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ŠTVRŤROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA K 30.9.2013  
 

 

 

 

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

obdobia od 1.1.2013 do 30.9.2013 

 

Dňa 27. septembra 2013 sa konalo slávnostné položenie základného kameňa 

„Integrovaných závodov I.D.C. Holding, a.s.“ v Seredi. Týmto dňom sa začala          

v Seredi výstavba nových výrobných a skladovacích priestorov, ktoré budú 

vybavené najmodernejšími technológiami na výrobu a distribúciu produktov 

spoločnosti. Odhadovaná čiastka plánovanej investície predstavuje 55 mil. EUR. 

Hlavným zámerom tohto projektu je zvýšenie kapacity výroby a kapacít               

na skladovanie a manipuláciu so vstupnými materiálmi i hotovými výrobkami. 

 

Počas III. kvartálu roka 2013 spoločnosť pokračovala v inováciách svojho 

výrobkového portfólia a opäť pripravila a uviedla na trh niekoľko noviniek. 

 

Pod značkou Sedita boli pre spotrebiteľov na maďarskom trhu uvedené v mesiaci 

august - Horalky Nugát 50g. Po úspechu, ktorý zaznamenal tento produkt                   

u zákazníkov na poľskom trhu pod značkou „Góralki nugát“ sa spoločnosť rozhodla 

ponúknuť ho i maďarským konzumentom. Tmavé pláty plnené nugátovou plnkou sú 

výnimočné nielen svojím vzhľadom, ale aj skvelou lahodnou chuťou. 

 

Pod značkou Figaro bol na slovenskom trhu uvedený v mesiaci júl nový produktový 

rad želé cukríkov pod značkou Verbena - Verbena Šípka a Baza želé 60g. Cukríky      

v tvare malých lístkov si môže spotrebiteľ vychutnať v dvoch osviežujúcich 

príchutiach – bazovej a šípkovej.  Sú určené nielen pre milovníkov ovocného želé, ale 

aj vyznávačov zdravej výživy a moderného životného štýlu. Začiatkom mesiaca 

august spoločnosť na poľskom trhu uviedla ďalšiu príchuť cukríkov Verbena Zázvor 

60g. Korenistá chuť zázvoru, citrónu a medu osloví všetkých konzumentov, ktorí 

preferujú túto špecifickú chuť. 

 

 

b) Všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov hospodárenia emitenta 

za obdobie od 1.1.2013 do 30.9.2013 

 

Priaznivý vývoj tržieb potvrdzujú výsledky dosiahnuté za deväť mesiacov tohto 

roka. Predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb dosiahol 82.394 tis. EUR.           
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V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k nárastu tržieb    

z predaja o 12 %. Spoločnosť dosiahla za obdobie od 1.1.2013 do 30.9.2013 

prevádzkový zisk vo výške 9.254 tis. EUR a zisk pred zdanením vo výške 7.380 

tis. EUR. 

 

Aktíva spoločnosti dosiahli k 30.9.2013 úroveň 129.194 tis. EUR. Vlastné imanie 

spoločnosti podľa stavu k 30.9.2013 predstavovalo 53.814 tis. EUR. 
 


