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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom a štatutárnemu orgánu spoločnosti Prvá strategická, a. s. a Výboru pre audit

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a. s., Trnavská cesta 
27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 001 („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. 
decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, 
ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje

pravdivý a verný

obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a  výsledku jej hospodárenia za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards 
on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je  uvedená v odseku 
Zodpovednost audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa 
ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) 
týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej 
závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme 
presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ 
pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu
KÍ účové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom 
audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa 
zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a  pri formulovaní nášho názoru 
na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Ocenenie dlhodobého finančného majetku

Pozri Informácie o prijatých postupoch bod 3) a Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky 
súvahy bod 1) v poznámkach k individuálnej účtovnej závierke.

Podielové cenné papiere a podiely Vyhodnotili sme nastavenie a otestovali 
v dcérskych účtovných jednotkách sú efektívnosť interných kontrol v rámci



ocenené metódou vlastného imania podľa 
hospodárskych výsledkov tejto spoločnosti, 
vykázaných v účtovnej závierke.
Podielové cenné papiere a  podiely 
v účtovných jednotkách, v ktorých podiel na 
hlasovacích právach spoločnosti je  menej 
ako 20 %-ný sú ocenené trhovou cenou 
podľa Kurzového lístka akcií a podielových 
listov zo dňa 31.12.2018 vyhláseného 
Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. 
Ocenenie reálnou hodnotou a  súvisiace 
úpravy ocenenia môžu byt’ subjektívne. 
Toto tvrdenie je  znásobené, keď sa trh 
spolieha na ocenenia založené na modeloch 
alebo situáciách s nízkou likviditou alebo 
obmedzenou možnosťou získať ceny 
z funkčného trhu.
Z dôvodu dôležitosti finančného majetku 
(97 % celkových aktív Spoločnosti) 
a súvisiacej neistoty odhadu ide o kľúčovú 
záležitosť auditu.

oceňovania údajov a  overovania cien. 
Vykonali sme dostatočné postupy 
v oblastiach vysokého rizika a odhadov. 
Naše postupy sa zamerali na porovnanie 
úsudkov spoločnosti na trh a na nezávislé 
ocenenie.
Aby sme mohli vyhodnotiť správnosť 
ocenenia dlhodobého finančného majetku, 
otestovali sme hlavné vstupy, predpoklady 
a modely použité pri ocenení, pričom sme 
naše výsledky porovnali s ocenením 
Spoločnosti.
Zamerali sme sa na to, či zverejnenia 
Spoločnosti v rámci účtovnej závierky vo 
vzťahu k oceneniu dlhodobého finančného 
majetku sú v súlade s účtovnými 
požiadavkami Zákona o účtovníctve.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je  zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala 
pravdivý a  verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje 
za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je  štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je  to potrebné, a za použitie predpokladu 
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť 
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je  získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu 
audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je  uistenie vysokého stupňa, ale nie je  zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí 
významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu 
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že 
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, 
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 
auditu uplatňujeme odborný úsudok a  zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem 
toho:

•  Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy 
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a  vhodné



na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v 
dôsledku podvodu je  vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže

•  zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.

•  Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli 
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom 
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

•  Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a  účtovných metód a  primeranosť 
účtovných odhadov a  uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 
orgánom.

•  Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov 
záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo 
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite 
pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme 
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej 
závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše 
závery vychádzajú z  audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy 
audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane 
pokračovať v nepretržitej činnosti.

•  Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane 
informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené 
transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu 
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných 
nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné 
požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných 
skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu 
nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností 
komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri 
audite účtovnej závierky bežného obdobia, a  preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich 
zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že 
určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že 
nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa 
štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom spoločnosti dňa 
21.6.2018 na základe nášho schválenia valným zhromaždením spoločnosti. Celkové 
neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky a našich 
opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 5 rokov.



Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je  zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa 
nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je  našou zodpovednosťou oboznámenie sa s 
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo 
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme 
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje 
zákon o účtovníctve.
N a základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou 

závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme 
získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné 
nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy 
audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit
Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je  konzistentný so správou vypracovanou pre 
Výbor pre audit spoločnosti, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je  dátum vydania tejto 
správy.

Neaudítorské služby
Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných 
požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone 
auditu sme zostali nezávislí od spoločnosti.

Bratislava, 4. apríl 2019, okrem časti správy „Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo 
výročnej správe“, pre účely ktorej je  dátum našej správy 30. apríl 2019.

Ing. Vladimír Kolenič 
Zodpovedný audítor 
Licencia SKAU č. 203

Overovateľ: INTERAUDIT Group, s.r.o.
Šancova 102/A, 831 04 Bratislava 
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 16969/B 
IČO: 35 743 409 
Licencia SKAU č. 168



Prvá strategická, a.s.
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka č. 1237/B 

IČO 35 705 001

V Ý R O Č N Á  SPR Á V A  

za rok 2018



1. Úvodná časť -  Všeobecné údaje o spoločnosti

1.1. Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno : Prvá strategická, a.s.
Sídlo : Trnavská cesta 27/B, 83 1 04 Bratislava
IČ O : 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 1 v oddiel i Sa, 
vložka Číslo 1237/B.
Prvá strategická, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Predstavenstvo:
Vznik funkcie predsedu a členov predstavenstva
JUDr. Vladimír Balaník predseda predstavenstva, 19.06.2014 
Ing. Ľubomíra Jambrichová Člen predstavenstva, 19.06.2014 
Vlasta Zvachová člen predstavenstva, 22.06,2018
Dozorná rada:
Vznik funkcie predsedu a členov dozornej rady
Ing. Tibor Izák predseda dozornej rady, 19.06.2014
Milada Klimová člen dozornej rady, 19.06,2014
Ing. Renáta Ciŕríková Člen dozornej rady, 22.06.2018

1.2. Akcie a štruktúra akcionárov 
Akcie
Forma: akcie na doručiteľa
P o doba: zaknihované
M enovitá hodnota : 33,194 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 k 21.júnu 2018 s podielom nad 10 %  z emisie v tomto roku nasledovná:

Obchodné meno______________ Sídlo_______________________________Počet akcii_____ % z emisie
Helston Investments a,s, Praha právnická osoba cudzinec
Druhá strategická, a.s. Bratislava právnická osoba tuzemec
Inťinity ELITE, o, c, p., a.s, Bratislava právnická osoba tuzemec 
MH Manažment, a.s. Bratislava právnická osoba tuzemec

128 452 19,42
167 989 25,40
134 099 20,27
76 750,67 11,60

Prvá strategická, a.s. 2 Výročná správa 2018



2. Vývoj Spoločnosti

2.1. Vznik
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

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

manažmentu zabezpečuje predstavenstvo, ktoré v roku 2018 pracovalo v tomto zložení :
JUDr. Vladimír Balaník vykonával funkciu predsedu predstavenstva, Ing.Ľubomíra 
Jambrichová a Vlasta Zvachová vykonávali funkciu Člena predstavenstva.

V roku 2018 sa uskutočnilo 8 zasadnutí predstavenstva. Program jednotlivých 
zasadnutí bol zameraný na rozhodujúce oblasti činnosti a to hlavne na:

- kontrolu plnenia uznesení schválených na riadnom valnom zhromaždení,
- zhodnotenie hospodárskych výsledkov Spoločnosti, preverenie vzájomných väzieb 

riadnej individuálnej účtovnej závierky, prerokovanie Správy nezávislého audítora 
kriadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017,

- postup prípravy, program, organizačné zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia, 
prehodnotenie jednotlivých ustanovení Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu správy 
a riadenia spoločností na Slovensku, spracovanie a prerokovanie materiálov 
predkladaných k bodom programu riadneho valného zhromaždenia za rok 2017,

- návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia k úhrade straty za rok 2017,
- prerokovanie návrhu na výkon auditu v orgánoch spoločnosti a nadväzné odporúčanie 

audítora pre riadne valné zhromaždenie na overenie riadnej individuálnej 
a konsolidovanej účtovnej závierky, ako aj príslušných výročných správ za rok 2017,

- zhodnotenie priebehu a prijatých záverov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti 
konaného dňa 21. j úna 2018,

- priebežné hodnotenie vývoja hospodárskych výsledkov, prerokovávanie finančných 
správ emitenta predkladaných Národnej banke Slovenska a Burze cenných papierov 
v Bratislave, a.s., s nadväzným zabezpečovaním ich zverejnenia v tlači a na webovom 
sídle spoločnosti,

- posúdenie záverov Konsolidovanej účtovnej závierky podľa Medzinárodných 
štandardov pre finančné výkazníctvo k 31.12.2017, ako aj nadväznej Správy 
nezávislého audítora z jej overenia,

- prehodnotenie Konsolidovanej výročnej správy spoločnosti za rok 2017, ako aj Správy 
o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou 
závierkou za rok končiaci 31. decembra 2017,

- splnenie oznamovacej povinnosti emitenta podľa prislušných ustanovení zákona 
o burze cenných papierov v nadväznosti na oznámenie akcionárov o nadobudnutí akcií 
spoločnosti s limitom vyšším ako 15 % na základnom imaní,

- priebežné riešenie v bežnej Činnosti spoločnosti a zákonom stanovených povinností.

Prvá strategická, a.s. Výročná správa 2018



2.2.2. Dozorná rada
V priebehu roku 2018 pracovala dozorná rada v zložení:

Ing. Tibor Izák vykonával funkciu predsedu dozornej rady, M ilada Klimová a Ing, Renáta 
Cifríková sú Členky dozornej rady.
V oblasti kontrolnej činnosti pôsobí v spoločnosti dozorná rada vykonávajúca činnosti výboru 
pre audit. Jej povinnosti zabezpečujú všetci Členovi dozornej rady.
Výsledky kontrolnej činnosti a stanoviská k návrhom predstavenstva predkladané riadnemu 
valnému zhromaždeniu sú uvedené v samostatnej Správe dozornej rady.

3. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti
Stav majetku, zdrojov jeho krytia a výsledky podnikateľskej činnosti Spoločnosti 

za rok 2018 sú nasledovné:

3.1. Majetok, vlastné imanie a záväzky
3.1.1. STRANA AKTÍV - Majetok 

Celkový majetok spoločnosti k 31.12.2018 vo výške 12 355 561 EUR tvoril:
•  neobežný majetok 11 716 326 EUR má 94,83% podiel na celkových aktívach.

Do tejto skupiny aktív je  zahrnutý dlhodobý finančný majetok v dcérskej účtovnej 
jednotke CHEMOLAK a.s., Smolenice 1 l 517 462 EUR. Ostatné realizovateľné cenné 
papiere spoločnosti Druhá strategická, a.s., Bratislava 198 864 EUR. Ocenenie tohto 
finančného majetku bolo vykonané nasledovne:
o  cenné papiere spoločnosti CHEMOLAK a.s., Smolenice metódou vlastného 

imania, pričom východiskom pre ocenenie bolo vlastné imanie spoločnosti 
k 31.12.2018

o cenné papiere spoločnosti Druhá strategická, a.s,, Bratislava boli ocenené trhovou 
cenou

•  obežný majetok 639 177 E U R  s podielom tohto majetku na celkových aktívach 
5,17%. Do tejto skupiny aktív sú patria:

o  dlhodobé pohľadávky vo výške 3 953 EUR. v ktorých je  zahrnutá odložená 
daňová pohľadávka za nedaňové rezervy na účtovnú závierku a dočasné 
položky nákladov nájomného a služieb neuhradené v roku 2018 

o  krátkodobé pohľadávky v súhrnnej výške 235 784 EUR, čo sú ostatné 
krátkodobé pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám vo výške 
235 784 EUR

o krátkodobý finančný majetok predstavujúci hodnotu vlastných akcií 397 240 
EUR

o finančné účty, t.j. peniaze a účet v banke v súhrnnej výške 2 200 EUR.
•  časové rozlíšenie 58 EUR tvoria náklady budúcich období krátkodobé, t.j. poistné 

v čiastke 50 EUR a doména v čiastke 8 EUR.

3.1.2. STRANA PASÍV - Vlastné imanie a záväzky
Zdroje krytia majetku v súhrnnej výške 12 355 561 EUR vykazovali k 3 l , 12.2018 nasledovnú 
štruktúru :

• vlastné imanie 12 322 152 EUR s podielom na celkových pasívach 99,73%. Jeho 
vnútorná štruktúra bola ku koncu roka nasledovná:
- základné imanie zapísané v obchodnom registri vo výške 21 956 835 EUR,
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- zákonné rezervné fondy celkom vo výške 2 790 376 EUR, Z tejto hodnoty tvoril 
zákonný rezervný a nedeliteľný fond 2 393 136 EUR a rezervný fond na vlastné 
akcie 397 240 EUR, Výška tohto fondu predstavuje hodnotu 45 132 kusov 
vlastných akcií, ktoré Spoločnosť nadobudla 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  12,71 % podiel 
zákonných rezervných fondov,

- oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku v súhrnnej 
výške -  2 997 149 EUR,

- neuhradená strata minulých rokov dosiahla -  9 362 161 EUR,
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -  65 749 EUR,

Z celkového počtu zaknihovaných 661 470 akcií na doručiteľa, v menovitej hodnote 
33,194 EUR, pripadá k 31.12.2018 vlastný majetok na 1 akciu v hodnote 18,628 EUR.

• záväzky celkom 33 409 EUR tvorili len krátkodobé záväzky, konkrétne záväzky
z obchodného styku a krátkodobé rezervy v tejto vnútornej štruktúre:
- na krátkodobých záväzkoch 28 908 EUR sa v rozhodujúcej miere podieľali ostatné 

záväzky z obchodného styku 14 659 EUR, hlavne za vedenie účtovníctva, odborné 
poradenstvo a konzultačné služby, ďalej záväzky voči členom orgánov spoločnosti 
12 447 EUR, ktoré vyplynuli z nevyplatených odmien za IV. štvrťrok 2018 
s nadväznými záväzkami so sociálneho poistenia 1 228 EUR a daňovými 
záväzkami 574 EUR,

- krátkodobé rezervy 4 501 EUR tvoria ostatné rezervy, určené hlavne na služby 
súvisiace so zostavením, ako aj s auditom riadnej individuálnej a konsolidovanej 
účtovnej závierky k 31.12.2018 a ich zverejnením v predpokladanej výške 
očakávaného záväzku,

- na financovanie svojich potrieb spoločnosť v priebehu roku 2018 nevyužívala 
bankové úvery.

3.1.3. Hospodárske výsledky

Výsledky z hospodárskej činnosti spoločnosti sú za rok 2018 v nasledovnej Štruktúre
ekonomických ukazovateľov v EUR:
Výnosy celkom 5 867
Náklady celkom 73 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -68 064
v tom:

o  výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti - 73 593
o  výsledok hospodárenia z finančnej Činnosti 5 529

Daň z príjmov -2 315
daň z príjmov odložená -2315

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení - 65 749

Výnosy
Na ich úhrnnej tvorbe vo výške 5 867 EU R sa podieľali: 

o  ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 172 EUR 
o  výnosové úroky 5 695 EUR.
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Náklady
Z celkových nákladov 
tvorili:

Náklady na hospodársku činnosť vo výške
v tom :

o  spotreba materiálu, energie a ostatné dodávky 
o  služby 
o  osobné náklady

z toho: odmeny Členom orgánov spoločnosti 
mzdové náklady 
náklady na sociálne poistenie 
dane a poplatky 

• ostatné náklady na hospodársku činnosť 
Náklady na finančnú činnosť vo výške 
v tom sú zahrnuté len ostatné náklady na finančnú činnosť

73 931 

73 765

146
54 957
18 529
13 024

1 500
4 005

33
100

166
166

Spoločnosť nemá v nákladoch zahrnuté náklady na činnosť výskumu a vývoja z dôvodu, že 
túto Činnosť nevykonáva.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Zo zhodnotenia celkových výnosov 5 867 a celkových nákladov 73 93 1 a po zúčtovaní 

dane z príjmov odloženej vo výške -  2 315 za rok 2018, vyplynul výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie po zdanení, t,j. strata vo výške 65 749 EUR,

Predstavenstvo spoločnosti na základe zhodnotenia riadnej individuálnej 
účtovnej závierky k 31.12.2018 a výsledku jej audítorského overenia, navrhne riadnemu 
valnému zhromaždeniu za rok 2018

s c h v á l i ť :
• riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2018
• rozdelenie výsledku hospodárenia po zdanení, t.j. strata -65 749,41 EUR 

preúčtovať nasledovne :
o  na neuhradenú stratu minulých rokov -65 749,41 EUR.

Vývoj rozhodujúcich ukazovateľov za rok 2018 a ich porovnanie za 
predchádzajúce účtovné obdobia 2017 a 2016_____
SÚVAHA v EUR 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Strana aktív
SPOLU MAJETOK 12 355 561 13 696 898 13 183 260
A._____Neobežný majetok 11 716 326 13 012 364 12 765 900
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0
A ,111. Dlhodobý finančný majetok 1 I 716 326 13 012 364 12 765 900
A .ni 1. Podielové cenné papiere a podiely 
_______ v prepojených účtovných jednotkách 1 I 517 462 12 133 385 12 169 308
A.ni.2. Podielové cenné papiere a podiely 

s podielovou účasťou okrem 
_______ v prepojených účtovných jednotkách
A.ni.3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a 
________podiely____________________________ 198 864 878 979 596 592

0 0 0
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B. Obežný majetok 639 177 684 340 417 113
B.H. Dlhodobé pohľadávky 3 953 1 638 2 205
B. 11.8. Odložená daňová pohľadávka 3 953 1 638 2 205
B.Tľľ. Krátkodobé pohľadávky 235 784 130 589 0
B.III, I Pohľadávky z obchodného styku 500 0
B.HLI c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku 500 0
B.III,3, Ostatné pohľadávky voči prepojeným 

účtovným jednotkám 235 784 130 089 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok 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 2 200 154 873 17 668
B .V .l. Peniaze 61 162 274
B. V,2. Učty v bankách 2 139 154 711 17 394v
C. Časové rozlíšenie 58 194 247
C. 1. Náklady budúcich období dlhodobé 82 128
C.2. Náklady budúcich období krátkodobé 58 112 119
Strana pasív
SPOLU VLASTNE IMANIE A ZAVAZKY 12 355 561 13 696 898 13 183 260
A. Vlastné imanie 12 322 152 13 683 939 13 167 731
A.l. Základné imanie súčet ( r. 82 až 84 21 956 835 21 956 835 21 956 835
A.I, I , Základné imanie 21 956 835 21 956 835 21 956 835
A.L2 Zmena základného imania 0 0 0
A.II. Emisné ážio 0 0 0
A.l11. Ostatné kapitálové fondy 0 0 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy 2 790 376 2 763 402 2 763 402
A.IV. 1 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 393 136 2 366 162 2 366 162
A, IV,2 Rezervný fond na vlastné akcie a podiely 397 240 397 240 397 240
A.V. Ostatné fondy zo zisku 0 0 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia - 2 997 149 - 1 701 112 - 1 947 575
A.VI. 1 Oceňovacie rozdiely z precenenia 

majetku a záväzkov - 2  997 149 - 1 701 112 - 1 947 575
A.VII. Výsledok hospodár, minulých rokov - 9  362 161 - 9 604 931 - 9  413 099
A, VII, 1 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 0
A.Vn.2. Neuhradená strata minulých rokov - 9  362 161 - 9  604 931 - 9  413 099
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie po zdanení - 65 749 269 745 - 191 832
B. Záväzky 33 409 12 959 15 529
B.I. Dlhodobé záväzky 0 0 0
B.II. Dlhodobé rezervy 0 0 0
B.I 11. Dlhodobé bankové úvery 0 0 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet 28 908 8 458 11 028
B.IV .l. Záväzky z obchodného styku 14 659 3 690 6 260
B.IV. 1 .c.Ostatné záväzky z obchodného styku 14 659 3 690 6 260
B.IV.5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 12 447 2 4 1 6 2 4 1 6
B.IV.7. Záväzky zo sociálneho poistenia 1 228 1 305 1 305
B.IV.8. Daňové záväzky a dotácie 574 1 047 1 047
B.V. Krátkodobé rezervy 4 501 4 501 4 501
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B. V. 1. Zákonné rezervy 0 0 0
B.V.2. Ostatné rezervy 4 501 4 501 4 501
B.VI. Bežné bankové úvery 0 0 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0
C. Časové rozlíšenie 0 0 0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

v
Čistý obrat 0 0 0
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 172 1 046 0

1, Tržby z predaj a tovaru 0 0 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 0 0
111. Tržby z predaj a sl uži eb 0 0 0
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 172 1 046 0

Náklady na hospodársku činnosť spolu 73 765 74 104 75 554
B. Spotreba materiálu, energie a ost. neskl. dod. 146 122 125
D. Služby (účtová skupina 51) 54 957 55 889 56 884
E. Osobné náklady 18 529 17 993 16 940
E. 1. M zdové náklady 1 500 700 700

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti 13 024 13 176 12 590
3. Náklady na sociálne poistenie 4 005 4 117 3 650

F, Dane a poplatky 33 0 5
J. Ostatné náklady na hospodársku Činnosť 100 100 1 600

Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti - 73 593 - 73 058 - 75 554
Pridaná hodnota - 55 103 - 56 011 - 57 009
Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 695 344 023 115 434

Vili. Tržby z predaja cenných papierov 228 500 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 115 434 115 434
IX, 1. Výnosy z cenných papierov a podielov od 

prepojených účtovných jednotiek 115 434 115 434
XI, Výnosové úroky 5 695 89 0
XI.2. Ostatné výnosové úroky 5 695 89 0
XII. Kurzové zi sky 0 0 0

Náklady na finančnú činnosť spolu 166 173 228 680
K, Predané cenné papiere 1 137 921 0
M. Opravné položky k finančnému majetku - 1 137 921 228 500
N, N ákl adové ú roky 0 0 0
0 . Kurzové straty 0 0 0
Q, Ostatné náklady na finančnú činnosť 166 173 180

Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti 5 529 343 850 - 113 246
Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie pred zdanením - 68 064 270 792 - 188 800

R. Daň z prí jmov - 2  315 1047 3 032
R. 1. Daň z príjmov splatná 480 480
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R.2. Daň z príjmov odložená - 2  315 567 2 552
Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení_______________ 65 749 269 745 191 832

PREHĽAD PENAZNYCH TOKOV v EUR  
pri použití nepriamej metódy________________

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej 

činnosti (+/-)_____________________ 152 673 91 295 17 267
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti 0 228 500 0
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 0
D. Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných 

prostriedkov__________________________ -152 673 137 205 17 267
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 154 873 17 668 401
F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na konci účtovného obdobia 2 200 154 873 17 668
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. 

ekvivalentov na konci účtovného obdobia 2 200 154 873 17 668

4. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018

4.1. Informácie podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov

V súlade s uvedenými ustanoveniami zákona uvádzame nasledovné údaje:
- Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku, konkrétne 

vyjadrenia uvedené v rámci Špecifikovanej štruktúry k jednotlivým princípom, neobsahujú 
žiadne odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti. Predmetné vyhlásenie tvorí prílohu 
Výročnej správy za rok 2018 a je  verejne dostupné na webovom sídle 
www.prvastrategicka.s k ,

- informácie o zložení a činnosti orgánov Spoločnosti, o riadení a vykonávania činností 
výkonného manažmentu predstavenstvom, o pôsobení dozornej rady vykonávajúcej 
činnosti výboru pre audit v oblasti kontrolnej činnosti, sú uvedené v časti 2,2. Organizačná 
štruktúra spoločnosti,

- najvyšším orgánom Spoločnosti je  valné zhromaždenie. Činnosť, právomoci valného 
zhromaždenia, opis práv akcionárov a postupy ich vykonávania, upravujú právne predpisy 
a Stanovy Prvá strategická, a.s.,

- vnútornú kontrolu zabezpečujú Členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady a audítor. 
Členovia predstavenstva pravidelne hodnotia aktuálny stav hospodárenia so zameraním na 
štruktúru výnosov a nákladov, pohľadávok a záväzkov, ako aj tok peňazí. Všetky oblasti 
riadenia Spoločnosti, ktorého súčasťou je  aj riadenie rizík vo vzťahu k účtovnej závierke, 
zabezpečuje predstavenstvo,

- štruktúra základného imania spoločnosti sa skladá zo 661 470 kusov kmeňových akcií na 
doručiteľa v dematerializovanej podobe. Akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.,

- obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov nie je  viazané na žiadnu akciu z emisie,

0 0
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kvalifikovanú účasť na základnom imaní majú právnické osoby, ktoré vlastnia viac ako 
10 % akcií spoločnosti. Ich štruktúra je  uvedená v Časti 1. Úvodná Časť -  Všeobecné 
údaje o spoločnosti,
spoločnosť neeviduje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami 
kontroly alebo obmedzením hlasovacích práv,
obmedzenie hlasovacích práv sa vzťahuje, v súlade s § 161d ods. 1 Obchodného 
zákonníka, na vlastné akcie,
nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť 
k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov alebo k obmedzeniam hlasovacích práv, 
rozhodnutie o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií nespadá do právomoci 
Štatutárneho orgánu, uvedené v súlade so Stanovami spoločnosti je  v kompetencii výlučne 
valného zhromaždenia,
neexistujú žiadne dohody, kde by bola Spoločnosť zmluvnou stranou, ani dohody 
upravujúce ponuky na prevzatie,
pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov Štatutárneho orgánu, vrátane 
právomoci tohto orgánu, ako aj postupy pri zmene stanov, podrobne konkretizujú Stanovy 
spoločnosti,
medzi spoločnosťou a Členmi štatutárneho a dozorného orgánu je  uzatvorená Zmluva 
o výkone funkcie, ktorá konkretizuje práva a povinnosti, zodpovednosť za škodu, 
podmienky zániku funkcie, stanovuje výšku mesačnej odmeny a spôsob výplaty, 
spoločnosť nemá zamestnancov, t.j, uzatváranie zmlúv so zamestnancami nie je  aktuálne, 
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,
Štruktúra akcionárov je  podľa výpisu od Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. 
Bratislava, ku konaniu riadneho valného zhromaždenia dňa 21. júna 2018:

Typ majiteľa CP Počet CP Percentuálny
podiel

Počet
akcionárov

Percentuálny
Podiel

Právnická osoba tuzemec 432 125,67 65,33 15 0,3195
Právnická osoba cudzinec 130 107 19,67 4 0,0852
Fyzická osoba tuzemec 97 370,33 14,72 4 618 98,3600
Fyzická osoba cudzinec 1 867 0,28 58 1,2354
Spolu 661 470 100% 4 695 100%
- po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu,

4.2. Účtovné výkazy a Správa nezávislého audítora
Neoddeliteľnou súčasťou Výročnej správy za rok 2018 sú :

• Výkaz ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA zostavená k 31.12.2018 zo dňa 20. marca 2019 a 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31,12,2018 spolu s Prehľadom 
peňažných tokov pri použití nepriamej metódy,

• Správa nezávislého audítora INTERAUDIT Group s.r.o. Bratislava akcionárom 
a štatutárnemu orgánu spoločnosti Prvá strategická, a.s., a Výboru pre audit z overenia 
účtovnej závierky k 31.decembru 2018 zo dňa 4. apríla 2019.

Výkaz riadnej individuálnej účtovnej závierky a Poznámky individuálnej účtovnej 
závierky k 31.12.2018, spolu so Správou nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky 
spoločnosti Prvá strategická, a.s, za rok končiaci 31. decembra 2018 sú dostupné na webovom 
sídle spoločnosti www.prvastrategicka.sk v Časti Výsledky hospodárenia.
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5. Štruktúra portfólia spoločnosti

Podľa Stavového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov, vydaného JELLYF1SH 
o.c.p., a.s., Člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., so sídlom BBC 1, 
Plynárenská I, 821 09 Bratislava -  mestská časť Ružinov mala spoločnosť k 31.12.2018 
vo svojom portfólíu akcie nasledovných spoločností:

Akciová spoločnosť ISIN Počet Podiel z emisie
akcií CP v %

CHEMOLAK a.s., Smolenice CS0009006754 329 811 65,749 
Z celkového počtu akcií sú blokované cenné papiere v počte 170 551 s menovitou hodnotou 
5 661256 EUR na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na cenné papiere č. 
007/2009/CP/4 zo dňa 6. mája 2013 -  ničenie akciami CHEMOLAK a.s. za bankový úver, 
ktorý poskytla Exportno -  Importná banka Slovenskej republiky Bratislava spoločnosti 
Plastika, a.s., Nitra, v ktorej mala v tom čase spoločnosť podstatný vplyv.

Druhá strategická, a.s,, Bratislava SK 1120005337 99 432 12,251

Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.
CS0009003454 10 394 14,337
SK 1120005006 12 006 17,151

Zo stručného zhodnotenia vývoja v roku 2018 v spoločnostiach v portfóliu vyplýva:

V spoločnosti CHEM OLAK a.s., Smolenice je  Prvá strategická, a.s., dlhodobo 
majoritným akcionárom s nezmeneným podielom 65,749 % z emisie.
Hospodárske výsledky spoločností CHEMOLAK a. s. odzrkadľovali situáciu v odvetví 
chemikálií a chemických výrobkov roku 2018, Spoločnosť síce dosiahla mierny medziročný 
nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb o 364,8 tis. EUR, ale výsledkom 
hospodárenia bola strata v hodnote - 865,1 tis. EUR, Hlavnou príčinou bolo nedostatočné 
zohľadnenie zvýšenia cien vstupov v realizačných cenách vychádzajúce z konkurenčnej 
trhovej situácie. Významný vplyv na pokles výkonnosti finny malo i zavedenie zákonom 
stanovených zvýšených príplatkov za nadčas, nočnú prácu, víkendov a sviatkov. Výrazný 
vplyv na hospodársky výsledok malo aj výrazné zvýšenie nákladov na energie počas prvých 
troch mesiacov roka 2018, ktoré bolo spôsobené nepriaznivým počasím.
Pridaná hodnota poklesla o 5,8 tis. EUR, rentabilita tržieb sa znížila medziročne z -1,56 % na
- 3,11 %. Dôležitý ukazovateľ rentability a EBITDA síce poklesol, ale zostal v plusovej 
hodnote 490,7 tis. EUR.

Vlastný kapitál spoločnosti bol ku koncu roka 2018 v hodnote 17 517,3 tis. EUR a 
zásoby v hodnote 7 215,5 tis. EUR. Bežné bankové úvery ostali v približne rovnakej hodnote 
9 483,0 tis. EUR, dlhodobé bankové úvery mierne poklesli z 268,9 tis. EUR na 245,4 tis. EUR

Z emisie cenných papierov má spoločnosť Druhá strategická, a.s. 12,251 % podiel.
V roku 2018 pri celkových výnosoch 1 992 tis. EUR a celkových nákladoch 8 040 tis. EUR 
bol výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení strata vo výške 6 048 tis. EUR. 
Nosnými položkami výnosov z hospodárskej činnosti boli tržby z predaja služieb. Z finančnej 
Činnosti to boli tržby z predaja vlastných akcií. Rozhodujúcimi položkami finančných 
nákladov boli náklady na predané cenné papiere a ostatné náklady na finančnú Činnosť,

v
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ktorých súčasťou je  náklad vo výške 5 360 tis, EUR na precenenie podielu v spoločnosti 
DEVELOPMENT4, a.s. z titulu zníženia základného imania v tejto spoločnosti. Zásadné 
zmeny podnikateľskej činnosti v roku 2019 spoločnosť nepredpokladá. Zameranie činnosti sa 
v nasledujúcom období bude orientovať na riadiacu a kontrolnú Činnosť v spoločnostiach 
vportfóliu, v ktorých má Druhá strategická, a.s,, významný podiel z hľadiska výkonu 
akcionárskych práv.

Na Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s., ako sme už v minulosti informovali, 
bol dna 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 1 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 tohto 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. Spoločnosť vstúpila do likvidácie v októbri 2014.

Okrem špecifikovaných cenných papierov uvedených akciových spoločností, mala 
Prvá strategická, a.s., k 31. decembru 2018 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 dňa 11,08,2005 a 22,08,2006. V súlade s ustanovením § 20 ods. 1 písm, e) 
uvádzame, že od tohto obdobia ďalšie vlastné akcie Spoločnosť nenadobúdala.

6. Konsolidovaná účtovná závierka podľa Medzinárodných štandardov pre 
finančné výkazníctvo Prvá strategická, a.s., k 31.12.2018

V zmysle zákona č, 431/2002 Z, z, o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
vyplýva povinnosť spoločnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade 
s Medzinárodnými Štandardami pre finančné vykazovanie (1FRS) za rok končiaci 31.12.2018,

Konsolidovaná účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého 
pokračovania činnosti. Údaje sú vykázané v celých eurách. 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.
Do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s., bola zahrnutá dcérska 
spoločnosť CHEM OLAK a.s. vyplýva z vlastníctva 65,75% podielu spoločnosti 
CHEMOLAK a.s., a zahŕňa konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a.s., 
a jej dcérskych spoločností (ďalej len Skupina). Spoločnosť kontroluje tie subjekty, v ktoiých 
má právo riadiť finančnú a prevádzkovú politiku tak, aby z ich činnosti získavala úžitky.
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Prvá strategická, a.s., vlastní 14,34% podiel akcií spoločnosti Podnik výpočtovej techniky 
Bratislava a.s. z pôvodnej emisie (CS) a 17/15% podiel akcií spoločnosti Podnik výpočtovej 
techniky Bratislava a.s. z dodatočnej vydanej emisie (SK). Na túto spoločnosť bol dňa 
31,01.2000 vyhlásený konkurz, ktorý bol uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa
30.11.2007, právoplatný dňa 10.1.2008, sp. zn. 5 K 275/99-1424 zrušený pre nedostatok 
majetku úpadcu Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.. Na základe nášho podnetu 
o výmaz spoločnosti z obchodného registra Okresný súd Bratislava I vykonal šetrenia 
obchodného majetku a uznesením z 13.08.2014 nariadil likvidáciu a spoločnosť vstúpila do 
likvidácie v októbri 2014. Prvá strategická, a.s., z uvedených dôvodov stratila vplyv na Podnik 
výpočtovej techniky Bratislava a.s.. Ocenenie tohto finančného majetku na reálnu hodnotu je  
vyjadrené zúčtovaním oceňovacieho rozdielu vo výške 100 % jeho obstarávacej ceny.

Dcérska spoločnosť CHEM OLAK a.s.,
nie je  neobmedzene ručiacim spoločníkom, CHEMOLAK a.s., vlastní obchodné podiely 
s rozhodujúcim vplyvom v šiestich spoločnostiach s ručením obmedzeným. M ajetkové 
podiely v týchto spoločnostiach sa pohybujú od 50% do 100%. Do konsolidačného celku, 
okrem materskej spoločnosti CHEMOLAK a.s., bolí zahrnuté:
Dcérske spoločnosti
Chemolak Secent, s.r.o., Smolenice 100,00 %
CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o., Liberec 77,58 % , */celkom 100,00 %/
REALCHEM PRAHA s.r.o. 100,00 %
/* 22,42 % v  CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o., Liberec vlastní REALCHEM PRAHA s.r.o.,/ 
Vzhľadom na 100,00 % majetkový podiel CHEMOLAK a.s., v týchto spoločnostiach, Čo 
predstavuje rozhodujúci vplyv, sú tieto spoločnosti predmetom konsolidácie metódou úplnej 
konsolidácie.
Spoločný podnik
IBA CHEMOLAK, s.r.o., Smolenice 50,00 %
Počnúc konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2012 je  uplatnený postup 
podľa IFRS 11 a spoločný podnik bol zahrnutý do konsolidácie metódou vlastného imania. 
Pridružený podnik
BIOENERGO -  KOMPLEX, s.r.o., Kolín 49,91 %
Spoločnosť REALCHEM PRAHA s.r.o., v roku 2008 obstarala 49,91% podiel na spoločnosti 
BIOENERGO -  KOMPLEX, s.r.o., Kolín, Česká republika, Čím sa táto stala pridruženou 
spoločnosťou Skupiny, Majetkový podiel 49,91 % v BIOENERGO -  KOMPLEX, s.r.o., 
Kolín predstavuje podstatný vplyv a spoločnosť je  predmetom konsolidácie metódou 
vlastného imania,

Z Konsolidovanej účtovnej závierky podľa Medzinárodných štandardov pre finančné 
výkazníctvo k 31.12.2018 spoločnosti Prvá strategická, a.s., vyplynuli hospodárske výsledky, 
stav, štruktúra majetku a zdroje jeho krytia, ktoré sú špecifikované v nasledovných účtovných 
výkazoch :
Konsolidovaný výkaz o finančnej pozícii 
Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku 
Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní 
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa IFRS.
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V nasledujúcich tabuľkových prehľado 
závierky za rok 2018 a pre porovnanie vývoja 
roky 2017 a 2016. *

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNEJ

ch sú uvedené v 
ť jednotlivých uka

POZÍCII (v EU]

ýsledky konsol idovanej účtovnej 
zovateľoch uvádzame aj údaje za

Ukazovateľ Finančné
výkazy
k 31.12.2018

Finančné
výkazy
k 31.12.2017

Finančne 
výkazy 
k 31.12.2016

AKTÍVA Majetok celkom 29 647 698 31 807 608 30 393 102
Dlhodobý majetok celkom 17 222 778 18 891 684 14 977 603
Nehmotný maj ctok 2 388 826 1 715 773 1 642 162
Pozemky, budovy a zariadenia 11 424 392 12 398 940 12 099 351
In veští cic do pridruž, spoločností a ost. podiely 3 199 338 3 886 601 409 269
Investície k dispozícii na predaj 206 844 886 959 604 572
Odložená daňová pohľadávka 0 0 0
Ostatný neobežný majetok 3 378 3 411 222 249
Krátkodobý majetok celkom 12 424 920 12 915 924 15 415 499
Zásoby 7 944 201 8 670 465 8 039 235
Investície do nehnuteľností 0 0 0
Pohľadávky z obchodného styku a ost. pohľad. 4 020 017 3 575 525 6 696 978
Daňové pohľadávky 0 0 43 881
Ostatné krátkodobé aktíva 99 505 112 519 112 247
Peniaze a peňažné ekvivalenty 361 197 557 415 523 158
Majetok určený na predaj 0 0 0
PASÍVA Vlastné imanie a záväzky 29 647 698 31 807 608 30 393 102
Vlastné imanie celkom 10 962 349 12 921 763 12 762 085
Základné imanie znížené a vlastné akcie 21 956 835 21 956 835 21 956 835
Vlastné akcie -397 240 - 397 240 -397 240
Emisné ážio 0 0 0
Rezervné fondy a ostatné fondy z precenenia 1 101 957 1 225 048 -567 960
Fond z prepočtu zahraničných prevádzok 36 941 1 373 397 844 860
Nerozdelené zisky/strata -11 736 144 - 11 236 277 -9 074 410
Nekontroluj úcc podiely x/ 3 615 053 4 425 704 4 165 109
Vlastné imanie skupiny 7 347 296 8 496 059 8 596 976
x/ nezaliŕňa sa do súčtu vlastného imania

Záväzky celkom 18 685 349 18 885 845 17 631 017
Dlhodobé záväzky celkom t 086 331 1 184 344 1 586 811
Bankové ú verv a pôžičky 245 391 268 872 233 332
Dlhodobé záväzky z finančného prenájmu 0 0 0
Dlhodobé rezervy, zamestnanecké požitky 56 264 57 674 54 613
Odložený daňový záväzok 465 267 480 338 857 338
Ostatné neobežne záväzky 319 409 377 460 441 528
Krátkodobé záväzky celkom 17 599 018 17 701 501 16 044 206
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 7 813 204 7 831 231 7 252 560
Bankové úvery a pôžičky 9 737 150 9 836 755 8 754 407
Záväzky z finančného prenájmu 0 0 l 214
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Záväzky z dane z príjmu 0 480 0
Záväzky z daní iných ako daň z príjmov 45 513 29 804 32 969
Rezervy krátkodobé, zamestnanecké požitky 3 151 3 231 3 056

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KOMPLEXNÉ HO VÝSLEDKU (v EUR)
Ukazovateľ Finančné 

výkazy 
k 31.12.2018

Finančné 
výkazy 

k 31.12.2017

Finančne 
výkazy 

k 31.12.2016
Predaj výrobkov, tovaru, služieb a materiálu 29 371 044 30 482 704 31 905 019
Zmena stavu zásob výrobkov a nedokon.výroby 383 082 193 681 30 750
Ostatne prevádzkové výnosy 0 0 0
Aktivovane vlastne výkony a výroba 5 289 425 4 870 215 5 077 102
Výnosy 35 043 551 35 546 600 37 012 871
Spotreba materiálu a energie, náklady na 
predané zásoby

-24 469 804 -25 214 905 -25 564 258

Služby -3 525 000 - 3 176 646 - 3 388 905
Osobné náklady a zamestnanecké pôžičky -5 176 771 -5 073 171 - 4 964 898
Odpisy -1 400 154 - 1 493 747 - 1 392 696
Ostatne prevádzkové náklady -62 894 - 1 748 985 - 236 962
Náklady -34 634 623 - 36 707 454 - 35 54 7 719
Zisk/strata pred zdanením a finančnými 
operáciami 408 928 -1 160 854 1 465 152
Finančne výnosy 122 802 634 869 115 679
Finančne náklady -398 816 -265 743 -493 248
Podiel na zisku/strate pridružených spoločností -628 254 55 270 152 400
Zisk/strata z pokračujúcich činností pred 
zdanením -495 340 - 736 458 1 239 983
Daň z príjmov náklad / (výnos) -554 381 - 483 623 68 669
Zisk/strata po zdanení 59 041 - 252 835 1 171 314
Čistý zisk/strata 59 041 - 252 835 1 171 314
Zisk/strata DrÍDadaiúci na: 
Akcionárov materskej spoločnosti 
Men ši nových vlastn í kov

16 300 
42 741

- 113 388
- 139 447

664 900 
506 414

Ostatné komplexné výsledky - zisky/straty:
Výsledok z ukončovaných činností po zdanení 0 0 0
Kurzové rozdiely z prevodu zahranič, jednotiek -1 336 456 528 538 1 048
Čistý zisk/ strata z realizovateľných fínan, aktív 0 0 50 178
Ostatné komplexné zisky/straty celkom -1 336 456 528 538 51226
Celkový komplexný zisk/strata za rok po 
zdanení -1277 415 275 703 1 222 540
KomDlexnv vvsledok urÍDadaiúci na :

-862 420 
-414 995

234 126 
41 577

698 581
523 959

Akcionárov materskej spoločnosti 
Menšinových vlastníkov
Zisk/strata na akciu 0,02 - 0,17 1,01
Komplexný výsledok na akciu/ strata -1,30 0,35 1,06
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENAZNYCH TOKOV (v EUR;
Ukazovateľ Finančne 

výkazy 
k 31.12.2018

Finančné 
výkazy 

k 31.12.2017

Finančné 
výkazy 

k 31.12.2016
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 106 534 637 308 632 644
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti 584 616 -1 719 725 -966 302
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 325 700 1 116 674 449 914
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 
na začiatku obdobia 557 415 523 158 406 602
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 
na konci obdobia 361 197 557 415 523 158

Overenie Konsolidovanej účtovnej závierky podľa M edzinárodných štandardov 
pre finančné výkazníctvo za rok končiaci 31. decembra 2018 spoločnosti Prvá strategická, 
a.s., vykonala audítorská spoločnosť 1NTERAUD1T Group, s.r.o.. Šancov á 102/A, 831 04 
Bratislava, ICO 35 743 409, Licencia SKAU Č. 168, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka c. 16969/B,

Nadväzne bude spracovaná Konsolidovaná výročná správa za rok končiaci 31. 
decembra 2018, ktorá bude po posúdení audítorom a vydaním Správy nezávislého audítora 
o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy za rok 2018 s konsolidovanou účtovnou 
závierkou roku 2018, zverejnená v zákonnej lehote na webovom sídle 
www.prvastrategicka.sk. na CERI Národnej banky Slovenska, vložená do elektronickej 
databázy Burzy cenných papierov Bratislava, a.s. a do registra účtovných závierok.

7. Informácia o audite Výročnej správy za rok 2018

Overenie súladu účtovných informácií konkretizovaných vo Výročnej správe za rok 
2018 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31,12.2018 vykonala audítorská 
spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., Bratislava, IČO 35 743 409, Licencia SKAU č. 168, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č, 16969/B.

Stanovisko audítora z overenia Výročnej správy za rok 2018 spoločnosti Prvá 
strategická, a.s. tvorí prílohu výročnej správy je  verejne dostupný na webovom sídle 
www.prvastrategicka.sk.

8. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku

Súčasťou výročnej správy predkladanej valnému zhromaždeniu je  Vyhlásenie 
o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku z apríla 2019, ktoré obsahuje 
plnenie jednotlivých ustanovení zákona č. 431/2002 Z, z, o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, ktoré vyplývajú zo stanov, interných predpisov a postupov uplatňovaných 
v činnosti spoločnosti Prvá strategická, a.s..

Predmetné vyhlásenie nadväzuje na nový Kódex správy spoločností na Slovensku, 
ktorý bol vydaný Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločností CECGA v roku 
2016. Emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na BCPB majú princípy
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nového Kódexu dodržiavať od 01.01.2017 a v súlade sn í m vykazovať o správe spoločnosti 
počnúc 01.01.2018.

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku je verejne 
dostupné na webovom sídle www.prvastrateeicka.sk.

9. Podnikateľský zámer na rok 2019

Predstavenstvo spoločnosti sa v roku 2019, okrem zabezpečovania komplexnej 
prevádzkovej činnosti spoločnosti a plnenia úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov 
pre obchodnú spoločnosť, sa orientuje hlavne na nasledovné oblasti:

• priebežné sledovanie vývoja hospodárskych výsledkov a hodnotenie štruktúry 
ekonomických ukazovateľov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,

• plnenie povinnosti emitenta, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu, t.j. zverejňovať správy, predbežné vyhlásenia a ostatné regulované 
informácií podľa § 34 a nasledujúcich zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných 
papierov v znení neskorších predpisov a jednotlivých ustanoveni vyplývajúcich z § 20 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

• prioritou v činnosti štatutárneho a dozorného orgánu Spoločnosti v hospodárskom 
roku 2019 je  aj naďalej aktívne pôsobiť v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s., 
so sídlom v Smoleniciach, so zameranim na:
o hodnotenie priebežného vývoja predaja ťažiskových produktov spoločností 

na domácom trhu a v zahraničí, 
o odporúčanie opatrení spojených s optimalizáciou organizačnej štruktúry 

s nadväzným dopadom na znižovanie nákladov s pozitívnym odrazom vo vyššej 
tvorbe zisku,

o hospodárne nakladanie s majetkom a pokračovanie v jeho zhodnocovaní.

Spoločným cieľom akcionára, štatutárnych, dozorných orgánov a výkonného 
manažmentu, je  sústavné zlepšovanie činnosti spoločností konsolidovaného celku 
rozširovaním súčasných pozícií na trhu, ako aj včasným reagovaním na konkurenčný tlak 
domácich a zahraničných výrobcov a zlepšovať dosahované hospodárske výsledky 
spoločností.

Bratislava, apríl 2019

■ttJDr. Vladimír Balaník 
predseda predstavenstva Prvá strategická, a.s.
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