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
Informačná povinnosť za rok:

2010

IČO:

35705027

Informačná povinnosť za obdobie: 3.štvrťrok 2010
od: 01.01.2010

Účtovné obdobie:

do: 30.09.2010

Právna forma

akciová spoločnosť

Obchodné meno / názov:

Druhá strategická, a.s.

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Priemyselná 6
824 90
Bratislava

Kontaktná osoba:

Ing. Pavel Hollý

Tel.:

smerové číslo

02

číslo:

58246333

Fax:

smerové číslo

02

číslo:

53415527

E-mail:

webmaster@harvard.sk

WWW stránka

www.druhastrategicka.sk

Dátum vzniku:

26.11.1996

Zakladateľ:

HARVARD CAPITAL AND CONSULTING SLOVAKIA, a.s.

Základné imanie (v EUR):

26 941 179,832

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

v denníku PRAVDA zo
dňa 19.11.2010

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

www.druhastrategicka.sk

Dátum zverejnenia

19.11.2010

Čas zverejnenia

§ 47 ods. 8 zákona o burze

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 príslušného šesťmesačného obdobia a najneskôr v lehote šiestich týždňov pred skončením
príslušného šesťmesačného obdobia.
Predmet podnikania:

Činnosť organizačných a ekonomických poradcov, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,
sprostredkovateľská činnosť.

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 hodnotenom období zameriavala svoju podnikateľskú činnosť na riadiacu a kontrolnú činnosť v spoločnostiach, v ktorých vlastní
významný podiel akcionárskych práv. Zrealizovaný predaj rizikových pohľadávok, ku ktorým spoločnosť vytvorila v predchádzajúcich obdobiach
opravné položky v 100 %-tnej výške, ako aj predaj spoluvlastníckeho podielu na administratívnej budove mali významný vplyv na zlepšenie
finančnej situácie spoločnosti. Činnosť spoločnosti nemala dopad na ovládané osoby.

Časť 3. § 36 ods. 1 písm. b) zákona o burze
Hospodársky výsledok spoločnosti k 30.09.2009 predstavuje zisk vo výške 3 833 155 EUR. Predaj rizikových pohľadávok, ku ktorým spoločnosť
tvorila v predchádzajúcich obdobiach, vzhľadom na riziko splatenia, opravné položky malo vplyv na priaznivý výsledok hospodárenia v
hospodárskej činnosti. Rovnako kladný výsledok v tejto činnosti z predaja kancelárskych priestorov boli významnými položkami na dosiahnutom
zisku vo výške 2 287 235 EUR. Významný vplyv na výsledky hospodárenia spoločnosti vo finančnej činnosti mál vývoj kurzu USD k mene EUR,
ktorý v hodnotenom období sa podielal na kladnom výsledku vo výške 908 132 EUR.
b) všeobecný opis finančnej
situácie a výsledkov hospodárenia
emitenta a ním ovládaných osôb v
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
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
Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS
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. 1 (P1Súvaha-aktíva)
Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)
Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

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

Súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 6 (P6Súvaha podľa IAS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

Príloha č. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)

