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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 30.09.2015.

Mgr. Juraj Široký, MBA 
predseda predstavenstva

Druhá strategická, a.s.



regulovaná informácia PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

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: 2015 | |IČO: 35705027

Informačná povinnosť za obdobie: 3. štvrťrok 2015

Účtovné obdobie: od: 01.01.2015 do: 30.09.2015 1
|Právna forma Akciová spoločnosť 1
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 1
Tel.: smerové číslo 02 číslo: 58246250 |

Fax: smerové číslo 02 číslo: 53415527 |

E-mail: webmaster@harvard.sk 1
WWW stránka www.druhastrategicka.sk

Dátum vzniku: 26.11.1996 1 |Základné imanie (v EUR): 26 941 179,832

Zakladateľ: HARVARD CAPITAL AND CONSULTING SLOVAKIA, a.s.

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
predbežného vyhlásenia

denník PRAVDA 
uverejňujúci burzové

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného

internetová adresa spoločnosti 
www.druhastrategicka.sk

mailto:webmaster@harvard.sk
http://www.druhastrategicka.sk
http://www.druhastrategicka.sk


§ 47 ods. 4 zákona o burze správy s celoštátnou 
pôsobnosťou zo dňa

informačného systému, v ktorej bolo predbežné 
vyhlásenie zverejnené

13.11.2015
Dátum zverejnenia 12.11.2015

Cas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze 10,00 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 up lynutí lehoty desiatich týždňov od začiatku prís lušného šesťm esačného obdobia  a najneskôr v lehote š iestich  týždňov pred skončením  
prís lušného šesťm esačného obdobia.

Predmet podnikania: Hlavné činnosti podnikania spoločnosti: 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

Obchodnú činnosť realizovala spoločnosť v oblasti poskytovania služieb predovšetkým spoločnostiam, ktoré sú súčasťou konsolidovaného 
celku. Na výsledkoch spoločnosti k 30.09.2015 sa podieľajú služby zamerané na oblasť spracovávania účtovnej agendy a súvisiacich 
ekonomických činností a tiež činnosti patriace do agendy ľudských zdrojov. V zredukovanom objeme oproti predchádzajúcemu obdobiu sú 
obsiahnuté tiež tržby z podnájmu nebytových priestorov. Vývoj hospodárenia vo finančnej činnosti, v ktorej spoločnosť vykazuje výnosy z 
poskytnutia krátkodobých finančných pôžičiek je v rovnováhe s predchádzajúcim obdobím. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť vykazuje majetok a 
záväzky v cudzích menách, výsledky v tejto oblasti podliehajú devízovým rizikám. V priebežnom účtovnom období neboli vykonané žiadne 
obchodné transakcie, ktoré by ovlyvnili finančné postavenie spoločnosti. Na strane príjmov , prípadne výdavkov sa rovnako nepredpokladajú do 
konca roka podstatnejšie zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť finančné postavenie spoločnosti alebo ňou ovládaných osôb.

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

V základných ekonomických ukazovateľoch spoločnosť dosiahla v priebežnom účtovnom období objem výnosov vo výške 962 645 EUR a 
celkové náklady vo výške 1 326 140 EUR. Na hospodárskom výsledku, ktorý predstavuje stratu 363 495 EUR sa výraznejšie prejavil pokles



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

tržieb z predaja služieb i napriek 25 % úspore nákladov na hospodársku činnosť v porovnaní s rovnakým obdobím m.r.. Pokles osobných 
nákladov je v dôsledku zníženia stavu zamestnancov v priemernom prepočítanom počte o 1,5 osoby. Vo finančnej činnosti vykazuje spoločnosť 
vyrovnané hospodárenie. Na výsledkoch sa prejavil vývoj devízových kurzov, ktorý predstavuje kurzovú stratu vo výške 83 799 EUR. Hlavné 
ciele spoločnosti v súlade s podnikateľskými zámermi na rok 2015 je udržanie ekonomickej a finančnej stability spoločnosti ako aj ovládaných 
osôb.

Výkaz ziskov a strát a súvaha priebežnej účtovnej závierky podľa SAS
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí 
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných 
štandardov.
Emitent môže vypísať iba významné položky

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)
Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky 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 
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

Súvaha podľa IAS/IFRS Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

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

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

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha podľa
IAS/IFRS
Emitent môže vypísať iba významné položky

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

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS Príloha č. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)


