
Milí členovia Tradičného družstva, v texte Vás chceme informovať o na-
šom stanovisku k údajnej záverečnej správe audítora. Naše odpovede k tejto 
správe sú vyznačené červenou farbou.   

S úctou, predstavenstvo TD 

—————————————————————————————————— 

Záverečná správa 
Na základe zmluvy o overení účtovnej závierky sme overili individuálnu účtov-

nú závierku v spoločnosti NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO a konsolidovanú účtovnú 
závierku jeho dcérskych spoločností :   

Payment Institution NFD a.s.   

NFD Group s.r.o.    

Eco Energy Point s.r.o.  

 Uvedenú individuálnu účtovnú závierku vykonal audítor, ktorý je zaujatý 
a v konflikte s bývalým predstavenstvom na objednávku p.Repku, ktorý je ini-
ciátorom celej antikampane zameranej na to, aby si prevzal nezadlžený roz-
behnutý projekt NFD. Dôkazom je jeho kandidatúra do predstavenstva. Z tohto 
dôvodu považujeme túto správu za nedôveryhodnú.    

Hospodárskym výsledkom konsolidovaného celku je strata vo výške: 
1 932 677,23€            

 Tento výsledok je účelovo vykonštruovaný, lebo nezahrňuje skutočnosť, 
že NFD pod vedením p.Cigáneka dosahovalo 16 rokov po sebe aj zisk aj sú-
časný nárast majetku na 6 mil.EUR, bez bankových úverov. Navyše ak by 
p.Repka a p.Zima nespustili minulý rok antikampaň, NFD by naďalej dosahova-
lo zisk a žiadna strata by za rok 2019 nemusela byť. Pod túto stratu sa podpisu-
je predovšetkým kampaň p.Repku a p.Zimu. Tiež musíme dodať, že audit sa 
riadne vykonával cez riadne zvolenú nezávislú audítorku p.Dratvovú a tam aj 
po zápočte všetkých opravných položiek bola strata približne 900.000 EUR čo 
znamená, že nový výsledok audítorky je riadne pozmeňovaný. Čo nám dáva 
vysvetlenie, prečo skoro hotové účtovníctvo a audit neboli schopní oponenti 
podať na DÚ, ale vyhotovili si „vlastné“. 

Z tejto straty predstavuje suma 1 570 213€ - oprava chýb minulých období                              

 Opravné položky sa nachádzajú bežne v mnohých firmách, čo po 20-tich 
rokoch podnikania nie je neobvyklé a tieto položky sa riadne účtujú a každo-
ročne ponižujú. To, že sa audítor rozhodol o ich odpísanie v jednom roku zna-
mená, že v nasledujúcich rokoch bude zase jednoduchšie dosiahnuť výnos, ale 
ten sa nebude môcť vyplácať, kým sa takto jednorázovo prijatá strata nevyrov-
ná zo ziskom.  Vzhľadom na dlhodobý projekt refundácie bolo pre členov vý-
hodnejšie opravné položky odpisovať postupne ročne a nie takto jednorázovo. 



Audítor by nemal konať tak, aby poškodil firmu, v našom prípade členov druž-
stva. Ďalšia otázka je dôveryhodnosť výšky opravných položiek, lebo predošlá 
audítorka evidovala oveľa menšiu celkovú výšku opravných položiek a tiež 
svoju úlohu môže zohrať aj to, prečo si oponenti odniesli účtovníctvo na ne-
známe miesto, čo bolo nahlásené na políciu ako krádež, čo sa stále prešetru-
je…  

Negatívny hospodársky výsledok je spôsobený jednak zlým hospodárením dcér-
skych spoločností, no v podstatnej miere je ovplyvnený zaúčtovaním opravných po-
ložiek, ktorými sme sa snažili zreálniť výšku majetku spoločností.   

 Ide o špekulatívne tvrdenie, keďže sa hodnotí hospodárenie dcérskych 
spol., ktoré ešte nemajú dokončené vlastné projekty a kým sa nedofinancujú 
resp. nebudú mať samostatne fungujúci projekt (doplatené apartmány, nabíja-
cie stanice a pod…) tak ich hodnotenie je predčasné. Spoločnosti nikdy nedo-
stali dopredu potrebný kapitál na štart, ale iba postupným financovaním poma-
ly rastú, čo bolo dopredu takto schválená stratégia rastu družstva. Podotýka-
me, že audítorka sa nikdy neoboznámila s obchodnou stratégiou firmy a všetko 
hodnotí iba na základe jednostranného tvrdenia p.Repku.   

K jednotlivým účtovným závierkám by sme Vám radi odprezentovali viacero postre-
hov:                    

NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO:   

✓ v účtovnej závierke roku 2019 sme pristúpili k odpisu sublicencie Komenský                                         
v hodnote 61 000€ z dôvodu, že tento nehmotný majetok neprinášal a ani nik-
dy nepriniesol žiaden ekonomický úžitok,                                                                                                                       

 Projekt v PL pôsobil spolu s nadáciou skôr ako PR pre NFD a aj 
keď nemal priame príjmy, tak mal svoje opodstatnenie pri marketingovej 
kampani pre NFD na PL trhu. Uvedená čiastka je obraz zhruba 5 ročných 
nákladov na túto reklamnú kampaň, čo s porovnaním cien PR kampaní a 
veľkosti príjmov z PL trhu pre NFD nie je marná investícia.  

✓ vytvorili sme opravnú položku k obstaraniu nehmotného majetku - licencie na 
generátor v Španielsku, z dôvodu, že investícia vo výške 250 000€ sa nepre-
tavila do žiadnych ekonomických výsledkov družstva,                                                                                

 Licenciu si postupne odkupuje od NFD dcéra EEP a EEP by to bolo 
schopné splatiť z projektu zelených energií, ak by ho nezničila antikam-
paň p.Repku. Vzhľadom na to, že už došlo k viacerým úhradám za licen-
ciu, suma 250.000 EUR je zavádzajúca a nepravdivá. Jedine, že by „niek-
to“ tieto úhrady za licenciu „stratil“. Inak platí, že ak zmluvný vzťah má 
potenciál príjmu, resp. je možné očakávať splatenie záväzku (čo sa dialo 
zo strany EEP), potom sa nemá dávať do opravných položiek… a preto 
sa dá domnievať, že sa tu hľadal priestor ako navýšiť stratu. 

✓ v januári 2019 bol predaný mercedes - dcérskej španielskej spoločnosti, za 
cenu výrazne nižšiu, ako je obvyklá cena takéhoto dopravného prostriedku, čo 



znamená v konečnom dôsledku pre NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO finančný 
výdavok vo výške 3 122€ na daň z príjmov právnických osôb,                                                                                                    

 To je absurdné tvrdenie, lebo Mercedes v Marina d'Or prepravuje 
členov z letiska do apartmánov a prinášal NFD príjmy resp. znižoval pre-
vádzkové náklady počas cca 4 rokov a jeho cena musela byť nastavená 
podľa ceny leasingu, ktorý sa doplatením v roku 2019 ukončil. Čiže iba 
audítor nespomenul aj jeho prínos, no navyše ak by sa Mercedes predal 
za vyššiu sumu, tak by si HOLIDAY NFD SPAIN musela od NFD zase iba 
požičať dané fin.prostriedky a umelo by sa tak navýšil príjem do NFD, ale 
zvýšil by sa dlh dcérskej firme. Navyše úvaha, že cena auta bola pod-
hodnotená je vysoko subjektívne tvrdenie, keďže ceny ojazdených áut 
sa líšia a to ešte ide o ceny áut v Španielsku, takže tvrdenie o podhodno-
tenej cene je o to viac subjektívne. Ak by cena bola vyššia vieme si 
predstaviť, že by audit tvrdil, že bola cena nadhodnotená a tým zase by 
sme poškodzovali dcérsku spoločnosť… opäť len účelové tvrdenie.  

✓ v roku 2019 sme vytvorili opravnú položku na obstaranie generátorov vo výške 
52 200€ z podobného dôvodu ako v predchádzajúcich prípadoch - investícia 
nepriniesla žiaden ekonomický úžitok,  

Táto investícia zatiaľ nepriniesla príjem, pretože projekt ešte nie je 
dokončený, ale zastavený antikampaňou p.Repku, čím znehodnocuje 
všetky doteraz vložené investície do všetkých začatých projektov. Ak by 
sa projekt dokončil, potom by sa dalo hodnotiť jeho úspech. 

✓ pristúpili sme k umoreniu finančnej investície vo výške 2 387€ do poľskej na-
dácie „Usmiech ucznia“, nakoľko nám bol predložený doklad o zániku tejto 
nadácie,                         

Viď komentár k licencii Virtuálnej knižnice Komenský. 

✓ v roku 2019 sa NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO stalo 100% spoločníkom v 
španielskej spoločnosti HOLLIDAY SPAIN.  V novembri 2019 pán Martin Ci-
gánek previedol 85% obchodného podielu na NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO,                                                                            

 Ďalšie špekulatívne tvrdenie, nič sa nepreviedlo, len sa opravilo - 
vystornoval sa právne neplatný záznam v evidencii, ktorý odsúhlasilo 
predstavenstvo aby sa predchádzalo duplicitnému nákladu na prevádzku 
apartmánov v Španielsku. Podotýkame, že spol. HOLIDAY NFD SPAIN 
nevznikla pre účely zisku, ale pre účely správy apartmánov a preto sa na 
tom nikto nevie obohatiť, ani keby vlastnil akýkoľvek podiel, pričom 
vlastníctvo akéhokoľvek podielu v HOLIDAY NFD SPAIN znamená vlast-
níctvo dlhu bez žiadneho profitu. Je to firma, ktorej prácou je spravovať 
apartmány NFD pre projekt NFD PV. Oponenti účelovo prekrúcajú sku-
točný zámer a účel existencie HOLIDAY NFD SPAIN a zatajujú, že prevod 



podielov bol schválený z vyššie uvedených dôvodov a nešlo o nikoho 
snahu sa obohatiť, ale naopak pomôcť pri správe apartmánov, všetko 
len preto aby očiernili predsedu družstva. Pričom za celé to zriadenie 
firmy, prácu konateľa (ktorá je v Španielsku dosť náročná) či akékoľvek 
zabezpečenie nákupu a správy apartmánov predseda družstva nezobral 
ani cent,  žiaden člen družstva by to zadarmo nerobil, a predseda druž-
stva nemal preplatené ani náklady. 

✓ k investícii GROUP INVEST vo výške 167 690€ sme rovnako vytvorili 100% 
opravnú položku. Podľa zmluvy o finančnej investícii malo k 31.12.2019 dôjsť 
k v y p l a t e n i u i n v e s t í c i e a z a p l a t e n i u ú r o k o v ,                                                                                                     
       

 To je účelová špekulácia, lebo spol. dávno vrátila peniaze a za tie 
sa kúpila budova na ul.17.novembra 4 (pôvodné sídlo), len vrátenie sumy 
prebehlo medzi účtami, ktoré boli vedené už dávno a tie sa následne 
zrušili a nenašiel sa k tomu podklad (tento doklad bol ešte u predošlej 
účtovnej firmy). Po splatení záväzku spol. GI zanikla v roku 2012. Čiže 
reálne k žiadnej strate nedošlo. 

✓ v priebehu roku 2019 došlo k navýšeniu pôžičky dcérskej spoločnosti Eco 
Energy Point s.r.o.                 o sumu 260 877€. Zostatok nesplatenej časti pô-
žičky je vo výške 1 959 000€,                               

 Opäť ťažká manipulácia s dátami. Prečo audítor neuvádza, koľko 
spl. EEP splatila dlh a  rovnako sa tu tají, že fin.prostriedky boli použité 
aj na financovanie softvérov pre platobnú inštitúciu, čo bolo pre holding 
NFD, ale hlavne pre členov výhodnejšie? 

✓ rovnako sme pristúpili k tvorbe opravnej položky k pôžičke poskytnutej pánovi 
Valachovičovi v priebehu rokov 2011 - 2013 vo výške 136 064€,                                                                

 Táto opravná položka vznikla nesplatením poskytnutej pôžičky 
schválenej predstavenstvom NFD, išlo to na projekt realitnej činnosti 
NFD, ktorá začala tesne pred pádom dvojičiek v USA, po čom sa spustila 
najväčšia realitná celosvetová kríza a nie je fér, ak niekto prisudzuje 
neúspech predsedovi či predstavenstvu, ak bol zapríčinený nesplácaním 
pôžičky treťou stranou a navyše ovplyvnenou vyššou mocou.  

✓ NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO poskytlo pôžičku dcérskej spoločnosti Eco 
Energy Point Poland vo výške 31 000€, ktorá je zo strany družstva len úroče-
ná, ale k úhrade istiny ani úrokov  

 Za tieto výsledky sú zodpovední zástupcovia EEP Poland a tí sa 
zase sťažovali, že ten neúspech je kvôli slabej spolupráce členov z PL, 
ktorí údajne dávali málo typov na Carbon CLeaner a nedarilo sa im pro-
jekt v PL rozbehnúť…, ale pôžička sa splácala a nie je pravda, že nedo-
chádzalo k úhradám istiny, lebo máme vedomosť, že niekoľkokrát boli 
vykonávané zápočty úhrad, aj keď síce nepokryli istinu, ale nie je prav-
da, že sa nič nesplácalo.   



✓ podobná situácia je s poľskou spoločnosťou Familo spolka. Suma pôžičky je 
47 000€. Pôžička je taktiež len úročená, ale nie je splácaná. Vzhľadom k 
ukončeniu zmluvy bola vytvorená 100% opravná položka,  

 Investícia do firmy Familo sa schvaľovala na predstavenstve NFD, 
žiaľ Familo skončilo a súd uznal splatenie pôžičky pre NFD a je to v 
štádiu vymáhania. 

✓ spoločnosť NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO vlastní 5 apartmánov v apartmán-
ovom dome KUKUČKA a 3 apartmány v Španielsku. Tieto sú obsadzované 
prevažne na voľné týždne v rámci Programu Vacation. Tento systém hospodá-
renia má negatívny dopad na NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, z dôvodu, že 
družstvo musí hradiť prevádzkové náklady na tieto nehnuteľnosti. V roku 2019 
tieto náklady predstavovali 140 525€ v KUKUČKE a 68 000€ v Španielsku,  

 Ďalšie manipulatívne tvrdenie, lebo sa tu zatajuje, že projekt 
priniesol milióny do NFD a tie sú oveľa vyššie ako náklady. Opäť sa tu 
mení charakter a účel projektu, kde ide o NFD PV a ten mal za cieľ 
priniesť investičný kapitál a to aj splnil. Po splatení všetkých NFD PV 
mal za cieľ mať toľko apartmánov, aby si pri ich komerčnom využití 
vedeli pokryť prevádzkové náklady a o to sa snažíme, ale nie je ešte do-
financovaný nákup apartmánov a nie je teda možné s týmto plnohod-
notne komerčne pracovať, ale zatiaľ už dlhé roky členovia získavajú v 
podobe zliav na ubytovaní tisíce EUR a teda okrem finančného príjmu 
pre rozvoj NFD projekt prináša aj veľký nefinančný benefit členom každý 
rok. Toto cielené manipulovanie s dátami je dôkaz, že ide o argumen-
tačné klamy účelovo vykonštruované, kde sa vyberajú len také informá-
cie, aké im pasujú do stratégie očierňovania. 

✓ V zmysle platnej legislatívy v SR je NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO povinné z 
týchto pobytov odviesť DPH a daň z príjmov právnických osôb. V roku 2019 to 
predstavovalo 26 715€ na DPH a 49 689€ na dani z príjmov právnických 
osôb,   

 Áno DPH musí platiť každý, nie iba NFD… ale sú tam aj náklady s 
DPH, ktoré sa započítavajú, čiže reálne je výsledok iný. Taktiež reálne 
daň z príjmu nevzniká, lebo sú tam straty z predošlých období, čiže opäť 
sa oponenti pokúšajú uviesť členov do omylu. 

✓ spoločnosť NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO vlastní nehnuteľnosť v katastri 
obce Vyšné Ružbachy - penzión Grosek. V rámci tejto nehnuteľnosti je bytová 
jednotka, ktorú bezodplatne  obýva pani Pavlíková, ktorá je sestrou pani Cigá-
nekovej,  

 Správkyňa p.Pavlíková býva v penzióne, aby mohla mať recepcia 
24/7, čo je podmienka pre 3 hviezdový penzión. Ak by v ňom nebývala, 
museli by sme platiť ďalších zamestnancov navyše na recepcii, čo je 
ďaleko väčší náklad, ako umožniť bývať správkyni penziónu za poskyto-
vanú službu nonstop recepcie. Je to výhodnejšie aj pre členov. Ďalšia 



špekulácia, ako očierniť Martina Cigáneka, napriek tomu, že tým sa 
ušetrili obrovské mzdové náklady.  

✓ v novembri 2018 bolo vedenie NÁŠHO FINANČNÉHO DRUŽSTVA presťaho-
vané do nových priestorov na Popradskej ulici č. 17 v Starej Ľubovni. Budova 
na Ulici 17. novembra ostala prázdna. Nepodarilo sa ju predať ani prenajať. 
Jediný príjem dosahovalo NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO z prenájmu bytu 
pánovi Jaroslavovi Cigánekovi. Príjem z prenájmu bytu bol vo výške 3 600€ 
ročne. Náklady na túto budovu boli bez odpisov 3 604€. Na úhradu nájomné-
ho bola však pánovi Cigánekovi v dcérskej spoločnosti NFD Group s.r.o. od 
januára 2019 priznaná mesačná prémia 400€, čo predstavovalo navýšenie 
mzdových nákladov v dcérskej spoločnosti NFD Group s.r.o., 

 Ďalšia špekulácia, ak by brat p.Cigáneka nebýval v danej budove, 
tak by logicky neboli žiadne príjmy z prenájmu a výsledok by bol iba nák-
lad (ako vyčíslila audítorka 3604 EUR) a popri tom ešte by bol ďalší nák-
lad, ktorý už „zabudla“ vyčísliť pani audítorka a to je správa a údržba 
priestorov, o ktoré sa brat ešte navyše staral a to by boli ďalšie náklady, 
a tým NFD ušetrilo na správe a údržbe. Môžete tu jasne vidieť milí člen-
ovia, ako účelovo sú prezentované tieto „nezávislé“ výsledky auditu. To 
znamená, že podľa názoru audítora, je lepšie neprenajímať priestory 
nikomu, ale výhodnejšie je mať iba náklady… uznajte prosím, že uve-
dené výsledky v záverečnej správe sú skutočne „pritiahnuté za vlasy“. 
Ešte stále si niekto myslí, že tento audit je dôveryhodný výstup nezávis-
lého audítora? 

✓ v účtovníctve družstva je vedená pohľadávka voči pánovi Judínovi a Jakubco-
vi - bývalým spoločnostiam poskytujúcim IT služby pre NAŠE FINANČNÉ 
DRUŽSTVO. S oboma spoločnosťami sú vedené súdne spory zo strany pána 
Martina Cigáneka. Náklady na súdne trovy pritom znáša v plnom rozsahu 
NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO. K pohľadávkam je vedená opravná položka 
vo výške  233 000€. Podľa dostupných informácií NAŠE FINANČNÉ DRUŽ-
STVO tieto súdne spory prehráva, 

 viď komentár nižšie 

✓ pohľadávky voči spoločnosti Morfeus s.r.o. a Sofystik s.r.o., ktoré vznikli po-
stúpením pohľadávok spoločnosti Webspace s.r.o. (spoločnosť pána 
Jakubca). K úhrade týchto pohľadávok nedošlo a predpokladáme, že ani ne-
dôjde - bola vytvorená 100% opravná položka,  

 Uvedené opravné položky sú spôsobené fin.škodami bývalých 
programátorov p.Judin a Jakubec, ktoré NFD a platobná inštitúcia 
predala ako pohľadávky na vymáhanie a boli by sa už vymáhali, ak by 
p.Repka nezmaril ich vymoženie krivou výpoveďou na súde (čo ste 
mnohí už videli na FB kópiu zo súdneho spisu, kde sa o tom píše), 
pričom podľa záznamov zo súdu ide o sumu cca 600.000 EUR, ale ak by 
sa uspelo, tak by sa pokračovalo aj vo vymáhaní druhej pohľadávky od 
p.Judina, čo by vykompenzovalo všetky škody, ktoré nám IT pracovníci 



spôsobili (úroky z omeškania…). Pochybenie programátorov nemôže byť 
dané na zodpovednosť p.Cigánekovi, on nie je programátor a on tie 
služby neposkytoval, ale zmarenie vymáhania krivou výpoveďou p.Rep-
kom prešetrí kriminálna polícia a to sa bude následne vyčísľovať… 

✓ v účtovníctve spoločnosti NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO je vedená pohľa-
dávka voči členom vo výške 376 700€. Táto pohľadávka je v účtovníctve od 
roku 2012 a predchádzajúcou účtovnou spoločnosťou nebola nikdy zinventari-
zovaná, preto k nej bola v roku 2019 vytvorená opravná položka vo výške 
100%. V predchádzajúcich účtovných obdobiach nám k jej tvorbe nebol ude-
lený súhlas od pána Cigáneka,  

 P.Cigáneka nikto nikdy niežiadal o žiaden súhlas a nepozná detaily 
o čo tu ide. Každý účtovník vie predložiť všetky údaje a preto nerozu-
mieme, prečo si tieto údaje nevyžiadal audítor. Považujeme to za špeku-
latívne krivé obvinenie a budeme žiadať, aby audítor predložil dôkazy o 
tom, či p.Cigánek kedykoľvek audítorovi v predchádzajúcich účtovných 
obdobiach nedal súhlas. Uvedené považujeme za vymyslené tvrdenie. 
Ako vidíte audítor si len na základe uvedeného tvrdenia vytvoril novú 
opravnú položku na 376 700 EUR a tým opäť navýšil stratu???   

✓ ešte by sme chceli upozorniť na niektoré nákladové položky účtované v spo-
ločnosti NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO:  

❖ operatívny prenájom vozidiel 27 000€,  

 Väčšina áut má aj splácanie operatívneho lízingu užívateľmi, 
nerozumieme prečo toto audítor tají!  

❖ opravy nehnuteľnosti penziónu Grosek 23 000€,  

Rekonštrukcia a oprava nehnuteľností je predsa nutný náklad na 
udržanie chodu prevádzky. 

❖ právne služby 12 345€, prevažne za zastupovanie súdnych sporov ve-
dených pánom Cigánekom,  

To je klamstvo a krivé obvinenie, všetky poskytované právne služ-
by boli pre NFD. Pán Cigánek si svoje súdne spory platí sám. Nák-
lady súviseli so spormi, ktoré vytvorili oponenti a tým sami svojou 
antikampaňou zvyšovali náklady NFD. 

❖ prenájom reklamných priestorov v apartmánoch v Španielsku 19 000€ - 
na financovanie dcérskej spoločnosti HOLLIDAY SPAIN,                             

Náklad súvisiaci s reálne predanými NFD PV, ktoré si kúpili NFD 
PV na firmu, nie ako väčšina členov ako nepodnikateľ. Ak nechce 
mať NFD tento náklad s tým, že HOLIDAY NFD stratí tento príjem, 
tak sa nesmie predávať NFD PV na firmy. 

❖ doplatok apartmánov v Španielsku 12 400€ - nezdokladované platby 
nad rámec zmluvy,  



To je pochybenie p.Peterkovej, ktorá týmto poškodila NFD za čo 
bola prepustená z práce a bolo to posunuté právnikovi na 
vymáhanie. 

❖ odmeny - vyplatené na základe mandátnych zmlúv v sume 60 000€ - 
považujeme za nedostatočne zdokladované a nepodložené, 

To je špekulatívne nepodložené tvrdenie, účelovo dosadené s 
cieľom očierňovať, všetky odmeny sa predsa platia na základe zm-
luvy. 

❖ odmeny vyplácané v zmysle VOP 151 800€ . Na základe vyjadrenia 
pána Zagoru nie je možné odkontrolovať výšku vyplatených provízii na 
základe systémov CRM a SAMKO,  

Špekulácia a klamstvo! Všetci vieme, že každý člen má predsa 
svoje mesačné vyúčtovanie, na základe čoho sa dá skontrolovať 
každá odmena. Je to v SAMKOVI aj v CRM pod kolonkou billing 
listing veľmi podrobne zdokumentované. Toto tvrdenie je riadne 
manipulatívne podsunuté, lebo p.Zágora len skonštatoval, že 
odmeny, ktoré boli vyplácané sa dajú pozrieť v CRM a SAMKOvi, 
ale tým že on už nemá prístup do CRM, tak to momentálne nevie 
predložiť ku kontrole. Teda stav nie je taký, žeby ich nebolo možné 
odkontrolovať, ale že to p.Zágora nemôže urobiť, lebo on nemá 
prístup. 

❖ mzdové náklady pána Cigáneka v roku 2019 boli 45 637,29€ , pričom k 
výraznému navýšeniu odmeny došlo po členskej schôdzi z júna 2019. Z 
pôvodných                                1 000€/ mesačne na 3 750€/ mesačne. 
Súčasťou mzdy bola aj odmena, ktorá pokrývala zdaňovanie nepeňaž-
ného príjmu za užívanie firemného motorového vozidla,  

Vyjadrenie p.Cigáneka: Hovorí sa tu o odmene v hrubom, čiže v čis-
tom 750 EUR čo bol môj predošlý príjem. A ten sa navýšil odsúh-
lasením predstavenstva po tom čo sa udialo na čs 2019, z čoho už 
bolo jasné, že projekt NFD sa ukončí a už nebude vznikať nárok na 
autorský podiel, ktorý som si vôbec nevyberal, lebo som chcel aby 
NFD rýchlo narástlo a autorský podiel som si chcel začať vyberať 
až po dofinancovaní projektov, aby som nezaťažil NFD pred jeho 
dokončením.  Preto som súhlasil s ukončením vyúčtovania môjho 
autorského podielu (ostala mi pohľadávka z nevyplateného au-
torského podielu, ale už sa nenavyšuje), a dohodli sme sa na 
mesačnej mzde a autorský podiel sa už nebude navyšovať. Pričom 
podotýkam, že do roku 2019 som si nikdy nebral žiadne odmeny z 
dcérskych firiem! Vykonával som prácu pre 5 firiem asi 5 rokov 
zadarmo, ale to audítor už nepíše. Rovnako nepíše, koľko som do 
NFD fin.prostriedkov vložil ako bezúročnú pôžičku, čo tiež je 
značná výhoda pre členov…, lebo ja som peniaze na tieto pôžičky 



získaval s úrokom, ktorý ja platiť musím. Ale ani táto fin.pomoc sa 
nespomína v správe audítora, iba prekrútené fakty. 

❖ mzdové náklady pani Cigánekovej v roku 2019 boli 21 686€ s podob-
ným priebehom ako u pána Cigáneka,  

Vyjadrenie p.Cigáneka: Obaja s manželkou sme celú dobu poberali 
príjmy na úrovni minimálnej mzdy a to je za nami projekt, kde sa 
vybudoval majetok v niekoľkých mil.eur a to nevravím o hodnote 
know-how, vďaka, ktorému NFD majetkovo rástlo… 

✓ spoločnosť NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO prenajíma dcérskej spoločnosti 
NFD Group s.r.o. nehnuteľnosť - penzión Grosek, príjem z prenájmu je v roku 
2019 vo výške 25 000€, pričom náklady na opravu boli vo výške 22 000€,  

áno, je tam zisk 3.000 EUR 

✓ ako najväčší problém v spoločnosti NFD nezinventarizovaný zostatok účtu 
411.6000 - členské vklady CRM. V družstve od jeho vzniku nedošlo k navýše-
niu základného imania, napriek tomu, že boli do družstva prijímaný nový čle-
novia. Podľa Obchodného zákonníka, základné imanie družstva tvorí súčet 
členských vkladov členov družstva.  

Družstvo je povinné viesť menný zoznam členov družstva s uvedením výšky 
členského vkladu a výšky nesplateného členského vkladu. Tento zoznam nám 
nebol poskytnutý ani v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Podklady zo 
systému CRM, nie sú kompatibilné s účtovníctvom. Vyzývame členov predsta-
venstva na vykonanie dôslednej kontroly členských vkladov. Ako výrazný a 
závažný problém sa javí, že po zásahoch pána Cigáneka do systému CRM, 
sa nedá spätne odkontrolovať výška členských vkladov ani v minulých obdo-
biach. Predstavuje to výraznú hrozbu sankcie zo strany Finančnej správy v 
prípade kontroly pre daň z príjmov právnických osôb. V systémoch CRM a 
SAMKO vidíme veľkú možnosť daňových únikov vo forme poskytovania od-
mien členom v inej ako peňažnej - možné daňové úniky.  

 Absurdná špekulácia. Každý predsa vie, že Základné imanie sa delí 
na zapisované a nezapisované! A do OR sa zapisuje iba zapisované 
imanie. A nezapisované sa riadne účtuje na nezapisovanom imaní v pod-
vojnom účtovníctva na účte 4116000 a to sa aj riadne skontrolovalo a 
urobila sa fyzická inventúra, pričom všetko sedí, s malými rozdielmi, 
ktoré sa zaúčtovali. Inventúra prebehla v 4/2020. Samozrejme po tom, čo 
oponenti vykradli registratúru už teraz nevieme garantovať čo s odcud-
zenými dokumentami urobia, lebo z neznámeho dôvodu ich vyniesli z 
priestorov registratúry a začalo sa s nimi protiprávne nakladať, min-
imálne evidujeme, že už kolujú nejaké pozmenené zmluvy o údajnom 
predaji know-how… Na to bolo podané trestné oznámenie a je to v štádiu 
vyšetrovania. 



  

NFD Group s.r.o.   

✓ spoločnosť bola založená pánom Cigánekom a pani Cigánekovou. V roku 
2016 previedli obchodné podiely na NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, ktorá je 
jej 100% vlastníkom, 

 Áno taký bol postup, lebo v čase zakladania sme mali súdny spor 
s nájomcom, ktorý sme nechceli prenášať na NFD (keďže v tom čase 
bolo NFD žiadateľom o licenciu od NBS) a po vyhratí sporu sme previedli 
NFD group na NFD.  Mimochodom, to už bolo viackrát vysvetľované na 
webinároch a veríme, že niektorí členovia si to pamätajú. 

✓ spoločnosť sa mala zaoberať stavebnou činnosťou. Na tento účel bola v roku 
2015 uzatvorená Zmluva o dielo na výstavbu zrubového domu. Objednávate-
ľom bol pán Cigánek a pani Cigáneková. Lehota na dokončenie domu bola 5 
rokov - do februára 2020. Cena diela bola stanovená na sumu 600 000€ s 
DPH. Cenová kalkulácia ani realizačný projekt, na ktorý sa zmluva o dielo od-
voláva nám nie sú k dispozícii. Náklady na výstavbu rodinného domu predsta-
vovali spolu 439 191 € bez DPH. Pán Cigánek počas výstavby rodinného pre-
zentoval, že ide o vzorový dom spoločnosti NFD a pokiaľ máme vedomosť od 
roku 2016 v tomto dome býval. Samozrejme bez akejkoľvek úhrady v pro-
spech spoločnosti NFD. Náklady na výstavbu rodinného domu boli v plnom 
rozsahu financované pôžičkou poskytnutou NFD a v roku 2016 bola pôžička 
kapitalizovaná do ostatných kapitálových fondov spoločnosti NFD Group s.r.o.  
5.6.2019 došlo na základe rozhodnutia pána Cigáneka k odpredaju domu, v 
súlade so Zmluvou o dielo za sumu 600 000 s DPH. Na úhradu daňovej po-
vinnosti DPH z predaja predmetného domu bola spoločnosti NFD Group s.r.o. 
poskytnutá znova pôžička vo výške 95 000€. Z kúpnej ceny domu 600 000€, 
pán Cigánek uhradil v roku 2017 zálohu vo výške 20 000€ a v júni 2019 bol 
podpísaný dodatok k zmluve o dielo, podľa ktorého má pán Cigánek splácať 
kúpnu cenu nehnuteľnosti v pravidelných mesačných splátkach do mája 2024. 
Vystavenú faktúru za predaj nehnuteľnosti pokladáme za nedostatočne podlo-
ženú, pretože nevieme na základe realizačného plánu posúdiť, či výdavky boli 
zahrnuté v plnej výške a nemali byť navýšené oproti pôvodnému plánu,  

 Vyjadrenie p.Cigáneka: Ďalšia špekulácia. Audítor už nespomína, že 
som do NFD holdingu vložil viac fin.prostriedkov ako bol náklad na výs-
tavbu domu! Že som si zobral na to hypotéku, v ktorej je spoludlžník 
ešte p.Repka! Všetky svoje záväzky si plním na rozdiel od NFD, ktoré mi 
dlhuje za autorský podiel. Dom sa predal za väčšiu sumu ako sa 
postavil, čiže NFD nie je škodné, dane sa zaplatili a NFD mne dlhuje viac 
ako ja mám dosplácať za dom. Ide iba o snahu očierniť ma. 



✓ okrem stavebnej činnosti spoločnosť NFD Group s.r.o. , prevádzkuje penzión 
Grosek vo Vyšných Ružbachoch, pričom z jeho prevádzky je dlhodobo vyka-
zovaná strata,       

 Skutočnosť, že penzión Grosek je súčasťou NFD PV, ktoré prinies-
lo do NFD milióny už audítor opäť tají! Vďaka tomuto údajne stratovému 
penziónu, apartmánov Kukučka a Marina d'Or, družstvo NFD získalo 
značný objem kapitálu a dokázalo bez bankových úverov postaviť pla-
tobnú inštitúciu a rozbiehavať ďalšie projekty, ktoré stačí dokončiť a 
všetci by boli spokojní. Ale antikampaň p.Repku to celé zastavila a zne-
hodnotila všetky aktíva.  

✓ medzi nákladovými položkami spoločnosti za povšimnutie stoja mzdové ná-
klady, kde v stratovej spoločnosti si pán Cigánek od júna 2019 vyplácal me-
sačnú odmenu vo výške 2 100€,  

 Vyjadrenie p.Cigáneka: Pani audítorka už ale zabudla pripomenúť, 
že tie príjmy išli rovno späť do NFD group za dom. Čiže ja ich reálne 
nepoberám, len sa splácajú záväzky a pracoval som naďalej zadarmo tak 
ako od založenia každej dcérskej firmy. 

                                                         

Eco Energy Point   

✓ spoločnosť bola založená s pôvodným zámerom vývoja generátora a technic-
kých inovácií v oblasti nabíjania elektromobilov,  

komentár nižšie… 

✓ finančný prínos z tejto oblasti podnikania však nikdy nedosiahla,    

 Ďalšia špekulácia. Spoločnosť sa venuje projektom zelených en-
ergií a tam patrí projekt nabíjacích staníc pre elektromobily, carbon 
cleaner, domáce veterné elektrárne… a všetko je v štádiu budovania. 
Keď sa to dokončí, tak ako sa dokončil projekt platobnej inštitúcie, je 
tam obrovský potenciál, ale tieto projekty je nutné budovať a nie rozbí-
jať, ako to robí antikampaň p.Repku. 

✓ v roku 2015 spoločnosť na základe individuálneho rozhodnutia pána Cigáneka 
kúpila z finančných prostriedkov z NFD nehnuteľnosť na ulici Popradskej v 
Starej Ľubovni, 

 To je klamstvo. Riadne došlo k schváleniu nákupu budovy cez 
predstavenstvo NFD, je o tom zápisnica. Tieto klamstvá budú podkladom 
na podanie žaloby na audítora. 

✓ táto nehnuteľnosť prešla komplexnou rekonštrukciou,   

✓ k dnešnému dňu suma pôžičky predstavuje 1 960 000€  

Opäť sa zatajuje, koľko sa splatilo. To je manipulácia s informáciami. 



❖ 860 000€ predstavujú náklady na rekonštrukciu predmetnej budovy,    

❖ 280 000€ sú výdavky na financovanie softvérového vybavenia pre 
Payment Institution NFD a.s.,  

❖ 265 000€ sú pôžičky na správu a vývoj generátora,  

✓ rekonštrukciou vzniklo v spoločnosti 15 bytových jednotiek, 11 kancelárskych 
priestorov, školiaca miestnosť a kaviareň, 

✓ k dnešnému dňu nie je predaných 5 bytových jednotiek a nepredpokladá sa, 
že z predaja tohto majetku bude mať spoločnosť dostatok finančných pro-
striedkov na splatenie finančného záväzku,  

 Cieľom bolo získať nové väčšie priestory na podnikanie pre všetky 
spoločnosti holdingu NFD a nie aby sa zarobilo na predaji bytov. Opäť sa 
tu prekrúca účel celej investície. Predaj bytov mal iba znížiť náklad na 
obstaranie nových priestorov. Pričom stále je ešte možný príjem z preda-
ja pôvodného sídla na 17.novembra. 

✓ jediným výnosným predmetom podnikania spoločnosti je prevádzkovanie li-
cencie Carbon Cleaner,   

✓ do konca roku 2019 spoločnosť prevádzkovala kaviareň Prestigio, na Poprad-
skej ulici s vysokými vstupnými nákladmi (kávovar 3 600€) a súvisiacimi ná-
kladmi (mzdové náklady, prevádzková réžia ... ), ktoré prevyšovali výnosy ka-
viarne o 23 470€, 

 Sumarizovať každé podnikanie po 1 roku je príliš skoro, pričom 
prevádzka značne dopĺňala pozitívne PR budovy pri predaji bytov, ako aj 
reprezentatívne sídlo holdingu NFD.  

✓ napriek tomu, že spoločnosť Eco Energy Point vykazuje k dnešnému dňu v 
úhrne straty vo výške 692 978€ si pán Cigánek priznal od júla 2019 odmenu v 
sume 2 140€ brutto na mesiac Pomimo faktu, że Eco Energy Point zgłasza 
obecnie całkowitą stratę w wysokości 692978 euro, pan Cigánek otrzy-
muje wynagrodzenie w wysokości 2140 euro brutto miesięcznie od lipca 
2019 r. 

 Vyjadrenie p.Cigáneka: Celú dobu som nebral žiaden príjem až do 
6/2019, ale naopak som poskytol pôžičku 100.000 EUR pre EEP, ktorá 
veľmi pomohla pri finalizácii stavby pred kolaudáciou, pričom doteraz mi 
EEP ešte nesplatilo moju pôžičku, ktorú dostalo odo mňa bezúročne. 
Všetky mzdy som následne dával na splátku domu do NFD group, čiže 
sa peniaze späť vrátili do NFD.  

 Payment Institution NFD a.s.   

✓ ako jediná dcérska spoločnosť funguje bez potreby dodatočného financovania 
matky – NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO a aj napriek tomu musíme konštato-
vať, že dosahuje nepriaznivé hospodárske výsledky,  



 Vyjadrenie p.Cigáneka: To je klamstvo, v čase kedy sme rezignovali 
z pozícií predstavenstva mala zisk okolo 30.000 EUR. Tieto zavádzajúce 
informácie sú dôkazom nedôveryhodnosti audítora a prezentovaných 
výsledkov. 

✓ táto inštitúcia je pod dohľadom NBS,  

✓ spoločnosť Payment Institution NFD má vysokú potenciu, avšak je potrebné 
nastaviť riadnu správu a hospodárenie spoločnosti  

 Všetko je nastavené dobre, do platobnej inštitúcie p.Cigánek 
priniesol klienta, ktorý má obrovský potenciál príjmu, ale pochybujeme, 
že súčasné vedenie akcionára dokáže zvládnuť tento dokončený hotový 
projekt z titulu, že skôr ako si našli náhradu za nás, tak nás pod nát-
lakom donútili odstúpiť a sami si nevedia poradiť s projektom.  Audítor 
vôbec nehodnotí objektívne a nezávisle. Zabudol spomenúť, že platobná 
inštitúcia získala zadarmo licenciu na poskytovanie platobných služieb, 
lebo to vybavil p.Cigánek a nenárokoval si žiadne odmeny, čo bežne stojí 
desiatky či stovky tisíc eur. Rovnako zabudla poznamenať, že p. Cigánek 
zadarmo navrhol a zadal pre IT veľmi náročný a špecifický softvér pre 
platobnú inštitúciu, čo ho stálo stovky hodín a taktiež si za to nič 
nevyúčtoval. Špekulatívne tvrdenia o negatívnom stave hospodárenia sú 
nie len nepodložené, ale aj účelovo zatajujú veľmi dôležité pozitívne a 
hodnotné fakty. 

 Celý tento prístup v tejto zmanipulovanej kontrole považujeme za 
účelový, aby protiprávne zvolené predstavenstvo zakrylo svoje vlastné 
chyby a fakt, že antikampaň zničila celý hodling NFD, čím sa snažia vinu 
hodiť na Martina Cigáneka a potlačiť fakt, že on viedol NFD ako predse-
da 16 rokov iba v zisku a naopak oni spôsobili svojim konaním obrovské 
škody, čím dostali projekt na pokraj krachu. Od začiatku nemajú záujem 
sa dohodnúť, či projekt ochrániť pred negatívnym dopadom antikam-
pane, skôr túžia po tom, aby si očierňovaním osoby p.Cigáneka získali 
dôveru členov a mohli sa tak zmocniť NFD.  

Preto sa chceme s mnohými členmi odčleniť od NFD, lebo projekt už nie 
je v rukách ľudí, ktorí by skutočne chceli dosiahnuť pasívne príjmy. 

Predstavenstvo TD 


