysle.
kkk

čokô je BEZ PALMOVÉHO OLEJA

Enormné plochy dažďových pralesov sú klčované
kkkkvôli pestovaniu monokultúr palmy olejnej, čo má za následok

devastáciu biodiverzity v daných regiónoch.

JA firma cho.company je riadená mladými a progresívnymi
študentmi, ktorí sú si vedomí súčasných trendov a
problémov, preto sa jej členovia zameriavajú najmä na
ekologický, udržateľný a zdravý životný štýl. Našim
zákazníkom sme chceli ponúknuť zdravú, ekologickú, no
stále veľmi chutnú a cenovo dostupnú alternatívu k už

existujúcim kakaovým nátierkam. 

je kakaový krém v 5 príchutiach
Výrobný tím cho.company strávil hodiny vývojom
produktu pre dosiahnutie perfektného pomeru
ingrediencií, čím docielil perfektnú chuť a
krémovú konzistenciu čokô. Prvýkrát mohli
zákazníci čokô ochutnať už v decembri 2019 v 4
príchutiach, v marci 2020 sme naše portfólio
rozšírili ďalšou chutnou variantou.beach of the

KLASIKa

čoKOKOS

ideálne vyvážená sladká chuť kakaa a medu

exotika v ústach kedykoľvek a kdekoľvek

KAFEin

čokoNUT

príchuť pre všetkých milovníkov dobrej kávy

nezvyčajná, no delikátna kombinácia

orieškové potešenie a bielkoviny v jednom 

FigaRumBum 

čokô je ZDRAVÉ

BEZ 
MLIEKA

BEZ
LEPKU

VS
288 kcal 539 kcalBEZ 

CUKRU

Základ čokô pozostáva z kakaa a medu, ktoré nielenže tvoria
nezabudnuteľnú chuť, no kalorickú hodnotu držia približne
na polovici v porovnaní s inými konvenčnými kakaovými
nátierkami.  Suroviny použité pri výrobe sú okrem vysokej 
 hhhhhhh kvality aj samy o sebe trvanlivé,

čo nám umožňuje vyrábať čokô
bez pridania ďalších konzervač-
ných látok.
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čokô bolo pred uvedením na trh testované na prítomnosť
mikroorganizmov v analytickom laboratóriu, čo nám
umožnilo spustiť oficiálny predaj. Náš produkt taktiež spĺňa
prísne kritéria Potravinového kódexu SR, najmä čo sa
výrobného procesu a označenia týka. Oficiálna výroba začala
v decembri 2019 po dohode s lokálnou odbornou školou,
pričom výrobný tím pozostával z náležito certifikovaných
členov cho.company s platným zdravotným preukazom.   h  

výroba

Aby sme dokázali pokryť narastajúci dopyt
po našom produkte, rozhodli sme sa v
januári 2020 elokovať výrobu k externému
dodáva-ľovi, cukrárni Dolcettovýrobcovi - rodinnej cukrárni Dolcetto s

kvalifikovanými zamestnancami schop-
nými zachovať vysokú kvalitu čokô.

4

400
kusov

Dnes je čokô dostupné v piatich príchutiach a doteraz
furthe  sa  nám podarilo predať viac ako 400 kusov, tu  však  
 are to furthe nekončíme. Plánujeme ďalšie spestrenie portfólia

agggnch a novými príchuťami a zavedenie systému vratných

súčasnosť.budúcnosť

obalov, aby sme spolu mohli byť ešte udržateľnejší.

Náš hlavný cieľ v procese hľadania dodávateľov bolo nájsť
takých, ktorí spĺňali naše vysoké nároky na kvalitu surovín,
ich ekologický dopad a udržateľnosť do budúcna.

čokô je EKO

Pastovaný MED pochádza od lokálneho
pestovateľa včiel a je nám predávaný vo
vratných obaloch, čo nám umožňuje zní-
žiť ekologickú stopu čokô ešte viac.

KAKAO použité v čokô je držiteľom
certifikátu UTZ, ktorý zabezpečuje férové
pracovné podmienky pracovníkov kakaových
plantáží, pričom dbá aj na udržateľnosť
pestovania a samotnej výroby.

Ostatné ingrediencie sú kupované 
  PACKAGE-bezobalovo. Pokiaľ táto alternatíva   
possinie je dostupná, preferujeme
from  sklo či papier a vyhýbame sa
plastovým obalom. 

čokô je UNIVERZÁLNE
Náš lahodný krém može byť využitý 
 sweetmnohými spôsobmi - ako súčasť vyvá-    
sweetraňajok, sladká odmena po náročnom    
tztzrtz                  
in mult
dni, či kľúčová ingrediencia v jednom
z chutných a rýchlych receptov, ktoré
nájdete aj na našej webstránke
www.cho.company.sk.
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73.4%

26.6%

Možnú konkurenciu na domácom trhu
predstavujú už existujúce alternatívy bez
palmového oleja ako Slowtella. Hlavným
rozdielom je cena, keďže čokô je o 35-40%
lacnejšie. Konvenčné kakaové krémy ako
Nutella môžu byť považované za nepriamu
konkurenciu, ku ktorej čokô ponúka zdravú a
ekologickú alternatívu.

Nielenže sa v čokô nenachádza ani kvapka
palmového oleja, no okrem toho aj pravidelne
finančne prispievame:

Ochraňuje časti indonézskeho
pralesa zakúpeného prispievateľmi.
kk

PRALES DEŤOM n.o.

Myslí na potrebu ochrany našich
vlastných lesov na Slovensku.

o.z. MY SME LES 3 áre kúpeného
pralesa

Čokô spĺňa všetky predpoklady produktu s
veľkým potenciálom úspechu na trhu.
Predstavuje zdravú a ekologickú alternatívu
ku konvenčným kakaovým krémom. Podľa
nášho prieskumu trhu, až 73.4% zo 139
respondentov je ochotných zaplatiť viac za
udržateľnejšiu alternatívu produktov
obsahujúcich palmový olej.

Za ďalšiu veľkú výhodu považujeme
škálovateľnosť čokô. Rozmanitosť chutí
prilákala množstvo zákazníkov a limitované
edície čokô nám ich pomohli udržať neustále
zvedavých . Recepty s čokô na našej webovej
stránke a sociálnych sieťach ďalej zvýšili
dopyt a naviac ukázali našim zákazníkom
niekoľko možností využitia čokô v bežnom
živote.

Vďaka tomu, že zdravý životný štýl nie je iba
dočasný trend a týka sa ľudí bez ohľadu na
vek, naša cieľová skupina je veľmi rozsiahla.
Primárnu cieľovú skupinu tvoria hlavne mladí
ľudia, ktorí chcú žiť uvedomele, rodiny s
deťmi, ktorým chcú rodičia ponúknuť zdravú a 
zároveň chutnú maškrtu, a alergici. Čokô
skrátka chutí skvele a práve to je najväčší
dôvod vysokého záujmu, ktorý máme.

online
Zákazník si môže objednať čokô cez naše
sociálne siete, email alebo webovú stránku
www.chocompany.sk, ktorá bola využívaná
primárne počas karantény a lockdownu.
Objednávky sú možné aj prostredníctvom
aplikácie pre Android zariadenia ktorá je k
dispozícii na stiahnutie v Obchode Play.

miesto (place)Slowtella

čokô

marketingNaša marketingová stratégia bola od
začiatku založená na princípe 4P marketingu.

produkt (product)
73.4%

ľudí zaplatí viac za
absenciu palmového

oleja
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Predajné ceny čokô boli určené na základe výrobných
nákladov, solventnosti našej cieľovej skupiny a tiež bol
zohľadnený náš zámer profitability, približne na úrovni 80-
90%. Tieto ceny považujeme za dostatočné na pokrytie
všetkých výrobných nákladov a nášho očakávaného zisku a
zároveň 

online
V našej online kampani sme chceli byť s našou cieľovou
skupinou v čo najbližšom kontakte, preto ako hlavné
komunikačné kanály používame Instagram, Facebook a
YouTube. 

 Živana  
bezobalovo 

7edmička
 coffee place YouTube. Vzhľadom na dôležitosť

vizuálnej prezentácie potravinového
výrobku bol najpoužívanejší Instagram,
kde sa nám podarilo získať 600
sledovateľov. Pomocou pravidelných
príspevkov, príbehov a platenej reklamy
zsme verejnosť informovali o prednostiach produktu,

predajných miestach a nadchádzajúcich udalostiach.

6
sledovateľov

offline
Čokô je dostupné v kiosku na našej škole už

od decembra 2019. Vo februári sme čokô
začali distribuovať do troch lokálnych
obchodov v Dubnici nad Váhom. Tieto
obchody sme si vybrali kvôli ich podobnému
hodnotovému nastaveniu a segmentu
produktov, medzi ktoré čokô dokonale
zapadá.

offline
Dôležité bolo predstaviť čokô širšej verejnosti, preto sme
usporiadali v kaviarni 7edmička podujatie, kde sa mohli
potenciálni zákazníci o produkte informovať, ochutnať ho a kúpiť.
Spolupráca so 7edmičkou ďalej pokračovala predajom ovocných
štiav na pôde našej školy v rámci vzájomnej reklamy. Okrem
zvyšovania povedomia o firme a produkte sme taktiež získavali z
predaja províziu.

Ako ďalšie médium pre sprostredkovanie našej reklamy sme
použili najčítanejší dubnický študentský časopis INAK a
poskytli sme interview časopisu Dobrá škola, kde sa o čokô
mohli dozvedieť aj ľudia mimo nášho mesta.

Organizovanie verejných akcií - imatrikulačnej párty a
študentského plesu nám pomohlo ďalej zvýšiť povedomie o
cho.company a okrem toho poskytlo finančné zdroje, ktoré sme
mohli investovať do ďalšieho vývoja a výroby čokô. Týchto akcií
sa zúčastnilo vyše 1200 ľudí, čím sme rozšírili našu skupinu
potenciálnych zákazníkov.

Púpavienka 
BIO obchod

Dostali sme však aj ponuky na distribúciu
čokô do obchodov v Banskej Bystrici a v
Novom Meste nad Váhom, ktoré sme
plánovali akceptovať, no kvôli aktuálnej
situácii musel byť celý proces odložený.
Ďalšie miesta, kde by bol v budúcnosti
možný predaj čokô sú fitness centrá alebo
dokonca obchodné reťazce.

pôvodná cena

aktuálna cena

5€ 5€ 5€

5€

4€

6€ 6€ 6€ 6€
7€

cena (price)

reklama (promotion)
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zároveň stále
akceptovateľné
pre zákazníkov.
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tržby
výdavky súvisiace s príjmami

mzdy výrobných pracovníkov
zásoby

náklady na hospodársku činnosť                     (B+C-D)
hrubá marža                                                                 (A-E)

hrubá marža - celkové výdavky = prevádzkový zisk

drobné príjmy
zisk pred zdanením                                                    (K+L)
daň zo zisku
čistý zisk                                                                      (M-N)

výkaz ziskov a strát 

Na začiatku účtovného obdobia získala naša firma
základné imanie vo výške 500€ predajom 100 akcií
nominálnej hodnoty 5€. Počas celého funkčného
obdobia sme sa snažili túto hodnotu navýšiť. Prehľad
aktuálnej finančnej situácie poskytujeme v
nasledujúcich tabuľkách. Všetky hodnoty sú aktuálne
k 5. októbru 2020.

financie
Oddelenie financií bolo
zodpovedné za vytvorenie a
dodržovanie strategického
finančného plánu a pravidelné
informovanie o finančnej
situácii. Medzi ďalšie povinnosti
finančného oddelenia patrilo
vedenie účtovníctva a
bankového účtu,  pravidelné
mesačné   lll

MESAČNÁ
VÝPLATA

MIEZD
mesačné vyplácanie miezd a tvorba komisionárskych
zmlúv, dodacích listov a faktúr pre partnerské obchody.

RAST CENY 

94%
AKCIÍ

CELKOVÉ
TRŽBY

10 321.69€

10 321.69€
8 176.66€

672.30€
0.00€

8 848.96€
1472.73€

H 
I 

G 

J

F 

kancelárske potreby

prenájom
miscellaneous expenditure

celkové výdavky                                             (F+G+H+I+J) 

491.00€

15.00€
506.00€

0.00€
0.00€
0.00€

966.73€
0.00€

966.73€
145.00€
821.73€

P
Q

R
S

rozdelenie zisku:                                                    (Q+R+S) 

dividendy:
dary:
iné:

821.73€
470.00€

350.00€
1.73€

0.00€

H 
I 

G 

J

F platy manažmentu

drobné výdavky
registračné poplatky

491.00€

15.00€
506.00€

0.00€
0.00€
0.00€

P
Q

R
S

rozdiel    (O-P) 

821.73€
470.00€

350.00€
1.73€

0.00€
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Finančné tabuľky vykazujú pomerne vysoké tržby, z ktorých
väčšina pochádza z predaja služieb, konkrétne z predaja lístkov
na naše podujatia. Tento príjem bol použitý na vývoj, materiály a
produkciu čokô. K 5. októbru 2020 sa predalo 400 kusov čokô a
celkové tržby z predaja produktu sú 2117.99€. 

Hoci sa čokô predávalo v partnerských obchodoch za rovnakú
cenu, príjem z tohto predaja bol znížený o 20% DPH. Napriek
tomu sme sa rozhodli v týchto obchodoch predávať, najmä pre
lepšiu dostupnosť cieľovej skupiny a následne vyššie predaje
v budúcnosti. Profitabilita čokô bola na úrovni 123.63%. mmmm

 materiál

320 pieces sold 400 pieces sold
realita

ostatné náklady

celkové náklady

celkové tržby

zisk

profitabilita

509.60€ 548.70€
128.00€ 290.40€
70.40€ 108.00€

708.00€ 947.10€

1520.00€
1998.00€

812.00€ 1170,89€

114.69% 123.63%

cho.company

119.99€

(A) 

ROZDIEL                                                 (A-B)

(B) 
(C) 

(D) 

vlastné imanie                                      (D+E)
(E) 
(F) 

bežné aktíva:
zásoby
pohľadávky
peniaze v banke
peniaze v pokladni

CELKOVÉ BEŽNÉ AKTÍVA
mínus

bežné pasíva:
kontokorentný úver z banky
úvery
záväzky voči veriteľom
daň zo zisku

DPH
CELKOVÉ BEŽNÉ PASÍVA

reprezentovaný:
základné imanie:                     akcie po 5€

zisk po zdanení    

súvaha

0.00€
0.00€

851.51€
615.22€

1 466.73€

0.00€
0.00€
0.00€

0.00€

145.00€

145.00€

1 321.73€

500.00€
821.73€

1 321.73€

350€
DAR ZO ZISKU

 porovnanie očakávanie vs realita predaja čokô 
očakávanie

320 predaných ks 400 predaných ks

výroba

509.60€ 548.70€
128.00€ 290.40€
70.40€ 108.00€

708.00€ 947.10€

1520.00€
1998.00€

812.00€ 1170,89€

114.69% 123.63%

cho.company

predajné miesta
119.99€

overené 
Mgr. Adrianou Vančovou

učiteľkou APE

finančné.vyhodnotenie

čokô
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Štruktúra zamestnancov našej JA firmy sa skladá zo 16 členov.
Päť ľudí formuje manažment,
ktorý je rozdelený do 4
oddelení. Na čele celej firmy
stojí prezident, ktorý je v
našom prípade ženského
pohlavia.mm

ľudské.zdroje

zamestnancov
16

Počas fungovania JA firmy cho.company bolo úlohou
oddelenia ľudských zdrojov koordinovať a riadiť jej obeh  a
dohliadať na produktivitu  všetkých členov.

štruktúra.zamestnancov

9 výročná.správa

Vzájomná komunikácia cez sociálne siete a pravidelné
stretnutia konajúce sa každý týždeň zabezpečovali
neustálu informovanosť v našom kolektíve. Tieto
stretnutia sa niesli v duchu pracovných porád, na ktorých
sme do najmenších detailov riešili nielen posledné
firemné udalosti, novinky 

snažili sa vytvárať prí- 
jemnú a najmä priateľskú
atmosféru. S prekážkami
sme sa pasovali spoločne
a pri dôležitom rozho-
dovaní sme brali do úvahy
hhhhnázor každého jedného
zamestnanca.

povinnosti

Motivácia a pracovná morálka boli od začiatku prioritou,
preto sme našich zamestnancov neodmeňovali len
každomesačnou výplatou podľa odpracovaných hodín, no
tiež bonusom v podobe vyššieho platu za perfektne
odvedenú prácu naviac. Týmto efektívnym krokom sme
docieli vyššiu produktivitu našich zamestnancov.

motivácia

ohľadom produktu, ale

profesionálny.rast
Nadobudli sme skúsenosti v rôznych oblastiach, ako
napríklad v organizácii času, komunikácii alebo práci pod
tlakom. Rok podnikania v potravinárskom sektore nám
ukázal, čo to v skutočnosti obnáša, a aké ťažké môže byť
prispôsobiť sa podmienkam určeným zákonom. S  cieľom
profesionalita

rozšíriť si obzor vedomostí
sme vždy využili možnosť
vvzapojiť sa do vzdelávacích

programov od JA Slovensko.
Z každého programu sme
si popri skvelých  zážitkoch
absorbed  a nových kontaktoch od- 
 niesli aj užitočné skúse-
nosti do JA Firmy a  
 pracovného života.

významné.
míľniky marketing

produkt.
výroba

zhrnutie.
správy

ľudské.
zdrojefinancie budúcnosť
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stanú skutočnosťou už čos-
koro a zákazníci nájdu čokô 
 v rôznych obchodoch či ob-
chodných reťazcoch a to i za
hranicami Slovenska. Cie-
ľom je predať 3000 kusov
čokô v nasledujúcom roku.
lll

budúcnosťs.r.o.
predaj
Našou nemalou pýchou bolo spustenie predaja čokô v 3
ochodoch už počas prvého roka fungovania, pričom sa
plánujeme zamerať aj na ďalšie predajné miesta mimo
nášho kraja - dostali sme ponuky na predaj od prevádzok z
rôznych kútov Slovenska. Dúfame, že sa tieto spolupráce
že sa tieto 

3000
kusov

Aj napriek tomu, že JA Firma cho.company onedlho zaniká,
veľmi radi by sme v jej fungovaní pokračovali, a to ešte s
oveľa väčšími úspechmi a profitom. Za prvý rok si
cho.company získala veľkú popularitu i stálu základňu
zákazníkov a sme odhodlaní pokračovať pod novým názvom
cho.company s.r.o. Množstvo nadobudnutých skúseností
nám pomôže k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu pokroku v
nasledujúcich oblastiach.

V budúcnosti sa plánujeme zamerať na rozšírenie súčasného
sortimentu zaradením nových príchutí. Tento krok zabezpečí
väčší záujem o čokô, a tiež priláka ďalších zákazníkov.

Finančná podpora neziskových organizácií
ako sú Prales deťom či My sme les bude
samozrejmosťou aj nasledujúceho obdobia.
Tento počin ešte väčšmi podporuje naše
motto Kúp čokô, zachráň prales!

produkt

Rovnako plánujeme zaviesť systém vratných
obalov s možnosťou priniesť prázdny čokô
pohárik a získať zaň nový kus za zníženú cenu.
Keďže naším cieľom je správať sa udržateľne,
opätovné využívanie obalov nás posúva ešte
bližšie ku konceptu zero-waste výroby.

Počas karantény sa nám podarilo vytvoriť

e-shop.aplikácia

Android aplikáciu umožňujúcu objednávku
čokô z pohodlia domova. Do prevádzky
plánujeme uviesť aj funkčný e-shop, ktorý
umožní objednávať zo Slovenska, ale i ČR.

produkt.
výroba

záverečné.
zhrnutie

významné.
míľniky marketing

ľudské.
zdrojefinancie budúcnosť



JA Slovakia 
Gymnázium Dubnica nad Váhom 

Adriana Vančová 
Martin Romaňák

Samuel Šlesar
Samuel Matlovič 
Marián Osúch ml. 
Jaroslav Červinka 

Dolcetto 
7edmička Coffee Place
Púpavienka BIO Foods

Živana Zero Waste
JPK Print 
M-Press 

ďakujeme


