
Prvá strategická, a. s. IČO: 35 705 001
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, tel. 02/5824 6333, fax  02/5341 5527

Vec: Predbežné vyhlásenie

Prvá strategická, a. s., ako emitent cenných papierov prijatých na 
obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava, a.s. 
v zmysle Zákona č.429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v  znení neskorších 
predpisov predkladá predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu emitenta, vrátane 
výkazov priebežnej účtovnej závierky k 30.09.2015.

JU
predseda predstavenstva 

Prvá strategická, a.s.

Príloha: podľa textu

Spoločnosť  je  zap ísan á  v  O bchodnom  reg is tri O kresného  súdu  B ra tis lava  I v  oddieli Sa, v ložka  č íslo  1237/B  
B ankové spo jen ie: č.ú. 2 6 2 1 768978 /1100 , T a tra  banka, a.s., B ratislava



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

[ln form ačnájD ovinnosť^a_rok:______ 2015__________________ | [IČO:__________35705001___________________ ”

Inform ačná p ov innosť za obdobie: III. Štvrťrok 2015

lÚ čtovné obdobie: od: 01.01.2015 do: 30.09.2015

iPrávna form a akciová spoločnosť

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

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Trnavská cesta 27/B 
831 04 
Bratislava

Kontaktná osoba: JUDr.Vladimír Balaník 1
Tel.: sm erové číslo 02 číslo: 58246202 |

Fax: sm erové číslo číslo: |

E-mail: webmaster@harvard.sk 1
WWW stránka www.prvastrategicka.sk

Dátum vzniku: 26.11.1996 1 |Základné imanie (v EUR): 21 956 835

HARVARD CAPITAL AND CONSULTING, a.s.
Zakladateľ:

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

denník PRAVDA 
uverejňujúci burzové 
správy s celoštátnou 
pôsobnosťou zo dňa 
13.11.2015

Adresa in ternetovej s tránky em itenta, alebo názov 
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
in form ačného systému, v ktorej bo lo predbežné 
vyhlásenie zverejnené

www.prvastrategicka.sk

Dátum zverejnenia 13.11.2015

Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze

mailto:webmaster@harvard.sk
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 
em itent vydá na jskôr po up lynu tí lehoty desiatich týždňov od začiatku prís lušného šesťm esačného obdob ia  a na jneskôr v lehote š iestich  týždňov pred skončením  
prís lušného šesťm esačného obdobia.

Predm et podnikan ia : Predmetom podnikania spoločnosti sú: kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkooobchodu, činnosť 
organizačných a ekonomických poradcov, sprostrredkovateľská činnosť.

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

a) vysvetlen ie h lavných uda lostí a 
obchodov, ku ktorým  došlo  počas 
prís lušného obdobia, a ich dopad 
na finančnú situáciu  em itenta a 
ním ovládaných osôb

K 30.09.2015 spoločnosť vykazuje celkový majetok 14 296 259 EUR. Z toho neobežný majetok vo výške 13 893 071 EUR v celom rozsahu tvorí 
dlhodobý finančný majetok. Dlhodobý finančný majetok tvoria CP v ovládanej osobe (CHEMOLAK a.s.,) a ostatné realizovateľné CP. Základné 
imanie spoločnosti je vo výške 21 956 835 EUR a vlastné imanie je v čiastke 14 271 286 EUR. Stav vlastného imania spoločnosti je ovplyvnený 
hlavne výškou oceňovacieho rozdielu z precenenia DFM vo výške -1 048 904 EUR a neuhradená strata minulých rokov vo výške -9 374 649 
EUR. Cudzie zdroje tvoria krátkodobé záväzky v čiastke 23 110 EUR. Spoločnosť je platobne schopná, na financovanie svojich potrieb 
nevyužíva bankové úvery. V  sledovanom období spoločnosť neuzavrela žiadne významné obchody alebo rizikové transakcie, ktoré by ovplyvnili 
finančnú situáciu spoločnosti. Do konca roka ani nepredpokladá realizáciu významnejších obchodov. Cieľom spoločnosti je dosiahnutie čo 
najlepších výsledkov v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s., kde má dlhodobo majoritné postavenie (65,75%).

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

b) všeobecný op is  finančne j 
s ituácie  a výs ledkov hospodárenia 
em itenta a ním ovládaných osôb v

Spoločnosť Prvá strategická, a.s., k 30.09.2015 vykázala stratu vo výške - 25 398 EUR. Tento nepriaznivý hospodársky výsledok bol 
ovplyvnený výškou nákladov v sume 50 616 EUR a výnosmi len vo výške 25 218 EUR. Významnú položku nákladov tvoria právne, konzultačné 
a poradenské služby v sume 27 780 EUR. Výnosy za sledované obdobie spoločnosť dosiahla hlavne z tržieb za poradenské služby. V porovnaní 
s minulým rokom k 30.09.2014, kedy výška straty dosiahla sumu - 832 057 EUR, spoločnosť vykázala k 30.09.2015 výrazný pokles straty. 
Hlavným úsilím spoločnosti je dosiahnuť priaznivejší hospodársky výsledok.
Dcérska spoločnosť CHEMOLAK a.s. za hodnotené obdobie dosiahla výnosy 28 346 819 EUR a náklady 26 785 272 EUR. Z uvedených 
ukazovateľov vyplynul výsledok hospodárenia po zdanení k 30.09.2015 vo výške 1 561 547 EUR. V rovnakom období minulého roka, kedy 
spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia po zdanení 1 512 109 EUR, došlo k nárastu zisku o 49 348 EUR, t.j. index rastu 1,03. V ukazovateli 
Pridaná hodnota došlo k medziročnému zvýšeniu z 5 740 407 EUR k 30.09.2014 na hodnotu 5 870 206 EUR k 30.09.2015, čo predstavuje



prís lušnom  období nárast o 129 799 EUR, t.j. index rastu 1,03. Do konca roka 2015 spoločnosť predpokladá zvýšiť obrat v porovnaní s rokom 2014 o 3,7% na
úroveň cca 30 722 tis.EUR a dosiahnuť výsledok hospodárenia po zdanení na úroveň cca 874 tis.EUR. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa 
budú hlavne akvizičné činnosti v oblasti priemyselných zákazníkov na domácom trhu a v zahraničí.

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

alebo
Výkaz ziskov a s trá t 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 s trá t pod ľa  IAS/IFRS Príloha č. 5 (P5Výkaz ZaS podľa IAS)

Zostavuje konso lidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) l nie 1

K onso lidovaný výkaz ziskov a s trá t a súvaha podľa  
IAS/IFRS

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

Emitent môže vypísať iba významné položky Výkaz ziskov a s trá t pod ľa  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. 1 2 “. 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: ICO, 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 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.


