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ŠTVRŤROČŇÁ FINANČNÁ SPRÁVA K 31.3.2015 
   

 

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

obdobia od 1.1.2015 do 31.3.2015 

 

V sledovanom období nenastali žiadne významné zmeny, ktoré by mohli 

významne ovplyvniť podnikateľskú činnosť spoločnosti ani kurz ňou vydaných 

cenných papierov, t.j. dlhopisov. 

 

Spoločnosť pokračuje vo svojich inovačných aktivitách a v sledovanom období 

uviedla na svojich kľúčových trhoch niekoľko noviniek pod značkou Sedita, Figaro a 

Verbena. 
 

Pod značkou Sedita  pripravila spoločnosť pre maďarských spotrebiteľov v mesiaci 

február novú príchuť Horaliek – Horalky citrón 50g. V tom istom mesiaci  súčasne 

prebehla distribúcia citrónovej príchute tradičnej produktovej línie Vesna – Vesna 

smotana citrón 50g, určená na pulty obchodov v Slovenskej a Českej republike. 

Ďalej bol rozšírený produktový rad oblátok Andante o novú ovocnú chuť – 

Andante citrón 130g. Príchuť - citrón, určená najmä pre spotrebiteľov v Poľsku 

a Maďarsku, bola uvedená na trh v polovici mesiaca marec. V mesiaci marec 

spoločnosť taktiež pripravila ďalšiu zaujímavú príchuť pre milovníkov perníkov - 

Bombi perník - baza hruška 45g a vyváženú chuť mäty a čokolády v oblátke Mäta  

doplnila pre spotrebiteľov na slovenskom trhu o citrónovú príchuť pod názvom – 

Mäta citrus 50g. 

 

Pod značkou Figaro boli začiatkom mesiaca február uvedené na slovenskom trhu 

Detské roksové lízanky balené do displeja 800g, obohatené o vitamín C. V druhej 

polovici mesiaca február spoločnosť uviedla Detské roksové lízanky s vitamínom 

C 48g do manžety na český trh. Roksové lízanky sú v pútavom detskom balení,      

a to verzia manžeta s grafickým motívom určeným pre dievčatá a manžeta                 

s grafickým motívom pre chlapcov. 

 

Pod značkou Verbena bol začiatkom roka uvedený nový typ balenia cukríkov 

Verbena do šulca 32g aj na slovenskom trhu. Príchute šalvia, baza a zázvor si 

môžu slovenskí spotrebitelia zakúpiť v tomto praktickom balení. Začiatkom 

mesiaca marec spoločnosť vyrobila a začala distribuovať na ruskom trhu obľúbené 

cukríky Verbena šípka do šulca 32g. Praktický spôsob balenia určite osloví aj tých 

najnáročnejších spotrebiteľov. 
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b) Všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov hospodárenia emitenta 

za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015 

 

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

24.887.918,- EUR. I.D.C. Holding, a.s. dosiahla za obdobie od 1.1.2015                

do 31.3.2015 zisk pred zdanením vo výške 2.427.601,- EUR. 

 

Aktíva spoločnosti dosiahli k 31.3.2015 úroveň 128.818.115,- EUR. Vlastné 

imanie spoločnosti k 31.3.2015 predstavovalo 56.617.406,- EUR. 


