2020969456

35705027

45332597
10171377
8888832
1288056

35161220
37436022
7600776
7346190

18642
18642

47

18642
18642

162621

47

54791

107830
5175

60334
5175
5175

110854
61238
46592
46592

49616
55159

2020969456

35705027

8707569
1161584
4489110

7545985
7285809
4489110
4176541

2975917
11516
1230938
1150068

2964401
2975488
80870
122176

2020969456

35705027

11604

11604
11604

36437481
8883321
172

27554160
30081986
172
172

172

172
172

22455

22455
112694

2020969456

35705027

22455

22455
112694

36402115
8883321
1999555
734556
125654

27518794
29944095
1264999
1199632
101109

24545
6744

96027
6744
600

2020969456

35705027

1867157
710011

31941049
8138892

2461511
9873

1157146
1103005

23802157
26346846

2451638
2397617

2020969456

35705027

12739

12739
25025

1535

1535
887

11204

11204
24138

6284

6284
7846

180
1053

1053
3194

5231

5231
4472

35161220

37436022

7291143

10286209

26941180

26941180

26941180

26941180

8386003

8386002

8386003

8386002

2020969456

35705027

865232

865232

865232

865232

–6093746

–7122165

–6110343

–7138762

16597

16597

–18784040

–17999341

–18784040

–17999341

–4023486

–784699

26731076

26561850

1415

2223

1415

2223

2020969456

35705027

2569

2569

24902985

25386889

24821236

25317709

95604

605362

24725632

24712347

50078

48857

8281

9996

5301

6430

18089

3897

16276

20071

6776

10572

9500

9499

1810400

1150098

1139001

587963

1139001

587963

2020969456

35705027

1186878

860920

655341

453376

442820

282898

212521

170478

3739885

1154061

4046

5087

199335

199243

205809

231967

101163

119495

50400

50400

50869

57733

3377

4339

864

729

5590

7605

5590

7605

3243666

688334

80575

21096

–3084544

–700685

2020969456

35705027

239439

78568

532759

1161648
704500

459039

440048

372962

358135

86077

81913

68182

17100

5538
1381462

1272955
488851

614348

118297

610171

627704

1221

857

608950

626847

51671

36745

105272

1358

2020969456

35705027

–848703

–111307

–3933247

–811992

90239

–27293

90239

–27293

–4023486

–784699
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Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020
Všeobecné informácie o účtovnej jednotke
1)

Obchodné meno:

Druhá strategická, a.s.

Sídlo:

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

Dátum založenia:

26.11.1996

Dátum vzniku:

13.12.1996

Predmet činnosti
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,
- sprostredkovateľská činnosť
- správa registratúry
- vedenie účtovníctva
Neobmedzené ručenie v inej účtovnej jednotke
Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
2) Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa Opatrenia MF SR č.
MF/23377/2014-74 v znení Opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74 za účtovné obdobie od 01.01.2020 do
31.12.2020.
3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie zostavená k 31.12.2019 bola schválená na riadnom
valnom zhromaždení akcionárov dňa 16.10.2020.
4) Informácie o skupine
a) Spoločnosť Druhá strategická, a.s. nevstupuje do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky ako dcérska
spoločnosť.
b) Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je materskou účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú
závierku za skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorú tvoria:
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Dcérske spoločnosti
Obchodné meno spoločnosti
FINASIST, a.s.
POLYMEA, a.s.
DAN SLOVAKIA s.r.o.
ZELENÝ SEN, s.r.o.
Pridružené spoločnosti: Prvá strategická, a.s.

% podiel na ZI
100,00
94,495
100,00
57,00
25,40

DEVELOPMENT 4, a.s. „v likvidácií“

50,00

Dcérske a pridružené spoločnosti v skupine FINASIST, a.s.
Obchodné meno spoločnosti
VÁHOSTAV-SK, a.s.
PHAROS Development, s.r.o.
DEVELOPMENT SK, s.r.o.
TP SLOVAN s.r.o.
PLASTIKA, a.s.

% podiel na ZI
100,00
100,00
55,00
76,22
90,67

5) Počet zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:

5

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
6

5

6

počet vedúcich zamestnancov

1

1

počet členov štatutárneho orgánu

6

3

Informácie o prijatých postupoch
1) Účtovná jednotka zostavila riadnu účtovnú závierku k 31.12.2020 za predpokladu nepretržitého trvania
spoločnosti. Podnikateľské prostredie bolo takmer počas celého roka 2020 poznačené pandémiou koronavírusu,
ktorý spôsobuje ochorenie covid-19. Vedenie účtovnej jednotky pozorne sledovalo vývoj, ale vzhľadom na to, že
situácia sa stále menila, nevedelo predvídať všetky potenciálne dopady. V r. 2020 vývoj pandemickej situácie
nakoniec nemal priamy vplyv na činnosť spoločnosti a spoločnosť nečerpala žiadne formy štátnej pomoci určenej
na zmiernenie dopadov koronakrízy.
2) Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané
v nasledujúcich bodoch. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas účtovných období, ak nie je uvedené inak.
Náklady a výnosy sa účtujú na mesačnej báze do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
3) Účtovná jednotka oceňuje jednotlivé zložky majetku a záväzkov nasledovne:
a) obstarávacou cenou
1. hmotný majetok, súčasťou obstarávacej ceny je aj časť neodpočítanej dane z pridanej hodnoty, ktorej nárok na
odpočítanie uplatňuje účtovná jednotka koeficientom
2. zásoby
3. podiely na ZI obchodných spoločností
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI
5. nehmotný majetok, súčasťou obstarávacej ceny je aj časť neodpočítanej dane z pridanej hodnoty, ktorej nárok na
odpočítanie uplatňuje účtovná jednotka koeficientom
6. záväzky pri ich prevzatí
b) menovitou hodnotou
1. peňažné prostriedky a ceniny
2
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2. pohľadávky pri ich vzniku
3. záväzky pri ich vzniku
4. položky na účtoch časového rozlíšenia na strane aktív a pasív
c) reálnou hodnotou
1. cenné papiere a podiely na základnom imaní v spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka väčšinový podiel (účet
061) alebo cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (účet 062) boli ocenené ku dňu účtovnej
závierky použitím metódy vlastného imania
2. cenné papiere v spoločnostiach, v ktorých podiel na hlasovacích právach účtovnej jednotky je menej ako 20 % (účet
063) boli ku dňu účtovnej závierky ocenené trhovou cenou podľa Kurzového lístka akcií a podielových listov zo dňa
31.12.2020 Burzy cenných papierov v Bratislave
Úbytok zásob sa účtuje v ocenení:
Metódou FIFO
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.
Náklady a výnosy sa časovo rozlišujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný
prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.
Opravná položka k CP a podielom (účet 061,062)
Opravná položka k CP a podielom (účet 063)
Opravná položka k pohľadávkam

odborného posúdenia predpokladaných ekonomických úžitkov
zvýšenie OP podľa vývoja trhovej ceny na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov v Bratislave
odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu zníženia

Transakcie v cudzej mene
Účtovná jednotka transakcie vyjadrené v cudzej mene prepočítava na menu euro ku dňu uskutočnenia
účtovného prípadu referenčným kurzom vyhláseným ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu účtovnej závierky majetok a záväzky v cudzej mene (okrem poskytnutých a prijatých
preddavkov) boli prepočítané na menu euro referenčným kurzom vyhláseným ECB v deň, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely boli zaúčtované s vplyvom na hospodársky výsledok. Nákupy
cudzej meny v hotovosti za menu euro sú oceňované kurzom, za ktorý bola cudzia mena nakúpená. Na
ocenenie úbytku cudzej meny v hotovosti sa používa metóda FIFO.
Majetok a záväzky pre ktorý nemá účtovná jednotka obsahovú náplň:
-

majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou
majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti
prenajatý majetok na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Účtovná jednotka neúčtovala v bežnom období o oprave chýb minulých účtovných období s vplyvom na
nerozdelený zisk alebo neuhradenú stratu minulých rokov.
Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:
Dlhodobý nehmotný majetok
Do dlhodobého nehmotného majetku účtovná jednotka zaraďuje nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je
vyššia ako 2 400 EUR s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena
je 2 400 EUR a nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania. Odpisovať sa
začína počnúc mesiacom zaradenia dlhodobého majetku do používania. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosti zahŕňa:
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Metóda odpisovania
lineárna

Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo, obstarávacia
cena je vyššia ako 1 700 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Na základe rozhodnutia do kategórie
dlhodobého odpisovaného hmotného majetku účtovná jednotka zaraďuje aj majetok v nižšej obstarávacej cene
ako 1 700 EUR s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok. Nehnuteľný majetok – budova, pozemky tvoria
dlhodobý hmotný majetok bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny. Za technické zhodnotenie dlhodobého
hmotného majetku sa považuje technické zhodnotenie, ktoré v úhrne prevyšuje za účtovné obdobie sumu 1 700
EUR.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené s predpokladom na opotrebenie majetku zodpovedajúcom
bežným podmienkam jeho používania. Dlhodobý hmotný majetok sa začne odpisovať mesiacom zaradenia do
používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. Neodpisovaným dlhodobým hmotným majetkom účtovnej
jednotky sú pozemky pod budovou v spoluvlastníckom podiele. Nehnuteľný majetok má účtovná jednotka
poistený prostredníctvom spoločnosti vykonávajúcej správu budovy vo výške spoluvlastníckeho podielu z poistnej
sumy 3 267 tis. EUR.
Odpisovaný dlhodobý hmotný majetok tvoria:
Názov položky
Administratívna .budova
počítače a kancelárske stroje
elektrospotrebiče
inventár

Predpokladaná doba používania
20
4
4
6

Metóda odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy
1. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku v číselnom vyjadrení
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

Aktivované
náklady
na vývoj
b

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

c

d

e

f

g

h

i

18 642

18 642

18 642

18 642

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
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18 642

18 642

18 642

18 642

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

Aktivované
náklady
na vývoj
b

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

c

d

e

f

g

h

i

18 642

18 642

18 642

18 642

16 534

16 534

2 061

2 061

18 595

18 595

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
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účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

2 109

2 109

47

47

Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku v číselnom vyjadrení
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý
hmotný
majetok

Pozemky

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

b

Stavby

c

Samostatné
hnuteľ- PestovaZákladné
né veci
teľské
stádo
a
celky
a ťažné
súbory trvalých
zvieratá
hnuteľ- porastov
ných
vecí
d
e
f

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na
DHM

Spolu

g

h

i

j

5 175 110 854

46 592

162 621

5 175 110 854

46 592

162 621

55 695

46 592

102 287

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

5 543

5 543
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Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

61 238

46 592

107 830

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na začiatku
5 175
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
5 175
obdobia

Dlhodobý
hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Pozemky

b

55 159

60 334

49 616

54 791

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
Poskythnuteľ- PestovaZákladné
Obnuté
né veci
teľské
Osstádo
stará- predStavby
a
celky
tatný
a ťažné
vaný davky
súbory trvalých
DHM
zvieratá
DHM
na
hnuteľ- porastov
DHM
ných
vecí
c
d
e
f
g
h
i

Spolu

5 175 110 854

46 592

j

162 621

Prírastky
Úbytky
Presuny
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5 175 110 854

46 592

162 621

50 152

46 592

96 744

Prírastky

5 543

5 543

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

55 695

46 592

102 287

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na začiatku
5 175 60 702
65 877
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
5 175 55 159
60 334
obdobia
Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok, tiež nemá obmedzené práva s ním
nakladať.
Dlhodobý finančný majetok
Obchodné podiely v dcérskych spoločnostiach boli precenené na reálnu hodnotu použitím metódy vlastného
imania podľa stavu k 31.12.2020. Oceňovacie rozdiely boli zaúčtované na účet vlastného imania.
Prehľad o dlhodobom finančnom majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie
a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcich tabuľkách:
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Bežné účtovné obdobie
Pôžičky
Podielové
Poskyts
dobou
Dlhodobý Podielové
ObOstatné Pôžičk
nuté
CP
Ostatsplatfinančný
CP
starárealizova- y ÚJ
ný
preda
podiely
nosti
majetok
a podiely
teľné CP v kons.
vaný
DFM najviac
davky na
s podielov.
v DÚJ
DFM
a podiely celku
jeden
účasťou
DFM
rok
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
11 687 530 2 030 156 1 242 517
11 604
účtovného
obdobia

Spolu

j

14 971 806

Prírastky
Úbytky

50 000

50 000

Presuny
Stav
na konci
11 637 530 2 030 156 1 242 517
účtovného
obdobia
Opravné položky/Precenenie na účte 414
Stav
na začiatku
-7 510 989
945 332 -1 120 340
účtovného
obdobia
Prírastky

11 604

-7 685 997

362 569

Úbytky

14 921 807

362 569
11 150

41 244

52 394

934 182 -1 161 584

-7 375 822

Presuny
Stav
na konci
-7 148 420
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
4 176 541
účtovného
obdobia
Stav
na konci úč.
4 489 110
obdobia

2 975 488

122 176

11 604

7 285 809

2 964 401

80 870

11 604

7 545 985
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pôžičky
Podielové
s
dobou
PoskytDlhodobý Podielové
CP
Ostatné Pôžičk
nuté
OstatsplatObstaráfinančný
CP
a podiely realizova- y ÚJ
ný
predSpolu
nosti
vaný
majetok
a podiely s podiel. teľné CP v kons.
DFM najviac
DFM davky na
v DÚJ
účasťou a podiely celku
jeden
DFM
rok
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
10 600 380 1 938 441 1 242 516
1 148 754 14 930 091
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky

1 137 150

91 715

1 228 865

50 000

1 137 150

1 187 150

Presuny
Stav
na konci
11 687 530 2 030 156 1 242 516
účtovného
obdobia
Opravné položky/Precenenie na účte 414
Stav
na začiatku
-6 650 493 1 383 444 -1 093 758
účtovného
obdobia
Prírastky
27 336
Úbytky

887 831

438 111

11 604 14 971 806

-6 360 807
27 336

26 582

1 352 524

Presuny
Stav
na konci
-7 510 989 945 332 -1 120 340
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
3 949 887 3 321 885
148 758
účtovného
obdobia
Stav
na konci
122 176
4 176 541 2 975 488
účtovného
obdobia

-7 685 997

1 148 754

8 569 284

11 604

7 285 809

Úbytok v podielových CP bol na základe Rozhodnutia jediného spoločníka v dcérskej spoločnosti DAN Slovakia,
spol. s r.o. na základe, ktorého došlo k zníženiu nepeňažného vkladu do ostatných kapitálových fondov vo výške
50 000 €.
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Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Bežné účtovné obdobie
Obchodné meno a sídlo
spoločnosti, v ktorej
Podiel
má ÚJ umiestnený DFM ÚJ na ZI
v %
a
Dcérske účtovné jednotky
FINASIST, a.s.

b

Podiel ÚJ
na hlasovacích
právach
v%
c

Hodnota
vlastného
Výsledok
imania ÚJ,
hospodárenia ÚJ,
v ktorej má ÚJ v ktorej má ÚJ
umiestnený
umiestnený DFM
DFM
d
e

Účtovná
hodnota
DFM
f

100,00

100,00

0

94,495

94,495

414 822

30 793

391 988

100,00

100,00

3 566 003

51 670

3 566 003

57,00

57,00

931 788

477 669

531 120

25,396

25,396

11 672 460

-60 369

2 964 337

50,00

50,00

0

0,904

63

Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava
POLYMEA, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
DAN Slovakia, s. r. o.
Novozámocká 222
949 05 Nitra
ZELENÝ SEN, s.r.o.
Cesta k nemocnici 1/B
974 01 Banská Bystrica
Podielové CP a podiely s podielovou účasťou
Prvá strategická, a. s.
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava
DEVELOPMENT 4, a. s.
„v likvidácií“
Kominárska 2, 4
831 04 Bratislava

Ostatné realizovateľné CP a podiely
Plastika, a.s.

0,904
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Novozámocká 222
949 05 Nitra
CHEMOLAK a. s.

3,224

3,224

80 870

Továrenská 7
919 04 Smolenice
RONA, a. s.

0

Schreiberova 365
02 061 Lednicke Rovne
Podnik výpočtovej
techniky Bratislava a. s. v
likvidácii
Miletičova 3

20,74

20,74

9,14

9,14

824 81 Bratislava
Podnik výpočtovej
techniky Bratislava a. s. v
likvidácii
Miletičova 3
824 81 Bratislava
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ
11 604

DFM spolu

x

x

x

x

7 545 985

Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s.. - na spoločnosť bolo dňa 10.01.2008 právoplatne skončené
konkurzné konanie sp. zn. 5 K 275/99-1424 z dôvodu nedostatku majetku. Uznesením Okresného súdu
Bratislava I č. k. 34CbR/325/2012-25, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.10.2014 súd nariadil likvidáciu tejto
spoločnosti. Zaúčtovaním oceňovacieho rozdielu v 100 %-nej výške obstarávacej ceny v roku 2003 má finančný
majetok nulovú účtovnú hodnotu.
Zásoby
Zásoby účtovnej jednotky tvoria zásoby materiálu – vstupné karty pre dochádzkový systém a vstup do
kancelárskych priestorov v hodnote 172 EUR, ktoré podľa potreby sa vydávajú do spotreby.
Účtovná jednotka nemá zásoby, pre ktoré by mala povinnosť tvorby opravných položiek.
Zákazková výroba
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre informácie o zákazkovej výrobe.
Pohľadávky
Účtovná jednotka vykazuje pohľadávky z titulu poskytnutých krátkodobých pôžičiek vrátane úrokov v celkovej
výške 27 518 794 €, z toho voči dcérskym spoločnostiam a spoločnostiam v skupine 23 802 157 €. Na
zabezpečenie pohľadávok z titulu poskytnutých pôžičiek sú vystavené vlastné zmenky dlžníkov. K pohľadávkam,
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u ktorých sa predpokladá ich úplná alebo čiastočná nevymožiteľnosť boli zaúčtované opravné položky.
Zaúčtovanie opravných položiek vo výške 21 664 € vyjadruje kurzový rozdiel z ocenenia opravných položiek
vedených v cudzej mene, referenčným výmenným kurzom ECB ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
Vývoj opravných položiek v číselnom vyjadrení je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Vývoj opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

b

c

a
Pohľadávky
z obchodného styku
voči prepojeným ÚJ
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
voči prepojeným ÚJ

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

24 545

24 545

731 675

21 664

710 011

4 901 640

3 238 190

938

8 138 892

7 849

6 415

4 391

9 873

5 665 709

3 244 605

26 993

8 883 321

Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie
Zúčtovanie
OP z dôvodu
OP z dôvodu
vyradenia
zániku
majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva
d
e

Veková štruktúra pohľadávok
Názov položky
a
Dlhodobé pohľadávky

V lehote splatnosti
b

Po lehote
splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

Iné pohľadávky - odložená daň

22 994

22 994

Dlhodobé pohľadávky spolu

22 994

22 994

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky voči prepoj. ÚJ
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

1 901 301

98 254

1 999 555

22 901 551

9 039 498

31 941 049

2 403 895

0

2 403 895

27 206 747

9 137 752

36 344 499

0

Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Bežné účtovné obdobie
Opis predmetu záložného práva
Hodnota predmetu
Hodnota
záložného práva
pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia

13
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Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo
x
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo
x
s nimi nakladať
Pohľadávky účtovnej jednotky nie sú kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.
Odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok
Pri výpočte odloženej dane boli zohľadnené dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov
a ich daňovou základňou. Zdaniteľné dočasné rozdiely vyplynuli :
- z uplatňovania rozdielnych účtovných a daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku,
- z účtovnej hodnoty tvorby ostatných rezerv, ktoré budú daňovými výdavkami v budúcich obdobiach,
- z účtovnej hodnoty záväzkov za prenájom nehnuteľnosti, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení.
Odpočítateľné dočasné rozdiely zahŕňajú účtovnú hodnotu záväzkov za služby (poradenské, právne, nájomné)
zaplatené v bežnom roku a použité rezervy, ktoré neboli uznané za daňové výdavky v predchádzajúcom
účtovnom období. Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke z neumorených daňových strát.
Informácie o odloženej daňovej pohľadávke a odloženom daňovom záväzku v číselnom vyjadrení obsahuje
nasledujúca tabuľka.

Názov položky

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a daňovou základňou, z toho:

Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné
obdobie

2 770

2 770

odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné

2 770

2 770

-429 910

127 198

-184 281

-57 083

zdaniteľné

-245 629

184 281

Sadzba dane z príjmov ( v %)

21

21

Odložená daňová pohľadávka

22 454

112 694

Zmena odloženej daňovej pohľadávky

90 239

-27 293

Zaúčtovaná ako náklad

90 239

-27 293

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Rozdiely z dôvodu zmeny sadzby dane z príjmov

Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
14
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Iné
Krátkodobý finančný majetok
Vlastné akcie
Spoločnosť neevidovala vlastné akcie.
Finančné účty
Finančné účty účtovnej jednotky tvoria peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Účtami v bankách môže
spoločnosť voľne disponovať. Prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Pokladnica

891

723

Ceniny – stravné poukážky Ticket Restaurant

6 44

164

Bežné bankové účty

11 204

24 138

Spolu

12 739

25 025

Časové rozlíšenie na strane aktív
Aktíva časového rozlíšenia vykazuje účtovná jednotka v nasledovných položkách:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

0

180

antivírus. program

0

180

1 053

3 194

323

1 109

IS Premier aktualizačný poplatok

469

469

internet, domény, antivír. program

212

269

Poistenie štatutárov

49

1 310

Opis položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:
Predplatné odborných publikácií a novín
Poistenie majetku

ostatné

37

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

5 231

4 472

Vyúčtovanie energií –prenajaté admin. priestory

5 231

4 472

Príjmy budúcich období vyplynuli z vyúčtovania skutočnej spotreby energií za rok 2020 v prenajatých administratívnych
priestoroch, ktoré na základe uzatvorených Zmlúv o podnájme nebytových priestorov sú platené preddavkovo.
15
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2. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív
Rezervy
Tvorba zákonných rezerv vyplynula z nevyčerpaných dovoleniek zamestnancami za rok 2020. Podkladom pre
výpočet rezervy sú priemerné mzdy a stanovené odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Ocenenie
krátkodobých rezerv na služby súvisiace s overením účtovných závierok a overením výročných správ vychádza
zo známych údajov podľa uzatvorených zmlúv.
Dlhodobá rezerva na odchodné do starobného dôchodku vrátane odvodov na sociálne poistenie sa začína tvoriť
5 rokov pred zákonným nárokom zamestnanca na starobný dôchodok vo výške 1/5 jeho základnej mzdy.
Prehľad o tvorbe a použití rezerv za bežné a za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcich
tabuľkách.
Bežné účtovné obdobie
Stav
Stav na začiatk
Názov položky
na konci
u účtovného
Tvorba
Použitie
Zrušenie
účtovného
obdobia
obdobia
a
b
c
d
e
f
Dlhodobé rezervy, z toho:

2 569

2 569

Odchodné vrátane odvodov

2 569

2 569

Krátkodobé rezervy, z toho:

20 071

16 275

20 071

16 276

Audit ÚZ a Výroč. správy

1 111

1 111

1 111

1 111

Audit KÚZ a Výroč. správy

2 268

2 268

2 268

2 268

148

148

148

148

10 572

6 776

10 572

6 776

5 972

5 972

5 972

5 972

Zverejnenie riad. účt. záv. v tlači
Nevyčerpané dovolenky vrátane
odvodov
Rezerva na nevyfaktur. služby
súdne spory

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

c

d

e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:

2 569

2 569

Odchodné vrátane odvodov

2 569

2 569

Krátkodobé rezervy, z toho:

19 988

20 071

18 252

Audit ÚZ a Výročnej správy

1 846

1 111

1 846

1 111

Audit KÚZ a Výročnej správy

2 260

2 268

2 260

2 268

Zverejnenie riadnej ÚZ. v tlači

147

148

147

148

1 736

20 071
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Rezerva na nevyfaktur. služby
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1 736

10 572
5 972

Súdne spory
Záväzky
Záväzky z obchodného styku vykazuje účtovná jednotka v cudzej mene v čiastke 31 960 423 USD v kurzovom
prepočte 24 693 156 €. Záväzky nie sú zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke. Súčasťou číselných
údajov nie sú záväzky zo sociálneho fondu.
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane v lehote splatnosti
Záväzky z obchodného styku po lehote
splatnosti
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
po lehote splatnosti

24 902 985

25 386 889

24 809 809

24 786 016

93 176

600 873

Sociálny fond
Názov položky
Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

2 223

2 730

548

651

548

651

1 356

1 158

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
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Účtovná jednotka tvorila sociálny fond na ťarchu nákladov vo výške 0,6 % z vyplatených hrubých miezd
zamestnancov. Čerpané prostriedky zo sociálneho fondu boli použité na stravovanie zamestnancov.
Kapitálový fond z príspevkov
Účtovná jednotka netvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka.
Krátkodobé finančné výpomoci
Záväzky z prijatých krátkodobých finančných výpomocí predstavujú k súvahovému dňu celkom 1 810 400 €,
z toho úroky tvoria 59 148 €. Na zabezpečenie pohľadávok veriteľov z poskytnutých finančných výpomocí boli
vystavené vlastné zmenky dlžníka.
Prehľad o poskytnutých krátkodobých finančných výpomociach je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Názov
položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné obdobie

a

b

c

d

e

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
f

Suma
istiny
v eurách
za
bežné
účtovné
obdobie
g

Suma
úrokov
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie
h

Krátkodobé finančné výpomoci (účet 249)
1.

CZK

3,0

31.12.2020

8 809 748

9 076 312

335 712

800

2.

CZK

4,0

30.06.2020

16 642 678

16 318 100

634 200

32 144

3.

EUR

3,0

31.12.2020

126 272

127 064

126 272

26 203

4.

EUR

0,0

31.12.2020

655 068

655 068

655 068

0

Časové rozlíšenie na strane pasív
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

1 139 001

587 963

úroky

1 139 001

587 963

Opis položky časového rozlíšenia

vyúčtovanie energií - preplatky
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

Výdavky budúcich období tvoria zahraničné úroky vo výške 676 179 USD, v kurzovom prepočte 1 139 001 €,
na základe uzatvorenej Sprostredkovateľskej zmluvy.
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Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát
1. Informácie o výnosoch
Účtovná jednotka realizovala výnosy z poskytovania služieb. Služby boli poskytnuté prevažne spoločnostiam
v skupine v oblasti spracovávania účtovnej agendy s dosiahnutými tržbami 279 142 € a prenájmu nebytových
priestorov vo výške 163 678 €.
Informácie o tržbách v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím
Tovar
Oblasť odbytu

Bežné účtovné
obdobie

a

b

Služby

Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
c

tuzemsko

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

d

e
442 820

282 898

442 820

282 898

zahraničie
Spolu

Prehľad o ostatných výnosoch z hospodárskej a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Názov položky
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

212 521

170 478

Odplatné postúpenie pohľadávky

74 206

14 693

Zmluvné penále

10 807

17 810

Výnosové úroky

126 314

137 975

Ostatné výnosy

1 193

Finančné výnosy, z toho:

532 759

1 161 648

Kurzové zisky, z toho:

68 182

17 100

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

32 698

8 385

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

459 039

1 144 548

Úroky z krátkodobých finančných výpomocí

459 039

440 048

Úroky z bežných bank. účtov
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Tržby z predaja CP a podielov
Ostatné finančné výnosy

704 500
5 538

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt z toho:
Informácie o čistom obrate
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Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúc
e účtovné
obdobie

442 820

282 898

744 058

578 022

1 186 878

860 920

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

2. Informácie o nákladoch

Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

199 335

199 243

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

4 632

6 900

náklady za overenie individuálnej ÚZ a konsolidovanej ÚZ

4 632

6 900

194 703

192 343

2 246

1 776

reprezentačné

115

284

školenia

357

738

64

452

internet

533

424

telefóny

4 380

4 385

inzercia

1 561

3 038

Softvér - aktualizácie

1 731

2 741

poradenské a právne služby

2 033

3 503

168 023

170 283

615

2 081

13 045

2 638

iné audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
opravy a udržiavanie
cestovné

poplatky (poštovné, notár., a iné poplatky)

nájomné admin. priestory, parkov. státia
správcovstvo a iné služby spojené s admin. budovou
ostatné
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Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

80 575

21 096

Postúpené pohľadávky

74 206

14 694

4 802

4 814

87

87

1 481

1 501

1 381 462

1 272 955

Kurzové straty, z toho:

51 671

36 745

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

44 272

18 284

1 329 791

1 236 210

Úroky

610 171

627 704

Bankové a iné poplatky

105 272

1 358

Odpísané pohľadávky
DPH (odpočet koeficientom)
Pokuty a penále
Poistné
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
Finančné náklady, z toho:

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Predané CP a podiely

488 851

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku

118 297

614 348

Ostatné náklady na finančnú činnosť
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:

Spoločnosť sídli v prenajatých administratívnych priestoroch od spoločnosti v skupine. Časť prenajatých
priestorov prenajíma tretím právnickým osobám. Ročné výnosy z nájomného sú 163 678 €.
Nákladové úroky sa týkajú zmluvných záväzkov , ktoré vyplynuli z uzatvorených zmlúv o prijatých krátkodobých
pôžičkách vo výške 59 133 € a Sprostredkovateľskej zmluvy vo výške 551 038 €.
Informácie o daniach z príjmov

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané
náklady
Výnosy nepodliehajúce
dani
Vplyv nezúčtovanej
odloženej daňovej
pohľadávky

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

-3 933 247

x

x

-811 992

x

x

x

-825 982

21,00

x

-170 518

21,00

3 615 527

759 261

1 003 301

210 693

-892 913

-187 512

-62 932

-13 216
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-128 377

-26 959

Zmena sadzby dane
Iné
Spolu

-1 210 633

-254 232

0

0

Splatná daň z príjmov

x

0

x

0

Odložená daň z príjmov

x

90 239

x

-27 293

Celková daň z príjmov

x

90 239

x

-27 293

K položkám nepodliehajúcim dani patria zúčtované opravné položky, použité rezervy a zaplatené záväzky za
služby, ktoré v predchádzajúcich obdobiach ovplyvnili zvýšenie základu dane pre účely splatnej dane. Zvýšenie
základu splatnej dane tvoria daňovo neuznané nákladové položky, neuhradené záväzky za nájomné a opravné
položky k pohľadávkam a dlhodobému finančnému majetku, ktoré boli zaúčtované do nákladov bežného
účtovného obdobia.
Informácie na podsúvahových účtoch
Názov položky
Finančný majetok v menovitej hodnote z toho:

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

10 151 728

10 164 228

FINASIST, a.s.

331 939

331 939

POLYMEA, a.s.

147 016

147 016

0

12 500

DAN SLOVAKIA s.r.o.

2 410 000

2 410 000

ZELENÝ SEN, s.r.o.

1 137 150

1 137 150

Prvá strategická, a.s.

5 576 227

5 576 227

12 518

12 518

536 878

536 878

14 742 977 CZK

14 742 977 CZK

DEVELOPMENT 4, a. s. „v likvidácií“

Plastika, a.s.
CHEMOLAK, a.s.
Postúpená pohľadávka Klasik Praha v menovitej hodnote

Prenajatý majetok
Účtovná jednotka je vlastníkom nebytových priestorov v administratívnej budove vo výške spoluvlastníckeho
podielu, ktorý je súčasťou odpisovaného majetku. Časť priestorov prenajíma, výnosy z nájomného sú 2 400€.
Majetok v nájme
Na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy spoločnosť má v prenájme administratívne priestory a parkovacie státia
v podzemnej garáži od spriaznenej osoby. Časť prenajatých priestorov poskytuje do podnájmu prevažne
spoločnostiam v skupine. Číselné vyjadrenie nájomného je uvedené v časti „Informácie o nákladoch“ poznámok.
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
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Podmienené záväzky

Prehľad podmienených záväzkov v číselnom vyjadrení, ktoré nie sú obsiahnuté v súvahe je uvedený
v nasledujúcich tabuľkách.
Druh podmieneného záväzku

Bežné účtovné obdobie
Hodnota voči spriazneným
Hodnota celkom
osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Z poskytnutých záruk
Iné podmienené záväzky

13 299 131

12 322 823

Zriadenie záložného práva

Druh podmieneného záväzku

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota voči spriazneným
Hodnota celkom
osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z poskytnutých záruk
Iné podmienené záväzky

1 000 000

1 000 000

Zriadenie záložného práva

19 322 823

19 322 823

Podmienené záväzky vyplývajúce z uzavretých zmluvných vzťahov účtovnou jednotkou na zabezpečenie
pohľadávok bánk za poskytnuté úvery:

-

Dohoda o přednostním uspokojení zo dňa 03.09.2012 uzavretá medzi dlžníkom Bioenergo – Komplex,
s. r. o., veriteľom Druhá strategická, a. s. a bankou k záväzku dlžníka, vyplývajúceho z úverovej zmluvy
o splátkovom úvere vo výške 15 015 414 EUR splatnom do 31.12.2026.

-

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 17.01.2011 v znení Dodatku č. 3 zo dňa 27.12.2014 o spätnom
odkúpení postúpenej pohľadávky vo výške 1 000 000 EUR s príslušenstvom v prípade, že dlžník
pohľadávku nezaplatí.

-

Zmluvy o pristúpení k záväzku zo dňa 28.01.2016, 02.05.2017 a 15.03.2018 uzavretá s bankou ako
veriteľom z titulu vystavenia bankovej záruky za záväzok dlžníka VÁHOSTAV – SK, a.s..

-

Dohoda o prevzatí dlhu zo dňa 30.04.2020 sa novým dlžníkom pohľadávky voči TASS INVEST stáva
Druhá Strategická, a.s. vo výške 10.000 EUR.
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-

Dohoda o pristúpení k záväzku zo dňa 09.01.2018 v znení neskorších dodatkov na zabezpečenie
pohľadávky banky z poskytnutého úveru vo výške 12 322 823 EUR spoločnosti PHAROS Development,
s.r.o., splatnosť úveru do 31.12.2024.

-

Zmluva o pristúpení k záväzku zo dňa 11.08.2020 uzavretá so spoločnosťou InCo Projects a.s. na
zabezpečenie pohľadávky banky z poskytnutého úveru vo výške 963.558,31 EUR a na zabezpečenie
pohľadávky z prevodu obchodného podielu spoločnosti VHS-PS, s. r . o. 12.750,00 EUR.

-

Zmluva o prednostnom splatení peňažných dlhov zo dňa 24.08.2020 uzavretá s bankou, Druhá
strategická ako veriteľ z titulu nadobudnutia pohľadávky vyplývajúcu zo zmluvy o úvere voči PHAROS
Development na základe zmluvy o postúpení pohľadávok. Výška pohľadávky činí 3.336.507 EUR.
Splatnosť zmluvy je 24.08.2021.

Súdne spory
Pokračujúce súdne spory, v ktorých vystupuje spoločnosť Druhá strategická, a. s. v právnej pozícii odporcu sú:
- Súdne konanie na Okresnom súde Bratislava III začaté v roku 2013 vo veci sp. zn. 36Ercud/2013, EX
474/2013. V rámci tohto konania vydal Okresný súd Bratislava III dňa 20.12.2013 uznesenie, ktorým
vyhovel návrhu spoločnosti Druhá strategická, a. s.. Proti danému uzneseniu podala odvolanie
protistrana. V odvolacom konaní nebolo doposiaľ rozhodnuté.
Z uvedených súdnych sporov nevyplývajú pre spoločnosť v prípade neúspešnosti žiadne finančné povinnosti
okrem náhrady trov konania.
Podmienený majetok
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto časť poznámok.
Druh podmieneného majetku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva

Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Po dni zostavenia riadnej účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na verné
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb
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1. Transakcie so spriaznenými osobami
Objem obchodných transakcií so spriaznenými osobami podľa jednotlivých segmentov vo vykazovanom období
bol nasledovný:
Dcérske účtovné jednotky:
Druh obchodu
Úroky z pôžičiek
Nájomné predaj/nákup
Ostatné služby predaj/nákup
Ostatné položky výnosy/náklady
Spolu

Výnosy
476 216

Náklady
1 221

15 080
491 297

1 221

Výnosy
0
5 348
4 400

Náklady

Pridružené účtovné jednotky
Druh obchodu
Úroky z pôžičiek
Nájomné predaj/nákup
Ostatné služby predaj/nákup
Ostatné položky výnosy/náklady
Spolu

9 748

Ostatné spriaznené osoby:
Druh obchodu
Úroky z pôžičiek
Nájomné predaj/nákup
Ostatné služby predaj/nákup
Ostatné položky výnosy/náklady
Spolu

Výnosy
540
128 071
54 600

Náklady

183 211

168 023

168 023

Stav transakcií k 31.12.2020 medzi spriaznenými osobami:
Dcérske účtovné jednotky
Pohľadávky
Záväzky
25 700 874
Pridružené účtovné jednotky
Pohľadávky
Záväzky
6 743
Ostatné spriaznené osoby
Pohľadávky
Záväzky
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95 604

Obchodné transakcie so spriaznenými osobami sa uskutočnili na základe obvyklých obchodných podmienok.
2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu a dozorného orgánu
Členom štatutárnych orgánov účtovnej jednotky boli za rok 2020 vyplatené odmeny za výkon funkcie
nasledovne:
členom štatutárneho orgánu
46 800 EUR
členom dozornej rady
3 600 EUR.
Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorného orgánu neboli poskytnuté pôžičky, záruky alebo iné formy
zabezpečenia.
Ostatné informácie
Účtovná jednotka nemá udelené výlučné právo ani osobitné právo, ktorým by jej bolo udelené právo na
poskytovanie služieb vo verejnom záujme, pričom by prijímala náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme.

Prehľad o pohybe vlastného imania
Základné imanie sa v priebehu roka nemenilo, pozostáva z 811 628 kusov zaknihovaných akcií na doručiteľa
v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 €. Základné imanie je v plnom rozsahu splatené a zapísané
v obchodnom registri vo výške 26 941 180 €.
Podiel jednej akcie na vlastnom imaní spoločnosti k 31.12.2020 je vo výške 12,674 €.
Účtovná strata za rok 2019 vo výške 784 698,72 € bola zaúčtovaná na účet strát minulých rokov na základe
uznesenia riadneho valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 16.10.2020.
Oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku na reálnu hodnotu použitím metódy vlastného
imania sa v bežnom účtovnom období podieľajú na znížení vlastného imania účtovnej jednotky.
Prehľad zmien vlastného imania za bežné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v číselnom
vyjadrení je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b
26 941 180

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f
26 941 180

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
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Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond

-7 138 762

1 028 419

-6 110 343

16 597

16 597

8 386 002

8 386 002

865 232

865 232

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osobypodnikateľa

-17 999 341
-784 699

-4 023 486

-784 699

-18 784 040

784 699

-4 023 486

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b
26 941 180

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f
26 941 180

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
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Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond

-5 931 870

1 206 892

-7 138 762

16 597

16 597

8 874 853

488 851

8 386 002

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osobypodnikateľa

865 232

865 232

-12 440 111
-6 048 081

-488 851
-784 699

-6 048 081

-17 999 341

6 048 081

-784 699

Prehľad peňažných tokov
Prehľad peňažných tokov účtovná jednotka zostavila s použitím nepriamej metódy vykazovania
Skutočnosť (v EUR)
Ozn.

Obsah položky

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

-3 933 247

-811 992

A.1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)

4 544 461

128 632

5 590

7 605

A.1.1.
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614 348

118 297

-6 364

83

552 600

-45 943

A.1.3.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho
predaja (+)
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov (+)

610 171

627 704

A.1.9.

Úroky účtované do výnosov (-)

-459 039

-440 048

A.1.10.

-68 182

-17 100

51 671

36 745

3 243 666

-158 711

-507 704

81 627

A.2.1.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za
peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z
bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu
peňažných tokov (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel
medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného
majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

A.2.3.

Zmena stavu zásob (-/+)

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou
peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)

A.1.11.
A.1.12.

A.1.13.
A.2.

0

5 206

-507 704

76 421

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov
(+/-). (súčet Z/S + A1+A2)

103 510

-601 733

A.3.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

459 039

440 048

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

-610 171

-627 704

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností (+)

-47 622

-789 389

-47 622

-789 389

0

704 500

A.6.

Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do finančných činností (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)
A.7.
A.8.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností alebo finančných činností (-/+)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

A.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)
Peňažné toky z investičnej činnosti
B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B.4.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných
jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a
cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B.3.

B.6.
B.7.
B.8.
B.9.
B.10.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s
výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov
určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá
je súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou
dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného
celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou
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pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B.11.

B.16.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie,
alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie,
alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných
činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.12.
B.13.
B.14.
B.15.

B.

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)

0

704 500

35 336

39 050

35 336

39 050

35 336

39 050

-12 286

-45 839

25 025

70 864

Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1.
C.1.1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C.1.3.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je
účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C.1.2.

C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných
podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou
osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

C.2.1.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej
činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C.2.2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

C.2.

C.2.5.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky,
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka
zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného
predmetu činnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C.2.3.
C.2.4.

C.8.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe
prenajatej veci (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich
z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej
časti prehľadu peňažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov
a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do prevádzkových činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie,
alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie,
alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov
účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných
činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

C.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

C.2.7.
C.2.8.

C.2.9.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.

C.
D.
E.

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A
+ B+ C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku
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účtovného obdobia (+/-)
F.
G.
H.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).
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1. Úvodná časť – Všeobecné údaje o spoločnosti
Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno :
Druhá strategická, a.s.
Sídlo:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO:
35 705 027
DIČ:
2020969456
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Deň zápisu:
13.12.1996
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
číslo 1239/B.
Predmet podnikania zapísaný v obchodnom registri:
1. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
2. Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť
4. Správa registratúry
5. Vedenie účtovníctva
Spoločnosť zverejňuje všetky informačné povinnosti a základné dokumenty na svojom
webovom sídle www.druhastrategicka.sk.
Štatutárny orgán
Predstavenstvo Spoločnosti k 31.12.2020:
Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva, vznik funkcie 22.06.2017
Ing. Jozef Šnegoň
člen predstavenstva, vznik funkcie 29.06.2016
člen predstavenstva, vznik funkcie 21.06.2019
Ing. Adriana Matysová
Dozorná rada Spoločnosti k 31.12.2020:
Ing. Pavel Hollý
predseda, vznik funkcie 30.01.2018
Mgr. Katarína Csudaiová
člen, vznik funkcie 29.06.2016
člen, vznik funkcie 18.06.2015
Ing. Martin Naď
Akcie
Forma:
akcie na doručiteľa
Podoba:
zaknihované
Menovitá hodnota:
33,194 EUR
Počet akcií:
811 628 ks
ISIN:
SK1120005337
Základné imanie:
26 941 179,832 EUR
Prevoditeľnosť cenných papierov nie je obmedzená.
Štruktúra akcionárov
Štruktúra akcionárov vychádza zo zoznamu akcionárov poskytnutého Centrálnym
depozitárom cenných papierov SR, a.s. Bratislava k rozhodujúcemu dňu konania
mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 16.10.2020.
Akcionári spoločnosti (nad 10 % emisie):
Obchodné meno
Prvá strategická, a.s.
LAGOUDERA, a.s.
Infinity ELITE o.c.p., a.s.
Helston Investments, a.s.

Výročná správa 2019
Druhá strategická, a.s.

Akcionár
Právnická osoba - tuzemec
Právnická osoba - cudzinec
Právnická osoba - tuzemec
Právnická osoba - cudzinec

Počet akcií
99 432
143 787
197 617
199 227

% z emisie
12,251
17,716
24,348
24,546
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2. Vývoj spoločnosti
Vznik spoločnosti
Spoločnosť Druhá strategická, a.s., bola založená zakladateľskou listinou zo dňa
26.11.1996 v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 513/91 Zb.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení Harvardského dividendového investičného
fondu Slovakia, a.s., dňa 18.12.1996 došlo k zrušeniu investičného fondu bez likvidácie
formou jeho zlúčenia s už založenou akciovou spoločnosťou Druhá strategická a.s.
Na spoločnosť Druhá strategická, a.s. prešli všetky práva a záväzky Harvardského
dividendového investičného fondu Slovakia, a.s., IČO: 17 337 780, na základe zmluvy
o zlúčení, schválenej mimoriadnym valným zhromaždením.

3. Organizačná štruktúra spoločnosti
Predstavenstvo
Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2020 pracovalo v nasledujúcom zložení: predseda
predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA, členovia predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň a Ing.
Adriana Matysová.
V roku 2020 sa uskutočnilo celkom 4 zasadnutia predstavenstva, s programom
zameraným na rozhodujúce oblasti činnosti, a to hlavne na:
•
prerokovávanie aktuálnej finančnej situácie v dcérskych a pridružených
spoločnostiach, v ktorých má spoločnosť Druhá strategická, a.s. majetkovú účasť
a reagovanie na COVID situáciu;
•
prípravu a organizačné zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo
z dôvodu pandemickej covid situácie 16. októbra 2020;
•
plnenie uznesení prijatých riadnym valným zhromaždením a mimoriadnym valným
zhromaždením;
•
plnenie informačných povinnosti emitenta cenných papierov obchodovaných na
regulovanom trhu burzy zverejňovaním správ, predbežných vyhlásení a ostatných
regulovaných informácií podľa § 34 a nasledujúcich zákona č. 429/2002 Z. z. o burze
cenných papierov v znení neskorších predpisov;
•
prerokovávanie informácií od zástupcov spoločností, ktorí aktívne pôsobili
v spoločnostiach, v ktorých má spoločnosť Druhá strategická, a.s. majetkovú účasť;
•
prijímanie rozhodnutí s cieľom efektívnejšieho fungovania spoločností z portfólia;
•
ukončovanie agendy vymáhania pohľadávok z druhej vlny kupónovej privatizácie
prostredníctvom exekútorov;
•
kontrolovanie realizácie a financovania investičných projektov s cieľom dosiahnutia
návratnosti vložených finančných prostriedkov;
riešenie a zabezpečovanie bežnej činnosti spoločnosti, najmä sledovanie cash flow.

Dozorná rada
Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2020 pracovala v zložení: Ing. Pavel Hollý predseda,
členovia dozornej rady Mgr. Katarína Csudaiová a Ing. Martin Naď.

Výročná správa 2019
Druhá strategická, a.s.

Strana 4

4. Zamestnanosť v spoločnosti
Spoločnosť k 31.12.2020 zamestnávala 5 zamestnancov, čo predstavuje v porovnaní
s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím zníženie o 1 osobu. Zníženie stavu
zamestnancov sa prejavilo na úspore osobných nákladov vo výške 26 tis. EUR. V súlade
s Pravidlami o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti boli vyplatené odmeny za výkon
funkcie členom predstavenstva a dozornej rady v sume 50 400 EUR. Sociálne náklady v sume
3 337 EUR, ktoré zahŕňajú výdavky na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu
zodpovedajú príslušným ustanoveniam Zákonníka práce. Stravovanie zamestnancov
zabezpečuje Spoločnosť formou stravovacích poukážok. Príspevky na stravovanie tvoria
náklady vo výške 3 203 EUR čo predstavuje 96 % celkových sociálnych nákladov.
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
Súčasťou sociálnych výdavkov sú príspevky Spoločnosti do sociálneho fondu, ktorý v roku
2020 bol tvorený vo výške 0,6 % vyplatených hrubých miezd zamestnancov v čiastke
548 EUR. Prostriedky fondu boli v hodnotenom roku použité vo výške 1 357 EUR na
stravovanie zamestnancov. Stav nevyčerpaných prostriedkov je vo výške 1 415 EUR.

5. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti
1. Majetok spoločnosti
V hodnotenom roku dosiahol majetok Spoločnosti celkovú hodnotu 45 332 597 EUR.
Vytvorené korekcie v celkovej výške 10 171 377 EUR sú výsledkom ocenenia jednotlivých
zložiek majetku v reálnych hodnotách a zohľadnením predpokladaných rizík a neistôt.
Štruktúra podľa jednotlivých zložiek je nasledovná.
a) Neobežný majetok
K významných položkám v tejto kategórii majetku patria cenné papiere a obchodné podiely
v prepojených účtovných jednotkách, v ktorých má Spoločnosť väčšinový podiel na
základnom imaní. Hodnota tohto majetku v obstarávacích cenách predstavuje
11 649 134 EUR. Poskytnutý preddavok na budúcu kúpu obchodného podielu spoločnosť
zúčtovala na Základe zmluvy o prevode časti obchodného podielu na nadobudnutie 57%-ného
podielu v spoločnosti ZELENÝ SEN, s.r.o., čo zodpovedá vkladu do základného imania vo
výške 1 137 150 EUR. Súčasťou je tiež nepeňažný vklad pohľadávky v roku 2015 v
zostávajúcej výške 1 133 535 EUR poskytnutý na dobu určitú do 31.03.2022, na dočasné
kapitálové posilnenie dcérskej spoločnosti. Precenením cenných papierov a obchodných
podielov použitím metódy vlastného imania k dátumu zostavenia účtovnej závierky bola
účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku znížená o 7 148 420 EUR.
Kategória majetku cenné papiere a podiely s podielovou účasťou predstavuje aspoň 20%-nú
podielovú účasť na základnom imaní v inej účtovnej jednotke. Hodnota tohto majetku
v obstarávacej cene je 1 926 259 EUR. Reálna hodnota tohto majetku je každoročne vyčíslená
použitím metódy vlastného imania k dátumu zostavenia účtovnej závierky. Výsledkom
precenenia je zvýšenie účtovnej hodnoty finančného majetku 1 038 078 EUR.
Cenné papiere a podiely v účtovných jednotkách, v ktorých má Spoločnosť účasť na
základnom imaní do 20 %, patria do skupiny ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely.
Hodnota tohto majetku v obstarávacej cene je 1 242 516 EUR. Akcie spoločností, ktoré sú
obchodované na regulovanom voľnom trhu na Burze cenných papierov v Bratislave sú
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k dátumu účtovnej závierky ocenené cenou dosiahnutom na tomto trhu. Zmena trhovej ceny
akcií v priebehu roka 2020 predstavuje zvýšenie vytvorenej opravnej položky u tohto majetku
o 16 174 EUR, čím celková výška korekcie z titulu ocenenia v reálnej hodnote predstavuje
k 31.12.2020 sumu 1 038 078 EUR. Majetkové podiely v spoločnosti Podnik výpočtovej
techniky Bratislava, a.s., nadobudnuté v roku 1996 v hodnote 664 820 EUR, vykazuje
Spoločnosť na základe zaúčtovaných oceňovacích rozdielov v roku 2003 v nulovej účtovnej
hodnote. Na uvedenú spoločnosť bol vyhlásený konkurz, ktorý bol právoplatne skončený
v januári 2008 pre nedostatok majetku. Spoločnosť vstúpila do likvidácie v októbri 2014,
ktorú nariadil Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 13.08.2014.
Celkový stav oceňovacích rozdielov z precenenia majetkových obchodných podielov
k 31.12.2020 predstavuje čiastku – 6 110 343 EUR.
K neobežným aktívam Spoločnosti v nadobúdacej hodnote 181 263 EUR patria dlhodobý
hmotný a dlhodobý nehmotný majetok. V hodnotenom roku nebol nadobudnutý nový majetok
tohto druhu. Vytvorené oprávky, ktoré zohľadňujú predpokladanú dobu používania ako aj
stav jeho opotrebenia, predstavujú 69,77 % nadobúdacej ceny.
b) Obežný majetok
Obežný majetok v celkovej hodnote 36 437 481 EUR tvoria tieto krátkodobé aktíva:
- pohľadávky
- finančný majetok
- peňažné prostriedky a ceniny.
Pohľadávky v objeme 36 402 115 EUR sú rozhodujúcou položkou tejto skupiny majetku.
Stav pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám vo výške 31 941 049 EUR zahŕňa
vo väčšej miere pohľadávky z titulu poskytnutých krátkodobých finančných výpomocí.
Prípadné riziká a opodstatnené predpoklady neúplného zaplatenia pohľadávok boli
zohľadnené vytvorením opravných položiek v roku 2020 vo výške 8 138 892 EUR. Celkový
stav opravných položiek k 31.12.2020 dosiahol 8 883 321 EUR. V hodnote 24 914 EUR sú
pohľadávky uplatnené v reštrukturalizácii. Prijaté úhrady exekúciou vymáhaných pohľadávok
z II. vlny kupónovej privatizácie boli vo výške 4 391 EUR a 10 806 EUR sú zmluvné penále z
titulu oneskorených úhrad. K odpísaniu pohľadávok sa pristupuje v prípade zastavenia
exekúcií príslušnými súdmi z dôvodu nemajetnosti, prípadne úmrtia povinných osôb. V roku
2020 boli odpísané pohľadávky v sume 62 007 EUR. Odložená daňová pohľadávka v sume
22 455 EUR zohľadňuje dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov s ich
daňovou základnou. V rozhodujúcej výške 19 399 EUR sa podieľa
na odloženej daňovej pohľadávke účtovná hodnota záväzkov za služby, ktoré sú daňovými
záväzkami až po zaplatení.
Súčasťou obežného majetku sú peňažné prostriedky a ceniny na finančných účtoch v celkovej
hodnote 12 739 EUR.
K položkám časového rozlíšenia na strane aktív patria náklady budúcich období vo výške
1 053 EUR. Krátkodobé príjmy budúcich období vo výške 5 231 EUR sú výsledkom ročného
vyúčtovania energií preddavkovo platených z prenájmu nebytových priestorov.
2. Vlastné imanie a záväzky
Vlastné zdroje krytia majetku k 31.12.2020 v súhrnnej výške 7 291 143 EUR majú
nasledovnú štruktúru:
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Základnou zložkou vlastných zdrojov je základné imanie vo výške 26 941 180 EUR.
V hodnote 9 251 235 EUR má Spoločnosť vytvorené fondy zo zisku, z toho 8 386 003 EUR
tvoria zákonné rezervné fondy. K rozhodujúcim položkám, znižujúcim vlastné imanie, patria
oceňovacie rozdiely z precenenia majetkových obchodných podielov v celkovom objeme
6 110 343 EUR. Neuhradené straty minulých období sa podieľajú na znížení čiastkou 18 784
040 EUR. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia po zdanení vyústil do straty -4
023 486 EUR.
Záväzky ako cudzie zdroje krytia majetku vykazujú celkový objem 26 731 076 EUR.
V prevažujúcej miere ide o krátkodobé záväzky, ktoré tvoria takmer 93% z celkového
objemu cudzích zdrojov Spoločnosti. K rozhodujúcim patria záväzky z obchodného styku vo
výške 24 821 236 EUR, z toho v cudzej mene USD 31 960 423. V hodnote 145 682 EUR sú
záväzky voči spoločnostiam v skupine. Prijaté pôžičky vrátane úrokov vo výške 1 810 400
EUR v cudzej mene CZK 26 316 958 tvoria 7,27 % z celkového objemu krátkodobých
záväzkov. V predpokladanej výške očakávaného záväzku boli vytvorené krátkodobé rezervy
celkom výške 16 276 EUR, ktoré zahŕňajú tvorbu zákonných rezerv na nevyčerpané
dovolenky za rok 2020 vrátane odvodov na sociálne poistenie, rezervy na nevyfakturované
služby a ostatné rezervy vytvorené na audítorské služby súvisiace s previerkami riadnej
a konsolidovanej účtovnej závierky, overenie súladu výročných správ. Dlhodobé rezervy
vykazujú nulový stav k 31.12.2020. K položkám časového rozlíšenia na strane pasív patria
krátkodobé výdavky budúcich období, najmä úroky vo výške 1 139 001 EUR.
Výnosy
Výnosy za rok 2020 dosiahli objem 1 188 099 EUR, z toho čistý obrat, ktorý zahŕňa výnosy
z hlavnej činnosti spoločnosti predstavuje 1 186 878 EUR. Výnosy z hospodárskej činnosti
vo výške 655 341 EUR tvoria 55,22 % z čistého obratu. Nosnými položkami sú tržby
z predaja ekonomických služieb vo výške 279 141 EUR a z prenájmu kancelárskych
priestorov vo výške 163 678 EUR poskytované prevažne spoločnostiam v skupine. Príjmy
Spoločnosti, ktoré vyplynuli zo sprostredkovateľskej zmluvy, prijaté zmluvné pokuty
a výnosy z odpísaných pohľadávok tvoria ostatné výnosy v sume 212 521 EUR. Vo finančnej
činnosti objem výnosov dosiahol výšku 532 759 EUR. Podiel finančných výnosov na čistom
obrate vo výške 86,16 % tvoria výnosové úroky z poskytnutých krátkodobých finančných
pôžičiek v sume
459 039 EUR a kurzové zisky z precenenia pohľadávok a záväzkov
vedených v cudzej mene na menu euro v sume 68 182 EUR.
Náklady

Objem celkových nákladov v hodnotenom roku predstavuje 5 121 346 EUR. Náklady na
hospodársku činnosť tvoria 73,02 % z celkového objemu nákladov. Zníženie nákladov na
hospodársku činnosť sa v tomto roku docielilo v nákladových položkách, ktorými sú osobné
náklady, náklady na tvorbu opravných položiek k pohľadávkam a v ostatných nákladoch.
Prechodné zníženie hodnoty majetku vytvorenými opravnými položkami k rizikovým
pohľadávkam zvyšuje stratu z tejto činnosti v hodnote 3 243 666 EUR. Náklady na finančnú
činnosť predstavujú v súhrnnej hodnote 1 381 462 EUR. Rozhodujúcimi položkami, ktoré
tvoria takmer 26,97 % finančných nákladov, je tvorba opravných položiek k finančnému
majetku v sume 614 348 EUR. V položke nákladové úroky bol oproti predchádzajúcemu
obdobiu zaznamenaný mierny pokles o 2,86% na hodnotu
608 950 EUR. Daň z príjmov
v dôsledku odloženej daňovej pohľadávky zvyšuje náklady spoločnosti o 90 239 EUR.
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou nákladov spoločnosti,
nakoľko spoločnosť túto činnosť nevykonávala.
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Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Spoločnosť podľa zostavených účtovných výkazov k 31.12.2020 vykazuje:
Hospodársky výsledok pred zdanením – stratu
Splatnú daň z príjmov
Odloženú daň z príjmov
Hospodársky výsledok za rok 2020 po zdanení – stratu

-3 933 247,23 EUR
0,00 EUR
- 90 239,02 EUR
- 4 023 486,25 EUR

Pri výpočte odloženej dane boli zohľadnené dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a záväzkov a ich daňovou základňou, ktoré vyplynuli z uplatňovania rozdielnych
účtovných a daňových odpisov, účtovnej hodnoty záväzkov, ktoré sú daňovým výdavkom až
po zaplatení a účtovnej hodnoty nákladov z titulu vytvorených rezerv.
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
V prvých mesiacoch roku 2020 sa do celého sveta rozšírila pandémia koronavírusu
COVID -19 a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.
Vzhľadom na to, že situácia sa neustále mení, nie je pri zostavovaní uvedenej správy možné
úplne presne predvídať všetky potenciálne dopady, ale spoločnosť si je vedomá, že situácia
s koronavírusom pôsobí na národnú a globálnu ekonomiku v takom rozmere, že dopady môžu
byť veľmi významné. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu
a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na
spoločnosť.

6. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. v súlade s platnými právnymi predpismi
a Stanovami spoločnosti navrhne valnému zhromaždeniu:
-

schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020,
schváliť zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 – stratu vo výške 4 023 486,25
EUR na účet neuhradená strata minulých rokov.

7. Vývoj rozhodujúcich ukazovateľov za roky 2018 – 2020
SÚVAHA v EUR
STRANA AKTÍV NETTO
SPOLU MAJETOK
A.
Neobežný majetok
A. I. Dlhodobý nehmotný majetok
A. II. Dlhodobý hmotný majetok
A. III. Dlhodobý finančný majetok
B.
Obežný majetok
B. I. Zásoby
B.II. Dlhodobé pohľadávky
B.III. Krátkodobé pohľadávky
B.IV. Krátkodobý finančný majetok
B.V. Finančné účty
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31.12.2020
35 161 220
7 600 776
0
54 791
7 545 985
27 554 160
172
22 455
27 518 794
0
12 739

31.12.2019

31.12.2018

37 436 022
7 346 190
47
60 334
7 285 809
30 081 986
172
112 694
29 944 095
0
25 025

39 263 051
8 637 270
2 109
65 877
8 569 284
30 621 882
172
85 400
29 976 595
488 851
70 864
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C.
Časové rozlíšenie
STRANA PASÍV
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
A.
Vlastné imanie
A.I.
Základné imanie
A.II. Emisné ážio
A.III. Ostatné kapitálové fondy
A.IV. Zákonné rezervné fondy
A.IV.1.Zákonný rezervný fond
A.IV.2.Rezervný fond na vlastné akcie
A.V. Ostatné fondy zo zisku
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
A.VI.2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov
A.VII.2. Neuhradená strata minulých rokov
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie
B.
Záväzky
B.I.
Dlhodobé záväzky
B.II.
Dlhodobé rezervy
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
B.IV. Krátkodobé záväzky
B.V.
Krátkodobé rezervy
B.VI.
Bežné bankové úvery
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci
C.
Časové rozlíšenie
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR
**Výnosy z hospodárskej činnosti
- Tržby z predaja a tovaru
- Tržby z predaja služieb
- Tržby z predaja dlhodobého majetku
- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
** Náklady na hospodársku činnosť
- Náklady vynaložené na obstaranie predaného
tovaru
- Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok
- Služby
- Osobné náklady
- Dane a poplatky
- Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému a hmotnému majetku
- Zostatková cena predaného dlhodobého majetku
a predaného materiálu
- Opravné položky k pohľadávkam
- Ostatné náklady na hospodársku činnosť
***Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
*Pridaná hodnota
**Výnosy z finančnej činnosti
- Tržby z predaja cenných papierov a podielov
- Výnosy z dlhodobého finančného majetku
- Výnosy z krátkodobého finančného majetku
- Výnosové úroky
- Kurzové zisky
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6 284

7 846

3 899

35 161 220
7 291 143
26 941 180
0
0
8 386 002
8 386 002
0
865 232
-6 093 746
-6 110 343

37 436 022
10 286 209
26 941 180
0
0
8 386 002
8 386 002
0
865 232
-7 122 165
-7 138 762

39 263 051
12 277 800
26 941 180
0
0
8 874 853
8 386 002
488 851
865 232
-5 915 273
-5 931 870

16 597
-18 784 040
-18 784 040
-4 023 486
26 731 076
1 415
0
0
24 902 985
16 276
0
1 810 400
1 139 001

16 597
-17 999 341
-17 999 341
-784 699
26 561 850
2 223
2 569
0
25 386 889
20 071
0
1 150 098
587 963

16 597
-12 440 111
-12 440 111
-6 048 081
26 355 292
2 730
2 569
0
25 218 957
19 988
0
1 111 048
629 959

31.12.2020
655 341
0
442 820
0
212 521
3 739 885
0

31.12.2019
453 376
0
282 898
0
170 478
1 154 061
0

31.12.2018
426 643
0
291 281
0
135 362
740 567
0

4 046

5 087

5 800

199 335
205 809
864
5 590

199 243
231 967
729
7 605

203 158
251 101
735
7 605

0

0

0

3 243 666
80 575
-3 084 544
239 439
532 759
0
0
0
459 039
68 182

688 334
21 096
-700 685
78 568
1 161 648
704 500
0
0
440 048
17 100

265 955
6 213
-313 924
82 323
1 565 742
1 049 187
0
0
471 651
44 904
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-

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy
z derivátových operácií
- Ostatné výnosy z finančnej činnosti
** Náklady na finančnú činnosť
- Predané cenné papiere a podiely
- Náklady na krátkodobý finančný majetok
- Opravné položky k finančnému majetku
- Nákladové úroky
- Kurzové straty
- Náklady na precenenie cenných papierov
a náklady na derivátové operácie
- Ostatné náklady na finančnú činnosť
***Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
****Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
pred zdanením
Daň z príjmov z bežnej činnosti
- splatná
- odložená
****Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení

0

0

0

0
1 381 462
0
0
614 348
610 171
51 671
0

0
1 272 955
488 851
0
118 297
627 704
36 745
0

0
7 325 052
1 007 220
0
-19 351
670 604
5 321
0

105 272
-848 703
-3 933 247

1 358
-111 307
-811 992

5 661 258
-5 759 310
-6 073 234

90 239

-27 293

-25 153

90 239
-4 023 486

-27 293
-784 699

-25 153
-6 048 081

8. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020 a Správa nezávislého
audítora
Informácie podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:
V hodnotenom období neboli plánované ani uzavreté obchodné transakcie, ktoré by
výraznejšie ovplyvnili finančné postavenie spoločnosti. Informácie o štruktúre a objeme
uskutočnených obchodov so spriaznenými osobami sú uvedené v Poznámkach k účtovnej
závierke, ktoré sú súčasťou výročnej správy. Spoločnosť nemá organizačnú zložku
v zahraničí. Svojou činnosťou neovplyvňuje životné prostredie.
Všetky oblasti riadenia, ktorého súčasťou je aj riadenie rizík, zabezpečuje predstavenstvo.
Vyrovnávanie problémov s likviditou je riešené krátkodobými pôžičkami. Na financovanie
činnosti spoločnosti neboli využívané bankové úvery. Riziká, ktoré by negatívne
ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti, budú monitorované. Hlavné zameranie úloh v tejto
oblasti aj pre nastávajúce obdobie sa týka zabezpečenia vlastnej likvidity ako aj platobnej
disciplíny spoločností v skupine.
Vnútornú kontrolu zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady a audítor. Audit
je zabezpečený nezávislým audítorom, ktorého schvaľuje riadne valné zhromaždenie.
Členovia predstavenstva na jednotlivých zasadnutiach hodnotia aktuálny stav hospodárenia so
zameraním na štruktúru nákladov a výnosov, pohľadávok a záväzkov a peňažné toky.
Nadväzne sú prijímané uznesenia, z ktorých pre členov predstavenstva vyplývajú konkrétne
a termínované úlohy s cieľom zabezpečovať postupy v súlade s právnymi predpismi,
stanovami a internými normami spoločnosti. Ich pravidelné vyhodnocovanie je predmetom
ďalšieho zasadnutia predstavenstva. Dozorná rada je informovaná o činnosti predstavenstva
zo záznamov z jeho zasadnutí, ktorých prerokovanie je pravidelným bodom programu
každého rokovania dozornej rady. Členovia dozornej rady sa zameriavajú na komplexnú
kontrolnú činnosť v spoločnosti. O výsledkoch svojej činnosti predkladajú správu valnému
zhromaždeniu.
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Činnosť a právomoci valného zhromaždenia upravujú právne predpisy a Stanovy spoločnosti.
V samostatnej prílohe sú podrobne špecifikované informácie so zameraním na:
- pôsobnosť valného zhromaždenia,
- činnosť a právomoci valného zhromaždenia,
- zvolávanie riadneho a mimoriadneho valného zhromaždenia,
- práva akcionárov na dividendu s konkretizáciou postupov pri ich vyplácaní, ako aj
právo akcionára na podiel na likvidačnom zostatku pri zrušení spoločnosti.
Štruktúra základného imania spoločnosti sa skladá z 811 628 kusov kmeňových akcií na
doručiteľa v dematerializovanej podobe. Akcie spoločnosti sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.. Kvalifikovanú účasť na
základnom imaní majú právnické osoby, ktoré vlastnia viac ako 10 % akcií spoločnosti
konkretizované v bode 1. Výročnej správy.
Posledná známa štruktúra akcionárov podľa výpisu poskytnutého Centrálnym depozitárom
cenných papierov SR, a.s. Bratislava k mimoriadnemu valnému zhromaždeniu konanému dňa
16.10.2020 je nasledovná:
Majiteľ CP
Počet akcií
Podiel na ZI v % Počet akcionárov
Právnická osoba tuzemec
498 191
61,38
19
Právnická osoba cudzinec
200 032
24,64
2
Fyzická osoba tuzemec
112 128
13,82
5 331
Fyzická osoba cudzinec
1 277
0,16
5302
vlastné akcie
0
0
54
Spolu
811 628
100
5 377

O vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií rozhoduje v súlade so Stanovami spoločnosti
valné zhromaždenie. Uvedené nespadá do právomoci štatutárneho orgánu.
Obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov nie je viazané na žiadnu akciu z emisie.
Spoločnosť neeviduje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly
alebo obmedzením hlasovacích práv. Nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných
papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov alebo
k obmedzeniam hlasovacích práv. Neexistujú žiadne dohody, ktorých platnosť by bola
viazaná na zmenu kontrolných pomerov v Spoločnosti, ku ktorej by došlo v súvislosti
s ponukou na prevzatie.
Pravidlá upravujúce voľbu a odvolanie členov štatutárneho orgánu, vrátane právomoci tohto
orgánu, ako aj postupy pri zmene stanov, konkretizujú Stanovy spoločnosti. Na základe
zvolenia členov predstavenstva a dozornej rady valným zhromaždením sú so všetkými členmi
týchto orgánov uzatvorené Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a Zmluvy
o výkone člena dozornej rady. Z tejto zmluvy, konkrétne článku VIII. Zánik zmluvy, vyplýva
nasledovné:
1. Zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
2. Členovi predstavenstva a členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
a) odvolaním príslušným orgánom za podmienok uvedených v príslušných predpisoch,
b) vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v príslušných predpisoch,
c) uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v príslušných predpisoch,
d) zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
e) smrťou.
3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2
písm. d) alebo e) tohto článku je člen predstavenstva a člen dozornej rady povinný upozorniť
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Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku
alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania člena predstavenstva a člena dozornej rady do
zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom zmluvy dotknuté.
V zmysle ustanovenia článku VI ods. 1 tejto zmluvy je člen predstavenstva a člen dozornej
rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy povinnosť mlčanlivosti.
Medzi Spoločnosťou a členmi jej orgánov, prípadne inými osobami, ktoré by mali postavenie
zamestnancov, neboli uzatvorené žiadne dohody, ktoré by v prípade skončenia funkcie člena
orgánu alebo pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu oprávňovali tieto osoby požadovať
a zaväzovali Spoločnosť poskytnúť náhrady týmto osobám nad rámec všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Účtovné výkazy
Súčasťou tejto časti Výročnej správy je účtovná závierka zostavená k 31.12.2020 a jej
súčasti:
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky k účtovnej závierke, obsahujúce Prehľad o peňažných tokoch s použitím
nepriamej metódy
Správa nezávislého audítora
Riadnu individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Druhá strategická a.s.,
zostavenú ku dňu 31. decembra 2020, overovala audítorská spoločnosť BPS Audit, s. r. o. , č.
licencie UDVA 406.
Úplné znenie Správy nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Druhá
strategická, a.s. za rok končiaci 31.decembra 2020 tvorí súčasť výročnej správy.
Výsledky riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a Správa nezávislého audítora
sú tiež uložené na internetovej stránke www.druhastrategicka.sk v časti Výsledky
hospodárenia.
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Štruktúra portfólia spoločnosti
Rozloženie investícií v portfóliu spoločnosti Druhá strategická, a.s. bolo k 31.12.2020
nasledovné:

Cenné papiere a podiely
PVT Bratislava, a.s.
PVT Bratislava, a.s.
FINASIST, a.s.
POLYMEA, a.s.
RONA, a.s.
Prvá strategická, a.s.
CHEMOLAK, a.s.
PLASTIKA a.s.
DAN Slovakia, s.r.o.
ZELENÝ SEN, s.r.o.

ISIN
Počet akcií
% na emisii
CS0009003454
15 037
20,74
SK1120005006
6 399
9,14
10 000
100,00
SK1120004876
4 429
94,50
SK1120007440
3
0,00
SK1120005329
167 989
25,39
CS0009006754
16 174
3,22
CS0008466454
6 259
0,90
Základné imanie
2 410 000
100,00
1 137 150
57,00

Spoločnosť má v majetku 100% akcií spoločnosti FINASIST, a.s. Dcérska spoločnosť mala
k 31.12.2020 v majetku akcie alebo podiely na základnom imaní v piatich dcérskych
spoločnostiach: VÁHOSTAV-SK, a.s., Plastika, as., TP SLOVAN, s.r.o.,
DEVELOPMENT.SK, s.r.o., a PHAROS Development, s.r.o. Okrem toho vlastní spoločnosť
FINASIST, a.s. 7 455 ks akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. Investície do akcií spoločností
Prvá strategická, a.s. vykazuje FINASIST, a.s. vo finančných výkazoch ako realizovateľné
cenné papiere a podiely vzhľadom na to, že ich hodnota tvorí menej ako 20% podiel na
hlasovacích právach v týchto spoločnostiach.
Spoločnosť FINASIST, a.s. zvolila za rok 2020 odklad podania daňového priznania do
30.06.2021 a jej daňové priznanie a účtovnú závierku k 31.12.2020 nemala materská
spoločnosť ku dňu tejto Výročnej správy k dispozícii.
V spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s., „ v likvidácii“ mala Druhá strategická, a.s. 50%
podiel, jej činnosť spočívala v príprave a realizácii developerského projektu Business park
PHAROS v Bratislave. Spoločnosť dňa 03.04.2019 vstúpila do likvidácie, ktorá bola
ukončená 29.11.2019. Dňom 10.06.2020 bola vymazaná z Obchodného registra Okresného
súdu Bratislava I.
Hlavnou činnosťou spoločnosti POLYMEA, a.s. je prenájom nebytových priestorov
v spoločensko - prevádzkovej budove v Bratislave na Priemyselnej ulici č. 6 (ďalej len
„budova“). Najväčšou investičnou položkou v roku 2020 bola rekonštrukcia ústredného
kúrenia v celej budove. Od tejto investície očakáva spoločnosť zníženie nákladov na energie
a zvýšenie kvality prenajímaných priestorov. Investície v roku 2021 budú najmä do
skvalitnenia ochrany a bezpečnosti budovy.
Výsledok hospodárenia spoločnosti POLYMEA, a.s. za účtovné obdobie končiace 31.12.2020
pred zdanením je zisk vo výške 36 219 EUR ( po zdanení 30 793EUR).
Spoločnosť DAN Slovakia spol. s r.o. v priebehu roka 2020 pokračovala v rozširovaní svojej
výrobnej základne aj obchodnej siete hlavne v SR a ČR. Napriek prvej aj druhej vlne
pandémie predaj spoločnosti od začiatku roka až do polroka významne rástol. Následne
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sa nárast spomalil, avšak na finálne výsledky roka 2020 mal tento vývoj už len nepodstatný
vplyv. Spoločnosť nakoniec dosiahla za hospodársky rok 2020 podstatne lepšie výsledky
oproti očakávaniam, ako aj historicky, a to v oblasti predaja a dosiahnutého zisku. V prvotnej
reakcii na vývoj trhovej situácie a ďalej neistoty, spôsobenej pandémiou, bola investičná
aktivita spoločnosti maximálne utlmená.
Pokračujúca pandemická situácia v roku 2021 už s vysokou pravdepodobnosťou
nevytvorí potenciál na opakovanie rastu z roka 2020, pretože časť zákazníkov sa pre novú
sezónu predzásobila tovarom už v 4. kvartáli 2020. Projektanti celoplošne hlásia významný
pokles rozpracovaných stavebných projektov;. Očakávania a reakcie maloobchodov na
retailový predaj vzhľadom k finančnej situácii obyvateľstva a hlavne prudko narastajúcim
cenám produktov vyrábaných z plastov od výroby až po maloobchod, nedáva pre rok 2021
príliš veľký priestor na významný rast stavebnej produkcie, a to vo všetkých sektoroch.
Spoločnosť DAN Slovakia, spol. s r.o. je však dlhodobo výrobne, obchodne aj finančne
stabilizovaná a na očakávaný a neurčitý vývoj je pripravená adekvátne reagovať v záujme
zachovania dlhodobej stability s tým, že po ukončení pandemického obdobia je pripravená aj
k väčšej investičnej aktivite.
Hospodársky výsledok spoločnosti DAN Slovakia spol. s r.o.za rok 2020 pred zdanením je
zisk vo výške 68 024 EUR (po zdanení 51 670EUR).
Hlavný predmet činnosti CHEMOLAK a.s., kde má Spoločnosť 3,22% podiel na základnom
imaní spoločnosti, je výroba farieb, lakov, tmelov, fermeže a ostatných náterových látok.
Hospodárske výsledky spoločnosti CHEMOLAK a. s. sa v roku 2020 v porovnaní s rokom
2019 výrazne zlepšili. Nadväzne na pandemickú situáciu a jej vplyv na prevádzkovanie
podnikov a obchodov bol síce zaznamenaný medziročný pokles tržieb za vlastné výrobky,
tovar a služby o 13,5 % a dosiahol hodnotu 23.124 tis. EUR, avšak spoločnosť vykázala
medziročne lepší hospodársky výsledok po zdanení. Dosiahla zisk po zdanení v hodnote
276,2 tis. EUR oproti strate z roku 2019 v hodnote - 267,6 tis. EUR. Rovnaká situácia, t. j.
podstatné zlepšenie nastalo taktiež pri ukazovateli EBITDA, hodnota ukazovateľa sa
medziročne zlepšila o viac ako 54% z 1.188,5 tis. EUR na 1.832,4 tis. EUR.
V oblasti zvyšovania produktivity spoločnosť pokračovala v nastavených systémoch z roku
2018.
Pridaná hodnota vzrástla medziročne o 10,9 % z hodnoty 5.986 tis. EUR na 6.637,9 tis. EUR.
Spoločnosť zaznamenala najväčší výpadok tržieb v hodnote 2.843,9 tis. EUR spôsobený
ukončením kontraktu na výrobu nenasýtených polyesterových živíc so spoločnosťou AOC
Alliancys k 31.8.2020. Výpadok v tomto segmente spoločnosť čiastočne nahradila novým
projektom, ktorý mal však odložený nábeh vďaka nemožnosti cestovať do zahraničia.
Kontrakt bol však dosiahnutý a pilotné dodávky boli zrealizované v decembri. Ďalší pokles
tržieb bol zaznamenaný v oblasti priemyselných zákazníkov vzhľadom k obmedzeniam
COVID-19. naopak, v oblasti retailových zákazníkov zaznamenala nárast predaja, čo bolo
dôsledkom zvýšeného dopytu po dekoračných náterových hmotách.
Investície spoločnosti smerovali v roku 2020 predovšetkým do oblasti mixačných zariadení,
modernizácie výrobných a baliacich procesov, potrubných rozvodov, laboratórnej techniky
a filtračnej techniky. Celkovo sa v roku 2020 preinvestovalo 669 tis. EUR.
Spoločnosť aj v roku 2020 s veľkou dôslednosťou zabezpečovala plnenie enviromentálnych
predpisov a nariadení a ochrany zdravia pri COVID-19.
Spoločnosť ZELENÝ SEN s.r.o. prevádzkuje zdravotnícke zariadenia - všeobecnú
nemocnicu v rozsahu ústavnej zdravotnej starostlivosti, a to v špecializovaných odboroch
anestéziológia a intenzívna medicína, geriatria, neurológia a ošetrovateľská starostlivosť
v odboroch vnútorného lekárstva, tiež prevádzkuje špecializované ambulancie v odboroch
geriatria, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, taktiež nefrologickú ambulanciu.
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Nemocnica svoju činnosť zahájila 2.9.2014 ako prvé pracovisko takéhoto druhu na
Slovensku, ktoré sa špecializuje na poskytovanie dlhodobej intenzívnej starostlivosti
v kombinácii s intenzívnou rehabilitáciou. Starostlivosť poskytuje pacientom, ktorí sú závislí
na podpore základných životných funkcií, napríklad na pľúcnej ventilácii, prípadne
nevyhnutná dlhodobá rehabilitácia je potrebná k návratu pacienta do bežného života. Úlohou
nemocnice nie je len dlhodobé poskytovanie podpory zlyhávajúcich životných funkcií
pacienta ale aj snaha o jeho resocializáciu.
Výnosy z hospodárskej činnosti v roku 2020 narástli o 2,72% oproti predchádzajúcemu
obdobiu, pričom náklady stúpli oproti roku 2019 7,83%. Vývoj hospodárskych ukazovateľov
súvisí s kontinuálnym procesom zlepšovania a nastavovania vnútorných procesov s cieľom
znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť bez vplyvu na kvalitatívnu úroveň týchto služieb.
Informácie podľa § 20 ods. 5 písm. a), b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov:
Podstatná časť finančných transakcií je realizovaná v mene EUR. Skupina nepoužíva
derivátové nástroje na zabezpečenie tohto rizika. V tomto smere je skupina vystavená najmä
riziku cenových výkyvov súvisiacich s očakávanými výnosmi a prevádzkovými nákladmi,
záväzkami z kapitálových výdavkov a existujúcim majetkom a záväzkami v cudzej mene.
Skupina je vystavená riziku nárastu EURIBOR-u najmä v dôsledku čerpaných úverov, ktoré
sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou a vystavujú Skupinu riziku variability peňažných
tokov. Cieľom Skupiny je používať kombináciu pevných a pohyblivých úrokových sadzieb na
riadenie úrokového rizika. Skupina nepoužíva derivátové nástroje na zabezpečenie tohto
rizika.
Hlavným cieľom riadenia kapitálu Skupiny je udržanie si dobrého úverového ratingu
a dobrých kapitálových ukazovateľov. Jedným z hlavných cieľov je zabezpečiť schopnosť
Skupiny pokračovať vo svojich činnostiach a udržať primeranú štruktúru kapitálu pri znížení
nákladov.

10. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti
Spoločnosť Druhá strategická, a.s. nie je cez priame ani nepriame podiely kontrolovanou
spoločnosťou a nevstupuje do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.
Spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, do ktorej zahŕňa konsolidovanú
účtovnú závierku dcérskej spoločnosti FINASIST, a.s. a účtovné závierky ostatných
dcérskych spoločností, zostavené za rovnaké účtovné obdobie ako účtovná závierka materskej
spoločnosti. K dátumu vyhotovenia tejto Výročnej správy bola vyhotovená konsolidovaná
účtovná závierka k 31.12.2018, zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo a za predpokladu nepretržitého trvania činnosti skupiny. Úplná dokumentácia
o výsledkoch konsolidovanej účtovnej závierky je uložená na internetovej adrese spoločnosti
www.druhastrategicka.sk. Rozhodujúce ukazovatele konsolidovanej skupiny k 31.12.2018
v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím sú nasledovné:
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNEJ
POZÍCII

Rok končiaci
31.12.2018

Rok končiaci
31.12.2017

( v EUR)

AKTÍVA
Výročná správa 2019
Druhá strategická, a.s.

157 816 297

194 171 701
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63 875 664
28 992 376
91 534
3 927 684
8 619 398
11 178 024
2 546 501
8 520 145
93 940 633
31 543 871
3 141 439
11 911 235
20 759 107
9 355 717
827 673
10 309 816
6 091 775

81 170 926
36 481 942
91 534
15 445 010
10 371 279
1 483 349
3 877 786
13 420 026
113 000 775
39 495 552
1 250 742
19 399 712
35 787 046
0
92 581
4 380 961
12 954 181

Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie celkom
Základné imanie - znížené o vlastné akcie
Emisné ážio
Fondy rezervné a z precenenia
Nerozdelené zisky a straty minulých období
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie
Vlastné imanie skupiny
Nekontrolujúce podiely

157 816 297
2 332 387
26 452 329
0
-5 108 710
-17 091 313
-15 327 753
4 252 306
-1 919 918

194 171 701
2 274 298
26 452 329
485 476
-7 721 927
-20 466 354
-2 840 007
-1 250 476
3 524 774

Záväzky celkom
Dlhodobé záväzky celkom
Ostatné dlhodobé záväzky
Bankové úvery a pôžičky
Úvery a pôžičky ostatné
Záväzky z finančného prenájmu
Dlhodobé rezervy, zamestnanecké požitky
Odložený daňový záväzok
Zákazková výroba

155 483 910
63 261 715
29 195 581
17 919 654
13 643 039
253 257
327 757
1 922 426
0

191 897 403
60 482 471
29 993 566
6 637 760
16 134 385
895 459
346 412
1 994 680
4 480 209

92 222 195
21 017 762
10 052 251
7 666 149
44 221 872
357 149
8 194 296
712 716

131 414 932
79 834 624
12 728 416
25 133 030
12 276 143
643 983
53 182
745 554

Dlhodobý majetok celkom
Pozemky, budovy a zariadenia
Goodwill
Ostatný nehmotný majetok
Investície v pridružených podnikoch a ostatné podiely
Investície k dispozícii na predaj
Odložená daňová pohľadávka
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Krátkodobý majetok
Zásoby
Investície do nehnuteľností
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Pohľadávky zo stavebnej činnosti
Zákazková výroba
Pohľadávka z dane z príjmu
Ostatné krátkodobé aktíva
Peniaze a peňažné ekvivalenty
Majetok určený na predaj

Krátkodobé záväzky celkom
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky zo stavebnej činnosti a zákazkovej výroby
Bankové úvery a pôžičky
Úvery a pôžičky ostatné
Záväzky z finančného prenájmu
Rezervy krátkodobé, zamestnanecké požitky
Daňové záväzky

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KOMPLEXNÉHO
Výročná správa 2019
Druhá strategická, a.s.

Rok končiaci

Rok končiaci
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VÝSLEDKU
(v EUR)
Výnosy zo stavebnej činnosti
Ostatné prevádzkové výnosy
Aktivované vlastné výkony a výroba
Výnosy
Spotreba materiálu a energie, náklady na predané zásoby
Náklady na nakupované stavebné práce
Osobné náklady a zamestnanecké požitky
Odpisy a amortizácia
Ostatné prevádzkové náklady a služby
Náklady

31.12.2018

31.12.2017

100 081 731
42 510 742
4 589 775
147 182 248
70 590 475
28 956 838
26 192 965
4 348 860
26 282 624
156 371 762

100 174 854
68 435 512
4 470 724
173 081 090
96 570 349
24 163 503
24 400 766
5 421 020
17 556 181
168 111 819

Zisk/strata pred zdanením a finančnými operáciami

-9 189 514

4 969 271

Finančné výnosy
Finančné náklady

3 973 915
12 173 652

3 717 485
11 113 753

-16 761

-95 209

Zisk/ strata z pokračujúcich činností pred zdanením
Daň z príjmov náklad/výnos
Zisk/ strata po zdanení

-17 406 013
535 263
-17 941 276

-2 522 206
317 801
-2 840 007

Výsledok z ukončovaných činností po zdanení
Čistý zisk / strata

0
-17 941 276

0
-2 840 007

Zisk/strata pripadajúci na:
Akcionárov materskej spoločnosti
Menšinových vlastníkov

-16 753 855
-1 187 420

-2 875 684
35 677

Ostatné komplexné zisky/straty

2 613 523

0

Celkový komplexný zisk / strata za rok po zdanení

-15 327 753

-2 840 007

Komplexný výsledok pripadajúci na:
Akcionárov materskej spoločnosti
Menšinových vlastníkov

-14 140 638
-1 187 115

-2 875 684
35 677

-18,89

-3,50

Podiel na zisku/strate pridružených spoločností

Komplexný výsledok na akciu zisk/strata
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH
TOKOV (v EUR)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku
Výročná správa 2019
Druhá strategická, a.s.

Rok končiaci
31.12.2018
-33 935 285
5 092 519
22 340 360
-6 502 406

Rok končiaci
31.12.2017
10 988 814
10 394 388
-34 196 303
-12 813 101

12 594 181

25 407 282
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roka
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
na konci roka

6 091 775

12 594 181

Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 vykonala audítorská spoločnosť Boržík
& partners, s.r.o., licencia UDVA č. 354 . Závery z vykonaného audítorského overenia
obsahuje Správa nezávislého audítora zo dňa 19. decembra 2019. Správa nezávislého audítora
o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy za rok 2018 s Konsolidovanou účtovnou
závierkou k 31.12.2018 zo dňa 19. decembra 2019 sú v úplnom znení zverejnené na
internetovej adrese spoločnosti Druhá strategická, a.s. www.druhastrategicka.sk.
Vzhľadom na náročnosť spracovania konsolidácie materskej spoločnosti Druhá strategická, a.
s., ktorá je závislá od zostavenia a dodania konsolidovaných účtovných závierok dcérskej
spoločnosti FINASIST, a.s. a konsolidovaných účtovných závierok jej dcérskych spoločností
VÁHOSTAV-SK, a. s. a Plastika, a. s., budú výsledky konsolidácie k 31.12.2019 doplnené
a zverejnené najneskôr do 30.09.2020.

11. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností
Druhá strategická, a.s. ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave prijala Kódex správy a riadenia
spoločností na Slovensku. Spoločnosť v súlade s ustanoveniami § 20, ods. 6 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov predkladá Vyhlásenie
o držiavaní zásad tohto kódexu, ktoré vyplývajú zo stanov, interných predpisov a postupov
uplatňovaných v činnosti spoločnosti. Vyhlásenie a konkrétne vyjadrenie Spoločnosti
k jednotlivým oblastiam neobsahuje žiadne odchýlky od vzorového „Kódexu“. Predmetné
vyhlásenie je súčasťou výročnej správy ako samostatný dokument, ktorý je dostupný na
internetovej stránke spoločnosti.

12. Podnikateľský zámer na rok 2021
Predstavenstvo spoločnosti sa v roku 2021, okrem zabezpečovania bežnej činnosti
spoločnosti a plnenia úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, bude orientovať hlavne
na nasledovné oblasti:
-

v dcérskych spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom prijať opatrenia na zlepšenie
hospodárskych ukazovateľov a hľadanie nových zákazníkov resp. trhov,
prehodnocovať ekonomický vývoj spoločností a následné prijímať úsporné opatrenia
a zmeny organizačnej štruktúry s cieľom zmierniť negatívne dopady poklesu tržieb na
výsledky dcérskych spoločností,
pravidelne kontrolovať realizáciu investičných zámerov dcérskych spoločností, s cieľom
ich finalizácie a dosiahnutia skorej návratnosti vložených finančných prostriedkov,
dbať na hospodárne nakladanie s majetkom a pokračovať v zhodnocovaní majetku
spoločnosti,
poskytovať účtovnícke a personálno-mzdové služby dodávateľským spôsobom
spoločnostiam v portfóliu,
hľadať strategických investorov do vybraných spoločností v rámci finančnej skupiny,
ako emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu dôsledne plniť
povinnosti emitenta zverejňovaním správ, predbežných vyhlásení a ostatných
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regulovaných informácií podľa § 34 a nasledujúcich zákona č. 429/2002 Z. z. o burze
cenných papierov v znení neskorších predpisov.

13. Informácia o audite výročnej správy za rok 2020
Overenie súladu účtovných informácií uvedených vo Výročnej správe s účtovnou závierkou
k 31.12.2020 vykonala audítorská spoločnosť BPS Audit, s.r.o. , č. licencie UDVA 406. Svoje
stanovisko uviedla v Správe nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy za rok
2019 s účtovnou závierkou. Predmetná správa je prílohou Výročnej správy a je zverejnená na
internetovej stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk.
Bratislava, apríl 2021

Predstavenstvo
Druhá strategická, a.s.
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