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Úvodní stovo

V roce 2017 pokračovala společnost ve své dosavadní podnikatelské činnosti.

OK-TOURS nadále poskytuje služby pro své zákazníky na vysoké úrovni a portfolio zákaznĺků je stabalní.
Výkony jednotlivrých středlsek oK-ToURs byly standardní a tradičně podléhaly sezónním výkyvrim.

Situace na trhu příjezdové turistiky je stabilní s trendem mÍrného nárůstu skupinové klientely. U
tradičních partnerů oK-ToURs a.s. došlo sice k mĺrnému poklesu objemu, což se u organizované turlstiky
očekávalo. Výpadek se však podařilo nahradit firemními akcemi a incentivnÍmi skupinami Lze
předpokládat, že obdobný vývoj bude pokračovat i v roce 2018.

V prodeji letenek a služebních cest (středisko ,,Letenky & Business travel") došlo k poměrně vriraznému
nauýšení prodeje, což lze považovat za úspěch. S tím však souvisĺ i nárůst osobních nákladů. Situace na
trhu prodeje letenek je stále velmi konkurenční, což má vliv na snižovánĺ marže a efektivita práce se
musĺ nadále zvyšovat. Momentálně je na trhu i nedostatek kva|ifikovaných zaměstnanců.

Nájemce hotelu Černá Bouda s! vede stabilně a nájemnÍ smlouva pokračuje. Zimní sezona dopadla
úspěšně a nadále se zvyšuje zájem domácí klientely o české hory. Velmi pozitivně se projevuje propojení
Černé hory s Pecí a vznik tzv. Ski Tour. Další investiční záměry provozovatele Ski Arény ć.'ná hora - Pec
opět rniznamně posílí pozici hotelu Černá Bouda jako horského hotelu umístěného na spojnici těchto
dvou středisek.

V roce 2017 oK_ToURs realizoval investice ve v'ýši přesahující 1 mil. Kč a to zejména do v'ýmény
stoupaček v hotelu orion, fasády hotelu Sĺbelius a technologií v hotelu Černá Bouda.

K3I.L2,20L7 OK-TOURS realizoval akvizici 100%-ního podĺlu ve společnosti
NEMo & sEtEcTA spol. s r.o. od této akvizice očekáváme posítení pozice na trhu cestovního ruchu.

S ohledem na rĺiši investic, odpisů a rnirazné posĺlení kurzu CZK lze hospodářský výsledek roku 2017
(ztrátu ve vrýši 844 tis. Kč) považovat za uspokojivý.

Žádost o úvěr za účeĺem fĺnancování výstavby hotetu na pozemku v Kartíně byla odtožena, jelikož byta
napadena platnost usnesení souvisejĺcí valné hromady. Přesto je jak výstavba hotetu, tak i ÍinancovánÍ
prostřednlctvím úvĚru stále podnikatelským plánem společnosti. Aktuálně však dostaly přednost
rekonstrukce v hotelu orion uskutečněné počátkem roku 2018.

Společnost OK-TOURS a.s. je stále finančně i personálně velm| stabilním podnikem se silným cash-flow a
rniznamnou pozicína trhu cestovnĺho ruchu.

Byla zpracována zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 201
v souladu se zákonem. Zpráva uzavĺrá, Že újma našĺ společnosti nevznikla.

7, která věrně popisuje vztahy

łr
lng. Petr Skřivan
místopředseda představenstva

V Praze dne 9.5.2018
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OK-TOURS a.s.

Příloha k účetní závěľce k 3l.l2.20l7

L obecné údaje

oK'ToURs a.s. je akciovou společnosti zapsanou do obchodnĺho rejstÍĺku vedeného

Mě$ským soudem v Praze dne 24. ľĺjna 1990 (oddĺl B, vloż]<a 300). Sĺdlem společnostije
Praha 2, Jana Masaryka čp. l94/39. Pŕedmětem podnikání spolelnostije

provomviĺn ĺ cestovnl kanceláře

hostinská činnost

výľoba' obchod a sluŽby neuvedcné v přĺlohách l aż 3 żimostenského zákona

Akcionáři s vyššĺm neż 20%-nĺm podilem na ákladnĺm kapitálu aicjich podĺl ąe ZK
k 3 r. t 2.20t 7:

l' Pavel TĘtnar
2. oK-Holdĺng oy. (Finsko)

Člcnovć stĺutárních a dozortlch orgánů sPolečnosti k 3l.l2.20l7:

Předstarensvo:

pf edseda představenswa :

53.ó0olo

41.92o/o

místopředseda předslavenstva :

člcn pHshvensľva:

Dozorćí rada:

přcdscda dozorČĺ rady:

člen dozorčĺ rady:

Pavel Trcjtnaľ, bytem Pľaha 2. Jana

Masaryka 39

lng. Petr Skřivan, bytem Praha 2,

Jana Masaryka 39

JUDr. Mĺroslav Bělovský. byem Pľaha 4,

Dvoręcké námésti 7ó216

Mgr. Milan Jedličką bytem Pralra l'
Řĺcnĺ z
Zuzana DivišovĄ byem Pľaha 5'

U Šalamounky 29

Maľek Plášil, bytem Pnha ó. Teľronská

t2

člen dozorčí radyl



V uplynulém účelnlm obdobĺ ncdošlo k żádnć změně v obchodnlm 
'€jstřlku.

orqanizačnĺ stÍuktura společnosti v ľocc 2017:

Prezident

Y

OK.HOTELSGenerĺĺlnÍ řtdĺtel

OK-TOURS

oddělcní incomingu, domácího
cestovního ruchu a cestování pro
scniory

Fĺnaněnĺ oddělení

oddělení letenek & business travel

'^

2.

V pľüběhu roku 20l7 ncdošto k žádné ásadnĺ aĺěně v oľganizačni stĺuktufe spoleünosti.

obchodnĺ spotečnosti. v n|chż má OK-TOURS- a.s. Ęvššl neż 2Oolo-ní oodĺl na
základnim kapitálu k 3l.l2.20l7:

a) OK-DEVE!Í)PMENT t.ľ.o. 3 pľedmětcm podnikĺini rcalitnl Üinnost a
zpľostřcdkování obchodu. Záktadnl kapitát spoleönosti činÍ 200 tis. Kč' podĺl OK-TOURS
a.s.naZKčiníl007o'Vlastnĺkapitálk3l.l2.20l7činí162tis.Kč'arátazarok20t7činĺ]
tis. Kč

b) NEMO & SELECTA s.r.o. s předmětem činnosti cc.íovní kancelát.
Základnĺ kapitál společnosti činĺ 300 tis. Kô, podĺl OK.TOURS a.s. ĺnZR čini l00%'
polĺzcn byl k 3l.l2'20l7. Vlastnl kapitÁl k 3l.l2.20l7 činĺ t.?24 tis. Kč.
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Polizenĺm l00% hodnoty obchodnĺch pďl!ů společnosti NEMO & SELECTA s.r.o.

vatikl konsolidačni celek. kde ve smyslu zákona o účetnicwĺ je konsoliduj|cl üčetní
jednotkou společnost oK-ToURs a.s. Konsolidovaná ričctnĺ závěrka bude poprvć

sestavena za účetnl obdobĺ roku 20l7.

3 Pocet zaměstnancü a členů vedeni společnosti a osobn| nákladyjsou následujic|:

íúdaie v tis. Kč)
2017 20t6

Počet osobní
nĺklĺdy
celkcm

Počet Osobnl
náklrdy
celkem

Zaměstnanci
Vedenĺ

spolďnosti

26
6

26
6

t4.775
.5.t44

r 3.5 t7
5.503

Celkem 32 19.9r9 3Ż r9.020

Počet zaměstnancü vycházĺ z průměrného plepočteného stĺvu pracovnĺků. Pod
pojmem vedenĺ společnosti se mzumĺ manag€ment společnosti.

,l Akcionářüm ani členüm stafutámĺch. dozorČlch či řídĺcĺch orgánü společnosti nebyly

bčhem úČetnĺho obdobĺ 2017 poskynuty żádné püjčky' úvěry. airuky či jiná plněnĺ v
peněžní či natuľálnl formě.

il. Intoĺmacc o použitj,ch účeních melodóch, obecných účelntch zlnddch a 3p,ůsobech
oceňovónÍ

PřiloŽená účetnĺ ávěrka byla připĺavena v souladu sc zjkonem č. 563/l99l Sb., o účetnictví'
ve anění pozdějŠ|ch předpisů (dále jen zákona o účetnicwĺ) a prováděci vyhláškou č.

s00n002 Sb.' kterou se prováději některá usĺanovenĺ ákona č. 5ó3/l99l Sb., o účetniclvl' ve

mění pozdějŠĺch předpisů. pro účetnĺ jednoĘ, kterć jsou podnikateli úČtujĺcĺmi v soustavě
podvojného ričetnictvl, ve zněnĺ pozdějších předpisü, ve aněnl platném pľo ľok 2017.

Úcetnĺ ávěrka spotcčnosti je sestavena k ľozvahovému dni 3 l . l2'20l ? za katendá}nl ľok
2017.

Spolcčnost respektujc při occnění majetku a aävazkÔ zákon o účemicľi, včetně

navazujicich předpisü. V přlpadě, kdy ákonné normy připoušrějĺ variantnĺ řešeni,
postupujc společnost následujĺcím způsobcm:

a) Veškcrý materiál pořizovaný společností je ryrhloobrátkový maleriál. Společnost jej
v souladu sc svým metodickým pokyncm zúčtovává přĺmo do nákladů při jeho pořĺzenl.

Zbożĺ uvedené v rozvaze zahľnuje nakupované zásoby pro hotet Orion a Sibelius.
Společnostje ocefĺujc v pořizovacĺ ceně.

b) Dlouhodobým majetkem se ľozumĺ majeteĘ jehož doba poużitelnosti je dclšl než jeden

rok a jehoż ocenĚni je v jcdnotlivém přlpadě vyŠŠĺ neż 40 lis. Kč u hmotného rnajetku a ó0
tis. KČ u nehmomého majctku.
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Nakoupcný dlouhodobý hmotný a nehmotný ĺnajetekje oceněn pořizovaci cenou snĺŽenou

o oprávĘ a přlpadné opravné polożky

c) Cenné papiry a majetkovć účastijsou oceněny ekvivalenci podle $ 27. odst. 7 zákona

o účetnictvi.

Společnost nemá Žádný dlouhodobý majelek ani zásoby vytvořcné vlastnĺ činnostj ani
přĺchovky a přírüstky zvĺřat.

Pohledávky se occňujĺ při svém vzniku jľnenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky

se oceńujĺ pořizovacl cenou. oceněnĺ pochybných pohledávek se sniżuje pomoci opravných
polożek na vrub nákladů na jejich ľealizačnl hodnotu' a to na aikladě individuálnlho
posouzenljednoĺlivých dluŽ:ríků a věkové sľrukĺury pohledávek. Dohadné ricty ahivnl se

oceňujĺ na ziĺkladč odborných odhadů a propočtů.

Dlouhodobé i knĹtkodobé ávazky sc vykazujĺ ve jmenovitých hodnotách- V položce
jiné ávazky se vykazují také hodnoty zjiŠténé v důsledku oceněnĺ finanČnlch dcľivátťr

reálnou hodnotou,

Dlouhodobé i krátkodobć úvěry se rykazujĺ ve jmcnovité hodnoté. Za kľátkodobý
ůvěľ se povażuje i část dlouhodobých úvěrü, kteľá jc splatná do jednoho roku od
rozvahového dne'

Dohadné ůčty pasivní jsou oceňovány na aikladě odbomých odhadrl a pľopočtů.
Rozděluji sc na kľátkodobé a dlouhodobé.

Úceĺnĺ odpisy odvozuje spolďnosĺ z předpokládané doby životnosti dtouhodobeho
majetku s tĺm. że tyto odpisy provádí mésićně. Přĺslušnń slożka dlouhodobćho majetku se
začlná odepisovat následujĺcĺ měsĺc po jejim zaŕazenI do poużĺvánĺ. Daĺlové odpisy provádí
společnost časové lineárni, přĺp- zľychlené v souladu s $ 3l a s 32 téhoż zákona.

Pľedpokládaná Životnost je stanovena takto:

Poćct lct (od-do)

3

Slavby

Stroje' přístroje a zaľĺzenl

Dopravni prostřędky

lnvcntář

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Softwarc

ocenitelná pľáva

30-40

4-8

4-5

4-8

4.8

3-5

5

4



4.

5.

6.

Při přepočtu růdajü v cizlch měĺrách na českou měnu pouävá společnost dennÍ kuľzy
Čtĺg.

Ve slcdovaném obdobl nedoŠlo k żádným podstatným alénám zpüsobu oceňováni,
postupü odpisovánĺ a postupů účtovánl oproĺi obdobĺ předchozĺmu.

v připadě pľodeje letenek společnost postupuje trlq że na mrb hospodářského v;isledku
je ričtováno o poľizovacĺ ceně leteĺek a ve prospěch hospodátskóho výsledku o pĺodejnĺ
ccně laenek. V roce 20l7 Činily celkové trŽby z prodeje letenek 2l l.065 tis. Kč.

Sestavenl účctnĺ zÁvěÍky vyżaduje. aby vedenl spolcčĺroĺi poużĺvalo ďhady a

přodpoklady' jež majĺ vliv na vykazované hďnoty majaku a závazkü k datu ůč€lní ávěľky
a na vykazovanou výši vynosü a nákladü za slodované období' Vedcnĺ spolcÜnosti stanovilo
tyto odhady a přodpoklady na základě vśech jcmu dostupných ľelevantnĺch inľormacĺ-
Nicméně' jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od tachto

odhadü odlišovat.

III l}oplňatící lntonlece * ronnĺi a Úlĺou zlsłů o zttút

Hlavn| skupiny nemovitých věcĺ, samostatných movitých věcĺ a souboľů movitých věcl:
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12.2017

Ślunina brutto Kołeke netto
stroie- offstroie a zellzenl 2.917 -Ż^16l 556
dooravnl nĺosředkv 4,834 -j 4í* 1.176
lnvcnlář 3-574 -3.S74 o
Pozemkv 25 17ś 0 25 r7s
Srevbv s2267 -37 4t7 r4.8s0

Stav k 31. 12.2016

Ncjvýztamnějši přĺľüstky majetku v ĺocc 20t7:

?

5

Skanino hłutln Korelte nollo
stroie. ořĺsľoie a zĺřĺzení 2,6ro -2-259 360
dooĺamĺorosfüdkv 4.008 -1 t65 841

lnventář 3.574 -1,57[ o

Pozemkv 23 l7S 0 23 t7S
Stavbv 52267 -35 509 ló 758



aul. tlaková stanice pro zásobovánl pihou vodou na Čemé Boudě (298 tis. KČ)

osobnĺ automobit Škoda supeľb (829 ris. Kč)

2. Nehmotný dlouhodobý majetek:

(údaje v tis. Kč)

Skuoina htntÍo Rorekce nello
Software 2.863 -2 596 26?
ocenitelná ońva t36 -l 3ó 0

3. Pľehled platcb z titulu pořĺzení dlouhodobého majetku Íoľmou finančnlho pronájmu:

Skupina dl. najetkt splátky nđiemného l'tis. Kđ
k 3t.r2.20r7 Uhrazené 2017 Splatné do l roku Splatnć po l roce

Dopravni pmstředkv 0 0 0

Souhmná výše majetku neuvedená v tozvaaŕ činĺ odhadem cca !.000 ĺis. Kč. Jcdná sc o

drcbný hmotný dlouhodobý majetek. pľeváżně vybavenl botelu a výpoČetnĺ a kancelářskou

techniku.

5. Společnost mäk3l.l2.20l7 zatíženu zástavním pľávcm nemovitost čp. 36l v Praze 2.
Amcńcké ul. a přisluŠný pozemek. p-č. 792. k.ú. Vinohľady. Zóstavnĺ právo slou2ĺ
k zajištěna pohledávek vyp!ývajĺcĺch ze Smlouvy o konbkorentnĺm úvěru (3.000 tis. Kč) ve
prospěch ČsoB a.s..

Společnost má dálc formou blokace peněżnlch prostředkü zatĺżenu pohlcdávku za
bankou ve výši l0 mil. Kč- Zástavnĺ pravo sloużl kzajištěnĺ pohledávek vyplývĺjlcĺch ae

Smlouvy o poskyľnutl bankomi áruky ve výši t3.36s tis. Kč ľovněž ve pľospěch ČsoB'
a.s. Bankovnĺ áruka jc vyslavena organizaci IATA jako zajištěnĺ za platby při nákupu

letcnck.

6. Nemovitosti společnosti jsou v ůčctnictvĺ oceněny ričetnĺ züstatkovou cenou, jejich
účetni oceněnĺje proto nižší neżjejich plodpokládaná reálná hodnota.

V rccc 2015 byla vytvoľena úćctni opravná polożka k nedokončenému dtouhodobému
hĺnotnćmu ĺnajetku _ pľojehové dokumentaci ke stavbě hotetu v Kartině ve výši 98t tis. Kč-
Düvodem tvorby opravné polożkyjsou pnitahy v realizaci zamýšlcného pľojektu' vyvotané
zejména soudními spory s minoritnĺm akcionářem.

4
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7 Pfehled o nominálnĺcb hodnotách dlouhďobých majetkových cenných papĺrü a
majetkových ričastl a Íinančnĺch výnosech plynoucĺch z těchto účastĺ k 3l.l2-2ol7

emitent- sooleőnost druh 96 nom. hodnola
oK-DEvELOPMENT s.ľ.o. mei_ ůčast t00 200_000_- Kč
Tľavel Alliancc n q cp ao 400.000^- Kč
NEMO & SELECTA s-r,o, mai. účast r00 300.000^_ Kč

K 3l.l2.20l7 byly výše uvedené finančnl invcstice společnosti phccněny ekvivatencĺ
podle následujĺcĺ tabulky:

Spolďnosl nemá k 3l.l2.20l7 žádné pohledávky vĺcc než tt0 dnĺ po datu sptatnosti, ke
kterým by nebyly vytvohny opravné poloŽky. Pohledávky z obchodnĺho styku po lhůtě

splatnosti k 3l.12.20l7 činĺ 5.644 tis. Kč (k 3l-l2.2016 činily 3.a05 ris. Kč).

SpoleČnost neměla k 3 t.l2.2017 ädné pohtedávky k pďniküľn ve skupině:

Pohyb vlastnĺho kapitálu v pniběhu roku 20l7 dokumentuje následujĺcl ĺabulka:
(údaje v tis. Kč)

Výše VK k l.l.20l7 I 16.t73

Výle HV za rok 2017 -844

Přeceněnĺ majetkoých ťrčastí ekvivalencĺ - r.733

Výśe VK k 3l.l2.20l7 114.296

Základní kapitál společnosti činĺ 12.500 lis. Kč (625 kusů akciĺ s nominólnĺ hďnotou
20 tis, Kč).

Na základě ľozlrodnutl valné hromady společnosti oK-ToURs a.s. ze dne 26.l t.20l5
doŠlo k navýšení základnĺho kapirÁlu této společnosti o 10,500.000,_ Kč a to kapiĺatizací
akcionářskýcb püjček od p. Pavta TĘtnara (ó.l00 ris. Kč) a spoleČnosti oK-HoLDlNo

8.

9.

7
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výśe VKk
31.12.2017

Kć)

ficenénä
výše

lłvesüce
Kć)

pŕedcho2Í
sľav dotlétoväno

061004
oK-
DEVELOPMENT 100% ĺ62 000 162 000 105 000 { 000

06ĺ009
NEMO &
SELECTA 100% '1724000 í 72,l000 3 395 000 -í 67í 000

062003 TravelAlliance 20% 2 317 000
'ĺ03 400 460 400 3 000

t0



I l.

oy. (4.400 tis. Kč)' Nová výše ákladniho kapitálu byla do obchodního ľtjstřĺku zapsána

dne 4. lcdna 2017.

Toto rożtodnull valné hromady bylo následně napadcno minoritnĺĺn akcionáľem, byla
podána Žaloba na neplaĺnosĺ valné hromad1' a rydłino pľedběżné opatření zakazrrjĺci
společnosti emitoval nové akcie a nak|ádat s nimi.

VýŠe uvedené přcdběžné opatření bylo rozhodnutĺm vľchního soudu ze dnc 27.4'2ol7
zľušeno. Vroce 2018 byla soudcm prvnĺho stupně zamitnuta rovněż äloba na neplatnost

valné hromady.

Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.

Spolcčnost neměla k 3l.l2.20l7 żádné aĹvazky vice neż l80 dnĺ po lhůtě splatnosti

Závazky polhütcsplatnostik3l.l2.20t7ěinl ló6tis.Kč(k3l.l2.20lóčinily27ótis.Kč).

Společnost méla k 3l.l2.2017 ńvazky k podniküm ve skupině viz nísledujícĺ tabulka:

Věřilel Ćáslła
Residence Sibelius a.s. 54.487.. CZK

Tyo ávazky vypljvaly z běżného obchodniho styku.

Společnost nemá k 3l.l2.20l7 Żádné závazky kryté podle zástavního pľáva miĺno
zástavnĺ práva uvedená v bodě. tlt.S.

V rámci poloŽky c.ll.8.7. Jiné závazky jsou vykazovány zejména závazky z tilulu
pořízenĺ podĺlü ve spolcčnosti NEMO & SELECTA s.r.o.. lČo 862Ż933, ve výŠi 3.395 tis.
Kč. Celková kupni cena podilů můŽe bjt ješĺě následně upľavena v souladu se sjednanými
smluwĺmi podmĺnkami. Přĺpadná výŠe těchto úprav nebyla k datu sestaveni účetni ávěrky
znáĺna.

Společnost nemá k 3l . l2.2017 ŻÄdné zÄvazky neuvedenć v nozvaue.

hoti spolcčnosti a členüm jejĺho představ€nstva jsou vedeny za stľany minoritnÍho
akcionáře (Admont Associates LLC) následujicí žaloby:

- o ncplatnost usnesen| valné hromady ze dne 14.6-2012 a pľojektu rozděteni. u
Městského soudu v Praze pod spis. an. 7l Cm 14l/20l2;

' o poskytnutĺ informacĺ, u Měsĺskćho soudu v Praee pod spis. ;n. 7l Cm 14612012:

- o jmenováni znalce pm přezkoumáni zpľávy o vztazích mezi pľopojenými osobami za
rok 20l l, u Městského soudu v Praze pod spis. m.72Cm 146ä;013;

I



' o jmenovánl znalce pro přezkoumánĺ zpnivy o vaazich mezi pľopojenými osobami za
rok 20l0, u Mčstského soudu v haze pod spis. zn. 2 Nc 5567/2012:

- o jmcnování zrralce pro přezkoumánĺ zprávy o váazĺch mezi propojcnými mobami za
rok 2009. u Měĺského soudu v Praze pod spis. zt. 2 Nc 553ó/20l2:

- o jmenovánl znalce pľo přezkoumánĺ zprávy o vzĺazĺch mezi pľopojenými osobami za
rok 200t, u Městského soudu v Pľaze pod spis. zl. 7 l Cm l 85/20 12:

' o jmenovánl analce pro přezkoumánĺ zprávy o vzlazĺch mezi pľopojenými osobami za
rok 2007' u Měĺského soudu v Pľazc pod spis. zl. 2 Nc 5026/2012;

- o zaplacenĺ 492.059.55 Kč s přĺsl.' u Městského soudu v Pľazc pod spis. zĺr. 72 Cm
t42t20t3:

- o zaplacenĺ 564.000,_ KČ s přĺsl.' u Městského soudu v Praze pod spis. an. 72 Cm
il4/20t3;

' ł' 2x o zaplaccní soudnĺho poplaĺku ke dvěma výšc uvedeným žalobám na zaplacenl, u
oS pľo Prahu 2 (lx pľavomocnč zamĺtnuu)

- o uľ(eni vlastnictví k nemovitostem, u obvodnlho soudu pľo Prahu 2 pod
spis. zn. 14 C I17,2013.

- žaloba o neplamost valné hromady na zvýšeni ákladnĺho kapitálu ze dne 25.l l.20l5
(zamĺtnuto soudem prvnĺho stupně v roce 20 17)

Podle názoru pfudstavenstva jsou všechny ľyto rľýše uvedené nároky neopďstatněné.

12. SpoleČnost nemá k 3l.12.2017 zajištěna kuľsová ńzika prosťednictvĺm dcriváĺových
operacĺ. Veškeré zajišťovacĺ opeľace byly vypořádány v pńbéhu účetnĺho obdobi.
Vprübéhu účetnĺho obdobĺ společnost vyużivala kzajištění kurzových rizik mčnové
forrłardy czKlEUR. K těmto tnansakcím nebylo vcdeno zajišťovacĺ účetnictvl' vcškeĺé

deriváty byly tedy vykazoványjako deriváty k obchodování.

r3 Bčhcm sledovaného obdobl nedoŠlo k ädnému pohybu na účtu ľezerv na opľavy
hmotného majctku. Stav těchto ręzerv k 3l.l2.20l7 je 0.

14. ostatnl aktiva a pasĺva

V rámci časového rozlišenĺ aktiv společnost vykazuje zejména ćasové ľozlišení náktadü

a přĺjmü souvisejĺcĺch s poskyovanými slużbami cestovnĺho ruchu. Výdaje pHštĺch období
jsou svázány phdevším s časovým ľozlišenlm osobních nákladü a nókladů na přijaté
slużby. Dohadné ričty pasimi představujĺ předevšĺm očekávané náklady z vyúčlování
nákladü na sluŽby a energie. Jejich vniětovánĺ bude pľovedeno zejména v rocc 20 t E.
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Výnosy z běälé činnosti podniku podle hlavnĺch činnostĺ a v členéni na Íuzemsko a

zahraničĺ viz tabulka:

Rozhodujĺcí provozli náklady společnosti pfudslavuji náklady nakupovaných služ.eb

cestovnĺho ruchu a náklady na prodávané letenky. Finančnĺ nrłklady společnosti jsou

představovány předevšĺm náklady pľodaných kľátkodobých ccnných papĺrů, náklady
kurzových ztrát a ostatnimi finančnĺmi náklady.

16. Výpočct odložené daně z přijmů (v tis. Kč):

r5.

18.

Dlouhodobý majetek

Neuplatněná daňová ztnita

opľ. polożky k pohledávkám

opľ. poloJ*a k nedokončené investici

Doh. polożka-sociálnĺ a zdravotni pojištěnĺ

Celkem

t.E76

0

0

lEó
22

2.0t4

pohledÁvka

pohledávka

pohledávka

pohledáľka

Vypočtená daÍlová povinnost k dani z pľ|jmü právnický'ch osob za zdailovacĺ období
ľoku 20l7 čini 0.- Kč. Zaplaccnć zálohy na daň k 3l.l2.20l7 činí 299.460.- Kč.

17. Celkové náklady na odměny auditorské spotďnosti v roce 20t7:

79.380._ Kč (bez DPH) za statutárnĺ audit

45.000,_ KČ (bez DPH) - účetní a dańové poľadcnstvĺ

od data účetnĺ závěrky do data sestavenl Íinančnĺch rrýkazü nedošlo k ž{dné události'
která by měla výaramný dopad na finanční siruaci společnosti.

t9. Úcetnĺ ávěrka k 3 l . prosinci 2017 byla zpracována za předpokladu, Že společnost bude
nadálc působit jako podnik s ncomezenou dobou trvánÍ. Přilożená ťlčetnĺ závěrkä tudíŽ
neobsahuje źádné úpravy. které by mohty ztéto nejistoty vyp!ývat. Společnost vykazuje
vroce 2017 áráĺu ve v'ýŠi 844 tis. KČ a kladnou hodnotu vtastnĺho kapitálu ve výŚi
l14.296 ĺis. Kč k 3l.l2.20l7. Finančnĺ plán spolcčnosti předpoklĺtdá kladného
výs ledku hospodaľeni v následuj ĺcĺch obdob ĺch.

lng. Petr Skřivan

m Ístopředseda pľedstavenslva

Tuzemské zahraniční
l'lis. Kć prodej

letenek

prodej vl.

ubyt. kapacit

business

travel

Jinć slużby cest.

ruchu

Ví,nosv 2l I 065 t5 7S4 t3.783 t 5.378 52 833

V Praec, dnc 9.5.20tE

t0
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SP
Audit

Zpráva nezávislého auditoľa
z auditu účetní závěrky spole&rosti

OK-TOURS a,s.
Se sĺdlem: Praha 2, Jana l,lasaryka čp. 194/39, Psč 12ooo

IC:0O563391
k 31. Ĺ2.2oL7

Tato zpráva nezávislého auditora z auditu účetní závěrky je určena akcionářům účetní jednotky
OK-TOURS a.s.

llýrokauditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti oK_ToURs a.s. (dále také
,,Společnoď') sestavené na základě českých účetních předpĺsü, Kerá se skládá z roałahy k 31.
Ĺ2.2017, uýkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2oL7, přehledu o změnách vlastního
kapitiílu za rok končící 31. 12. 20t7 a přehledu o peněžních tocích za rok končící31. 12. 2017
a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použiých podstatných účetních metod a
dalšÍvysvětlující informace. Úoap o Spo!ďnostijsou uvedeny v příloze iéto účetnízávěrĘ.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivy obraz aktiv a pasiv Spolďnostĺ
k 31. 12. 2017 a nákladů a uýnosü a rnýsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok
končícĺ 31. 12. 20Ĺ7 v souladu s česhými účetnÍmi předpisy.

Základ po výłok

Audit jsme provedlĺ v souladu se zákonem o auditoľech a standardy Komory auditorů české
republlky (KA ČR) pro audiĘ ktenýmĺ jsou mezinárodnÍ standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené sowisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito
předpisy je podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijaým Komorou auditorů České
republiĘ jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i da|ší etické povinnosti vyplývajÍcí
z uvedených předpisü. Domníváme se, že dükaznÍ informace, které jsme shromáždill, poskytu;í
dostatečný a vhodný základ pro Ęádření našeho výroku.

Zdünnění slruďrrdJü

V souvislostis hodnocenĺm nákladü a výnosů společnostiauditor považuje za vhodné upozomit
na účetnÍ postupy společnosti uvedené v č!ánku II. odstavec 6. pń1ohy k účetrrí závěrce.

Mtní infolmae utdené ve ýlúnĺzprávě

ostatními informacemi jsou v souladu s 5 2 písm. b) zákona o audltorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
představen stvo Spol ečnosti.

SPAudIl s,no,
Mutmansl<á 1475/4, IN 0o Paha la rcl,, ŕax: 295 560 374
e-mail: ffiudit@sutldiL cz' wlw śránĘ: http://www.spaudit. cz
Zápĺs v offillĺm rejstňku: Městsky ntld v Prazą údt? c., vložka 73523
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Náš uýrok k účetnízávěrce se k ostatním informacím nerrztahuje. Přesto Je však součastí našich
povinností souviseJících s ověřením účetní závěń<y seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace neJsou ve ýnamném (materĺálnĺrn) nesouladu s účetní
závěrkou či našimi znalostmi o účebrí jednotce získaných během ověřování účetní závěrky nebo
zda se jinak Ęĺto informace nejeví jako vĘnamně (mateńálně) nesprávné. Také posuzujeme,
zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálnÍch) ohledech vypracovány v
souladu s příslušnýml právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostahí informace
splňují požadav*y právnkh předpisü na formální náležitosti a postup yypracování ostatních
informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených
požadavkü by bylo zpüsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatnĺch lnformací.

Na základě provedených postupü do mÍry, jež dokłžeme posoudiĘ uvádíme, Žeo ostatní informace, které popisujískutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazenív účetní
závěrce, jsou ve všech ýnamných (mateńálních) ohledech v souladu s účetnĺ
závěrkou.

o ostatní |nformace byly vypracovány v souladu s právnÍmi předpisy.

Dále jsme povinni uvésĘ zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme
dospěli při provádění audĺtu, ostatnĺ lnformace neobsahujĺ lnýznamné (materiální)
nesprávnosti. V rámci uvedených postupü jsme v oMržených ostatrrích informacích žádné
v.ýznam né ( materiál ní) věcné nesprávnostĺ nezj isti l i.

Npvüntt pHsbvenstva a fumĺčí ndy splútuti za ú&utí závěltcu

Přďstavenstvo Spolďnostĺ odpovídá za sestavení účetní závěrĘ podávající věrný a poctirĺý
obraz v souJadu s česk'ými účetnĺmi přďpisy a za takový vnitřní kontrolnÍ systém, Keý
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovata rĺýznamné
(materiáĺní) nesprávnostl zpüsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinnno posoudiĘ zda je
Společnost schopna nepřetržitě trvaĘ a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky
záležitosti ýkajícíse jejího nepřeľžitého trvání a použití předpokladu nepředitého trvání při
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případ0, kdy statutiárníorgán plánuje zrušení Spolďnosti
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnosĘ než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního rnýkaznictví ve Společnosti odpovĺdá dozorčí rada.

&lpolĚdnost audÍton za audit tú&tnĺ závě*y

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetnĺ závěrka jako celek neobsahuje uýznamnou
(materiální) nesprávnost zpüsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoĘ je vysoká mĺra JistoĘ, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s vyš€ uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odhalí případnou existujíď uýznamnou (materiálnĺ) nesprávnost. Nesprávnosti mohou rznikat
v düsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiálnľ), pokud lze reálně
předpokládaĘ že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé účetrlí závěĘ na jejím základě přijmou.

SPAudlł s.no.
Murmanská 1475/4 Iffi M Praha lą tel., fax: 295 560 374
e-mail: wtldit@qaudit cz, www stránĘ: htb://wwwsnudit.e
Zápis v okWnĺm rcjúíku: M&ský fu v kdze, ddil C., lríoźka 73523
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Pň provádění auditu v souJadu s vyše uvďenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
ceIého auditu odbomý úzudek a zachovávat profesnískepticismus. Dále je našĺ povinností:

o ldent!fikovat a vyhodnotit rizika rĺýznamné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navńnout a provést auditorské postupy reaguJkí
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné d0kazní informace, abychom na jejich
základě mohli \4rjádřit výrok. Riziko, te neodhalíme rlýznamnou (materiální)
nesprávnost, k nŕž došlo v düsledku podvodu, je větší než riziko neodhatení uýznamné
(mateńální) nesprávnosti zpüsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být
tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení
vnithích kontrol statutámím orgánem.

Seznámit se s vnitřnÍm kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem
na dané okolnosti, n|koli abychom mohli Wádřat názor na účinnost vnitřního
kontrolního systému.

a

a

a

Posoudlt vhodnost použiých rjčetních pravidel, přiměřenost provedených účetnĺch
odhad0 a informace, které v této souvislosti představensWo Společnosti uvedlo
v přĺloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetrrí závěrky
přďsavenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné dOkazní informace existuje
rĺ''ýznamná (materiální) neJlstota vyplývající z událostí nebo podmínek, Keré mohou
rlĘnamně zpochybnit schopnost Společnosti tnvat nepfutĺžitě. Jestliže dojdeme
k závěru, že taková ýnamná (materiálni) nejistota existuje. je naší povinností
upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetnĺ
závěrĘ, a pokud Ęfto lnformace nejsou dostatečné, v]ŕjádřit modifikoĺaný výrok. Naše
závěry týkající se schopnosti SpoIďnosü trvat nepřetržitě vycházejí z dükazních
informad Keré jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, Že Společnost zřatí schopnost trvat nepřetržitě.

Vyhodnotlt celkovou prezentaci, členěnĺ a obsah účetní závěrky, včeÜrě přílohy, a dále
to, zda účetní závěrka zobrazuje podktadové bansakce zp0sobem, ktený vďe
k věmému zobrazení.

NašÍ povinností je informovat stafutámí orgán a dozorčÍ radu mimo jiné o plánovaném rozsahu
a načasování auditu a o rĺýznamných zjlštěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně
zjištěných v''ýznamných nedostatků ve vnitřním kontrotním s1stému.

V Praze dne 10.5.2018

\l' -1.t tĺú tl ' '\. )_. ( )

SP AudiĘ s.ľ.o.
číslo auditorského oprávněnÍ: 340

Ing. Zdeněk šimon
auditor

číslo audltorského oprávněnĺ: 2265
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