
 

 

Polročná finančná správa 
 

GARFIN HOLDING, a.s. 
za obdobie 1.január 2020 do 30.6.2020 

 
 
vypracovaná spoločnosťou GARFIN HOLDING, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,      
IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 893/B 
(ďalej aj ako „Spoločnosť“ alebo „GARFIN HOLDING, a.s.“), v súlade s § 35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze 
cenných papierov za obdobie prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2020. 
 
Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. je holdingová spoločnosť. Akcie Spoločnosti sú prijaté na obchodovanie 
prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave (BCBP). 
 
V lehote od začiatku hospodárskeho roku 2020 až do predkladania tejto polročnej finančnej správy došlo 
k nasledujúcim udalostiam, ktoré Spoločnosť považuje za významné: 
 
Dopad mimoriadnej situácie a preventívnych opatrení vyhlásených Vládou Slovenskej republiky v polovici 
marca 2020 za účelom ochrany zdravia obyvateľov pred šírením nového koronavírusu SARS-Cov-2 sa 
negatívne podpísal na 100%-nej dcérskej spoločnosti PROBUILDING s.r.o., ktorá prevádzkuje sieť kaviarní 
pod obchodnou značkou „COFFEESHOP“. Dôsledok povinného uzatvorenia kaviarní sa odrazil na výraznom 
prepade tržieb a taktiež mal negatívny dopad na pracovnoprávne vzťahy. Na základe rozhodnutia jediného 
spoločníka zo dňa 10.06.2020 vstúpila spoločnosť PROBUILDING s.r.o. do likvidácie. Táto skutočnosť bola 
v obchodnom registri zapísaná dňa 02.07.2020. Uvedeným rozhodnutím jediného spoločníka bol zároveň 
vymenovaný likvidátor, ktorým je AK Kovár a partneri s. r. o., so sídlom Vajnorská 8/A, Bratislava - mestská 
časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 971 662, ktorý bude vykonávať likvidáciu spoločnosti PROBUILDING s.r.o.  
 
Na riadnom valnom zhromaždení (ďalej aj „RVZ“), ktoré sa konalo dňa 30.06.2020 bola zvolená Ing. Barbora 
Krajčovičová, PhD. ako nový člen dozornej rady, na tejto pozícií vystriedala Mgr. Petru Hirnerovú. Dozorná 
rada Spoločnosti bude naďalej pracovať v štvorčlennom zložení a vykonávať aj funkciu výboru pre audit.  
Valné zhromaždenie schválilo na RVZ okrem návrhov týkajúcich sa hospodárskeho výsledku, jeho 
rozdelenia, správ predstavenstva a dozornej rady aj nasledovné: 

-  „Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s.“, ktoré 
ako samostatný bod programu RVZ predložilo predstavenstvo Spoločnosti. 

- Audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o., číslo audítorskej licencie SKAU č. 96 ako 
audítora, ktorý vykoná pre Spoločnosť audit v rozsahu uzatvorenej zmluvy pre dve nasledujúce 
účtovné obdobia. 

 
Vo veci exekučného konania vedenom proti Spoločnosti zo strany Európskej únie zastúpenej Európskou 
komisiou o vymoženie sumy 1.977.124,36 EUR s príslušenstvom (návrh zo dňa 17.03.2017) nenastal počas 
prvých šiestich mesiacov roka 2020 žiadny posun. Aktuálne je na základe rozhodnutia Krajského súdu 
v Bratislave exekučné konanie vrátené na opätovné preskúmanie námietok na prvostupňovom súde. Do 
dňa zverejnenia Polročnej finančnej správy nebolo Spoločnosti doručené vyjadrenie prvostupňového súdu. 
 
 



 

 

Podľa priebežných hospodárskych výsledkov spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. dosiahla Spoločnosť za 
prvých šesť mesiacov roka 2020 individuálny účtovný výsledok stratu vo výške 499.634,83 EUR. Aj napriek 
finančným výnosom konsolidovaného celku GARFIN HOLDING, a.s. v sume 252 tis., bol pokles v tržbách za 
prvých šesť mesiacov roka 2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku za účelom 
prevencie proti šíreniu nového koronavírusu veľmi výrazný. Z konsolidovaného pohľadu bola skupina 
GARFIN HOLDING, a.s. v strate 668 tis. EUR, čo sa prejavilo na poklese hodnoty vlastného imania 
konsolidovaného celku GARFIN HOLDING, a.s. oproti výsledkom k 31.12.2019 na sumu 22.001 tis. Eur.  
 
Za prvých šesť mesiacov aktuálneho účtovného obdobia nedošlo k žiadnym obchodom so spriaznenými 
osobami ani iným zmenám, ktoré by mali vplyv alebo nepriaznivý dopad na finančné postavenie alebo 
činnosť Spoločnosti. Na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia preto nevidíme žiadne hroziace 
riziká pre spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. 
 
Polročná finančná správa nebola overená audítorom. 
 
Prílohou polročnej finančnej správy za prvý polrok 2020 tvorí (i) Konsolidovaná účtovná závierka k 
30.06.2020, (ii) Individuálna účtovná závierka k 30.06.2020 pozostávajúca zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a 
Poznámok a (iii) Vyhlásenie zodpovedných osôb. 
 
 

 


