
regulovaná informácia

Informa čná povinnos ť za polrok: 2014 IČO:

Účtovné obdobie: od: 01.01.2014 do: 30.06.2014

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 02 číslo:

Fax: smerové číslo číslo:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

v zmysle zákona o burze cenných papierov

35705001

JUDr.Vladimír Balaník

21 956 835

akciová spoločnosť

Zakladate ľ:

Bratislava

58246202

HARVARD CAPITAL AND CONSULTING SLOVAKIA, a.s.

webmaster@harvard.sk

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 
dennej tla če, alebo názov všeobecne uznávaného 

www.prvastrategicka.sk

Prvá strategická, a.s.

Trnavská cesta 27/B
831 04

www.prvastrategicka.sk

POLROČNÁ SPRÁVA

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
polro čnej finan čnej správy                 

denník PRAVDA

Základné imanie (v EUR):

Časť 1.- Identifikácia emitenta

26.11.1996

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, kto ré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu



Predmet podnikania:

alebo

11,00 hod.

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Príloha . 8 (P8Súvaha pod a IAS/IFRS)
UPOZORNENIE                                                                 

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Poznámky priebežnej ú čtovnej závierky
CASH-FLOW-Priama metóda                                               
BO: 30.6.  PO: 30.6.
CASH-FLOW-Nepriama metóda                                    BO: 
30.6.  PO: 30.6.

Výkaz o finan čnej situácii priebežnej ú čtovnej závierky 

Priebežná ú čtovná závierka je zostavená pod ľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo pod ľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy)

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)Účtovná závierka-základné údaje
Súvaha priebežnej ú čtovnej závierky-aktíva                       
BO: 30.6.  PO: 31.12.

Účtovná závierka-základné údaje

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.

Priebežná  ú čtovná závierka pod ľa IAS/IFRS

Časť 2. Účtovná závierka

informa čného systému, v ktorej bola polro čná finan čná 
správa zverejnená 

28.8.2014

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

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Priebežná  ú čtovná závierka pod ľa SAS

SAS

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)Výkaz ziskov  a strát priebežnej ú čtovnej závierky             
BO: 30.6.  PO: 30.6.

Súvaha priebežnej ú čtovnej závierky-pasíva                      
BO: 30.6.  PO: 31.12.

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

§ 47 ods. 4 zákona o burze

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Dátum zverejnenia



nie

Dátum auditu:

§ 35 ods. 3 zákona o burze
nie

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky pod ľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní pod ľa IAS/IFRS

Výkaz peňažných tokov pod ľa IAS/IFRS

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz o finan čnej situácii pod ľa IAS/IFRSPriebežná  konsolidovaná ú čtovná závierka pod ľa IAS/IFRS

(§ 35 ods. 11 zákona o burze)  Ak polro čná finan čná správa nebola overená alebo preverená audítorom,  emitent uvedie o tejto skuto čnosti vo svojej správe vyhlásenie !

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

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve,
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

Obchodné meno audítorskej spolo čnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adr esa/číslo licencie:

Polro čná finan čná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

Výkaz komplexného výsledku priebežnej ú čtovnej 
závierky pod ľa IAS/IFRS

Výkaz o finan čnej situácii priebežnej ú čtovnej závierky 
pod ľa IAS/IFRS

Vyhlásenie emitenta pod ľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polro čná správa nebola overená alebo preverená audítorom 
Spolo čnos ť Prvá strategická, a.s. vyhlasuje, že predkladá nea uditovanú polro čnú finan čnú správu za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014 .                                                   

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.



Ak ide o emitentov akcií, zah ŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznen ými osobami, a to

V sledovanom účtovnom období od 01.01.2014 do 30.06.2014 spoločnosť dosiahla výnosy vo výške 98 944 €, náklady vo výške 922 417 € a výsledok hospodárenia - stratu vo výške  
-823 474€. Výšku výnosov ovplyvnili vyplatené dividendy za rok 2013 z dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s.. Náklady v prevažnej miere ovplyvnili finančné náklady v dôsledku 
tvorby opravnej položky k DFM. Opravná položka k DFM vo výške 909 421 EUR sa tvorila z titulu zmeny podielu na ZI v dcérskej spoločnosti Plastika, a.s., ktorej akcie spoločnosť 
vlastní. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je predpoklad dosiahnuť do konca roka vyrovnané hospodárenie.  Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou 
nákladov spoločnosti, nakoľko činnosť výskumu a vývoja spoločnosť nevykonáva. Spoločnosť nemá zamestnancov, riadenie jej činnosti a vnútornú kontrolu zabezpečujú členovia 
štatutárneho orgánu. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Svojou činnosťou zásadne neovplyvňuje životné prostredie. Spoločnosť neočakáva riziká, ktoré by negatívne 
ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti. V sledovanom účtovnom období spoločnosť nemala bankové úvery ani pôžičky. Na financovanie svojej činnosti využívala vlastné zdroje. Pre 
budúce obdobie je predpoklad, že spoločnosť vo svojej činnosti bude aj naďalej vychádzať z predmetu podnikania a okrem zabezpečovania bežnej činnosti a plnenia úloh, ktoré jej 
vyplývajú z právnych predpisov, svoje aktivity zameria hlavne na pôsobenie v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s., Smolenice s cieľom sústavne zlepšovať výsledky hospodárenia 
a riešiť nepriaznivé pôsobenie negatívnych vplyvov externého prostredia.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní pod ľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Výkaz o finan čnej situácii pod ľa IAS/IFRS

Poznámky pod ľa IAS/IFRS Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)
Výkaz peňažných tokov pod ľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Spoločnosť nerealizovala obchody so spriaznenými osobami, ktorými by významne ovplyvnila finančné postavenie spoločnosti. 

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polro čná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v s úlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých  udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiac och ú čtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú ú čtovnú 
závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavn ých rizík a neistôt na zostávajúcich šes ť mesiacov ú čtovného obdobia. 

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesia coch aktuálneho ú čtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finan čné postavenie alebo činnos ť emitenta v 
tomto období

Časť 3. Priebežná správa 

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku pod ľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)



vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná 
účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a 
spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje 
verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Predstavenstvo spoločnosti: JUDr.Vladimír Balaník - predseda, Ing.Eva Michalidesová - člen, Ing.Ľubomíra Jambrichová - člen                                                                                         
V zmysle §35 ods.2 písm.c) zákona o burze cenných papierov č.429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí  priebežná účtovná 
závierka zostavená k 30.06.2014 poskytuje  pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Prvá strategická, a.s.. 

b) akéko ľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ro čnej finan čnej správe, ktoré by mohli ma ť podstatný vplyv na finan čné postavenie alebo činnos ť 
emitenta po čas prvých šiestich mesiacov aktuálneho ú čtovného obdobia

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je po vinný zostavi ť konsolidovanú ú čtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými 
osobami.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Neuzatvorili sme a ani nepredpokladáme uzatvorenie významných obchodov so spriaznenými osobami do konca roka.



Poznámky: 

Forma tu uvedeného vypracovania polročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a polročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie polročnej 
správy. Polročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). 
Emitent pred vypracovaním polročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemoholuviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v príloheč.
12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Prílohač. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným
názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Polročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica,číslo, PSČ, Obec), smerovéčíslo telefónu, telefónnečíslo, číslo faxu, e-
mail tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.




