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ŠTVRŤROČŇÁ FINANČNÁ SPRÁVA K 31.3.2013 
   

a) Vysvetlenie hlavných udalostí a obchodov, ku ktorým došlo počas 

obdobia od 1.1.2013 do 31.3.2013 

 

V sledovanom období nenastali žiadne významné zmeny, ktoré by mohli 

významne ovplyvniť podnikateľskú činnosť spoločnosti ani kurz ňou vydaných 

cenných papierov, t.j. dlhopisov. 

 

I.D.C. Holding, a.s. pokračuje vo svojich inovačných projektoch za účelom 

upevňovania pozícií na jednotlivých trhoch. V prvom štvrťroku roka 2013 spoločnosť 

uviedla na trh niekoľko noviniek a rozšírila ponuku pre spotrebiteľov pod kľúčovou 

značkou Sedita a Figaro. 
 

Pod značkou Sedita uviedla spoločnosť na poľskom trhu v mesiaci január novú 

príchuť obvodovomáčaných oblátok - Goralki Nugát 50g. Tmavé pláty plnené 

výbornou nugátovou plnkou sú výnimočné nielen svojim vzhľadom ale aj skvelou 

vyváženou chuťou. Ďalšou novinkou pod značkou Sedita bola Romanca Premium 

lieskovo-oriešková 38g. Rad plnených sušienok Romanca Premium bol rozšírený   

o novú žiadanú lieskovo-orieškovú príchuť. Tmavé kakaovo-čokoládové sušienky 

sú plnené lahodnou lieskovo-orieškovou krémovou plnkou. 
 

Pod značkou Figaro bola na poľskom trhu uvedená v mesiaci marec nová príchuť 

Verbena furé cukríkov Zelený čaj 60g. Vyvážená chuť zeleného čaju, limetky a 

verbeny určite osloví aj tých najnáročnejších spotrebiteľov. Okrem toho boli       

pod značkou Figaro uvedené na trh veľkonočné produkty – Zajac 40g z horkej 

čokolády, mix čokoládových a nečokoládových cukroviniek v tvarovanej krabičke 

s detským motívom – Bunny box 132,5g, dutá čokoládová figúrka v špeciálnom 

tvarovanom hliníku – Kohút 70g a mix čokoládových a nečokoládových 

cukroviniek v tvarovanej krabičke s veľkonočným motívom – Veľkonočný košík 

123g. 
 

b) Všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov hospodárenia emitenta 

za obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013 

 

Predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb dosiahol za tri mesiace tohto roka                        

26.658.502,- EUR. I.D.C. Holding, a.s. dosiahla za obdobie od 1.1.2013                

do 31.3.2013 zisk pred zdanením vo výške 1.572.634,- EUR. 

 

Aktíva spoločnosti dosiahli k 31.3.2013 úroveň 104.641.794,- EUR. Vlastné 

imanie spoločnosti podľa stavu k 31.3.2013 predstavovalo 49.934.097,- EUR. 


