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SGII 
Zpráva nezávislého auditora pro zvláštní účely
určená akcionářům společnosti COLOSEUM HOLDING a.s. 

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené zahajovací rozvahy k 1. únoru 2021 sestavené na základě českých účetních
předpisů a komentáře k této zahajovací rozvaze společnosti COLOSEUM HOLDING a.s. (dále také
Společnosti). Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 komentáře k zahajovací rozvaze.

Podle našeho názoru přiložená zahajovací rozvaha Společnosti k 1. únoru 2021 byla ve všech
významných ohledech sestavena v souladu s českými účetními předpisy.

Z6kladpro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro
audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito standardy je podrobněji popsána v oddílu
Odpovědnost auditora za audit zahajovací rozvahy. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým
kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další
etické povinnosti vyplývající z těchto požadavků. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Jiné skutečnosti
Tato zpráva je určena výhradně pro účely předložení Prospektu společnosti COLOSEUM HOLDING a.s.
ke schválení České národní bance.

Odpovědnost statut6rního org6nu Společnostiza zahajovacírozvahu
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení zahajovací rozvahy v souladu s českými účetními
předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení zahajovací rozvahy
tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování zahajovací rozvahy je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v komentáři k zahajovací rozvaze záležitosti
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení zahajovací
rozvahy, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti,
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit zahajovacírozvahy
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že zahajovací rozvaha jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou, a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu se
standardy ISA ve všech případech v zahajovací rozvaze odhalí případnou existující významnou (materiální)
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé zahajovací rozvahy na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu se standardy ISA je naší povinností uplatňovat během celého auditu
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

• Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší
než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
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podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol Společnosti.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom
mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel a posouzení celkové prezentace zahajovací rozvahy.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení zahajovací rozvahy
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti
v komentáři k zahajovací rozvaze, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný
výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu,
že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením společnosti COLOSEUM HOLDING a.s. 
mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, které jsme v jeho průběhu
učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním_systému.

V Praze dne 7. dubna 2021
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Zpracováno v souladu s vyhláškou

č. 500/2002 Sb , ve znění pozdějších pledpisů

ROZVAHA
(v celých tisících Kč)

Obchodnl firma nebo jiný

název účelní jednotky

COLOSEUM HOLDING a.s.
ke dni 1.2.2021

IC
Sídlo, bydliště nebo mlsto

podnikání účetní jednotky

09850724
Květnové náměst! 5
252 43 Průhonice

Označ
Člslo Běžné účetní období

ení AKTIVA
i'ádku Brutto I Korakce I Netto

a b C 1 2 3

AKTIVA CELKEM (ř, 02 + 03 + 37 + 74) 001 234 500 -33 000 201 500
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. Stálá aktiva (I. 04 + 14 + 27) 003 234 500 -33 000 201 500
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. OS+06+09 až 11) 004 o o o
B.I. 1. Nehmotné výsledky vývoje 005

2. Ocenitelná práva (ř. 07+ 08) 006 o o o
2.1. Software 007

2.2. Ostatní ocenitelná práva 008

/009
-

3. Goodwill I
4. !Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 I
5.

Poskytnuté zák>hy na dk>uhodobý nehmotný majetek a nedokončený
1011 o o odk>uhodobý nehmotný majetek (1. 12 + 13)

5.1. J Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 -
5.2. f Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013

----
B.11. Dlouhodobý hmotný majetek (1. 15 +17 až 20 + 24) 014 o o o
B.11. 1. i Pozemky a stavby

- ----
(l.16+ 17) ,015 I o o o

1.1. Pozemky 1016-~ -
1.2. Stavby 017 .. T

2. I Hmotné movité věci a jejich soubory 018--- -
3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019
4. Ostatnl dk>uhodobý hmotný majetek (I. 21 až23) 020 o o o
4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 1021
4.2. Dospělé zvířata a jejich skupiny 022

I Jiný dlouhodobý hmotný majetek
+

4.3. 023

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 024 o o odlouhodobý hmotný majetek (ř.25+26)

5.1. Poskytnuté zék>hy na dlouhodobý hmotný majetek 025
I -

5.2. !Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Í026
B.111. I Dlouhodobý finanční majetek (1. 28 až 34) •027 234 500 -33 000 201 500
B.111.1. Podíly- ovládaná osoba nebo ovládající osoba 028 234 500 -33 000 201 500
2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029
3 Podíly - podstatný vliv 030

1031 - -4, .Zápůjčky a úvěry- podstatný vliv
I

5. iOstatnl dlouhodobě cenné papíry a podíly ,032
6. Zápůjčky a ůvéry - ostatní 1033
7. I Ostatní dlouhodobý finančnl majetek (1. 35+ 36) 034 I o o o
7.1. !Jiný dlouhodobý finančnl majetek 035
7.2. I Poskytnuté zálohy na dlouhodobý f01ančoí majetek 036



Označ Císlo Běžné účetní období
ení AKTIVA řádku Bn.rtto I Korekce I Netto

b
C 1 2 3a

C. Oběžná aktiva (I. 38 + 46 + 68 + n) 037 o o o --- a1 -~---
C.I. Zásoby (f. 39až41 +44+45) 038 o o 
C.I. 1. Materiál 039

- ~ --

2. Nedokončená výroba a polotovary 040

3. Výrobky a zboží (I. 42 + 43) 041 o o o ~-~
3.1. Výrobky 042 - .
3.2. Zbožl 043 - .
4. Mladá a ostatní zvífata a jejich skupiny 1044 ,. -
5. Poskytnuté zálohy na zásoby !045

C.11. Pohledávky (1.47) 046 o o o 
- - ---- -

C.11. 1 ·I Dlouhodobé pohledávky (I. 48až52) 047 o o o
1.1. I Pohledávky z obchodních vztahů '048 -
1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládajici osoba 049 -1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 - -
1.4. Odložená daňová pohledávka 051

1.5. Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56) 052 o o o 
1.5.1. Pohledávky za spoleéníky 053

•· -
1.5.2. ! Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 -
1.5.3. Dohadně úéty aktivní 055 . .
1.5.4. Jiné pohledávky 056

C.11. 2. Krátkodobá pohledávky (ř. 58 až 61) 057 o o o 
-

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058
, .

2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládajici osoba 059

2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060

2.4. Pohledávky - ostatní (ř. 62 až67) 061 01 o, o - ----- i 2.4.1. Pohledávky za spoleéníky 062
:

2.4.2. Sociální zabezpečeni a zdravotní pojištění 063 .
2.4.3. Stát- daňové pohledávky 064 ... .
2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1065

lose
.

2.4.5. Dohadné úéty aktivní
I .

2.4.6. Jiné pohledávky 067

C.11.3. Casové rozloženi aktiv (f. 69 až 71) 068 o o o -
3.1. Náklady pftštích období 069

3.2. Komplexni náklady příštích obdobi 070

3.3. Příjmy přištich období 071

C.111. Krátkodobý finanénl majetek (I. 73 + 74) 072 o o o 
C.111. 1 Podíly - ovládáná nebo ovládající osoba 1013

2. Ostatní krátkodobý finantni majetek 074

C.IV. Peněžnl prostfedky (I. 76 + 77) 1075 o o o - -
C.IV.1. Peněžnl prostledky v pokladně 1076

2. Peněžnl prostledky na úélech ,077 I -
D. i časevé rozložen i aktiv (f. 79 až 61) 078 o o o 
D. 1 . Náklady přištich období 079

r 

2. Komplexní náklady příštích období 080

3. PfíJmy příštích období /081 I



Označ Císlo
eni PASIVA řádku Běžné účetní obdobl

a b C

PASIVA CELKEM (f. 79 + 101 + 141) 082 201 500- -

A Vlastni kapitál (f. 80+84+92+95+99) 083 201 500------ - -
A.I. Základnl kapitál (f. 84 až 87) 084 234 500

- --

A.I. 1. Základní kapitál 085 234 500

2. Vlastni podlly (-) 086

3. Změny základního kapitálu 087

A.li. Ážio a kapitálové fondy (f. 89 + 90) 088 o~ - -

A.li. 1. Ážio 089

2. I Kapitálové fondy (f. 91 až 95) 090 o
2.1. Ostatní kapitálové fondy 091

2.2. Oceňovací rozdíly z přeceněni majetku a závazků (+/-) 092

2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění přl preměnách obchod.korporaci (+/-) 093

2.4. Rozdíly z pfeměn obchodnlch korporaci(+/-) 094 

2.5. Rozdíly z oceněni při pfeměnách obchodních korporací(+/-) 095

A 111. Fondy ze zisku (I. 97+98) 096 o
A.111.1. Ostatní rezervní fondy 097

2. Statutámi a ostatní fondy 098

A.IV. Výsledek hospodafení minulých let(+/-) (I. 100+101) 099 -33 000 
A.IV.1.'Nerozdělený zisk nebo ztréta minulých let 100 -33 000 
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let(+/-) 101

A.V. 1
Výsledek hospodaření běžného účetního období 102

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výpo,tě podílu na zisku 103

B.+C. Cizí zdroje (ř. 105+ 110+ 126) 104 o-~- - -

B. Rezervy (f. 106 až 109) 105 o
B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 106

2. Rezerva na daň z příjmů 107

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 108

4. Ostatnl rezervy ' 109

C. Závazky (ř. 108 + 123) 110 o
C.I. Dlouhodobé závazky (f.109+112až119) 111 o 
C.1. 1 • Vydané dluhopisy (f.113 + 114) 112 o

- -

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 113

1.2. 1ostatnl dluhopisy 114

2. Závazky k úvěrovým institucím 115

3. Dlouhodobé pfijaté zálohy 116

4. jzávazky z obchodnlch vztahů 117

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 118

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 119

7. Závazky - podstatný vliv 120

8. 10dložený daňový závazek 121

9. Závazky - ostatní (f. 123 až 125) 122 o
9.1. !Závazky ke společníkům I

123

9.2. Dohadné účty pasivní 124 I
9.3. Jiné závazky 125 I
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Označ Císlo
eni PASIVA radku Běžné účatní obdobl

a b C

C. li. Krátkodobé závazky (r. 124 + 127 až 133) 126 o- -~-
C.11. 1. Vydané dluhopisy (f. 128 + 129) 127 o- -
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 128

1.2. Ostatní dluhopisy 129

2. Závazl<y k úvěrovým inslitucim 130
'

3. Krátkodobé plijaté zálohy 131

4. Závazky z obchodních vztahů 132

5. Krátkodobé směnky k úhradě 133

6. Závazky - ovládaná nebo ovlédajicí osoba 134

7. Závazky - podstatný vliv 135 -
8. Závazky ostatní (f. 137 až 143) 136 o

- -- --
8.1. Závazky ke společníkům 137

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 138

8.3. Závazky k zaměstnancům 139

8.4. Závazky ze sociálního zabezpečeni a zdravotního pojištěni 140

8.5. Stát - daňové závazky a dotace 141

8.6. Dohadné účty pasivní 142

8.7. Jiné závazky 143

C. 111. Casové rozlišeni pasiv (I. 145 + 146) 144 o
1. Výdaje příštích období 145

2. Výnosy příštích období 146

D. Casové rozlišení pasiv cr. 148 + 149J 147 o
1. Výdaje příštích období 148

2. Výnosy příštích období 149

Sestaveno dne 1.2.2021
----------------------------·
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

_Předmět podnikání účetní jednotky: Správa_majetkových účastí v ťl~cei}ých spole!J'6shch --------------------------------------------------·
Podpisový záznam: Jan Mužátko, člen správní rady _

---------................................................................................................................................................ ------~- e • •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••.•.•..•.•.•••.•••••••••.•••••••.•••••• ,



Komentář k zahajovací rozvaze společnosti

1. Název a sídlo společnosti

COLOSEUM HOLDING a.s.

Květnové náměstí 5, 252 43 Průhonice

IČ098 50 724

2. Datum založení společnosti

Společnost byla založena notářským zápisem, sepsaným dne 13. ledna 2021. Dne 1. února 2021 byla
zapsána do obchodního rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 26017.

Právní forma společnosti je akciová společnost.

Společnost byla založena jako jeden z kroků procesu uvedení skupiny společností v konsolidačním
celku pod společností COLOSEUM RESTAURANT$ s.r.o. na malou Burzu START, provozovanou v rámci
BCPP Praha. Účelem uvedení skupiny na burzu je především načerpání nového kapitálu.

3. Osoby, podílející se na základním kapitálu

Jediným společníkem společnosti je Jan Mužátko, narozen 13. května 1970, bytem U bažantnice
550/45, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5.

Základní kapitál společnosti je 234.500.000, - Kč. Základní kapitál je tvořen nepeněžitým vkladem, kde
hodnota nepeněžitého vkladu byla při založení společnosti stanovena znaleckým posudkem
č. 2020/1308/36 ze dne 11.11.2020 vyhotoveným společností B.S.O. spol. sr.o. se sídlem Praha 3,
Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ 25109197.

4. Předmět podnikání

- správa majetkových účastí v dceřiných společnostech

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

S. Základní východiska pro vypracování zahajovací rozvahy

Přiložená zahajovací rozvaha byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví
v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, v platném znění a českými účetními standardy pro podnikatele v platném
znění.



Dlouhodobý finanční majetek

Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účastni v obchodních korporacích, které jsou
ovládané nebo řízené Společností.

Podíly v dceřiných společnostech jsou oceněny dle znaleckého posudku.

Opravné položky

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci
rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako
opravná položka.

Při posuzování, zdali je hodnota dlouhodobého finančního majetku snížena, používá společnost
metodu diskontovaných peněžních toků. Společnost vychází z každoročně aktualizovaného
střednědobého hospodářského plánu a skutečnosti za předchozí období u jednotlivých dceřiných
společností a porovnává hodnotu odhadovaných diskontovaných peněžních toků po zdanění s účetní
hodnotou dlouhodobého majetku a v případě, kdy je diskontovaný peněžní tok nižší, tvoří opravnou
položku. V případě, kdy není střednědobý plán hospodaření k dispozici, přihlíží společnost k hodnotě
vlastního kapitálu a v případě, že je hodnota vlastního kapitálu dceřiné společnosti po přihlédnutí
k očekávanému vývoji hospodaření nižší než účetní hodnota dlouhodobého finančního majetku, tvoří
společnost k dlouhodobému finančnímu majetku opravnou položku.

6. Aktiva a pasiva zahajovací rozvahy (v tis. Kč)

Aktiva

Dlouhodobý finanční majetek

brutto korekce nettoI Podíly- ovládaná osoba nebo ovládající 234 500 -33 000 201 500osoba

Dlouhodobý finanční majetek ve výši 234.500 tis. Kč představuje 100% podíl ve společnosti
COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. se sídlem Na poříčí 1042/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 629
15 797, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C
35567.

Posouzení hodnoty vykázaného dlouhodobého finančního majetku

K 1. 2. 2021 společnost posoudila, zdali není hodnota dlouhodobého finančního majetku představující
100% podíl ve společnosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. snížená a zvážila případnou tvorbu
opravných položek. Při posouzení vyšla společnost z následujících předpokladů:

Byla použita výnosová metoda diskontovaných volných peněžních toků
Průměrné vážené náklady kapitálu {WACC) v rozmezí 10,2%-11,9%
Byly zohledněny známé a rozumně předvídatelné dopady pandemie COVID-19, zejména
pokračující omezení provozu restaurací v první polovině roku 2021 /43- audi10$'o 2 "q 
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Návrat skupiny COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. k ziskovosti na úrovni provozního zisku
v roce 2022

Na základě tohoto posouzení společnost dospěla k závěru, že k 1. 2. 2021 je účetní hodnota
dlouhodobého finančního majetku snížená a vykázala související opravnou položku ve výši
33 000 tis. Kč.

Jak vyplývá z charakteru výpočtu použitého pro vyčíslení opravné položky k 1.2.2021, jedná se o účetní
odhad založený na předpokladech vycházejících z faktů známých vedení společnosti k datu sestavení
účetní závěrky a očekávání ohledně budoucího vývoje. V důsledku budoucích okolností, zejména
vývoje pandemie COVID-19, který má bezprostřední dopad na tržby společnosti a dále vývoje na
finančních trzích, který ovlivňuje WACC, je možné, že se hodnota finanční investice bude od částky
vykázané v rozvaze k 1.2.2021 významně odlišovat. Případné dopady plynoucí z tohoto rozdílu budou
v souladu s českými účetními předpisy vykázány ve výsledku hospodaření budoucích období.

Pasiva

I Základní kapitál 234 soo J

Základní kapitál je tvořen nepeněžním vkladem 100% obchodního podílu společnosti
COLOSEUM RESTAUERANTS s.r.o., oceněným znaleckým posudkem.

Nerozdělený zisk nebo ztráta minulých let -33000

Vytvořená opravná položka byla v pasivech zahrnuta do nerozděleného zisku nebo ztráty
minulých let.

Jan Mužátko, člen správní rady COLOSEUM HOLDING a.s.

V Praze dne 1.2.2021
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