
Akciová spoločnosť  

GARFIN HOLDING, a.s. 
so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B 
(ďalej aj len „spoločnosť“)  
 
v súvislosti s riadnym valným zhromaždením spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2021 o 10.00 
hod. v budove Westend Plazza, sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 
Bratislava týmto podľa ust. § 184a ods. 1, 2 a ods. 3 a § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka 
uverejňuje nasledovné údaje a dokumenty: 
 
(iii)  podľa § 184a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka:  

 
ÚPLNÉ ZNENIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV, ktoré sa budú prerokúvať v rámci 
určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia: 
 
 
K bodu 3. programu: 
 
 
Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020  
 

Akciová spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. skončila individuálne hospodárenie za 
rok 2020 s účtovou stratou vo výške 1.671.961,56 EUR. Táto vysoká strata vznikla v prevažnej 
miere vplyvom zmeny v metodike účtovania, čo sa odrazilo aj na výraznom znížení vlastného 
imania oproti roku 2019 zo sumy 21.387.888 EUR na sumu 2.663.805 EUR. Od 1.1.2020 
zmenila Spoločnosť na odporúčanie novej audítorskej spoločnosti účtovnú metódu týkajúcu sa 
ocenenia akcií a podielov v dcérskych účtovných jednotkách, čo je vidieť v poklese 
Dlhodobého finančného majetku zo sumy 23.306.030 EUR na 4.753.420 EUR. Do 31.12.2019 
oceňovala Spoločnosť akcie a podiely v dcérskych účtovných jednotkách ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka, metódou vlastného imania. Od 1.1.2020 oceňuje Spoločnosť 
tieto akcie a podiely ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka obstarávacou cenou 
zníženou o prípadné opravné položky. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, 
ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v 
účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty 
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Najvýznamnejšia opravná položka v roku 2020 
bola „Opravná položka k finančnému majetku“ v sume 1.500.490 Eur, čo zodpovedá 100% 
obstarávacej cene spoločnosti PROBULDING s.r.o. v likvidácií, nakoľko je opodstatnený 
záver, že táto bude v roku 2021 zlikvidovaná. Práve uvedená opravná položka sa najvyššou 
mierou podieľala na účtovnej strate za rok 2020.   
 
V roku 2020 zostalo základné imanie nezmenené - vo výške 27.275.624 EUR.   
 

Celkové aktíva spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. predstavovali k 31.12.2020 sumu 
11.544.616 EUR. Najvýraznejšia zmena/pokles oproti roku 2019 v aktívach bola spôsobená 
zmenou metodiky účtovania pri akciách a podieloch v dcérskych účtovných jednotkách. 
Naopak krátkodobé pohľadávky sa oproti roku 2019 zvýšili o 1.224.891 EUR na sumu 
4.470.794 EUR, tvorené sú v najväčšej miere pohľadávkou voči dcérskej spoločnosti G1 



INVESTMENT LIMITED. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2020 kladnú pridanú hodnotu vo 
výške 322.511 EUR.  
 

Uvedený hospodársky výsledok (strata) za uplynulý rok 2020 predstavuje na jednu 
akciu s nominálnou hodnotou 10 EUR/akcia stratu vo výške 0,6128 EUR/akcia. Akcií 
s nominálnou hodnotou 10 EUR bolo emitovaných celkovo 2.026.278 ks, čo je 74,29%-ný 
podiel na základnom imaní spoločnosti. Na jednu akciu s nominálnou hodnotou 1 EUR, ktoré 
boli emitované v celkovom počte 7.012.844 ks, čo predstavuje 25,71%-ný podiel na základnom 
imaní spoločnosti, dosiahla strata na jednu akciu výšku 0,06128 EUR. 
 

Stav majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z účtovnej závierky. Pre lepšie 
pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy odporúčame sledovať tieto  
spoločne s poznámkami k riadnej účtovnej závierke. 
 
 
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020  
 

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. bola zostavená 
podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou 
(IFRS/EÚ). Účtovné zásady a účtovné metódy boli v bežnom a porovnateľnom období 
konzistentne aplikovateľné. 
 

Skupina GARFIN HOLDING, a. s. dosiahla v roku 2020 konsolidovaný výsledok 
hospodárenia - stratu vo výške -3.405 tis. EUR. V roku 2019 (upravený stav 2019, ktorý je 
uvedený v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020) bol dosiahnutý konsolidovaný 
hospodársky výsledok zisk vo výške 1.181 tis. EUR. Dosiahnutá strata v roku 2020 sa 
premietla do poklesu hodnoty vlastného imania konsolidovaného celku na sumu 18.601 tis. 
EUR (v roku 2019 bolo  upravené vlastné imanie vo výške 22.148 tis. EUR). 
 
Na uvedenom hospodárskom výsledku sa podieľali najmä: 

a) Dosiahnutý hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti – strata vo výške -3.424 tis. 
EUR (v roku 2019 bol dosiahnutý upravený hospodársky výsledok zisk vo výške 146 
tis. EUR).  
 

Na hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti mali vplyv najmä: 
o Pokles celkových tržieb v roku 2020 oproti roku 2019 o 588 tis. EUR 

§ pokles celkových tržieb bol spôsobený najmä poklesom tržieb z predaja 
služieb o 1.468 tis. EUR, z toho najväčší podiel na tomto poklese má 
spoločnosť PROBUILDING s.r.o. v likvidácii, t.j. tržby z kaviarní. 
V roku 2019 boli tieto tržby vo výške 2.033 tis. EUR, v roku 2020 len 
542 tis. EUR, teda pokles o 1.491 tis. EUR  

§ naopak na druhej strane vzrástli tržby z predaja tovaru o 880 tis. EUR 
 

 
o Nárast celkových prevádzkových nákladov v 2020 o 3.013 tis. EUR, ktorý bol 

spôsobený najmä: 
§ nákladmi na znehodnotenie dlhodobého hmotného majetku a goodwillu 

vo výške 2.314 tis. EUR v roku 2020, pričom v roku 2019 nebolo takéto 
znehodnotenie identifikované z dôvodu, že znehodnotenie sa týka 
predovšetkým: 



§  spoločnosť PROBUILDING s.r.o. v likvidácii - vzhľadom k negatívnym 
dôsledkom Covid pandémie na gastro priemysel a následnej likvidácii 
a podania návrhu na konkurz v spol. PROBUILDING bolo v tejto 
súvislosti identifikované znehodnotenie goodwillu súvisiaceho so spol. 
PROBUILDING v celej výške, t.j. 1.256 tis EUR a zároveň 
znehodnotenie dlhodobého hmotného majetku spoločnosti vo výške 442 
tis. EUR. Teda celkové znehodnotenie týkajúce sa goodwillu a majetku 
spoločnosti PROBUILDING s.r.o. v likvidácii je vo výške 1.698 tis. 
EUR 

§ Skupina spoločností RLPP INVEST – vzhľadom k tomu, že spoločnosti 
v rámci RLPP INVEST pôsobia v oblasti prenájmu audiovizuálnej 
techniky, ktorú výrazne zasiahla pandémia Covid-19 bol vykonaný test 
na určenie znehodnotenia majetku (audiovizuálnej techniky). Na základe 
tohto testu bolo identifikované znehodnotenie majetku vo výške 631 tis 
EUR  
 

o  Ostatnými prevádzkovými nákladmi vo výške 734 tis. EUR. V rámci ostatných 
prevádzkových nákladov najvýznamnejšia položka je: 

§ Vytvorenie Rezervy na úroky z omeškania vo výške 572 tis. EUR. 
Rezerva na úroky z omeškania bola vytvorená na základe právoplatného 
rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.11.2021 v súvislosti 
s exekučným konaním EK (popísané v článku I „Profil spoločnosti“ 
a v článku II „Správa o vývoji a stave spoločnosti GARFIN HOLDING, 
a. s.“). Pôvodná rezerva bola vytvorená na sumu 1,98 mil. EUR, celková 
suma vytvorenej rezervy je tak vo výške 2,5 mil. EUR 

  
 

b) Spoločnosť dosiahla z finančnej činnosti hospodársky výsledok zisk vo výške 516 tis. 
EUR (v roku 2019 bol upravený hospodársky výsledok z finančnej činnosti zisk vo 
výške 617 tis. EUR), ktorý je tvorený najmä úrokovými výnosmi vo výške 437 tis. 
EUR, úrokovými nákladmi vo výške 131 tis. EUR a zisku z derivátových operácií vo 
výške 209 tis. EUR (derivátové operácie súvisia s uzatvorenou zmluvou o budúcej 
zmluve na predaj obchodného podielu spoločnosti Kolifaktor s.r.o.) 
 

c) na výšku konsolidovaného hospodárskeho výsledku má vplyv aj zisk/strata z 
pridružených a spoločne ovládaných podnikov, t.j. podnikov, v ktorých má Spoločnosť 
podiel menší ako 50%. Strata, resp. zisk z pridružených a spoločne ovládaných 
podnikov je vo výške -401 tis. EUR (t.j. hospodársky výsledok je strata). Tento 
hospodársky výsledok je tvorený predovšetkým: 

a. v spoločnosti Inviton s.r.o. (podiel 38,52%) - podielom na komplexnom 
výsledku spoločnosti Inviton s.r.o. (strata -3 tis. EUR) a znížením hodnoty 
investície v spoločnosti Inviton s.r.o. (zníženie hodnoty o 85 tis. EUR na základe 
testu znehodnotenia investície).  

b.  v spoločnosti BenWare s.r.o. (podiel 40%) – podielom na komplexnom 
výsledku spoločnosti BenWare s.r.o. (strata -34 tis. EUR) 

c. v skupine spoločností pod Hurricane Factory a. s. (podiel 33,33%) – 
identifikovanou stratou zo znehodnotenia investície (-279 tis. EUR, na základe 
testu znehodnotenia investície) 

 
 



Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 
2020  
 

Správa predstavenstva spoločnosti  
 
 

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 

 
o činnosti predstavenstva za rok 2020  

 
Počas roka 2020 pracovalo predstavenstvo v nasledovnom zložení: 
- Ing. Igor Rattaj; predseda predstavenstva spoločnosti, 
- Ing. Zuzana Ištvánfiová; člen predstavenstva, 
- Mgr. Miloslav Hrehorčák; člen predstavenstva. 

 
Predstavenstvo spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2020 riadne plnilo svoje 
povinnosti a vykonávalo svoje práva v súlade so stanovami spoločnosti, kódexom správy 
a riadenia spoločnosti, investičnou stratégiou spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi a 
smerovalo spoločnosť za účelom riadneho uskutočňovania podnikateľskej činnosti spoločnosti.  
 
V roku 2020 sa predstavenstvo okrem iného venovalo predovšetkým nasledovným úlohám 
a obchodným aktivitám: 

 
(i) Aj v roku 2020 muselo predstavenstvo spoločnosti venovať pozornosť exekučnému 

konaniu (ďalej „Exekúcia“), ktoré je vedené voči spoločnosti na základe návrhu Európskej 
únie zastúpenej Európskou komisiou dňa 17.03.2017 o vymoženie sumy 1.977.124,36 Eur 
s príslušenstvom. Predmetná Exekúcia súvisí s rozdielnym spôsobom výpočtu úrokov 
z omeškania z pokuty, ktorá bola spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. udelená 
Európskou komisiou v roku 2009 a definitívne potvrdená Európskym súdnym dvorom 
v roku 2014. 
Prvostupňový súd uznal, že spornú sumu s príslušenstvom, ktorú si Európska komisia 
nárokuje, by spoločnosť nemala zaplatiť.  Voči tomuto rozhodnutiu podala Európska 
komisia dňa 04.04.2018 odvolanie, ku ktorému sa spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. 
dňa 10.05.2018 vyjadrila. Krajský súd, ktorý mal vo veci definitívne rozhodnúť zrušil 
rozhodnutie prvostupňového súdu. Svojim vyjadrením vrátil vec na opätovné preskúmanie. 
K rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave sa spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. 
prostredníctvom svojho právneho zástupcu písomne vyjadrila podaním zo dňa 20.11.2019 
a následne podaním zo dňa 09.12.2020. Okresný súd Bratislava I v roku 2021 námietky 
spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. zamietol. Keďže proti tomuto rozhodnutiu nie je 
prípustné odvolanie, dňa 19.11.2021 nadobudlo právoplatnosť. V nadväznosti na 
nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I o zamietnutí 
námietok súdny exekútor pristúpil k výkonu exekúcie a dňa 29.11.2021 vymohol od 
spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. celú vymáhanú pohľadávku vrátane príslušenstva. 

(ii) Príprave strategického plánu na nasledujúce roky. 
(iii) Vedeniu a evidencií stavu majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti. 
(iv) Riadne vedenie účtovných záznamov spoločnosti. 
 



 
(v) Iné hospodárske a finančné činnosti spoločnosti. 
(vi) Príprave „Správy o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti“, ktoré sú 

určené na schválenie valnému zhromaždeniu.  
 

 
Činnosť spoločnosti nemala a ani v súčasnosti nemá vplyv na životné prostredie a ani v 
zásadnejšej miere na zamestnanosť. Za rok 2020 mala priemerný počet zamestnancov 
devätnásť, z čoho  bol jeden vedúcim zamestnancom. 
 
Predstavenstvo predložilo dozornej rade spoločnosti na preskúmanie riadnu individuálnu 
účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2020, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 
2020, individuálnu výročnú správu za rok 2020, ktorej súčasťou je aj správa predstavenstva 
o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2020, správu audítora 
k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2020 a k individuálnej výročnej 
správe za rok 2020. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2020 a súlad 
individuálnej výročnej správy za rok 2020 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou 
k 31.12.2020 boli overené audítorom KPMG Slovensko spol. s.r.o., licencia SKAU č. 96. 
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 bola taktiež overená audítorskou 
spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o..  

 
Predstavenstvo predložilo dozornej rade na preskúmanie návrh na uhradenie straty 
z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktorá je vo výške 1.671.961,56,- EUR (slovom: jeden 
milión šesťstosedemdesiatjedentisíc deväťstošesdesiatjeden eur a päťdesiatšesť), a ktorú 
predstavenstvo spoločnosti navrhuje previesť (preúčtovať) na účet spoločnosti označený 
„Neuhradená strata minulých rokov“. 
 
 
Individuálna výročná správa za rok 2020 a vysvetľujúca správa k obsahovým 
náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2020  
 
Predstavenstvo spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., predkladá akcionárom Individuálnu 
výročnú správu za rok 2020, ktorá je zverejnená na web stránke spoločnosti a je tiež prístupná 
v sídle spoločnosti k nahliadnutiu a zároveň v súlade s § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
predkladá aj nasledujúcu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy:  
 

1. Profil spoločnosti         
2. Správa o vývoji a stave spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s.    
3. Finančné ukazovatele v individuálnej účtovnej závierke     
4. Riadna individuálna účtovná závierka       
5. Návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku    
6. Informácie poskytované v súlade s § 34 zákona o burze cenných papierov   
7. Vyhlásenie o správe a riadení       
8. Stratégia do budúcnosti       
9. Správa o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti    
10. Kontakty         
11. Príloha – štruktúra skupiny GARFIN HOLDING, a. s. k 31.12.2020    

 
 



Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 a vysvetľujúca správa k obsahovým 
náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2020  
 
Konsolidovaná výročná správa spoločnosti obsahuje desať častí.  
 

1. Profil spoločnosti         
2. Správa o vývoji a stave spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s.    
3. Finančné ukazovatele v konsolidovanej účtovnej závierke     
4. Konsolidovaná účtovná závierka       
5. Návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku    
6. Informácie poskytované v súlade s § 34 zákona o burze cenných papierov   
7. Vyhlásenie o správe a riadení        
8. Stratégia do budúcnosti        
9. Kontakty          
10. Príloha – štruktúra skupiny GARFIN HOLDING, a. s. k 31.12.2020  

 
 

Návrh na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2020 
 
Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. dosiahla v roku 2020 záporný hospodársky výsledok 
(účtovnú stratu) vo výške 1.671.961,56 EUR. Je predpoklad, že na Riadnom valnom 
zhromaždení spoločnosti Predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať 
nasledovne: Účtovnú stratu v plnej výške 1.671.961,56 EUR previesť (preúčtovať) na účet 
spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov“. 
 
K bodu 4. programu: 
 
Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 
V prílohe dokumentu. 
 
Stanovisko audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2020 
V prílohe dokumentu. 
 
 
K bodu 5. programu: 
 
Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2020 a stanovisko dozornej rady spoločnosti 
k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za 
rok 2020 a k návrhu na vysporiadanie straty z hospodárenia za rok 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Správa dozornej rady spoločnosti  
 
 

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 

 
 

o činnosti dozornej rady za rok 2020 
 
a 
 

 stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020, riadnej 
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 a  návrhu na uhradenie straty spoločnosti 

za rok 2020 
 

 

Počas roka 2020 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení:  
- do 30.6.2020 Mgr. Petra Hirnerová, predseda dozornej rady, Ing. Aurel Zrubec, člen 

dozornej rady, PhDr. Jozef Duch, člen dozornej rady, Ing. Jozef Hodek, člen 
dozornej rady. 

- Od 1.7.2020 Ing. Barbora Krajčovičová, PhD., predseda dozornej rady, Ing. Aurel 
Zrubec, člen dozornej rady, PhDr. Jozef Duch, člen dozornej rady, Ing. Jozef 
Hodek, člen dozornej rady. 

Dozorná rada spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2020 riadne plnila svoje 
povinnosti a vykonávala svoje práva v súlade so stanovami spoločnosti a príslušnými 
právnymi predpismi, dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a na riadne 
uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada počas roka 2020 
pravidelne zasadala a jej zápisnice boli uložené v sídle spoločnosti.  

 
Dozorná rada konštatuje, že v roku 2020 pri svojej kontrolnej činnosti kontrolovala a 

dohliadala v zmysle stanov najmä na nasledovné skutočnosti: 
 

1. riešenie exekúcie voči spoločnosti zo strany Európskej komisie z dôvodu chybne 
vypočítaných úrokov vo výške 1.978.777,68 EUR, ktoré spoločnosť považuje za 
neoprávnené. Predstavenstvo v súvislosti s uvedenými úrokmi podalo v roku 2017 
námietky na príslušný Okresný súd. Aj napriek tomu, že Okresný súd Bratislava I vo 
svojom prvom rozhodnutí v roku 2018 námietkam vyhovel, Krajský súd toto 
rozhodnutie Okresného súdu v Bratislave zrušil na základe odvolania podaného zo 
strany Európskej komisie.  
Keďže predmetné konanie podľa vedenia Spoločnosti trvalo neprimerane dlhý čas, 
podaním zo dňa 22.02.2021 požiadala súd prvého stupňa o čo možno najskoršie 
rozhodnutie o podaných námietkach.  
 



Okresný súd Bratislava I v novembri 2021 zamietol námietky spoločnosti GARFIN 
HOLDING, a. s. voči exekúcii a dňa 29.11.2021 bola celá sume vrátane príslušenstva 
exekútorom vymožená. 

2. kontrolovala kúpy obchodných podielov v nových segmentoch, 
3. posudzovala, či kúpy obchodných podielov spĺňajú podmienky významnej obchodnej 

transakcie, 
4. kontrolovala iné hospodárske a finančné činnosti spoločnosti, stav majetku, záväzkov a 

pohľadávok spoločnosti, 
5. riadne vedenie účtovných záznamov Spoločnosti,  
6. plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu a výkon činnosti 

predstavenstva, 
7. dodržiavanie stanov spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia a všeobecne 

záväzných právnych predpisov v činnosti spoločnosti.  
 
 
Dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 

k 31.12.2020, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020, výročnú správu za rok 
2020 k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke a výročnú správu k riadnej individuálnej 
účtovnej závierke, ktorej súčasťou je aj správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti 
spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2020 a oboznámila sa so správou audítora k riadnej 
individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2020 a k individuálnej výročnej správe 
za rok 2020. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2020 a súlad 
Individuálnej výročnej správy za rok 2020 s Riadnou individuálnou účtovnou závierkou 
k 31.12.2020 boli overené audítorom KPMG Slovensko spol. s r.o., licencia SKAU č. 96 a 
riadna konsolidovaná účtovná závierka je zostavená a rovnako auditovaná audítorom KPMG 
Slovensko spol. s r.o.. 

Dozorná rada sa taktiež oboznámila s návrhom predstavenstva na uhradenie straty 
z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktorá je vo výške 1.671.961,56 EUR (slovom: jeden 
milión šesťstosedemdesiatjedentisíc deväťstošesdesiatjeden eur a päťdesiatšesť), a ktorú 
predstavenstvo spoločnosti navrhuje uhradiť nasledovne: 

- sumu vo výške 1.671.961,56 EUR (slovom: jeden milión šesťstosedemdesiatjedentisíc 
deväťstošesdesiatjeden eur a päťdesiatšesť), previesť (preúčtovať) na účet spoločnosti 
označený ako „Neuhradená strata minulých rokov“. 

 
 
Dozorná rada po preskúmaní  vyššie uvedených dokumentov a materiálov predkladá 

valnému zhromaždeniu spoločnosti toto vyjadrenie: 

 
- Riadna individuálna účtovná závierka k  31.12.2020 je riadne podložená audítorskou 

správou o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a hospodárenia spoločnosti. 
Dozorná rada nemá námietky k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti 
k 31.12.2020, 

- Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 je riadne podložená audítorskou 
správou o preskúmaní riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárenia 
spoločnosti. Dozorná rada nemá námietky k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke 
spoločnosti k 31.12.2020, 

 



- Dozorná rada nemá námietky k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia 
spoločnosti za rok 2020. 

 
 

Na základe vyššie uvedených skutočností dozorná rada odporúča valnému 
zhromaždeniu spoločnosti schváliť: 

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2020, 
- riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020, 
- výročnú správu spoločnosti za rok 2020, 
- návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2020. 
 
 
 
V Bratislave dňa 14.12.2021 
  
 
 
K bodu 6. programu: 
 

Stanovisko orgánu Výbor pre audit spoločnosti 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, vl. č.: 893/B 
 
 

 
Výbor pre audit ako orgán spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s., sídlom: Dvořákovo nábrežie 
8, 811 02 Bratislava,  IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I , oddiel: Sa, vl. č.: 893/B, ktorý je oprávnený okrem iného v zmysle článku 33.a. 
Stanov spoločnosti oprávnený  sledovať audit individuálnej účtovnej jednotky a audit 
konsolidovanej účtovnej jednotky a prekladať odporučenia na schválenie audítora na výkon 
auditu pre účtovnú jednotku predkladá vo veci auditu  riadnej individuálnej účtovnej závierky 
k 31.12.2020, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 a k audítorovi na výkon 
auditu spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. na obdobie roku 2020 nasledovné vyjadrenie: 
Členovia výboru pre audit si splnili povinnosti vyplývajúce zo Stanov spoločnosti, boli riadne 
oboznámení so záverom auditu a audítorskou správou vydanou pre individuálnu účtovnú 
závierku spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. Na základe svojich zistení konštatujú, že: 

1. Správa audítora pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti GARFIN HOLDING, a. 
s. k 31.12.2020 neobsahuje výhrady a rovnako aj individuálna výročná správa za rok 
2020 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou 
závierkou a  
 

2. Správa audítora pre konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti GARFIN HOLDING, 
a. s. za rok 2020 neobsahuje výhrady a rovnako aj konsolidovaná výročná správa za rok 
2020 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou 
závierkou  

 
 
 
Predstavenstvo spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. 


