
regulovaná informácia

Informa ná povinnos  za polrok: 2008 O:

tovné obdobie: od: 01.01.2008 do: 30.06.2008

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, íslo
PS
Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové íslo 02 íslo:

Fax: smerové íslo 02 íslo:

E-mail:

WWW stránka

Dátum vzniku:

POLRO NÁ SPRÁVA

v zmysle zákona o burze cenných papierov

Oznámenie spôsobu zverejnenia
polro nej finan nej správy

na internetovej stránke
emitenta
http://frigo.biznisweb.sk,

Základné imanie (v Sk):

as  1.- Identifikácia emitenta

12.9.1994

Zakladate :
tuzemské právnické osoby

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov
dennej tla e, alebo názov v eobecne uznávaného

Hospodárske noviny, ttp://frigo.biznisweb.sk

31379397

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Bratislava

63812240

FRIGO a.s.

Vajnorská 134/A
832 07

63812288

299260000

akciová spolo nos

Alcia Dostálová
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Predmet podnikania:

alebo

§ 47 ods. 4 zákona o burze http://frigo.biznisweb.sk,
denník s celo tátnou
pôsobnos ou

as zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze

Dátum zverejnenia

Príloha . 1 (P1Ú tovná závierka)

Príloha . 4 (P4Výkaz ziskov a strát)Výkaz ziskov  a strát
Súvaha-pasíva Príloha . 3 (P3Súvaha-pasíva)

tovná závierka-základné údaje
Súvaha-aktíva

as  2. Ú tovná závierka

informa ného systému, v ktorej bola polro ná finan ná
správa zverejnená

25.8.2008

Obchodná innos  v rozsahu vo nej ivnosti, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnute ností.

Príloha . 2 (P2Súvaha-aktíva)
Priebe ná skrátená ú tovná závierka pod a SAS

Priebe ná skrátená ú tovná závierka pod a IAS/IFRS tovná závierka-základné údaje

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny
obsah skrátenej priebe nej ú tovnej závierky

Pod a § 17a ods. 3 zákona o ú tovníctve ú tovná jednotka
okrem tovnej jednotky pod a § 17a ods.1 zákona o

Príloha . 1 (P1Ú tovná závierka)

Príloha . 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Poznámky

CASH-FLOW-Priama metóda

Príloha . 5 (P5Poznámky)

Súvaha pod a IAS/IFRS Príloha . 8 (P8Súvaha pod a IAS/IFRS)

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú ú tovnú závierku pod a slovenských ú tovných
tandardov.

tovná závierka je zostavená pod a SAS (Slovenské tandardy) , alebo pod a IAS/IFRS  (medzinárodné tandardy) SAS

Príloha . 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda

UPOZORNENIE
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nie

Dátum auditu: Správa nebola overená
audítorom

§ 35 ods. 3 zákona o burze
nie

Príloha . 18 (P18Poznámky pod a IAS/IFRS)
Príloha . 17 (P17Výkaz PT pod a IAS/IFRS)

Príloha . 14 (P14Súvaha pod a IAS/IFRS)

Výkaz ziskov a strát pod a IAS/IFRS Príloha . 15 (P15Výkaz ZaS pod a IAS/IFRS)

Výkaz pe ných tokov pod a IAS/IFRS
Poznámky pod a IAS/IFRS

Polro ná finan ná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polro nej správy nie je povinnos )  (áno/nie)

Správa nebola overená audítorom

V zmysle § 17a zákona o ú tovníctve banky a pois ovne
zostavujú ú tovnú závierku pod a IAS/IFRS. Výkaz pe ných tokov pod a IAS/IFRS

okrem tovnej jednotky pod a § 17a ods.1 zákona o
tovníctve, ktorá v ú tovnom období emitovala cenné papiere a

tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
nesp a podmienky pod a § 17a ods. 2 zákona o ú tovníctve,
zostavuje individuálnu ú tovnú závierku pod a medzinárodných

tovných tandardov ak sa tak rozhodne.

Príloha . 10 (P10Výkaz zmien vo VI pod a IAS/IFRS)

Súvaha pod a IAS/IFRS

Príloha . 11 (P11Výkaz PT pod a IAS/IFRS)

Poznámky pod a IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní pod a IAS/IFRS

Príloha . 13 (P13Poznámky pod a IAS/IFRS)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní pod a IAS/IFRS Príloha . 16 (P16Výkaz zmien vo VI pod a IAS/IFRS)

as  3. Priebe ná správa

Priebe ná skrátená konsolidovaná ú tovná závierka pod a
IAS/IFRS

Príloha . 9 (P9Výkaz ZaS pod a IAS/IFRS)Výkaz ziskov a strát pod a IAS/IFRS

Obchodné meno audítorskej spolo nosti, sídlo / íslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/ íslo licencie:

(§ 35 ods. 11 zákona o burze)  Ak polro ná finan ná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skuto nosti vo svojej správe vyhlásenie !

1. Zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku  (áno/ v prípade, e nezostavuje uvies nie)
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§ 20 ods. 1 zákona o ú tovníctve informácie o:

tovná jednotnka nie je ohrozená významnými rizikami a neistotami a o akáva vyvá ený vývoj hospodárenia. Svojou innos ou nevplýva negatívne na ivotné prostredie pri om v
sledovnom období nezamestnávala ani jedného zamestnanca. Riziká spojené s innos ou spolo nosti sa nachádzajú iba v oblasti rizík spojených s investi nými aktivitami
spolo nosti do cenných papierov podnikov na Slovensku a do rizík spojených s úverovými aktivitami na tom istom území. Predstavenstvo je toho názoru, e ne itate nos
hospodárskej politiky Slovenska v spojení s rastom cien potravín v globálnom prostredí spôsobuje neistotu v horeuvedených podnikoch pri posudzovaní investi ných aktivít. Okrem
iných aj táto skuto nos  mô e spôsobi , e rentabilita investícií do cenných papierov poklesne tak, e spolo nos  zvá i zru enie investícií na slovenskom kapitálovom trhu a
peorientuje svoje prostriedky do iných krajín.

d) nákladoch na innos  v oblasti výskumu a vývoja

c) predpokladanom budúcom vývoji innosti ú tovnej jednotky

Pod a § 35 ods. 2 písm. a) polro ná správa obsahuje priebe nú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20
zákona . 431/2002 Z.z. o ú tovníctve v znení neskor ích predpisov ( alej len "zákon o ú tovníctve")

Po vyhotovení tejto správy nenastali udalosti osobitného významu.

Spolo nos  predpokladá v nasledujúcom období vyvá ené hospodárenie.

Spolo nos  v sledovanom období nevynakladala prostriedky na innos  v oblasti výskumu a vývoja.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skon ení ú tovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výro ná správa

a) vývoji ú tovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je ú tovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo
forme vyvá enej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôle ité finan né a nefinan né ukazovatele vrátane informácie o vplyve innosti ú tovnej
jednotky na ivotné prostredie a na zamestnanos , s poukázaním na príslu né údaje uvedené v ú tovnej závierke,
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k týmto údajom mô u by  zahrnuté aj údaje pod a § 35 ods. 9 zákona o burze

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Spolo nos  v sledovanom období nenadobudla vlastné akcie ani akcie v materskej ú tovnej jednotke.

Strata z predchádzajúceho obdobia - roku 2007 vo vý ke -3.409 tis. Sk bola preú tovaná na ú et nevysporiadaná strata minulých období.

b) akéko vek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ro nej finan nej správe, ktoré by mohli ma  podstatný vplyv na finan né postavenie alebo innos

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) do asných listov, obchodných podielov a akcií, do asných listov a obchodných podielov materskej ú tovnej jednotky pod a § 22
zákona o ú tovníctve (kde 27a) pod iarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

g) údajoch po adovaných pod a osobitných predpisov

Neboli realizované iadne významné obchody.

Priebe ná správa obsahuje najmä uvedenie dôle itých udalostí, ku ktorým do lo v prvých iestich mesiacoch ú tovného obdobia, a ich dopad na priebe nú ú tovnú
závierku v skrátenej truktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich es  mesiacov ú tovného obdobia. Ak ide o emitentov akcií, zah a priebe ná
správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to

a) obchody, ku ktorým do lo v prvých iestich mesiacoch aktuálneho ú tovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finan né postavenie alebo innos  emitenta v
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§ 20 ods. 5 zákona o ú tovníctve

tovná jenotka nemá organiza nú zlo ku v zahrani í.

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finan nej situácie ú tovnej jednotky, ktorá pou íva nástroje pod a osobitného predpisu ( zákon .  566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investi ných slu bách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, ú tovná jednotka je povinná uvies  vo výro nej správe tie  informácie o:

Spolo nos  neuplat uje iadne deriváty na zabezpe enie rizík.

a) cie och a metódach riadenia rizík v ú tovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpe enie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa pou ijú
zabezpe ovacie deriváty

emitenta po as prvých iestich mesiacov aktuálneho ú tovného obdobia

Pod a § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostavi  konsolidovanú ú tovnú závierku, v priebe nej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými
osobami.
Emitent nerealizoval iadne obchody so spriaznenými osobami.

Zmeny v obchodoch, ktoré by mohli ma  vplyv na finan né postavenie a innos  emitenta nenastali iadne.

h) tom, i ú tovná jednotka má organiza nú zlo ku v zahrani í
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b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je ú tovná jednotka vystavená

§ 20 ods. 6 zákona o ú tovníctve

Neexistujú odchýlky od kódexu o riadení spolo nosti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spolo nosti (napríklad § 18 zákona . 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskor ích predpisov) a dôvody
týchto odchýlok alebo informáciu o neuplat ovaní iadneho kódexu riadenia spolo nosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Spolo nos  má vypracovaný kódex o správe a riadení spolo nosti. Je prístupný v sídle spolo nosti a zverenený na internetovej stránke spolo nosti (http://frigo.biznisweb.sk/).

tovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výro nej správe uvies  ako osobitnú as
výro nej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

b) v etky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Spolo nos  neohrozujú úverové ani likvidné riziká.

a) odkaz na kódex o riadení spolo nosti, ktorý sa na u vz ahuje alebo ktorý sa rozhodla dodr iava  pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spolo nosti verejne
dostupný

etky významné informácie o metódach riadenia sú obsiahnuté v stanovách spolo nosti, ktoré sú k dispozícii v sídle spolo nosti a v zbierke listín a v kódexe o riadení spolo nosti.
Vzh adom na skuto nos , e spolo nos  nemá zamestnancov a nevlastní iadne výrobné prostriedky je ERP systém spolo nosti zameraný iba na analýzu finan ných investícií.
Riadiacim orgánom je predstavenstvo spolo nosti a jeho lenovia sú svojou kompetenciou garantom investi ných a úverových rozhodnutí. Metóta krátkeho kontrolného spanu sa
po íva pri posúdení úverových rizík.
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g) informácie pod a § 20 ods. 7 zákona o ú tovníctve
tovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výro nej správe zverejni  aj údaje o

Najvy ím kontrolným ogránom spolo nosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskuto ovanej podnikate skej innosti. Dozorná rada
zárove  vykonáva innosti výboru pre audit v zmysle § 19 zákona o ú tovníctve v znení neskor ích predpisov. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej innosti valnému
zhroma deniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhorma denie. Má najviac pä lenov. Funk né obobie dozornej rady je pä  rokov pri om opätové zvolenie do funkcie je mo né.

Valné zhroma denie spolo nosti sa konalo ako riadne valné zhroma denie v zmysle stanov spolo nosti. Výkon akcionárskych práv prebehol v zmysle stanov a iaden akcionár
neinicioval zmenu stanov alebo iných v ahov medzi akcionármi. Na valnom zhroma dení spolo nosti bola schválená ro ná ú tovná závierka a výro ná správa spolo nosti za rok
2007 tak ako boli predlo ené. Zárove  bol schválený aj predlo ený návrh na audítora pre overenie ro nej ú tovnej závierky za rok 2008 a návrh, aby funkciu výboru pre audit
vykonávala dozorná rada spolo nosti.

Predstavenstvo je tatutárnym orgánom spolo nosti, má troch lenov v zlo ení: Franti ek Zvr kovec, Bohumír Zvr kovec, Martin Zvr kovec. Predstavenstvo  riadi  innos
spolo nosti  a  je   oprávnené  kona   v  mene spolo nosti vo v etkých veciach a zastupuje spolo nos  vo i tretím osobám. Kona  v mene spolo nosti sú oprávnení v etci lenovia
predstavenstva.  Spolo nos   zaväzujú  súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja lenovia predstavenstva. Predstavenstvo sa za innos  zodpovedá valnému  zhroma deniu.
Predstavenstvo výbory nemá. V prvom polroku 2008 prerokovalo aktuálne investi né portfólio spolo nosti ako aj jej úverové vz ahy a alej pokra ovalo v stratétgiách vytý ených
po as roku 2007.

e) informácie o innosti valného zhroma denia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

b) obmedzeniach prevodite nosti cenných papierov

a) truktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v iadnom lenskom táte alebo táte Európskeho
hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre ka dý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

f) informácie o zlo ení a innosti predstavenstva a jeho výborov
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ISIN Druh Forma Podoba Po et Opis práv
SK1120002433 kme ové akcie na doru ite a zaknihovaná 224772 v zmysle

kme ové akcie na doru ite a zaknihovaná 74488 stanov

% na ZI Prijaté/neprijaté na
obchodovanie

75,10% prijaté
24,90% neprijaté

ISIN
Druh
Forma
Podoba
Po et

neobmedzená

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, e v sú asnosti nemá vydané dlhopisy resp. v etky
dlhopisy sú splatené uvies  nie)

nie

neobmedzená

Obmedzená prevodite nos
(popis)

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria
základné imanie vrátane údajov o
cenných papieroch, ktoré neboli
prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu v iadnom
lenskom táte alebo táte

Európskeho hospodárskeho priestoru,
okrem dlhopisov (uvies etky v
sú asnosti vydané cenné papiere. V
§ 2 ods. 2 zákona o cenných
papieroch sú ustanovené v etky druhy
cenných papierov)

1000
Menovitá hodnota

1000
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Men. hodnota
Opis práv
Dátum za iatku vydávania
Termín splatnosti menovitej
hodnoty
Spôsob ur enia výnosu
Termíny výplaty
Mo nos  pred asného splatenia
Záruka za splatnos
Záruky prevzali:

O
Obchodné meno

iaden akcionár nevlastní akcie s osobitnými právami kontroly.

Sídlo

d) majite och cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Emitent vlastní podiely nad 10% majetkovej ú asti v nasledovných spolo nostiach: Mraziarne a.s. Sládkovi ovo, Mraziarne a.s. ( ilina), Mraziarne, a.s. (Pre ov), Hydinársky
kombinát a.s. v likvidácii a Hydinársky priemysel a.s..

Pri vymenite ných dlhopisoch,
postup pri ich výmene za akcie

(kde poznámka pod iarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona . 566/2001 Z.z.)
c) kvalifikovanej ú asti na základnom imaní pod a osobitného predpisu, 28aa)
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Predstavenstvo ako tatutárny orgán spolo nosti má kompetencie vyhradené obchodným zákonníkom a stanovami spolo nosti. Zvlá tne právomoci rozhodnú  o vydaní alebo
spätnom odkúpení akcií nemá.

Nie sú známe takéto dohody medzi akcionármi.

Predstavenstvo volí a odvoláva valné zhroma denie kvalifikovanou vä inou hlasov prítomných na valnom zhroma dení. Zmenu stanov schva uje valné zhroma denie dvojtretinovou
vä inou hlasov prítomných na valnom zhroma dení.

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie lenov jej tatutárneho orgánu a zmenu stanov

g) dohodách medzi majite mi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré mô u vies  k obmedzeniam prevodite nosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích
práv

e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplat ované priamo zamestnancami
Spolo nos  nevydala zamestnanecké akcie.

Hlasovacie práva nie sú obmedzené.

i) právomociach jej tatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnú  o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

f) obmedzeniach hlasovacích práv
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§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Spolo nos  neuzavrela dohody s vy ie uvedeným obsahom.

Spolo nos  nie je zmluvnou stranou v takýchto dohodách.

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zrete ným ozna ením ich mena, priezviska a funkcie o tom, e pod a ich najlep ích znalostí poskytuje priebe ná
tovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finan nej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a

spolo ností zaradených do celkovej konsolidácie pod a po iadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a e uvedená priebe ná správa obsahuje
verný preh ad informácií pod a odseku 9 § 35 zákona o burze.

Podpísaní Franti ek Zvr kovec, len predstavenstva FRIGO a.s. a Martin Zvr kovec, len predstavenstva FRIGO a.s. týmto prehlasujeme, e pod a na ich najlep ích znalostí
poskytuje priebe ná ú tovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finan nej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta pod a
po iadaviek uvedených v odseku 4 §35 zákona o burze a e táto priebe ná správa obsahuje verný preh ad informácií pod a odseku 9 §35 zákona o burze.

j) v etkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú ú innos , menia sa alebo ktorých platnos  sa skon í v dôsledku zmeny jej
kontrolných pomerov, ku ktorej do lo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej ú inkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vá ne po kodilo; táto výnimka
sa neuplatní, ak je povinná zverejni  tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

k) v etkých dohodách uzatvorených medzi ou a lenmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnú  náhrada, ak sa ich funkcia alebo
pracovný pomer skon í vzdaním sa funkcie, výpove ou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpove ou zo strany zamestnávate a bez uvedenia dôvodu alebo sa ich
funkcia alebo pracovný pomer skon í v dôsledku ponuky na prevzatie
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