PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

regulovaná informácia

emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta
Informačná povinnosť za rok:

2014

IČO:

35705001

Informačná povinnosť za obdobie: III.Štvrťrok 2014
od: 01.01.2014

Účtovné obdobie:

do: 30.09.2014

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

02

číslo:

58246202

Fax:

smerové číslo

02

číslo:

53415527

E-mail:

webmaster@harvard.sk

WWW stránka

www.prvastrategicka.sk

Dátum vzniku:

26.11.1996
HARVARD CAPITAL AND CONSULTING, a.s.

Zakladateľ:

Základné imanie (v EUR):

21 956 835

Zakladateľ:

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

denník PRAVDA
uverejňujúci burzové
správy s celoštátnou
pôsobnosťou zo dňa
14.11.2014

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

13.11.2014

Čas zverejnenia

§ 47 ods. 8 zákona o burze

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:

Predmetom podnikania spoločnosti sú: 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
K 30.9.2014 spoločnosť vykazuje celkový majetok vo výške 12 643 230 EUR. Neobežný majetok vo výške 12 560 144 EUR v celom rozsahu
tvorí dlhodobý finančný majetok. V sledovanom období sa zmenil podiel na ZI v dcérskej spoločnosti Plastika, a.s. Nitra z 22,79% na 4,48%.
Obežný majetok v hodnote 82 767 EUR tvoria hlavne finančné prostriedky na bankovom účte a v pokladni. Z vlastného imania spoločnosti vo
výške 12 635 050 EUR tvorí základné imanie 21 956 835 EUR. V tejto výške ZI je zahrnutá čiastka 397 240 EUR, čo predstavuje hodnotu
vlastných akcií. Stav vlastného imania ovplyvňujú hlavne oceňovacie rozdiely z precenenia DFM a neuhradená strata minulých rokov. Na
cudzích zdrojoch vo výške 8 180 EUR sa podieľajú záväzky. Na financovanie svojich potrieb spoločnosť nevyužívala bankové úvery, je platobne
a) vysvetlenie hlavných udalostí a
schopná. Spoločnosť vo svojej činnosti bude aj naďalej pokračovať a vychádzať z predmetu podnikania a zabezpečovať plnenie úloh, ktoré jej
obchodov, ku ktorým došlo počas
vyplývajú z právnych predpisov. Aj keď spoločnosť nepredpokladá do konca roka vyrovnané hospodárenie, svoje aktivity zameria hlavne na
príslušného obdobia, a ich dopad
efektívne pôsobenie v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s., Smolenice, kde má dlhodobo majoritné postavenie-podiel na ZI predstavuje
na finančnú situáciu emitenta a ním
65,75%. V sledovanom období nedošlo k realizácii rizikových obchodov, ktoré by mali vplyv na finančnú situáciu spoločnosti. Do konca roka ani
ovládaných osôb

ovládaných osôb

nepredpokladáme uskutočniť významné obchody s ovládanými osobami.

Časť 3. § 36 ods. 1 písm. b) zákona o burze
Spoločnosť Prvá strategická, a.s., k 30.09.2014 vykázala stratu vo výške - 832 057 EUR. Výšku výnosov v hodnote 98 943 EUR ovplyvnilli
výnosy z DFM - vyplatené dividendy z dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s.. Náklady v hodnote 931 002 EUR boli ovplyvnené hlavne výškou
finančných nákladov, resp.tvorbou opravnej položky k DFM v spoločnosti Plastika, a.s. v čiastke 909 421 EUR. Opravná položka k DFM sa
vytvorila v dôsledku zníženia podielu na ZI v tejto spoločnosti. Táto skutočnosť ovplyvnila nepriaznivý hospodársky výsledok v spoločnosti.
Dcérska spoločnosť CHEMOLAK a.s. dosiahla za hodnotené obdobie výnosy 29 141 656 EUR a čerpala náklady 27 629 547 EUR, z čoho
rezultuje hospodársky výsledok k 30.09.2014 vo výške 1 512 109 EUR. V medziročnom porovnaní vykázala spoločnosť nárast zisku o 395 477
b) všeobecný opis finančnej
EUR. Do konca roka 2014 plánuje CHEMOLAK a.s. zvýšiť obrat v porovnaní s rokom 2013 o 9% na úroveň cca 29 600 tis.EUR a dosiahnuť zisk
situácie a výsledkov hospodárenia po zdanení na úrovni cca 844 tis.EUR. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa budú hlavne akvizičné činnosti na domácom trhu a v zahraničí.
emitenta a ním ovládaných osôb v
príslušnom období

Výkaz ziskov a strát a súvaha priebežnej účtovnej závierky podľa SAS
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
štandardov.
Emitent môže vypísať iba významné položky
alebo
Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS
UPOZORNENIE
Súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)
Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)
Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

Súvaha 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 Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.
Emitent môže vypísať iba významné položky

Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha podľa
IAS/IFRS
Emitent môže vypísať iba významné položky

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

Príloha č. 5 (P5Výkaz ZaS podľa IAS)

nie

Súvaha podľa 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, email 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.

