
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za polrok: 2016 IČO:

Účtovné obdobie: od: 1.1.2016 do: 31.12.2016

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:

ulica, číslo

PSČ

Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 02 číslo:

Fax: smerové číslo číslo:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

POLROČNÁ SPRÁVA

Oznámenie spôsobu zverejnenia 

polročnej finančnej správy                  

§ 47 ods. 4 zákona o burze

na internetovej stránke 

emitenta 

http://frigo.biznisweb.sk, 

denník s celoštátnou 

pôsobnosťou

Základné imanie (v EUR):

Časť 1.- Identifikácia emitenta

12.9.1994

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

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 

dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 

informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 

správa zverejnená 

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

FRIGO a.s.

Nová Rožňavská 134/A

831 04

www.frigo.biznisweb.sk

alica@dostalova.sk

Bratislava

63812240

Zakladateľ:
tuzemské právnické osoby

v zmysle zákona o burze cenných papierov

31 379 397 

Alica Dostálová

9.932.439€

akciová spoločnosť

http://www.frigo.biznisweb.sk/
mailto:alica@dostalova.sk


Predmet podnikania:

alebo

Oznámenie spôsobu zverejnenia 

polročnej finančnej správy                  

§ 47 ods. 4 zákona o burze

na internetovej stránke 

emitenta 

http://frigo.biznisweb.sk, 

denník s celoštátnou 

pôsobnosťou

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Dátum zverejnenia

Priebežná  účtovná závierka podľa SAS

SAS

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky                                       

BO: 30.6.  PO: 30.6.

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva                      

BO: 30.6.  PO: 31.12.
Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí 

zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných 

štandardov.

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 

dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 

informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 

správa zverejnená 

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

30.08.2016 interentová stránka spoločnosti,  

26.08.2016 Hospodárske noviny

Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

Priebežná  účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Časť 2. Účtovná závierka

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky 

podľa IAS/IFRS

Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy)

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)Účtovná závierka-základné údaje

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva                       

BO: 30.6.  PO: 31.12.

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

CASH-FLOW-Nepriama metóda                                    BO: 

30.6.  PO: 30.6.

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)
UPOZORNENIE                                                                 

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Poznámky priebežnej účtovnej závierky

CASH-FLOW-Priama metóda                                               

BO: 30.6.  PO: 30.6.

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny

obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

12.00 hod.

Podľa zákona o účtovníctve emitenti, ktorí emitovali cenné 

papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 

ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie sú subjektom 

verejného záujmu.



nie 

Dátum auditu: Správa nebola overená.

§ 35 ods. 3 zákona o burze

nie

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom 

Polročná finančná správa spoločnosti FRIGO a.s. za prvý polrok 2016 nebola overená audítorom.

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 

zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej 

závierky podľa IAS/IFRS

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky 

podľa IAS/IFRS

(§ 35 ods. 11 zákona o burze)  Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

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

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.

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

Správa nebola overená audítorom.

Priebežná  konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS



Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Emitent v sledovanom ani predchádzajúcom období nerealizoval žiadne obchody so spriaznenými osobami.

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Emitent v sledovanom období nerealizoval žiadne obchody so spriaznenými osobami.

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú 

závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. 

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť 

emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Priebežná  konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v 

tomto období

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

Účtovná jednotka sa v účtovnom období venovala pasívnej správe majetku. Vývojové projekty neboli obnovené ani v prvom polroku 2016. Účtovná jednotka  vykázala k 30. 06. 2016 

celkový bilančný majetok a zdroje jeho krytia vo výške 2 638 570 €. Zložky aktív sú pomerne vyvážene tvorené z neobežného majetku pozostávajúceho z cenných papierov, 

tvoriaceho 40,82% z celkových aktív a obežného majetku pozostávajúceho z pohľadávok a finančných prostriedkov, tvoriaceho 59,18% z celkových aktív. Vlastné imanie kleslo 

oproti predchádzajúcemu obdobiu o 3 677 €, čo predstavuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie prvého polroku 2016 vo výške -3 677 €. Rozhodujúcou položkou pasív je 

vlastné imanie vo výške 99,93%, čo poukazuje na stabilitu spoločnosti vzhľadom na nezávislosť od cudzích zdrojov krytia. K 30. 06. 2016 vykázala účtovná jednotka výsledok 

hospodárenia stratu vo výške  -3 677 €. Uvedený hospodársky výsledok pozostával najmä z bežných prevádzkových nákladov. V prebiehajúcom roku vzhľadom na hore uvedené 

informácie očakávame totožný vývoj majetku aj hospodárenia účtovnej jednotky s predchádzajúcim rokom. Na nasledujúcich šesť mesiacov účtovného obdobia neočakávame 

významné riziká a neistoty v súvislosti s činnosťou účtovnej jednotky. Účtovná jednotka svojou činnosťou nevplýva negatívne na životné prostredie pričom  v sledovanom období 

nezamestnávala ani jedného zamestnanca.

Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa 

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to



§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Emitent v sledovanom období nerealizoval žiadne obchody so spriaznenými osobami.

Emitent v sledovanom ani predchádzajúcom období nerealizoval žiadne obchody so spriaznenými osobami.

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná 

účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a 

spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje 

verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Podpísaní František Zvrškovec, predseda predstavenstva FRIGO a.s. a Martin Zvrškovec, člen predstavenstva FRIGO a.s. týmto prehlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí 

poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta podľa 

požiadaviek uvedených v odseku 3 a 4 §35 zákona o burze a že táto priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 §35 zákona o burze.

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými 

osobami.


