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Čl. I Všeobecné údaje o účtovnej jednotke
Čl. I (1) , (3) Všeobecné údaje
(1)
(3)

Obchodné meno účtovnej jednotky:

Afrodita Spa and Wellness s.r.o.

Sídlo:

Panenská 33, 811 03 Bratislava
0

Priemerný počet zamestnancov:

Čl. II Informácie o prijatých postupoch
Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
x áno

nie

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi.
Účtovníctvo Spoločnosti sa vedie na základe dodržania zásady vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré
sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a
záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, resp. podmienok uvedených
prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

v zmluve, nakoľko v tomto okamihu

Čl. II (2) c) Pohľadávky
Pohľadávky oceňoval podnik:

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Čl. II (2) d) Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Čl. II (2) e) Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku, pričom sa používajú odhady a predpoklady založené na historickej skúsenosti a ostatných faktoroch vrátane očakávaných budúcich udalostí.

Čl. II (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady aplikovala spoločnosť konzistentne.
Vplyvom legislatívnej zmeny sa zmenila štruktúra účtovnej závierky z dôvodu prechodu na mikro účtovnú jednotku. Ide o zmenu bez vplyvu na sumy vykázané v
účtovnej závierke.
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci plat. zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy

Dôvod zmeny

Hodnota vplyvu na prísl. zložku bilancie
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