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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 31.03.2015.

V Bratislave 15.05.2015

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva
Druhá strategická, a.s.
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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
lInform ačná povinn o sť za rok:
Informačná povinn o sť za obdobie:

2015

|

|IČO:

35705027

1.štvrťrok 2015

|Účtovné obdobie:

od: 01.01.2015

do: 31.03.2015

|Právna form a

akciová spoločnosť

Obchodné meno / názov:

Druhá strategická, a. s.

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Trnavská cesta 27/B
831 04
Bratislava

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

|

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

|Základné imanie (v EUR):

26 941 179,832

I
Oznámenie spôsobu zverejnenia
predbežného vyhlásenia

§ 47 ods. 4 zákona o burze

inzerát v denníku
PRAVDA uverejňujúcom
burzové správy s
celoštátnou pôsobnosťou
dňa 16.5.2015

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného
inform ačného systém u, v ktorej bolo predbežné
vyhlásenie zverejnené

internetová adresa www.druhastrategicka.sk

Dátum zverejnenia

15.5.2015

Cas zverejnenia

§ 47 ods. 8 zákona o burze

11,00 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 em itent vydá najskôr po uplynutí lehoty desiatich týždňov od začiatku príslušného šesťm esačného obdobia a najneskôr v lehote šiestich týždňov pred
skončením príslušného šesťm esačného obdobia.
Predmet podnikania:

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

činnosť

Časť 2. § 36 ods. 1 písm.a) zákona o burze
Hlavné obchodné aktivity spoločnosti vychádzajú z predmetu podnikania a z podnikateľských zámerov na rok 2015. Spoločnosť za prvé tri
mesiace sledovaného obdobia vykazuje výsledky hospodárenia z poskytnutých služieb predovšetkým zameraných na oblasť spracovávania
účtovnej agendy a súvisiacich ekonomických činností. Tržby z podnájmu nebytových priestorov tvoria 17 % z celkových tržieb realizácie
a) vysvetlenie hlavných udalostí a
poskytnutých služieb. Dosiahnuté výnosy vo finančnej činnosti predstavujú úroky z krátkodobých finančných pôžičiek poskytnutých
obchodov, ku ktorým došlo počas
spoločnostiam konsolidovaného celku. Na hospodárskych výsledkoch v tomto období sa prejavil tiež vývoj menového kurzu USD k mene
príslušného obdobia, a ich dopad
EUR, ktorý vyústil do kurzovej straty. Obchodné transakcie, ktoré by výraznejšie ovplynili finančnú situáciu spoločnosti alebo ňou ovládaných
na finančnú situáciu emitenta a ním
osôb sa neuskutočnili.
ovládaných osôb

Časť 3. § 36 ods. 1 písm. b) zákona o burze
Za sledované obdobie vykazuje spoločnosť stratu vo výške 21 374 EUR. Výsledky hospodárenia v porovnaní s predchádzajúcim obdobím
vykazujú zníženie straty predovšetkým v hodpodárskej činnosti. Zníženie sa zaznamenalo v nákladoch vynaložených na služby, ktoré
vyplynulo z prijatých úsporných opatrení na prenájom administratívnych priestorov pre vlastné účely ako aj určených na ďalší podnájom. V
nadväznosti na zníženie podnájmu administratívnych priestorov došlo primerane k poklesu výnosov z predaja služieb. Úspora osobných
nákladov je dôsledkom zníženia stavu o 3 pracovníkov na celkový počet 13 k dátumu vykazovania. Výsledky hospodárenia z finančnej
činnosti v porovaní s rovnakým obdobím m. r. ovplyvnil vývoj menových kurzov k mene euro. V ostatných ukazovateľoch z tejto oblasti
b) všeobecný opis finančnej
spoločnosť vykazuje vyrovnané hospodárenie. Hlavné zameranie činnosti pre nastávajúce obdobie je prijaté v Podnikateľskom zámere na
situácie a výsledkov hospodárenia rok 2015 orientované predovšetkým na oblasť zlepšenia hospodárskych výsledkov v dcérskych spoločnostiach, dosiahnutia skorej
emitenta a ním ovládaných osôb v návratnosti vložených finančných prostriedkov do realizácie investičných projektov a pokračovať v zhodnocovaní majetku spoločnosti.
príslušnom období

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.
Emitent môže vypísať iba významné položky

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

alebo

Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS
UPOZORNENIE
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods 1 zákona o

Súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

J J

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.
Emitent môže vypísať iba významné položky

Príloha č. 5 (P5Výkaz ZaS podľa IAS)

|Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha podľa
IAS/IFRS
Emitent môže vypísať iba významné položky

nie

Súva ha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 6 (P6Súvaha podľa IAS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

Príloha č. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)

