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ŠTVRŤROČŇÁ FINANČNÁ SPRÁVA K 31.3.2012 
   

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

obdobia od 1.1.2012 do 31.3.2012 

 

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 zameraných            

na posilnenie kľúčových produktových značiek. V prvom štvrťroku roka 2012 

spoločnosť rozšírila svoje portfólio a pripravila pre svojich zákazníkov niekoľko 

noviniek pod kľúčovou značkou Sedita: 
 

- Andante strudel biscuits mak-jablko a mak-marhuľa 120g – krehké 

makové sušienky v dvoch príchutiach boli uvedené na maďarský trh           

v mesiaci február 2012. 

- Ela dia celomáčané oblátky 25g – rad produktov určených aj diabetikom 

bol doplnený o dve celomáčané verzie plnených oblátok, a to Ela 

celomáčané oblátky lieskoorieškové a Ela celomáčané oblátky čokoládové. 

- Dialky 40g – dia verzia najobľúbenejšieho produktu Horalky určená 

predovšetkým pre diabetikov. Dialky sú rovnako ako Horalky 

obvodovomáčané oblátky plnené lahodnou arašidovou náplňou, ktorá však 

svojím zložením vyhovuje špecifickým potrebám tejto cieľovej skupiny. 

Produkt bol uvedený na slovenskom, českom a maďarskom trhu začiatkom 

februára 2012. 

- Kakaové rezy s orieškami 50g – začiatkom marca 2012 bola uvedená        

na slovenskom a českom trhu novinka - Kakaové rezy s orieškami. Ich 

výnimočnosť spočíva v kombinácii tmavých plátov s kakaovou plnkou 

obohatenou kúskami orieškov. 
 

b) Všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov hospodárenia emitenta 

za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012 

 

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

23.642.122,- EUR. I.D.C. Holding, a.s. dosiahol za obdobie od 1.1.2012              

do 31.3.2012 zisk pred zdanením vo výške 2.038.755,- EUR. 

 

Aktíva spoločnosti dosiahli k 31.3.2012 úroveň 93.994.915,- EUR. Vlastné imanie 

spoločnosti podľa stavu k 31.3.2012 predstavovalo 47.870.072,- EUR. 
 


