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1. Úvodná časť -  Všeobecné údaje o spoločnosti

1.1. Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno : Prvá strategická, a.s.
Sídlo : Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO : 35 705 001
D IČ: 2020958819
Deň zápisu : 12.12.1996
Právna forma : Akciová spoločnosť
Predmet podnikania:

• kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu 
® činnosť organizačných a ekonomických poradcov 
® sprostredkovateľská činnosť 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sa, 
vložka číslo 1237/B.
Prvá strategická, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Štatutárny orgán : Predstavenstvo
JUDr. Vladimír Balaník predseda predstavenstva - vznik funkcie 19.06.2014 
Ing. Eva Michalidesová člen predstavenstva - vznik funkcie 19.06.2014 
Ing. Ľubomíra Jambrichová člen predstavenstva - vznik funkcie 19.06.2014

Dozorná rada:
Ing. Tibor Izák predseda dozornej rady - vznik funkcie 19.06.2014
Ing. Viera Lieskovská člen dozornej rady - vznik funkcie 19.06.2014
Milada Klimová člen dozornej rady - vznik funkcie 19.06.2014

1.2. Akcie a štruktúra akcionárov 
Akcie
Forma: akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota : 3 3,194 EUR
Počet akcií: 661 470 ks
ISIN : SK 1120005329
Základné imanie : 21 956 835,180 EUR
Prevoditeľnosť cenných papierov nie je obmedzená.

Štruktúra akcionárov
Podľa zoznamu akcionárov, poskytnutého Centrálnym depozitárom cenných papierov SR 
Bratislava ku konaniu riadneho valného zhromaždenia dňa 18. júna 2014 je nasledovná 
štruktúra akcionárov s podielom nad 10 % z emisie:

Obchodné meno___________________ Sídlo___________________ Počet akcií______ % z emisie
Druhá strategická, a.s. právnická osoba

tuzemec 111 714 16,8887
BEACON HOLDINGS CO.LIMITED právnická osoba

cudzinec 128 452 19,4192
MUSGRAVE LIMITED právnická osoba

cudzinec 134 099 20,2729
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2. Vývoj spoločnosti

2.1. Vznik spoločnosti
Spoločnosť Prvá strategická, a.s., bola založená dňa 26.11.1996 a do Obchodného 

registra Okresného súdu Bratislava I bola zapísaná 12.12.1996. Na základe zmluvy o zlúčení, 
schválenej mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.1996, prešli na spoločnosť všetky 
práva a záväzky zrušeného Harvardského rastového investičného fondu Slovakia, a.s., IČO: 
17 337 798.

2.2. Organizačná štruktúra spoločnosti

2.2.1. Predstavenstvo
Spoločnosť Prvá strategická, a.s., nemá zamestnancov a činnosti výkonného 

manažmentu zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti, ktoré v roku 2014 pracovalo 
v nasledovnom zložení :
JUDr. Vladimír Balaník vykonával funkciu predsedu predstavenstva,
Ing. Eva Michalidesová a Ing. Ľubomíra Jambrichová vykonávali funkciu člena 
predstavenstva.

V roku 2014 sa uskutočnilo 11 zasadnutí predstavenstva. Program zasadnutí bol 
zameraný na rozhodujúce oblasti činnosti spoločnosti a to hlavne na:

kontrolu plnenia rozhodnutí predchádzajúceho Riadneho valného zhromaždenia 
prerokovanie záverov Mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti s podstatným 
vplyvom Plastika, a.s., konaného z dôvodu a za účelom krytia strát dňa 20.02.2014 
zhodnotenie hospodárskych výsledkov Spoločnosti, kontrolu riadnej individuálnej 
účtovnej závierky, prerokovanie Správy nezávislého audítora k riadnej individuálnej 
účtovnej závierke k 31.12.2013
priebežné hodnotenie vývoja predaja ťažiskových produktov spoločností 
CHEMOLAK a.s., ako aj Plastika, a.s., na domácom trhu a v zahraničí s nadväzným 
odporúčaním opatrení spojených s optimalizáciou organizačnej štruktúry a nákladov, 
s cieľom zmierniť negatívne dopady na výsledky týchto spoločností

- postup prípravy, program, organizačné zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia, 
spracovanie materiálov predkladaných na riadne valné zhromaždenie
návrh rozhodnutia pre valné zhromaždenie o úhrade straty za rok 2013 
prerokovanie zmeny audítora a nadväzné odporúčanie nového audítora na schválenie 
valným zhromaždením na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej 
závierky za rok 2014
prerokovanie žiadosti minoritných akcionárov, vlastniacich spolu viac ako 5 % akcií 
spoločnosti Prvá strategická, a.s., aby predstavenstvo spoločnosti doplnilo program 
Riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 a nadväzne 
prerokovalo dva samostatné body programu:

1. Zníženie základného imania Spoločnosti
2. Zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Druhá 

strategická, a.s.
zhodnotenie priebehu a prijatých záverov riadneho valného zhromaždenia konaného 
dňa 18. júna 2014

- priebežné hodnotenie vývoja hospodárskych výsledkov spoločnosti, prerokovanie 
predbežných vyhlásení a finančných správ emitenta predkladaných Národnej banke 
Slovenska a Burze cenných papierov Bratislava v priebehu roku 2014
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- prerokovanie Konsolidovanej účtovnej závierky podľa Medzinárodných štandardov 
pre finančné výkazníctvo k 31.12.2013, ako aj Správy nezávislého audítora z overenia 
konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2013

- prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy spoločnosti za rok 2013, ako aj Správy 
o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou 
závierkou za rok končiaci 31. decembra 2013
zabezpečovanie bežnej činnosti Spoločnosti a zákonom stanovených povinností.

2.2.2. Dozorná rada
V priebehu roku 2014 pracovala dozorná rada v zložení:
Ing. Tibor Izák vykonával funkciu predsedu dozornej rady
Ing. Viera Lieskovská a Milada Klimová pôsobili vo funkcii členov tohto dozorného orgánu 
spoločnosti. Výsledky kontrolnej činnosti dozornej rady a jej stanoviská k návrhom 
predstavenstva pre riadne valné zhromaždenie sú uvedené v samostatnej správe.

V oblasti kontrolnej činnosti pôsobí v spoločnosti dozorná rada vykonávajúca činnosti 
výboru pre audit. Jej povinnosti zabezpečujú členky dozornej rady Ing. Viera Lieskovská 
a Milada Klimová, ktoré majú dlhodobé praktické skúsenosti v oblasti účtovníctva a spĺňajú 
podmienky pre výkon tejto funkcie.

3. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti
Výsledky podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti za rok 2014 sú konkretizované 
nasledovne:

3.1. Majetok, vlastné imanie a záväzky
3.1.1. Majetok
Celkový majetok spoločnosti k 31.12.2014 vo výške 13 371 171 EUR tvoril:

- neobežný majetok vo výške 12 955 445 EUR má 96,9% podiel na celkových aktívach 
spoločnosti. Do tejto skupiny aktív je zahrnutý dlhodobý finančný majetok v dcérskej 
účtovnej jednotke CHEMOLAK a. s., Smolenice v hodnote 11 732 625 EUR. Ostatné 
realizovateľné cenné papiere boli v súhrnnej hodnote 1 222 820 EUR, kde boli 
zahrnuté akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s., v hodnote 994 320 EUR a z dôvodu 
zmeny, vyplývajúcej zo zníženia podielu na základnom imaní od roku 2014 aj akcie 
Plastika, a.s., Nitra v hodnote 228 500 EUR.
Ocenenie finančného majetku bolo vykonané nasledovne:

a.) cenné papiere spoločnosti CHEMOLAK a.s. metódou vlastného 
imania, pričom východiskom pre ocenenie bolo vlastné imanie 
spoločnosti k 31.12.2014

b.) cenné papiere spoločností Druhá strategická, a.s., a v tomto roku aj 
Plastika, a.s., boli ocenené trhovou cenou

obežný majetok v hodnote 415 386 EUR, okrem finančných účtov, t.j. účtu v banke 
a hotovosti v pokladni v súhrnnej výške 18 146 EUR, na základe zmeny spôsobu 
účtovania v roku 2014 a nadväzne aj v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom 
období, zahŕňa v krátkodobom finančnom majetku aj hodnotu vlastných akcií 397 240 
EUR. Tým dosiahol podiel obežného majetku na celkových aktívach spoločnosti 3,1%

časové rozlíšenie v hodnote 340 EUR tvoria náklady budúcich období dlhodobé 
222 EUR a náklady budúcich období krátkodobé 118 EUR.
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3.1.2. Vlastné imanie a záväzky
Celkové pasíva, t.j. zdroje krytia majetku v súhrnnej výške 13 371 171 EUR vykazovali 
k 31.12.2014 nasledovnú štruktúru :
- vlastné imanie vo výške 13 359 057 EUR sa na celkových pasívach podieľalo 99,9%. 

Jeho vnútorná štruktúra bola k ultimu roka nasledovná:
- základné imanie zapísané v obchodnom registri vo výške 21 956 835 EUR. 

zákonné rezervné fondy celkom vo výške 2 763 402 EUR, z čoho tvoril zákonný 
rezervný fond 2 366 162 EUR a rezervný fond na vlastné akcie vo výške 397 240 
EUR, čo je hodnota 45 132 kusov vlastných akcií. Spoločnosť nadobudla vlastné akcie 
v súlade s rozhodnutím riadnych valných zhromaždení spoločnosti konaných dňa
11.08.2005 a dňa 22.08.2006. Zo základného imania zapísaného v obchodnom registri 
je 12,59 % podiel zákonných rezervných fondov
oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku boli k 31.12.2014 
vykázané v súhrnnej výške - 1  986531 EUR

- neuhradená strata minulých rokov dosiahla -  8 524 138 EUR
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -  850 511 EUR.

Z celkového počtu zaknihovaných 661 470 akcií na doručiteľa, v menovitej hodnote 
33,194 EUR pripadá k 31.12.2014 vlastný majetok na 1 akciu v hodnote 20,196 EUR.

- cudzie zdroje -  záväzky vo výške 12 114 EUR tvorili krátkodobé záväzky a krátkodobé 
rezervy v nasledovnej vnútornej štruktúre:

na krátkodobých záväzkov vo výške 7 670 EUR sa v rozhodujúcej miere podieľali 
ostatné záväzky z obchodného styku 3 288 EUR za odborné poradenstvo a vedenie 
účtovníctva. Zvyšnú časť tvorili záväzky z nevyplatených miezd za IV. štvrťrok 2014, 
t.j. odmeny členom orgánov spoločnosti a súvisiace záväzky so sociálneho poistenia, 
daň zo mzdy a daňová licencia
krátkodobé zákonné rezervy celkom 4 444 EUR určené hlavne na úhradu zostavenia a 
auditu riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014 a ich 
zverejnenia.

- na financovanie svojich potrieb spoločnosť v priebehu roku 2014 nevyužívala bankové 
úvery.

3.1.3. Hospodárske výsledky

Výsledky z hospodárskej činnosti spoločnosti za rok 2014 sú v nasledovnej štruktúre 
ekonomických ukazovateľov v EUR:
Výnosy 
Náklady
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 
z toho výsledok hospodárenia z:

- hospodárskej činnosti
- finančnej činnosti 

Daň z príjmov 
v tom : daňová licencia
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 

Výnosy
Na úhrnnej tvorbe výnosov vo výške 98 947 EUR sa podieľali len výnosy z finančnej činnosti 
v tejto štruktúre:

98 947 
948 977

- 850 030

- 39 454
- 810 576

481
480

- 850 511
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výnosy z dlhodobého finančného majetku vo výške 98 943 EUR, t.j. prijaté dividendy
z dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s., ktoré schválilo riadne valné zhromaždenia
konané dňa 12.06.2014
výnosové úroky vo výške 4 EUR.

Náklady
Na celkových nákladoch 948 977 EUR sa podieľali ťažiskové položky:
Náklady na hospodársku činnosť vo výške 39 454
v tom :

služby 23 305
osobné náklady 16 049
z toho: odmeny členom orgánov spoločnosti 11 976

mzdové náklady 500
náklady na sociálne poistenie 3 573

ostatné náklady na hospodársku činnosť 100

Náklady na finančnú činnosť vo výške 909 523
v tom :

tvorba opravnej položky k finančnému majetku 909 421
spoločnosti Plastika, a.s., Nitra v nadväznosti na závery mimoriadneho
valného zhromaždenia konaného dňa 20.02.2014, ktoré odsúhlasilo
zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií na doručiteľa
ISIN: CS0008466454 v portfóliu spoločnosti, z menovitej hodnoty
7,00 EUR na menovitú hodnotu 2,00 EUR. V dôsledku uvedeného
sa znížila celková hodnota majetku. Podiel akcionára Prvá strategická, a.s.,
na základnom imaní sa znížil z 22,79% na 4,48%
ostatné náklady na finančnú činnosť 102

V nákladoch nie sú zahrnuté náklady na činnosť výskumu a vývoja z dôvodu, že spoločnosť
túto činnosť nevykonáva.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Zo zhodnotenia celkových výnosov a nákladov za rok 2014 apo  zúčtovaní dani z príjmu,
vyplynul záporný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení, t.j. strata vo výške
- 850 511 EUR.

Predstavenstvo na základe zhodnotenia riadnej individuálnej
účtovnej závierky k 31.12.2014 a výsledku jej audítorského overenia,
odporučí riadnemu valnému zhromaždeniu za rok 2014:

- schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2014

- zaúčtovať stratu vo výške -  850 511,14 EUR na ťarchu účtu neuhradená
strata minulých rokov.
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Vývoj rozhodujúcich ukazovateľov za roky 2012 -  2014
V prehľade údajov za uvedené obdobie je zabezpečený postup podľa Opatrenia Ministerstva 
financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek 
individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky 
na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení 
neskorších predpisov. Pre vzájomné porovnanie ukazovateľov sú takto upravené aj údaje 
k 31.12.2012.

SÚVAHA v EUR 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Strana aktív
SPOLU MAJETOK 13 371 171 12 737 577 12 575 081
A. Neobežný majetok 12 955 445 12 331 644 12 562 249
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0
A.I1I. Dlhodobý finančný majetok 12 955445 12 331 644 12 562 249
A.III.l. Podielové cenné papiere a podiely 

v dcérskej účtovnej jednotke 11 732 625 11 387 324 11 617 929
A.III.2. Podielové cenné papiere a podiely

v spoločnosti s podstatným vplyvom 0 0 0
A.III.3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 1 222 820 944 320 944 320
B. Obežný majetok 415 386 405 546 409 638
B.II. Dlhodobé pohľadávky 0 0 0
B.III Krátkodobé pohľadávky 0 0 0
B.IV Krátkodobý finančný maj etok 397 240 397 240 397 240
B.IV.3 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 397 240 397 240 397 240
B.V. Finančné účty 18 146 8 306 12 398

v
C. Časové rozlíšenie 340 387 434
C. 1. Náklady budúcich období dlhodobé 222 269 316
C.2. Náklady budúcich období krátkodobé 118 118 118
Strana pasív
SPOLU VLASTNE IMANIE A ZAVAZKY 13 371 171 12 737 577 12 575 081
A. Vlastné imanie 13 359 057 12 726 426 12 563 686
A.I. Základné imanie súčet ( r. 82 až 84 21 956 835 21 956 835 21 956 835
A.1.1. Základné imanie 21 956 835 21 956 835 21 956 835
A.I.2 Zmena základného imania 0 0 0
A.II. Emisné ážio 0 0 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy 0 0 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy 2 763 402 2 763 402 2 763 402
A.IV.l Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 3 66 162 2 366 162 2 366 162
A.IV.2 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné 

podiely 397 240 397 240 397 240
A.V. Ostatné fondy zo zisku 0 0 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia - 1 986 531 - 3 469 673 - 3 239 068
A. VI. 1 Oceňovacie rozdiely z precenenia 

majetku a záväzkov - 1 986 531 - 3 469 673 -3  239 068
A.VII. Výsledok hospodár, minulých rokov - 8 524 138 - 8 520 243 - 8 505 491
A.VII.l Nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 0
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A.VII.2. Neuhradená strata minulých rokov - 8 524 138 - 8 520 243 - 8 505 491
A.VIII. Výsledok hospodárenie za účtovné 

obdobie po zdanení - 850 511 -3  895 - 14 752
B. Záväzky 12 114 11 151 11395
B.I. Dlhodobé záväzky 0 0 0
B.II. Dlhodobé rezervy 0 0 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery 0 0 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet 7 670 5 617 5 762
B.IV .l. Záväzky z obchodného styku 3 288 4 297 4 308
B.IV.l.c.Ostatné záväzky z obchodného styku 3 288 4 297 4 308
B.IV.5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2 192 715 785
B.IV.7. Záväzky zo sociálneho poistenia 1 196 437 485
B.IV.8. Daňové záväzky a dotácie 994 168 184
B.V. Krátkodobé rezervy 4 444 5 534 5 633
B.V. 1. Zákonné rezervy 4 444 5 534 5 633
B.V.2. Ostatné krátkodobé rezervy 0 0 0
B.VI. Bežné bankové úvery 0 0 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0

v
C. Časové rozlíšenie 0 0 0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

v
Čistý obrat 0 0 0
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 0 25 000 15 000

I. Tržby z predaj a tovaru 0 0 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 0 0
III. Tržby z predaja služieb 0 25 000 15 000
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0 0 0
V. Aktivácia 0 0 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého majetku 0 0 0
VIL Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0

Náklady na hospodársku činnosť spolu 39 454 28 568 29 565
D. Služby (účtová skupina 51) 23 305 11 196 11 884
E. Osobné náklady 16 049 17 272 17615

1. Mzdové náklady 500 300 300
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti 11 976 12 876 13 176
3. Náklady na sociálne poistenie 3 573 4 096 4 139

F. Dane a poplatky 0 0 66
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 100 100 0

Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti - 39 454 -3  568 -1 4  565
Pridaná hodnota - 23 305 13 804 3 116
Výnosy z finančnej činnosti spolu 98 947 0 15 731

VIII. Tržby z predaja cenných papierov 0 0 15 730
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 98 943 0 0

3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podiel. 98 943 0 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 0 0 0
XI. Výnosové úroky 4 0 1

2.Ostatné výnosové úroky 4 0 1

Prvá strategická, a.s. 8 Výročná správa 2014



XII. Kurzové zisky 0 0 0
Náklady na finančnú činnosť spolu 909 523 327 15 918

K. Predané cenné papiere 0 0 15 701
M. Opravné položky k finančnému majetku 909 421 0 0
N. Nákladové úroky 0 0 0
0 . Kurzové straty 0 0 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť 102 327 217

Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti -810 576 -327 -187

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie pred zdanením - 850 030 - 3  895 -1 4  752

R. Daň z príjmov 481 0 0
R. 1. Daň z príjmov splatná 481 0 0
R.2. Daň z príjmov odložená 0 0 0

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení -850 511 -3  895 -1 4  752

PREHĽAD PENAZNYCH TOKOV V EUR 
pri použití nepriamej metódy

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
v

A. Čisté peňažné toky z prevádz. činnosti (+/-) 59 920 - 4  093 830
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti - 50 080 0 0
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 0 0 0
D. Čisté zvýšenie alebo zníženie peňaž.prostr. 9 840 - 4  093 830
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 8 306 12 398 11 568
F. Stav na konci účtovného obdobia 18 146 8 306 12 398

4. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2014

4.1. Informácie podľa § 20 ods. 5, 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov

V súlade s uvedenými ustanoveniami zákona uvádzame nasledovné údaje:
- štruktúra základného imania spoločnosti sa skladá zo 661 470 kusov kmeňových akcií na 

doručiteľa v dematerializovanej podobe
- v súlade s § 161 d ods. 1 Obchodného zákonníka obmedzenie hlasovacích práv sa vzťahuje 

na vlastné akcie
- 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, kde by bola spoločnosť zmluvnou stranou, ani dohody 
upravujúce ponuky na prevzatie.

- pravidlá upravujúce voľbu a odvolanie členov štatutárneho orgánu, vrátane právomoci 
tohto orgánu, ako aj postupy pri zmene stanov konkretizujú Stanovy spoločnosti 
spoločnosť nemá zamestnancov, t.j. uzatváranie zmlúv so zamestnancami nie je aktuálne

Prvá strategická, a.s. 9 Výročná správa 2014



medzi spoločnosťou a členmi orgánov, t.j. predstavenstva a dozornej rady je uzatvorená 
Zmluva o výkone funkcie, ktorá konkretizuje práva a povinnosti, zodpovednosť za škodu, 
podmienky zániku funkcie, stanovuje výšku mesačnej odmeny a spôsob výplaty, 
štruktúra akcionárov, poskytnutá Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. 
Bratislava, ku konaniu riadneho valného zhromaždenia dňa 18. júna 2014:

Typ majiteľa CP Počet CP Percentuálny
podiel

Počet
akcionárov

Percentuálny
Podiel

Právnická osoba tuzemec 236 481 35,7508 15 0,2232
Právnická osoba cudzinec 264 513 39,9887 0,0744
Fyzická osoba tuzemec 156 989 23,7334 6 632 98,6758
Fyzická osoba cudzinec 3 487 0,5272 69 1,0266
Spolu 661 470 100% 6 721 100%
- podľa stanov spoločnosti rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií môže 

len valné zhromaždenie, t.j. uvedené nespadá do právomoci štatutárneho orgánu 
spoločnosť pri svojej činnosti nepoužíva nástroje podľa osobitného predpisu, ako sú 
zabezpečovacie deriváty a nie je vystavená cenovým, úverovým a iným rizikám 
súvisiacim s tokom hotovosti

- po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

4.2. Účtovné výkazy a Správa nezávislého audítora

Neoddeliteľnou súčasťou Výročnej správy za rok 2014 sú :
účtovné výkazy zostavené dňa 16. marca 2015, t.j. SÚVAHA k 31.12.2014, VÝKAZ 
ZISKOV A STRÁT k 31.12.2014 a Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
k 31.12.2014, obsahujúce Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy 
Správa nezávislého audítora INTERAUDIT Group s.r.o. Bratislava pre spoločnosť Prvá 
strategická, a.s. Bratislava z overenia účtovnej závierky z 27. apríla 2015.

Výkazy riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a Správu nezávislého 
audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok končiaci 
31. decembra 2014 spoločnosť zverejnila na intemetovej stránke spoločnosti 
www.prvastrategicka.sk v časti Výsledky hospodárenia.

v
5. Štruktúra portfólia spoločnosti

Podľa Výpisu z účtu so všetkými právami spojenými s cennými papiermi, vydaného RM-S 
Market, o.c.p., a.s. Nám. SNP 14, Bratislava dňa 15. januára 2015, vlastnila spoločnosť 
k 31.12.2014 akcie nasledovných spoločností:
Akciová spoločnosť ISIN Počet

akcií
Plastika, a.s., Nitra CS0008466454 228 500
Podnik výpočtovej techniky
Bratislava a.s., CS0009003454 10 394
CHEMOLAK a.s., SmoleniceCS0009006754 329 811
z toho: založené cenné papiere v počte 170 551 akcií s menovitou hodnotou 5 661 256 EUR 
na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na cenné papiere č. 007/2009/CP/4 zo 6. mája
2013 -  ručenie akciami CHEMOLAK a.s. za úver, ktorý poskytla Exportno -  Importná banka 
Slovenskej republiky Bratislava spoločnosti Plastika, a.s. Nitra.

Podiel
z emisie CP v %
32,984

14,337
65,749
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Podnik výpočtovej techniky
Bratislava a.s., SK1120005006 12 006 17,151
Druhá strategická, a.s.,
Bratislava SK 1120005337 99 432 12,251

Na základe záverov Mimoriadneho valného zhromaždenia Plastika, a.s., konaného dňa 
20.02.2014, došlo k zníženiu podielu spoločnosti Prvá strategická, a.s. na základnom imaní 
Plastika, a.s., v súlade so schválenými uzneseniami nasledovne:

zníženie základného imania, z dôvodu a za účelom krytia strát spoločnosti 
o 4 983 009,00 EUR, znížením menovitej hodnoty zaknihovaných akcií na doručiteľa, 
t.j. ISIN: CS0008466454 z menovitej hodnoty 7,00 EUR na menovitú hodnotu 2,00 
EUR a ISIN: SK1120010733 z menovitej hodnoty 10,00 EUR na menovitú hodnotu
3.00 EUR
zvýšenie základného imania o 16 328 420,00 EUR -  vydanie nových kmeňových akcií 
v zaknihovanej podobe na doručiteľa v počte 16 328 420 ks s menovitou hodnotou 
jednej akcie 1,00 EUR
po realizácii uvedených postupov je  v obchodnom registri zapísané základné imanie 
Plastika, a.s., vo výške 10 200 821,00 EUR
Prvá strategická, a.s., s počtom 228 500 akcií z pôvodnej emisie, v menovitej hodnote
2.00 EUR, t.j. vo výške 457 000 EUR, má aktuálny podiel 4,48 % na základnom imaní 
Plastika, a.s.

- v dôsledku uvedeného bolo nevyhnutné v roku 2014 vytvoriť k dlhodobému 
finančnému majetku opravnú položku v čiastke 909 421 EUR s negatívnym dopadom 
na hospodársky výsledok za rok 2014.

Zo stručného zhodnotenia vývoja v roku 2014 v spoločnostiach v portfóliu vyplýva:

V spoločnosti CHEMOLAK a.s., Smolenice je Prvá strategická, a.s., dlhodobo 
majoritným akcionárom s nezmeneným podielom 65,749 % z emisie.
Spoločnosť dosiahla v roku 2014 celkové tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb vo výške 
29 102 953 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 4,5 % s odrazom na 
výraznom raste pridanej hodnoty. V priebehu hospodárskeho roka 2014 spoločnosť reagovala 
na konkurenčný tlak domácich a zahraničných výrobcov náterových látok intenzívnou 
akvizičnou činnosťou v oblasti predaja. Pozitívna tendencia v hospodárení pokračovala aj 
v roku 2014. V súčasných zložitých ekonomických podmienkach v tuzemsku, ako aj na 
zahraničných trhoch, bol dosiahnutý výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení, 
t.j. zisk vo výške 751 527 EUR, čo predstavuje medziročné zvýšenie zisku o 346 042 EUR.

V Podnikateľskom pláne CHEMOLAK a.s. na obdobie roku 2015 spoločnosť 
predpokladá dosiahnuť medziročný nárast celkového predaja o 6 % so zámerom aktívne 
vyhľadávať nové zákazky, zúčastňovať sa na výberových konaniach, pokračovať v rozširovaní 
siete podnikových predajní, v získavaní nových značkových predajní, ako aj upevňovať 
postavenie na trhu špeciálnou starostlivosťou o zákazníkov obchodných reťazcov a o aktívnu 
penetráciu vybraných zahraničných trhov. Cieľom spoločnosti pre rok 2015 je dosiahnutie 
kladného hospodárskeho výsledku a udržanie konkurenčnej schopnosti na trhu európskych 
výrobcov farieb.

Akcie Plastika, a.s., Nitra sú v portfóliu spoločnosti od decembra 2006.
V dôsledku záverov riadneho valného zhromaždenia Plastika, a.s., konaného dňa 26. 
novembra 2012 došlo k zníženiu podielu Prvá strategická, a.s., na základnom imaní tejto
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spoločnosti na 22,79 %. Nadväzne na závery mimoriadneho valného zhromaždenia 
spoločnosti s konaním dňa 20. februára 2014, bola znížená menovitá hodnota zaknihovaných 
akcií na doručiteľa z portfólia spoločnosti ISIN: CS0008466454, z menovitej hodnoty 7,00 
EUR na menovitú hodnotu 2,00 EUR, s dopadom na zníženie podielu Prvá strategická, a.s., 
na základnom imaní Plastika, a.s., na 4,48 %.
V priebehu hospodárskeho roku 2014 dosiahli tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov 
a služieb 11 696 413 EUR, čo v porovnaní s celkovými tržbami za rok 2013 vo výške 
10 344 966 EUR, je nárast o 1 351 447 EUR. Pri celkových výnosoch 16 439 426 EUR, 
nákladoch 18 131 987 EUR a úhrade splatnej dane z príjmu vo výške 2 889 EUR je  výsledok 
hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení, t.j. strata - 1 695 450 EUR. Výška tejto straty, 
sa v porovnaní so stratou v minulom roku -  4 672 653 EUR, znížila o 2 977 203 EUR, t.j. 
index poklesu 0,36. Vlastné imanie vykázalo kultim u roka 2014 zápornú hodnotu vo výške
- 497 299 EUR.
Hlavným cieľom v Podnikateľskom pláne na rok 2015 je výrazné zlepšenie efektívnosti 
hospodárenia, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie predaja indexom 1,34 stým , že najväčší 
podiel na tomto náraste sa očakáva od zvýšenia predaja fólií, tvaroviek a rúrových systémov. 
Medzi hlavné priority zamerané na zníženie straty patrí znižovanie nákladov vo všetkých 
oblastiach, optimalizácia všetkých výrobných a nevýrobných procesov, znižovanie nákladov 
na jednotku produkcie.

Na Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s., ako sme už v minulosti informovali, 
bol dňa 31.01.2000 vyhlásený konkurz. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa
30.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.01.2008, súd zrušil konkurz na majetok 
úpadcu pre nedostatok majetku ako predpokladu pre konkurz. Uvedené bolo zapísané do 
obchodného registra v konaní č. 33Exre/14/2008 v časti „ukončenie konkurzného konania“ 
a podľa informácií z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I po zápise tejto 
skutočnosti, aj napriek našim urgenciám, vo veci ďalej nekonalo a spoločnosť nebola 
vymazaná z obchodného registra.
V závere roku 2012 sme predložili Okresnému súdu Bratislava I podnet na začatie konania 
o zrušenie tejto spoločnosti, na základe ktorého Okresný súd Bratislava I vykonal šetrenia 
obchodného majetku dopytom na Daňový úrad Bratislava, Krajské riaditeľstvo PZ 
v Bratislave a Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Z uvedeného šetrenia vyplynulo, 
že spoločnosť Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s., je  v katastri nehnuteľností 
evidovaná ako výlučný vlastník garáži v k.ú. Nivy. Nadväzne dňa 11.05.2014 začal súd 
konanie o nariadení likvidácie majetku spoločnosti. Okresný súd Bratislava I uznesením 
z 13.08.2014 nariadil likvidáciu obchodnej spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava 
a.s. a menoval likvidátora. Dňa 28.10.2014 vstúpila spoločnosť do likvidácie.

Na emisii cenných papierov Druhá strategická, a.s. má spoločnosť 12,251 % podiel.
V roku 2014 spoločnosť dosiahla pri výnosoch 3 324 624 EUR a nákladoch 2 476 181 EUR 
kladný výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení vo výške 848 443 EUR.
V porovnaní s rokom 2013, v ktorom bol výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 
vo výške 70 499 EUR, došlo k jeho výraznému nárastu. Rozdelenie vykázaného zisku za rok
2014 bude predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia v júni 2015.

Zásadné zmeny podnikateľskej činnosti v roku 2015 spoločnosť nepredpokladá. 
Zameranie činnosti sa v nasledujúcom období bude orientovať na riadiacu a kontrolnú činnosť 
v spoločnostiach v portfóliu, v ktorých má Druhá strategická, a.s., významný podiel 
z hľadiska výkonu akcionárskych práv.
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Okrem špecifikovaných cenných papierov, mala spoločnosť Prvá strategická, a.s. ku 
koncu hodnoteného obdobia, t.j. k 31. decembru 2014, v držbe vlastné akcie v úhrnnom počte 
45 132 kusov, čo predstavuje 6,823 % podiel z emisie. Vlastné akcie spoločnosť priebežne 
nakupovala od drobných akcionárov v súlade s rozhodnutiami Riadnych valných zhromaždení 
konaných v rokoch 2005 a 2006. V súlade s ustanovením § 20 ods. 1 písm. e) uvádzame, že 
od tohto obdobia ďalšie vlastné akcie spoločnosť nenadobúdala.

6. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2013
Konsolidovaná účtovná závierka podľa Medzinárodných štandardov pre finančné 

výkazníctvo k 31. decembru 2013 za spoločnosť Prvá strategická, a.s. bola zostavená 
v septembri 2014. Spoločnosť Prvá strategická, a.s., nie je cez priame a nepriame podiely 
kontrolovanou spoločnosťou, nevstupuje do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky, nie je 
neobmedzene ručiacim spoločníkom. Povinnosť spoločnosti zostavovať konsolidovanú 
účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie za rok 
končiaci k 31. decembru 2013 vyplýva zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov.

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu 
nepretržitého pokračovania činnosti a do konsolidácie boli zahrnuté spoločnosti:
Dcérska spoločnosť
- vyplýva z vlastníctva 65,75 % podielu spoločnosti CHEMOLAK a.s., Smolenice 

a zahŕňa konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a.s., a jej dcérskych 
spoločností, ktoré spoločnosť je schopná kontrolovať, ako finančnú tak aj prevádzkovú 
činnosť Skupiny, aby z j ej činnosti získavala úžitky.

Pridružený podnik
vyplýva z vlastníctva 22,79 % podielu akcií spoločnosti Plastika, a.s., a jej dcérskych 

spoločností prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke ako pridružený podnik.
Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.
Prvá strategická, a.s., vlastní 14,34 % podiel akcií z pôvodnej emisie CS a 17,15 % podiel 
z emisie SK spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s., na ktorú bol uznesením 
Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 5 K 275/99-1424 zo dňa 30.11.2007, právoplatný dňa
10.01.2008, zrušený konkurz pre nedostatok majetku úpadcu Podnik výpočtovej techniky 
Bratislava a.s.. Z uvedených dôvodov Prvá strategická, a.s., stratila vplyv na Podnik 
výpočtovej techniky Bratislava a.s.
Ocenenie tohto finančného majetku na reálnu hodnotu je vyjadrené zaúčtovaním 
oceňovacieho rozdielu vo výške 100% jeho obstarávacej ceny.

Z Konsolidovanej účtovnej závierky podľa Medzinárodných štandardov pre finančné 
výkazníctvo k 31.12.2013 spoločnosti Prvá strategická, a.s., vyplynuli hospodárske výsledky, 
stav, štruktúra majetku a zdroje jeho krytia, ktoré sú špecifikované v nasledovných účtovných 
výkazoch:

Konsolidovaná súvaha k 31.12.2013,
Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku k 31.12.2013,
Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní k 31.12.2013,
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov k 31.12.2013,
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa IFRS k 31.12.2013,
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KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA k 31.12.2013 (v EUR)

Ukazovateľ Finančné 
výkazy 
k 31.12.2013

Finančné 
výkazy 
k 31.12.2012

Finančné 
výkazy 
k 31.12.2011

Majetok celkom 28 551 936 28 623 551 29 110 749
Dlhodobý majetok celkom 17 108 389 18 090 361 19 018 702
Nehmotný majetok 1 567 277 1 479 652 1 463 730
Pozemky, budovy a zariadenia 13 547 368 13 354 004 13 926 082
Goodwill 0 0 0
Investície v pridruž, podnik, a ostatné podiely 1 037 735 3 243 554 3 613 859
Odložená daňová pohľadávka 0 0 0
Ostatný neobežný majetok 3 709 4 001 4 046
Pohľadávky z obchodného styku a ost. pohľad. 0 0 0
Investície k dispozícii na predaj 952 300 9 150 10 985
Obežný majetok celkom 11 443 547 10 533 190 10 092 047
Zásoby 7 260 854 7 037 928 6 663 070
Investície do nehnuteľností 0 0 0
Majetok určený na predaj 0 0 0
Pohľadávky z obchodného styku a ost. pohľad. 3 843 653 3 127 239 2 956 570
Daňové pohľadávky iné ako daň z príjmov 0 0 1 767
Ostatné krátkodobé aktíva 0 0 0
Peniaze a peňažné ekvivalenty 339 040 368 023 470 640

Vlastné imanie a záväzky 28 551 936 28 623 551 29 110 749
Vlastné imanie celkom 14 698 939 15 638 550 15 855 874
Základné imanie 21 956 835 21 956 835 21 956 835
Vlastné akcie -397 240 -397 240 -412 941
Rezervné a ostatné fondy 3 628 473 3 958 953 3 984 022
Kurzové rozdiely z prepočtu - 734 502 - 589 836 - 640 093
Nerozdelené zisky a straty minulých období - 9 754 627 -9  290 162 -9  031 949
Vlastné imanie skupiny 9 987 140 10613 118 10 788 369
Nekontrolujúce podiely 4 711 799 5 025 432 5 067 505
Záväzky celkom 13 852 997 12 985 001 13 254 875
Dlhodobé záväzky celkom 2 349 866 2 369 462 2 406 728
Dlhodobé ostatné záväzky 618 567 674 958 726 196
Bankové úvery a pôžičky 698 861 575 337 614 137
Záväzky z finančného prenájmu 50 287 29 014 13 424
Dlhodobé rezervy a zamestnanecké pôžičky 32 788 43 136 42 792
Odložený daňový záväzok 949 363 1 047 017 1 010 179
Krátkodobé záväzky celkom 11 503 131 10 615 539 10 848 147
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 3 294 319 2 910 477 2 462 155
Krátkodobé úvery a pôžičky 8 114 932 7 618 846 8 279 658
Záväzky z finančného prenájmu 47 660 21 188 19 460
Rezervy krátkodobé 2 131 2712 2 698
Daňové záväzky 44 089 62 316 84 176
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU k  31.12.2013 (v EUR)

Ukazovateľ Finančné 
výkazy 
k 31.12.2013

Finančné 
výkazy 
k 31.12.2012

Finančné 
výkazy 
k 31.12.2011

Predaj výrobkov, tovaru, služieb a materiálu 29 829 362 27 883 485 24 990 038
Zmena stavu zásob výrobkov a nedokončenej 
výroby -87 091 462 474 927 156
Ostatné prevádzkové výnosy 0 0 0
Aktivované vlastné výkony a výroba 4 702 275 4 185 170 4 418 587
Výnosy 34 444 546 32 531 129 30 335 781
Spotreba materiálu a energie, náklady na 
predané zásoby 25 113 339 23 987 814 22 395 194
Osobné náklady 4 220 080 3 935 873 3 761 272
Odpisy 1 327 676 1 332 761 1 387 233
Ostatné prevádzkové náklady a služby 3 008 267 2 868 979 2 438 593
Náklady 33 669 362 32 125 427 29 982 292
Zisk/strata pred zdanením a finančnými 
operáciami 775 184 405 702 353 489
Úroky -  čisté zisky/straty -206 910 -231 829 -309 239
Kurzové a ostatné finančné čisté zisky/straty - 427 098 8 427 -311 748
Podiel na zisku/strate pridružených spoločností -394 921 -  424 976 - 1 824 425
Zisk/strata z pokrač. činností pred zdanením - 253 745 - 242 676 -  2 091 923
Daň z príjmov 12 260 - 28 794 - 81 227
Zisk/strata po zdanení - 241 485 - 271 470 - 2 173 150
Čistý zisk/strata - 241 485 - 271 470 - 2 173 150
Ostatné komplexné výsledky -zisky/straty:
Výsledok z ukončovaných Činností po zdanení 0 0 0
Kurzové rozdiely z prevodu zahranie, jednotiek - 144 666 50 257 -241414
Čistý zisk/ strata z realizovateľných finan. aktív - 578 977 - 10217 -4 526
Ostatné komplexné zisky/straty - 723 643 40 040 - 245 940
Celkový komplexný zisk/strata za rok po 
zdanení - 965 128 -231430 -  2 419 090
Komplexný výsledok pripadajúci na :
Akcionárov materskej spoločnosti - 635 906 - 196 753 -2187560
Menšinových vlastníkov - 329 222 - 34 677 -231 530
Zisk/strata na akciu - 0,365 - 0,410 - 3,285
Komplexný výsledok na akciu/ strata -1,469 - 0,350 -3  657

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV k 31.12.2013 (v EUR)
Ukazovateľ Finančné 

výkazy 
k 31.12.2013

Finančné 
výkazy 
k 31.12.2012

Finančné 
výkazy 
k 31.12.2011

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 886 810 1 060 826 1 851 525
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti - 1 549 298 - 431 107 - 2 863 621
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 633 505 - 732 336 504 378
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 
na začiatku obdobia 368 023 470 640 978 358

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 
na konci obdobia 339 040 368 023 470 640
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Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013 vykonala spoločnosť 
Audit -  Grácia s.r.o., Licencia SKAU č. 313, IČO 36 771 619 Bratislava s uvedením záverov 
v Správe nezávislého audítora z 3. októbra 2014, z ktorej vyplynulo:
Názor
„Podľa nášho názoru, okrem vplyvu potenciálnych úprav, ktoré by mohli byť nevyhnutné 
podľa bodu 1 a 2 v časti Obmedzenia rozsahu, konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti 
Prvá strategická, a.s., poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie 
Spoločnosti k 31. decembru 2013, konsolidovaný výsledok jej hospodárenia a konsolidované 
peňažné toky za rok končiaci k 31. decembru 2013, v súlade s Medzinárodnými štandardami 
finančného výkazníctva v platnom znení prijatom Európskou úniou.
Zdôraznenie skutočnosti:
Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme, že v časti poznámky ku konsolidovanej účtovnej 
závierke nie sú uvedené kompletné informácie o spriaznených osobách.“

Nadväzne bola spracovaná Konsolidovaná výročná správa za rok končiaci 31. 
decembra 2013, ktorá bola spolu s Konsolidovanou účtovnou závierkou spoločnosti Prvá 
strategická, a.s., podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo k 31. decembru 
2013, ako aj Správy nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správy o overení 
súladu Konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou, zverejnená v 
decembri 2014 na intemetovej stránke www.prvastrategicka.sk, uložená do elektronickej 
databázy Národnej banky Slovenska, Burzy cenných papierov Bratislava, a.s. a Daňového 
úradu Bratislava.

7. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na 
Slovensku

Súčasťou výročnej správy je Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia 
spoločností na Slovensku, v ktoré obsahuje plnenie jednotlivých ustanovení § 20 ods. 6 a 7 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré vyplývajú zo 
stanov, interných predpisov a postupov uplatňovaných v činnosti Prvá strategická, a.s..

Predmetné vyhlásenie uvádza spoločnosť Prvá strategická, a.s., t.j. účtovná jednotka, 
ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ako 
osobitnú časť výročnej správy každoročne počnúc rokom 2007. Od tohto obdobia je verejne 
prístupný na stránke www.prvastrategicka.sk. ako každoročná súčasť výročnej správy 
spoločnosti predkladanej valnému zhromaždeniu.

8. Podnikateľský zámer na rok 2015

V priebehu roka 2015 sa činnosť predstavenstva, okrem zabezpečovania bežnej činnosti 
spoločnosti a plnenia úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov pre obchodnú 
spoločnosť, orientuje hlavne na nasledovné oblasti:

dôsledné plnenie povinnosti emitenta, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu zverejňovaním finančných správ, predbežných vyhlásení a ostatných 
regulovaných informácií podľa § 34 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov 
v znení neskorších predpisov a jednotlivých ustanovení § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
priebežné sledovanie vývoja hospodárskych výsledkov a hodnotenie štruktúry 
ekonomických ukazovateľov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,

Prvá strategická, a.s. 16 Výročná správa 2014

http://www.prvastrategicka.sk
http://www.prvastrategicka.sk


prioritou v činnosti orgánov spoločnosti v hospodárskom roku 2015 je aktívne pôsobiť 
v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s., so sídlom v Smoleniciach, ako aj v spoločnosti 
Plastika, a.s., so sídlom v Nitre,

- hodnotenie priebežného vývoja predaja ťažiskových produktov spoločností na domácom 
trhu a v zahraničí, odporúčanie opatrení spojených s optimalizáciou organizačnej štruktúry 
s nadväzným dopadom na znižovanie nákladov a s pozitívnym odrazom do vyššej tvorby 
zisku
spoločným cieľom akcionára, štatutárnych, dozorných orgánov a výkonného manažmentu 
v roku 2015, je sústavné zlepšovanie činnosti spoločností konsolidovaného celku 
rozširovanie súčasných pozícií na trhoch, včasné reagovaním na konkurenčný tlak 
domácich a zahraničných výrobcov a v súčasných mimoriadne zložitých podmienkach 
prekonávaním pôsobenia negatívnych vonkajších vplyvov s cieľom zlepšovania 
hospodárskych výsledkov.

Bratislava 28. apríla 2015

Predstavenstvo 

Prvá strategická, a.s.
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