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Čl. I
Všeobecné údaje

(1) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro

Vložka číslo: 20324/P

Obchodné meno:

IMPERIAL INVESTMENT, s. r. o.

(od: 30.03.2017)

Sídlo:

Štefánikova 3897
Bardejov 085 01

(od: 30.03.2017)

IČO:

44 013 256

(od: 26.06.2008)

Deň zápisu:

26.06.2008

(od: 26.06.2008)

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

(od: 26.06.2008)

Predmet činnosti: výroba asfaltu a výrobkov z asfaltu

(od: 26.06.2008)

pokládka asfaltu

(od: 26.06.2008)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(od: 26.06.2008)

reklamné a marketingové služby

(od: 26.06.2008)

finančný leasing

(od: 26.06.2008)

poradenská činnosť v rozsahu podnikania

(od: 26.06.2008)

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako
nebezpečným odpadom

(od: 26.06.2008)

Slavka Kyjovská
Starý Blich 249/29
Bardejov 085 01

(od: 30.03.2017)

Výška vkladu
každého
spoločníka:

Slavka Kyjovská
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR

(od: 30.03.2017)

Štatutárny orgán:

konatelia

(od: 26.06.2008)

Slavka Kyjovská
Starý Blich 29
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 26.06.2008

(od: 26.06.2008)

Slavomír Kyjovský
Starý Blich 29
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 26.06.2008

(od: 26.06.2008)

Konanie menom
spoločnosti:

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ
samostatne.

(od: 26.06.2008)

Základné imanie:

6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR

(od: 07.04.2011)

Spoločníci:

Dátum
aktualizácie
údajov:
Dátum výpisu:

29.06.2017
30.06.2017
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(2) Údaje o konsolidovanom celku: Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.
(3) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka
Počet vedúcich zamestnancov

Bežné účtovné
obdobie
1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
1

2

2

0

0

Čl. II
Informácie o prijatých postupoch
(1) Informácia, či je účtovná jednotka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka
bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti
v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi
účtovania.
Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov
a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie
bez ohľadu na dátum ich platenia.
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne
s predchádzajúcim účtovným obdobím.
Zmeny metódy, dôvod zmeny a ich vplyv na vlastné imanie, hospodársky výsledok, celkovú
výšku majetku a záväzkov sú podrobne popísané vyššie (v relevantných častiach).
(2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, a to:
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa
majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú
položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými
nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame
náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je
cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účet Výnosy
budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania majetku.
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Neodpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne s vplyvom na
hospodársky výsledok na účet Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje
základné imanie, sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na
účet Ostatné kapitálové fondy.
Náklady na výskum sa neaktivujú, ale sa účtujú do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli.
Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie, ktoré sa vzťahujú na jasne
definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých možno preukázať technickú realizovateľnosť
a možnosť predaja a Spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo
na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá sa pravdepodobne získa späť
z budúcich ekonomických úžitkov.
Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas obdobia maximálne päť rokov, a to v tých účtovných
obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota,
odpisujú sa na sumu, ktorá sa pravdepodobne získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.
Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa oceňuje reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou
hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa
účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje
úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z
tohto majetku.
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z
majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do
používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400
EUR, nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov
z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do
používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700
EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do
používania.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri
inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je
vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.
Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa cenné papiere a podiely oceňujú takto:
Ďalej je nutné opísať spôsob ocenenia jednotlivých druhov cenných papierov a podielov, ktoré
Spoločnosť eviduje:
Zmeny reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej
spoločnosti a nie sú cennými papiermi a podielmi v dcérskej spoločnosti alebo v spoločnosti
s podstatným vplyvom, sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania
na účet Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.
Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok
obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy
z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako
zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách
spôsobom B.
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Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame
náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov
bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa
do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.
Zásoby nadobudnuté zámenou sa oceňujú reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou
nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru
tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok tohto majetku alebo
na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.
Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky
a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j.
vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa vytvára k pochybným
a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá
predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota
pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných
faktorov.
Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových, pričom riziko zmeny hodnoty tohto
majetku je zanedbateľne nízke.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých
udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky
s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na
splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok
prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným
zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej
časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie
pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.
Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka
a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná
starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, v ktorom ich zamestnanci Spoločnosti využili.
Splatná daň z príjmu
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Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom
výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku
pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a
dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o
preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené
preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť
vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Leasing
Finančný leasing. Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe
nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas
dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú
na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na
nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov,
nie však menej ako 3 roky. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60% doby
odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4. Každá platba nájomného je
alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej
úrokovej miery. Finančné náklady sa vykazujú ako úroky.
Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku
so súvzťažným zápisom v prospech záväzkov z nájmu v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške
dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou
finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.
Operatívny leasing. Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov
rovnomerne počas doby trvania leasingovej zmluvy.
Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa
prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové
rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Vykazovanie výnosov
Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle
po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviaže dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú
v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté
s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne
poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú v súlade s postupmi účtovania na účty finančných
výnosov v skupine 66. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie
platby.
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja uvedené v príslušnej tabuľke vyššie.
Porovnateľné údaje
Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť
s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov
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nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v
predchádzajúcom období.
(3) Spôsob zostavenia odpisovaného plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku
a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby
a odpisové metódy pri určení odpisov:
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na
základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich
ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné
náklady) neprevýši 2 400 EUR, nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa
jednorazovo pri uvedení do používania
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických
úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku
do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1
700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do
používania.
(4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien
a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky:
Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých
účtovných období, opraví túto chybu na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov a
Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom
účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom
účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.
(5) Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve.
(6) Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom
účtovnom období s uvedením vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú
stratu minulých rokov, súčasne sa môže uviesť aj účtovanie nevýznamných chýb minulých
účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia:
Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých
účtovných období, opraví túto chybu na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov a
Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom
účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom
účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.
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