POLROČNÁ SPRÁVA
regulovaná informácia
emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta
Informačná povinnosť za polrok:

1. polrok 2014

IČO:
od: 01.01.2014

Účtovné obdobie:

35705027
do: 30.06.2014

Právna forma

Akciová spoločnosť

Obchodné meno / názov:

Druhá strategická, a. s.

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Trnavská cesta 27/B
831 04
Bratislava

Kontaktná osoba:

Milada Klimová

Tel.:

smerové číslo

02

číslo:

58246274

Fax:

smerové číslo

02

číslo:

53415527

E-mail:

webmaster@harvard.sk

Webové sídlo:

www.druhastrategicka.sk

Dátum vzniku:

13.12.1996
HARVARD CAPITAL AND COLSULTING SLOVAKIA, a. s.

Zakladateľ:

Základné imanie (v EUR):

26.941.179,832

Oznámenie spôsobu zverejnenia
polročnej finančnej správy
§ 47 ods. 4 zákona o burze

denník Pravda zo dňa
www.druhastrategicka.sk
Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov
28.08.2014, s
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného
pôsobnosťou celoštátnou informačného systému, v ktorej bola polročná finančná
správa zverejnená

28.8.2014

Dátum zverejnenia
Čas zverejnenia

Predmet podnikania:

§ 47 ods. 8 zákona o burze

10,00 hod.

Spoločnosť podniká v nasledovných činnostiach: činnosť organizačných a ekonomických poradcov, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej
živosti formou maloobchodu a veľkoobchodu, sprostredkovateľská činnosť, správa registratúry a vedenie účtovníctva.

Časť 2. Účtovná závierka
Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)
Účtovná závierka-základné údaje
Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva
BO: 30.6. PO: 31.12.
Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva
BO: 30.6. PO: 31.12.
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
BO: 30.6. PO: 30.6.
Poznámky priebežnej účtovnej závierky
V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny CASH-FLOW-Priama metóda
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky
BO: 30.6. PO: 30.6.
CASH-FLOW-Nepriama metóda
30.6. PO: 30.6.

SAS

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Priebežná účtovná závierka podľa SAS
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
Príloha č. 5 (P5Poznámky)
Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
BO:
Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo
Priebežná účtovná závierka podľa IAS/IFRS
UPOZORNENIE
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve,
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky
podľa IAS/IFRS

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej
závierky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

(§ 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !
Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť) (áno/nie)

nie

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom
Polročná finančná správa k 30.06.2014 nebola overená alebo preverená audítorom.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Dátum auditu:
§ 35 ods. 3 zákona o burze

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

nie

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS
Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS
Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa
Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze
Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú
závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia.
Za 1.polrok 2014 boli dosiahnuté nasledovné rozhodujúce ekonomické ukazovateľe:
výnosy
811 807 EUR
náklady
643 545 EUR
výsledok hospodárenia po zdanení
167 962 EUR
Z celkových výnosov predstavujú výnosy z hospodárskej činnosti cca 51 % v absolútnej hodnote 415 164 EUR. Ich štruktúra je nasledovná: 266 765 EUR za ekonomické služby,
ktoré sú prevažne poskytované spoločnostiam v konsolidovanom celku a zahŕňajú činnosti vedenia účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy a poradenstva,
147 097 EUR z prenájmu nebytových priestorov,
1 302 EUR ostatné výnosy. Náklady v tejto oblasti dosiahli celkovú výšku 614 907 EUR. K rozhodujúcim položkám, ktoré tvoria 97 % nákladov hospodárskej činnosti patria náklady
na služby a osobné náklady vo výške 594 422 EUR. Vplyvom zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam, ktoré dlžník uhradil v plnej výške došlo k zníženiu nákladov o 45 378
EUR. Ostatné náklady ku ktorým patria najmä odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, náklady na DPH z titulu uplatňovania odpočítania tejto dane koeficientom a
spotreba materiálu boli zúčtované vo výške 65 863 EUR. V hospodárskej činnosti výsledok hospodárenia k 30.06.2014 vyústil do straty 199 743 EUR. Finančná činnosť sa podieľa
na výnosoch spoločnosti čiastkou 396 343 EUR, čo predstavuje cca 49 % celkových výnosov. Výnosové úroky vo výške 358 533 EUR z krátkodobých finančných pôžičiek, ktoré sú
poskytované spoločnostiam v konsolidovanom celku majú rozhodujúci podiel na finančných výnosoch spoločnosti. Z dlhodobého finančného majetku boli zaúčtované výnosy vo
výške 31 688 EUR. Kurzové rozdiely vyústili do zisku 4 255 EUR. Finančné náklady vo výške 26 437 EUR tvoria nákladové úroky z prijatých krátkodobých finančných výpomocí, ktoré
v poronaní s predchádzajúcim účtovným obdobím vykazujú zníženie o 40 %. Priebežný výsledok hospodárenia z finančnej činnosti predstavuje zisk 367 705 EUR. Spoločnosť
zamestnáva k 30.06.2014 13 pracovníkov. Organizačnú zložku v zahraničí nemá.
Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to
a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v
tomto období

V priebežnom účtovnom období neboli vykonané žiadne obchodné transakcie, ktoré ovplyvnili alebo by mohli v nastávajúcom období zásadne ovplyvniť finančné postavenie
spoločnosti.

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť
emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia
Realizáciou obchodných transakcií so spriaznenými osobami, ktoré sa uskutočnili za obvyklých obchodných podmienok nedošlo k podstatnejším zmenám vo finančnom postavení
spoločnosti. Tiež v nastávajúcom účtovnom období nie je predpoklad realizácie obchodov, ktoré by jej finančné postavenie výrazne ovplyvnili.

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými
osobami.
Vo vykazovanom účtovnom období spoločnosť zrealizovala obchody so spoločnosťami tvoriace konsolidovaný celok, z ktorých boli zúčtované náklady vo výške 271 189 EUR z
prenájmu nebytových priestorov a za správu spoluvlastníckeho podielu administratívnej budovy. Výnosy v celkovej výške 525 735 EUR, z toho za ekonomické služby 248 490 EUR a
úroky z poskytnutých krátkodobých finančných pôžičiek tvoria čiastku 277 245 EUR. Na strane aktív vykazuje spoločnosť voči spriazneným osobám krátkodobé pohľadávky z
obchdného styku,z poskytnutých fiančných výpomocí a dividendy z rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2013 dcérskej spoločnosti v celkovej výške 21 872 452 EUR.
Dlhodobé pohľadávky tvoria čiastku 1 279 994 EUR. Na pasívach spoločnosti sa podieľajú nevyrovnané záväzky z obchodného styku čiastkou 488 840 EUR. Prehľad o
podmienených záväzkoch je uvedený v Poznámkach priebežnej účtovnej závierky v časti L - Iné aktíva, iné pasíva.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná
účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a
spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje
verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.
Predstavenstvo v zložení: Mgr. Juraj Široký, MBA - predseda, Ing. Jozef Šnegoň - člen, Ing. Adriana Matysová - člen
v zmysle § 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí priebežná účtovná
závierka k 30.06.2014 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Druhá strtegická, a. s. a že uvedená priebežná správa
obsahuje verný prehľad informácií podľa ods. 9 § 35 zákona o burze.

