
   

   

P   O   Z   N   Á   M   K Y 
k priebežnej účtovnej závierke 

k 30.6.2010 
v EUR 

 
 

 
A. Informácie o účtovnej jednotke 
 

 
a/  Obchodné meno: Druhá strategická, a.s. 
     IČO:   35 705 027 
     Sídlo:  Priemyselná 6, 824 90 Bratislava 
     Dátum vzniku:  13.12.1996 

 
  b/  Predmet činnosti: - činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 

- kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu 
      a veľkoobchodu, 

- sprostredkovateľská činnosť 
 

c/ Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 11 
 

d/ Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 
e/ Priebežná účtovná závierka spoločnosti je zostavená podľa § 18 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení  
    neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010. 
 
f/ Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:  
    Riadna účtovná závierka k 31.12.2009 bola schválená valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 30.7.2010.  

 
 
B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov a dozorných orgánov 
 
  a/ Štatutárny orgán: Predstavenstvo: 
    Ing. Pavel Hollý   predseda 
    JUDr. Miroslav Hrabovský člen 
    Ing. Juraj Široký   člen 
 
      Dozorná rada:  Ing. Adriana Matysová  predseda 
    Ing. Róbert Varga  člen 
    Alena Ábelová   člen do 30.07.2010 
    Mgr. Katarína Csudaiová   člen od 30.07.2010 
 

b/ Štruktúra akcionárov 
Základné imanie spoločnosti je 26 941 179,83 EUR, čo predstavuje 811 628 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote  
jednej akcie 33,194 EUR. Štruktúra akcionárov je nasledovná: 
    Počet akcií Perc.podiel na ZI  Počet akcionárov  
Právnická osoba tuzemec  169 107        20,8355               17 
Právnická osoba cudzinec  398 058        49,0444                        7 
Fyzická osoba tuzemec  241 905        29,8049              15 043 
Fyzická osoba cudzinec     2 558          0,3152                       105 
 
Akcionári nad 10 % emisie: 
Obchodné meno spoločnosti Sídlo Počet 

akcií 
% emisie 

Prvá strategická, a.s. Priemyselná 6, Bratislava 824 90 94 432 11,6349 
DRAEGER HOLDINGS CO. LIMITED Vyronos 36, Nicosia, Cyprus 116 817 14,3929 
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C. Informácie o konsolidujúcom celku 
 a/ Spoločnosť nemá nad sebou konsolidujúcu účtovnú jednotku. 
 

b/ Spoločnosť Druhá strategická, a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za obdobie kalendárny rok . Skupinu 
účtovných jednotiek konsolidovaného celku tvoria: 

 
Obchodné meno spoločnosti Sídlo 

FINASIST, a.s. Bratislava, Priemyselná 6 
GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry 
POLYMEA, a.s. Bratislava, Priemyselná 6 
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. Bratislava, Priemyselná 6 
DEVELOPMENT 4, s.r.o. Bratislava, Priemyselná 6 

 
 

c/ Konsolidované účtovné závierky sú uložené v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Záhradnícka 10, 
Bratislava a tiež v sídle spoločnosti Druhá strategická, a.s.. 
 
D. Ďalšie informácie o 
 a/ použitých účtovných zásadách a účtovných metódach - rozpísané v bode E, 
 b/ údajoch vykázaných na strane aktív súvahy - rozpísané v bode F, 
 c/ údajoch vykázaných na strane pasív súvahy - rozpísané v bode G, 
 d/ výnosoch - rozpísané v bode H, 
 e/ nákladoch - rozpísané v bode I, 
 f/ daniach z príjmov - rozpísané v bode J, 
 g/ údajoch na podsúvahových účtoch - rozpísané v bode K, 
 h/ iných aktívach a iných pasívach- rozpísané v bode L, 
 i/ spriaznených osobách - rozpísané v bode N, 
 j/ prehľade zmien vlastného imania - rozpísané v bode P, 
 
E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach 
 
 a/ Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti 
 

b/ Zásady pre tvorbu opravných položiek: 
 
Účtovná jednotka v hodnotenom období netvorila opravné položky 
 
  c/ Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku: 
 1. účtovná jednotka nakupovala  dlhodobý nehmotný majetok, ktorý oceňovala obstarávacími cenami 
 2. účtovná jednotka netvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok 
  3. účtovná jednotka nemala dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom 
  4. účtovná jednotka nakupovala dlhodobý hmotný majetok, ktorý oceňovala obstarávacími cenami  
  5. účtovná jednotka netvorila vlastnou činnosťou dlhodobý hmotný majetok 
  6. účtovná jednotka nemala dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom 
  7. účtovná jednotka vlastní dlhodobý finančný majetok, ktorý pri obstaraní oceňuje obstarávacou cenou. 
  8. účtovná jednotka nenakupovala zásoby 
  9. účtovná jednotka netvorila vlastnou činnosťou zásoby 
10. účtovná jednotka nemala zásoby obstarané iným spôsobom 
11. účtovná jednotka nemala zákazkovú výrobu 
12. účtovná jednotka oceňovala pohľadávky nominálnou hodnotou, postúpené pohľadávky cenou obstarania a pohľadávky           
v cudzej mene oceňovala referenčným výmenným kurzom ECB, vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného 
prípadu. Ku dňu priebežnej účtovnej závierky bol kurzový prepočet cudzej meny vykonaný kurzom ECB zo dňa 30.06.2010. 
13. účtovná jednotka oceňovala krátkodobý finančný majetok nominálnou hodnotou. 
14. účtovná jednotka oceňovala účty časového rozlíšenia na strane aktív nominálnou hodnotou 
15. účtovná jednotka oceňovala záväzky nominálnou hodnotou a záväzky v cudzej mene prepočítala kurzom ECB –viď bod 
E/c12 
16. účtovná jednotka oceňovala účty časového rozlíšenia na strane pasív nominálnou hodnotou 
17. účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch 



Druhá strategická, a.s.                                                                                              Poznámky k účtovnej závierke 

                                                                                                                                                             k 30.6.2010 

 

 3 

18. účtovná jednotka neúčtovala o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi 
19. účtovná jednotka nemá prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci 
20. účtovná jednotka neúčtovala o majetku nadobudnutom v privatizácii  
 
 

d/ Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok: 
 

Účtovná jednotka v 1. polroku 2010 nenadobudla  dlhodobý  majetok na odpisovanie. Dlhodobý odpisovaný majetok obstaraný 
v predchádzajúcich obdobiach sa odpisuje v súlade s odpisovým plánom.  
 
Plán účtovných odpisov hmotného majetku je zostavený  na základe predpokladaného opotrebenia zodpovedajúcom bežným 
podmienkam jeho používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena nepresahuje čiastku 1 700 EUR sa posudzuje ako 
materiál a tvorí náklady spoločnosti v 100 %-nej výške.  
 
Plán odpisov pre nehmotný majetok je zostavený na 4 roky rovnako pre účtovné aj daňové odpisy. Do skupiny odpisovaného 
nehmotného majetku spoločnosť zaraďuje nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 EUR., ostatné 
položky tvoria náklady na služby v 100 %-nej výške. 
 
 e/ Účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku. 
 
F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy 
 

     a/ O dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku: 
 

1. Pohyb obstarávacích cien podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku  
Druh majetku Riadok 

súvahy 
Obst. cena 

k 01.01.2010 
Prírastky Úbytky Presu

ny 
(+/-) 

Obst. cena 
k 30.6.2010 

A.       Neobežný majetok 002 725 417    725 417 
 

A.I.     Dlhodobý nehmotný majetok 003 10 098    10 098 

A.I.1.  Zriaďovacie náklady 004      

     2 .Aktivované náklady na vývoj 005      
     3.  Softvér 006 10 098    10 098 
     4 . Oceniteľné práva 007      
    5.  Goodwill 008      
    6.  Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 009      
A.II.   Dlhodobý hmotný majetok 012 715 319    715 319 

A.II.1. Pozemky 013 7 713    7 713 

       2. Stavby     014 405 678    405 678 

       3. Samostatné hnuteľné veci a súbory 015 301 928    301 928 
       6             8. Poskytnuté preddavky na DHM 020      
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2. Pohyb oprávok a opravných položiek podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku  
Oprávky podľa druhu majetku Riadok 

súvahy 
Oprávky 
a opravné 
položky 

k 1.1.2010 

Prírastky 
oprávok a 
opravných 
položiek 

Úbytky 
oprávok a 
opravných 
položiek 

Presu
ny 

(+/-) 

Oprávky a 
opravné 
položky 

k 30.6.2010 
 

A.       Neobežný majetok 002 178 727 33 844   212 571 

A.I.     Dlhodobý nehmotný majetok 003 9 033 320   9 353 

A.I.1.  Zriaďovacie náklady 004      

      2 . Aktivované náklady na vývoj 005      
      3.  Softvér 006 9 033 320   9 353 
     6.  Ostatný dlhodobý nehm.majetok 009      

A.II.   Dlhodobý hmotný majetok 012 169 694 33 524   203 218 
A.II.1. Pozemky 013      

      2. Stavby 014 46 694 10 142   56 836 

      3. Samost.hnuteľné veci a súbory 015 123 000 23 382   146 382 
 
 
3. Pohyb zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku  

Zostatkové ceny podľa druhu majetku Riadok 
súvahy 

Zostatková cena 
k 1.1.2010 

Zostatková cena 
k 30.6.2010 

A.       Neobežný majetok 002 546 690 512 847 
A.I.     Dlhodobý nehmotný majetok 003 1 065 746 
A.I.1.  Zriaďovacie náklady 004   
     2 . Aktivované náklady na vývoj 005   
     3.  Softvér 006 1 065 746 
     4 . Oceniteľné práva 007   
     5.  Goodwill 008   
     6.  Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 009   
     7.  Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok  010   
A.II.   Dlhodobý hmotný majetok 012 545 625 512 101 
A.II.1. Pozemky 013 7 713 7 713 
     2. Stavby 014 358 984 348 842 
     3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut.vecí 015 178 928 155 546 

       688       8. Poskytnuté preddavky na DHM 020   
 

b/ Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku: 
 
    Účtovná jednotka má poistený majetok  v poisťovni Kooperatíva a.s. a v Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 

 
c/ Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok. 
 
d/ Účtovná jednotka nemá dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o 

zabezpečovacom prevode práva. 
 
e/ Účtovná jednotka nie je vlastníkom nehnuteľného majetku, pri ktorom nie je vlastnícke právo zapísané v katastri 

nehnuteľností. 
 
f/ Účtovná jednotka neúčtovala o majetku, ktorým je goodwill. 
 
g/ Účtovná jednotka neúčtovala na účte 097-Opravná položka k nadobudnutému majetku. 
 
h/ Účtovná jednotka nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť. 
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i/ Štruktúra dlhodobého finančného majetku: 
 
Názov spoločnosti Riadok súvahy podiel na ZI v % 
Bit-STUDIO, s.r.o. 023 100,00 
FINASIST, a.s. 023 100,00 
POLYMEA, a.s. 023 90,74 
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 023 67,46 
DEVELOPMENT 4, s.r.o. 023 50,00 
 

 
               j/ Pohyb obstarávacích cien podľa jednotlivých zložiek dlhodobého finančného majetku  
Druh majetku Riadok 

súvahy 
Obstarávacia cena 
k 01.01.2010 

Prírastky Úbytky Obstarávacia cena 
k 30.06.2010 

A.III. Dlhodobý finančný      
majetok 

022 21 888 013 301 326 484 445 21 718 172 

1. CP a podiely v dcérskej 
účtovnej jednotke 

023 20 365 924 301 326 484 445 20 182 805 

3. Ostatné dlhodobé CP a 
podiely 

025 1 522 089     1 522 089 

8. Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý finančný majetok 

030 13 278          13 278 

 
     k/ Oceňovacie rozdiely k dlhodobému finančnému majetku 

Druh majetku Riadok 
súvahy 

Oceň. rozdiely 
k 01.01.2010 

Prírastky Úbytky Oceň. rozdiely 
k 30.06.2010 

A III. Dlhodobý finančný 
majetok 

022 12 873 520 9 386 143 1 749 195 20 510 468 

1. CP a podiely v dcérskej 
účtovnej jednotke 

023 13 613 050 9 386 143 1 458 733 21 540 460 

3. Ostatné dlhodobé CP a 
podiely 

025 -739 530  290 462 -1 029 992 

 
l/ Pohyb zostatkových cien dlhodobého finančného majetku 

Zostatkové ceny podľa druhu majetku Riadok 
súvahy 

Zostatková cena 
k 1.1.2010 

Zostatková cena 
k 30.6.2010 

A. III. Dlhodobý finančný majetok. 022 34 774 812 42 228 640 
       1. CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke  023 33 978 974 41 723 265 
       3. Ostatné dlhodobé CP a podiely 025 782 560 492 097 
       8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finanč. majetok 030 13 278 13 278 

 
Zmeny v jednotlivých súvahových položkách dlhodobého finančného majetku nastali ocenením podielov  na základe 
dosiahnutých výsledkov v dcérskych spoločnostiach k 31.12.2009. Okrem toho účtovná jednotka zvýšila svoje podiely 
v spoločnosti POLYMEA, a.s. nákupom 215 ks akcií a upísaním 9 ks akcií v spoločnosti GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s..V 
spoločnosti DEVELOPMENT 4, s.r.o. bola časť obchodného podielu vo výške 3 % predaná. 
 

m/ Účtovná jednotka má uzavretú Zmluvu o záložnom práve so záložným veriteľom Tatra banka, a.s. na obchodný  
podiel spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s.. 
 

n/ Ku dňu zostavenia účtovnej závierky, t.j. k 30.6.2010 boli podielové cenné papiere v dcérskych účtovných 
jednotkách ocenené metódou vlastného imania. Ostatné dlhodobé cenné papiere boli ocenené trhovou cenou. Rozdiely 
z ocenenia boli zaúčtované na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Vplyvom precenenia 
jednotlivých zložiek dlhodobého finančného majetku bolo vlastné imanie spoločnosti zvýšené o 7 636 948 EUR. Viď rozpis 
bod F/k. 

 
o/ Účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám. 
 
p/ Účtovná jednotka nemala zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo. 
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q/ Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe.  
 
r/ Opravné položky k pohľadávkam /riadok 048 a 054 súvahy/: 

 
Účtovná jednotka netvorila v 1. polroku opravné položky k pohľadávkam. Zmeny vyplývajú z prepočtu opravných 

položiek v cudzej mene kurzom ECB ku dňu priebežnej účtovnej závierky. Vytvorené opravné položky v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach vyjadrujú predpokladanú mieru rizika nesplatenia ohrozených pohľadávok. 

 
s/ Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti v EUR: 

Súvahová položka pohľadávky Krátkodobé Dlhodobé 
 

 do lehoty splatnosti po lehote splatnosti  
Pohľadávky z obchodného styku 678 519 696 464 1 375 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke 

19 275 652   

Štát – daňové pohľadávky 71   

Iné pohľadávky 10 584 835 2 963 076  

 
 Štruktúra pohľadávok: 
Položka Stav k 01.01.2010 

v cudzej mene 
Mena Stav k 01.01.2010 

v EUR 
Stav k 30.06.2010 

v cudzej mene 
Stav k 30.06.2010 

v EUR 
Finančné pôžičky (istina) 
a alikvótny úrok 

 EUR 8 868 434  9 989 116 

Finančné pôžičky (istina) 
a alikvótny úrok 

24 248 940 USD 16 832 528 23 028 957 18 879 289 

Ostatné pohľadávky  EUR 4 187 147  4 659 044 
Ostatné pohľadávky 17 320 000 CZK 654 251 17 320 000 672 543 
Celkom pohľadávky   30 542 360  34 199 992 
 
Spoločnosť poskytla finančné pôžičky so splatnosťou do jedného roka. K 30.6.2010 bol zaúčtovaný alikvotný úrok, ktorý 
v zmysle zmluvných podmienok bude splatený spolu s istinou v lehote do jedného roka od poskytnutia. Priemerná úroková 
sadzba je 3,58 %.  
 
 t/ Účtovná jednotka nemala pohľadávky zabezpečené záložným právom. 
 
 u/ Účtovná jednotka nemala pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo s nimi  nakladať. 
 
 v/ Účtovná jednotka k 30.6.2010 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke. 
 
 w/ Účtovná jednotka v položkách krátkodobého finančného majetku má zaúčtované vlastné akcie v počte 56 360 ks 
v obstarávacej cene 488 851 EUR. Akcie boli nakúpené od drobných akcionárov v rokoch 2005-2007 na základe rozhodnutia 
valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2005. 

Pohľadávka Stav 
k 1.1.2010 

Mena v EUR 
k 01.01.2010 

Tvorba Zrušenie  v EUR 
k 30.6.2010 

Klasik Praha 17 320 000 CZK 654 251   672 543 

Zahraničné spoloč.. 2 819 057 EUR 2 819 057   2 819 057 

Postúpené pohľad. 
z HIS 

161 604 EUR 161 604   161 604 

Plastika, a.s. 1 671 625 USD 1 160 367   1 370 409 

Plastika, a.s. 396 790 EUR 396 790   396 790 
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 x/ Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku. 
 
 z/ Účtovná jednotka nevlastní krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo. 
 
 za/ Účtovná jednotka neoceňovala krátkodobý finančný majetok. 
 
 zb Účtovná jednotka neúčtovala k 30.06.2010 o významných položkách krátkodobých nákladov budúcich období. 
K významnejším položkám dlhodobých nákladov budúcich období patria náklady na archívne služby do r. 2017 v čiastke 1 087 
EUR a antivírusové programy do r. 2011 v čiastke 160 EUR. 
 

Účtovná jednotka za vykazované obdobie priebežnej účtovnej závierky neúčtovala o príjmoch budúcich období.  
Vykazovanú čiastku 23 098 EUR tvoria úroky zaúčtované v súlade s uzavretou Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 
18.08.2008 k 31.12.2009. 
 
G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy 
 

     a/ Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie: 
 
• Základné imanie účtovnej jednotky pozostáva z akcií v počte 811 628 ks v nominálnej hodnote jednej akcie 33,194 

EUR. 
• Účtovná jednotka nemá upísané imanie, ktoré nie je zapísané v obchodnom registri 
• Hospodársky výsledok k 31.12.2009 strata vo výške 2 261 986 EUR nebol k zostaveniu priebežnej účtovnej závierky 

vysporiadaný. Valné zhromaždenie sa konalo dňa 30.07.2010 , ktoré rozhodlo o zúčtovaní hospodárskeho výsledku na 
účet neuhradené straty minulých rokov. 

 
Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom  imaní      
vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv: 
 
Názov Sídlo spoločnosti Výška základného 

imania v € 
Podiel na základnom 

imaní v % 
FINASIST, a.s. Bratislava, Priemyselná 6 331 939,19 100,00  
GRAND HOTEL 
BELLEVUE,,a.s. 

Horný Smokovec 21, Vysoké 
Tatry 

6 937 546,00 67,46 

POLYMEA, a.s. Bratislava, Priemyselná 6 155 579,89 90,74 
bit-STUDIO Bratislava, 
s.r.o. 

Bratislava, Priemyselná 6 504 548,00 100,00 

DEVELOPMENT 4, 
s.r.o. 

Bratislava, Priemyselná 6 16 596 960,00 50,00 

 
Kapitálové fondy vo výške 20 510 468 EUR tvoria oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku. V člení 
podľa jednotlivých zložiek finančného majetku sú rozpísané v bodu F/k a F/n. 
 

b/ Informácie o jednotlivých druhoch rezerv: 
Krátkodobé rezervy Stav k 1.1.2010 Tvorba Zrušenie Stav k 30.6.2010 
Zverejnenie závierok 299  100 199 
Mzdy na nevyč.dovol. 
2009 a sociálne poist. 

3 270  738 2 532 
 

Audity 10 930  5 400 5 530 
Ročné zúčt.zdrav.poist. -1 502  -1 502  
Dlhodobá rezerva na 
odchodné 

2 436   2 436 
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  c/ Údaje o záväzkoch účtovnej jednotky: 

Súvahová položka záväzku Krátkodobé Dlhodobé 
 

 do lehoty splatnosti po lehote splatnosti  
Z obchodného styku 19 262 274   
V rámci konsolidovaného celku 208 746   
Voči zamestnancom 18 195   
Zo sociálneho poistenia 8 332   
Daňové splatené a odložené 4 298   
Ostatné 56  10 338 

 
Záväzky z obchodného styku predstavujú prostriedky Daventree Trustees v čiastke 25 358 903 USD v kurzovom prepočte 
19 247574 EUR. Krátkodobé záväzky vo výške 208 746 sa týkajú upísaných akcií na zvýšenie základného imania spoločnosti 
GRAND HOTEL BELLEVUE, a. s.. Zo zúčtovaných miezd za mesiac jún účtovná jednotka eviduje záväzky voči 
zamestnancom, sociálneho poistenia a dane zo závislej činnosti v jednotlivých čiastkach uvedených v prehľade. 
 
 e/Účtovná jednotka nemá záväzky zabezpečené záložným právom. 
 

f/ Účtovná jednotka neúčtovala o odloženom daňovom záväzku. 
 
g/ Informácie o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu. 
 

Text Suma v EUR 

 k 31.12.2009 k 30.6.2010 
 2 340 2 342 
Tvorba z povinného prídelu z nákladov 1 492 713 
Čerpanie na stravovanie pracovníkov 646 711 
Čerpanie - ostatné 442 0 
   

 
 h/ Účtovná jednotka nevydala dlhopisy. 
 
 i/ Účtovnej jednotke neboli poskytnuté bankové úvery, pôžičky ani  návratné finančné výpomoci. 
 
 j/ Účtovná jednotka neúčtovala o nákladových položkách časového rozlíšenia.  
 
 k/ Účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch. 
 
 l/ Účtovná jednotka nemala majetok zabezpečený derivátmi. 
 
H. Informácie o výnosoch 
 
Výsledok hospodárenia k 30.06.2010 – zisk 2 830 098 EUR dosiahla účtovná jednotka vplyvom vývoja kurzu EUR voči USD 
Podiel kurzových ziskov na výnosoch z finančnej činnosti , ktoré boli zúčtované vo výške 3 896 676 EUR predstavuje 76 %. 
Na výsledku hospodárenia v hospodárskej činnosti sa podieľajú nevyhnutné náklady na prevádzkovú činnosť účtovnej 
jednotky. V položke ostatných výnosov a ostatných nákladov ide o predaj pohľadávky za nominálnu hodnotu. 
 
 a/ Účtovná jednotka k 30.6.2010 dosiahla tržby za služby v ekonomickej činnosti vo výške 640 EUR. 
 
 b/ Účtovná jednotka neúčtovala o zmenách stavu vnútroorganizačných zásob. 
 
 c/ Účtovná jednotka nevykazovala výnosy pri aktivácii nákladov. 
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d/ Opis a sumy významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti: 

Položka Opis položky Suma v EUR 

  k 30.06.2009 k 30.6.2010 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti Predaj pohľadávky  834 275 
    
    

 
 e/Opis a sumy významných položiek finančných výnosov: 

Položka Opis položky Suma v EUR 

  k 30.06.2009 k 30.6.2010 
Tržby z predaja CP a podielov Predaj obch.podielu  497 909 
Úroky spolu  486 714 427 947 
z toho: z krátkodobých výpomocí  484 532 427 587 
 z bežných účtov VB, TB 52 125 
 z termínovaných vkladov TB 2 130 235 
Kurzové zisky  358 279 2 970 819 

 
f/ Účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych výnosoch. 
 
I. Informácie o nákladoch 
 
 a/ Opis a sumy významných položiek nákladov spotreba materiálu, opravy a za poskytnuté služby 

Položka Suma v EUR 
 k 30.06.2009 k 30.6.2010 
Spotreba materiálu 17 632 10 408 
Spotreba energie a vody 4 343 5 604 
Opravy a udržovanie 456 9 861 
Cestovné 12 237 4 683 
Služby za poštovné 376 96 
 telefóny 4 444 4 291 
 reklamu a inzerciu 2 150 2 724 
 software 654 1 377 
 internet 1 202 1 851 
 nájomné 1 008  
 správcovstvo,služby spojené s budovou 1 452 1 614 
 právne poradenstvo 23 328 23 559 
 notárstvo 1 200 8 
 školenie 4 342 67 
 poplatky SCP, RMS 99 189 
 parkovné a prenájom stojiska  658 
 ostatné nezaradené 6 071 7 584 

 
 
 

b/ Opis a sumy významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti: 
Položka Suma v EUR 

 k 30.06.2009 k 30.6.2010 

Osobné náklady 195 224 171 487 
Dane a poplatky 1 056 1 159 
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 39 104 33 844 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 371 834 275 
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 c/ Opis a sumy významných položiek finančných nákladov: 

Položka Suma v EUR 

 k 30.06.2009 k 30.6.2010 
Poistné 4 904 4 278 
Bankové poplatky 451 226 
Kurzové straty 363 521 297 205 
Úroky 8 586  

 
 d/ Účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych nákladoch. 
 
J. Informácie o daniach z príjmov 
 
Spoločnosť k 30.6.2009 neúčtovala o dani z príjmov. 
 
 
K. Údaje  na podsúvahových účtoch 
 
 Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka vedie prehľad o  

- dlhodobom finančnom majetku v menovitej hodnote celkom vo výške 17 988 843 EUR k 31.12.2009 
- postúpenej pohľadávke Klasik Praha v nominálnej hodnote 14 742 977,24 CZK v kurzovom prepočte 556 444 EUR 
- záväzkoch vyplývajúcich z ručenia vo výške 8 298 480 EUR 
- záložnom práve Tatra banka, a. s. na obchodný podiel DEVELOPMENT 4 vo výške 8 796 389 EUR. 

 
M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 
  
 a/ Členom štatutárnych orgánov účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období boli vyplatené mesačné odmeny 
v úhrnnej výške 6 588 EUR. 
 
 b/ Členom orgánov účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období  neboli vyplatené preddavky ani poskytnuté úvery. 
 
 c/ Bývalým členom orgánov účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období neboli vyplatené odmeny,  preddavky ani 
poskytnuté úvery. 
 
N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb 
 
 a/ Zoznam spriaznených osôb: 

Názov Sídlo spoločnosti 

FINASIST, a.s. Bratislava, Priemyselná 6 

GRAND HOTEL 
BELLEVUE, a.s. 

Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry 

POLYMEA, a.s. Bratislava, Priemyselná 6 
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. Bratislava, Priemyselná 6 
DEVELOPMENT 4, s.r.o. Bratislava, Priemyselná 6 

 
 
Ekonomické vzťahy spriaznených osôb a spoločnosťou Druhá strategická, a.s.: 
 Pohľadávky Záväzky 
FINASIST, a.s. 12 073 987 0 

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 0 208 746 
POLYMEA, a.s. 204 176 3 024 
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. 0 24 
DEVELOPMENT 4, s.r.o. 6 997 489 0 
 
Spoločnosť poskytla finančné pôžičky spriazneným osobám so splatnosťou do jedného roka s priemerným úročením 3,58 %. 
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O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
 
V priebehu obdobia po dni 30.6.2010 sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré rozhodlo o vysporiadaní hospodárskeho 
výsledku za rok 2009. 
 
P. Prehľad zmien vlastného imania 
 

Pohyb na účtoch vlastného imania v EUR: 
Text Stav vlastného 

imania 
k 1.1.2010 

Zvýšenie Zníženie 
 

Stav vlastného 
imania 

k 30.6.2010 
A .       Vlastné imanie, v tom 41 599 824 10 467 046  52 066 870 
A.I.1.  Základné imanie 26 941 180   26 941 180 
      2.  Vlastné akcie -488 851   -488 851 
      3.  Zmena základného imania     
A.II.1. Emisné ážio     
       2. Ostatné kapitálové fondy     
      3.  Zákonný rezervný fond /nedeliteľný fond/ 

    z kapitálových vkladov  
    

       4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 12 873 520 7 636 948  20 510 468 
       5. Oceňovacie rozdiely z kapitál.účastín 23 236   23 236 
        6. Oceňovacie .rozdiely pri splynutí a rozdelení     
A.III.1.Zákonný rezervný fond 8 874 853   8 874 853 
        2. Nedeliteľný fond     
        3. Štatutárne a ostatné fondy 865 232   865 232 
A.IV.1.Nerozdelený zisk minulých rokov     
        2. Neuhradená strata minulých rokov  -5 227 360 -2 261 986  -7 489 346 
A.V.    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -2 261 986 5 092 084  2 830 098 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 16.8.2010      Ing. Pavel Hollý 
                predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Druhá strategická, a.s.                                                                                              Poznámky k účtovnej závierke 

                                                                                                                                                             k 30.6.2010 

 

 12 

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania 

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS) 

     

Názov účtovnej jednotky: Druhá strategická, a.s. 

IČO:  35705027 

      

Skutočnosť (v €) 

Ozn. Obsah položky bežné účtovné 
obdobie k 
30.06.2010 

minulé 
účtovné 

obdobie k 
31.12.2009 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) 2 830 098    -2 264 870    
A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet 

A.1.1. až A.1.13.)  (+/-) -3 067 718    -63 510    

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 33 844    71 413    
A.1.2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení 

tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)     

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)     
A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) 0    875    
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) 0    -1 537 462    
A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) 0    534 505    
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)     
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 0    -11 374    
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) -427 947    363 975    
A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka   (-) -2 970 820    -1 388 450    

A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+) 297 205    1 946 798    

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) 0    -43 790    

A.1.13. 
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou 
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) 

    

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií 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.) 

-2 879 674    -2 888 085    

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -3 429 298    -2 023 660    
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 549 624    -863 033    
A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) 0    -1 392    

A.2.4. 
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a 
peňažných ekvivalentov (-/+) 

    

  
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) 

-3 117 294    -5 216 465    

A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)     
A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)     

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)     

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.) -3 117 294    -5 216 465    
A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo 

finančných činností (-/+)     

A.8. 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) -3 117 294    -5 216 465    
Peňažné toky z investičnej činnosti 

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)     
B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 0   -150 293   

B.3. 
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 (-) 

    

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)     
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 0   153 791   
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B.6. 
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 (+) 

    

B.7. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,  ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (-) 

    

B.8. 
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je 
súčasťou konsolidovaného celku (+) 

    

B.9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek  
poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

    

B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek poskytnutých  
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou  konsolidovaného celku (+) 

    

B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom 
(+) 

    

B.12. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)     

B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)     

B.14. 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 (-) 

    

B.15. 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 (+) 

    

B.16. Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do  investičných činností (-)     

B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú   činnosť (+)     

B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)     

B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+) 2 755 113   4 425 860   

B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)     

B. Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  (súčet B. 1. až B. 20.) 2 755 113   4 429 358   

Peňažné toky z finančnej činnosti 
C.1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) -66   -66   

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)     

C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) -66   -66   

C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)     

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)     

C.1.5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)     

C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou jednotkou (-)     

C.1.7. 
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je 
účtovnou jednotkou (-)     

C.1.8. Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)     

C.2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 
2. 10.) 0   0   

C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)     

C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)     

C.2.3. 
Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, 
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)     

C.2.4. 
Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)     

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)     

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)     

C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)     

C.2.8. 
Výdavky  na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a 
odpisovaného nájomcom (-)     

C.2.9. 
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 (+)     

C.2.10. 
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 (-)     

C.3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)     

C.4. 
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
činností (-)     

C.5. 
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 
za  peňažné toky z investičnej činnosti (-)     

C.6. 
Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za 
peňažné toky z  investičnej činnosti (+)     

C.7. Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-) 0   885   

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)     

C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)     

C. Čisté  peňažné  toky  z finančnej  činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) -66   819   
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D. Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)  -362 247   -786 288   

E. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného  obdobia (+/-
)  

407 058   1 193 346   

F. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného  obdobia pred 
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu,  ku ktorému   sa zostavuje účtovná 
závierka (+/-) 

44 347   407 058   

G. 
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)     

H. 
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného  obdobia, 
upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje    účtovná závierka 
(+/-). 

    

 


