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Časť 1.- Identifikácia emitenta

35705027

Informa čná povinnos ť za obdobie: 

Akciová spoločnosť

Mgr. Juraj Široký, MBA

www.druhastrategicka.sk

webmaster@harvard.sk

58246250

Základné imanie (v EUR):26.11.1996

III. štvrťrok 2014

Bratislava

26 941 179,832

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle zákona o burze cenných papierov

Druhá strategická, a. s.

Trnavská cesta 27/B
831 04

53415527

emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu



Predmet podnikania:

a) vysvetlenie hlavných udalostí a 
obchodov, ku ktorým došlo po čas 
príslušného obdobia, a ich dopad 
na finan čnú situáciu emitenta a ním 
ovládaných osôb 

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 t ýždňov od za čiatku príslušného šes ťmesačného obdobia a najneskôr v lehote šiestich týžd ňov pred skon čením 
príslušného šes ťmesačného obdobia .

Spoločnosť v priebežnom sledovanom  období vykazuje celkový majetok upravený  o korekcie vo výške 50 231 549 Eur. Rozhodujúcimi 
položkami sú: dlhodobý finančný majetok v hodnote 21 267 653 Eur. Zníženie v tejto skupine majetku vyplynulo z predaja dcérskej spoločnosti 
bit-STUDIO, s. r. o. Spoločnosť zverejnila predmetnú informáciu na svojej internetovej adrese www.druhastrategicka.sk, ako aj prostredníctvom 
centrálnej evidencie regulovaných informácií NBS, obežný majetok, ktorého celkový podiel na aktívach spoločnosti predstavuje 57 % tvoria v 
netto hodnote pohľadávky vo výške 27 871 034 Eur, z toho 83 % sú pohľadávky voči dcérskym spoločnostiam a spoločnostiam v 
konsolidovanom poli, disponibilné prostriedky na finančných účtoch predstavujú čiastku 931 406 Eur. K rozhodujúcim položkám pasív patrí 
vlastné imanie vo výške 27 226 372 Eur, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vykazuje v dôsledku získania zdrojov z predaja 
obchodného podielu zvýšenie o 912 081 Eur. Na cudzích zdrojoch vo výške 23 005 177 Eur sa podieľajú záväzky. Spoločnosť je platobne 
schopná. V prebiehajúcom účtovnom období nepredpokladá uskutočnovať obchodné transakcie, ktoré by mohli výraznejšie ovplyvniť jej 
finančnú situáciu alebo finančné postavenie spoločností v portfóliu.  

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

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 
dennej tla če, alebo názov všeobecne uznávaného 
informa čného systému, v ktorej bolo predbežné 
vyhlásenie zverejnené

internetová adresa: www.druhastrategicka.sk

Dátum zverejnenia 13.11.2014

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

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

denník PRAVDA 
uverejňujúci burzové 
správy s celoštátnou 
pôsobnosťou zo dňa 
14.11.2014

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze



alebo

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

V účtovnom období končiacom 30.09.2014 je priebežným hospodárskym výsledkom spoločnosti zisk 1 000 863 Eur. Na celkovom objeme 
výnosov, ktorý dosiahol 2 953 031 Eur majú rozhodujúci podiel výnosy z finančnej činnosti, ktoré predstavujú 2 013 677 Eur, z toho tržby z 
predaja obchodného podielu tvoria cca 70 %. Výnosové úroky z poskytnutých krátkodobých finančných výpomocí spoločnostiam v 
konsolidovanom celku boli zúčtované vo výške 539 185 Eur. V hospodárskej činnosti tržby z predaja vlastných služieb dosiahli 892 434 Eur, čo 
predstavuje zvýšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu cca o 166 %. Celkový objem nákladov vo výške 1 952 168 Eur tvoria finančné náklady 
vo výške 1 036 007 Eur a náklady na hospodársku činnosť vo výške 916 161 Eur. V dôsledku zníženia prenajatých nebytových priestorov od 
mája t.r. došlo k zníženie nákladov v službách o 103 864 Eur. V ostatných nákladových položkách v hospodárskej činnosti vykazuje spoločnosť 
vyrovnané hospodárenie. K rozhodujúcim nákladom vo finančnej činnosti patria nákladové úroky vo výške 527 330 Eur, ktoré vyplývajú z  
uzatvorených zmlúv o prijatých krátkodobých finančných výpomociach a tiež zohľadňujú predpokladanú výšku úrokov zo Sprostredkovateľskej 
zmluvy (Agency Agreement). Predaj obchodného podielu v dcérskej spoločnosti predstavuje náklady v hodnote obstarávacej ceny 504 548 Eur. 
Vývoj kurzov cudzích mien k mene Euro v tomto účtovnom období nemalo výraznejší dopad na hospodársky výsledok spoločnosti. Spoločnosť k 
30.09.2014 zamestnáva 15 pracovníkov.     

UPOZORNENIE                                                                 
Výkaz ziskov a strát a súvaha pod ľa IAS/IFRS

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

Súvaha priebežnej ú čtovnej závierky-aktíva

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

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.                                                                                    
Emitent môže vypísať iba významné položky

Súvaha priebežnej ú čtovnej závierky-pasíva
Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)

Výkaz ziskov  a strát priebežnej ú čtovnej závierky
Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)
Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)

Výkaz ziskov a strát a súvaha priebežnej ú čtovnej závierky pod ľa SAS

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka 
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o 

Súvaha pod ľa IAS/IFRS



nie

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha pod ľa 
IAS/IFRS                                                                                                                 
Emitent môže vypísať iba významné položky Výkaz ziskov a strát pod ľa IAS/IFRS

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. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)

Súvaha pod ľa IAS/IFRS Príloha č. 6 (P6Súvaha podľa IAS)

Príloha č. 5 (P5Výkaz ZaS podľa IAS)Výkaz ziskov a strát pod ľa IAS/IFRS

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


