Doplnenie Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2020
Doplnenie zákonných náležitostí do Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2020 spoločnosti GARFIN
HOLDING, a. s. podľa § 20 ods. 6, písm. d) Zákona o účtovníctve.
Na základe žiadosti Národnej banky Slovenska zo dňa 08.06.2021 dopĺňame nasledovné informácie:

Vyvážená a obsiahla analýza prognózy vývoja
Podnikateľský zámer na rok 2021 predpokladá dosiahnuť nasledovné ukazovatele:
-

Spoločnosť predpokladá dosiahnutie tržieb z predaja služieb na rovnakej úrovni ako v roku 2020,
prípadne mierny nárast o 5% oproti roku 2020. V roku 2021 neočakávame tržby z predaja tovaru.

-

Nárast pridanej hodnoty – vzhľadom k prijatým opatreniam na znižovanie prevádzkových nákladov
spoločnosť predpokladá mierny nárast pridanej hodnoty a EBIDTY na úrovni 10%.

-

Finančná činnosť – vzhľadom k investíciám uskutočneným v roku 2020 spoločnosť predpokladá nárast
nákladov aj výnosov na finančnú činnosť, najmä nákladových a výnosových úrokov. Spoločnosť
predpokladá významné zníženie straty z finančnej činnosti, ktorá bola v roku 2020 dosiahnutá najmä
vytvorením opravnej položky na obchodný podiel spoločnosti PROBUILDING s.r.o., v likvidácii.

-

Zníženie medziročnej straty – vysoká strata za rok 2020 vo výške 1.671.577 Eur vznikla v prevažnej
miere zaúčtovaním opravnej položky k obchodnému podielu spoločnosti PROBUILDING s.r.o.,
v likvidácii, ktorá dňa 29.1.2021 podala návrh na vyhlásenie konkurzu. Opravná položka bola vytvorená
vo výške 1.500.490 Eur.

Predpokladaný budúci vývoj činností účtovnej jednotky
V roku 2021 plánuje spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. naďalej pokračovať v investičnej činnosti, ktorá bola
prediskutovaná a odsúhlasená valným zhromaždením dňa 27.06.2019 vo forme dokumentu „Investičná
stratégia spoločnosti“, ktorý je zverejnený na stránke spoločnosti www.garfinholding.sk.
Na rozdiel od roku 2020, kedy bola prevažná časť investícií smerovaná do zábavného priemyslu nepriamo
prostredníctvom 100% dcérskej spoločnosti registrovanej na Cypre G1 INVESTMENT LIMITED, v roku 2021
už bola v mesiaci máj 2021 úspešne ukončená jedna akvizícia a spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. nadobudla
do svojho portfólia 100% podiel v spoločnosti CryptoData a.s., ktorá vlastní v Bratislave najmodernejšie
a najbezpečnejšie dátové centrum v Strednej Európe.

Druhým segmentom, do ktorého plánuje spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. prostredníctvom svojej
dcérskej spoločnosti G1 INVESTMENT LIMITED vstúpiť v roku 2021 je odpadové hospodárstvo, keďže v
oblasti životného prostredia vidí vedenie spoločnosti silnú príležitosť do budúcnosti. Aktuálne prebiehajú
finálne rokovania so akcionármi spoločnosti zaoberajúcej sa prieskumom a sanáciami environmentálnych
záťaží, táto akvizícia by mala byť podľa predbežných odhadov ukončená v najbližších mesiacoch
s účinnosťou od 09/2021.
Rok 2021 ale nie je iba rokom investícií. Likvidátor 100% dcérskej spoločnosti PROBUILDING s.r.o.
v likvidácií, ktorá ešte aj začiatkom roka 2019 prevádzkovala sieť kaviarní pod značkou COFFEESHOP
COMPANY, podal dňa 29.01.2021 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok tejto spoločnosti, a to z dôvodu
zistenia predlženia likvidovanej spoločnosti, t.j. že hodnota záväzkov spoločnosti PROBUILDING s.r.o.
v likvidácií presiahla hodnotu jej majetku. Táto informácia sa už premietla aj do individuálnej účtovnej
závierky k 31.12.2020 a premietne sa aj do konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020.
Poslednou významnou udalosťou, ktorá má významný vplyv na budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky –
spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. je prebiehajúce exekučné konanie, ktoré je vedené voči spoločnosti
GARFIN HOLDING, a. s. zo strany Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou. Návrh na exekučné
konanie zo strany Európskej komisie bol podaný ešte v roku 2017. Exekučné konanie, aj napriek tomu, že
Okresný súd Bratislava I dňa 14.03.2018 rozhodol v prospech spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s., teda
rozhodol, že spornú sumu vo výške 1.977.124,36 Eur plus príslušenstvo nemusí zaplatiť. Zo strany Európskej
komisie bolo podané odvolanie na Krajský súd, ktorý dňa 21.5.2019 zrušil rozhodnutie Okresného súdu
Bratislava I. Do dnešného dňa Okresný súd opätovne nerozhodol, aj napriek oficiálnej žiadosti zo strany
GARFIN HOLDING, a. s., podanej dňa 22.02.2021.
Aj na základe vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že pre spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. existuje
predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti (going concern), čo vo svojom výroku k individuálnej
účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2020 potvrdila aj audítorská spoločnosť KPMG Slovensko spol.
s.r.o.

