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ŠTVRŤROČŇÁ FINANČNÁ SPRÁVA K 30.9.2010 
   
a) Vysvetlenie hlavných udalostí a obchodov, ku ktorým došlo počas 

obdobia od 1.1.2010 do 30.9.2010 
 
V sledovanom období nenastali žiadne významné zmeny, ktoré by mohli 
významne ovplyvniť podnikateľskú činnosť spoločnosti ani kurz ňou vydaných 
cenných papierov, t.j. dlhopisov. 
 
Dňa 14.7.2010 vydala spoločnosť novú emisiu dlhopisov v celkovom objeme 
8.000.000,- EUR, splatnú v roku 2016. Dlhopisy boli vydané na základe verejnej 
ponuky a upísané v celom objeme na primárnom trhu tromi investormi. Na základe 
rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave boli následne prijaté                 
na regulovaný voľný trh burzy. 
 
I.D.C. Holding, a.s. pokračoval v inovačných aktivitách za účelom podpory svojich 
produktových značiek rozširovaním ich portfólia. V jesenných mesiacoch bola          
pod značkou Sedita uvedená novinka v podobe Kakaových rezov extra. Tradičné 
Kakaové rezy boli doplnené o kvalitné kakaové bôby a výsledkom je kombinácia 
tmavých plátov s extra kakaovou príchuťou. Inováciou prešli i polomáčané oblátky 
Anita, ktoré sa opäť vrátili na trh. Pôvodná receptúra oblátok bola doplnená                
o  nugátový krém, ktorý výrazne vylepšil jej chuťové vlastnosti. 
 
Do portfólia produktov pod značkou Sedita pribudli i nové celomáčané oblátky 
Attack, vyvinuté v štyroch príchutiach – s mliečnou, kakaovo-čokoládovou, 
lieskovorieškovou a čokoládovou krémovou náplňou s pepermintovou príchuťou 
máčané v kakaovej poleve. 
 
b) Všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov hospodárenia emitenta 

za obdobie od 1.1.2010 do 30.9.2010 
 
Predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb dosiahol za deväť mesiacov tohto roka                        
56.170.684,- EUR. Spoločnosť dosiahla za obdobie od 1.1.2010 do 30.9.2010 
prevádzkový zisk vo výške 7.757.650,- EUR a zisk pred zdanením vo výške 
7.344.881,- EUR. 
 
Aktíva spoločnosti dosiahli k 30.9.2010 úroveň 94.122.803,- EUR. Vlastné imanie 
spoločnosti podľa stavu k 30.9.2010 predstavovalo 45.518.418,- EUR. 

 


