1.

POPIS SPOLOČNOSTI

AA GOLD Company s.r.o. (ďalej len „s poločnosť”) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla
dňa 29.11. 2006. Dňa 29.12.2006 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde
Bratislava I., oddiel Sro, vložka 43851/B. Spoločnosť sídli na Bajkalskej 9B, 83104 Bratislava,
Slovenská republika, identifikač né číslo 2022298641.
V roku 2013 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.
Hlavným predmetom činnosti je:
1. Nákup a predaj zlata, platiny a iných drahých kovov
2. Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
2.

ZÁKLADNÉ V ÝCHODISKÁ PRE ZOSTAV ENI E ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníct ve v znení neskorších
predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná
závierka.
Účtovná závierka s poločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2012 bola
schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.7.2013.
3.

VŠEOBECNÉ ÚČTOV NÉ ZÁS ADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť použ ívala pri zostavení účtovnej závierky za rok 201 3
a 2012 sú nasledovné:

Dlhodobý nehmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu
obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávac ích cenách, ktoré zahŕňajú cenu
obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.
Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmot ného majetku z vyšujú jeho obstarávaciu cenu.
Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.
Odpi sovanie
Dlhodobý hmot ný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného
majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpis ová sadzba sú stanovené pre
jednotlivé skupiny dlhodobého hmot ného majetku nasledovne:
Predpokladaná
doba používania

Ročná odpisová
sadzba

Metóda
odpisovania

Stavby

20

1/20

-

Stroje, prístroje a zariadenia

4

1/4

-

Dopravné prostriedky

4

1/4

-

Inventár

6

1/6

-

Iný dlhodobý hmotný majetok

-

-

-

Finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok t voria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch, cenné papiere
určené na obchodovanie, dlžné c enné papiere so splatnosťou do jedného roka drž ané do doby
splatnosti, vlastné akcie, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné cenné papiere.

Zásoby
Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami, používa sa B metóda evidovania

Pohľadávky
Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté
vkladom do z ákladného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok
sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami .
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ak o jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá
predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa
vykaz ujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.

Záväzky
Dlhodobé i k rátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa
vykaz ujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.
Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť
dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, t voria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v oč akávanej výške záväzku.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a vý nosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa
vykaz ujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.

Vlastné imanie
Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu a výsledku
hospodárenia v schvaľovacom konaní.
Základné imanie s poločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri ok resného s údu.
Prípadné z výšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.
Vklady

Transakcie v cudzích menách
Trans akcie v cudz ej mene sa do 31. decembra 2008 prepoč ítavali na slovenskú menu kurzom
vy hláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň us kutočnenia t ransakcie. Po 1. januári 2009
(deň zavedenia meny Euro v Slovenskej republike) sa transakcie v cudzej mene prepoč ítavajú na eurá
referenčným výmenným kurz om určeným a vyhláseným E urópskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu
zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.
Kúpa a predaj cudzej meny sa prepoč ítava na euro k urzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené
alebo predané.

Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Daň z príjmu
Náklad na daň z príjmov sa poč íta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného
o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy.

