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DOPLNENIE POLROČNEJ FINANČNEJ SPRÁVY        

ZA I. POLROK 2016 

 
Detailný opis významných obchodov so spriaznenými osobami, a to:  

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho 

účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo 

činnosti emitenta v tomto období v zmysle ustanovenia § 35 ods. 9 písm. a) 

zákona č. 431/2002 Z.z. 

 

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej 

finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie 

alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného 

obdobia v zmysle ustanovenia § 35 ods. 9 písm. b) zákona č. 429/2002 Z.z. 

 

V sledovanom období, t.j. počas prvých šiestich mesiacov roka 2016 neboli 

zrealizované žiadne významné obchody so spriaznenými osobami, ktoré by 

podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť spoločnosti                  

I.D.C. Holding, a.s. 

 

V poslednej ročnej finančnej správe, t.j. za rok 2015 neboli taktiež zrealizované 

žiadne významné obchody so spriaznenými osobami, t.j. nedošlo k žiadnym 

zmenám, ktoré by mali podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť 

spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. počas prvých šiestich mesiacov roka 2016. 

 

V zmysle ustanovenia § 35 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. je emitent povinný 

zverejniť polročnú finančnú správu najneskôr do troch mesiacov po uplynutí 

účtovného obdobia, t.j. do 30.9.2016. 

 

Polročná finančná správa za I. polrok roka 2016 bola v zmysle ustanovenia               

§ 35 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. zverejnená na webovom sídle spoločnosti 

www.idcholding.com dňa 31.8.2016. Od uvedeného dňa je na webovom sídle 

nepretržite dostupná a taktiež je bezplatne sprístupnená v písomnej forme v sídle 

spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Polročná správa sa na webovom sídle nachádza      

v časti „Informačný servis“ pod záložkou Finančné správy/Polročné finančné 

správy. Potvrdenie o zverejnení sa nachádza v Prílohe č.1. 
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V Dokumente „Priebežná individuálna účtovná závierka za 6-mesačné obdobie 

končiace sa 30.6.2016“ je na strane 6 vo výkaze „Individuálny výkaz peňažných 

tokov za 6-mesačné obdobie končiace sa 30.6.2016“ na riadku „Peniaze a 

peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia„ k 30.6.2016 uvedená suma vo výške   

36 331 020,- EUR, čo nekorešponduje s údajom uvedeným v dokumente “Správa 

nezávislého audítora a individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 

31.12.2015“, kde na strane 7 vo výkaze „Individuálny výkaz peňažných tokov    

za rok končiaci sa 31.12.2015“ na riadku „Peniaze a peňažné ekvivalenty“       

na konci obdobia“ k 31.12.2015 je uvedená suma vo výške 32 126 568,- EUR. 

 

Uvedený nesúlad, resp. rozdiel vznikol v dôsledku procesu zlúčenia. Dňa               

1. januára 2016 zanikli a boli zrušené bez likvidácie dcérske spoločnosti          

I.D.C. LOLLY, s.r.o. a VÁCLAV &JEŽO, a.s. na základe Zmluvy o zlúčení 

uzatvorenej medzi spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. a spoločnosťami             

I.D.C. LOLLY, s.r.o. a VÁCLAV & JEŽO, a.s. Dňom 1. januára 2016 prešli aktíva 

a záväzky spoločnosti I.D.C. LOLLY, s.r.o. a VÁCLAV & JEŽO, a.s.                   

na spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., ktorá sa stala univerzálnym právnym 

nástupcom. 

 

Podrobné informácie k procesu zlúčenia sú uvedené v Poznámkach                        

k individuálnym finančným výkazom za 6-mesačné obdobie končiace sa 30. júna 

2016, ktoré sú súčasťou už zverejnenej Polročnej finančnej správy za I. polrok 

roku 2016. 

 


