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ROČNÁ SPRÁVA

v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta

emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

31379397

akciová spoločnosť

http://www.frigo.biznisweb.sk/


alebo

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

Poznámky

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

CASH-FLOW-Nepriama metóda

UPOZORNENIE                                                                 

Účtovná závierka-základné údaje

CASH-FLOW-Priama metóda

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Časť 2. Účtovná závierka

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

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)Výkaz ziskov  a strát 

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí

zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných

štandardov.

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 

dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 

informačného systému, v ktorej bola ročná finančná 

správa zverejnená 

www.frigo.biznisweb.sk

Súvaha-pasíva Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Účtovná závierka podľa SAS Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Súvaha-aktíva

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

Oznámenie spôsobu zverejnenia 

ročnej finančnej správy  § 47 ods. 4 

zákona o burze

Zverejnenie oznámenia v 

Hospodárskych novinách 

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Dátum zverejnenia
30.4.2009

http://www.frigo.biznisweb.sk/


áno

Dátum auditu: 28. apríla 2009

nie

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

Výkaz ziskov a strát 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

účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

Súvaha podľa IAS/IFRS

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

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

Ing. Eva Uhrinová, Mamateyová 3, 851 04  Bratislava, SKAU číslo 836

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze  účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná 

finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v 

ktorom bola založená materská spoločnosť.

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 

zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

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

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

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

Účtovná závierka bola overená audítorom  ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

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

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

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS



§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

Spoločnosť predpokladá v nasledujúcom období vyvážené hospodárenie.

Po vyhotovení tejto správy nenastali udalosti osobitného významu.

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo 

forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej 

jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná 

finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v 

ktorom bola založená materská spoločnosť.

Počas hospodárskej krízy sa spoločnosť cez svoje investície v potravinárskom priemysle dostala do rizikovej situácie. Slovenské potravinárstvo charakterizuje nekoncepčnosť a 

korupcia pri udeľovaní investičných stimulov. Nič nenasvedčuje tomu, že dôjde k zmene, naopak dochádza vo verejnej správe k prehĺbeniu korupčných aktivít a Slovenské 

hospodárstvo sa vo vzťahu k verejnej správe musí chovať ako vo vzťahu k organizovanej mafii. Prostriedky, ktoré spoločnosť môže poskytnúť na nevyhnutné investície sú 

spotrebované verejnou správou a priemyselná výroba upadáva priebežne. Nevyhnutná integrácia s inými potravinárskymi spoločnosťami buď nemôže prebehnúť, alebo k nej dôjde 

za mimoriadne nevyhnutných podmienok pre slovenských investorov. Dôvodom je prehlbujúca sa technická zaostalosť v dôsledku nedostatku domácich finančných prostriedkov. 

Prepojenie na výskum alebo využitie výsledkov výskumu v oblasti potravinárstva je dnes na Slovensku nemožné, buď z dôvodu neexistencie takéhoto výskumu, alebo z dôvodu 

Časť 3. Výročná správa 

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky



e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 

zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Spoločnosť v sledovanom období nevynakladala prostriedky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v sledovanom období nenadobudla vlastné akcie ani akcie v materskej účtovnej jednotke.

Predstavenstvo navrhne valnému zhromaždniu peúčtovať zisk roku 2008 vo výške 34.189,73 € nasledovne: 10% povinný prídel do rezervného fondu, 30.770,76 € preúčtovať na 

nerozdelený zisk minulých rokov.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí



§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

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

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne 

dostupný

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú 

zabezpečovacie deriváty

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť 

výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

Spoločnosť neuplatňuje žiadne deriváty na zabezpečenie rizík.

Spoločnosť neohrozujú úverové ani likvidné riziká.

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č.  566/2001 Z.z. o cenných 

papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí



c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody 

týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

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

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

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Neexistujú odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti.

Najvyšším kontrolným ogránom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada 

zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému 

zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhormaždenie. Má najviac päť členov. Funkčné obobie dozornej rady je päť rokov pričom opätové zvolenie do funkcie je možné.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo 

všetkých na ňom prítomných akcionárov.  Akcionár  je  oprávnený  zúčastniť sa  na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom,  požadovať  informácie  a  vysvetlenia  týkajúce  sa 

záležitostí  spoločnosti alebo  osôb  ovládaných  spoločnosťou,   ktoré  súvisia  s  predmetom   rokovania    valného zhromaždenia  uplatňovať  na  ňom  návrhy.  Výkon  hlasovacích   

práv  akcionárov  nie  je v stanovách obmedzený. Hlasovacia právo  patriace  akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € pripadá 1 hlas. Valné 

zhromaždenie spoločnosti sa konalo ako riadne valné zhromaždenie v zmysle stanov spoločnosti. Výkon akcionárskych práv prebehol počas roku 2008 v zmysle stanov a žiaden z 

akcionárov neinicionval zmenu stanov alebo iných vzťahov medzi akcionármi. 

Všetky významné informácie o metódach riadenia sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti, ktoré sú k dispozícii v sídle spoločnosti a v zbierke listín a v kódexe o riadení spoločnosti. 

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť nemá zamestnancov a nevlastní žiadne výrobné prostriedky je ERP systém spoločnosti zameraný iba na analýzu finančných investícií. 

Riadiacim orgánom je predstavenstvo spoločnosti a jeho členovia sú svojou kompetenciou garantom investičných a úverových rozhodnutí. Metóta krátkeho kontrolného spanu sa 

požíva pri posúdení úverových rizík.



g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

ISIN Druh Forma Podoba Počet Opis práv

SK1120002433 kmeňové akcie na doručiteľa zaknihovaná 224772 v zmysle

kmeňové akcie na doručiteľa zaknihovaná 74488 stanov

% na ZI
Prijaté/neprijaté na 

obchodovanie

75,10% prijaté

24,90% neprijaté

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria

základné imanie vrátane údajov o

cenných papieroch, ktoré neboli

prijaté na obchodovanie na

regulovanom trhu v žiadnom

členskom štáte alebo štáte

Európskeho hospodárskeho priestoru,

okrem dlhopisov (uviesť všetky v

súčasnosti vydané cenné papiere. V

§ 2 ods. 2 zákona o cenných

papieroch sú ustanovené všetky druhy 

cenných papierov)           

1000

Menovitá hodnota

1000

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho 

hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo 

všetkých na ňom prítomných akcionárov.  Akcionár  je  oprávnený  zúčastniť sa  na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom,  požadovať  informácie  a  vysvetlenia  týkajúce  sa 

záležitostí  spoločnosti alebo  osôb  ovládaných  spoločnosťou,   ktoré  súvisia  s  predmetom   rokovania    valného zhromaždenia  uplatňovať  na  ňom  návrhy.  Výkon  hlasovacích   

práv  akcionárov  nie  je v stanovách obmedzený. Hlasovacia právo  patriace  akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € pripadá 1 hlas. Valné 

zhromaždenie spoločnosti sa konalo ako riadne valné zhromaždenie v zmysle stanov spoločnosti. Výkon akcionárskych práv prebehol počas roku 2008 v zmysle stanov a žiaden z 

akcionárov neinicionval zmenu stanov alebo iných vzťahov medzi akcionármi. 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má troch členov v zložení: František Zvrškovec, Bohumír Zvrškovec, Martin Zvrškovec. Predstavenstvo  riadi  činnosť  

spoločnosti  a  je   oprávnené  konať  v  mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia  

predstavenstva.  Spoločnosť  zaväzujú  súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá valnému  zhromaždeniu.  

Predstavenstvo výbory nemá. V roku 2008 prerokovalo aktuálne investičné portfólio spoločnosti ako aj jej úverové vzťahy. Pri analýze potravinárskeho segmentu dospelo 

predstavenstvo k názoru, že riadenie potravinárstva sektrom ministerstva pôdohospodárstva nezodpovedá ambíciám EU a že ministerstvo svojími aktivitami často poškodzuje 

potravinársky priemysel.  Vzhľadom na horeuvedenú analýzu rozodlo predstavenstvo o odpredaji investícií v hydinárskom priemysle. Zároveň posúdilo predstavenstvo možnosť 

neobmedzená

neobmedzená

Obmedzená prevoditeľnosť 

(popis)



ISIN

Druh

Forma

Podoba

Počet

Men. hodnota

Opis práv

Dátum začiatku vydávania

Termín splatnosti menovitej 

hodnoty

Spôsob určenia výnosu

Termíny výplaty

Možnosť predčasného splatenia

Záruka za splatnosť

Záruky prevzali:

IČO

Obchodné meno

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky 

dlhopisy sú splatené uviesť nie)                            
nie

Sídlo

Pri vymeniteľných dlhopisoch, 

postup pri ich výmene za akcie



Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.

g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích 

práv

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Hlasovacie práva nie sú obmedzené.

f) obmedzeniach hlasovacích práv

e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami

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

Nad 10% akcií emitenta vlastnia: SEAFLY a.s., Uhorsko a.s., Way Indrustry a.s.

Žiaden akcionár nevlastní akcie s osobitnými právami kontroly.



j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej 

kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa 

neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo 

pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich 

funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou v takýchto dohodách.

Nie sú známe takéto dohody medzi akcionármi.

Predstavenstvo volí a odvoláva valné zhromaždenie kvalifikovanou väčšinou hlasov prítomných na valnom zhromaždení. Zmenu stanov schvaľuje valné zhromaždenie dvojtretinovou 

väčšinou hlasov prítomných na valnom zhromaždení.

Predstavenstvo ako štatutárny orgán spoločnosti má kompetencie vyhradené obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo 

spätnom odkúpení akcií nemá. 



§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje 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 a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a 

postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

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

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

výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Spoločnosť neuzavrela dohody s vyššie uvedeným obsahom.




