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

Trnavská cesta 27/B, 83J 04 Bratislava, tel. 02/5824 6281, fax 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 §36 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších 
predpisov zverejňuje ako regulovanú informáciu

Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu emitenta k 31.3.2014.

V Bratislave 19.5.2014

J ík
predseda predstavenstva 
Prvá strategická, a.s.

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



regulovaná informácia PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta

lInformačná povinnosť za rok: 2014 | |IČO: 35705001 1
Informačná povinnosť za obdobie: I.štvrťrok 2014

I Účtovné obdobie: od: 01.01.2014 do: 31.03.2014 1
iPrávna forma akciová spoločnosť 1
Obchodné meno / názov: Prvá strategická, a.s.

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

Kontaktná osoba: JUDr. Vladimír Balaník 1

Tel.: smerové číslo 02 číslo: 58246202 1

Fax: smerové číslo 02 číslo: 53415527 1

E-mail: web master@h arvard .sk 1

WWW stránka www.prvastrategicka.sk

21 956 835 |Dátum vzniku: 26.11.1996 m Základné imanie (v EUR):

Zakladateľ:
HARVARD CAPITAL AND CONSULTING, a.s.

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
predbežného vyhlásenia
§ 47 ods. 4 zákona o burze

denník Pravda Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
informačného systému, v ktorej bolo predbežné 
vyhlásenie zverejnené

www.prvastrategicka.sk

Dátum zverejnenia 19.5.2014

Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze

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


Ustanovenie § 36 zákona o burze ukladá emitentovi akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinnosť zverejniť počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia prvé 
predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu a predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia. Toto predbežné vyhlásenie 
emitent vydá najskôr po uplynutí lehoty desiatich týždňov od začiatku príslušného šesťmesačného obdobia a najneskôr v lehote šiestich týždňov pred skončením 
príslušného šesťmesačného obdobia.

Predmet podnikania: Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 
sprostredkovateľská činnosť.

Časť 2. § 36 ods. 1 písm.a) zákona o burze

a) vysvetlenie hlavných udalostí a 
obchodov, ku ktorým došlo počas 
príslušného obdobia, a ich dopad 
na finančnú situáciu emitenta a ním 
ovládaných osôb

Spoločnosť vo svojej činnosti aj naďalej bude vychádzať z predmetu podnikania a okrem zabezpečenia bežnej činnosti a plnenia úloh, ktoré jej 
vyplývajú z právnych predpisov, svoje aktivity zameria hlavne na pôsobenie v spoločnostiach CHEMOLAK a.s. Smolenice a Plastika, a.s. Nitra 
s cieľom zlepšenia ich činnosti, vykazovania priaznivých hospodárskych výsledkov, ako aj riešenia nepriaznivého pôsobenia negatívnych 
dopadov externého prostredia. Nie je predpoklad realizácie takej obchodnej činnosti, ktorá by významne ovplyvnila finančné postavenie 
spoločnosti a podľa doterajších poznatkov nepredpokladáme uskutočnenie významných obchodov s ovládanými osobami.

Časť 3. § 36 ods. 1 písm. b) zákona o burze

b) všeobecný opis finančnej 
situácie a výsledkov hospodárenia 
emitenta a ním ovládaných osôb v

Spoločnosť k 31.03.2014 vykázala hospodársky výsledok - stratu 5 081 EUR, ktorá vyplynula z nevyhnutných prevádzkových nákladov.



príslušnom období

Výkaz ziskov a strát a súvaha priebežnej účtovnej závierky podľa SAS
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí 
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných 
štandardov.
Emitent môže vypísať iba významné položky

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)
Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)

alebo
Výkaz ziskov a strát a súvaha 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.
Emitent môže vypísať iba významné položky

Súvaha podľa IAS/IFRS Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS Príloha č. 5 (P5Výkaz ZaS podľa IAS)

Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) |nie

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha podľa 
IAS/IFRS
Emitent môže vypísať iba významné položky

Súvaha pod ľa IAS/IFRS Príloha č. 6 (P6Súvaha podľa IAS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS Príloha č. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)

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 (P12Dalsieudaje) 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 Predbežné vyhlásenie vyplnia údaje: IČO, 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 predbežného vyhlásenia je  pre emitenta dobrovoľná a predbežné vyhlásenie môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie 
predbežného vyhlásenia. Predbežné vyhlásenia je  vypracované podľa ustanovenia § 36 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním predbežného vyhlásenia by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich 
zákonov.



Pondelok
19. mája 2014
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lu v a i u u t ie ž  m n ľS s fv tM o v a n lT ” 
s ktorým daná firma obchodu
je, je z dôvodu nekomunikova- 
nia spoločnosti s úradmi ťažko 
preveriť. Skladovanie tovaru je 
taktiež spochybniteľné, kedžeje 
podozrenie, že daňové subjek
ty vedú tieto skladové eviden
cie účelovo.

Tieto firmy prepravujú tovar 
väčšinou vozidlami evidovaný
mi mimo Slovenska. Ak chcú da- 
niari podnikateľa preveriť, mu
sia o to požiadať tretiu krajinu, 
pričom odpovedz tretej strany 
je často len veľmi stručná s kon
štatovaním, že subjekt je nekon- 
taktný á nepodáva daňové pri
znania. Táto odpoveďnestačí na 
to, aby daniari mohli jasne pre
ukázať, že dodanie tovaru bolo 
iba fiktívne.

Podvodníkov 
vystrašila 3) lotéria
Spustenie bločkovej lotérie 
v septem bri m inulého roka 
k rastu výberu DPH prispelo 
približne dvoma miliónmi. IFP

sa síce nachádza zopár no
vých projektov, ktorých vý
stavba sa začala ešte minu
lý rok, ale už dlhšie obdobie 
nevidíme zvýšenú aktivitu 
u veľkej časti developerov 
z pohľadu stavebnej činnos
ti a nových projektov, kto
ré by chceli priniesť na trh,“ 
konštatoval vedúci oddele
nia prenájmu kancelárskych 
nehnuteľností JLL Dalibor 
Surový, (títo

"očakáva,
rie na ročný výnos DPH je 8 mi
liónov eur. K tomuto číslu prišli 
tak, že sa pozreli na rast tržieb 
jednotlivých odvetví hospodár
stva od jesene minulého roka. 
Medziročne rástli tržby najmä 
v doprave a skladovaní, v ubyto
vacích a stravovacích službách, 
v priemysle a maloobchode. 
Práve maloobchod a reštaurač
né služby sú odvetviami, v kto
rých bol pozitívny vplyv loté
rie najvyšší. Vychádzali pritom 
z toho, že lotéria mohla ovplyv
niť najmä menších podnikate
ľov, pre ktorých je ľahšie uta
jiť časť tržieb, ako pre už veľké 
etablované spoločnosti.

Podľa ich analýzy totiž sektor 
malo a veľkoobchodu zaplatil 
v roku 2009 štátu na DPH o 830 
miliónov menej, ako mu mal re
álne odviesť. Ide tak o najriziko
vejší sektor, z ktorého sa peniaze 
strácajú v sivej ekonomike. Roz
diely však môžu byť oveľa väč
šie, kedže IFP spracováva údaje 
s dlhším časovým oneskorením.

ECB/NBS od 16.5.2014

Koľko dostanete za 1 euro

Doteraz bolo v rámci bločkovej
lotérie zaregistrovaných takmer
«  miliónov Wočkov od 450-ti- 

etekt lotérie, kedže retazce by
nahlásené bločky takmer nais
to priznali aj daňovo. „V budúc
nosti by sme preferovali zame
ranie lotérie najmä na malých 
predajcov a poskytovateľov slu
žieb,“ doplnil Filko.

Bločky slúžia daniarom aj na 
to, aby ich mohli využiť na cie
lené kontroly. Daniari tvrdia, 
že v prípade, ak je podozre
nie na upravovanie zazname
naných tržieb pred uložením 
do fiškálnej pamäte pokladni
ce, krížová kontrola s údajmi 
z bločkovej lotérie môže také
to podozrenie potvrdiť alebo 
vyvrátiť. Kontroly sa preto stá
vajú efektívnejšie a nie sú také 
zdĺhavé. Svedčia o tom aj čísla 
o kontrole ERP (elektronické 
registračné pokladnice - pozn. 
red.). Vlani ich daniari skontro
lovali takmer 17-tisíc, z toho na
šli až 7,5 tisíca pochybení. Rok 
predtým pri 15-tisícovom poč
te kontrol našli niečo vyše 4-ti- 
síc porušení zákona.

INZERCIA"

PREDAJ

USA USD 1.3696
Japonsko JPY 138,95
Bulharsko BGN 1,9558
Česko CZK 27.443
Dánsko DKK 7.4646
V. Británia GBP 0,81480
Maďarsko HUF 305,93
Litva LTl 3,4528
Poľsko PLN 4,1904
Rumunsko RON 4,4357
Švédsko SEK 9,0122

© AUTORSKÉ PftAVA VYHHADENÉ

Kofko dostanete za t euro
Švajčiarsko CHF 1,2210 
Nórsko NOK 8,1505
Chorvátsko HRK 7,5938
Rusko RUB 47.6920
Kanada CAD 1,4897

homoroidv. trá- 
tému „Farmakognostlcká ana
lýza Ginkgo biloba L“ . XR140431

• Dekan FF UMB v B. Bys
trici oznamuje, že v zasa
dačke dekana (F021), Tajov- 

najneskórdňa 19. 5. 2014.
XR140433

Prvá strategická, a.s.
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35705001, 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1237/B, v súlade s § 36 
zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom 
znení oznamuje, že Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu 
za I. štvrťrok 2014 je zverejnené na stránke spoločnosti 
www.orvastrateqicka.sk. Ide o regulované informácie.

XP140731/OÍ

Druhá strategická, a.s.
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35705027, 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1239/B, v súlade s § 36 
zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom 
znení oznamuje, že Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu 
za I. štvrťrok 2014 je zverejnené na stránke spoločnosti 
www.druhastrateqicka.sk. Ide o regulované informácie.

X P140709/01

Potrebujete uverejniť zákonnú inzerciu?
• oznám;n.e o konaní valného zhromaždenia 

(riadne, mimoriadne, náhradné)
• rozhodnutia valného zhromaždenia (napr. o výplate dividend, zmene podoby akcii, 

zvýierf/zntženl základného kapitálu, a pod.)
• ponuka prevzatia, odkúpenie akcii
• zverejnenie úžtovných výkazov
• oznámenie fúzie, likvidácia a ďaliie
• výberové konania, ponukové konania, verejné súťaže

Kontaktujte inzertnú kanceláriu denníka Pravda 
td.: 02/4959 6979.4959 6283,4959 6292, fax: 02/4959 6281 
e-mail: inzercia@pravda.sk Pravda

Fakultná nemocnica Trenčín v zmysle zákona NR SR í .  278/1993 Z. z., 
o správe majetku štátu, v znení neskorších predpisov, vypisuje osobitné ponukové konanie 

na odplatný prevod hnuteľnej veci:

✓ počítačový tomograf n  SOMATOM Volume Access s pnsluienstvom, 
v. č. 7114023SKZ04. Prístroj bol vyrobený v roku 2001.

Všeobecná hodnota hnuteľne j veci je  stanovená znaleckým posudkom č. 6 /2014 
na 12 502,80 EUR s DPH. FN Trenčín si vyhradzuje v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z., 

o správe majetku štátu, v znení neskorších predpisov podľa 5 8a ods. 2 pís. a) odstúpenie 
od OPK. Kúpna zmluva bude uzatvorená so záujemcom s najvyššou cenovou ponukou. 
Písomné žiadosti s uvedením ponuky ceny zasielajte v zalepenej obálke s označením 

.Ponukové konanie -  počítačový tom ograf" a s uvedením odosielateľa na adresu: 
Fakultná nemocnica Trenčín, legionárska uL 28, 911 71 Trenčín. Ponuky je  potrebné doručiť 

do 4. 6. 2014. Bližšie in fo rm á ri*  na M  ■ - -

http://www.orvastrateqicka.sk
http://www.druhastrateqicka.sk
mailto:inzercia@pravda.sk

