
Prvá strategická, a.s. IČO: 35 705 001

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

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. ako em itent cenných papierov prijatých na 
obchodovanie na regulovanom  voľnom  trhu Burzy cenných papierov Bratislava, a.s. 
v zm ysle §35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších 
predpisov zverejňuje ako regulovanú inform áciu

Polročnú finančnú správu k 30.06.2020

V Bratislave 30.09.2020

J
predseda predstavenstva 
Prvá strategická, a.s.

S p o lo č n o s ť  j c  z a p ís a n á  v O b c h o d n o m  reg is tr i O k re s n é h o  sú d u  B ra t is la v a  I v  o d d ie li  S a , v lo ž k a  č ís lo  1237/13



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

|Inform ačná povinnosť za polrok: 2020 ICO: 35705001
LEI: 097900BGM 00000059267

lUčtovné obdobie: od: 01.01.2020 do: 30.06.2020

| Právna form a akciová spoločnosť

(Obchodné meno /  názov: Prvá strategická, a.s.

Sídlo:
ulica, číslo Trnavská cesta 27/B
PSC 831 04
Obec Bratislava

l

Tel.: sm erové číslo číslo: 02/5824 6272

Fax: sm erové číslo číslo: I

W ebové sídlo:______________________ www.prvastrateqicka.sk

Dátum vzniku: 26.11.1996 \ jzákladné imanie (v EUR): 21 956 835

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

Oznám enie spôsobu zverejnenia  
polročnej finančnej správy
§ 4 7  ods. 4 zákona o burze

inzerát v denníku 
PRAVDA

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného  
informačného systému, v ktorej bola polročná finančná  
správa zverejnená

www.Drvastrateaicka.sk

Dátum zverejnenia 30.9.2020

Cas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze

http://www.prvastrateqicka.sk
http://www.Drvastrateaicka.sk


Predmet podnikania: Predmetom podnikania spoločnosti Prvá strategická, a.s. sú činnosti: kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti form ou 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) I SAS

Priebežná účtovná závierka podľa SAS Účtovná závierka-základné údaje Príloha č. 1 (P1 Účtovná závierka)
Tieto form uláre sú pre em itentov 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

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva  
BO: 30.6. PO: 31.12. Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva  
BO: 30.6. PO: 31.12.

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky  
BO: 30.6. PO: 31.12.

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)

Poznám ky priebežnej účtovnej závierky Príloha č. 5 (P5Poznámky)

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

CASH-FLOW -Priam a metóda  
BO: 30.6. PO: 31.12.

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW -Priam a metóda)

CASH-FLOW -Nepriam a metóda BO: 
30.6. PO: 31.12.

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW -Nepriam a metóda)

alebo
Priebežná účtovná závierka podľa IAS/IFRS Účtovná závierka-základné údaje Príloha č. 1 (P1 Účtovná závierka)
UPOZORNENIE
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka 
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o 
účtovníctve, ktorá v účtovnom období em itovala cenné papiere a 
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá 
nespĺňa podm ienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, 
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných 
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky  
podľa IAS/IFRS Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz kom plexného výsledku priebežnej účtovnej 
závierky podľa IAS/IFRS Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Výkaz zm ien vo vlastnom  imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 10 (P10Výkaz zm ien vo VI podľa IAS/IFRS)



V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS. Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 11 (P11 Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznám ky 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 , em itent 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 em itenta 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 01.01.2020 do 30.06.2020. Polročná správa nebola overená alebo preverená 
audítorom.

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

jpátum  auditu: | |

§ 35 ods. 3 zákona o burze___________________ ____________ _______________________________________________________________________________
[ j .  Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno / 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 kom plexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
Výkaz zmien vo vlastnom  imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 18 (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 m esiacov účtovného obdobia,____________________________________________
Spoločnosť za prvých šesť m esiacov bežného roka dosiahla výnosy 2 709 €, náklady vo výške 31 900 €  a výsledok hospodárenia - stratu vo výške 29 191 €. Náklady tvorili hlavne 
náklady na služby v sum e 23 160 €  a osobné náklady v sume 8 518 €. 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. V  sledovanom účtovnom období spoločnosť 
nemala bankové úvery. Na financovanie svojej činnosti využívala vlastné zdroje a krátkodobé finančné výpomoci. Začiatkom  roka 2020 sa vo svete rozšíril nebezpečný koronavírus



COVID -19. Hoci vedenie účtovnej jednotky zatiaľ nezaznamenalo významný vplyv na účtovnú jednotku, vzhľadom na to, že situácia sa stále mení, nemožno predvídať budúce 
účinky/dopady. Manažm ent bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zm iernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť. 
Pre budúce obdobie je  predpoklad, že spoločnosť bude naďalej pokračovať vo svojej činnosti v zmysle predmetu podnikania. Prioritne svoje aktivity bude zam eriavať hlavne na 
pôsobenie v dcérskej spoločnosti CHEM OLAK a.s., Smolenice s cieľom zlepšovať výsledky hospodárenia.

Ak ide o em itentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj význam né 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 
tom to období

V prvých šiestich mesiacoch spoločnosť nerealizovala významné obchody so spriaznenými osobami, ktoré by zásadne ovplyvnili finančnú situáciu za sledované obdobie.

b) akékoľvek zm eny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli m ať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť 
emitenta počas prvých šiestich m esiacov aktuálneho účtovného obdobia___________________________________________________________________________ _____________
Počas prvých šiestich m esiacov nenastali zmeny, ktoré by mali podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť spoločnosti.

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak em itent nie je  povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými 
osobami.
Prehľad ekonom ických vzťahov spoločnosti so spriaznenými osobam i je  obsiahnutý v Poznámkach k účtovnej závierke k 30.06.2020, ktoré sú súčasťou Polročnej finančnej správy.



§ 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. V ladim ír Balaník - predseda predstavenstva, Vlasta Žvachová - 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 30.06.2020 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 emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 
12 (P 12Dalsieudaje) a súčasne emitent 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: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo (ulica, číslo, PSC, 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 mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.
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1.9 milióna
návštevn íkov. M edz iro čn e  

id e  o  4 7 -p e rcen tn ý  pokles.
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O Prepad zahraničných turistov
pocítili hlavne mestské hotely. 
Hostia strávili v  zariadeniach 
celkovo viac ako 1.8 m ilióna nocí, 
medziročne sa ich počet znížil 

o23,3% .

♦ Počet turistov sa v júli priblížil 
úrovni z  roku 2016, keď sa na 
Slovensku ubytovalo takmer 
560 -tis íc  hostí.

■
Servenú 
HEUER, 
ek HEU- 
a hodin- 
683
XR200263

ZA VÄČ- 
ÍCHAFF- 
'6 8 3
XR200264

sal As-
sídlom  

4 1  04 
sť Kar- 
)ublika, 
ipfsaná 
kresné-
d.: Sa, 
namuje 
i infor- 
finanč- 
polrok 

cované 
)2 Z. z. 
(§ 35) 

i inter- 
ičnosti 
.com/.
XR200285

House, 
i l  01 
) 206, 
íákona 
te cen- 
íeskor- 
že zve- 
mácie, 
dročná 
2 0 2 0 . 

erejne- 
e  emi- 
js e .s k
R200274

mentu 
ije, že 
L.30 h 
oscho- 
u UK 
habili- 
iky Ká- 
)dbore 
tribúty 
rskych 
ou ha- 
*200286 

nentu 
je, že 
kOO h 
•.tavbe 
v  Bra- 
iračná 
PhDr. 
MBA 

čment 
j hod- 
rokov 

1200288 

nentu
e, že 
0 0  h. 
k  po- 
nentu 
iľ ha- 
igridy 
ijnom 
:ému: 
irnatí- 
lobou
200287

Vyrastie v Bratislave nové kongresové centrum?
Dlhoočakávané národné kul
túrne a kongresové centrum by 
mohlo vzniknúť v mestskej časti 
Petržalka. Včera predstavili jeho 
vizualizáciu. Výstavisko Inche- 
ba Expo Bratislava preto môže 
prejsť veľkou zmenou. Vo febru
ári 2020 bývalá vláda schváli
la vybudovanie národného kultúrneho a kongresového centra. 
Štátna dotácia na centrum predstavuje 60 miliónov eur. V hre 
sú viaceré lokality - Istropolis, Lido, Incheba, River Park2 či East 
Tower Eurovea. <»k>

Pravda

vanie predĺžila vláda minulú 
stredu do konca roka.

O chystanej pomoci nedávno 
hovoril aj minister práce Milan 
Krajniak. Tú by mal jeho rezort 
pripraviť spolu s ministerstvom 
dopravy.

Po uzavretí zmluvy o čerpa
ní úveru v rámci nástroja SURE, 
v ktorom únia vyčlenila penia
ze na dočasnú pomoc pri ne
zamestnanosti, navrhne re
zort práce podľa Husárovej 
predĺženie tejto pomoci až 
do konca roka 2021. „Ná
sledne, od 1. januára 2022, 
už budeme ľuďom pomáhať 
zriadením  nového trvalého 
fondu udržan ia zamestna

nosti v rám ci Sociálnej po
isťovne,“ hovorí. Ide o zná
my kurzarbeit. Cezeň by išli 
peniaze firmám a živnostní
kom na udržanie pracovných 
miest pri dočasnom obme
dzení činnosti, ako sú naprí
klad živelné pohromy či iné 
mimoriadne situácie.

V  rámci Prvej pomoci po
slal rezort práce už takmer 
586,5 m ilióna eur. Podarilo 
sa tak udržať zhruba štvrtinu 
pracovných miest na Sloven
sku, upozorňuje Husárová. 
„Táto pomoc smerovala a stá
le smeruje aj do segmentu ces
tovného ruchu,“ zdôrazňuje.
i AUTORSKÍ PRÄVA VYHRADENÉ

—  stručné
Klub500 požaduje nový reformný plán
Podľa združenia najväčších slovenských zamestnávateľov obsa
huje reformný plán len čiastkové a nereálne návrhy a v čo naj
kratšom čase je potrebné ho prerobiť. „Predložený návrh je 
množstvom čiastkových, nekonkrétnych, nemerateľných, systé
movo nesúvisiacich a miestami až chaotických opatrení...,“ ho
vorí výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor. M

i n z e r c i a —  . . .

Konatelia spoločnosti JTRE financing 2, s.r.o., so sídlom 
Dvoŕákovo nábrežie 10,81102 Bratislava, IČO: 51663 
686, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 127844/B, oznamuje 
zverejnenie regulovaných informácii vypracovaných 

podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
-  „Polročná správa JTRE financing 2, s.r.o 2020", ktorá 

je dostupná na internetovej stránke: www.jtre.sk/dlhopisy.
XP200510/01

OZNÁMENIE
Plastika, a x  so sídlom Novozámocká 222C, 9 49 05 Nitra 5, IČO: 00152781, spoločnosťzapísaná v  obchodnom 

registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo 183/N, v  súlade s §  35 zákona č  429/20021 z. 
o  burze cenných papierov v  platnom  zn en í oznamuje, že  Polročná finančná sprava za I. polrok 2020 

)e  zverejnená ako regulovaná informácia na internetovej stránke spoločnosti www.plastika.sk.
XP200505/01

Konatelia spoločnosti JTRE Financing, s.r.o., so sídlom 
Dvoŕákovo nábrežie 10,81102 Bratislava, IČO: 51 675 579, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 128228/B, oznamuje 

zverejnenie regulovaných informácii vypracovaných podľa 
zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
- „Polročnéspráva JTRE Financing, s.r.o 2020", ktorá 

je dostupná na internetovej stránke: www.jtre.sk/dlhopisy.

XP200504/01

Konateľ spoločnosti Eurovea byty, s.r.o., so sídlom 
Dvoŕákovo nábrežie 10,81102 Bratislava, IČO: 50 957 414, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 144901/B, oznamuje 
zverejnenie regulovaných informácii vypracovaných 

podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
-  „Polročná správa Eurovea byty, s.r.o 2020", ktorá 

je dostupná na internetovej stránke: www.jtre.sk/dlhopisy.

XP200503/01

Konateľspoločnosti Eurovea 2 financing, s.r.o., so sídlom 
Dvoŕákovo nábrežie 10,811 02 Bratislava. IČO: 52 769 071, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 141685/B, oznamuje 

zverejnenie regulovaných informácii vypracovaných podľa 
zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov

- „Polročná správa Eurovea 2 financing, s.r.o 2020", ktorá 
je dostupná na internetovej stránke: www.jtre.sk/dlhopisy.

XP200502/01

Prvá strategická, a. s., Trnavská cesta 27/B,
83104 Bratislava, IČO: 35705001, spoločnosť zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka číslo 1237/B. v  súlade s § 35 zákona 

č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení 
oznamuje, že Polročná finančná správa k 30.6.2020 

je zverejnená na stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk. 
Ide o regulované informácie.

XP200458/01

Druhá strategická, a. s., Trnavská cesta 27/B,
83104 Bratislava, IČO: 35705027, spoločnosť zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka číslo 1239/B, v súlade s § 35 zákona 

č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení 
oznamuje, že Polročná finančná správa k 30 .6 .2020 

je zverejnená na stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. 
Jedná sa o regulované informácie.

XP200454/01

INZERTNÁ 
KANCELÁRIA PRAVDY

tel.: 02/4959 6979 
inzercia@pravda.sk
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