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POZNÁMKY K Ú TOVNEJ ZÁVIERKE
k 31. decembru 2007

l. I.

eobecné údaje

1/ Názov a sídlo spolo nosti:
Názov: FRIGO, a.s.

Sídlo: Vajnorská 134/A, 832 07  Bratislava
Po tová adresa: P. O. Box 89

830 00  Bratislava
Dátum zalo enia: 12.9.1994

Dátum zápisu do OR: 12.9.1994
O: 31 379 397

2/  Hlavné innosti spolo nosti:
- kúpa tovaru za ú elom jeho predaja iným prevádzkovate om ivností -

ve koobchod

- kúpa tovaru za ú elom jeho predaja kone nému spotrebite ovi - maloobchod
- sprostredkovanie kúpy,  predaja a prenájmu nehnute ností

3/ lenovia predstavenstva spolo nosti:
Predstavenstvo:
Franti ek Zvr kovec

Ing. Bohumír Zvr kovec
Ing. Martin Zvr kovec

4/ Spolo níci, akcionári:
SEAFLY a.s. 17,13%
UHORSKO a.s. 22,34%
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Way Industry a.s. 13,55%
IS DIVIDEND a.s. 8,06%

JUDr. Agáta Potan oková 7,2%
Kingswilleinternational crop. 6,01%

Ostatní akcionári vlastnia do 5% akcií spolo nosti.

5/ Priemerný po et zamestnancov:
Po et zamestnancov 0

6/ Orgán, ktorý schválil ú tvonú závierku za predchádzajúce obdobie:
Valné zhroma denie

l. II.
Informácie o ú tovných metódach a v eobecných ú tovných zásadách

1/ Spôsob ocenenia

Investi ný majetok
a) Podnik v danom roku nakupoval nehmotný investi ný majetok - nie

b) Podnik tvoril vlastnou innos ou nehmotný investi ný majetok - nie
c) Podnik v be nom roku kupoval hmotný investi ný majetok - nie

d) Podnik v danom roku tvoril HIM vlastnou innos ou - nie
e) Podnik v be nom roku vlastnil finan né investície - áno

- finan né investície oce oval podnik metódou FIFO

Zásoby
f) Podnik nakupoval zásoby - nie

g) Podnik v be nom roku tvoril zásoby vlastnou výrobou - nie
h) Podnik oce oval poh adávky - nominálnou hodnotou

i) Podnik oce oval finan ný majetok - nominálnou hodnotou
j) Prechodné ú ty aktív oce oval podnik - nominálnou hodnotou

k) Rezervy podnik oce oval - netvoril
l) Záväzky podnik oce oval - nominálnou hodnotou

m) Prechodné ú ty pastív oce oval podnik - nominálnou hodnotou
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n) Podnik prijal dar - nie
o) Podnik prijal majetok privatizáciou alebo z FNM - nie

2/ Spôsob zostavenia odpisového plánu pre investi ný majetok a pou ité odpisové
metódy pri stanovení ú tovných predpisov:

Spolo nos  nevlastní odpisovaný majetok

3/ Zásady pre tvorbu opravných polo iek
Podnik netvoril opravné polo ky

4/ Prepo et údajov v cudzích menách na slovenskú menu
Podnik neú toval o majetku v cudzej mene

5/ V ú tovnej jednotke nedo lo oproti predchádzajúcemu ú tovnému obdobiu ku
zmene ú tovných spôsobov.

l. III.

Dopl ujúce údaje k súvahe a výkazu ziskov a strát

1. Preh ad o pohybe investi ného majetku
a) Pohyb obstarávacích cien

Spolo nos  nemá investi ný majetok

b) Pohyb oprávok a opravných polo iek
Podnik netvorí opravné polo ky

c) Pohyb zostatkových cien

Spolo nos  nemá investi ný majetok

2. Názov a podiel spolo ností, ktorých je podnik vlastníkom:
Hydinársky kombinát a.s. v likv. P
Hydinársky priemysel a.s. P
Mraziarne a.s. Sládkovi ovo S
Mraziarne a.s. ilina P
Mraziarne a.s. Pre ov P
Zemplínska hydina a.s. P

3. Spôsob a vý ka poistenia investi ného majetku
Spolo nos  nemá poistený investi ný majetok
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4. Údaje o zásobách
a) opravné polo ky týkajúce sa zásob - nie
b) spôsob a vý ka poistenia zásov - nie
c) podnik uskuto uje zákazkovú výrobu - nie

5. Údaje o poh adávkach
a) opravné polo ky pod a súvahových polo iek poh adávok - netvorené

b) lehota splatnosti - poh adávky do lehoty splatnosti - 237
- poh adávky po lehote splatnosti - 0

c) poh adávky kryté zálo ným právom - nemá

6. Údaje o finan nom majetku
Podnik nemá opravné polo ky k finan nému majetku

7. Údaje o prechodných ú toch aktív
Podnik nemá tvorené prechodné ú ty aktív

8. Údaje o vlastnom imaní
a) Základné imanie v OR 299.260
b)  Po et akcií 299.260
c) Menovitá hodnota akcie 1.000

d) Rozhodnutie o rozdelení zisku, resp. vysporiadaní straty: spolo nos  dosiahla HV –
- strata vo vý ke -47 tis. Sk bola preú tovaná na ú et nevysporiadaná strata
minulých období.

9. Údaje o rezervách
Spolo nos  netvorila rezervy

10. Údaje o závazkoch
a) Z obchodného styku 0
b) Iné záväzky 10

11. Údaje o bankových úveroch a výpomociach
Spolo nos  nemá bankový úver ani bankovú výpomoc

12. Údaje o prechodných ú toch pasív
Spolo nos  netvorila prechodné ú ty pasív

13. Údaje o tr bách za vlastné výkony a tovar 0

14. Údaje o zmene stavu
Nie je
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15. Údaje o nákladových úrokoch
Spolo nos  nemá nákladové úroky z úveru

16. Údaje o výnosových úrokoch
Spolo nos  nemá výnosové úroky z úveru

17. Údaje o výnosoch z finan ných investícií
Nemá

18. Údaje o mimoriadnych nákladoch a mimoriadnych výnosoch
Nemá

19. V be nom roku sa ú tovali náklady týkajúce sa iných ú tovných období
Neú tovali

20. Preh ad o majetku, ktorého trhové ohodnotenie sa výrazne lí i od jeho
ocenenia v ú tovníctve
Nemá

21. Zoznam prenajatého a najatého majetku zachyteného na podsúvahových
toch

Nemá

22. Podnik má pe né a nepe né záväzky, ktoré sa neuvádzajú v súvahe
Nemá

23. Podnik má finan né povinnosti, ktoré sa neuvádzajú v súvahe
Nemá

24. Vý ka príjmov, preddavkov, úverov a iných plnení lenom orgánov
spolo nosti
Neboli poskytnuté

25. Údaje o výskume a vývoji
Spolo nos  nerealizovala

26. Spriazenené osoby
Spolo nos  nerealizovala

Bratislava 31. marca 2008

                         Predstavenstvo spolo nosti
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