Druhá strategická, a. s._____
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
tel. 02/5824 6211, fax 02/5341 5527

IČO: 35 705 027
IČ DPH: SK2020969456
www.druhastrategicka.sk

Spoločnosť Druhá strategická, a. s. ako emitent cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava, a. s.
v zmysle § 36 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších
predpisov zverejňuje ako regulovanú informáciu
Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu emitenta k 31.03.2014.

V Bratislave 19.05.2014

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva
Druhá strategická, a.s.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri O kresného súdu Bratislava I v oddieli Sa. vložka čislo 1239/B
Bankové spojenie: č.ú 2623768832/1100. Tatra banka. a.s.. Bratislava

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

regulovaná informácia

emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta
lInformačná povinnosť za rok:

Informačná povinnosť za obdobie:

|

2014

|IČO:

35705027

I. štvrťrok 2014

od: 01.01.2014

IÚčtovné obdobie:

do: 31.03.2014

|

1

IPrávna forma

Akciová spoločnosť

Obchodné meno / názov:

Druhá strategická, a. s.

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Trnavská cesta 27/B
831 04

Kontaktná osoba:

Mgr. Juraj Široký, MBA

Tel.:

smerové číslo

02

číslo:

58246250

|

Fax:

smerové číslo

02

číslo:

53415527

|

E-mail:

webmaster@harvard.sk

WWW stránka

www.druhastrategicka.sk

Dátum vzniku:

26.11.1996

Bratislava

1

1

|

|Základné imanie (v EUR):

26 941 179,832

HARVARD CAPITA L AND CO LSU LTING SLOVAKIA, a. s.

Zakladateľ:

Oznámenie spôsobu zverejnenia
predbežného vyhlásenia
§ 47 ods. 4 zákona o burze

denník PR A V D A
uverejňujúci burzové
správy s celoštátnou

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného
informačného systému, v ktorej bolo predbežné

internetová adresa: www.druhastrategicka.sk

|

pôsobnosťou

vyhlásenie zverejnené
Dátum zverejnenia
Čas zverejnenia

19.5.2014
§ 47 ods. 8 zákona o burze

13,00 hod.

Ustanovenie § 36 zákona o burze ukladá emitentovi akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinnosť zverejniť počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia prvé
predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu a predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia. Toto predbežné vyhlásenie
emitent vydá najskôr po uplynutí lehoty desiatich týždňov od začiatku príslu šného še sťm esačn é h o obd obia a najneskôr v lehote šiestich týždňov pred skončením
príslušného še sťm esačn é h o obdobia.

Predmet podnikania:

Predmetom podnikania spoločnosti sú tieto hlavné činnosti: činnosť organizačných a ekonomických poradcov, kúpa a predaj tovaru v rozsahu
voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu, sprostredkovateľská činnosť, vedenie účtovníctva a správa registratúry.

Časť 2. § 36 ods. 1 písm.a) zákona o burze

a) vysvetlenie hlavných udalostí a
obchodov, ku ktorým došlo počas
príslušného obdobia, a ich dopad
na finančnú situáciu emitenta a
ním ovládaných osôb

Spoločnosť v súlade s prijatými zámermi na rok 2014, vykazuje v sledovanom období tržby v hospodárskej činnosti z poskytovania
ekonomických služieb súvisiacich so spracovávaním účtovnej agendy a z podnájmu nebytových priestorov predovšetkým spoločnostiam v
portfóliu. Výnosy vo finančnej činnosti predstavujú úroky z krátkodobých pôžičiek poskytnutým dcérskym spoločnostiam prípadne ostatným
spoločnostiam konsolidovaného celku. Dcérska spoločnosť Finasist, a. s. na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky, uzavretej dňa 20.02.2014
postúpila pohľadávku vo výške 8 164 210 EU R ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti Plastika, a. s.. Predmetom kapitalizácie
pohľadávky je pohľadávka z titulu prevzatých pôžičiek postúpením od spoločnosti Druhá strategická, a. s. vo výške 2 637 976 EUR. Spoločnosť
v príslušnom období neuskutočnila žiadne iné obchodné transakcie, ktoré by mali výrazný dopad na finančnú situáciu spoločnosti a ňou
ovládaných osôb.

Časť 3. § 36 ods. 1 písm. b) zákona o burze

b) všeobecný opis finančnej
situácie a výsledkov hospodárenia
emitenta a ním ovládaných osôb v
príslušnom období

Priebežným hospodárskym výsledkom spoločnosti za l.štvrťrok 2014, ktorý zahŕňa celkové výnosy v objeme 315 100 E U R a celkové náklady
vo výške 368 434 E U R je strata 53 334 EUR. Spoločnosť v hospodárskej činnosti dosiahla v porovnaní s rovnakým bezprostredne
predchádzajúcim obdobím v dôsledku zvýšenia tržieb z predaja vlastných služieb o 31 850 E U R zníženie straty o 15 %. V nákladových
položkách na prevádzkovú činnosť vykazuje spoločnosť vyrovnané hospodárenie. K rozhodujúcim položkám, ktoré majú 85,6 % podiel na
celkových nákladoch spoločnosti patria náklady na dodané služby a osobné náklady v absolútnej hodnote vo výške 315 340 EUR. Zníženie
prijatej finančnej výpomoci sa prejavilo v poklese nákladových úrokov, ktoré predstavujú 13 506 EUR. Výnosové úroky z poskytnutých
krátkodobých pôžičiek vo výške 181 230 E U R tvoria 57,5 % celkových výnosov. Vývoj kurzov cudzích mien k mene euro výraznejšie neovplyvnil
v hodnotenom období výsledky hospodárenia spoločnosti. Ciele a zámery spoločnosti stanovené na rok 2014 sú zlepšenie hlavných
ekonomických ukazovateľov, zmiernenie dopadov poklesu tržieb na výsledky dcérskych spoločností ako aj splnenie investičných zámerov za
účelom dosiahnutia skorej návratnosti vložených finančných prostriedkov.

Výkaz ziskov a strát a súvaha priebežnej účtovnej závierky podľa SAS
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
štandardov.

Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)
Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)
Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)

Emitent môže vypísať iba významné položky

alebo
Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS
UPOZORNENIE
Súvaha podľa IAS/IFRS
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 Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.
Emitent môže vypísať iba významné položky

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

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

Príloha č. 5 (P5Výkaz ZaS podľa IAS)

|nie

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha podľa
IAS/IFRS

Súvaha pod 1’a IAS/IFRS

Príloha č. 6 (P6Súvaha podľa IAS)

Emitent môže vypísať iba významné položky

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

Príloha č. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)
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“ ovdi u á' tie*, množstvo tovaru,

očakáva, ze pozitívny vplyv loté

s ktorvm daná firma obchodu
je, je z dôvodu nekomunikovania spoločnosti s úradmi ťažko
preveriť. Skladovanie tovaru je
taktiež spochybniteľné, kedzeje
podozrenie, že daňové subjek
ty vedú tieto skladové eviden
cie účelovo.
Tieto firmy prepravujú tovar
väčšinou vozidlami evidovaný
mi mimo Slovenska. Ak chcú daniari podnikateľa preveriť, mu
sia o to požiadať tretiu krajinu,
pričom odpovedz tretej strany
je často len velíni stručná s kon
štatovaním, že subjekt je nekontaktný ä nepodáva daňové pri
znania. Táto odpoveď nestačí na
to, aby daniari mohli jasne pre
ukázať, že dodanie tovaru bolo
iba fiktívne.

rie na ročný výnos DPH je 8 mi
liónov eur. K tomuto číslu prišli
tak, že sa pozreli na rast tržieb
jednotlivých odvetví hospodár
stva od jesene minulého roka.
Medziročne rástli tržby najmä
v doprave a skladovaní, v ubyto
vacích a stravovacích službách,
v priemysle a maloobchode.
Práve maloobchod a reštaurač
né služby sú odvetviami, v kto
rých bol pozitívny vplyv loté
rie najvyšší. Vychádzali pritom
z toho, že lotéria mohla ovplyv
niť najmä menších podnikate
ľov, pre ktorých je ľahšie uta
jiť časť tržieb, ako pre už veľké
etablované spoločnosti.
Podľa ich analýzy totiž sektor
malo a veľkoobchodu zaplatil
v roku 2009 štátu na DPH o 830
miliónov menej, ako mu mal re
álne odviesť. Ide tak o najriziko
vejší sektor, z ktorého sa peniaze
strácajú v sivej ekonomike. Roz
diely však môžu byť oveľa väč
šie, kedže IFP spracováva údaje
s dlhším časovým oneskorením.

Podvodníkov
vystrašila 3) lotéria

Spustenie bločkovej lotérie
v septembri minulého roka
k rastu výberu DPH prispelo
približne dvoma miliónmi. IFP

sa síce nachádza zopár no
vých projektov, ktorých vý
stavba sa začala ešte minu
lý rok, ale už dlhšie obdobie
nevidíme zvýšenú aktivitu
u veľkej časti developerov
z pohľadu stavebnej činnos
ti a nových projektov, kto
ré by chceli priniesť na trh,“
konštatoval vedúci oddele
nia prenájmu kancelárskych
nehnuteľností JLL Dalibor
Surový, on,)

Doteraz bolo v rámci bločkovej
lotérie zaregistrovaných takmer
M -niHAnov blnčVov od 450-tilitekt lotérie, keaze retazce b>
nahlásené bločky takmer nais
to priznali aj daňovo. „V budúc
nosti by sme preferovali zame
ranie lotérie najmä na malých
predajcov a poskytovateľov slu
žieb,“ doplnil Filko.
Bločky slúžia daniarom aj na
to, aby ich mohli využiť na cie
lené kontroly. Daniari tvrdia,
že v prípade, ak je podozre
nie na upravovanie zazname
naných tržieb pred uložením
do fiškálnej pamäte pokladni
ce, krížová kontrola s údajmi
z bločkovej lotérie môže také
to podozrenie potvrdiť alebo
vyvrátiť. Kontroly sa preto stá
vajú efektívnejšie a nie sú také
zdĺhavé. Svedčia o tom aj čísla
o kontrole ERP (elektronické
registračné pokladnice - pozn.
red.). Vlani ich daniari skontro
lovali takmer 17-tísíc, z toho na
šli až 7,5 tisíca pochybení. Rok
predtým pri 15-tisfcovom poč
te kontrol našli niečo vyše 4-tisíc porušení zákona.
O AUTO RSKÍ -H AV * VYHRADENÉ

Plti

Prvá strategická, a.s.

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35705001,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1237/B, v súlade s § 36
zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom
znení oznamuje, že Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu
za I. štvrťrok 2014 je zverejnené na stránke spoločnosti
w w w .D r v a s t r a t e a ic k a .s k . Ide o regulované informácie.
XP140731/01

Druhá strategická, a.s.

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35705027,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1239/B, v súlade s § 36
zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cennýcn papierov v platnom
znení oznamuje, že Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu
za I. štvrťrok 2014 je zverejnené na stránke spoločnosti
www.druhastrateaicka.sk. Ide o regulované informácie.
XP140709/0J

Potrebujete uverejniť zákonnú inzerciu?
• ozním.n.e o konaní valného zhromaždenú
(rndna. rr..mon;dr2, náhradné)
• roz'ioťľv" valného zhromaždenia (napr. o výplate dividend, zm^ne podoby akcii,
zvýiľní/zníicnl základného kapitŕíu. ô pod 1
• ponuka pravzatia, odkúpenie akcii
• rvcrc(nin:o uŕtovných výkazov
• oznámenie fúzio. likvidácia a dilíie
• výberové konania, ponurová konania verejné súťaže
Kontaktujte Inzertnú kanceláriu denníka Pravda
tel.: 02/4959 6979,4959 6283,4959 6292, fax: 02/4959 6281
e-mail: inzerciarapravda.sk

ECB/NBS OÚ «i5. 5.2014
Koľko dostanete za 1euro
USA
USD
1.3696
,IPV
Japonsko
138,95
Bulharsko
BGN
1.9558
Česko
CZK
27.443
Dánsko
DKK
7.4646
GBP 0,81480
V. Británia
Maďarsko
HUF
305.93
LTl
Litva
3,4528
Poľsko
4.1904
Rumunsko
RON
4,4357
Švédsko
SEK
9,0122

. Dekan FF UMB v B. Bystric| oznamuje, že v zasah^moroidv. trá- riačko dekana (F021), Taiovtému „f-armakognostická ana- najneskôr dňa 19 5. 2014.
lýza Ginkgo biloba L“. xri4o«i
XR140433

KoTko dostanete za 1euro
Švajčiarsko
CHF
1,2210
Nórsko
NOK
8,1505
Choivátsko
HRK
7,5938
Rusko
RUB 47,6920
Kanada
CAD
1,4897
■ I MIH

_
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Pravda

Fakultná nemocnica Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z.,
o správe majetku Štátu, v znenf neskorších predpisov, vypisuje osobitné ponukové konanie
na odplatný prevod hnuteľnej veci:
✓ počítačový tomograf a S0MAT0M Volume Access s príslušenstvom,
v. í. 7114023SKZ04. Prístroj bol vyrobený v roku 2001.
Všeobecná hodnota hnuteľnej veci je stanovená znaleckým posudkom č. 6/2014
na 12 502,80 EUR s DPH. FN Trenčín si vyľradzuje v zmysle zákona NR SR í. 278/1993 ľ. z.,
o správe majetku štátu, v znenf neskorifeh predpisov podľa § 8a ods. 2 pfs. a) odstúpenie
od 0PK. Kúpna zmluva bude uzatvorená so záujemcom s najvyššou cenovou ponukou.
Písomné žiadosti s uvedením ponuky ceny zasielajte v zalepenej obálke s označením
.Ponukové konanie - počítačový tomograf' a s uvedením odosielateľa na adresu:
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska ul. 28. 911 71 Trenčín. Ponuky je potrebné doručiť
do 4. 6. 2014. Bližšie inform ári* na w • «»■»/«*« o . - - •

