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ŠTVRŤROČŇÁ FINANČNÁ SPRÁVA K 31.3.2014 
   

 

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

obdobia od 1.1.2014 do 31.3.2014 

 

V sledovanom období nenastali žiadne významné zmeny, ktoré by mohli 

významne ovplyvniť podnikateľskú činnosť spoločnosti ani kurz ňou vydaných 

cenných papierov, t.j. dlhopisov. 

 

Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti               

I.D.C. Holding, a.s., konaného dňa 19.3.2014, bola v Rusku založená nová dcérska 

spoločnosť I.D.C. Sedita o.o.o. Nová spoločnosť vznikla za účelom uvádzať 

výrobky z portfólia I.D.C. Holding, a.s. na ruský trh pod vlastným menom. 

 

Spoločnosť pokračuje vo svojich inovačných aktivitách a opäť uviedla na svojich 

kľúčových trhoch niekoľko noviniek pod značkou Sedita a Figaro. 
 

Pod značkou Sedita uviedla na trhoch V4 v mesiaci január ďalšiu príchuť 

celomáčaných oblátok - Attack Kokos 30g.  Ďalšou novinkou pod značkou Sedita 

sú Andante polomáčané sušienky 100g. Úspešný produktový rad polomáčaných  

sušienok bol uvedený pre spotrebiteľov na maďarskom trhu. Sušienky sú máčané         

v horkomliečnej a mliečnej poleve s vylepšenou receptúrou a zabalené                 

do pútavého spotrebiteľského aj obchodného balenia. 
 

Pod značkou Figaro bola na maďarskom trhu uvedená v mesiaci január nová 

príchuť Verbena Baza sugar free 60g. Príchuť Baza svojou špecifickou chuťou 

osloví všetkých priaznivcov so zameraním na zdravý životný štýl. Spoločnosť 

každoročne pripravuje i novinky pre sezónnu produkciu. Pod značkou Figaro boli 

uvedené na trh nové veľkonočné produkty – Čokoládové figúrky s ovocnou 

náplňou 27g - plnené čokoládové figúrky s náplňou s príchuťami višňa a jahoda, 

Vajíčka s granulovanou arómou 10,5g – vajíčka z mliečnej čokolády s pridanou 

granulovanou arómou jahoda, limeta a orange, Veľkonočný balíček 125g – zmes 

ovocných tyčiniek Yami a Banán zabalené do vrecka s manžetou,              

Sliepočka box 69g – veľkonočný box plnený figúrkami z mliečnej čokolády, 

Figúrky 16g – trojmotív zajac, kačka a ovečka z mliečnej čokolády balené            

do displeja alebo dózy, Choco liqueur 100g – mini vajíčka plnené čokoládovým 

likérom zabalené do flowpacku a Liqueur dessert 220g – vajíčka plnené 

kokosovým a cappuccino likérom. 
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b) Všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov hospodárenia emitenta 

za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014 

 

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

25.058.364,- EUR. I.D.C. Holding, a.s. dosiahla za obdobie od 1.1.2014                

do 31.3.2014 zisk pred zdanením vo výške 1.941.326,- EUR. 

 

Aktíva spoločnosti dosiahli k 31.3.2014 úroveň 130.876.309,- EUR. Vlastné 

imanie spoločnosti podľa stavu k 31.3.2014 predstavovalo 53.075.944,- EUR. 


