
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6. -50 -59
A.7.
A.8. -41
A.9.
A.10.
A.11.
A.12.

A.13.

A.14.

A.15.

A.16. -10

. -91 -69

A.17. 1245 16
A.18.
A.19.

A.20.

.. 1154 -53

A.21. -236

A.22. 2
A.23. -36

A. 920 -89

B.1.
B.2.

B.3.

B.4.
B.5.

B.6. 26405 15683

B.7.

B.8.

B.9.

Obsah polo ky

Výdavky na dlhodobé pô ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pô iek poskytnutých ú tovnej
jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov
ur ených na oredaj alebo na obchodovanie (+)

Výdavky na dlhodobé pô ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného
celku (-)

Príjmy zo splácania dlhodobých pô iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou
konsolidovaného celku (+)

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos  (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos  (-)

isté pe né toky z prevádzkovej innosti

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Pe né toky z investi nej innosti

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých ktoré sa za le ujú do investi ných inností

Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)

Pe né toky z prevádzkovej innosti (+/-)
Výdavky na da  z príjmov ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných inností alebo do
finan ných inností (-/+)

Preh ad pe ných tokov s pou itím priamej metódy vykazovania
PREH AD PE NÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Výdavky na nákup tovaru (-)

Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo ur ené na predaj alebo na obchodovanie (+)

Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovate ných dodávok (-)
Výdavky na slu by (-)
Výdavky na osobné náklady (-)

Názov ú tovnej jednotky:

O:
FRIGO a.s.

Ozn.

Skuto nos  (v tis. Sk)

Bezprostredne
predchádzajúce

tovné obdobie

Vykazované
obdobie

Príjmy z predaja cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)

31379397

Pe né toky z prevádzkovej innosti, s výnimkou príjmov a výdavkou, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
astiach preh adu pe ných tokov (+/-)

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných inností (+)

Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo ur ené na predaj alebo na obchodovanie

Príjmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, ak boli úvery poskytnuté na
zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)

Ostatné výdavky na prevádzkové innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu
pe ných tokov (-)

Výdavky na splácanie  úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, ak boli úvery
poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-)

Pe né toky z prevádzkovej innosti
Príjmy z predaja tovaru (+)

Ostané príjmy z prevádzkových inností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ných
tokov (+)

Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)
Príjmy z predaja slu ieb (+)

Výdavky na nákup cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-)

Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkou na da  z príjmov ú tovnej jednotky (-)

Za obdobie od do: 1.1.2007-31.12.2007
Bezprostredne predchádzjúce obdobie od do: 1.1.2006-31.12.2006
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B.10.

B.11.

B.12.

B.13.

B.14.

B.15

B.16.
B.17.
B.18.
B.19.
B.20.

B. 26405 15683

C.1. 0 0
C.1.1.

C.1.2.

C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.

C.1.7.

C.1.8.
C.2. 10 -3062

C.2.1.
C.2.2.

C.2.3.

C.2.4.

C.2.5. 10 170
C.2.6. -3232
C.2.7.

C.2.8.

C.2.9.

C.2.10.

C.3.

C.4.

C.5.

C.6.

C.7.
C.8. 107
C.9.
C. 117 -3062
D. 27442 12532
E. 12549 17

F. 39991 12549

G.

H.
Zostatok pe ných prostriedkov a pe ných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia, upravený o kurzové
rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka

isté zvý enie alebo isté zní enie pe ných prostriedkov (+/-)  (sú et A+B+C)
Stav pe ných prostriedkov a pe ných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-)
Stav pe ných prostriedkov a pe ných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových
rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)(+/-)

Kurzové rozdiely vy íslené k pe ným prostriedkom a pe ným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje
tovná závierka (+/-)

Výdavky na da  z príjmov ú tovnej jednotky, ak ich mo no za leni  do finan ných inností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos  (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos  (-)

isté pe né toky z finan nej innosti (sú et C.1. a  C.9.)

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa pova ujú za
pe né toky z investi nej innosti (-)

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa pova ujú za
pe né toky z investi nej innosti (-)

Výdavky na úhradu záväzkov z pou ívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci

Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnute ného majetku a nehnute ného majetku pou ívané a odpisovaného
nájomcom (-)

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ných tokov (+)

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s
výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ných tokov

Príjmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úvero, ktoré boli
poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)

Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou
úvero, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)

Príjmy z prijatých pô iek (+)
Výdavky na splácanie pô iek (-)

Výdavky z al ích dôvodov, ktoré súvisia so zní ením vlastného imania (-)
Pe né toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

Príjmy z úhrady straty spolo níkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so zní ením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)

Výdavky na zaplatenie podielu na vlastnom imaní spolo níkom alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky
pova ujú za pe né toky z finan nej innosti (-)

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky
pova ujú za pe né toky z finan nej innosti (+)

Príjmy zo splácania pô iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pô iek poskytnutých ú tovnej
jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)

Príjmy z nájmu súboru hnute ného majetku a nehnute ného majetku pou ívaného a odpisovaného nájomcom (+)

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)

Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investi nú  innos  (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investi nú innos  (-)
Ostané príjmy vz ahujúce sa na investi nú innos  (+)

Výdavky na da  z príjmov ú tovnej jednotky, ak ich je mo né za leni  do investi ných inností (-)

Prijaté pe né dary (+)

Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investi nú innos  (-)
isté pe né toky z investi nej innosti

Pe né toky vznikajúce vo vlastnom imaní
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

Príjmy z al ích vkladov do vlastného imania spolo níkmi alebo fyzickou osobou, ak je ú tovnou jednotkou (+)

Pe né toky z finan nej innosti

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38

