
 

 

Polročná finančná správa 
 
 
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 „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 2018 
 
V lehote od začiatku hospodárskeho roku 2018 až do predkladania tejto polročnej finančnej správy došlo 
k nasledujúcim udalostiam, ktoré Spoločnosť považuje za významné: 
 
Uznesením zo dňa 14.03.2018 (ďalej aj „Uznesenie“) Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „OS BA I“) v celom 
rozsahu vyhovel námietkam Spoločnosti proti exekúcii vedenej na návrh Európskej komisie (ďalej aj „EK“), 
ktorá súvisí s rozdielnym spôsobom výpočtu úrokov z omeškania z pokuty, ktorá bola Spoločnosti udelená 
zo strany EK v roku 2009. Znamená to, že OS BA I sa stotožnil s argumentáciou Spoločnosti, podľa ktorej 
Spoločnosť istinu pokuty, vrátane prislúchajúcich úrokov z omeškania, v celom rozsahu uhradila. EK však 
dňa 04.04.2018 podala prosti Uzneseniu odvolanie, o ktorom bude teraz rozhodovať Krajský súd 
v Bratislave. 
 
Na riadnom valnom zhromaždení (ďalej aj „RVZ“), konanom dňa 09.07.2018 bol udsúhlasený návrh jedného 
z majoritných akcionárov na zmenu obchodného názvu Spoločnosti na GARFIN HOLDING, a.s. Okrem zmeny 
obchodného názvu Spoločnosti bolo na poslednom RVZ odsúhlasené aj nové zloženie predstavenstva a 
dozornej rady Spoločnosti. Novými členmi predstavenstva sa stali Mgr. Petra Hirnerová a Mgr. Miloslav 
Hrehorčák. Vo funkcii predsedu predstavenstva Spoločnosti ostáva Ing. Igor Rattaj. Dozornú radu doplnil 
štvrtý člen Ing. Jozef Hodek. 
 
Podľa predbežných hospodárskych výsledkov spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. dosiahla Spoločnosť za 
prvých šest mesiacov roka 2018 individuálny účtovný výsledok stratu vo výške 763.765 EUR. Najväčší podiel 
na uvedenej strate predstavoval výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v celkovej výške 592.384 EUR, 
ktorý bol tvorený najmä nákladovými úrokmi voči dcérskej účtovnej jednotke. Z konsolidovaného pohľadu 
dosiahla skupina GARFIN HOLDING, a.s. pozitívny hospodársky výsledok, zisk vo výške 95 tis EUR a 
konsolidované vlastné imanie dosiahlo k 30.06.2018 výšku viac jako 21 miliónov EUR, čo představuje nárast 
o takmer 1,5 milióna EUR v porovnaní s rovnakým obdobím za minulý rok. 
 
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., okrem rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave vo veci 
odvolania EK voči Uzneseniu OS BA I, ktoré bolo v prospech spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. 
 
Polročná finančná správa nebola overená audítorom. 
 
Prílohou polročnej finančnej správy za prvý polrok 2018 tvorí (i) Konsolidovaná účtovná závierka k 
30.06.2018, (ii) Individuálna účtovná závierka k 30.6.2018 pozostávajúca zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a 
Poznámok a (iii) Vyhlásenie zodpovedných osôb. 
 


