Prvá strategická, a. s.

IČ O : 35 705 001

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, tel. 02/5824 6272, fa x 02/5341 5527

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. ako emitent cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava, a.s.
v zmysle §35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších
predpisov zverejňuje ako regulovanú informáciu

Polročnú finančnú správu k 30.06.2017

V Bratislave 29.09.2017

J
___________ :
predseda predstavenstva
Prvá strategická, a.s.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava ] v oddieli Sa, vložka číslo 1237/B

regulovaná informácia
POLROČNÁ SPRÁVA
emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta
llnformačná povinnosť za polrok:

2017

lÚčtovné obdobie:

|

35705001
097900BGM00000059267
do: 30.06.2017

ICO:
LEI:

od: 01.01.2017

|Právna forma

akciová spoločnosť

Obchodné meno / názov:

Prvá strategická, a.s.

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Trnavská cesta 27/B
831 04
Bratislava

Kontaktná osoba:

JUDr. Vladimír Balaník

Tel.:

smerové číslo

číslo:

Fax:

smerové číslo

číslo:

E-mail:

webmaster(3).harvard.sk

Webové sídlo:

w w w .orvastrateaicka.sk

Dátum vzniku:

26.11.1996

0911/171956

jZákladné imanie (v EUR):

21 956 835

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

Oznámenie spôsobu zverejnenia
polročnej finančnej správy
§ 47 ods. 4 zákona o burze

inzerát v denníku
PRAVDA

www.Drvastrateaicka.sk
Adresa internetovej stránky emitenta. alebo názov
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného
informačného systému, v ktorej bola polročná finančná
soráva zverejnená
Dátum zverejnenia
Cas zverejnenia

29.9.2017
§ 47 ods. 8 zákona o burze

Predmet podnikania:

Predmetom podnikania spoločnosti Prvá strategická, a.s. sú činnosti: kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a
veľkoobchodu, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť

Časť 2. Účtovná závierka
Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)
Priebežná účtovná závierka podľa SAS
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov ako veľká účtovná jednotka a subjekt verejného
záujmu. Podľa § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve subjektom
verejného záujmu sa rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala
cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie

Účtovná závierka-základné údaje
Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva
BO: 30.6. PO: 31.12.
Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva
BO: 30.6. PO: 31.12.
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
BO: 30.6. PO: 30.6.
Poznámky priebežnej účtovnej závierky

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny CASH-FLOW-Priama metóda
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky
BO: 30.6. PO: 30.6.
CASH-FLOW-Nepriama metóda
BO: 30.6. PO: 30.6.

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

SAS

Príloha č. 1 (P1 Účtovná závierka)
Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
Príloha č. 5 (P5Poznámky)
Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 1 (P1 Účtovná závierka)

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky
podľa IAS/IFRS

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej
závierky podľa IAS/IFRS

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

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

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

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

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 11 (P11 Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

(§ 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !
|Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť) (áno/nie)

|nie

|

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom___________________________________
Spoločnosť Prvá strategická, a.s. vyhlasuje, že predkladá neauditovanú polročnú správu za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017. Polročná správa nebola overená
alebo preverená audítorom.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

|Pátum auditu:
§ 35 ods. 3 zákona o burze________________________________________________________________________________________________________
|1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (á n o /v prípade, že nezostavuje uviesť nie)
|áno
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS
Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

č.
č.
č.
č.

15
16
17
18

(P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
(P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
(P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
(P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa
Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze
Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú
závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia.________________________________________
V sledovanom účtovnom období od 01.01.2017 do 30.06.2017 spoločnosť dosiahla výnosy 1 045 €, náklady vo výške 36 504 € a výsledok hospodárenia - stratu vo výške - 35 582
€. Náklady tvorili hlavne náklady na služby v sume 27 038 € a osobné náklady v sume 9 416 €. Do konca roka spoločnosť neočakáva vyrovnané hospodárenie. Náklady na činnosť

v oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou nákladov spoločnosti, nakoľko výskum a vývoj spoločnosť nevykonáva. Spoločnosť nemá zamestnancov, riadiacu a kontrolnú činnosť
zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Svojou činnosťou zásadne neovplyvňuje životné prostredie. Spoločnosť neočakáva
riziká, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti. V sledovanom účtovnom období spoločnosť nemala bankové úvery. Na financovanie svojej činnosti využívala
vlastné zdroje. Pre budúce obdobie je predpoklad, že spoločnosť bude naďalej pokračovať vo svojej činnosti v zmysle predmetu podnikania. Prioritne svoje aktivity bude zameriavať
hlavne na pôsobenie v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s., Smolenice s cieľom zlepšovať výsledky hospodárenia.

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to
a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v
tomto období
V prvých šiestich mesiacoch spoločnosť nerealizovala významné obchody so spriaznenými osobami, ktoré by zásadne ovplyvnili finančnú situáciu za sledované obdobie.

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť
emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia___________________________________________________________________________________
Počas prvých šiestich mesiacov nenastali zmeny, ktoré by mali podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť spoločnosti.

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými
osobami.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Obchody so spriaznenými osobami sú uvedené v predzádzajúcom bode.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze
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 v zložení: JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva, 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 vyhlasuje, že podľa našich najlepších znalostí priebežná účtovná
závierka zostavená k 30.06.2017 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Prvá strategická, a.s.. Uvedená polročná
správa obsahuje verný prehľad informácií podľa §35 ods. 9 zákona o burze.

Poznámky:

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emltent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe
č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emltent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 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: ICO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e
mail tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.
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 m al pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

m

Piatok
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alebo kópiu dokladu totožnos naky. Napr./
Agro Čergov, s.r.o., Čergovská 583, na základe Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry t 8/2017
ti, doklad o zaplatení zálohy
k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020, vyhlasuje výzvu
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Rad republikjtprodukcie, posilnenie konkurencieschopnosti" - stavebné práce.
prehlásenie, že záujemca ne tickej práce, a
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väzky voči úpadcovi. Záujemca
tové, podnia
Agro Čergov, s.r.o., Čergovská 583, na základe Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č 8/2017
je povinný svoju ponuku do skautské, mce
k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020, vyhlasuje výzvu
na predloženie cenovej ponuky na dodanie kŕmneho voza.
ručiť na adresu Krajského sú ské. Odznaka
Výzvu v plnom znení, súťažné podklady a návrh kúpnej zmluvy si môžete vyžiadaťna adrese: Agro Čergov, s.r.o.,
du v Košiciach, Štúrova 29,
borník, želear- | čergovská 583,086 41 Raslavice. Svoje ponuky môžete predkladať najneskôr do 23.10.2017 do 13.00 h. ’
0 4 0 01 Košice, k sp. zn. 1K
ník, hláskar,
X P 171131/0 1
1 5 4 /9 6 najneskôr do 18. 10.
T: 0908 171
20 1 7 v obálke viditeľne ozna
O Z N Á M E N IE O D R A Ž B E , 2 - G A R S Ó N K A , F E O IN O V A 1 6 , B R A T IS L A V A ,
čenej KONKURZ - neotvárať.
N A J N IŽ Š IE P O D A N IE : 3 3 0 0 0 E U R
Záujemca je povinný zložiť zá
Najnižšie podanie: 33.000,00 EUR. Dražobná zábezpeka: 9.000,00 EUR.
• SpoločnosťrMinim álne prihodenie: 2.000,00 EUR. Termín konania dražby: 26.10.2017 o 16:30 hod
lohu na ponúkanú kúpnu cenu

Generálny distribútor
Rakúskv kvalitný produkt

vo výške najmenej 50 % ponú
kanej ceny na účet vedený v
Primá banke Slovensko, a.s.,
IBAN: SK4256000000003658753002,

BIC: KOMASK2X. Záloha musí
byť pripísaná na účet naj
neskôr v deň, ktorý je určený
ako termín odovzdávania obá
lok, t.j. do 18. 10. 2017.
Správca vráti neúspešným zá
ujemcom zaplatenú zálohu na
kúpnu cenu v lehote do 15 dní
od termínu určenia víťaza po
nukového konania. Obhliadka
ponúkaného majetku sa usku
toční dňa 3. 10. 2017 o
1 0.00 h pred Obecným úra
dom v Plavči, Hviezdoslavova
0 1 /4 , 0 6 5 4 4 Plaveč. Zá

nance V., s.?,
Dvoŕákovo ná5

Bratislava, IQj.
zapísaná v jigistri Okresr\;
slava I, Odd.y
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Termín konania obhliadok: 11.10.2017 o 16:00 hod. a 18.10.2017 o 16:00 hod.
Miesto konania dražby a m iesto stretnutia záujem cov o obhliadku: Bytové družstvo
Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, priestor na 1. poschodí adm inistratívnej
budovy BD Petržalka. Predm et dražby: vlastná pohľadávka v majetku Bytového družstva
Petržalka, ktorá vznikala priebežne od 01.01.2012 do dňa 30.06.2017 a je v celkovej
hodnote 10.906,18 EUR. Pohľadávka sa viaže k bytu č. 123, 12. p., vchod: Fedinova 16,
v bytovom dom e súpisné č. 1083, zapísanému na LV č. 2513, katastrálne územie Petržalka.
Bytové družstvo Petržalka spája s uvedenou pohľadávkou možnosť vydražiteľa získal
nájom predm etného bytu, ktorého sa pohľadávka týka a m ožnost staf sa členom Bytového
družstva Petržalka. Dražobník: Platit sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava
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Najnižšie podanie: 33.000,00 EUR. Dražobná zábezpeka: 9.000,00 EUR.
Minim álne prihodenie: 2.000,00 EUR. Termín konania dražby: 26.10.2017 o 18:00 hod.
Term ín konania obhliadok: 11.10.2017 o 16:00 hod. a 18.10.2017 o 16:00 hod.
M iesto konania dražby a m iesto stretnutia záujem cov o obhliadku: Bytové družstvo
Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, priestor na 1. poschodí adm inistratívnej
budovy BD Petržalka. P redm et dražby: vlastná pohľadávka v m ajetku Bytového družstva
Petržalka, ktorá vznikala priebežne od 01.01.2006 do dňa 30.04.2017 a je v celkovej
hodnote 21.969,38 EUR. Pohľadávka sa viaže k bytu č. 21, 2. p., vchod: Romanova 22,
v bytovom dom e súpisné č. 1669, zapísanému na LV č. 2461, katastrálne územie Petržalka.
Bytové družstvo Petržalka spája s uvedenou pohľadávkou m ožnost vydražiteľa získat
nájom predmetného bytu, ktorého sa pohľadávka týka a m ožnost staf sa členom Bytového
družstva Petržalka. Dražobník: Platit sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava
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