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Časť 1.- Identifikácia emitenta

35705001

Informačná povinnosť za obdobie: 

akciová spoločnosť

Zakladateľ:
HARVARD CAPITAL AND CONSULTING, a.s.



Predmet podnikania:

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

denník Pravda

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

13.11.2013

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

Dátum zverejnenia

Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu                                                                                                   
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov                                                                                                                         
Sprostredkovateľská činnosť

Zakladate :

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

www.prvastrategicka.sk

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

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.

Spoločnosť sa venuje činnostiam vyplývajúcim zo svojho predmetu podnikania, zabezpečuje  plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych 
predpisov. Spoločnosť svoje aktivity zameriava  najmä na pôsobenie v spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice, nad ktorou má priamu kontrolu. 
V podnikateľskej činnosti spoločnosti nedošlo k žiadnym rizikovým obchodom, ktoré by mali výraznejší dopad na finančnú pozíciu spoločnosti.  
Nepredpokladáme uskutočnenie významných obchodov s ovládanými osobami.  



alebo

Súvaha pod a IAS/IFRS

Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)

Výkaz ziskov a strát a súvaha priebežnej účtovnej závierky podľa SAS

Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)

ovládaných osôb 

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva

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

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-pasíva
Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)

Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky

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

Spoločnosť Prvá strategická, a.s., k 30.9.2013 vykázala stratu vo výške 18 672 EUR, z dôvodu z nevyhnutných prevádzkových nákladov.  Je 
predpoklad zlepšenia hospodárskych výsledkov na základe výnosov očakávaných v IV. štvrťroku 2013.                                                                      
V spoločnosti CHEMOLAK a.s., je Prvá strategická, a.s. dlhodobo majoritným akcionárom s podielom 65,74% z emisie. K 30.9.2013 táto 
dcérska spoločnosť, pri dosiahnutí výnosov 26 905 244 EUR a vynaložených nákladov 25 788 612 EUR  vykázala zisk vo výške 1 116 632 EUR, 
čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 184 470 EUR. 

UPOZORNENIE                                                                 
Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha . 4 (P4Súvaha pod a IAS)



nie

Poznámky: 

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

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

Príloha č. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)

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

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

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

Súvaha podľa IAS/IFRS

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.

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

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.

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)




