
 
 

V Bratislave, dňa 13.05.2022 
 
 
 
Vec: Informácia k zverejneniu ročnej finančnej správy spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. 
 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
spoločnosť 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 č.: 
893/B (ďalej len „GARFIN HOLDING, a. s.“), ako emitent akcií prijatých na obchodovanie 
na regulovanom trhu, ktorý organizuje Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., by vo vzťahu 
k plneniu povinnosti zverejniť ročnú finančnú správu v zmysle ust. § 34 zákona č. 429/2002 z.z. 
o burze cenných papierov, v znení neskorších predpisov, rada ozrejmila svoje nasledovné 
stanovisko uvedené nižšie. 
 
Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. v zákonom stanovenej lehote zverejnila neúplnú ročnú 
finančnú správu, ktorá obsahovala návrh výročnej správy a účtovnej závierky za obdobie roka 
2021 a ktorá bola riadne konvertovaná do stanoveného formátu vykazovania „XHTML“ 
v zmysle čl. 3 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/815. 
 
Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. žiaľ nie je schopná zverejniť finálnu podobu účtovnej 
závierky, a to práve (ako je to vysvetlené detailne nižšie) z dôvodov, ktoré nespočívajú 
na strane spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. a ktoré spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. 
ani nemohla pri vynaložení všetkej starostlivosti rozumne predvídať. 
 
Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. na konci roka 2021 nadobudla do svojho majetkového 
portfólia spoločnosť MM REVITAL a. s., so sídlom Šustekova 10, 851 04 Bratislava, IČO: 46 291 709, 
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6616/B, 
vrátane jej dcérskej spoločnosti HES - COMGEO, a.s., so sídlom Kostiviarska cesta 4, 974 01 
Banská Bystrica, IČO: 17 325 277, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 1210/S (ďalej len „Skupina MM REVITAL“). Skupina MM REVITAL 
bola nadobudnutá ako priama dcérska spoločnosť spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. 
 
Priame nadobudnutie Skupiny MM REVITAL vyvolalo potrebu účtovať túto akvizíciu v majetku 
spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. metódou obstarávacej ceny, pričom vzhľadom na veľký 
objem tejto akvizície vyžaduje príslušný audítor (KPMG Slovensko, spol. s r.o.) v rámci procesu 
overovania účtovnej závierky  spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. za rok 2021 navyše aj 
dodatočné vypracovanie Alokácie kúpnej ceny, tzv. PPA (purchase price allocations) 
analýzy, vypracovaním ktorej bola externe poverená iná audítorská spoločnosť Ernst & Young, 
s.r.o. 
 
Požiadavka na vypracovanie PPA analýzy teda nepredvídateľne a v podstatnej miere 
predĺžila celý proces overovania účtovnej závierky spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. 
V súčasnosti predmetná PPA (purchase price allocations) analýza žiaľbohu ešte nie je 
kompletne vyhotovená, vzhľadom k tomu, že ide o časovo veľmi náročný proces.  
 
Uvedená PPA analýza je vyžadovaná vzhľadom na zákonnú požiadavku pravdivého 
a verného zobrazenia skutočností v účtovnej závierke (§ 7 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, v znení neskorších predpisov). 
   
Súčasťou ročnej finančnej správy je aj zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej 
závierky, ktoré priamo nadväzuje na finálnu individuálnu účtovnú závierku, pričom vyhotovenie 
konsolidovanej účtovnej závierky z časového hľadiska významne ovplyvňuje aj aktuálne platná 



a novo zavedená legislatívna požiadavka na vypracovanie a zverejnenie ročnej 
konsolidovanej finančnej správy v novom požadovanom formáte „XHTML“ spolu 
s konsolidovanou účtovnou závierkou označenou pomocou vnoreného rozšíriteľného jazyka 
pre podnikové výkazníctvo (inline eXtensible Business Reporting Language – iXBRL). Uvedené 
teda taktiež v značnej miere sťažuje a predlžuje celý proces prípravy a zverejnenia finálnej 
podoby konsolidovanej finančnej správy, nakoľko konverzia pripraveného dokumentu 
do požadovaného nového formátu „XHTML“ (ktorá sa musí udiať pred samotným zverejnením) 
je technicky náročná a spravidla zaberie až niekoľko týždňov. 
 
Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. preto vyvíja maximálne úsilie, aby pri plnení svojich 
povinností na úseku kapitálového trhu postupovala v prvom rade transparentne a v súlade so 
záujmami jej akcionárov a investorov, medzi ktoré patrí najmä to, aby účtovníctvo spoločnosti 
vzhľadom na použité účtovné zásady a metódy poskytovalo úplný, pravdivý a verný obraz o 
všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom jej účtovníctva. 
 
Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. je preto presvedčená, že vyššie uvedené skutočnosti 
nemôžu nijako ohroziť záujmy jej akcionárov a investorov, práve naopak, neuplatnenie síce 
časovo náročnejšej a komplexnejšej účtovnej metódy (so zohľadnením predmetnej PPA 
analýzy) by sa mohlo negatívne odraziť na výpovednej hodnote finálnej podoby účtovnej 
závierky spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. za rok 2021. 
     
 
S úctou, 
 
 
Vedenie spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. 
 
 


