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1. Úvodná časť – Všeobecné údaje o spoločnosti 
 

Základné údaje o spoločnosti 

Obchodné meno :   Druhá strategická, a.s. 

Sídlo:    Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

IČO:    35 705 027 

DIČ:    2020969456 

Právna forma:   Akciová spoločnosť 

Deň zápisu:   13.12.1996 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 

číslo 1239/B.  

Predmet podnikania zapísaný v obchodnom registri: 

1. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov  

2. Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu 

3. Sprostredkovateľská činnosť 

4. Správa registratúry 

5. Vedenie účtovníctva 

 

Spoločnosť zverejňuje všetky informačné povinnosti a základné dokumenty na svojom 

webovom sídle www.druhastrategicka.sk.  

 

Štatutárny orgán  

Predstavenstvo Spoločnosti k 31.12.2021: 

Mgr. Juraj Široký, MBA  predseda predstavenstva, vznik funkcie 22.06.2017 

 

Dozorná rada Spoločnosti k 31.12.2021: 

Ing. Adriana Matysová člen, vznik funkcie 13.07.2021 

Mgr. Katarína Csudaiová člen, vznik funkcie 13.07.2021 

Ing. Martin Naď  člen, vznik funkcie 13.07.2021   

 

Akcie 

Forma:    akcie na doručiteľa 

Podoba:   zaknihované 

Menovitá hodnota:  33,194 EUR 

Počet akcií:   811 628 ks 

ISIN:     SK1120005337 

Základné imanie:  26 941 179,832 EUR 

Prevoditeľnosť cenných papierov nie je obmedzená. 

 

Štruktúra akcionárov 

Štruktúra akcionárov vychádza zo zoznamu akcionárov poskytnutého Centrálnym 

depozitárom cenných papierov SR, a.s. Bratislava k rozhodujúcemu dňu konania 

mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 13.07.2021. 

 

Akcionári spoločnosti (nad 10 % emisie): 
Obchodné meno   Akcionár   Počet akcií % z emisie 

Prvá strategická, a.s.   Právnická osoba - tuzemec    99 432 12,251 

LAGOUDERA, a.s.   Právnická osoba - cudzinec  143 787 17,716 

Helston Investments,  a.s.  Právnická osoba -  cudzinec  199 227 24,546 

 

 

 

2. Vývoj spoločnosti 

http://www.druhastrategicka.sk/
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Vznik spoločnosti 

 

 Spoločnosť Druhá strategická, a.s., bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 

26.11.1996 v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 513/91 Zb. 

 Na mimoriadnom valnom zhromaždení Harvardského dividendového investičného 

fondu Slovakia, a.s., dňa 18.12.1996 došlo k zrušeniu investičného fondu bez likvidácie 

formou jeho zlúčenia s už založenou akciovou spoločnosťou Druhá strategická a.s. 

 Na spoločnosť Druhá strategická, a.s. prešli všetky práva a záväzky Harvardského 

dividendového investičného fondu Slovakia, a.s., IČO: 17 337 780, na základe zmluvy 

o zlúčení, schválenej mimoriadnym valným zhromaždením. 

 

3. Organizačná štruktúra spoločnosti 
 

Predstavenstvo 

 

V roku 2021 vykonával funkciu predsedu predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA. Valné 

zhromaždenie spoločnosti dňa 13.07.2021 schválilo zmenu stanov spoločnosti a zmenilo 

počet členov predstavenstva. Predstavenstvo je jednočlenné, pričom jediný člen 

predstavenstva je zároveň aj predsedom predstavenstva. Člena predstavenstva volí a odvoláva 

dozorná rada.. 

 

Dozorná rada 

 

Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2021 pracovala v zložení: Ing. Adriana Matysová predseda, 

členovia dozornej rady Mgr. Katarína Csudaiová a Ing. Martin Naď. 

 

 

4. Zamestnanosť v spoločnosti 
 

Spoločnosť k 31.12.2021 zamestnávala 8 zamestnancov, čo predstavuje v porovnaní 

s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím zvýšenie o 3 osoby. Zvýšenie stavu 

zamestnancov sa prejavilo na zvýšení osobných nákladov oproti roku 2020. V súlade 

s Pravidlami o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti boli vyplatené odmeny za výkon 

funkcie členom predstavenstva a dozornej rady v sume 29 287 EUR. Sociálne náklady v sume 

3 675 EUR, ktoré zahŕňajú výdavky na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu 

zodpovedajú príslušným ustanoveniam Zákonníka práce. Stravovanie zamestnancov 

zabezpečuje Spoločnosť formou stravovacích poukážok. Príspevky na stravovanie tvoria 

náklady vo výške 2 903 EUR čo predstavuje 79 %  celkových sociálnych nákladov. 

 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu 

Súčasťou sociálnych výdavkov sú príspevky Spoločnosti do sociálneho fondu, ktorý v roku 

2021 bol tvorený vo výške 0,6 % vyplatených hrubých miezd zamestnancov v čiastke  

599 EUR. Prostriedky fondu boli v hodnotenom roku použité vo výške 1 139 EUR na 

stravovanie zamestnancov. Stav nevyčerpaných prostriedkov  je vo výške 875 EUR. 
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5. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti 
 

1. Majetok spoločnosti  

 

V hodnotenom roku dosiahol majetok Spoločnosti celkovú hodnotu 45 302 372 EUR. 

Vytvorené korekcie v celkovej výške 19 926 956 EUR sú výsledkom ocenenia jednotlivých 

zložiek majetku v reálnych hodnotách a zohľadnením predpokladaných rizík a neistôt.  

Štruktúra  podľa jednotlivých zložiek je nasledovná. 

 

a) Neobežný majetok 

 

K významných položkám v tejto kategórii majetku patria cenné papiere a obchodné podiely 

v prepojených účtovných jednotkách, v ktorých má Spoločnosť väčšinový podiel na 

základnom imaní. Hodnota tohto majetku v obstarávacích cenách predstavuje 11 537 

530 EUR. Poskytnutý preddavok na budúcu kúpu obchodného podielu spoločnosť zúčtovala 

na Základe zmluvy o prevode časti obchodného podielu na nadobudnutie 57%-ného podielu 

v spoločnosti ZELENÝ SEN, s.r.o., čo zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 

1 137 150 EUR. Súčasťou je tiež nepeňažný vklad pohľadávky v roku 2015 v zostávajúcej 

výške 1 033 535 EUR poskytnutý na dobu určitú do 31.03.2022, na dočasné kapitálové 

posilnenie dcérskej spoločnosti. Precenením cenných papierov a obchodných podielov 

použitím metódy vlastného imania k dátumu zostavenia účtovnej závierky bola účtovná 

hodnota dlhodobého finančného majetku znížená o 6 763 704 EUR.  

 

Kategória majetku cenné papiere a podiely s podielovou účasťou predstavuje aspoň 20%-nú 

podielovú účasť na základnom imaní v inej účtovnej jednotke. Hodnota tohto majetku 

v obstarávacej cene je 1 926 259 EUR. Reálna hodnota tohto majetku je každoročne vyčíslená 

použitím metódy vlastného imania k dátumu zostavenia účtovnej závierky. Výsledkom 

precenenia je zvýšenie účtovnej hodnoty finančného majetku o 1 160 693 EUR.  

 

 Cenné papiere a podiely v účtovných jednotkách, v ktorých má Spoločnosť účasť na 

základnom imaní do 20 %, patria do skupiny ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely. 

Hodnota tohto majetku v obstarávacej cene je 813 729 EU, celková výška korekcie z titulu 

ocenenia v reálnej hodnote predstavuje k 31.12.2021 sumu - 496 764 EUR.  Majetkové 

podiely v spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s., nadobudnuté v roku 1996 

v hodnote 664 820 EUR, vykazovala Spoločnosť na základe zaúčtovaných oceňovacích 

rozdielov v roku 2003 v nulovej účtovnej hodnote. Na uvedenú spoločnosť bol vyhlásený 

konkurz, ktorý bol právoplatne skončený v januári 2008 pre nedostatok majetku. Spoločnosť 

vstúpila do likvidácie v októbri 2014, ktorú nariadil Okresný súd Bratislava I uznesením zo 

dňa 13.08.2014. Dňa 23.11.2021 bola spoločnosť vymazaná z Obchodného registra ex offo. 

Na základe tejto skutočnosti bol majetkový podiel v tejto spoločnosti vyradený z účtovníctva 

k rovnakému dátumu.  

 

K neobežným aktívam Spoločnosti v nadobúdacej hodnote 243 063 EUR patria dlhodobý 

hmotný a dlhodobý nehmotný majetok. V hodnotenom roku bol nadobudnutý nový hmotný 

majetok v celkovej výške 61 800 EUR. Vytvorené oprávky, ktoré zohľadňujú predpokladanú 

dobu používania ako aj stav jeho opotrebenia, predstavujú 54,84% nadobúdacej ceny.  

 

b) Obežný majetok 

 

Obežný majetok v celkovej hodnote 36 363 998 EUR  tvoria tieto krátkodobé aktíva: 

- pohľadávky 

- finančný majetok 

- peňažné prostriedky a ceniny. 
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Pohľadávky v objeme 36 101 365 EUR sú rozhodujúcou položkou  tejto skupiny majetku. 

Stav pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám vo výške 31 419 444 EUR zahŕňa 

vo väčšej miere pohľadávky z titulu poskytnutých krátkodobých finančných výpomocí. 

Prípadné riziká a opodstatnené predpoklady neúplného zaplatenia pohľadávok boli 

zohľadnené vytvorením opravných položiek v roku 2021 vo výške 10 378 568 EUR. Celkový 

stav opravných položiek k 31.12.2021 dosiahol 19 296 877 EUR. V hodnote 24 730 EUR sú 

pohľadávky uplatnené v reštrukturalizácii. Prijaté úhrady exekúciou vymáhaných pohľadávok 

z II. vlny kupónovej privatizácie boli vo výške 1 622,21 EUR a 1 875 EUR sú zmluvné 

penále z titulu oneskorených úhrad. K odpísaniu pohľadávok sa pristupuje v prípade 

zastavenia exekúcií príslušnými súdmi z dôvodu nemajetnosti, prípadne úmrtia povinných 

osôb.  V roku 2021 boli odpísané pohľadávky v sume 14 251 EUR. Odložená daňová 

pohľadávka v sume 57 918 EUR zohľadňuje dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 

majetku a záväzkov s ich daňovou základnou. V rozhodujúcej výške 54 281 EUR sa podieľa 

na odloženej daňovej pohľadávke účtovná hodnota záväzkov za služby, ktoré sú daňovými 

záväzkami až po zaplatení. 

  

Súčasťou obežného majetku sú peňažné prostriedky a ceniny na finančných účtoch v celkovej 

hodnote 262 461 EUR. 

 

K položkám časového rozlíšenia na strane aktív patria náklady budúcich období vo výške      

5 535 EUR. Krátkodobé príjmy budúcich období vo výške 3 561 EUR sú výsledkom ročného 

vyúčtovania energií preddavkovo platených z prenájmu nebytových priestorov. 

 

2. Vlastné imanie a záväzky 
 

Vlastné zdroje krytia majetku k 31.12.2021 v súhrnnej výške -2 831 647 EUR majú 

nasledovnú štruktúru: 

Základnou zložkou vlastných zdrojov je základné imanie vo výške 26 941 180 EUR. 

V hodnote  9 251 235 EUR má Spoločnosť vytvorené  fondy zo zisku, z toho 8 386 003 EUR 

tvoria zákonné rezervné fondy. K rozhodujúcim položkám, znižujúcim vlastné imanie, patria 

oceňovacie rozdiely z precenenia majetkových obchodných podielov v celkovom objeme 

5 586 417  EUR. Neuhradené straty minulých období sa podieľajú na znížení čiastkou 22 807 

526 EUR. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia po zdanení vyústil do straty -

10 630 119 EUR. 

 

Záväzky ako cudzie zdroje krytia majetku vykazujú celkový objem 26 505 856 EUR. 

V prevažujúcej miere ide o krátkodobé záväzky, ktoré tvoria 94% z celkového objemu 

cudzích zdrojov Spoločnosti. K rozhodujúcim patria záväzky z obchodného styku vo výške 

24 982 044 EUR, z toho v cudzej mene USD 31 960 423. V hodnote 287 830 EUR sú 

záväzky voči spoločnostiam v skupine. Prijaté pôžičky vrátane úrokov vo výške 1 407 554 

EUR v cudzej mene CZK 8 809 748 tvoria 5,61 % z celkového objemu krátkodobých 

záväzkov. V predpokladanej výške očakávaného záväzku boli vytvorené krátkodobé rezervy 

celkom výške 21 298 EUR, ktoré zahŕňajú tvorbu zákonných rezerv na nevyčerpané 

dovolenky za rok 2021 vrátane odvodov na sociálne poistenie, rezervy na nevyfakturované 

služby a ostatné rezervy vytvorené na audítorské služby súvisiace s previerkami riadnej 

a konsolidovanej účtovnej závierky, overenie súladu výročných správ.  Dlhodobé rezervy 

vykazujú  nulový stav k 31.12.2021. K položkám časového rozlíšenia  na strane pasív patria 

krátkodobé výdavky budúcich období, najmä úroky vo výške 1 701 207  EUR.  
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Výnosy 

 

Výnosy za rok 2021 dosiahli objem 910 026 EUR, z toho čistý obrat, ktorý zahŕňa výnosy 

z hlavnej činnosti spoločnosti predstavuje  855 166 EUR. Výnosy z hospodárskej činnosti vo 

výške 392 516 EUR tvoria 45,89 % z čistého obratu. Nosnými položkami sú tržby z predaja  

ekonomických služieb vo výške 62 527 EUR a z prenájmu kancelárskych priestorov vo výške 

162 009 EUR poskytované prevažne spoločnostiam v skupine. Príjmy Spoločnosti, ktoré 

vyplynuli zo sprostredkovateľskej zmluvy, prijaté zmluvné pokuty a výnosy z odpísaných 

pohľadávok tvoria ostatné výnosy v sume 152 980 EUR. Vo finančnej činnosti objem 

výnosov dosiahol výšku 517 510 EUR. Podiel finančných výnosov na čistom obrate vo výške 

60,52 % tvoria výnosové úroky z poskytnutých krátkodobých finančných pôžičiek v sume      

462 650 EUR a  kurzové zisky z precenenia pohľadávok a záväzkov vedených v cudzej mene 

na menu euro v sume 54 860 EUR. 
 

Náklady 

 

Objem celkových nákladov v hodnotenom roku predstavuje 11 575 608 EUR. Náklady na 

hospodársku činnosť tvoria 94 % z celkového objemu nákladov. Navýšenie nákladov na 

hospodársku činnosť je v roku 2021 spôsobené tvorbou opravnej položky k poskytnutým 

pôžičkám. Prechodné zníženie hodnoty majetku vytvorenými opravnými položkami 

k rizikovým pohľadávkam zvyšuje stratu z tejto činnosti v hodnote 10 378 568 EUR. Náklady 

na finančnú činnosť predstavujú v súhrnnej hodnote 702 297 EUR. Rozhodujúcimi 

položkami, ktoré tvoria takmer 90 %  finančných nákladov sú nákladové úroky.  Daň 

z príjmov v dôsledku odloženej daňovej pohľadávky znižuje náklady spoločnosti o 35 463 

EUR.  

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou nákladov spoločnosti 

vzhľadom na to, že spoločnosť túto činnosť nevykonávala. 

 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 

 

Spoločnosť podľa zostavených účtovných výkazov k 31.12.2021 vykazuje:  
 

Hospodársky výsledok pred zdanením – stratu                     -10 665 582 EUR 

Splatnú daň z príjmov                    0,00 EUR 

Odloženú daň z príjmov                            - 35 463 EUR 

Hospodársky výsledok za rok 2021  po zdanení – stratu                          - 10 630 119 EUR   

 

Pri výpočte odloženej dane boli zohľadnené dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 

majetku a záväzkov a ich daňovou základňou, ktoré vyplynuli z uplatňovania rozdielnych 

účtovných a daňových odpisov, účtovnej hodnoty záväzkov, ktoré sú daňovým výdavkom až 

po zaplatení a účtovnej hodnoty nákladov z titulu vytvorených rezerv.  

 

 

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 

 

Ruská invázia na Ukrajinu  sa začala v ranných hodinách dňa 24.2.2022 inváziou ozbrojených 

síl Ruskej federácie na Ukrajinu. V súvislosti s týmto vojnovým konfliktom vedenie 

Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, 

že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien 

vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti 

nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v 

blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).   



 
Výročná správa 2021 
Druhá strategická, a.s.  Strana 8 

 

 
 

6. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia  
  

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. v súlade s platnými právnymi predpismi 

a Stanovami spoločnosti navrhne valnému zhromaždeniu: 

 

- schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021, 

- schváliť zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 – stratu vo výške 10 630 118,89 

EUR na účet neuhradená strata minulých rokov. 
 

 

7. Vývoj rozhodujúcich ukazovateľov za roky 2019 – 2021 
 

SÚVAHA v EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

STRANA AKTÍV NETTO    

SPOLU MAJETOK 25 375 416 35 161 220 37 436 022 

A.        Neobežný majetok  8 299 095 7 600 776 7 346 190 

A. I.     Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 47 

A. II.    Dlhodobý hmotný majetok 109 748 54 791 60 334 

A. III.  Dlhodobý finančný majetok 8 189 347 7 545 985 7 285 809 

B.        Obežný majetok 17 067 121 27 554 160 30 081 986 

B. I.     Zásoby 172 172 172 

B.II.     Dlhodobé pohľadávky 57 918 22 455 112 694 

B.III.    Krátkodobé pohľadávky 16 746 570 27 518 794 29 944 095 

B.IV.   Krátkodobý finančný majetok 0 0 0 

B.V.    Finančné účty 262 461 12 739 25 025 

C.        Časové rozlíšenie 9 200 6 284 7 846 

STRANA PASÍV    

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 375 416 35 161 220 37 436 022 

A.         Vlastné imanie -2 831 647 7 291 143 10 286 209 

A.I.       Základné imanie 26 941 180 26 941 180 26 941 180 

A.II.     Emisné ážio 0 0 0 

A.III.    Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 

A.IV.    Zákonné rezervné fondy 8 386 003 8 386 002 8 386 002 

A.IV.1.Zákonný rezervný fond 8 386 003 8 386 002 8 386 002 

A.IV.2.Rezervný fond na vlastné akcie 0 0 0 

A.V.     Ostatné fondy zo zisku 865 232 865 232 865 232 

A.VI.    Oceňovacie rozdiely z precenenia -5 586 417 -6 093 746 -7 122 165 

A.VI.1.  Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku     

a záväzkov 

-5 603 013 -6 110 343 -7 138 762 

A.VI.2.  Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 16 595 16 597 16 597 

A.VII.   Výsledok hospodárenia minulých rokov  -22 807 526 -18 784 040 -17 999 341 

A.VII.2.  Neuhradená strata minulých rokov  -22 807 526 -18 784 040 -17 999 341 

A.VIII.    Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie -10 630 119 -4 023 486 -784 699 

B.           Záväzky 26 505 856 26 731 076 26 561 850 

B.I.        Dlhodobé záväzky 875 1 415 2 223 

B.II.       Dlhodobé rezervy 0 0 2 569 

B.III.      Dlhodobé bankové úvery 0 0 0 

B.IV.      Krátkodobé záväzky  25 076 129 24 902 985 25 386 889 

B.V.       Krátkodobé rezervy 21 298 16 276 20 071 

B.VI.      Bežné bankové úvery 0 0 0 

B.VII.     Krátkodobé finančné výpomoci 1 407 554 1 810 400 1 150 098 

C.          Časové rozlíšenie 1 701 207 1 139 001 587 963 
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

**Výnosy z hospodárskej činnosti 392 516 655 341 453 376 

- Tržby z predaja a tovaru 15 000 0 0 

- Tržby z predaja služieb 224 536 442 820 282 898 

- Tržby z predaja dlhodobého majetku 0 0 0 

- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 152 980 212 521 170 478 

** Náklady na hospodársku činnosť 10 873 311 3 739 885 1 154 061 

- Náklady vynaložené na obstaranie predaného 

tovaru 

15 000 0 0 

- Spotreba materiálu, energie a ostatných 

neskladovateľných dodávok 

6 612 4 046 5 087 

- Služby 197 739 199 335 199 243 

- Osobné náklady 236 516 205 809 231 967 

- Dane a poplatky 3 155 864 729 

- Odpisy a opravné položky k dlhodobému 

nehmotnému a hmotnému majetku 

6 843 5 590 7 605 

- Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 

a predaného materiálu 

0 0 0 

- Opravné položky k pohľadávkam 10 378 568 3 243 666 688 334 

- Ostatné náklady na hospodársku činnosť 28 878 80 575 21 096 

***Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 480 795 -3 084 544 -700 685 

*Pridaná hodnota 20 185 239 439 78 568 

**Výnosy z finančnej  činnosti 517 510 532 759 1 161 648 

- Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0 0 704 500 

- Výnosy z dlhodobého finančného majetku 0 0 0 

- Výnosy z krátkodobého finančného majetku 0 0 0 

- Výnosové úroky 462 650 459 039 440 048 

- Kurzové zisky 54 860 68 182 17 100 

- Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy 

z derivátových operácií 

0 0 0 

- Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 

** Náklady na finančnú činnosť  702 297 1 381 462 1 272 955 

- Predané cenné papiere a podiely 0 0 488 851 

- Náklady na krátkodobý finančný majetok 0 0 0 

- Opravné položky k finančnému majetku 0 614 348 118 297 

- Nákladové úroky 627 807 610 171 627 704 

- Kurzové straty 73 333 51 671 36 745 

- Náklady na precenenie cenných papierov 

a náklady na derivátové operácie 

0 0 0 

- Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 157 105 272 1 358 

***Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -184 787 -848 703 -111 307 

****Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  

         pred zdanením 

-10 665 582 -3 933 247 -811 992 

Daň z príjmov z bežnej činnosti -35 463 90 239 -27 293 

- splatná    

- odložená -35 563 90 239 -27 293 

****Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

         po zdanení 

-10 630 119 -4 023 486 -784 699 

 

 

8. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2021 a Správa nezávislého  

audítora 
 

Informácie podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov: 
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V hodnotenom období neboli plánované ani uzavreté obchodné transakcie, ktoré by 

výraznejšie ovplyvnili finančné postavenie spoločnosti. Informácie o štruktúre a objeme 

uskutočnených obchodov so spriaznenými osobami sú uvedené v Poznámkach k účtovnej 

závierke, ktoré sú súčasťou výročnej správy. Spoločnosť nemá organizačnú zložku 

v zahraničí. Svojou činnosťou neovplyvňuje životné prostredie.  

 

Všetky oblasti riadenia, ktorého súčasťou je aj riadenie rizík, zabezpečuje predstavenstvo. 

Vyrovnávanie problémov s likviditou je riešené krátkodobými pôžičkami. Na financovanie 

činnosti spoločnosti neboli využívané bankové úvery. Riziká, ktoré by negatívne 

ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti, budú monitorované. Hlavné zameranie úloh v tejto 

oblasti aj pre nastávajúce obdobie sa týka zabezpečenia vlastnej likvidity ako aj platobnej 

disciplíny spoločností v skupine.  

 

Vnútornú kontrolu zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady a audítor. Audit 

je zabezpečený nezávislým audítorom, ktorého schvaľuje riadne valné zhromaždenie. 

Členovia predstavenstva na jednotlivých zasadnutiach hodnotia aktuálny stav hospodárenia so 

zameraním na štruktúru nákladov a výnosov, pohľadávok a záväzkov a peňažné toky. 

Nadväzne sú prijímané uznesenia, z ktorých pre členov predstavenstva vyplývajú konkrétne 

a termínované úlohy s cieľom zabezpečovať postupy v súlade s právnymi predpismi, 

stanovami a internými normami spoločnosti. Ich pravidelné vyhodnocovanie je predmetom 

ďalšieho zasadnutia predstavenstva. Dozorná rada je informovaná o činnosti predstavenstva 

zo záznamov z jeho zasadnutí, ktorých prerokovanie je pravidelným bodom programu 

každého rokovania dozornej rady. Členovia dozornej rady sa zameriavajú na komplexnú 

kontrolnú činnosť v spoločnosti. O výsledkoch svojej činnosti predkladajú správu valnému 

zhromaždeniu. 

 

Činnosť a právomoci valného zhromaždenia upravujú právne predpisy a Stanovy spoločnosti. 

V samostatnej  prílohe sú podrobne špecifikované informácie so zameraním na: 

- pôsobnosť valného zhromaždenia, 

- činnosť a právomoci valného zhromaždenia, 

- zvolávanie riadneho a mimoriadneho valného zhromaždenia, 

- práva akcionárov na dividendu s konkretizáciou postupov pri ich vyplácaní, ako aj 

právo akcionára na podiel na likvidačnom zostatku pri zrušení spoločnosti. 

 

Štruktúra základného imania spoločnosti sa skladá z 811 628 kusov kmeňových akcií na 

doručiteľa v dematerializovanej podobe. Akcie spoločnosti sú prijaté na obchodovanie na 

regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.. Kvalifikovanú účasť na 

základnom imaní majú právnické osoby, ktoré vlastnia viac ako 10 %  akcií spoločnosti 

konkretizované v bode 1. Výročnej správy. 

 

Posledná známa štruktúra akcionárov podľa výpisu poskytnutého Centrálnym depozitárom 

cenných papierov SR, a.s. Bratislava k mimoriadnemu valnému zhromaždeniu konanému dňa 

13.07.2021 je nasledovná: 

 
Majiteľ CP Počet akcií Podiel na ZI v % Počet akcionárov

Právnická osoba tuzemec 498 191 61,38 19

Právnická osoba cudzinec 200 032 24,64 2

Fyzická osoba tuzemec 112 128 13,82 5 331

Fyzická osoba cudzinec 1 277 0,16 5302

vlastné akcie 0 0 54

Spolu 811 628 100 5 377
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O vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií rozhoduje v súlade so Stanovami spoločnosti 

valné zhromaždenie.  Uvedené nespadá do právomoci štatutárneho orgánu.       

 

Obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov nie je viazané na žiadnu akciu z emisie.  

Spoločnosť neeviduje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly 

alebo obmedzením hlasovacích práv. Nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných 

papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov alebo 

k obmedzeniam hlasovacích práv. Neexistujú žiadne dohody, ktorých platnosť by bola 

viazaná na zmenu kontrolných pomerov v Spoločnosti, ku ktorej by došlo v súvislosti 

s ponukou na prevzatie. 

Pravidlá upravujúce voľbu a odvolanie členov štatutárneho orgánu, vrátane právomoci tohto 

orgánu, ako aj postupy pri zmene stanov, konkretizujú Stanovy spoločnosti. Na základe 

zvolenia členov predstavenstva a dozornej rady valným zhromaždením sú so všetkými členmi 

týchto orgánov uzatvorené Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a Zmluvy 

o výkone člena dozornej rady. Z tejto zmluvy, konkrétne článku VIII. Zánik zmluvy, vyplýva 

nasledovné: 

1. Zmluva zaniká dňom zániku Funkcie. 

2. Členovi predstavenstva a členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä: 

a) odvolaním príslušným orgánom za podmienok uvedených v príslušných predpisoch, 

b) vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v príslušných predpisoch, 

c) uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v príslušných predpisoch, 

d) zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu, 

e) smrťou. 

3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 

písm. d) alebo e) tohto článku je člen predstavenstva a člen dozornej rady povinný upozorniť 

Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku 

alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom. 

4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania člena predstavenstva a člena dozornej rady do 

zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom zmluvy dotknuté. 

V zmysle ustanovenia článku VI ods. 1 tejto zmluvy je člen predstavenstva a člen dozornej 

rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy povinnosť mlčanlivosti. 

Medzi Spoločnosťou a členmi jej orgánov, prípadne inými osobami, ktoré by mali postavenie 

zamestnancov, neboli uzatvorené žiadne dohody, ktoré by v prípade skončenia funkcie člena 

orgánu alebo pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu oprávňovali tieto osoby požadovať 

a zaväzovali Spoločnosť poskytnúť náhrady týmto osobám nad rámec všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

 

Účtovné výkazy 

 

Súčasťou tejto časti Výročnej správy  je účtovná závierka zostavená k 31.12.2021 a jej 

súčasti: 

- Súvaha  

- Výkaz ziskov a strát 

- Poznámky k účtovnej závierke, obsahujúce Prehľad o peňažných tokoch s použitím 

nepriamej metódy  

 

 

Správa nezávislého audítora 
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Riadnu individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Druhá strategická a.s., 

zostavenú ku dňu 31. decembra 2021, overovala audítorská spoločnosť BPS Audit, s. r. o. , č. 

licencie UDVA 406.  

Úplné znenie Správy nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Druhá 

strategická, a.s. za rok končiaci  31.decembra 2021 tvorí súčasť výročnej správy. 

Výsledky riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora 

sú tiež uložené na internetovej stránke www.druhastrategicka.sk v časti Výsledky 

hospodárenia. 

 

 

Štruktúra portfólia spoločnosti 

 
Rozloženie investícií v portfóliu spoločnosti Druhá strategická, a.s. bolo k 31.12.2021 

nasledovné: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť má v majetku 100% akcií spoločnosti FINASIST, a.s. Dcérska spoločnosť mala 

k 31.12.2021 v majetku akcie alebo podiely na základnom imaní v štyroch dcérskych 

spoločnostiach: Plastika, as., TP SLOVAN, s.r.o., DEVELOPMENT.SK, s.r.o., a  PHAROS 

Development, s.r.o.  Okrem toho vlastní spoločnosť FINASIST, a.s. 7 455 ks akcií 

spoločnosti Prvá strategická, a.s. Investície do akcií spoločností Prvá strategická, a.s.  

vykazuje FINASIST, a.s. vo finančných výkazoch ako realizovateľné cenné papiere a podiely 

vzhľadom na to, že ich hodnota tvorí menej ako 20% podiel na hlasovacích právach v tejto 

spoločnosti.  

Spoločnosť FINASIST, a.s. zvolila za rok 2021 odklad podania daňového priznania do 

30.06.2022, materská spoločnosť mala ku dňu tejto Výročnej správy  k dispozícii 

predbežnú účtovnú závierku k 31.12.2021. 

 

Hlavnou činnosťou spoločnosti POLYMEA, a.s. je prenájom nebytových priestorov 

v spoločensko - prevádzkovej budove v Bratislave na Priemyselnej ulici č. 6 (ďalej len 

„budova“). Spoločnosť POLYMEA, a.s. počas roka 2021 čiastočne prišla o príjem 

z prenájmu, a to  po vypovedaní zmluvy dlhodobého podnájomníka. Náhradu za tento príjem 

sa vzhľadom na situáciu s prebytkom priestorov určených na podnájom v Bratislave 

nepodarilo doposiaľ nahradiť. V roku 2021 vlastníci v budove začali realizovať úpravu 

vstupných priestorov, ktoré budú pokračovať aj v roku 2022 

Výsledok hospodárenia spoločnosti POLYMEA, a.s. za účtovné obdobie končiace 31.12.2021 

pred zdanením je zisk vo výške 36 219 EUR ( po zdanení 30 793EUR). 

 

Cenné papiere a podiely ISIN Počet akcií % na emisii

FINASIST, a.s. 10 000 100,00

POLYMEA, a.s. SK1120004876 4 429 94,50

RONA, a.s. SK1120007440 3 0,00

Prvá strategická, a.s. SK1120005329 167 989 25,39

CHEMOLAK, a.s. CS0009006754 16 174 3,22

PLASTIKA a.s. CS0008466454 6 259 0,90
Základné imanie

DAN Slovakia, s.r.o. 2 410 000 100,00

ZELENÝ SEN, s.r.o. 1 137 150 57,00

http://www.druhastrategicka.sk/
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Spoločnosť DAN Slovakia spol. s r.o. počas roka 2021 dodávala svoje výrobky zákazníkom 

na slovenskom a českom trhu. Aj napriek negatívnym dôsledkom pretrvávajúcej pandémii 

COVID spoločnosť zaznamenala medziročný nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov, 

tovaru a služieb z 2 213 998 EUR na 2 874 918 EUR čo predstavovalo nárast o 29,9 %.  

Spoločnosti sa darilo navyšovať predaj všetkých vyrábaných komodít, LDPE, HDPE a PVC 

výrobkov prostredníctvom všetkých používaných predajných kanálov. Okrem udržania 

všetkých zabehnutých zákazníkov boli získaní aj  noví odberatelia. 

Ukazovateľ pridanej hodnoty vzrástol medziročne z 698 905 EUR na 1 282 953 EUR. Nárast 

cien vstupných materiálov a surovín spoločnosť premietala postupne počas celého roka do 

predajných cien hotových výrobkov.  

V roku 2021 bol dosiahnutý zisk po zdanení v hodnote 341 142 EUR, tento hospodársky 

výsledok je najlepší hospodársky výsledok počas  celej existencie spoločnosti. Nadväzne na 

to bol aj ukazovateľ EBITDA výrazne vyšší, dosiahol hodnotu 871106 EUR, čo 

predstavovalo v porovnaní s minulým rokom nárast o 574 595 EUR. 

Z dôvodu stále pretrvávajúceho COVIDU a neistoty na  predajných trhoch bola investičná 

aktivita spoločnosti prechodne utlmená.   

 

 

Hlavný predmet činnosti Chemolak a.s., kde má Spoločnosť  3,22% podiel na základnom 

imaní spoločnosti, je výroba farieb, lakov, tmelov, fermeže a ostatných náterových látok.  

Hrubý domáci produkt Slovenska, ocenený v stálych cenách, vzrástol v roku 2021 v 

porovnaní s rokom 2020 o 3%. Napriek nárastu sa slovenská ekonomika nedostala nad úroveň 

pred začiatkom covidovej pandémie a naďalej pokračovala kríza spôsobená viacerými 

faktormi, z ktorých najdôležitejšími boli vplyv covidu a zvyšovanie cien.  

Chemolak a.s. v tomto ťažkom období zaznamenal v porovnaní s rokom 2020 rast tržieb za 

vlastné výrobky, tovar a služby o 8,1 % a dosiahol obrat 24.995.686 EUR. Nárast predaja 

spôsobilo predovšetkým zvýšenie predajných cien hotových výrobkov, ktoré sa udialo 

postupne v niekoľkých vlnách. Dôvodom na úpravy predajných cien bolo pokračujúce 

navyšovanie cien surovín a dopravy. Úplné zohľadnenie rastu cien vstupov vo výstupných 

predajných cenách bolo však nadväzne na konkurenčný tlak nemožné.  

Najväčší podiel z tržieb tvorili tržby za vlastné výrobky a tovar, ktoré vzrástli medziročne o 

1.847.082 EUR. Podľa teritoriálneho členenia tvoril najväčší podiel z predaja v roku 2021 

export, predstavoval spolu 52,5 % z celkových tržieb za vlastné výrobky a tovar. Spoločnosti 

sa napriek nárastu predajných cien podarilo udržať tradičných slovenských zákazníkov v 

oblasti dekoratívneho segmentu, priemyslu a exportu. Pozitívnym faktorom bolo 

pokračovanie realizácie nových projektov výroby a predaja živíc do zahraničia a taktiež 

príprava projektov rozšírenia predaja špeciálnych typov lepidiel.  

Spoločnosť dosiahla v roku približne rovnaký zisk ako v roku 2020, predstavoval hodnotu 

240.976 EUR. Treba spomenúť, že ku kladnému hospodárskemu výsledku prispel pozitívne aj 

zisk z predaja nepotrebných pozemkov a budov. Najdôležitejší ekonomický ukazovateľ 

vyjadrujúci cenu a silu spoločnosti - EBITDA medziročne vzrástol z 1.772.580 EUR na 

1.906.903 EUR. 

Marketingové aktivity sa sústredili na posilnenie trhovej pozície spoločnosti v oblasti 

maloobchodu prostredníctvom budovanie novej značky predajnej siete s názvom U maliara. V 

rámci produktovej stratégie boli uvedené na trh nové výrobky z radov Drevolux a Decorhit. 

Investície boli v roku 2021 realizované v celkovej hodnote 874.000 EUR. Smerovali 

predovšetkým do posilnenia konkurenčnej schopnosti spoločnosti s cieľom zvýšenia 

produktivity výroby a kvality produkcie, predajnej siete a taktiež do oblasti ekológie. Veľmi 

dôležité boli aj investície do malospotrebiteľských aktivít a spustenie výstavby nového 

distribučného skladu na východe Slovenska. 

Spoločnosť naďalej venovala mimoriadnu pozornosť sociálnej politike a oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdravia zamestnancov. 
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Dodržiavanie zásad enviromentálnej politiky a plnenie celoštátnych a interných predpisov o 

zamedzení šírenia covidovej pandémie bolo taktiež dôležitým atribútom činnosti spoločnosti 

v roku 2021. 

 

 

Spoločnosť ZELENÝ SEN s.r.o. prevádzkuje zdravotnícke zariadenia - všeobecnú 

nemocnicu v rozsahu ústavnej zdravotnej starostlivosti, a to v špecializovaných odboroch 

anestéziológia a intenzívna medicína, geriatria, neurológia a ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch vnútorného lekárstva, tiež prevádzkuje špecializované ambulancie v odboroch 

geriatria, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, taktiež nefrologickú ambulanciu. 

Nemocnica svoju činnosť zahájila 2.9.2014 ako prvé pracovisko takéhoto druhu na 

Slovensku, ktoré sa špecializuje na poskytovanie dlhodobej intenzívnej starostlivosti 

v kombinácii s intenzívnou rehabilitáciou. Starostlivosť poskytuje pacientom, ktorí sú závislí 

na podpore základných životných funkcií, napríklad na pľúcnej ventilácii, prípadne  

nevyhnutná dlhodobá rehabilitácia je potrebná k návratu pacienta do bežného života. Úlohou 

nemocnice nie je len dlhodobé poskytovanie podpory zlyhávajúcich životných funkcií 

pacienta ale aj snaha o jeho resocializáciu. 

Výnosy z hospodárskej činnosti v roku 2021 narástli o 3,555% oproti predchádzajúcemu 

obdobiu, pričom náklady stúpli oproti roku 2020  11,896%. Nárast súvisí s rozšírením počtu 

lôžok v roku 2021. Vývoj hospodárskych ukazovateľov súvisí s kontinuálnym procesom 

zlepšovania a nastavovania vnútorných procesov s cieľom znížiť náklady na zdravotnú 

starostlivosť bez vplyvu na kvalitatívnu úroveň týchto služieb. 

 

Informácie podľa § 20 ods. 5 písm. a), b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov: 

 

Podstatná časť finančných transakcií je realizovaná v mene EUR. Skupina nepoužíva 

derivátové nástroje na zabezpečenie tohto rizika. V tomto smere je skupina vystavená najmä 

riziku cenových výkyvov súvisiacich s očakávanými výnosmi a prevádzkovými nákladmi, 

záväzkami z kapitálových výdavkov a existujúcim majetkom a záväzkami v cudzej mene. 

 

Skupina je vystavená riziku nárastu EURIBOR-u najmä v dôsledku čerpaných úverov, ktoré 

sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou a vystavujú Skupinu riziku variability peňažných 

tokov. Cieľom Skupiny je používať kombináciu pevných a pohyblivých úrokových sadzieb na 

riadenie úrokového rizika. Skupina nepoužíva derivátové nástroje na zabezpečenie tohto 

rizika.  

 

Hlavným cieľom riadenia kapitálu Skupiny je udržanie si dobrého úverového ratingu 

a dobrých kapitálových ukazovateľov. Jedným z hlavných cieľov je zabezpečiť schopnosť 

Skupiny pokračovať vo svojich činnostiach a udržať primeranú štruktúru kapitálu pri znížení 

nákladov. 

 

 

10. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti 

 
Spoločnosť Druhá strategická, a.s. nie je cez priame ani nepriame podiely kontrolovanou 

spoločnosťou a nevstupuje do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.  

Spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, do ktorej zahŕňa konsolidovanú 

účtovnú závierku dcérskej  spoločnosti FINASIST, a.s. a účtovné závierky ostatných 

dcérskych spoločností, zostavené za rovnaké účtovné obdobie ako účtovná závierka materskej 

spoločnosti.  K dátumu vyhotovenia tejto Výročnej správy bola vyhotovená konsolidovaná 

účtovná závierka k 31.12.2020, zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné 
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výkazníctvo a za predpokladu nepretržitého trvania činnosti skupiny. Úplná dokumentácia 

o výsledkoch konsolidovanej účtovnej závierky je uložená na internetovej adrese spoločnosti  

www.druhastrategicka.sk. Rozhodujúce ukazovatele konsolidovanej skupiny k 31.12.2020 

v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím sú nasledovné: 

 

 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNEJ 

POZÍCII  

Rok končiaci 

31.12.2020 

Rok končiaci 

31.12.2019 

( v  EUR)   

AKTÍVA 128 288 631  147 091 656 

Dlhodobý majetok celkom 19 395 327 60 808 192 

Pozemky, budovy a zariadenia 8 627 689 32 791 769 

Goodwill 982 147 969 841 

Ostatný nehmotný majetok 13 749 3 975 212 

Investície v pridružených podnikoch a ostatné podiely 9 348 666 10 137 116 

Investície k dispozícii na predaj 212 227 264 206 

Odložená daňová pohľadávka 110 551 2 295 891 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 100 298 10 374 157 

Krátkodobý majetok 37 218 984 86 283 464 

Zásoby 30 483 451 32 409 794 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 68 802 10 900 836 

Pohľadávky zo stavebnej  činnosti  0 9 792 192 

Zákazková výroba 38 283 12 759 952 

Pohľadávka z dane z príjmu 53 633 281 178 

Ostatné krátkodobé aktíva 4 686 374 10 785 806 

Peniaze a peňažné ekvivalenty 1 888 441 9 353 769 

Majetok určený na predaj   

   

Vlastné imanie a záväzky 128 288 631 147 091 656 

Vlastné imanie celkom -3 782 900 -2 729 590 

Základné imanie - znížené o vlastné akcie 26 941 180 26 941 180 

Emisné ážio 0 0 

Fondy rezervné a z precenenia -2 267 906 -2 672 248 

Nerozdelené zisky a straty minulých období -28 424 961 -24 810 014 

Z toho hospodársky výsledok  za účtovné obdobie -1 879 759 -757 387 

Vlastné imanie skupiny -3 781 688 -541 082 

Nekontrolujúce podiely  -31 212 -2 188 509 

   

Záväzky celkom 68 165 211 149 821 246 

Dlhodobé záväzky celkom 25 026 503 48 402 896 

Ostatné dlhodobé záväzky 11 705 999 27 271 639 

Bankové úvery a pôžičky 13 063 908 13 728 727 

Úvery a pôžičky ostatné 0 6 130 635 

Záväzky z finančného prenájmu 0 235 896 

Rezervy na zamestnanecké požitky 0 306 676 

Ostatné dlhodobé rezervy 165 218 0 

Odložený daňový záväzok 91 378 729 323 

   

Krátkodobé záväzky celkom 43 138 708 101 418 350 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 36 757 417 67 701 825 

http://www.druhastrategicka.sk/
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Záväzky zo stavebnej činnosti a zákazkovej výroby 0 14 710 687 

Ostatné krátkodobé rezervy 83 519 0 

Bankové úvery a pôžičky 1 588 620 7 385 004 

Úvery a pôžičky ostatné 4 398 934 10 315 855 

Záväzky z finančného prenájmu 0  165 964 

Daňové záväzky  310 218 1 139 015 

 

 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ  KOMPLEXNÉHO 

VÝSLEDKU  

Rok končiaci 

31.12.2020 

Rok končiaci 

31.12.2019 

(v  EUR)   

Výnosy zo stavebnej činnosti 4 274 031 65 659 661 

Ostatné prevádzkové výnosy 9 983 857 72 224 088 

Aktivované vlastné výkony a výroba 525 039 2 716 390 

Výnosy 14  782 927 140 600 139 

Spotreba materiálu a energie, náklady na predané zásoby 6 880 798 26 767 991 

Náklady na nakupované stavebné práce 0 67 892 063 

Osobné náklady  a zamestnanecké požitky 3 489 484 24 896 686 

Odpisy a amortizácia 1 403 404 4 126 126 

Ostatné prevádzkové náklady a služby 2 384 499 16 722 693 

Náklady 14 158 185 140 405 559 

    

Zisk/strata pred zdanením a finančnými operáciami 624 742 194 580 

    

Finančné výnosy 230 413 910 296 

Finančné náklady 2 112 571 2 899 291 

    

Podiel na zisku/strate pridružených spoločností -287 202 320 491 

    

Zisk/ strata z pokračujúcich činností pred zdanením -1 544 618 - 1 473 924 

Daň z príjmov náklad/výnos 209 406 -784 331 

Zisk/ strata po zdanení -1 754 064 -689 593 

    

Výsledok z ukončovaných činností po zdanení -132 408 0 

Čistý zisk / strata -1 886 472 -689 593 

    

Zisk/strata pripadajúci na:   

Akcionárov materskej spoločnosti -1 942 969 -209 224 

Menšinových vlastníkov 56 497 -480 369 

    

Ostatné komplexné zisky/straty 6 713 -67 793 

    

Celkový komplexný zisk / strata  za rok po zdanení -1 879 759 -757 387 

    

Komplexný výsledok  pripadajúci na:   

Akcionárov materskej spoločnosti -1 895 723 -280 637 

Menšinových vlastníkov 56 603 -476 750 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ  PEŇAŽNÝCH 

TOKOV (v EUR) 

Rok končiaci 

31.12.2020 

Rok končiaci 

31.12.2019 

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 231 805 51 168 152 

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti 86 477 -1 807 119 

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -1 320 000 -46 099 039 

Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov 

a peňažných ekvivalentov 

-7 465 328 3 261 994 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku 

roka 

9 353 769 6 091 775 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty  

na konci roka 

1 888 441 9 353 769 

 

Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 vykonala audítorská spoločnosť BPS 

Audit, s.r.o. , č. licencie UDVA 406. Závery z vykonaného audítorského overenia obsahuje 

Správa nezávislého audítora zo dňa 20. decembra 2021. Správa nezávislého audítora 

o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy za rok 2020 s Konsolidovanou účtovnou 

závierkou k 31.12.2020 zo dňa 20. decembra 2021 sú v úplnom znení zverejnené na 

internetovej adrese spoločnosti Druhá strategická, a.s. www.druhastrategicka.sk.  

 

Vzhľadom na náročnosť spracovania konsolidácie materskej spoločnosti Druhá strategická, a. 

s., ktorá je závislá od zostavenia a dodania konsolidovaných účtovných závierok dcérskej 

spoločnosti FINASIST, a.s. a konsolidovaných účtovných závierok jej dcérskej spoločnosti 

Plastika, a. s., budú výsledky konsolidácie k 31.12.2021 doplnené a zverejnené najneskôr do 

30.09.2022. 

 

 

11. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností 

 
Druhá strategická, a.s. ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na 

regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave prijala Kódex správy a riadenia 

spoločností na Slovensku. Spoločnosť v súlade s ustanoveniami § 20, ods. 6  zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov predkladá Vyhlásenie 

o držiavaní zásad tohto kódexu, ktoré vyplývajú zo stanov, interných predpisov a postupov 

uplatňovaných v činnosti spoločnosti. Vyhlásenie a konkrétne vyjadrenie Spoločnosti 

k jednotlivým oblastiam neobsahuje žiadne odchýlky od vzorového „Kódexu“. Predmetné 

vyhlásenie je súčasťou výročnej správy ako samostatný dokument, ktorý je dostupný na 

internetovej stránke spoločnosti. 

 

12. Podnikateľský zámer na rok 2022 
 

Predstavenstvo spoločnosti sa v roku 2022, okrem zabezpečovania bežnej činnosti 

spoločnosti a plnenia úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, bude orientovať hlavne 

na nasledovné oblasti: 

 

- v dcérskych spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom prijať opatrenia na zlepšenie 

hospodárskych ukazovateľov a hľadanie nových zákazníkov resp. trhov, 

- prehodnocovať ekonomický vývoj spoločností a následné prijímať úsporné opatrenia 

a zmeny organizačnej štruktúry s cieľom zmierniť negatívne dopady poklesu tržieb na 

výsledky dcérskych  spoločností, 

http://www.druhastrategicka.sk/
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- pravidelne kontrolovať realizáciu investičných zámerov dcérskych spoločností, s cieľom 

ich finalizácie a dosiahnutia skorej návratnosti vložených finančných prostriedkov, 

- dbať na hospodárne nakladanie s majetkom a pokračovať v zhodnocovaní majetku 

spoločnosti, 

- poskytovať účtovnícke a personálno-mzdové služby dodávateľským spôsobom 

spoločnostiam v portfóliu, 

- hľadať strategických investorov do vybraných spoločností v rámci finančnej skupiny, 

- ako emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu dôsledne plniť 

povinnosti emitenta zverejňovaním správ, predbežných vyhlásení a ostatných 

regulovaných informácií podľa § 34 a nasledujúcich zákona č. 429/2002 Z. z. o burze 

cenných papierov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

13.  Informácia o audite výročnej správy za rok 2021 

 
Overenie súladu účtovných informácií uvedených vo Výročnej správe s účtovnou závierkou 

k 31.12.2021 vykonala audítorská spoločnosť BPS Audit, s.r.o. , č. licencie UDVA 406. Svoje 

stanovisko uviedla v   Správe nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy za rok 

2021 s účtovnou závierkou. Predmetná správa je prílohou Výročnej správy a je zverejnená na 

internetovej stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. 

 

Bratislava, apríl 2022 

 

 

                  Mgr. Juraj Široký, MBA 

                             predseda predstavenstva 

         Druhá strategická, a.s. 

http://www.druhastrategicka.sk/

