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Identifikácia emitenta
Informačná povinnosť za:
Účtovné obdobie:
Obchodné meno:
Právna forma:
IČO:
Sídlo:
Tel.:
www stránka:
Dátum vzniku:
Základné imanie:
Predmet podnikania:

Oznámenie spôsobu zverejnenia
ročnej finančnej správy:

rok 2020
od 1.1.2020 do 31.12.2020
I.D.C. Holding, a.s.
akciová spoločnosť
35 706 686
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
+421 2 48241 711
www.idcholding.com
16.1.1997
15 272 000,- EUR
výroba a predaj trvanlivého, polotrvanlivého
pečiva a cukroviniek, kúpa, predaj a
sprostredkovanie predaja balených potravín,
alko, nealko nápojov v originálnom balení,
strojov, strojných zariadení, obalového
materiálu, kúpa a predaj surovín konečnému
spotrebiteľovi
alebo
ďalšiemu
prevádzkovateľovi živnosti (maloobchod,
veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti.
§ 47 ods. 4 zákona o burze cenných papierov
písmeno a) a b), Hospodárske noviny, dňa
30.4.2021.

Účtovná závierka
Individuálna účtovná závierka podľa IFRS
Individuálna účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 1. januára 2020
do 31. decembra 2020 podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva
(IFRS) tak, ako boli schválené Európskou úniou. Predmetná účtovná závierka, ktorá
sa nachádza v súbore označenom „Správa nezávislého audítora a individuálna

účtovná závierka“, bola overená audítorom Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital
Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Licencia SKAu č. 014.

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 1. januára 2020
do 31. decembra 2020 podľa IFRS tak, ako boli schválené Európskou úniou.
Konsolidovanú účtovnú závierku za uvedené obdobie overil audítor Deloitte Audit
s.r.o., nachádza sa v súbore označenom „Správa nezávislého audítora
a konsolidovaná účtovná závierka“.

Konsolidovaná výročná správa
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 sa nachádza v súbore označenom
„Konsolidovaná výročná správa za rok 2020“.

Správa audítora o overení konsolidovanej výročnej správy
Správa audítora o overení konsolidovanej výročnej správy za rok 2020 sa nachádza
v súbore označenom „Dodatok správy audítora o overení Konsolidovanej výročnej
správy za rok 2020“.

Vyhlásenie emitenta
Vyhlásenie emitenta sa nachádza v súbore označenom „Vyhlásenie emitenta“.

