regulovaná informácia
POLROČNÁ SPRÁVA
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
|Inform ačná povinn o sť za polrok:

2015

|Účtovné obdobie:
|Právna form a

|

|IČO:

od: 01.01.2015

35705027
do: 30.06.2015

akciová spoločnosť

Obchodné meno / názov:

Druhá strategická, a. s.

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Trnavská cesta 27/B
831 04
Bratislava

Kontaktná osoba:

Klimová Milada

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

1
|

HARVARD CAPITAL AND COLSULTING SLOVAKIA, a. s.
Zakladateľ:

1

|Základné imanie (v EUR):

26 941 179,832

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

uverejnenie inzerátu v
denníku Pravda zo dňa
21.08.2015

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného
inform ačného systém u, v ktorej bola polročná finančná
správa zverejnená

adresa internetovej stránky www.druhastrategicka.sk

Dátum zverejnenia

21.8.2015

Cas zverejnenia

Predmet podnikania:

§ 47 ods. 8 zákona o burze

Predmetom podnikania spoločnosti sú tieto činnosti: činnosť organizačných a ekonomických poradcov, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej
živnosti 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)
Priebežná účtovná závierka podľa SAS
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.

SAS

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.

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Poznámky priebežnej účtovnej závierky

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

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.

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
P ríloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)

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, em itent 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 30.06.2015 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)
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

|nie

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
Príloha
Príloha
Príloha

č.
č.
č.
č.

15
16
17
18

(P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
(P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
(P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
(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 še sť mesiacov účtovného obdobia._________________________________________
Hospodárske výsledky spoločnosti k 30.06.2015 v hlavných ekonomických ukazovateľoch vyústili do straty 317 417 EUR pri dosiahnutí celkových výnosov vo výške 642 170 EUR a
celkových nákladov vo výške 959 587 EUR. Výnosy v hospodárskej činnosti tvoria tržby z predaja služieb v celkovej výške 221 009 EUR, ktoré zahŕňajú činnosti vedena účtovníctva,
personálnej a mzdovej agendy a poradenstva v objeme 156 580 EUR a vo výške 64 429 EUR z prenájmu nebytových priestorov. Pokles v tejto položke výnosov bol z časti
zapríčinený redukciou prenajatých priestorov od mája m. r., ktoré boli určené na podnájom. Rovnako predmetné opatrenie sa prejavilo na znížení nákladov v položke prijatých
služieb. V ostatných nákladových položkách z hospodárskej činnosti vykazuje spoločnosť vyrovnané hospodárenie. Rozhodujúcou položkou finančných výnosov sú úroky z
krátkodobých finančných pôžičiek vo výške 373 679 EUR , čo predstavuje 58 % podiel na celkových výnosoch spoločnosti. Nárast finančných nákladov v porovnaní s
predchádzajúcim obdobím je dôsledkom zaúčtovania nákladových úrokov v predpokladanej výške 339 619 EUR za vykazované obdobie. Výsledkom prepočítania súvahových
položiek vedených v cudzích menách príslušným kurzom k mene EURO je kurzová strata vo výške 81 033 EUR. V nastávajúcom období sa nepredpokladajú podstatnejšie zmeny
na strane príjmov resp. výdavkov , ktoré by výraznejšie ovplyvnili hospodárenie alebo finačné postavenie spoločnosti. Cieľom aj pre ďaľšie obdobie je pokračovať v podnikateľských
zámeroch, ktoré vychádzajú z predmetu podnikania. V spoločnostiach, v ktorých Druhá strategická, a.s. má rozhodujúci vplyv dbať na prijímanie zásadných opatrení na zlepšenie
hodpodárskych ukazovateľov, ako aj pravidelnou kontrolou harmonogramu realizácie investičných zámerov dosiahnuť skoršiu návratnosť vložených finančných prostriedkov.
Spoločnosť neočakáva riziká, ktoré by negatívne ovplyvňovali jej hospodárenie.

a) ofcjchody, ku ktorým došlo v p rvých šiestich mesiacoch aktuálnelio účtovsého obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo č in n o sť emitenta v
tom to období

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

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by m ohli m ať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo čin n osť
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 em itent nie je povinný zo sta viť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými
osobami.________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Objem obchodných transakcií so spriaznenými osobami vykazuje spoločnosť k 30.06.2015 v nasledovných hodnotách: z predaja služieb boli zaúčtované výnosy vo výške 145 360
EUR a z poskytnutia krátkodobých pôžičiek finančné výnosy vo výške 298 149 EUR. Podiel výnosov na celkových výnosoch spoločnosti predstavuje 69 %. Nákladové položky
zahrnuté vo výške 137 269 EUR tvoria 14 % podiel z celkových nákladov. Na strane aktív vykazuje spoločnosť voči spriazneným osobám krátkodobé pohľadávky z obchodného
styku 23 764 326 EUR. Na pasívach spoločnosti sa podieľajú krátkodobé záväzky z obchodného styku čiastkou 86 574 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 spoločnosti 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 30.06.2015 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.
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