
Prvá strategická, (l s . IČO: 35 705 001

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, tel. 02/5824 6333, 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 31.03.2015

V Bratislave, 15.5.2015

predseda predstavenstva 
Prvá strategická, a.s.

Spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sa, vložka číslo 1237/B 
Bankové spojenie: č.ú. 2621768978/1100, Tatra banka, a.s., Bratislava



igulovaná informácia PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

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

asť 1 Identifikácia emitenta

formačná povinnosť za rok: 2015 |IČQ: 35705001 |

formačná povinnosť za obdobie: I. štvrťrok

čtovné obdobie: od: 01.01.2015 do: 31.03.2015 .....  l

rávna forma akciová spoločnosť i

bchodné meno / názov: Prvá strategická, a.s.

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

ontaktná osoba: JUDr. Vladimír Balaník i
íl.: smerové číslo 02 číslo: 58246202

jx: smerové číslo číslo: l
•mail: webmaster@harvard.sk l

WW stránka www.orvastrateqicka.sk

átum vzniku: |Základné imanie (v EUR): 21 956 835

HARVARD CAPITAL AND CONSULTING, a.s.
ikladateľ:

mailto:webmaster@harvard.sk
http://www.orvastrateqicka.sk


známenie spôsobu zverejnenia denník PRAVDA 
edbežného vyhlásenia
47 ods. 4 zákona o burze

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

www.orvastrateaicka.sk

Dátum zverejnenia 16.5.2015

Cas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze

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

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

asť2. § 36 ods. 1 písm.a) zákona o burze

Počas sledovaného obdobia od 01.01.2015 do 31.03.2015 nedošlo k významným udalostiam alebo k uzavretiu významných obchodov, ktoré by 
mali vplyv na finančnú situáciu spoločnosti. Spoločnosť sa zameriava hlavne na činnosti v zmysle predmetu podnikania a plnenie úloh, ktoré jej 
vyplývajú z právnych predpisov.

vysvetlenie hlavných udalostí a 
achodov, ku ktorým došlo počas 
íslušného obdobia, a ich dopad 
i finančnú situáciu emitenta a ním

http://www.orvastrateaicka.sk
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asť3. § 36 ods. 1 písm. b) zákona o burze

Spoločnosť v I.štvrťroku 2015 vynaložila celkové náklady 13 505 EUR. Z tejto hodnoty dosiahli náklady na prevádzkovú činnosť 13 402 EUR, z 
toho tvoria náklady na služby 9 449 EUR, osobné náklady 3 903 EUR a ostatné náklady na hospodársku činnosť 50 EUR. Vo finančnej oblasti 
boli vykázané len ostatné náklady na finančnú činnosť vo výške 103 EUR. Bez tvorby výnosov v hodnotenom období sa vynaložené náklady v 
celom rozsahu odrazili v zápornom hospodárskom výsledku za účtovné obdobie, t.j. v strate vo výške -13 505 EUR. Dcérska
spoločnosť CHEMOLAK a.s. dosiahla za hodnotené predsezónne obdobie výnosy 7 066 398 EUR a náklady 7 150 979 EUR, z čoho rezultuje 
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vo výške -84 384 EUR. V medziročnom porovnaní vykázala spoločnosť zníženie 

i všeobecný opis finančnej straty o 185 035 EUR.
tuácie a výsledkov hospodárenia 
nitenta a ním ovládaných osôb v 
íslušnom období

/kaz ziskov a strát a súvaha priebežnej účtovnej závierky podľa SAS
eto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva Príloha č. 1 (PISúvaha-aktíva)
>stavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)
andardov. Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)
■nitent môže vypísať iba významné položky

alebo
/kaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS
POZORNENIE



Ddľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka 
crem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o 
ítovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a 
;to boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá 
íspĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, 
>stavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných 
itovných štandardov ak sa tak rozhodne, 
nitent môže vypísať iba významné položky

Súvaha podľa IAS/IFRS Príloha č. 4 (P4SUvaha podľa IAS)

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

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

onsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha podľa 
S/IFRS
nitent môže vypísať iba významné položky

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

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

Dznámky:

•iloha č. 12 (P 12Dalsieudaje): 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.
' (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 
izvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

formujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Predbežné vyhlásenie vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlofulica, číslo, PSC, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e- 
uil tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

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


