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Zpráva předsedy představenstva 

 

Skupina INVIA s mateřskou společností Invia.cz, a.s. (dále Invia.cz nebo „Společnost“) je největší 

skupinou mezi online cestovními kancelářemi ve střední Evropě působící v České republice, Polsku,  

na Slovensku a v Maďarsku („Skupina“). Hlavním produktem Společnosti je zprostředkování prodeje 

zájezdů cestovních kanceláří, které jsou doplněny o pojištění a parkování. Všechny společnosti skupiny 

INVIA prodávají zájezdy, které nabízí téměř všechny velké a středně velké cestovní kanceláře 

v příslušných zemích. Společnosti Skupiny také prodávají letenky, ubytování, euro víkendy a vstupenky 

na kulturní akce. Všechny produkty jsou prodávány prostřednictvím webových stránek a v řetězci téměř 

200 vlastních poboček nebo v pobočkách franšízových partnerů. 

 

Skupina má zaregistrováno několik ochranných známek, z nichž nejdůležitější jsou loga Invia 

a Travelplanet.pl. 

 

 

 

 

 

 

Rok 2016 byl velmi obtížný pro všechny subjekty v odvětví cestovního ruchu. Migrační krize, teroristické 

útoky v Evropě, severní Africe a v Turecku, a několik leteckých katastrof a únosů letadel negativně 

ovlivnily poptávku po oblíbených turistických destinacích. Mnoho cestovních kanceláří hlásilo u těchto 

destinací pokles poptávky o desítky procent. Přes všechny tyto negativní faktory vzrostla celková 

hodnota prodaných služeb („TTV“) skupiny INVIA o 4 % a dosáhla tak hodnoty 7,1 mld. CZK, přičemž 

ale na Slovensku, v jediné zemi skupiny INVIA, došlo k poklesu TTV o 8%. Zisk k rozdělení mezi 

vlastníky klesl z 86,3 mil. CZK za rok 2015 na 32,9 mil. za rok 2016. Manažerská EBITDA klesla 

ze 160 mil. CZK na 115 mil. CZK. 

 

Nejdůležitější událostí roku 2016 byla změna vlastnické struktury. Jediným akcionářem se v březnu 

2016 stala společnost Rockaway Travel SE. 

 

Invia.cz v průběhu roku odkupovala akcie polské dceřiné společnosti Travelplanet.pl a v říjnu 2016 

se stala jejím jediným akcionářem. V tom samém měsíci byl Travelplanet.pl stažen z obchodování 

na burze cenných papírů ve Varšavě. 

 

V září 2016 Invia.cz založila dceřinou společnost Invia International, a.s. Tato společnost získala v únoru 

2017 koncesi na provozování cestovní kanceláře a v průběhu roku 2017 do ní budou přesunuty 

z Invia.cz aktivity cestovní kanceláře. Invia.cz se tak stane čistě cestovní agenturou. Invia International 

bude zaměřena převážně na incoming čínských turistů. 

 

V oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovních vztahů nebyly prováděny žádné 

mimořádné aktivity. 

 

Mateřská společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

 

Cíle pro rok 2017 zůstávají stejné jako v předchozích letech. Trvalým růstem TTV ve všech zemích 

skupiny INVIA plánujeme další posílení pozice na trhu ve střední Evropě. Zaměříme se především 

na růst polského a maďarského trhu, které mají největší růstový potenciál. Dalšími cíli pro rok 2017 jsou 

dokončení likvidace společnosti INVIA.PL Sp. z o. o., která ukončila své aktivity na polském trhu díky 

akvizici společnosti Travelplanet.pl, a podpora aktivit cestovní kanceláře Invia International. 
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Výkaz TTV za rok končící 31. prosince 2016 

1. Definice TTV 

 

Vedení skupiny Invia.cz připravilo tento výkaz TTV obsahující vyčíslení celkové hodnoty prodaných 
zájezdů a souvisejících služeb za rok končící 31. prosince 2016 („TTV“). 

TTV představuje celkovou hodnotu zaplacenou koncovými zákazníky za zájezdy a související služby 
prodané Skupinou. Ve většině případů vystupuje Skupina jako zprostředkovatel mezi cestovními 
kancelářemi a zákazníky. 

Vyčíslení TTV je založeno na definici „hodnoty prodaných zájezdů a souvisejících služeb“ v souladu 
se smlouvou mezi Skupinou INVIA a cestovními kancelářemi, konkrétně: 

• TTV ve výkazu TTV představuje všechny zájezdy a související služby prodané koncovým 
zákazníkům za všechny cestovní kanceláře; 

• TTV ve výkazu TTV je vykázáno správně a představuje tedy hodnotu zájezdů a souvisejících 
služeb prodaných Skupinou koncovým zákazníkům; 

• TTV ve výkazu TTV se vztahuje pouze k roku končícímu 31. prosince 2016; a 

• TTV ve výkazu TTV obsahuje zájezdy a související služby prodané Skupinou koncovým 
zákazníkům a potvrzené cestovní kanceláří či smlouvou podepsanou se zákazníky. 

 

2. Vyčíslení TTV 

Hodnota prodaných zájezdů a souvisejících služeb za rok končící 31. prosince 2016 činila 
7 122 754 tis. Kč. 
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V tisících Kč Pozn. 31. prosinec 2016 31. prosinec 2015 

    
AKTIVA    
    
Dlouhodobá aktiva     
Goodwill 7 65 106 65 106 
Ostatní nehmotná aktiva 8 137 452 151 017 
Pozemky, budovy a zařízení 9 33 357 35 805 
Investice   597 68 
Dlouhodobé pohledávky 10 5 148 24 011 
Odložená daňová pohledávka 23 11 274 13 282 
Dlouhodobá aktiva celkem   252 934 289 289 
    
Oběžná aktiva    
Zásoby  37 13 
Obchodní a ostatní pohledávky 11 501 633 417 655 
Pohledávky z titulu daně z příjmů  7 558 0 
Peníze a peněžní ekvivalenty 12 142 233 96 988 
Oběžná aktiva celkem  651 461 514 656 
    
DLOUHODOBÁ AKTIVA DRŽENÁ K PRODEJI  208 0 

    

AKTIVA CELKEM  904 603 803 945 

    
    
VLASTNÍ KAPITÁL    
    
Základní kapitál 13 12 059 12 059 
Ostatní fondy 13 43 181 37 255 
Kumulovaný ostatní úplný výsledek 13 - 23 350 - 23 832 
Nerozdělený zisk  150 408 117 520 
Vlastní kapitál připadající vlastníkům 
společnosti 

 182 298 143 002 

    
Nekontrolní podíly 13 0 3 217 
    

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM  182 298 146 219 

    
ZÁVAZKY    
Dlouhodobé závazky    
Dlouhodobé půjčky 14 417 50 921 
Půjčky od spřízněných stran 15 134 007 0 
Ostatní dlouhodobé závazky 16 2 956 126 023 
Odložený daňový závazek 23 22 035 27 098 
Dlouhodobé závazky celkem  159 415 204 042 
    
Krátkodobé závazky    
Obchodní a ostatní závazky 17 559 560 359 093 
Krátkodobé půjčky 14 168 80 083 
Závazek z daně z příjmů  0 11 022 
Závazky za zaměstnanci  3 162 3 486 
Krátkodobé závazky celkem  562 890 453 684 
    

ZÁVAZKY CELKEM  722 305 657 726 

    

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM  904 603 803 945 
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V tisících Kč Pozn. 31. prosince 2016 31. prosince 2015 

    
Výnosy 18 860 437 778 472 
Náklady na prodané služby 19 - 393 364 - 352 446 

HRUBÁ MARŽE  467 073 426 026 

    
Prodejní náklady 19 - 253 276 - 224 594 
Administrativní náklady 19 - 137 638 - 121 819 
Ostatní zisky a ztráty 20 - 17 147 54 136 
Finanční výnosy  941 3 536 
Finanční náklady 21 - 13 129 - 22 450 

ZISK PŘED ZDANĚNÍM  46 824 114 835 

    

 
Daň z příjmů 23 - 15 342 - 29 564 

ZISK ZA OBDOBÍ  31 482 85 271 

    
- Nekontrolní podíly (Travelplanet.pl) 13 - 1 406 - 1 051 

ZISK ZA BĚŽNÉ OBDOBÍ připadající vlastníkům Společnosti  32 888 86 322 

    

Ostatní úplný výsledek: 
    

Položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do zisku  
nebo ztráty:    
Kurzové rozdíly z převodu zahraničních operací, bez daně  306 951 
Zajištění peněžních toků  260 - 545 
    

Ostatní úplný výsledek za období, bez daně  566 406 

    

ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ CELKEM  32 048 85 677 

    
Úplný výsledek celkem připadající na:    
- vlastníky společnosti  33 370 86 728 
- nekontrolní podíly  - 1 322 - 1 051 
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 Připadající vlastníkům společnosti   

  Ostatní fondy  

V tisících Kč 
Základní 

kapitál 
Emisní  

ážio 

Ostatní 
kapitálové  

fondy 
Kumulovaný ostatní 

úplný výsledek 
Nerozdělený 

zisk 

Vlastní kapitál 
připadající vlastníkům 

společnosti celkem 
Nekontrolní  

podíly 
Vlastní kapitál 

celkem 

Zůstatek k 1. lednu 2015 12 059 16 675 18 234 - 24 238 33 544 56 274 4 268 60 542 

Příspěvek do ostatních kapitálových fondů 0 0 2 346 0 - 2 346 0 0 0 

Zisk za období 0 0 0 0 86 322 86 322 - 1 051 85 271 

Ostatní úplný výsledek za období 0 0 0 406 0 406 0 406 

Zůstatek k 31. prosinci 2015  12 059 16 675 20 580 - 23 832 117 520 143 002 3 217 146 219 

Příspěvek do ostatních kapitálových fondů 0 0 16 000 0 0 16 000 0 16 000 

Zisk za období 0 0 0 0 32 888 32 888 - 1 406 31 482 

Ostatní úplný výsledek za období 0 0 0 482 0 482 84 566 

Pořízení nekontrolních podílů 0 0 - 10 074 0 0 - 10 074 - 1 895 - 11 969 

Zůstatek k 31. prosinci 2016 12 059 16 675 26 506 - 23 350 150 408 182 298 0 182 298 
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1 Skupina Invia.cz, a.s. a její činnosti 

Tato konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví přijatými Evropskou Unií za období končící 31. prosince 2016 pro společnost Invia.cz, a.s. (dále 
jen „Společnost“ nebo „Mateřská společnost“) a její dceřiné společnosti (dále jen „Skupina“). 

Společnost je akciová společnost zapsaná 22. července 2002. Její sídlo je Praha 4 - Nusle,  
Na hřebenech II 1718/8, Česká republika (do 31. ledna 2017 Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5,  
PSČ 11000, Česká republika) a identifikační číslo je 26702924. Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 15601. 

Společnost byla založena a má sídlo v České republice. Společnost je akciová společnost a byla zřízena 
v souladu s českými předpisy. 

Skupina působí jako zprostředkovatel internetového prodeje zájezdů cestovních kanceláří, letenek 
a cestovního pojištění. 

Seznam významných jednotek tvořících Skupinu, které jsou pokryty konsolidací k 31. prosinci 2016: 

 

Společnost Země sídla 
Podíl držený 

Skupinou Typ vztahu 
Metoda  

konsolidace 

Invia.cz, a.s. Česká republika n/a n/a Plná 

Travelplanet.pl S.A. Polsko 100 % Dceřiná společnost Plná 

Aero.pl Sp. z o.o. Polsko 100 % Dceřiná společnost Plná 

Invia.sk, s.r.o. Slovenská republika 100 % Dceřiná společnost Plná 

Invia.hu Kft Maďarsko 100 % Dceřiná společnost Plná 

 
Seznam významných jednotek tvořících Skupinu, které jsou pokryty konsolidací k 31. prosinci 2015: 

 

Společnost Země sídla 
Podíl držený 

Skupinou Typ vztahu 
Metoda  

konsolidace 

Invia.cz, a.s. Česká republika n/a n/a Plná 

Travelplanet.pl S.A. Polsko 87,99 % Dceřiná společnost Plná (dílčí konsolidace  

s Aero.pl Sp. Z o.o.) 

Aero.pl Sp. z o.o. Polsko 87,99 % Dceřiná společnost Plná (dílčí konsolidace  

s Travelplanet.pl S.A.) 

Invia.sk, s.r.o. Slovenská republika 100,00 % Dceřiná společnost Plná 

Invia.hu Kft Maďarsko 100,00 % Dceřiná společnost Plná 

Informace o změně ve struktuře Skupiny 

 

Změna ve struktuře Skupiny byla nejvýznamnější událostí roku 2016. Společnost Rockaway Travel SE  
se v březnu 2016 stala jediným akcionářem Skupiny. 
 
Společnost v roce 2016 koupila zbývající podíl společnosti Travelplanet.pl S.A. ,(dále jen „Travelplanet.pl“) 
a v říjnu se stala jediným akcionářem společnosti Travelplanet.pl. Ve stejnou dobu byla společnost 
Travelplanet.pl vyjmuta z obchodování na Varšavské burze cenných papírů. 
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Struktura akcionářů k 31. prosinci 2016 a 2015: 

 

 31. prosince 2016 31. prosince 2015 

Rockaway Travel SE, Česká republika 100 % 0 

MCI Private Ventures FIZ 0 83,28 % 

Michal Drozd  0 8,42 % 

AMC III (Malta) Limited 0 8,30 % 

Celkem 100 % 100 % 

2 Přehled významných účetních metod 

Východiska pro zpracování. Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny byla sestavena v souladu 
s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (“IFRS”) ve znění přijatém Evropskou unií ("EU")  
na principu historických pořizovacích cen, pokud není uvedeno jinak. Základní účetní postupy použité  
při přípravě konsolidované účetní závěrky jsou uvedeny níže. Tato pravidla byla použita konzistentně  
pro všechna období, pokud není uvedeno jinak. 

Příprava účetní závěrky v souladu s IFRS ve znění přijatém EU vyžaduje použití určitých kritických účetních 
odhadů a také vyžaduje úsudek vedení při aplikaci účetních pravidel Skupiny. Oblasti, které vyžadují použití 
vyššího stupně úsudku, vysoce složité oblasti nebo oblasti, kde předpoklady a odhady jsou významné  
pro konsolidovanou účetní závěrku, jsou uvedeny v poznámce č. 3. 

Konsolidovaná účetní závěrka. Dceřiné společnosti jsou všechny účetní jednotky, včetně 
strukturovaných společností, které je Skupina oprávněna řídit. Tato schopnost je spojena s (i) pravomocí 
řídit relevantní aktivity dceřiných společností, které významně ovlivňují jejich příjem, (ii) má právo na 
variabilní příjem, jenž jí plyne z účasti Společnosti v dceřiných společnostech, a (iii) má možnost uplatněním 
pravomoci ovlivnit své příjmy z účasti ve strukturované společnosti. Při posuzování toho, zda Skupina 
ovládá nějakou společnost, je zvažována existence a dopad zásadních potenciálních hlasovacích práv. 
Zásadní hlasovací právo je takové hlasovací právo, které poskytuje jeho držiteli pravomoc hlasovat 
v otázkách vztahujících se k rozhodnutím o směru relevantních aktivit dceřiné společnosti. Skupina může 
mít rozhodující vliv na dceřinou společnost a to i v případě kdy je držitelem méně než většiny hlasovacích 
práv v dceřiné společnosti. V takovém případě Skupina porovná velikost a rozptyl svých hlasovacích práv 
oproti velikosti hlasovacích práv ostatních investorů, čímž zjistí, zda má de-facto kontrolu nad dceřinou 
společností. Ochranná práva ostatních investorů, která se týkají zásadních změn v aktivitách účetní 
jednotky či mimořádných okolností, nebrání Skupině v kontrole dceřiné společnosti. Dceřiné společnosti 
jsou konsolidovány ode dne, kdy je jejich kontrola převedena na Skupinu (datum akvizice)  
a dekonsolidovány ke dni zániku kontroly Skupiny nad dceřinou společností.   

K účtování o pořízení dceřiných společností je použita metoda akvizice. Nabytá identifikovatelná aktiva, 
závazky a podmíněné závazky převzaté v rámci podnikové kombinace jsou oceněny v reálné hodnotě 
k datu akvizice, nehledě na rozsah nekontrolního podílu.  

Goodwill je vyčíslen rozdílem mezi čistými aktivy nabývaného podniku a součtem protihodnoty převedené 
na prodejce, objemu nekontrolního podílu v nabývaném podniku a reálné hodnoty podílu v nabývaném 
podniku drženém bezprostředně před datem akvizice. Záporná hodnota ("záporný goodwill" nebo "výhodná 
koupě") je vykázána do zisku nebo ztráty poté, co vedení znovu zhodnotí, zdali byla identifikována všechna 
nabytá aktiva, veškeré převzaté závazky a podmíněné závazky a posoudí přiměřenost jejich ocenění. 

Protiplnění převáděné na prodávajícího je oceněno v reálné hodnotě postoupených aktiv, vydaných 
kapitálových nástrojů a převzatých nebo vzniklých závazků, včetně reálné hodnoty aktiv nebo závazků 
z dohody o podmíněném plnění. Nezahrnuje však transakční náklady spojené s pořízením, jako např. 
poradenství, náklady na právníky, ocenění a podobné odborné služby. Transakční náklady vynaložené  
na vydání kapitálových nástrojů jsou odečteny z vlastního kapitálu, transakční náklady vynaložené  
na vydání dluhopisů v rámci podnikové kombinace jsou odečteny od účetní hodnoty dluhu a veškeré další 
transakční náklady spojené s pořízením jsou účtovány do nákladů. 
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Transakce, zůstatky a nerealizované zisky z transakcí mezi společnostmi ve Skupině jsou z konsolidace 
vyloučeny. Nerealizované ztráty jsou eliminovány s výjimkou případů, kdy náklady na tyto transakce nejsou 
pokryty příslušnými výnosy. Účetní postupy dceřiných společností byly v případě potřeby změněny tak,  
aby byl zajištěn soulad s politikou Skupiny. 

Převod zahraniční měny. Funkční měnou každé z konsolidovaných účetních jednotek Skupiny je měna 
primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka podniká. Konsolidovaná účetní závěrka  
je prezentována ve měně vykazování Skupiny, tj. v tisících českých korun ("Kč"). 

Transakce a zůstatky. Transakce v cizích měnách jsou přepočítány do funkční měny za použití směnných 
kurzů platných k datu transakcí. Kurzové zisky a ztráty vyplývající z vypořádání transakcí v cizích měnách 
a z přepočtu směnných kurzů na konci účetního období jsou vykázány do zisku nebo ztráty. 

Kurzové zisky a ztráty, které se týkají půjček, peněz a peněžních ekvivalentů jsou vykázány ve výkazu 
konsolidovaného zisku nebo ztráty v rámci "finančních nákladů/výnosů“ v netto hodnotě. Všechny ostatní 
kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny v konsolidovaném výkazu úplného výsledku v položce "ostatní 
provozní náklady/výnosy“ v netto hodnotě. 

Společnosti ve Skupině. Půjčky mezi společnostmi ve Skupině a související kurzové zisky nebo ztráty jsou 
vyloučeny při konsolidaci. Pokud je půjčka mezi společnostmi ve Skupině, které mají různé funkční měny, 
kurzový zisk nebo ztráta nemohou být vyloučeny v plné výši a jsou účtovány do konsolidovaného zisku 
nebo ztráty, neočekává-li se, že půjčka bude splacena v dohledné budoucnosti, a kurzový rozdíl by tak byl 
součástí čisté investice do zahraniční účetní jednotky. V takovém případě se kurzový zisk nebo ztráta 
zahrne do ostatního úplného výsledku.  

Výsledky a finanční pozice každé účetní jednotky ve Skupině (funkční měna žádné z nich není měnou 
hyperinflační ekonomiky) se převádějí do měny vykazování takto:  

(i)  aktiva a závazky jsou pro každý výkaz o finanční situaci přepočteny závěrkovým kurzem na konci 
příslušného období;  

(ii)  výnosy a náklady jsou přepočteny průměrným kurzem (pokud tento průměr nereprezentuje přibližnou 
hodnotou kumulovaného vlivu kurzů platných ke dnům transakcí, výnosy a náklady jsou přepočteny 
k datům transakcí);  

(iii)  složky vlastního kapitálu jsou oceněny historickými kurzy; a  

(iv) všechny výsledné kurzové rozdíly jsou vykázány v ostatním úplném výsledku. 

Pokud Skupina ztratí kontrolu nad zahraničním provozem nebo nad zahraniční dceřinou společností 
s funkční měnou jinou, než je měna vykazování Skupiny, kurzové rozdíly vykázané dříve v ostatním úplném 
výsledku jsou překlasifikovány do zisku nebo ztráty za období jako součást zisku nebo ztráty z prodeje.  
Při částečném prodeji dceřiné společnosti bez ztráty ovládání je příslušná část kumulovaných kurzových 
rozdílů reklasifikována do nekontrolního podílu v rámci vlastního kapitálu. 

Pozemky, budovy a zařízení. Pozemky, budovy a zařízení jsou oceněny pořizovací cenou, případně 
sníženou o oprávky a rezervy na snížení hodnoty. Pozemky, budovy a zařízení zahrnují nedokončená 
aktiva pro budoucí použití. 

Následné výdaje jsou zahrnuty do účetní hodnoty aktiva nebo jsou vykázané jako samostatné aktivum 
pouze  tehdy, když je pravděpodobné, že budoucí ekonomický prospěch spojený s danou položkou poplyne 
do Skupiny a náklady na položku mohou být spolehlivě oceněny. Náklady na drobné opravy a běžnou 
údržbu se účtují do nákladů běžného období v okamžiku, kdy jsou vynaloženy. Náklady na výměnu hlavních 
částí nebo součástí položek pozemků, budov a zařízení jsou aktivovány a nahrazená část je vyřazena. 
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Na konci účetního období vedení vyhodnocuje, zdali existuje náznak snížení hodnoty pozemků, budov 
a zařízení. V tomto případě vedení odhadne zpětně získatelnou hodnotu, která je stanovena jako vyšší 
z reálné hodnoty aktiva snížené o náklady na prodej a jeho hodnoty z užívání. Účetní hodnota je snížena 
na zpětně získatelnou hodnotu a ztráta ze snížení hodnoty je vykázána do zisku nebo ztráty běžného 
období. Ztráta ze snížení hodnoty aktiva uznaná v předešlých letech je zrušena, pokud došlo ke změně  
v odhadech použitých k určení hodnoty z užívání nebo reálné hodnoty snížené o náklady na prodej. 

Zisky a ztráty z prodeje se určují porovnáním výnosů z prodeje s účetní hodnotou a jsou účtovány do zisku 
nebo ztráty běžného období v rámci ostatních provozních výnosů nebo nákladů. 

Odpisy. Pozemky se neodepisují. Odpisy ostatních položek pozemků, budov a zařízení jsou počítány 
metodou rovnoměrných odpisů po odečtení jejich zbytkových hodnot od příslušných pořizovacích cen  
po dobu předpokládané životnosti:   

 Doba použitelnosti 

Budovy  10 až 20 let 

Technické zhodnocení na pronajatých prostorech Dle doby souvisejícího nájmu 

Počítače, nábytek, vybavení 3 až 7 let 

Auta 3 až 4 roky 

Ostatní hmotná aktiva 30 měsíců 

Zbytková hodnota aktiva je odhadovaná částka, kterou by Skupina získala z prodeje aktiva ve stavu 
odpovídajícímu na konci jeho očekávané doby životnosti, snížená o odhadnuté náklady na prodej. Účetní 
hodnoty aktiv a jejich doby použitelnosti jsou přezkoumávány a v případě potřeby upraveny ke konci 
každého účetního období. 

Goodwill. Goodwill je oceněn v počáteční hodnotě snížené o případné kumulované ztráty ze snížení 
hodnoty. Goodwill je přiřazen k penězotvorným jednotkám nebo skupinám penězotvorných jednotek, 
u kterých Skupina očekává ekonomické užitky vyplývající ze synergie podnikových kombinací. Tyto 
jednotky nebo skupiny jednotek představují nejnižší úroveň, na níž Skupina sleduje goodwill a nejsou větší 
než provozní segment. 

Skupina testuje goodwill na snížení hodnoty alespoň jednou ročně a vždy, když okolnosti nasvědčují 
snížení hodnoty goodwillu. Účetní hodnota penězotvorné jednotky vykazující goodwill je porovnána  
se zpětně získatelnou hodnotou, která je stanovena jako hodnota z užívání, nebo jako reálná hodnota 
snížená o náklady na prodej podle toho, která z těchto částek je vyšší. Snížení hodnoty je uznáno jako 
náklad v okamžiku zachycení a není následně zrušeno.  

Nehmotná aktiva jiná než goodwill. Nehmotná aktiva Skupiny jiná než goodwill mají omezenou životnost 
a zahrnují zejména aktivované ochranné známky, vztahy se zákazníky, licence, kapitalizovaný software 
a patenty. 

Náklady na vývoj přímo spojené s identifikovaným a specifickým softwarem ovládaným Skupinou jsou 
vykázány jako nehmotná aktiva za předpokladu, že dílčí ekonomické přínosy budou pravděpodobně vyšší 
než vynaložené náklady. Kapitalizované náklady zahrnují osobní náklady na zaměstnance oddělení vývoje 
a příslušnou část režijních nákladů. Ostatní náklady spojené s počítačovým softwarem, například jeho 
údržbou, jsou účtovány přímo do nákladů v okamžiku vynaložení. 

Nehmotná aktiva jsou odepisována rovnoměrně po dobu jejich použitelnosti, pokud není uvedeno jinak:  

 Doba použitelnosti v letech  

Ochranné známky a internetové domény  6 let  

Technologie a obsah 5 let 

Softwarové licence 2 až 3 roky  

Smluvní vztahy 12 let 

V případě snížení hodnoty je účetní hodnota nehmotných aktiv odepsána na hodnotu z užívání či reálnou 
hodnotu sníženou o náklady na prodej podle toho, která z těchto obou částek je vyšší. 
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Nehmotný majetek zahrnuje následující položky: 

a) Ochranné známky a klíčové internetové domény  

Ochranné známky a klíčové internetové domény zahrnují náklady na jejich pořízení (především Net 
Travel.cz, s.r.o., Lastminute.sk, s.r.o. and Travelplanet.pl S.A.) prostřednictvím podnikových kombinací  
a jsou přímo spojeny s obchodním jménem společnosti. Tato aktiva mohou být považována za aktiva, která 
představují ukazatel výkonnosti společnosti na trhu a která jsou klíčový faktor ovlivňující úspěch společnosti 
na trhu. V případě, že není časově určené trvání značky na trhu, tedy čisté peněžní toky jsou považovány 
na dobu neurčitou, potom i dobu užití tohoto aktiva považujeme na dobu neurčitou. Jako takový nebude 
amortizován až do doby, než bude jeho použitelnost označena jako konečná. Testy na znehodnocení 
budou prováděny každoročně, nebo pokaždé, pokud budou nějaké existovat nějaké známky 
znehodnocení.  

b) Internetové domény nepřímo spojené s názvem značky  

Tyto domény nejsou přímo spojené se jménem značky a nepoužívají se. Tyto domény jsou drženy  
ze spekulativních důvodů, ale společnost je nepovažuje za vhodné k nabídce k prodeji. Aktiva jsou 
považována za majetek s neomezenou dobou životnosti a testy na snížení hodnoty se budou provádět 
jednou za rok nebo kdykoliv, pokud existují náznaky poškození nebo jiného snížení hodnoty. 

c) Technologie a obsah 

Do této kategorie zahrnujeme náklady na získání technologie a obsahu na základě akvizice prostřednictvím 
podnikových kombinací. Tato aktiva (zejména rezervační systém) jsou kombinací softwarových prvků  
a cestovatelského obsahu. Tato kombinace umožňuje provádět cestovní transakce (rezervace) mezi 
nabídkou (poskytovateli zájezdu) a poptávkou (zákazníky) a zpřístupňuje cestujícím informace 
prostřednictvím webových stránek. Zahrnuje zejména interně vyvinuté softwarové aplikace a IT řešení.  
Je zde odůvodněný předpoklad, že dojde k obnově těchto aktiv na základě budoucích aktivit  
nebo přínosů v budoucích obdobích.  

d) Softwarové licence  

Softwarové licence zahrnují náklady na získávání software v rámci samostatné koupě. Tato aktiva  
jsou odepisována pomocí lineární metody po předpokládanou dobu životnosti, která činí 2 - 3 roky.  

e) Smluvní vztahy 

Do této kategorie zahrnujeme náklady na smluvní vztahy s cestovními kancelářemi, které byly získány  
v rámci podnikové kombinace. Cílem těchto smluvních vztahů je zvýšení počtu zákazníků. Díky těmto 
smluvním vztahům je společnost schopna vyjednat lepší provizní podmínky, než nově založené 
společnosti. Testy na snížení hodnoty budou prováděny za účelem úpravy účetní hodnoty s ohledem  
na dosavadní výsledky spolupráce a předpoklad dalšího pokračování smluvního vztahu.  

Nehmotná aktiva přímo spojená s názvem značky společnosti, ostatní nehmotná aktiva podnikatelského 
charakteru (např. ostatní domény) a smluvní vztahy se považují za aktiva s neurčitou dobou životnosti, 
založenou na názoru nezávislého experta. Testy na snížení hodnoty jsou prováděny. Hodnota těchto aktiv 
nebyla v roce 2015 a 2016 snížena.  

Snížení hodnoty nefinančních aktiv. Nehmotná aktiva, která mají neomezenou dobu použitelnosti nebo 
nehmotná aktiva, která nejsou připravena k užívání, nejsou odepisována a jsou každý rok testována na 
snížení hodnoty. Odepisovaná aktiva jsou testována na snížení hodnoty kdykoli určité události nebo změny 
okolností naznačují, že účetní hodnota aktiva může být snížená. Ztráta ze snížení hodnoty je zaúčtována 
v částce, o kterou účetní hodnota aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou hodnotu. Zpětně získatelná 
hodnota představuje buď reálnou hodnotu sníženou o náklady na prodej, nebo hodnotu z užívání podle 
toho, která z těchto částek je vyšší. Pro účely posouzení snížení hodnoty jsou aktiva seskupena na 
nejnižších úrovních, pro které existují samostatně identifikovatelné peněžní toky (penězotvorné jednotky). 
Pro účely posuzování snížení hodnoty jsou aktiva seskupena na nejnižších úrovních, pro které existují 
převážně nezávislé peněžní příjmy (jednotky generující zisk). Nefinanční aktiva jiná než goodwill, jejichž 
hodnota byla již dříve snížena, jsou ke každému rozvahovému dni posuzována z hlediska možného zrušení 
snížení hodnoty. 
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Finanční nástroje – základní zásady oceňování. Finanční nástroje jsou v závislosti na své klasifikaci 
oceňovány reálnou nebo zůstatkovou hodnotou, jak je popsáno níže. 

Reálná hodnota je taková hodnota, kterou je možno obdržet za prodej aktiva či kterou je třeba zaplatit  
za převod závazku mezi účastníky trhu k datu transakce. Nejlepším důkazem reálné hodnoty je cena  
na aktivním trhu. Aktivní trh je takový trh, na kterém se transakce s aktivy a závazky realizují s dostatečnou 
četností a množstvím, a poskytují tak průběžné informace o cenách. 

Reálná hodnota finančních nástrojů obchodovaných na aktivním trhu je stanovena jako součin kotované 
ceny jednotlivého aktiva nebo závazku a množství finančních nástrojů držených účetní jednotkou. To platí 
i v případě, že obvyklé obchodované denní množství neodpovídá drženému množství a zadání objednávky 
na prodej v jedné transakci může mít vliv na cenovou nabídku. 

Ke stanovení reálné hodnoty finančních nástrojů, pro které nejsou k dispozici externí informace o cenách 
na trhu, se používají oceňovací techniky. Těmi jsou například modely diskontovaných peněžních toků, 
případně modely založené na nedávných transakcích uskutečněných za tržních podmínek nebo na 
zohlednění finančních dat dceřiné společnosti Ocenění reálnou hodnotou je založeno na hierarchii reálných 
hodnot následovně: (i) úroveň 1 představuje ocenění stanovená na základě cenové nabídky (neupravené) 
na aktivních trzích pro identická aktiva a závazky, (ii) úroveň 2 představuje oceňovací techniky na základě 
všech významných zjistitelných vstupů týkajících se aktiv a závazků, a to buď přímo (tj. ceny) nebo nepřímo 
(tj. odvozené od cen), (iii) úroveň 3 představuje ocenění, která nejsou založená výhradně na zjistitelných 
tržních údajích (ocenění využívá významných nezjistitelných vstupů z trhu). Převody mezi úrovněmi 
v hierarchii reálné hodnoty jsou provedeny ke konci účetního období.  

Pořizovací cena je hodnota peněz nebo peněžních ekvivalentů, případně reálná hodnota ostatních 
protihodnot převedených v souvislosti s nabytím aktiva v době jeho pořízení včetně transakčních nákladů. 
Ocenění v pořizovací ceně se vztahuje pouze k investicím do kapitálových nástrojů, které nemají kótovanou 
tržní cenu, a jejichž reálná hodnota nemůže být spolehlivě stanovena; a související deriváty, které musí být 
vypořádány dodáním těchto nekótovaných kapitálových nástrojů. 

Transakční náklady jsou přírůstkové náklady, které přímo souvisí s pořízením, vydáním či prodejem 
finančního nástroje. Přírůstkové náklady jsou náklady, které by nebyly vynaloženy, pokud by se transakce 
neuskutečnila. Transakční náklady zahrnují poplatky a provize obchodním zástupcům (včetně 
zaměstnanců působících jako prodejní zástupci), poradcům, makléřům a prodejcům, dále odvody 
regulačním orgánům a burzám, převodní daně a cla. Transakční náklady nezahrnují dluhové prémie 
a diskonty, náklady na financování, interní správní náklady nebo náklady spojené s držbou. 

Naběhlá hodnota je hodnota, kterou byl finanční nástroj oceněn při prvotním vykázání, snížená o splátku 
jistiny a navýšená o připsaný úrok. U finančních aktiv je jejich účetní hodnota snížena o případné vzniklé 
ztráty ze snížení hodnoty. Naběhlé úroky sestávají z odpisu transakčních nákladů odložených při prvotním 
vykázání a prémie či diskontu z částky do splatnosti za použití metody efektivní úrokové sazby. Naběhlé 
výnosové a nákladové úroky zahrnují jak nabíhající kupón, tak i odepsaný diskont nebo prémii (včetně 
případných poplatků odložených při vzniku), které nejsou vykázány odděleně a jsou zahrnuty v účetních 
hodnotách příslušných položek ve výkazu o finanční situaci. 

Metoda efektivní úrokové míry je metoda přiřazení úrokového výnosu nebo nákladu příslušnému období 
tak, aby byla zůstatková účetní hodnota úročena konstantní úrokovou mírou (efektivní úroková sazba). 
Efektivní úroková míra je taková sazba, která přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní platby nebo 
příjmy (vyjma budoucích úvěrových ztrát) po dobu předpokládané životnosti finančního nástroje, nebo 
kratší dobu, pokud je to vhodné, na netto účetní hodnotu finančního nástroje. Efektivní úroková míra 
diskontuje peněžní toky nástrojů s variabilním úrokem do dalšího termínu úrokové fixace, s výjimkou prémie 
nebo diskontu, který odráží úrokové rozpětí oproti pohyblivé sazbě daného nástroje nebo jiných 
proměnných, které nejsou upraveny tržními cenami. Tyto prémie nebo diskonty se odpisují po celou 
předpokládanou dobu životnosti daného nástroje. Výpočet současné hodnoty zahrnuje veškeré poplatky 
placené nebo přijaté mezi smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí efektivní úrokové míry. 

Klasifikace finančních aktiv. Finanční aktiva jsou klasifikována do následujících kategorií: (a) půjčky 
a pohledávky; (b) realizovatelná finanční aktiva; (c) finanční aktiva držená do splatnosti a (d) finanční aktiva 
v reálné hodnotě přeceňována do zisku nebo ztráty. Finanční aktiva v reálné hodnotě přeceňována do 
zisku nebo ztráty se rozdělují na dvě podkategorie: (i) aktiva takto vymezená při prvotním vykázání, a (ii), 
aktiva klasifikována jako určená k obchodování.  
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Půjčky a pohledávky jsou nekotovaná nederivátová finanční aktiva s pevnými nebo definovatelnými 
platbami, vyjma těch, které Skupina hodlá prodat v blízké budoucnosti. Půjčky a pohledávky Skupiny se 
skládají z položek "obchodní pohledávky" a "peníze a peněžní ekvivalenty" vykázané ve výkazu o finanční 
situaci. 

Ostatní finanční aktiva v reálné hodnotě přeceňovaná do zisku nebo ztráty jsou finanční aktiva 
neodvolatelně klasifikovaná do této kategorie při prvotním vykázání. Vedení přiřazuje finanční aktiva do 
této kategorie pouze tehdy, pokud (a) takové zatřídění vylučuje nebo podstatně omezuje účetní nesoulad, 
který by jinak vznikl při ocenění aktiv nebo závazků nebo uznání zisků a ztrát z nich na různých základnách; 
nebo (b) skupina finančních aktiv, finančních závazků, případně obojího, je řízena a jejich výkonnost je 
hodnocena na principu reálné hodnoty v souladu s dokumentovaným řízením rizik nebo investiční strategií; 
informace o tomto základě jsou pravidelně předkládány a posuzovány klíčovými pracovníky vedení 
Skupiny. Účtování a oceňování této kategorie finančních aktiv je v souladu s účetními postupy cenných 
papírů určených k obchodování. 

Klasifikace finančních závazků. Finanční závazky jsou podle způsobu oceňování klasifikovány do 
následujících kategorií: (a) finanční závazky určené k obchodování včetně finančních derivátů a (b) ostatní 
finanční závazky. Závazky určené k obchodování jsou oceněny reálnou hodnotou se změnami hodnoty 
vykazovanými do zisku nebo ztráty (jako finanční výnosy nebo finanční náklady) v období, ve kterém 
vznikly. Ostatní finanční závazky jsou oceněny naběhlou hodnotou. Ostatní finanční závazky Skupiny se 
skládají ze "závazků z obchodních vztahů" a z půjček vykázaných ve výkazu o finanční situaci.  

Prvotní vykázání finančních nástrojů. Finanční nástroje v reálné hodnotě přeceňované do zisku nebo 
ztráty jsou prvotně vykázány v reálné hodnotě. Všechny ostatní finanční nástroje jsou prvotně vykázány 
v reálné hodnotě zvýšené o transakční náklady. Reálná hodnota při prvotním vykázání je nejlépe doložena 
cenou transakce. Zisk nebo ztráta jsou při prvotním vykázání zaúčtovány, pouze pokud existuje rozdíl mezi 
reálnou hodnotou a cenou transakce, který může být doložen dalšími dostupnými běžnými tržními 
transakcemi stejného nástroje nebo oceňovacími technikami, jejichž vstupy zahrnují pouze údaje 
z dostupných trhů. 

Veškeré nákupy a prodeje finančních aktiv, které vyžadují dodání v časovém rámci stanoveném předpisy 
nebo konvencemi trhu ("standardní způsob" nákupu a prodeje) jsou vykazovány k datu uskutečnění 
obchodu, což je datum, ke kterému se Skupina zavazuje dodat finanční aktivum. Všechny ostatní nákupy 
jsou vykázány v momentě, kdy společnost Skupiny uzavře smlouvu o finančním nástroji. 

Odúčtování finančních aktiv. Skupina odúčtuje finanční aktiva, když (a) jsou splacena nebo práva na 
peněžní toky z aktiv jinak zanikly nebo (b) Skupina převedla práva na peněžní toky z finančních aktiv nebo 
uzavřela kvalifikační ujednání, přičemž (i) také převádí prakticky všechna rizika a výhody plynoucí 
z vlastnictví majetku, nebo (ii) ani nepřevádí ani si neponechala v podstatě žádná rizika a výhody spojené 
s vlastnictvím a zároveň si neponechala kontrolu.  

Kontrola je zachována v případě, že protistrana nemá praktickou schopnost prodat celé aktivum 
nespřízněné třetí straně bez potřeby uplatňovat další omezení prodeje. 

Započtení finančních nástrojů. Finanční aktiva a závazky jsou kompenzovány a netto hodnota je 
vykázána ve výkazu o finanční situaci pouze tehdy, když existuje vymahatelné právo kompenzace 
uznaných hodnot a existuje záměr buď vyrovnat netto hodnotu, nebo současně realizovat pohledávku 
a vyrovnat závazek. Takové právo započtení (a) nesmí být závislé na budoucí události a (b) musí být 
právně vymahatelné za všech následujících okolností: (i) v běžném podnikání, (ii) v případě neplnění a (iii) 
v případě platební neschopnosti nebo úpadku. 

Peníze a peněžní ekvivalenty. Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peníze v pokladně, vklady u bank 

a ostatní krátkodobé vysoce likvidní cenné papíry s původní splatností do tří měsíců. Peníze a peněžní 

ekvivalenty jsou oceňovány v naběhlé hodnotě. 

Obchodní a ostatní pohledávky. Obchodní a ostatní pohledávky jsou prvotně vykázány v reálné hodnotě 

a následně jsou oceněny v naběhlé hodnotě s použitím metody efektivní úrokové sazby. 

  



Skupina Invia.cz, a.s. 
Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2016 
 

12 
 

Snížení hodnoty finančních aktiv oceněných v naběhlé hodnotě. Ztráty ze snížení hodnoty jsou 
účtovány do zisku nebo ztráty, pokud vznikly v důsledku jedné nebo více událostí ("událostí vedoucích 
k vykázání ztráty"), které nastaly po prvotním zaúčtování finančního aktiva a které mají dopad na výši nebo  
načasování odhadovaných budoucích peněžních toků finančního aktiva nebo skupiny finančních aktiv, 
které lze spolehlivě odhadnout. Jestliže Skupina zjistí, že neexistuje žádný objektivní důkaz znehodnocení 
individuálně posuzovaného aktiva, ať již významný nebo nikoli, zahrne toto aktivum do skupiny finančních 
aktiv s podobnými charakteristikami úvěrových rizik a společně je posoudí na snížení hodnoty. Při 
posuzování, zda došlo ke snížení hodnoty finančního aktiva, Skupina zohledňuje skutečnost, zda jsou daná 
aktiva po splatnosti a realizovatelnost případného souvisejícího zajištění. Při posuzování, zda existují 
objektivní důkazy o případném snížení hodnoty, Skupina zohledňuje následující kritéria: 

• protistrana má vážné finanční obtíže, což vyplývá z finanční informace, kterou Skupina získala; 

• protistrana zvažuje konkurz nebo finanční reorganizaci; 

• nastala nepříznivá změna platební morálky protistrany v důsledku změn národních či místních 
hospodářských podmínek, které mají vliv na protistranu;  nebo 

• hodnota případného zajištění se výrazně snižuje v důsledku zhoršujících se podmínek na trhu.  

Pro účely kolektivního posouzení snížení hodnoty jsou finanční aktiva seskupována na základě podobných 
charakteristik úvěrových rizik. Tyto vybrané charakteristiky jsou relevantní pro odhad budoucích peněžních 
toků skupiny těchto aktiv tím, že svědčí o dlužníkově schopnosti zaplatit celou splatnou částku podle 
smluvních podmínek posuzovaného aktiva. 

Budoucí peněžní toky Skupiny vyplývající z finančních aktiv, které jsou kolektivně posuzovány z hlediska 
snížení hodnoty, jsou odhadovány na základě smluvních peněžních toků z těchto aktiv a zkušeností vedení 
ohledně objemu částek po splatnosti v důsledku minulých událostí vedoucích k vykázání ztráty 
a úspěšnosti vymáhání částek po splatnosti. Dosavadní zkušenost je upravována na základě aktuálních 
zjistitelných údajů za účelem zohlednění vlivu současných podmínek, které neměly vliv na minulá období, 
a za účelem odstranění vlivu minulých podmínek, které v současnosti již neexistují. 

Pokud jsou podmínky znehodnoceného finančního aktiva oceněného v naběhlé hodnotě přehodnocené 
nebo jinak upravené kvůli finančním potížím protistrany, snížení hodnoty se měří použitím původní efektivní 
úrokové sazby před změnou podmínek. Toto pozměněné aktivum je následně odúčtováno a nové aktivum 
je zachyceno v reálné hodnotě pouze v případě, že se rizika a odměny plynoucí z aktiva podstatně změnila. 
Toto je dokumentováno podstatným rozdílem mezi současnou hodnotou původních a nově očekávaných 
peněžních toků. 

Ztráty ze snížení hodnoty jsou vždy účtovány prostřednictvím opravných položek tak, aby účetní hodnota 
aktiva byla odepsána na jeho současnou hodnotu očekávaných peněžních toků (které nezahrnují budoucí 
kreditní ztráty) diskontovaných původní efektivní úrokovou sazbou aktiva. Výpočet současné hodnoty 
očekávaných budoucích peněžních toků zajištěného finančního aktiva zohledňuje peněžní toky, které 
mohou plynout z vypořádání aktiva sníženého o náklady na získání a prodej zajištění, bez ohledu na to, 
zda je vypořádání pravděpodobné. 

Pokud v následujícím období výše ztráty ze snížení hodnoty poklesne a tento pokles je možné objektivně 
vztáhnout k následné události po rozpoznání snížení hodnoty (jako je zvýšení úvěrového ratingu dlužníka), 
původně zaúčtovaná ztráta ze snížení hodnoty je zrušena úpravou opravné položky přes výkaz zisku nebo 
ztráty za období. 

Aktiva, která Skupina již nikdy nezíská zpět, jsou odepisována oproti příslušné opravné položce ze snížení 
hodnoty poté, co byly provedeny veškeré nezbytné postupy k získání aktiva a byla stanovena výše ztráty. 
Následně vymožené částky, které byly dříve odepsány, jsou zaúčtovány ve prospěch ztráty ze snížení 
hodnoty do zisku nebo ztráty za období.  

Obchodní a ostatní závazky. Obchodní závazky vznikají tehdy, když protistrana plní své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy. Jsou prvotně vykázány v reálné hodnotě a následně oceněny v naběhlé hodnotě 
s použitím metody efektivní úrokové sazby. 

Půjčky. Půjčky jsou prvotně vykázány v reálné hodnotě snížené o vynaložené transakční náklady a jsou 
následně oceněny v naběhlé hodnotě s použitím metody efektivní úrokové sazby.  
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Finanční záruky. Finanční záruky jsou nevypověditelné smlouvy, které vyžadují, aby Skupina provedla 
platby na úhradu ztráty držitele záruky, kterou utrpěl proto, že určitý dlužník není schopen splácet v souladu 
s podmínkami dluhového nástroje. Finanční záruky jsou prvotně vykázány v reálné hodnotě, která je 
obvykle doložena obdrženou částkou. Tato částka se odepisuje rovnoměrně po dobu trvání záruky. Na 
konci každého účetního období jsou záruky oceněny v hodnotě vyšší ze (i) zbývajícího neodepsaného 
zůstatku prvotně uznané částky a (ii) nejlepšího odhadu výdajů nezbytných pro vypořádání závazku na 
konci účetního období. 

Operativní leasing. Pokud je Skupina nájemcem v případě pronájmu, který nepřevádí všechna 
podstatná rizika a odměny vyplývající z vlastnictví z pronajímatele na Skupinu, celkové leasingové 
splátky jsou účtovány do zisku nebo ztráty za období rovnoměrně po dobu trvání leasingu. Doba leasingu 
je nevypověditelná doba, po kterou má nájemce sjednán pronájem aktiva, společně s dalšími obdobími, 
po které má nájemce možnost pokračovat v pronájmu aktiva a s dalšími platbami nebo bez nich, přičemž 
na počátku leasingu je dostatečně jisté, že nájemce tuto možnost využije. 

Závazky z finančního leasingu. V případě, že je Skupina nájemcem v pronájmu, který převedl  

v podstatě všechna rizika a přínosy vyplývající z vlastnictví na Skupinu, pronajatá aktiva jsou aktivována 

do položky pozemky, budovy a zařízení na počátku doby leasingu v hodnotě nižší z reálné hodnoty leasingu 

a současné hodnoty pohledávek z minimálních leasingových plateb. Každá leasingová platba je přidělena 

mezi závazky a finanční náklady tak, aby byla zajištěna konstantní míra zbývajícího zůstatku závazku. 

Odpovídající závazky z nájemného, snížené o budoucí finanční poplatky, jsou zahrnuty  

v půjčkách. Úrokový náklad je účtován do zisku nebo ztráty po celou dobu leasingu s použitím metody 

efektivní úrokové sazby. Aktiva pořízená formou finančního leasingu jsou odepisována po dobu své 

použitelnosti nebo kratší dobu trvání leasingu, v případě, že Skupina si není dostatečně jistá, že získá 

vlastnictví na konci doby trvání leasingu. 

Daně z příjmů. Daně z příjmů byly v účetní závěrce vyčísleny v souladu s právními předpisy platnými nebo 
vydanými do konce účetního období. Náklad na daň z příjmů zahrnuje splatnou daň a odloženou daň a je 
účtován do zisku nebo ztráty za období. Výjimkou jsou případy, kdy je daňový náklad vykázán v jiném 
úplném výsledku nebo přímo ve vlastním kapitálu, protože se vztahuje k transakcím, které jsou uznány ve 
stejném nebo jiném období v ostatním úplném výsledku nebo přímo ve vlastním kapitálu.  

Splatná daň je částka, která bude pravděpodobně zaplacena či vrácena daňovými úřady v souvislosti se  
zdanitelnými zisky nebo ztrátami za běžné a předcházející období. Zdanitelné zisky nebo ztráty jsou 
založeny na odhadech, jsou-li finanční výkazy schváleny před podáním příslušných daňových přiznání. 
Ostatní daně než daně z příjmů jsou vykazovány v provozních nákladech. 

Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody vycházející z rozvahového přístupu pro daňové 
ztráty uplatnitelné v příštích letech a dočasné rozdíly mezi daňovými základnami aktiv a závazků a jejich 
účetními hodnotami ve finančních výkazech. V souladu s výjimkou při prvotním vykázání se odložená daň 
nevykazuje, pokud vzniká z přechodných rozdílů u prvotního vykázání aktiva nebo závazku v transakcích 
jiných než je podniková kombinace, kdy tyto transakce nemají dopad na účetní ani daňový zisk nebo ztrátu. 
Odložené daňové závazky se nevykazují z přechodných rozdílů při prvotním vykázání goodwillu a následně 
z goodwillu, který není daňově uznatelný. Odložené daňové zůstatky jsou oceňovány daňovými sazbami 
platnými nebo vydanými na konci účetního období, ve kterých se očekává, že budou dočasné rozdíly 
zrušeny nebo převedená daňová ztráta využita. 

Odložené daňové pohledávky z odečitatelných přechodných rozdílů a akumulované daňové ztráty jsou 
vykazovány pouze v rozsahu pravděpodobného budoucího zdanitelného zisku, proti kterému mohou být 
odpočty použity.  

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započteny, pokud existuje ze zákona vymahatelné 
právo započíst splatné daňové pohledávky proti splatným daňovým závazkům, a když se odložené daňové 
pohledávky a závazky vztahují k daním z příjmů, které jsou vybírány stejným finančním úřadem buď  
od stejného poplatníka anebo od různých poplatníků, kde existuje záměr vypořádat zůstatky netto. 
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou započteny pouze v rámci jednotlivých společností Skupiny. 
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Náklady příštích období. Náklady příštích období jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravné 
položky. Náklady příštích období jsou klasifikovány jako dlouhodobé, pokud se u příslušného zboží nebo 
služby očekává, že budou obdrženy po jednom roce nebo když se náklady příštích období váží k aktivu, 
které bude samo o sobě klasifikováno jako dlouhodobé při prvotním vykázání. Zálohy na pořízení aktiv jsou 
zohledněny v účetní hodnotě aktiva, jakmile Skupina získá kontrolu nad aktivem a je pravděpodobné,  
že budoucí ekonomické užitky spojené s aktivem poplynou do Skupiny. Ostatní náklady příštích období  
se odepisují do zisku nebo ztráty při přijetí příslušného zboží nebo služeb. Pokud existuje náznak, že aktiva, 
zboží nebo služby související s náklady příštích období nebudou přijaty, účetní hodnota nákladů příštích 
období je snížena a odpovídající ztráta ze snížení hodnoty je vykázána do zisku nebo ztráty za období. 

Základní kapitál. Kmenové akcie a nevypověditelné prioritní akcie s volnými dividendami jsou klasifikovány 
jako vlastní kapitál. Přírůstkové náklady přímo přiřaditelné vydání nových akcií nebo opcí jsou uvedeny  
ve vlastním kapitálu jako snížení výnosů po odečtení daně. Jakýkoliv přebytek reálné hodnoty protiplnění 
nad nominální hodnotou vydaných akcií se vykazuje jako emisní ážio ve vlastním kapitálu. 

Účtování výnosů. Výnosy se oceňují v reálné hodnotě přijaté nebo nárokované protihodnoty a představují 
částky pohledávek za dodané zboží, vykázané po odečtení slev, vratek a daně z přidané hodnoty. Skupina 
vykazuje výnos, pokud jeho částka může být spolehlivě změřena; pokud je pravděpodobné, že budoucí 
ekonomické užitky poplynou do účetní jednotky; a pokud byla splněna specifická kritéria pro každou z aktivit 
Skupiny, jak je popsáno níže. Nelze-li reálnou hodnotu získaného zboží nebo služby v barterové transakci 
spolehlivě určit, výnosy se oceňují v reálné hodnotě zboží nebo služeb předaného protistraně.  

Prodej služeb. Tržby z prodeje služeb jsou vykázány v účetním období, ve kterém jsou služby poskytnuty, 

v závislosti na stupni rozpracovanosti konkrétní transakce posuzované na základě skutečně poskytnuté 

služby v poměru k celkovým službám, které mají být poskytnuty. 

Prodej zboží. Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku převodu rizik a odměn vyplývajících 

z vlastnictví zboží. V případě, že se Skupina zavazuje k přepravě zboží na určené místo, jsou výnosy 

uznány až v okamžiku, kdy je zboží předáno zákazníkovi v cílovém místě. 

Úrokový výnos. Úrokové výnosy jsou vykazovány za použití metody efektivní úrokové sazby.  

Zaměstnanecké požitky. Mzdy, platy, příspěvky do státního důchodového fondu a fondu sociálního 
zabezpečení, náhrady za roční dovolenou a nemocenskou, bonusy a nepeněžní požitky (např. zdravotní 
služby a služby mateřských škol) jsou časově rozlišeny v období, ve kterém jsou související služby 
poskytnuty zaměstnanci Skupiny. Skupina nemá žádný právní nebo mimosmluvní závazek provést platby 
na důchodové nebo podobné požitky nad rámec platby do zákonného systému sociálního zabezpečení. 

3 Změny v prezentaci, úpravy a opravy chyb minulých let 

Změny v prezentaci 

V průběhu roku se Skupina rozhodla pro změnu názvu následujících řádků finančních výkazů: 

a. emisní ážio je nově prezentováno jako ostatní fondy; 

b. zisk/ztráta za účetní období je nově prezentována spolu s nerozděleným ziskem. V předchozím 
období byla uvedena na samostatném řádku. 

Skupina věří, že provedené změny podávají spolehlivé a více relevantní informace. V souladu s IAS 8 byly 

změny provedeny retrospektivně a srovnatelné údaje byly také upraveny. 
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4 Kritické účetní odhady a úsudky při aplikaci účetních metod 

Skupina provádí odhady a stanovuje předpoklady, které mají vliv na částky vykázané v účetní závěrce a na 
účetní hodnoty aktiv a závazků v rámci následujícího účetního období. Odhady a úsudky jsou průběžně 
vyhodnocovány a jsou založeny na zkušenostech vedení a dalších faktorech, včetně očekávání budoucích 
událostí s přihlédnutím ke všem okolnostem. Při uplatňování účetních postupů činí vedení také určité 
úsudky nad rámec těch, které jsou zahrnuty v odhadech. Úsudky, které mají zásadní vliv na částky 
vykázané v účetní závěrce, a odhady, které mohou způsobit významný dopad na účetní hodnoty aktiv 
a závazků v průběhu následujícího účetního období jsou:  

Odhad snížení hodnoty goodwillu. Skupina testuje goodwill na snížení jeho hodnoty alespoň jednou 
ročně. Zpětně získatelná hodnota z penězotvorné jednotky je určena na základě výpočtu hodnoty z užívání. 
Tento výpočet vyžaduje použití odhadů, jak je podrobněji popsáno v poznámce 8.  

Vykázání odložené daňové pohledávky. Uznané odložené daňové pohledávky představují daně  
z příjmů využitelné pro budoucí odpočet od zdanitelného zisku a jsou vykázány ve výkazu o finanční situaci. 
Odložené daňové pohledávky se vykazují v rozsahu, ve kterém je využití příslušných daňových výhod 
pravděpodobné. Představují dočasný rozdíl, u kterého se v budoucnu očekává zrušení  
a dosažitelnost dostatečného budoucího zdanitelnému zisku, proti kterému bude možno odpočty využít. 
Pravděpodobné budoucí daňové zisky a objem daňových výhod jsou založeny na střednědobém 
podnikatelském plánu připraveném vedením a na extrapolací následných výsledků. Podnikatelský plán  
je založen na očekáváních vedení, která jsou za daných okolností považována za přiměřená.  

5 Nové účetní standardy 

Následující nové standardy a interpretace, které byly vydány a jsou povinné pro roční účetní období 
začínající 1. ledna 2017 nebo později Skupina neaplikovala předčasně. 

IFRS 9 Finanční nástroje: Klasifikace a oceňování (vydán v červenci 2014 a účinný pro účetní období 
začínající 1. ledna 2018 nebo později). Klíčové charakteristiky nového standardu jsou následující: 

• Finanční aktivum je potřebné pro účely oceňování klasifikovat do třech kategorií: na aktiva 
následně oceněná naběhlou hodnotou, aktiva následně oceněná reálnou hodnotou do ostatního 
úplného výsledku (FVOCI) a aktiva následně oceněná reálnou hodnotou do výsledku hospodaření 
(FVPL). 

• Klasifikace dluhových nástrojů je dána podnikatelským modelem pro řízení finančních aktiv, a dále 
tím, zda smluvní peněžní toky představují výhradně úhrady jistin a úroků (ÚJaÚ). Jestliže je dluhový 
nástroj držen do splatnosti, může být oceněn v naběhlé hodnotě za předpokladu, že splňuje 
požadavek ÚJaÚ. Dluhové nástroje, které splňují ÚJaÚ požadavek a jsou drženy v portfoliu,  
kde účetní jednotka drží jak peněžní toky shromažďovaných aktiv, tak aktiva prodává, mohou  
být klasifikovány jako FVOCI. Finanční aktiva, která neobsahují peněžní toky splňující požadavek 
ÚJaÚ, musí být oceňovány na FVPL (jako například deriváty). Vložené deriváty již nejsou 
oddělovány od finančních aktiv, ale jsou zahrnuty do posouzení splnění ÚJaÚ podmínky. 

• Investice do investičních nástrojů jsou vždy oceňovány reálnou hodnotou. Nicméně, vedení 
podniku může učinit nezvratné rozhodnutí o změně reálné hodnoty v ostatním úplném výsledku  
za předpokladu, že nástroj není určený k obchodování. Jestliže je investiční nástroj určený 
k obchodování, změny reálné hodnoty jsou uvedeny ve výkazu zisku nebo ztráty. 

• Většina požadavků standardu IAS 39 na klasifikaci a oceňování finančních závazků byla 
přenesena beze změny do standardu IFRS 9. Hlavní změnou bude povinnost účetní jednotky 
vykázat účinky změn vlastního úvěrového rizika finančních závazků oceněných v reálné hodnotě, 
jejíž změna je vykázána jako součást zisků a ztrát, v ostatním úplném výsledku. 

• IFRS 9 obsahuje nový model rozpoznávání ztrát ze snížení hodnoty - model očekávané úvěrové 
ztráty (OÚZ). K dispozici je "třístupňový" přístup, který je založen na změně úvěrové kvality 
finančních aktiv od prvotního zaúčtování. V praxi nová pravidla znamenají povinnost subjektů,  
při prvotním rozpoznání finančních aktiv, u kterých není úvěrově snižována hodnota (nebo 
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             životnosti očekávané úvěrové ztráty obchodních pohledávek), zaúčtovat okamžitou ztrátu ve výši 
dvanáctiměsíční očekávané úvěrové ztráty. Tam, kde došlo k výraznému nárůstu úvěrového rizika, 
se snížení hodnoty měří spíše pomocí životnosti očekávané úvěrové ztráty, než dvanáctiměsíční 
očekávané úvěrové ztráty. Model zahrnuje provozní zjednodušení pro leasing a obchodní 
pohledávky. 

• Požadavky zajišťovacího způsobu účtování byly upraveny tak, aby zajistily lepší propojení 
s řízením rizik. Standard poskytuje účetním jednotkám možnost výběru mezi aplikováním 
požadavků zajišťovacího způsobu účtování dle IFRS 9 a pokračováním v uplatňování IAS 39 na 
všechny zajišťovací vztahy, protože v současné podobě standardu není řešeno účtování makro 
zajišťování. 

Vedení v současnosti posuzuje dopad standardu na konsolidovanou účetní závěrku Skupiny. 

IFRS 15, Výnosy ze smluv se zákazníky (vydán 28. května 2014 a účinný pro období začínající 
1. ledna 2018 nebo později). Tento nový standard zavádí zásadu, že se výnosy mají účtovat v transakční 
ceně v okamžiku, kdy zboží nebo služby jsou převedeny na zákazníka. Jakékoliv vázané výrobky nebo 
služby, které jsou odlišitelné, jsou účtovány samostatně a slevy nebo vratky z prodejní ceny musí být 
alokovány na jednotlivé položky. V případě, že cena je z jakéhokoliv důvodu variabilní, musí se zaúčtovat 
minimální hodnota, u které je vysoce pravděpodobné, že nebude odepsána. Náklady na pořízení smlouvy 
se zákazníky se musí kapitalizovat a odepisují se během doby, po kterou společnosti plynou ekonomické 
benefity smlouvy se zákazníkem. Vedení v současnosti posuzuje dopad standardu na konsolidovanou 
účetní závěrku Skupiny. 

Pozměňovací návrh k IFRS 15, Výnosy ze smluv se zákazníky (vydán 12. dubna 2016 a účinný pro 
období začínající 1. ledna 2018 nebo později) Návrhem se nemění základní principy standardu, standard 
pouze objasňuje, jak identifikovat povinnost plnění definovanou ve smlouvě (příslib dodat zboží nebo 
službu zákazníkovi); jak určit, zda společnost vystupuje v daném vztahu jako dodavatel či pouze jako 
zprostředkovatel zboží nebo služby (zodpovědný pouze za zprostředkování dodávky zboží či služby); a jak 
určit, zda výnos z prodané licence vykazovat jednorázově, nebo časově rozlišovat po určitou dobu. Návrh 
rovněž zahrnuje dvě úlevy za účelem snížení nákladů prvotní implementace nového standardu. Tento 
pozměňovací návrh zatím nebyl schválen Evropskou unií. Vedení v současnosti posuzuje dopad 
pozměňovacího návrhu na konsolidovanou účetní závěrku Skupiny. 

IFRS 16, Leasing (vydaný 13. ledna 2016 a účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo 
později). Nový standard stanovuje zásady pro uznávání, oceňování, prezentaci a zveřejňování leasingu. 
Na počátku všech typů leasingu nájemce získá právo užívat aktivum a rovněž vykáže leasingový závazek 
v případě, že jsou splátky rozložené v čase. Tímto IFRS 16 ruší klasifikaci leasingu na operativní a finanční, 
jak je v současnosti požadováno IAS 17, a namísto toho zavádí jednotný účetní model pro nájemce. 
Nájemci budou vykazovat: (a) aktiva a závazky ke všem leasingům s dobou trvání více než 12 měsíců za 
předpokladu, že podkladové aktivum je nízké hodnoty; a (b) odpisy pronajatých aktiv odděleně od úroků 
z leasingových závazků ve výkazu zisku a ztráty. Z pohledu pronajímatele jsou z velké části zachovány 
účetní požadavky platné v IAS 17. Pronajímatel nadále klasifikuje své leasingy jako operativní nebo 
finanční a účtuje o těchto druzích leasingu odlišně. Vedení v současnosti posuzuje dopad standardu na 
konsolidovanou účetní závěrku Skupiny. 

IFRIC 22 – Transakce v cizí měně a zálohové platby (vydána v prosinci 2016 a účinná pro účetní 
období začínající 1. ledna 2018 nebo později). Interpretace se zabývá způsobem stanovení data 
transakce pro účely stanovení hodnoty směnného kurzu použitého při prvotním vykázání aktiv, nákladů 
nebo výnosů (nebo jejich části) pro účetní vyřazení nepeněžních aktiv nebo nepeněžních závazků 
vznikajících při zálohové platbě v cizí měně. Standard IAS 21 považuje za takové datum okamžik, kdy 
účetní jednotka prvotně zachytila nepeněžní aktivum nebo nepeněžní závazek vyplývající ze zálohové 
platby na rozvaze. V případě vícenásobných zálohových plateb musí účetní jednotka stanovit datum pro 
každou platbu zvlášť. IFRIC 22 se aplikuje pouze v případech, kdy účetní jednotka vykazuje nepeněžní 
aktivum nebo nepeněžní závazek vznikající ze zálohové platby. IFRIC 22 neobsahuje definici peněžní 
a nepeněžní položky. Zálohová platba obecně zvyšuje hodnotu nepeněžních aktiv nebo nepeněžních 
závazků, nicméně může zvyšovat také hodnotu i peněžních aktiv nebo peněžních závazků. Účetní jednotka 
musí použít správný úsudek k určení toho, zda se jedná o peněžní či nepeněžní položku. Vedení 
v současnosti posuzuje dopad této interpretace na konsolidovanou účetní závěrku Skupiny. 
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Iniciativa ke zveřejňování - Novela IAS 7 (vydána 29. ledna 2016 a účinná pro účetní období začínající 
1. ledna 2017 nebo později). Novelizovaný IAS 7 bude vyžadovat zveřejnění odsouhlasení pohybů 
závazků vyplývajících z finančních činností. Skupina bude prezentovat tuto informaci v účetní závěrce za 
rok 2017. 

Není-li výše uvedeno jinak, nové standardy a interpretace nebudou mít významný dopad na 
konsolidovanou účetní závěrku Skupiny. 

Skupina v souvislosti s novými IFRS nezměnila své účetní politiky. 

6 Zůstatky a transakce se spřízněnými stranami 

Strany jsou obecně považovány za spřízněné, pokud jsou pod společným ovládáním nebo pokud jedna 
strana má schopnost ovládat druhou, může uplatňovat významný vliv nebo společně ovládá další stranu, 
tím, že může ovlivnit rozhodování o finančních a provozních záležitostech. Při posuzování jakékoliv 
možného spřízněného vztahu je pozornost věnována zejména podstatě vztahu, nikoliv jen právní formě.  

K 31. prosinci 2016 byly nevyrovnané zůstatky se spřízněnými stranami následující:  

V tisících Kč Přímý vlastník Ostatní spřízněné strany 

Obchodní pohledávky 0 1 026 

Obchodní závazky 0 354 

Půjčky od spřízněných stran - dlouhodobé 134 007 0 

Výnosové a nákladové položky se spřízněnými stranami za období končící 31. prosince 2016: 

V tisících Kč Přímý vlastník 
Klíčoví vedoucí 

pracovníci Ostatní spřízněné strany 

Tržby z poskytnutých služeb 0 0 2 650 
Výnosy z postoupených pohledávek 0 17 588 0 
Finanční výnosy 0 124 0 
Nakoupené služby 0 0 5 102 
Finanční náklady 5 688 0 0 

 

Další informace o balancích a transakcích se spřízněnými stranami k 31. prosinci 2016  a 31. prosinci 2015 
jsou uvedeny v následujících poznámkách:  

• poznámka 10 Dlouhodobé pohledávky; 

• poznámka 11 Obchodní a ostatní pohledávky; 

• poznámka 22 Zaměstnanecké benefity. 

Skupina považuje za její spřízněné strany následující: její významné akcionáře a kontrolované společnosti, 
dceřiné společnosti, přidružené společnosti,  
členy představenstva a další klíčové osoby a jejich blízké rodinné příslušníky a také další společnosti,  
kde působí její členové představenstva, pokud mají podstatný vliv.  

7 Goodwill 

Pro přiřazení goodwillu k jednotlivým penězotvorným jednotkám v souladu s IAS 36 je zapotřebí přiřazení 
na základě předpokládaných výnosů ze synergie.  

Penězotvorné jednotky byly vytvořeny na základě geografického kritéria: 

• region Česká republika – tato jednotka obsahuje zejména soubory movitých věcí, nehmotná aktiva 
a goodwill v přímém držení Invia.cz, a.s. nebo jí přidělené;  

• region Slovenská republika – tato jednotka obsahuje zejména soubory movitých věcí, nehmotná 
aktiva a goodwill v přímém držení společnosti Lastminute.sk, s.r.o. a Invia.sk, s.r.o.  
nebo jim přidělené.  
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Mateřská společnost sestavila finanční plány pro účely vyhodnocení akvizice společností  
Net Travel.cz, s.r.o. a Lastminute.sk, s.r.o., a v nich vyjádřila očekávaný EBITDA těchto společností  
při zohlednění synergií, které INVIA poskytuje převzatým společnostem. Hodnota goodwillu byla rozdělena 
v poměru 1:1 na základě očekávaných hodnot EBITDA.  

Testy na snížení hodnoty byly připraveny pro dvě alternativy hodnoty z užívání. První vychází  
z finančního plánu sestaveného vedením mateřské společnosti, který předpokládá postupný nárůst 
ziskovosti, přičemž zachování hodnoty bylo vypočteno s očekávaným růstem ve výši 4 %.  
Druhá alternativa byla konzervativní a předpokládala stálou marži EBITDA, odvozenou z očekávané marže 
EBITDA. Hodnota z užívání byla vypočtena ze základu před zdaněním a diskontní sazba byla stanovena 
metodou CAPM. 

Na základě provedených testů nebyl identifikován důvod ke snížení hodnoty.  
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8 Nehmotná aktiva 

V tisících Kč 

Ochranné 
známky, 

internetové 
domény, 
smluvní 

vztahy Software* Goodwill 

Ostatní 
nehmotná 

aktiva 

Nedokončená 
nehmotná 

aktiva Celkem 

 
Pořizovací cena       
Zůstatek k 1. lednu 2016 96 434 71 080 65 106 14 284 19 844 266 748 
 
Kurzové rozdíly 0 354 0 153 286 793 

Přírůstky 0 14 042 0 14 18 358 32 414 

Vyřazení 0 0 0 0 - 5 719 - 5 719 

Přeúčtování 0 0 0 31 348 - 31 348 0 

Zůstatek k 31. prosinci 2016 96 434 85 476 65 106 45 799 1 421 294 236 

Oprávky       
Zůstatek k 1. lednu 2016 386 47 596 0 2 643 0 50 625 

Kurzové rozdíly 0 145 0 164 0 309 
Odpisy 
 

2 506 842 0 24 538 0 27 886 

Zůstatek k 31. prosinci 2016 2 892 48 583 0 27 345 0 78 820 

Snížení hodnoty 0 12 858 0 0 0 12 858 

Zůstatková hodnota       

Zůstatek k 1. lednu 2016 96 048 23 484 65 106 11 641 19 844 216 123 

Zůstatek k 31. prosinci 2016 93 542 24 035 65 106 18 454 1 421 202 558 

* V roce 2016 Skupina vykázala akvizici vývoje software v celkové výši 13 409 tis. Kč., které byly uskutečněné v roce 
2015 polskou dceřinou společností Travelplanet.pl S.A. Tyto přírůstky byly vykázány v roce 2016 poté, co byly 
vyjasněny pochyby o jejich existenci. 
 

Nejvýznamnější přírůstky nehmotných aktiv jsou náklady na vývoj webových portálů travelplanet.pl, 
travelone.pl, chorwacja.pl and vývoj softwaru. 
 

V tisících Kč 

Ochranné 
známky, 

internetové 
domény, 
smluvní 

vztahy Software Goodwill 

Ostatní 
nehmotná 

aktiva 

Nedokončená 
nehmotná 

aktiva Celkem 

 
Pořizovací cena       
Zůstatek k 1. ledna 2015 89 720 70 938 65 106 6 783 4 636 237 183 
 
Kurzové rozdíly - 196 - 7 0 - 238 - 788 - 1 229 

Přírůstky 724 149 0 7 739 22 182 30 794 

Přeúčtování 6 186 0 0 0 - 6 186 0 

Zůstatek k 31. prosince 2015 96 434 71 080 65 106 14 284 19 844 266 748 

Oprávky       
Zůstatek k 1. ledna 2015 264 33 664 0 83 0 34 011 

Kurzové rozdíly 0 - 1 121 0 - 25 0 - 1 146 

Odpisy 122 15 053 0 2 585 0 17 760 

Zůstatek k 31. prosince 2015 386 47 596 0 2 643 0 50 625 

Zůstatková hodnota       
Zůstatek k 1. ledna 2015 89 456 37 274 65 106 6 700 4 636 203 172 

Zůstatek k 31. prosince 2015 96 048 23 484 65 106 11 641 19 844 216 123 
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9 Pozemky, budovy a zařízení 

V tisících Kč 
Pozemky  
a budovy 

Služební 
automobily 

Počítače  
a kancelářské 

vybavení 
Nedokončená 
hmotná aktiva Celkem 

 
Pořizovací cena      
Zůstatek k 1. lednu 2016 16 281 12 283 72 728 412 101 704 
 
Kurzové rozdíly - 475 1 420 2 495 - 14 - 1 564 

Přírůstky 511 2 149 10 456 12 13 128 

Úbytky - 692 - 555 - 1 793 - 330 - 3 370 

Přeúčtování 0 0 0 0 0 
 
Zůstatek k 31. prosinci 2016 15 625 15 297 78 896 80 109 898 

Oprávky      

Zůstatek k 1. lednu 2016 8 420 5 271 52 209 0 65 900 
 
Kurzové rozdíly - 223 1 264 - 2 004 0 - 964 

Odpisy 1 391 2 331 10 446 0 14 168 
Úbytky 
 

- 374 - 479 - 1 711 0 - 2 564 

Zůstatek k 31. prosinci 2016 9 214 8 387 58 940 0 76 541 

Zůstatková hodnota      
Zůstatek k 1. lednu 2016 7 861 7 012 20 519 412 35 805 

Zůstatek k 31. prosinci 2016 6 411 6 910 19 956 80 33 357 

 

V tisících Kč 
Pozemky  
a budovy 

Služební 
automobily 

Počítače  
a kancelářské 

vybavení 
Nedokončená 
hmotná aktiva Celkem 

 
Pořizovací cena    

 

 
Zůstatek k 1. 1. 2015 14 945 9 825 56 429 784 81 983 

 
Kurzové rozdíly 1 266 - 108 1 698 2 2 858 

Přírůstky 38 3 941 15 699 663 20 342 

Úbytky - 925 - 1 376 - 1 177 0 - 3 478 
Reklasifikace 
 

958 0 78 - 1 036 0 

Zůstatek k 31. 12. 2015 16 281 12 283 72 728 412 101 704 

Oprávky      
Zůstatek k 1. 1. 2015 7 045 4 219 41 971 0 53 235 

 
Kurzové rozdíly 527 - 36 808 0 1 299 

Odpisy 1 628 2 010 10 551 0 14 189 
Úbytky 
 

- 780 - 923 - 1 121 0 - 2 824 

Zůstatek k 31. 12. 2015 8 420 5 271 52 209 0 65 900 

Zůstatková hodnota      
Zůstatek k 1. 1. 2015 7 900 5 607 14 458 784 28 748 

Zůstatek k 31. 12. 2015 7 862 7 012 20 519 412 35 805 

 

Aktiva společnosti byla k 31. prosinci 2015 částečně zajištěna. Vice informací je uvedeno v poznámkách 
14 Dlouhodobé půjčky a 16 Ostatní dlouhodobé závazky. 
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10 Dlouhodobé pohledávky 

Zůstatek k 31. prosinci 2015 se týkal zejména neuhrazených pohledávek z prodeje podílu ve společnosti 
SHLD Limited, které činily 19 029 tis. Kč, z toho 1 747 tis. Kč byla pohledávka vůči Michalu Drozdovi  
a 17 282 tis. Kč pohledávka vůči společnosti MCI.PrivateVentures FIZ. Pohledávka byla splatná v roce 
2018, ale již byla zaplacena v roce 2016. 

11 Obchodní a ostatní pohledávky 

V tisících Kč 31. prosince 2016 31. prosince 2015 

   
Pohledávky za klienty cestovních kanceláří za prodané zájezdy 313 341 184 861 
Obchodní pohledávky 58 189 110 533 
Nevyfakturované poplatky a příjmy příštích období 103 773 63 042 
Ostatní pohledávky  11 986 50 902 
Finanční aktiva celkem 487 289 409 338 
   
Pohledávky za zaměstnanci  714 65 
Daňové pohledávky 490 872 
Krátkodobé zálohy 8 030 4 216 
Náklady příštích období 5 110 3 164 
Nefinanční aktiva celkem 14 344 8 317 
   

Obchodní a ostatní pohledávky celkem 501 633 417 655 

 
Opravné položky k pohledávkám 10 631 8 208 

Obchodní a ostatní pohledávky brutto 512 264 425 863 

 

K 31. prosinci 2015 zahrnovaly pohledávky pohledávku postoupenou od společnosti 
MCI Management S.A., která se týkala Jerzyho Krawczyka v hodnotě 21 788 tis. Kč. Od 1. ledna 2013 byla 
úroková sazba z hlavní částky úvěru 4 % p.a. Úrok k 31. prosinci 2015 činil 3 114 tis. Kč. Pohledávka byla 
postoupena Michalovi Drozdovi ve výši 17 558 tis. Kč a byla splacena v plné výši v roce 2016. Z transakce 
nevznikl Skupině zisk ani ztráta a čistá pozice je zahrnuta na řádku Ostatní zisky a ztráty.  

Pohyby v opravných položkách k obchodním a ostatním pohledávkám jsou následující: 
 

V tisících Kč 2016 2015 

   
Opravné položky k 1. lednu 2016 8 208 3 301 

Kurzové změny - 141 - 181 
Zvýšení 2 869 5 177 
Snížení - 304 - 89 

Opravné položky k 31. prosinci  10 631 8 208 

Členění obchodních a ostatních pohledávek podle data splatnosti je následující: 

V tisících Kč 31. prosince 2016 31. prosince 2015 

   
- do splatnosti 502 908 412 070 
- méně než 90 dnů po splatnosti 1 036 3 170 
- 91 až 180 dnů po splatnosti 212 3 105 
- vice než 181 dnů po splatnosti 8 108 7 518 

Celkem 512 264 425 863 
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12 Peníze a peněžní ekvivalenty 

V tisících Kč 31. prosince 2016 31. prosince 2015 
   
Hotovost  12 519 2 548 
Peníze na účtech vyplatitelné na vyžádání 129 714 94 440 
   
Celkem 142 233 96 988 

13 Vlastní kapitál 

Základní kapitál činí 12 059 tis. Kč a skládá se z 1 182 235 kmenových akcií, každá s nominální hodnotou 
10,20 Kč. Základní kapitál byl plně splacen.  

Kumulovaný ostatní úplný výsledek zahrnuje kurzové rozdíly z převodu zahraničních operací a změny 
reálné hodnoty úrokových a měnových swapů. 

K 31. prosinci 2016 jediný akcionář Skupiny rozhodl o dobrovolném vkladu do ostatních kapitálových fondů 
prostřednictvím kapitalizace úvěru ve výši 16 000 tis. Kč. 

V průběhu roku 2016 mateřská společnost získala zbývající akcie Travelplanet.pl za kupní cenu 11 969 tis. 
Kč. Vzhledem k tomu, že Travelplanet.pl je 100% vlastníkem společnosti Aero.pl, Skupina nyní drží 100 % 
základního kapitálu obou společností. 

14 Dlouhodobé a krátkodobé půjčky 

V tisících Kč 31. prosince 2016 31. prosince 2015 

   
Dlouhodobé půjčky 417 50 921 
Krátkodobé půjčky 168 80 083 
   

Celkem 585 131 004 

 
SMLOUVA O ÚVĚRU S BANK POLSKA OPIEKI S.A. 

Společnost Travelplanet.pl S:A. uzavřela smlouvu o úvěru se společností Bank Kasa Opieki S.A.  
Výše úvěru byla podle smlouvy 4 500 tis. PLN, tj. 29 214 tis. Kč. Částka, která již byla čerpána  
k 31. prosinci 2015 byla 6 860 tis. PLN, tj. 43 492 tis. Kč. Úroková sazba byla 1M WIBOR + marže banky. 

Úrok k tomuto úvěru dosáhl k 31. prosinci 2015 částky 2 270 tis. Kč. 

V březnu 2015 byla udělena bankovní záruka ve výši 8 000 tis. PLN od UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia společnosti Invia.cz. Tato záruka byla použita jako kolaterál pro nový kontokorent ve výši 
8 000 tis. PLN poskytnutý bankou Bank Polska Kasa Opieki S.A. společnosti Travelplanet.pl. Kontokorentní 
úvěr byl použit na splacení půjčky od Raiffeisen Bank Polska, Invia.cz a Michala Drozda.  

Společnost Travelplanet.pl kontokorentní úvěr splatila použitím prostředků získaných přijetím úvěru  
od mateřské společnosti v lednu 2016. Následně byla zrušena bankovní záruka poskytnutá bankou 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. 
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SMLOUVA O ÚVĚRU OD UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 

Dne 27. května 2013 byla uzavřena úvěrová smlouva s úvěrovým limitem ve výši 142 125 tis. Kč. Účelem 
půjčky bylo financování rozvoje dceřiných společností a provozních potřeb společnosti. 

K 31. prosinci 2015 činila krátkodobá část půjčky 36 591 tis. Kč a zbývající dlouhodobá část  
50 921 tis. Kč. Účelový úvěr je splatný 30. září 2018, úroková sazba byla 1M PRIBOR + marže banky. Úrok 
z tohoto úvěru dosáhl k 31. prosinci 2015 částky 4 546 tis. Kč. 

Úvěr byl zajištěn zástavami podílů na společnostech Invia.sk a Travelplanet.pl S.A., zástavou cenných 
papírů vydaných společností, které jsou v držení třetích stran, zástavou bianco směnek, zástavou domény 
www.invia.cz, zástavou registrované ochranné známky INVIA.CZ, zástavou pohledávek z bankovních účtů 
vedených v České republice a podpůrným dopisem od společnosti MCI Private Ventures FIZ. 

V roce 2016 byl úvěr plně splacen a zástavy zrušeny. 

Součástí smlouvy o úvěru byl i kontokorentní úvěr s maximálním limitem 15 000 tis. Kč s úrokovou sazbou 
1M PRIBOR + marže banky. Kontokorentní úvěr byl splatný dne 27. února 2016 s možností jeho obnovení. 
Dne 31. prosince 2015 byla částka úvěru 0 Kč. Dne 29. února 2016 byl kontokorent ve výši 15 000 tis. Kč 
poskytnutý UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ukončen. 

15 Půjčky od spřízněných stran 

V tisících Kč 31. prosince 2016 31. prosince 2015 

   
Dlouhodobé půjčky od spřízněných stran 134 007 0 
   

Celkem 134 007 0 

 

Mateřská společnost získala dva samostatné úvěry od společnosti Rockaway travel SE. Na oba úvěry  
se vztahuje úroková sazba ve výši 4 %, datum čerpání 10. března 2016 a datum splatnosti  
31. prosince 2019. První úvěr by obdržen v měně EUR (4 578 tis. EUR), druhý úvěr potom v měně Kč 
(80 634 tis. Kč). Úvěr v Kč byl částečně splacen v roce 2016. Nesplacená částka je  
k 31. prosinci 2016 134 007 tis. Kč. Úvěr je splatný k datu splatnosti a během doby trvání úvěrových smluv 
nemá mateřská společnost povinnost platit částečné splátky. Úvěr není zajištěn. 

16 Ostatní dlouhodobé závazky 

V tisících Kč 31. prosince 2016 31. prosince 2015 

   
Dlouhodobé půjčky - ostatní 2 956 126 023 
   

Celkem 2 956 126 023 

 

Ostatní dlouhodobé půjčky k 31. prosinci 2015 představoval zejména mezaninový úvěr  
od společnosti AMC III INDONESIA B.V. na základě smlouvy o mezaninovém úvěru uzavřené  
v roce 2013. Půjčka byla ve výši 4 500 tis. EUR s právem čerpání dalších 500 tis. EUR v roce 2014,  
které však nebylo využito. Úvěr byl poskytnut zejména za účelem poskytnutí finance na pracovní kapitál. 
Úvěr byl splatný k 31. prosinci 2018.  
 
Podle opční smlouvy k dohodě o mezaninovém úvěru ve výši 5 mil. EUR uzavřené dne 9. srpna 2013 byl 
fond MCI.PrivateVentures FIZ zavázán a povinnen zajistit, aby Invia.cz vydala opční akcie držiteli, 
tj. společnosti Accession Mezzanine Capital III (Malta) Limited, v souladu s opční smlouvou.  
 
Úvěr byl plně splacen v březnu 2016 nově čerpanou půjčkou od společnosti Rockaway Travel SE (viz 
poznámka 15 Půjčky od spřízněných stran). 
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17 Obchodní a ostatní závazky 

V tisících Kč  31. prosince 2016 31. prosince 2015 

    
Obchodní závazky za cestovními agenturami  427 134 246 235 
Obchodní závazky za ostatními subjekty  63 719 63 229 
Dohadné položky  5 092 4 293 
Časově rozlišené náklady  31 165 10 210 
Krátkodobé závazky z nájmu  1 378 1 110 
Ostatní závazky  3 307 2 479 
Finanční závazky celkem  531 795 327 556 
    
Závazky vůči zaměstnancům  10 989 10 118 
Daňové závazky a závazky na sociální zabezpečení   10 532 572 
Krátkodobé přijaté zálohy  5 901 18 292 
Výnosy příštích období  343 2 555 
Nefinanční závazky celkem  27 765 31 537 

Celkem  599 560 359 093 

 

18 Výnosy 

Výnosy podle typu: 
 

V tisících Kč  2016 2015 

 
Provize za prodej zájezdů  

 
671 712 671 151 

Výnosy z prodeje zájezdů  68 498 23 630 
Provize za prodej letenek  7 186 7 992 
Provize za prodej pojištění  70 837 71 634 
Jiné*  42 204 4 065 

Celkem  860 437 778 472 

* V roce 2016 vykázala Skupina výnosy z prodeje IT služeb v celkové výši 20 225 tis. Kč., které byly uskutečněny 
v roce 2015 polskou dceřinou společností Travelplanet.pl S.A. Tyto výnosy byly vykázány v roce 2016 poté, co byly 
vyjasněny pochyby o jejich existenci. 
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19 Náklady na prodej, prodejní a administrativní náklady 

V tisících Kč  2016 2015 

    
Náklady na prodané zájezdy  197 467 143 150 
Náklady na prodané eurovíkendy a vlastní zájezdy  15 263 21 958 
Osobní náklady  174 231 165 791 
Příspěvky na sociální zabezpečení a ostatní osobní náklady   45 630 42 754 
Odpisy  47 773 31 949 
Náklady na materiál a zboží   8 089 7 326 
Cestovné  3 512 3 004 
Nájemné  33 713 30 502 
Poštovné, telefony, internet a IT náklady  15 900 9 253 
Náklady na vedení účetnictví   5 135 3 471 
Poplatky z kreditních karet  10 080 8 773 
Náklady na zprostředkování  1 004 1 357 
Náklady na reklamu a prezentaci  163 554 162 847 
Jiné  62 927 66 724 
    

Celkem  784 278 698 859 

20 Ostatní výnosy a náklady 

V tisících Kč  2016 2015 

    
Výnosy z prodeje licencí  0 24 353 
Výnosy z prodeje přidruženého podniku  0 20 619 
Výnosy z prodeje dlouhodobých aktiv a materiálu  87 343 
Kurzové zisky  5 615 19 917 
Kurzové ztráty  - 2 257 - 2 814 
Snížení hodnoty pohledávek   - 2 423 0 
Snížení hodnoty nehmotných aktiv  - 12 858 0 
Ostatní  - 5 311 - 4 489 
Změna stavu rezerv  0 - 3 793 
    

Celkem  - 17 147 54 136 

 
Ostatní výnosy a náklady v roce 2016 zahrnují čistou hodnotu postoupených pohledávek (viz poznámka 
11 Obchodní a ostatní pohledávky). 
 
Výnosy z prodeje přidruženého podniku v roce 2015 se vztahují k prodeji podílu ve společnosti  
SHLD limited.  

21 Finanční náklady 

V tisících Kč  2016 2015 

    
Úrokové náklady - bankovní půjčky, ostatní půjčky   5 089 18 235 
Úrokové náklady - půjčky od spřízněných stran  5 688 0 
Ostatní (především bankovní poplatky)  2 352 4 215 
    

Celkem  13 129 22 450 
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22 Zaměstnanecké benefity 

Skupina vyplatila klíčovým členům management následující benefity: 
 

V tisících Kč  2016 2015 

    
Odměny a další zaměstnanecké benefity  15 539 24 871 
    

Celkem  15 539 24 871 

 

23 Daně z příjmů 

(a) Složky nákladu na daň z příjmů 

Náklad na daň z příjmů vykázaný do zisku nebo ztráty zahrnuje následující:  

V tisících Kč 2016 2015 

 
Splatná daň  18 458 29 989 
Odložená daň 
 

- 3 116 - 425 

Náklad na daň z příjmů za období 15 342 29 564 

(b) Odsouhlasení mezi daňovým nákladem a ziskem nebo ztrátou vynásobenými příslušnou 
daňovou sazbou  

Sazby daně z příjmů vztahující se na příjmy Skupiny pro roky 2016 a 2015 jsou uvedeny níže. 
Odsouhlasení mezi očekávaným a skutečným daňovým nákladem je uvedeno níže. 
 

V tisících Kč 2016 2015 

   

Zisk před zdaněním  46 824 114 835 

   
Daň vypočtená použitím místních daňových sazeb použitelných  
na zisky dosažené v příslušných zemích 9 202 21 819 
   
Daňový dopad:   

- Příjmy osvobozené od daně  - 5 317 - 5 394 
- Daňově neuznatelné náklady  6 121 13 139 
- Daňové ztráty, k nimž nebyla vytvořena odložená daňová pohledávka 4 924 0 
- Jiné 412 0 

   

Náklad na daň z příjmů za období 15 342 29 564 

Použité daňové sazby 

 2016 2015 

Česká republika  19 % 19 % 
Slovenská republika 22 % 22 % 
 Maďarsko 10 % 10 % 
 Polsko 19 % 19 % 

Na konci roku 2016 došlo ke změně ve slovenské daňové legislativě, kdy došlo ke snížení daňové sazby 
z 22% na 21% s platností od 1. ledna 2017. 

 (c) Odložená daň analyzovaná podle typu dočasného rozdílu 

Rozdíly mezi IFRS a statutárními daňovými předpisy v tuzemsku a dalších zemích vedou k dočasným 
rozdílům mezi účetní hodnotou aktiv a závazků pro účely finančního výkaznictví a mezi jejich daňovými 
hodnotami. Daňový dopad pohybů těchto dočasných rozdílů je podrobněji uveden níže. 
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S ohledem na současnou strukturu Skupiny nelze daňové ztráty a současné daňové pohledávky různých 
společností ve Skupině kompenzovat oproti současným daňovým závazkům a zdanitelným ziskům jiných 
společností ve Skupině. Z tohoto důvodu může být vykázán odložený daňový závazek, přestože vznikla 
konsolidovaná daňová ztráta. Proto jsou odložené daňové pohledávky a závazky kompenzovány pouze 
pokud se vztahují ke stejné zdanitelné účetní jednotce. 

 

V tisících Kč 

Čistá odložená daňová pohledávka Čistý odložený daňový závazek 

2016 2015 2016 2015 

     
Rozdíl mezi daňovou a účetní 
hodnotou dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 

22 78 - 17 979 - 18 808 

Obchodní a ostatní pohledávky 
včetně opravné položky 

661 0 - 4 019 - 2 704 

Daňová ztráta 5 906 1 812 0 0 
Obchodní a ostatní závazky  
a zaměstnanecké benefity 

2 037 2 290 0 0 

Snížení hodnoty ostatního  
nehmotného majetku 

2 443 0 0 0 

Ostatní 205 9 102 - 37 - 5 586 
     

Čistá odložená daňová 
pohledávka/závazek 

11 274 13 282 - 22 035 - 27 098 

24 Podmíněné a smluvní závazky 

Závazky z operativního leasingu. V případě, že Skupina je nájemcem, je souhrn budoucích minimálních 

leasingových plateb v rámci nezrušitelného operativního leasingu následující:  

V tisících Kč 31. prosince 2016 31. prosince 2015 

   

Do 1 roku  6 357 5 324 

Od 1 roku do 5 let  17 055 4 870 

   

Závazky z operativního leasingu celkem 23 412 10 194 

25 Řízení finančních rizik 

Skupina plní funkci řízení rizik s ohledem na finanční rizika, operativní rizika a právní rizika. Finanční riziko 
zahrnuje tržní riziko (včetně měnového rizika a úrokového rizika), úvěrového rizika a likvidního rizika. 
Prvotními cíli funkce řízení finančního rizika je stanovit hranice rizik a pak zajistit, že vystavení rizikům 
zůstane uvnitř těchto hranic. Funkce řízení provozních a právních rizik mají sloužit k zajištění řádného 
fungování interních směrnic a postupů pro minimalizaci těchto rizik. 

Úvěrové riziko. Skupina přijímá vystavení úvěrovému riziku, které znamená riziko, že jedna strana 
finančního nástroje způsobí finanční ztrátu druhé straně kvůli neschopnosti vyrovnat závazek. Vystavení 
úvěrovému riziku vzniká jako výsledek prodeje produktů Skupinou za podmínek komerčního úvěru a další 
transakce s protistranou vedoucí ke vzniku finančních aktiv. 

Skupina strukturuje úrovně podstupovaného úvěrového rizika tvorbou hranic množství přijatelného rizika 
ve vztahu k protistranám nebo Skupinám protistran. Hranice úrovně úvěrového rizika jsou pravidelně 
schvalovány vedením. Taková rizika jsou sledována na obnovujícím se základě a jsou předmětem ročního 
nebo častějšího přehodnocení.  

Skupinové vedení kontroluje věkovou strukturu neuhrazených obchodních pohledávek a zabývá se 
podrobněji zůstatky po splatnosti.  
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Tržní riziko. Skupina je vystavena tržním rizikům. Tržní rizika vznikají z otevřených pozic  
v a) zahraničních měnách, (b) úročených aktivech a závazcích, které jsou vystaveny obecným  
a specifickým výkyvům trhu. Vedení nastavuje hranice hodnot rizika, které jsou přijatelné,  
což je sledováno na denním základě. Avšak používání tohoto přístupu nezabraňuje ztrátám mimo tyto 
hranice v případě významnějších výkyvů trhu.  

Měnové riziko. S ohledem na měnové riziko nastavuje vedení hranice úrovně vystavení se riziku podle 
měny a celkem. Pozice jsou pravidelně sledovány. 

Reportingovou měnou Skupiny v konsolidované účetní závěrce je česká koruna (Kč). Důsledkem podnikání 
ve více zemích je Skupina vystavena kurzovému riziku způsobeného fluktuacemi několika měn. Kromě 
české koruny jsou hlavními expozicemi v cizí měně výdaje denominované v EUR, PLN, USD, RUB a HUF. 
Tyto výdaje jsou přirozeně zajištěny odpovídajícími příjmy ve stejné měně. 

Úrokové riziko. V roce 2014 došlo k uzavření úrokového swapu s Unicredit Bank, pomocí něhož byla 
zajištěna úroková sazba u získaného účelového úvěru, který byl k 31. prosinci 2016 přeceněn  
na 326 tis. Kč (31. prosince 2015 přeceněn na 647 tis Kč.). Tato částka přecenění zahrnuje odložený 
daňový efekt a byla vykázána ve vlastním kapitálu jako Ostatní úplný výsledek. 

Likvidní riziko. Likvidní riziko je riziko, že účetní jednotka narazí na potíže s plněním povinnosti ohledně 
finančních závazků. Vedení sleduje měsíčně aktualizované prognózy peněžních toků Skupiny. Likvidní 
portfolio Skupiny se skládá z peněz a peněžních ekvivalentů. Vedení Skupiny sleduje likvidní pozici 
a probíhají pravidelné zátěžové testy podle různých scénářů pokrývajících jak normální, tak i obtížnější 
tržní podmínky.  

26 Odměna auditorské společnosti 

Odměny auditorovi, nezahrnující daň z přidané hodnoty, za služby poskytované v roce 2016 a 2015, byly 
následující: 
 

V tisících Kč 31. prosince 2016 31. prosince 2015 

   

Odměna auditora 1 442 1 533 

Ostatní služby (především Due Dilligence v roce 2015) 373 3 442 

   

Celkem 1 815 4 975 

27 Události po konci účetního období 

V lednu 2017 nastaly tyto následné události: 

• Společnost koupila 5% podíl na společnosti Invia.hu Kft od společnosti Invia.sk, s.r.o. a stala se tak 
100 % vlastníkem společnosti Invia.hu Kft. 

 
V únoru 2017 nastaly tyto následné události: 

• Společnost poskytla dlouhodobý úvěr ve výši 5 000 tis. Kč společnosti Invia International, a.s.; 

• sídlo Společnosti bylo změněno na adresu Na Hřebenech II 1718/8, 140 00, Praha 4; 

• likvidace společnosti INVIA TRAVEL S.R.L byla dokončena. 

 
V březnu 2017 nastaly tyto následné události: 

• společnost poskytla dlouhodobý úvěr ve výši 5 000 tis. Kč společnosti Invia International, a. s.; 

• společnost poskytla korporátní záruku za společnost Invia Flights Germany GmbH ve výši  
250 tis. USD (6 410 tis. Kč) ve prospěch společnosti Microsoft corporation a jejích dceřiných 
společností; 

• společnost poskytla korporátní záruku za společnost Invia Travel Germany GmbH ve výši  
750 tis. USD (19 229 tis. Kč) ve prospěch společnosti Microsoft corporation a jejích dceřiných 
společností. 










