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1) Z:íklaclní úcla je o konsolidující společnosti a struktura skupiny

Obchodní společnost: COLOSECJM RESTACJRANTS s.r.o,
Sídlo společnosti: Na Poříčí I 042/16, Nové Město, 11 O 00 Praha I

!Č:
DTČ:
Právní forma:
Spisová značka:

62915797
CZ62915797
společnost s ručením omezeným
C35567 vedená u Městského soudu v Praze

Struktura skupiny

IČ Základní kapitál
Podíl(%) Datum vzniku(v tis. Kč)

Obchodní firma
COLOSEUM MYSLBEK s.r.o. 26172364 100 100 26.4.2000

COLOSEUM LIBEREC s.r.o. 26171953 100 100 20.4.2000
l~EST/\URACE ílUDĚJOVICE s.r.o.

26202913 100 100 4.10.2000
(dříve COLOSEUM DEJVICE s.r.o.)

COLOSEUM KORUNA s.r.o. 26204614 100 100 12.10.2000
CO LOSE UM ANDĚL s.r.o. 26205751 100 100 18.10.2000
COLOSEUM PANKRÁC s.r.o. (dříve

26732378 200 100 14.11.2002
COLOSlUM POŘÍČÍ s.r.o.)
COLOSEUM BUDĚJOVICKÁ s.r.o. 26490170 200 100 8.12.2001
COLOSEUM P/\RDUl31CE s.r.o. 25978942 200 100 6.12.2002
COLOSEUM NÁRODNÍ s.r.o. 24130257 200 100 17.6.2011
COLOSEUM CHODOV s.r.o. 02892341 100 100 15.4.20]/]

l)IVOV /\R NÁl{ODN Í TŘÍD/\ s.r.o. 03453596 100 50 2.10.2014
COLOSEUM LEGEHOVA s.r.o. 28541006 200 100 2.3.2009
COLOSEUM KLADNO (dříve

03798747 100 100 13.2.2015
Restaurace Kladno s.r.o.)

Coloseum Majetková, s.r.o. 05063477 200 90 7.5.2016
BIG-1-1/\M s.r.o. 63674548 100 100 20.4.1995
COLOSEUM LUK/\ s.r.o. 04543581 40 100 5.11.2015
l{cst;iuracc Průhonice a.s. 28199430 18.000 100 12.12.2007
l~estaurant Vysočany s.r.o. 02888572 100 50 111.11.201/J

2) Přcclmčt poclnik:íní a činnosti konsolidačního celku

• hostinská činnost
• reklamní činnost

•
•

spccial ivovaný maloobchod
maloobchod se smíšeným zbožím
ve I k oo bchcd
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• realitní činnost
„ pekařství, cukrářství
• pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
• ubytovací služby
• pronájem a půjčování věcí movitých
• pivovarnictví a sladovnictví
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování .i iných 11c1.

základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

3) Údaje o z:lkladním kapitálu konsolidující společnosti

Základní kapitál : 21.000.000,00 Kč

Společník mateřské společnosti:
.Ian Mužátko, nar. 13. května 1970, U bažantnice 550/45, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5 -
obchodní podíl v mateřské společnosti ve výši I 00%

-l) llistoric činnosti

Mateřská společnost vznikla v roce 1995 za účelem poskytování služeb v gastronomické
oblasti. První restaurací samostatného konceptu značky Pizza Coloseum byla restaurace ve
Vodičkově ulici, která byla otevřena v roce 1995. Současně byla činnost společnosti rozšířena o
poskytování závodního stravování a cateringových služeb.

Rozvoj společnosti začal v roce 1998, kdy se nabídka poskytovaných služeb rozšířila o koncept
samoobslužných restaurací pod značkou Jarmark. Postupně probíhal i rozvoj sítě restaurací Pizza
Coloscum,

V roce 2005 se portfolio služeb dále rozšířilo o poskytování cateringových a stravovacích
služeb v rámci sportovních areálů - sportovní arény Tipsport Aréna Liberec, HC Sparta a nčkolik
gol lových hřišť, kde se společnost stala dodavatelem kompletních gastronomických potřeb a
služeb. Od roku 2006 došlo k postupnému útlumu konceptu Jarmark a odklonu od poskytováni
závodního stravování.

S hospodářskou recesí v roce 2008 vedení společnosti rozhodlo o zrušení neefektivních
provozů a definitivnímu zrušení konceptu Jarmark, závodního stravování a konceptu lahůdek . Jako
hlavní strategický cíl byl stanoven rozvoj konceptu Pizza Coloseurn.

V dalších letech se společnost zaměřila na rozvoj a rozšíření sítě restaurací Pizza Coloscurn a
na rozvoj franšíz pod touto značkou. Úspěšný je i projekt rninipivovaru na Národní třídě. Došlo
rovněž k rozvoji poskytování stravovacích a cateringových služeb v dalších sportovních arénách.

Mateřská společnost provozovala v průběhu roku 2018 následující střediska: ~o
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Restaurace Pizza Colosew11
Pizza Coloseum Na Poříčí, Na Poříčí I 6/1042, Praha 1 (od srpna 2011)
Pizza Coloseum Chodov, Hráského, 140 00 Praha 4 (od dubna 2015) ukončena činnost od
prosinec 2016, provozovatel přešel pod dceřinou společnost COLOSEUM CHODOV s.r.o.
Pizza Coloseum Průhonice (od 1.12.2016)

Fm11Hza 1,oskpt1111trí
Pizza Coloseum OC Velký Špalíček, Brno centrum (od října 2001, provoz ukončen
v listopadu 2013)
Pizza Coloseum Nová Karolína, Ostrava (od května 2012)
Pizza Coloseum Fontána, Teplice (od 4.3.2014)
Pizza Coloseum Kladno, OC Centra! Kladno, P. Bezruče 1489
Pizza Coloseum Vysočany, Sokolovská, 190 00 Praha 9 (od listopadu 20 I 4)
Pizza Coloscum Myslbek, Ovocný trh 8, Praha I (od října 2000)
Pizza Coloscum Zlatý Anděl, Nádražní ul. Praha 5 (od února 2002)
Pizza Coloscurn OC DBK, Budějovická, Praha 4 (od prosince 2002)
Pizza Coloseum Koruna, Václavské nám. 1, Praha I (od února 2004)
Pizza Coloseum Průhonice, Průhonice Praha - západ (od dubna 2009 do 30. I 1.2016)
Pizza Coloseum Legerova, Legerova 802/64, Praha 2 (od března 20 I O)
Pizza Coloseum Luka, Mukařovského 2590, Praha 5 - Stodůlky (od října 2017)
Pizza Coloseum Bradlec (od října 2017)
Pizza Coloseum Chodov, Hráského, Praha 4 (ukončeno v červnu 2018)
Pizza Coloscum AVION, Ostrava (od listopadu 2018)
Pizza Coloseum Masarykovo náměstí, Ostrava (od prosinec 2018)

Fm11Hza JJ/-:iiatrí
Potrefená 1-lusa, OC DBK, Budějovická, Praha 4 (od září 2012) -převedena k 1.12.20 I 6 na
dceřinou společnost COLOSEUM BUDĚJOVICKÁ s.r.o.

Mi11ipivovar
Pivovar Národní třída, Národní, Praha 1 (od roku 2014)

Občanská p!ovúma
Prostory pro bankety a restaurace, U plovárny, Praha 1 - Holešovice (od června 2018)

Cateri11gové stfedisko (Coloseum Catering)
výrobní prostory Čimice, Praha 8
obchodní prostory Na Poříčí 16, Praha 1

Skladové stfrdislw
skladové prostory Jesenice u Prahy
skladové prostory Čimice, Praha 8

Původně z důvodu právní ochrany nájemních a podnájemních vztahů k jednotlivým provozům.
kdy dceřiná společnost byla nositelem nájemní smlouvy a prostory dále podnajímala mateřské
společnosti k vlastnímu provozu restauračních zařízení typu Pizza Colose~VAR, byly
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založeny dceřiné společnosti. Tento stav byl platný clo 30. I 1.2016. Od 1.12.20 I 6 hospodaří
všechny dceřiné společnosti skupiny samostatně na vlastní účet.

5) Údaje o statutárních a dozorčích orgánech konsolidující společnosti

Jednatel:
Jan Mužátko, nar. I 3. května 1970, U bažantnice 550/45, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5

Dozorčí rada společnosti nebyla zřízena.

6) N:íslcdné udúlosti

Po rozvahovém dni nenastaly ve skupině žádné významné události.

7) v,,zlrnm a vývoj

V roce 20 I 8 skupina pod mateřskou společností COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. ncprovádčla
žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

8) Životní prostředí

Z hlediska aktivit v oblasti životního prostředí společnosti skupiny v rámci své podnikatelské
činnosti dodržují právní předpisy v oblasti s nakládání s odpady. Společnostem nebyla dosud
uložena žádná pokuta za nedodržení zákonných povinností v oblasti ochrany životního prostředí.

9) Zahraniční obchod

Společnosti ve skupině působí pouze na českém trhu a nevlastní žádné organizační složky v
zahraničí.

.I O) Investiční instrumentv

Společnosti ve skupině nevyužívají ke své činnosti investiční nástroje.

l I) Činnost společností ve skupině v roce 2018 a předpokh1d pro další období

Zámčrcm společností ve skupině je dále udržovat napojení na prvovýrobce jak v České
republice, tak v Itálii, a tím zajištění kvalitních a čerstvých surovin pro restaurace a výrobu
polotovarů pro vlastní síť restaurací.

Do budoucna se mateřská společnost chce zaměřit na rozvoj poskytování franšízových
konceptů. V roce 20 I S byla rozšířena síť franšizantů o dvě restaurace Pizza Coloscum v Ostravč a
jednu v obci Bradlec u Mladé Boleslavi. --
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Cílem je rovnčž rozšířit síť restaurací Pizza Coloscum po Praze, hospodařícími pod
samostatnými dceřinými společnostmi. Součástí několika restaurací jsou i maloobchodní prodejny
typu „l(oloniál", nabízející zákazníkům kvalitní potraviny a vína od italských dodavatelů.

V červnu 2018 se konsolidační celek rozšířil o společnost BIG-HAM s.r.o., která provozuje
nově zrekonstruovaný areál občanské plovárny s výjimečnými reprezentativními prostory pro
banketové akce a restauraci, založenou na kombinaci české a francouzské kuchyně.

.12) Údaje o majetku a finanční situaci

V roce 2018 clošlo pouze k mírnému navýšení tržeb z prodeje výrobků a služeb celé skupiny, a
to z 296.562 tis. Kč v roce 2017 na 311.692 tis. Kč .

V roce 20 I 8 skupina vykázala konsolidovaný hospodářský výsledek ztrátu ve výši I 5.789 tis.
Kč. Ztráta byla především způsobena provozními ztrátami některých provozoven vzniklými
v důsledku neovlivnitelných okolností.

Z důvodu rekonstrukce a rozšíření obchodního centra Chodov výrazně klesla návštěvnost
restaurace, provozované společností COLOSEUM CHODOV s.r.o„ Následnč byl provoz
restaurace ke konci června 2018 zcela ukončen.

V letním období 2018 probíhala rekonstrukce nebytových prostor majitelem nemovitosti -
areálu DBK, kdy bylo společnosti COLOSEUM BUDĚJOVICKÁ s.r.o. dočasně znemožněno
provozovat obč restaurace.

V důsledku rekonstrukce horní části Václavského náměstí nebylo možné provozovat letní
zahrádku restaurace, provozované společností COLOSEUM KORUNA s.r.o., a to téměř po celou
letní sezónu.

Z důvodu dlouhodobého uzavření východu z metra stanice Anděl došlo k přesměrováni
hlavního proudu chodců mimo vstupní prostory restaurace COLOSEUM ANDl2L, což vedlo
k výraznému poklesu návštěvnosti.

Společnost COLOSEUM LUKA s.r.o., provozující restauraci a maloobchodní prodejnu v novč
vybudovaném bytovém a obchodním komplexu Luka Living, zahájila svůj provoz v zimních
měsících roku 2017. Na rok 2018, kdy se komplex postupně zabydloval, byla plánována provozní
ztráta.

V červnu 2018 došlo k akvizici společnosti BIG-HAM s.r.o. do konsolidačního celku. Ihned
byly zahájeny přípravné práce k rekonstrukci celého objektu občanské plovárny a restaurace, což
rovněž znamenalo provozní ztráty.

13) Ptílohv

Přílohou výroční zprávy je:
• Rozvaha konsolidovaná
• Výkaz zisku a ztráty konsolidovaný
• Příloha konsolidované účetní závěrky
• Zpráva nezávislého auditora
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KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
Zpracováno v souladu s vyhláškou
c. 500/2002 Sb., ve znění pozdějMch předpisů

ke dni
31.12.2018

vTCZK
IC

označ.

a

AKTIVA

b
AKTIVA CELKEM

A.

!3.
B.I.
13.1. 1.
2.
2.1.-
2.2.-
3.-
4.-
5.
5.1.-
5.2-
B.11.
!3.11. 1.
1.1.-17..-
2.-
3.-
/4.
4.1.
4.2.-
4.3.-
5.
5.1.
5.2.

B.111.
13.111.1.--
2.-
3.-4.-
5.-
6.-
7.
7.1-
72--
B. IV.
13.IV.1.--
2.
C.
C.I.
C.I. 1.
2.-
3.
3.1.
3.2.
4.-
5.-
C.11.
C.11.1.
1.1.-
1.7..

Pohledávky za upsaný základnl kapitál

Stálá aktiva
Dlouhodobý nehm_()_t11ý majetek
NehmolnO výsledky vývoje

Ocenitelná práva
Software
Ostatní ocenitelná práva
Goodwill

Oslalni dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnutó zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmolný majolek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek
PozemkLa stavby
Pozemky
Slavby

Hmotné movité věci a jejich soubory
Oceňcvacl rozdíl k nabytómu majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný maietek
PéslitolskO celky trvalých porostů

Dospělá zvirala a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnutó zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuto zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Nedokontoný dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek
Podíly. ovládaná osoba nebo ovtádajlcl osoba

Zápůjtky a Vv~ry • ovládaná nebo ovládajíci osoba
Podily - podstatný vliv

ZápůjCky a úvěry • podstatný vliv

Ostatní dlouhodobá connO papíry a podíly

Zápů1Cky a úvěry • ostatní

Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Jiný dlouhodobý finantni majetek

Poskytnuto zálohy na dlouhodobý finantni majetek

Konsolidační rozdíl(+/-)
/\ktivni konsolidačni rozdil (+-}

Pasivni konsohdačni rozdil (-)

Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

V_ýrobky a zboží
Výrobky

Zboží
Mladá a ostatni zvířata a Jejich skupiny
Poskytnuté zálohy na zásoby

Pohledávky
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodnich vztahů / ./!',V L. - ~ _\
Pohlod3vky - ovládaná nebo ovládajicí osoba

Obchodnl firma nebo jiný
název účetnl jednotky

Sídlo, bydliStě nebo mi sto
podnikání útetni jednotky

o

řád. I Netto Netto
bežné období minulé období

C 1 2
001 315 903 265 053
002 o o
003 212 227 132 762
004 651 956
005 o o
006 651 956
007 401 656
008 250 300
009 o o
010 o o

011 o o
012 o o
013 o o
014 137 849 93 214
015 103 292 57 630
016 o o
017 103 292 57 630
018 31 352 35 501
019 o o
020 o o
021 o o
022 o o
023 o o

024 3 205 83
025 o o
026 3 205 83
027 o 12 764
028 o o
029 o 12 76/4
030 o o
031 o o
032 o o
033 o o
034 o o
035 o o
036 o o
031 73 727 25 828
032 73 730 25 831
033 .3 .3
037 74128 101 586
038 8 405 7 369
039 7 247 6 096
040 o o
041 1 158 1 273
042 o o
043 1 158 1 273
044 o o
045 o o
046 34 874 73 867
047 o 1 934
048 o o
049 o o



1.3. Pohledávky • podstatný vnv 050 o o
1.4. Odložená daňová pohledávka 051 o 869
1.5. Pohledávky - ostatní 052 o 1 065
1.5.1. Pohledávky za spoletnlky 053 o o
1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté pohledávky 054 o o
1.5.3. Dohadné útty aklivnl 055 o o
1.5.4. Jiné pohledávky 056 o 1 065
C.11. 2. Krátkodobó pohledávky 057 34 874 71933
2.1. Pohledávky z obchodnlch vztahů 058 13 730 12 860
2.2. Pohledávky . ovládaná nebo ovládajlcl osoba 059 1 109 4 974
2.3. Pohledávky • pcdstatný vliv 060 o o
2.4. Pohledávky· ostatní 061 20 035 54 099
2.4.1. Pohledávky za společniky 062 o 39 255
2.4.2. Socittlnl zabezpečeni a zdravotni pojištOni 063 o o
2.4.3. Stát . danové pohledávky 064 1 544 3 320
2.4.4. Krátkodobé poskytnutó zálohy 065 15 989 8 327
2.4.5. Dohadné útly aktivnl 066 2 229 2 953
2.4.6. Jmé pohledávky 067 273 244
C.111. Krátkodobý finanční majetek 068 o o
C.111. 1. Podíly • ovtácana nebo ovtádajlcl osoba 069 o o
2. Ostatní krátkodobý finančni majetek 070 o o
C.IV. Pcnčžnl prostředky 071 30 849 20 350
C.IV.1. F'cnč!ni prostrcdky v pckladné 072 28 036 18 079
2. Pcnéžnl prostledky na účtech 073 2 813 2 271
O. Časové rozložení aktiv 074 29 548 30 705
D. 1. Náklady p/ištich obdob! 075 27 214 29 190
2. Komplexní náklady plištlch období 076 o o
3. P/íjmy plí Mích obdobl 077 2 334 1 515
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označ.

a

PASIVA

b
PASIVA CELKEM

A
Al.
11.1.1.--
2.-
3.-
Ali.
11.11.1.--
2.
2.1.-
2.2.-
2.3.
2.4.-
2.5.
2.G.
A Ill.

Vlastní ka_e,itál
Základní kapítál
Základní kapilál

Vlastni podíly ( ·)

Zmllny základniho kapitalu

Ážío a kapítálovéJQ_t1_dy
Ái.io

Kapitálovó fondy
Ostatn! kapilálové folldy

Oceóovac! rozdíly z přeceněnl majolku a závazků t+r-)

Oceňovacl rozdily z prcceněnl pri přeměnách obchod.korporaci(+/-)
Rozdíly z plemen obchodních korporaci(•/-)

Rozdíly z ocenéni pli plcmOnách obchodních korporaci(+/-)

Kurzovó rozdíly z konsolidace
Fondy ze zisku

11.111.1. Ostam! rezervní fondy
2. Statutární a ostatní fondy
A.IV. Vý_slcdck hospodaření minul~_lct(+/-)
li.IV.I. NcroldOlcnY zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let('•/-)
2. Jiný výsledek nospodarent n1inuiych 101 (+/-)

li.V. Výsledek hospodalenl béžného účetniho obdob!

li.VI. Rozhodnulo o zálohové výplatč podílu na zisku

AVII. Konsolídační rozervnl fond
B.+C. Cizí zdrolc
a Rezervy_
B. 1.
2.-
3.-
4.

C.
C.I.
C.I. 1.
1.1.
1.2.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.
9.1.-
9.2.

flczcrva na důchody a podobné závazky

Rezerva na dar'I z pfijmů
Rezervy podle zvlášlnich právních plodpisů

Ostatní rezervy

Závazky
Dlouhodobé závazky
Vvdanó clluho~
Vym6nilolnó dluhopisy
Ostatní dluhop,sy
Závazky k ůvérovýrn institucím
Dlouhodobě pr,jalé zálohy

Závazky z obchodních vztahů
Dlouhodobé směnky k úhradě

Záva1.ky - ovládaná nebo ovládajlci osoba

Závazky . podstatný vliv
Odlol:cny daůový závazek

Závazky - ostatní
Závazky ke spolctnikům
oonaone utiy pas,vni

9.3.
C. li.
C.11. 1.
1.1.
1.2.-
2.-
3.-
4.-
5.
6.
7.

8.
8.1.-
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
O.
D. 1.

J1nO závazky

Krátkodobé závazky
Vydané clluho.e,ísy
VymOnitclnó dluhopisy
Ostatní dluhopisy

Závazky k úvěrovým lnstitucim
Krátkodobé pl1jalé zálohy

Závazky z obchodnich vztahů
Králkodobó sménky k úhradO

Závazky - ovtéoana nebo ovláda1íci osoba
zavaáy - podstatný vliv

Závazky ostatní
ZávaLky ke spolctnikům
KrátkodobO řmančnl výpomoci
Závazky k zamčsmancóm
Závazky ze sociálniho zabezpečeni a zdravotniho poji~téni
Stál - caňové závazky a cotaco

Dohadné úcty pasivní

Jiné závazky

Časové rozlíšcní.e,asív
Výdaje plišlich období /$- __... ~ v_\

řád. I Netto Netto
bežné období minulé období

C 1 2
078 315 903 265 053
079 61 531 87 468
080 21 000 21 000
081 21 000 21 000
082 o o
083 o o
084 64 940 72 940
085 o o
086 64 940 72 940
087 64 940 72 940
088 o o
089 o o
090 o o
091 o o
092 o o
093 11 11
094 11 11
094 o o
095 -8 631 .7 204
096 .4 902 .5 251
097 -3 729 -1 953
098 -15 769 721
098 o o
099 o o
100 249 675 166 569
101 o 985
102 o o
103 o o
104 o o
105 o 985
106 249 675 165 584
107 110 253 60009
108 o o
109 o o
110 o o
111 96 740 42 912
112 o o
113 o o
114 o o
115 o o
116 o o
117 o 552
118 13 513 16 545
119 1 922 8 530
120 325 -167
121 11 266 8 162
122 139 422 105 575
123 o o
124 o o
125 o o
126 11 105 12 185
127 9 919 7 817
128 47 807 44 001
129 o o
130 36 204 19 238
131 o o
132 34 387 22 334
133 4 214 o
134 o o
135 5 296 4 548
136 4 642 3 417
137 7 365 7 718
138 6 001 4 817
139 4 867 1 834
140 8 111 14 077
141 1 735 4 289



2. Výnosy pfiSlich obdobl 142 6 376 9 788
E. Menšinový vlastni kapitál 143 -3 414 -3 061
E. I. Menšinový základní kapitál 144 120 120
E. I. 1. Základní kapilál 145 120 120

2. Vlaslnl akcie a vlastni obchodnl podíly(-) 146 o o
3. Změny základního kapitálu(+/-) 147 o o

E.11. Menšinové kapitálové fondy 148 o o
E. li. 1. Emisni átio 149 o o

2. Oslalni kapitálové fondy 150 o o
3. Oconovact rozdíly z pfocon6ni majolku a závazků (+/-) 151 o o
I\. Occóovacl ro2d1ly z procenéni pfi přeměnách ( +/-) 152 o o

E.111. Menšinové fondy ze zisku 153 o o
E.111.1. Ostatní rczcrvni fondy 154 o o

2. Statutárni a ostatní fondy 155 o o
E. IV. Menšinový výsledek hospodařeni min. let 156 -3 181 -2 114
E.IV.1. NcrozdOlcný zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let(•/-) 157 -3 181 -2 114

2. Jiný výsledek hospodafeni minulých let(+/-) 158 o o
E. V. Menšinový výsledek hospodaření běžného obdob! 159 -353 -1 067

Právní forma účetní jednotk
Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Hostinská činnost

Okamžik !Podpisový záznam osoby ocpověoné za sestaveru.s
sestaveni

29.11.19
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Zpracováno v souladu s vyhlaškou
t 50012002 Sb , ve znMi pozdějSlch předpisů

I ke dni

31.12.2018
vTCZK

[ IC

Obchodni firma nebo jinY
název účetnl jednotky

Sidlo, bydl1SIO nebo misto
podnikáni útetni jednotky

označ.
a

TEXT
b

lád.
C

Běžné ůč. období Minulé úč. období
2

Trlby z prodeje výrobků a stužco 01 311 692 296 562
li. Tržby za prode] zbozi 02 8 021 2 126

A. Výkonová spotřeba 03 230 632 212 275
/\. 1. I Náklady vynalo!enó na procane zboli 04 6 800 413

1/\.2. 'Spotreba matcr,álu a energie

/\.3. Slulby

05 122 090 121 775
06 101 742 90 08"/

8. !Zmóna stavu zásob vtastní Cinnosli (+-/-) 07 o o
C. !Aktivace(·) 08 o o

O. Osobní náklady 09 80 541 77 540
0.1. Mzdové náklady 10 63 066 62 /499

D.2.
Náklady na sociální zabezpečen, zdravotní pojištění a ostatní
náklady 11 17 475 15 041

0.2.1. Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní pojištOnl 12 17 232 15 035
0.2.2. Ostatní náklady 13 243 6

E. Upravy hoclnot v provozní oblasti 14 13 952 3 362
E.1 Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 14 065 5 441

E.1.1. Úpravy hodnot crounoocbého nehmotného a hmotného majelku • trvalé 16 11 952 5 /4/41
E.1.2. Ůpravy hodnot dlouhodob6ho nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 2 113 o
E.2. Úpravy hodnot zásob 18 o o
1::.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -113 -2 079

Ill. Ostatní provozní výnosy 20 17 056 26 393
111.1. Trtby z prodaného dlouhodobého majetku 21 339 1 592
111.2. Trlby z prodaného materiálu 22 179 o
111.3. Jiné provozní výnosy 23 16 538 2/4 801

F. Ostatní provozní náklady 24 14 603 23 970
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobOho majetku 25 /450 171"/
F.2. Prodaný materiál 26 o o
F.3. Dano a poplaky 27 293 23"/
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplcxni n:tklady ptištich obdobl 28 -985 o
F.5. J1nó provozu! naktady 29 1/4 8/45 22 016

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 -2 959 7 93/4
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 o o

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládajlc/ osoba 32 o o
IV.2. Ostatnl výnosy z podílů 33 o o
G. N~klady vynaložené na prodané podíly 34 o o

V. Výnosy z ostatního dlC>uhod.9.bého_fi,,ančního m~ctku 35 o 86
V.1. V)'nosy z ostatntno dlouhodobého finanCniho majetku . ovládaná nebo ovládajici osoba 36 o 86
V.2. Ostatní výnosy z ostatniho dlouhodobého finantniho majetku 37 o o
H. N.'lklady souvrsciict s ostatnim dlouhodob)'m finantnim majetkem 38 o o

VI. /Výnosové úroky a podobné výnosy
VI. 1. VýnosovC ůroky a podobnó výnosy . ovládaná nebo ovládajíci osoba

39 296 1 57G
40 270 1 279IVl.2. 1~statni výnosovó Uroky a podobnó výnosy

I. Upravy hodnot a rczorvy ve f1nantnl cbtasu
/41 26
42 o

29"/
o

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 5 667 3 510
J.1. Nákladové úroky a podobno náklady • ovládaná nebo ovládající osoba 44 1 176 '100
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 4 491 3 110
VII. Ostatni frnantni výnosy 46 48 135
K.

Finanční výsledek hospodaření (+/-)
Ostatní finanční náklady 47 3 425 5i'O 

48 -8 748 -2 283
Výslcclck hospodaření přeci zdaněním (+/-) ~ -;111 ti;., 49 -11 707 5 651

L.
L.1.
L ?.. Oar'l z pfijmů odloioná (+/-) IO 

1-----l~Ý._sledek hospodaření po zdanění
cr, 

M. Prcvod podilu na vysledku hospodafcni spo'očntkůrn ( +/.)

..itl,"

~

50 
51
52
53 

1 897
1 580

317
-13 604

4 292
~ 860
-568

1 359
o o
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VIII. Zúčtováni pasivního konsolidatniho rozdilu 55 o o
N. Zúčtování aktivniho konsolldaCniho rozdilu 56 2 538 1 705... Výsledek hospodaření za účetní období(+/-} 57 -16 142 -346

z toho - výsledek hospodaření za úč. obd. bez menšinových podílů(+/.) 58 -15 789 721
- menšinový výsledek hospodaření za účetní období(+/-) 59 -353 -1 067. Cistý obrat za účetní období= I. + li. + Ill. + IV.+ V.+ VI. + VII. 60 337 113 326 878

Právní forma účetní jednotky : společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání nebo jiné činností : Hostinská činnost

Okamžik
sestaveni
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Příloha

konsolidované účetní závěrky

COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.
Na Poříčí 1042/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

za rok končící 31.12.2018
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Sestaveno dne 29.11.2019
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1. OBECNÍ~ ÚDAJE

1.1 Charakteristika konsolidující účetní jednotky

Název mateřské společnosti: COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.
IČ: 62915797
Sídlo: Na Poříčí 1042/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

Vznik: 14.3.1995

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Zapsána u: Městského soudu v Praze, spisová značka C 35567
Základní kapitál: 21 000 000 Kč
Hlavní předmět činnosti:

• hostinská činnost
• reklamní činnost
• specializovaný maloobchod

maloobchod se smíšeným zbožím
• velkoobchod
• realitní činnost
• pekařství, cukrářství
• pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

ubytovací služby
pronájem a půjčování věcí movitých

• pivovarnictví a sladovnictví
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než

základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových
prostor

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Společníci: Jediným společníkem konsolidující společnosti je Jan Mužátko, narozen
13.kvčtna 1970, bytem U Bažantnice 550/45, Velká Chuchle, 159 00 Praha-S.
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1.2 Organizační struktura

Společnost IČ Podíl CR k Podíl CR k
31.12.2017 31.12.2018

COLOSEUM RESTAURANT$ s.r.o. 62915797 matka matka

COLOSEUM LEGEROVA s.r.o. 28541006 100% 100%
PIVOVAR NÁRODNÍ TŘÍDA s.r.o. 03453596 50% 50%
COLOSEUM CHODOV s.r.o. 02892341 100% 100%

COLOSEUM Lll3EHEC s.r.o. 26171953 100% 100%

COLOSEUM NÁRODNÍ s.r.o. 24130257 100% 100%

COLOSEUM MYSLBEK s.r.o. 26172364 100% 100%
COLOSELJM PARDUBICE s.r.o. 25978942 100% 100%
COl.OSEUM BUDĚJOVICKÁ s.r.o. 26490170 100% 100%
COLOSELJM PANKRÁC s.r.o. (dříve COLOSEUM

26732378 100% 100%
POŘÍČÍ s.r.o.)

COLOSEUM /\NDĚL s.r.o. 26205751 100% 100%
COL.OSEUM KORUN/\ s.r.o. 26204614 100% 100%

RESTAUR/\C:E BUDl~JOVICE s.r.o. (dříve COLOSEUM
26202913 100% 100%

DEJVICE s.r.o.)

Coloseum Majetková, s.r.o. 05063477 90% 90%
COLOSEUM l<LADNO s.r.o. (dříve Restaurace Kladno

037987'17 100% 100%
s.r.o.)

COLOSEUM LUKA s.r.o. 04543581 100% 100%

Kopper s.r.o. 04946146 100% společnost
zanikla fúzí

Restaurant Vysočany, s.r.o. 02888572 50% 50%
BIG-H/\M, s.r.o. 63674548 0% 100%
Restaurace Průhonice a.s. 28199430 0% 100%

1.3 Statutární orgán společnosti

Jednatel:

Jan Mužátko, narozen 13.května 1970, bytem U Bažantnice 550/45, velká Chuchle, 1~>9 00
Praha-S.
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2 VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU (DÁLE TÉŽ „SKUPINI\")

2.1 Základní údaje o konsolidovaných účetních jednotkách

Údaje o dceřiných společnostech:

Podíl na VK Vlastní Výsledek

Název dceřiné společnosti Způsob v¾ kapitál k hospodaření
pořízení k 31.12.2018 31.12.2018 v k 31.12.2018

tis. Kč v tis. Kč

COLOSEUM LEGEROVA s.r.o. Koupě 100,00% 8 027,00 - 396,00

PIVOVAR NÁRODNÍ TŘÍDA s.r.o. Založení 50,00% - 2 239,00 99,00

COLOSEUM CHODOV s.r.o. Založení 100,00% - 4 383,00 - 1191,00

COLOSEUM LIBEREC s.r.o. Založení 100,00% 10 732,00 1 619,00

COLOSEUM NÁRODNÍ s.r.o. Koupě 100,00% 366,00 6,00

COLOSEUM MYSLBEK s.r.o. Založení 100,00% - 2 062,00 - 2 634,00

COLOSEUM PARDUBICE s.r.o. Koupě 100,00% 6 125,00 1 815,00

COLOSEUM BUDĚJOVICKÁ s.r.o. Založeni 100,00% - 7651,00 - 3 862,00

COLOSEUM í)ANKRÁC s.r.o. (dříve Založení 100,00% - 815,00 57,00COLOSEUM POl~ÍČÍ s.r.o.)

COLOSELJM ANDĚL s.r.o. Založení 100,00% 4 931,00 2 344,00

COLOSEUM KORUNA s.r.o. Založení 100, 00% - 800,00 1 791,00

RESTAURACE BUDĚJOVICE s.r.o. Založení 100,00% 3 495,00 - 1 925,00(COLOSEUM DEJVICE s.r.o.) -

Coloseum Majetková s. r.o. Založení 90,00% - 32,00 - 21,00

COLOSEUM KLADNO s.r.o. (Restaurace Koupě 100,00% - 1 494,00 - 2 304,00Kladno s. r.o.)

COLOSEUM LUKi\ s.r.o. Koupě 100,00% 812,00 - 2 713,00

Kopper s.r.o. Koupě 0,00%
společnost společnost

zanikla fúzí zanikla fúzí

Restaurant Vysočany, s.r.o. Koupě 50,00% - 4 583,00 - 800,00

BIG-HAM, s.r.o. Koupě 100,00% - 35 691,00 - 2 186,00

Restaurace Průhonice a.s. Koupě 100,00% 18 458,00 1 600,00
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Druhý společník Pivovaru Národní třída s.r.o. s podílem 50% se nijak nepodílí na rozhodování

ani řízení společnosti. Na rozhodování a řízení společnosti má mateřská společnost

COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. rozhodující vliv.

Na rozhodování a řízení společnosti Restaurant Vysočany s.r.o., kde má mateřská společnost

COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. 50% podíl, má mateřská společnost rozhodující vliv.

Účetní závěrky všech společností jsou sestaveny ke dni 31.12.2018 a jsou uloženy pro potřebu

prezentace v sídle mateřské společnosti.

2.2 Změny ve skupině v průběhu roku 2018

V roce 2018 došlo k následujícím skutečnostem:

Ke dni 31.12.2018 došlo Smlouvou o převodu cenných papírů k úplatnému převodu akcií

společnosti Restaurace Průhonice a.s. z převodce Jana Mužátka na nabyvatele COLOSEUM
RESTALJRJ\NTS s.r.o„ Nabyvatel se tímto stal jediným akcionářem společnosti Restaurace
Průhonice a.s.

V červnu 2018 proběhla akvizice, kdy dceřiná společnost Kopper s.r.o. koupila obchodní podíl
společnosti BIG-HAM s.r.o„ Následně ke dni 1.7.2018 proběhla fúze sloučením zúčastněné
dceřiné společnosti Kopper s.r.o. IČ 04946146 a společnosti BIG-HAM s.r.o. se sídlem U

plovárny 337/1, Holešovice, 118 00 Praha 1, IČ 63674548, kdy dceřiná společnost Kopper s.r.o.

fúzí zanikla a veškerá práva a povinnosti přešly na nástupnickou společnost BIG-HAM s.r.o„

V červnu 2018 byla společnost COLOSEUM POŘÍČÍ s.r.o. přejmenována na COLOSEUM

PANKRÁC s.r.o.

3 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Přiložená konsolidovaná účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetníctví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví")

a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a
předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této konsolidované účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých
(Kč).

7

'(~ audi10
O 2 "t;

s VA r
o~~
~ ----- *~ CR LI
t'1· ev. č. společnosti /,

~~"dit 154 o"o .
...! s.r.~



3.1 Způsob konsolidace a použité metody konsolidace

Způsob konsolidace:

Vybraná metoda pro konsolidaci:

3.2 Postup provedení konsolidace

Přímá konsolidace.

Metoda plné konsolidace.

3.2.1 Charakteristika plné konsolidace (dle ČÚS č. 020)

Plnou metodou konsolidace se dle českého účetního standardu pro podnikatele (dále
jen "ČÚS") č. 020 rozumí:

a) začlenění jednotlivých složek rozvahy a výkazů zisku a ztráty ovládaných a řízených

osob v plné výši po případném přetřídění a úpravách do rozvahy a výkazu zisku a ztráty

konsolidující účetní jednotky,
b) vyloučení účetních případů mezi účetními jednotkami konsolidovaného celku, které

vyjadřují vzájemné vztahy,
c) vykázání případného konsolidačního rozdílu a jeho odpis,
d) rozdělení vlastního kapitálu ovládaných a řízených osob a jejich výsledku hospodaření

na podíl připadající ovládající a řídící osobě a podíl menšinových držitelů podílových
cenných papírů a podílů emitovaných konsolidovaným i podniky,

e) vyloučení podílových cenných papírů a podílů, jejichž emitentem je ovládaná a řízená
osoba, a vlastního kapitálu této osoby, který se váže k vylučovaným podílovým cenným
papírům a podílům,

f) vypořádání podílů se zpětnou vazbou.

3.2.2 Etapy plné konsolidace (dle ČÚS č. 020)

Konsolidace plnou metodou je dle ČÚS č. 020 rozdělena do šesti etap:

1) Přetřídění a úpravy položek účetních závěrek ovládajících a řídích osob a ovládaných

a řízených osob.

Přetřídění údajů za ovládající a řídící osoby a za ovládané a řízené osoby se provede
s ohledem na doplněné položky konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku

a ztráty a jejich obsahovou náplň.

Úpravy se uskuteční podle vyhlášených principů oceňování v konsolidačních pravidlech.

Úpr avv tohoto charakteru se provedou pouze u těch ovládaných a řízených osob, jejichž
oceňovací principy se odlišují od principů stanovených konsolidačními pravidly a

podstatným způsobem by ovlivnily pohled na ocenění majetku v konsolidované účetní

závěrce a vykázaný výsledek hospodaření.
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Účetní závěrky ovládaných a řízených osob, které mají sídlo v zahraničí a vedou

účetnictví v cizí měně, se přepočítávají kursem platným ke dni, ke kterému je

sestavována konsolidovaná účetní závěrka.

2) Úprovv ocenění aktiv a závazků ovládané a řízené osoby.

Liší-li se významně ocenění aktiv a závazků v účetnictví ovládaných a řízených osob od
reálné hodnoty, provede se v souvislosti se stanovením konsolidačního rozdílu úprava
ocenění na reálné hodnoty aktiv a závazků ke dni akvizice nebo ke dni zvýšení účasti na
základním kapitálu. Do konsolidované účetní závěrky se zahrnou příslušná aktiva
a závazky ovládané a řízené osoby v tomto upraveném ocenění.

Pokud dojde k úpravám ocenění aktiv a závazků podle výše uvedeného ustanovení bodu,
zároveň se provedou úpravy zachycující rozdíly z operací po dni akvizice nebo zvýšení
účasti na základním kapitálu, které vyplývají ze zahrnování příslušných aktiv nebo
zúčtováni příslušných závazků na vrub nebo ve prospěch výsledku hospodaření ovládané

a řízené osoby v ocenění těchto položek v účetnictví ovládané a řízené osoby a těmito

operacemi vyjádřenými (oceněnými) v návaznosti na upravené ocenění příslušných

položek aktiv a závazků pro potřeby konsolidace.

3) Sumarizace údajů účetních závěrek ovládající a řídící osoby a ovládaných a řízených

osob.

Ovládající a řídící osoba sečte přetříděné a upravené údaje ze své účetní závěrky
s přetříděnými a upravenými údaji účetních závěrek ovládaných a řízených osob.

4) Vyloučení vzájemných operací mezi ovládající a řídící osobou a ovládanými a řízenými
osobami.

• Vyloučení účetních operací bez vlivu na výsledek hospodaření.

Kompletně se vyloučí vzájemné pohledávky a dluhy, náklady a výnosy v rámci

konsolidačního celku, které mají významný vliv na stav majetku, závazků a výsledkové

položky v konsolidované účetní závěrce.

• Vyloučení účetních operací s vlivem na výši výsledku hospodaření.

Při sestavování konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty se

vyloučí vzájemné operace mezi ovládající a řídící osobou a ovládanou a řízenou osobou,
respektive mezi ovládanými a řízenými osobami navzájem, s významným vlivem na

výsledek hospodaření konsolidačního celku, mimo jiné v těchto případech:

a)
b)
c)

prodej a nákup zásob v rámci konsolidačního celku,

prodej a nákup dlouhodobého majetku v rámci konsolidačního celku,
přijató a vyplacené podíly na zisku v rámci konsolidačniho celku.
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Při použití plné metody konsolidace se vyloučí vzájemné operace mezi ovládající a řídící

osobou a ovládanými a řízenými osobami a také mezi ovládanými a řízenými osobami

navzájem.

Vyloučení vzájemných operací s vlivem na výsledek hospodaření se provede v souladu s

vyhlášenými konsolidačními pravidly.

V případě vylučování výsledku hospodaření realizovaného z nákupů a prodejů zásob

v rámci konsolidačního celku je nutno opravit v konsolidované rozvaze

a konsolidovaném výkazu zisku a ztráty ocenění zásob a výnosy dosažené z prodeje

zásob. Pro účely této úpravy položek konsolidované účetní závěrky je možno využít pro

úpravu výnosů a změnu ocenění zásob i průměrné rentability tržeb vypočítané

u dodavatelů z celkového výsledku hospodaření nebo provozního výsledku hospodařenf,

popřípadě lze využít oborovou či výrobkovou výnosovou rentabilitu dodavatele či jiný

přesnější postup.

V případě vylučování výsledku hospodaření z nákupu a prodeje dlouhodobého majetku

se výnosy z prodeje dlouhodobého majetku opraví o rozdíl mezi prodejní cenou

a zůstatkovou cenou u dodavatele. Zároveň se upraví oprávky dlouhodobého majetku

v konsolidované účetní závěrce.

O přijaté výnosy z podílů na zisku se sníží výnosová položka konsolidovaného výkazu

zisku a ztrátv a zároveň zvýší nerozdělený zisk minulých let nebo sníží neuhrazená ztráta

minulých let v konsolidované rozvaze.

S) l<onsolidočni rozdil

l<onsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidované účetní jednotky

a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši vlastního

kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv

a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení účasti

(dalšího pořízení cenných papírů nebo podílů). Za den akvizice se považuje den, od něhož

začíná účinné ovládající a řídící osoba uplatňovat příslušný vliv nad konsolidovanou

účetní jednotkou.

l<onsolidační rozdíl se odepisuje do 20 let rovnoměrným odpisem, pokud neexistují

důvody pro kratší dobu odpisování. Zvolená doba odpisování musí být spolehlivě

prokazatelná a nesmí porušovat princip věrného a poctivého obrazu předmětu

účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Konsolidační rozdíl se zúčtovává do položky

zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu nebo zúčtování záporného konsolidačního

rozdílu na vrub nákladů respektive ve prospěch výnosů z běžné činnosti.

Odpisy konsolidačního rozdílu se vykazují ve zvláštní položce konsolido~an' ~
. ' '3, auu,,
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6) Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu a vyloučení podílových cenných papírů a
podílů.

kozdělenim vlastního kapitálu v konsolidované rozvaze se rozumí vyčlenění většinového
podílu tvořeného součtem vlastního kapitálu ovládající a řídící osoby a jeho podílů na
vlastním kapitálu ovládaných a řízených osob a jejich oddělení od menšinových podílů,
tj. zbývajících podílů ostatních akcionářů a společníků obchodní korporace na vlastním
kapitálu těchto konsolidovaných účetních jednotek.

Podíly, jejichž emitentem je ovládaná a řízená osoba, a vlastní kapitál ovládané a řízené

osoby, který se váže k podílům v držení ovládající a řídící osoby, se vyloučí
z konsolidované rozvahy.

7) Menšinový vlastní kapitál

Jedná se o pasivní rozvahové položky, ve kterých se uvádějí menšinové podíly na
vlastním kapitálu ovládaných a řízených osob v členění podílů na základním kapitálu,
kapitálových fondech, fondech ze zisku, nerozděleném, popřípadě neuhrazeném,

výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního období.

8) Rozdělení konsolidovaného výsledku hospodaření běžného období

Výsledek hospodaření běžného účetního období za konsolidační celek se

v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty rozdělí v příslušném poměru na konsolidovaný

výsledek hospodaření za účetní období vztahující se k ovládající a řídící osobě a na
menšinový podíl na výsledku hospodaření vztahující se k ostatním akcionářům
a společníkům ovládaných a řízených osob.

9) Vypořádání podílů se zpětnou vazbou

Podíly se zpětnou vazbou se vypořádají v konsolidované účetní závěrce podle charakteru
jejich pořízení.

V případě, že jsou pořizovány krátkodobě se záměrem jejich prodeje, se vykazují
v aktivech konsolidované rozvahy v položce krátkodobého finančního majetku.

V případň jejich pořízení s cílem dlouhodobého vlastnictví jsou tyto podíly vykázány jako

údaj představující snížení vlastního kapitálu v položce "základního kapitálu" ve výši

jmenovité hodnoty a případný rozdíl je vypořádán v položce kapitálových fondů
v konsolidované rozvaze a jsou uvedeny v příloze.
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3.3 Účetní metody

3.:u. Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden
rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Nakoupený dlouhodobý
hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé
náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní
činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud
vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období.

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý

darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi
najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek).

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací
období částku tlO tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odepisován u pronajímatele.

Zisky nebo ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z
prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

3.:~.2 Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací
období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách snížených
o oprávkv a případnou ztrátu ze znehodnocená majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován lineárně na základě jeho předpokládané
doby životnosti podle příslušných odpisových plánů.

3.3.3 Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí půjčky s dobou splatnosti deY,r&llJMlbo 
rok, dále majetkové účasti, realizované cenné papíry a podíly a dlužné Cf/1itíjryY)l ",;("t-' 
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splatností nad 1 rok držené do splatnosti, dlouhodobý majetek pronajatý v r árnci

smlouvy o nájmu podniku.

3.J.'1- Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry se
splatností do 1 roku držené do splatnosti, vlastní akcie, vlastní dluhopisy a ostatní

realizované cenné papíry.

Krátkodobý finanční majetek se při nákupu ocení pořizovací cenou. Součástí pořizovací

ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky
a provize makléřům, poradcům a burzám.

3.:i.5 Zásoby

Nakupované zásobv zboží jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena

zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady- zejména celní poplatky, dopravní
a skladovací poplatky, provize, pojistné.

Vedlejší nákladv související s pořízením zásob se zahrnují do pořizovací ceny

nakupovaných zásob.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé
náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů,
která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.

V rámci skladového systému je používána metodika účtování způsobem B, při kterém se
veškeré výdaje na pořízení zásob účtují přímo do nákladů.

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob
v účetnictví není trvalého charakteru, např. na základě věkové analýzy zásob, dále na
z ákladó analýzy prodejních cen, atd.

3.3.6 Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou sníženou o příslušné

opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za úplatu
nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku
k pochybným a nedobytným částkám.

Opravné položky jsou stanoveny na základě analýzy doby splatnosti pohledávek a dále
dle individuální analýzy jednotlivých pohledávek z hlediska stavu soudního řízení,

ekonomického stavu dlužníka, právního stanoviska advokátních kanceláří apod.
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3.3.7 Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku

městského/krajského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na

základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno,

se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se

vykazují jako ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými či nepeněžitými

vklady nad hodnotu základního kapitálu, dary hmotného majetku apod.

3.3.8 Závazky z obchodních vztahů

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

3.3.9 Úvéry

Úvórv jsou sledovány ve jmenovité hodnotě.

Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho
roku od data ke kterému je sestavena konsolidovaná účetní závěrka.

3.3.10 Devizové operace

Účetni operace českých podniků v cizích měnách provádění během roku jsou účtovány

kurzem České národní bankv stanoveným ke dni uskutečnění účetního případu.

Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu konsolidované účetní

závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto

datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na
vrub finančních nákladů běžného období.

Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů jsou při ocenění ke konci rozvahového dne
součástí ocenění.

3.3.11 Finanční leasing

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem,
při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku
uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu
vlastnictví hradí platby za nabvtí v rámci nákladů.

První splátka (;:ikontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpuštěna po dobu

pronájmu do nákladů. Celková hodnota finančního leasingu je zachycena v rámci
časového rozlišení a rozpuštěna po dobu pronájmu do nákladů.
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3.3.12 Danč

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje

od čistého zisku vykazovaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo
nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje
položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek skupiny
z titulu splatné daně je vypočten pomocí daňových sazeb platných k datu konsolidované
účetní závěrky.

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového
přístupu.

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně
z příjmu platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž

jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv
uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv,
popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni
posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici

dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část
uplatnit.

Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k
položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního

kapitálu.

3.:U.3 Snížení hodnoty

Ke každému rozvahovému dni skupina prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby
objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li
takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah
ztráty ze snížení hodnoty.

3.3.111· Použiti odhadů

:3.:1.1.S Výnosy a náklady

Sestavení konsolidované účetní závěrky vyžaduje, aby vedení skupiny používalo odhady
a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu
konsolidované účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované

období. Vedení skupiny je přesvědčeno, že použité odhady ;:i předpoklady se nebudou

vvznamných způsobem lišit od skutečných hodnot v následných účetních obdobíe ...
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Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

O zisku, vyplývajícím z dlouhodobých smluv, se účtuje až v okamžiku dokončení
a vyfakturování zakázky (způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě).

4 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE KE KONSOLIDOVANÉ ROZVAZE

1.1 Dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný a finanční

IJ.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

2018 2017 Změna stavu
Položka majetku Brutto Oprávky Netto majetku
Software 1441 -1 040 401 656 -255
Ostatní ocenitelná práva 300 -50 250 300 -50

Software je evidován v účetnictví mateřské společnosti a společnosti Restaurant Vysočany.

Ochranná známka je evidována v účetnictví mateřské společnosti.

IJ-.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

2018 2017 

Oprávky a
kons. Změna stavu

Položka majetku Brutto úpravy Netto majetku
Stavby 250 388 147 096 103 292 57 630 + 45 662
I hnotné movité včci a
jejich soubory 65 989 34 637 31 352 35 501 -4 149
Nedokončený dlouhodobý

3 205 o 3 205 83 +3 122hmotný majetek

Společnosti ve skupině nevlastní, s výjimkou společnosti Restaurace Průhonice a.s., žádný

nemovitý majetek, Jejich podnikatelská činnost se realizuje v pronajatých prostorách. Pouze

společnost Restaurace Průhonice a.s. vlastní nemovitosti, které si pronajímá a v kterých
provozuje restaurací J penzion mateřská společnost COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o„ Položka

stavby zahrnuje vlastní nemovitost a technická zhodnocení pronajatých prostor.
V roce 2018 došlo k menším rekonstrukcím v COLOSEU BUDĚJOVICKÁ s.r.o. a COLOSEU LUKA
s.r.o., dále k vybudování pekárny a prodejního prostoru v areálu nákupní galerie Myslbek

(provozuje COLOSEUM MYSLBEK s.r.o.). Přírůstek v položce stavbv je způsoben především
akvizicí společností BIG-HAM s.r.o. a Restaurace Průhonice a.s. do konsolidačního celku.
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku nebyly v účetnictví společností
tvořeny. -ť~ audi10 
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'1.1.3 Dlouhodobý finanční majetek (hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč)

Stav k Stav k
Položka majetku 1.1.2018 Přírůstek+, úbytek - 31.12.2018

Zápůjčky čl úvěry -
ovládaná nebo ovládajicl
osoba 12 7Gll -12 764 o---

Položka na řádku Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba byla tvořena zůstatkem

nesplacené zápůjčky mateřské společnosti vůči sesterské společnosti mimo konsolidační
celek. V roce 2018 byla zápůjčka splacena.

Veškerý majetek společností v konsolidačním celku je uveden v rozvaze. Neexistuje žádný
majetek, který by v rozvaze uveden nebyl.

1.2 Knnso lidnční rozdíl

Hodnoty konsolidačního rozdílu a jeho odpis v posledních 3 zdaňovacích obdobích jsou
uvedeny v následující tabulce:

Odpisová Odpis ze k Odpis ze k Odpis ze k
Název společnosti KR sazba 2016 31.12.2016 2017 31.12.2017 2018 31.12.2018

SUMA 86379130 - -1 210 622 23 602 049 -1 704 708 25 829 980 -2 538 403 75840126
COI.OSEUM I.EGEROVI\
s.r.o, 5 685 497 5% o 5 685 497 -284 275 5 401 222 -28/4 275 5 116 9/47

PIVOV/\R NÍ\RODNi TŘÍD/\
s.r.o. o o o o o o o
COLOSEUM CHODOV s.r.o. o o o o o o o
COLOSEUM LIE3EREC s.r.o. o o o o o o o
COI.OSEUM NÁRODNÍ s.r.o. -3 205 5% 160 -2 564 160 -2 404 160 -2 244

COLOSEUM MYSLBEK s.r.o. o o o o o o o
COLOSEUM P/\ROLJl31CE
s.r.o. 23921411 5% -1196071 17642Qt11 -1 196 071 16 4/45 970 -1196 071 15 249 900

COI.OSEUM 13lJDÉJOVICKÍ\
s.r.o. o o o o o o o
COI.OSEUM POř{iCi s.r.o. o o o o o o o
COLOSEUM /\NDÉL s.r.o. o o o o o o o
COLOSEUM KORUN/\ s.r.o. o o o o o o o
COLOSEUM DEJVICE s.r.o. o o o o o o o

_Coloseurn Majctkova s.r.o. o o o o o o o
COLOSEUM KL/\DNO s.r.o. 294 239 5% -14 712 277 075 -14 712 262 363 -14 712 247 651---- -
COI..OSEUM LUK/\ s.r.o, o o o o o o o-
Kopper s.r.o. o o o o o o o
Restaurant '{ysočany s.r.o. 1 536 518 5% -76 826 1 459 692 -76 826 1 382 866

Coloseurn Majetková s.r.o. o o o o o-·
COLOSEUM KL/\DNO s.r.o. 2396121 6% -132 985 2 263 136 -132 985 2 130 152

Restaurace Průhonice a.s. 19200722 5% o 19200722

BIG-li/\M s.r.o. 33 347 828 5% Vaudi c-, -833 696 32514132

( . )



Doba odepisování konsolidačního rozdílu je 20 let, pouze doba odepisování konsolidačního

rozdílu společnosti COLOSEUM KLADNO s.r.o. ve výši 2.396.121, - Kč z roku 2017 je 18 let.

V roce 2018 byla vytvořena opravná položka k aktivnímu konsolidačnímu rozdílu společností

COLOSEUM KLADNO s.r.o. a RESTAURANT VYSOČANY s.r.o. ve výši 50% hodnot konsolidačního

rozdílu.

1.3 Zásahy

(hodnoty uvedeny v tis. Kč}

Stav k Stav k
Položka majetku 1.1.2018 Přírůstek+, úbytek - 31.12.2018
Materiál 6 096 +1151 7 247
Zboží 1273 -115 1158

K zásobám nebyly v účetnictví společností konsolidačního celku tvořeny opravné položky.

1.1 Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Stav k Přírůstek+, Stav k
Položka 1.1.2018 úbytek - 31.12.2018,-

Pohlcdávkv z obchodních vztahů o o o
Pohledávky - ovládaná nebo
ovládající osoba o o o

Pohledávky - podstatný vliv o o o

Pohledávky z;i společníky o o o

Dlouhodobé poskytnuté zálohy o o o
Dohadné účty aktivní o o o
Jiné pohledávky 1065 -1065 o
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Krátkodobé pohledávky

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Položka Stav k Přírůstek+, Stav k 31.12.2018
1.1.2018 úbytek -

Pohledávky z obchodních
12 860 +870 13 730vztahů

Pohledávky - ovládaná nebo 4 974 -3 865 1109ovládající osoba

Pohledávky - podstatný vliv o o o

Pohledávky za společníky 39 255 -39 255 o

Sociální zabezpečení a o o ozdravotní pojištění

Stát - daňové pohledávky 3 320 -1 776 1 54'1

Krátkodobé poskytnuté 8 327 +7 662 15 989zálohy

Dohadné účty aktivní 2 953 -724 2 229

Jiné pohledávky 244 +29 273

Na účtech Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba jsou účtovány z ápůjčkv z bankovního

nástroje cash-pooling se spřízněnými společnostmi mimo konsolidační celek. Dále jsou na

tomto řádku vvkazovánv pohledávky z krátkodobých půjček vůči spřízněným společnostem

mimo konsolidační celek.

Na účtech pohledávky za společníky jsou účtovány pohledávky za jediným společníkem Janem
Mufatkem. V roce 2018 byla pohledávka za společníkem uhrazena.

V dohadných položkách aktivních jsou účtovány předpokládané výše zpětných bonusů od
dodavatelů.

V roce 2018 byly tvořeny opravné položky k pohledávkám podle Zákona o rezervách pro
zjištční základu daně z příjmů. V mateřské společnosti byly tvořeny podle tohoto zákona
opravné položky ve výši 75 tis. Kč, zároveň byly rozpuštěny opravné položky, vytvořené
v minulých letech ve výši 178 tis. Kč. Ve společnosti PIVOVAR NÁRODNÍ TŘÍDA byla vytvořena
opravná položka 15 tis. Kč k nepromlčené pohledávce po splatnosti, ve sp~10~~ ",;o 2 ,
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COLOSEUM PARDUBICE byla rozpuštěna opravná položka k pohledávce ve výši 25 tis. Kč, která
byla vytvořena v předchozím roce.

V evidenci dceřiné společnosti Restaurace Budějovice (dříve COLOSEUM DEJVICE) jsou
pohledávky po splatnosti delší než 5 let v částce 1.441 tis. Kč. za společností Pizza Moravia
spol. s.r.o., které společnost řeší právní cestou. I< těmto pohledávkám byla v minulosti
vytvořena opravná položka.

4.5 Časové rozlišení

Časové rozlišení aktiv

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Stav k Stav k
Položka majetku 1.1.2018 Přírůstek+, úbytek· 31.12.2018
Náklady příštích období 29190 -1976 27 214
Příjmy příštích období 1515 +819 2 334

Náklady příštích období tvoří z největší části časové rozlišení nákladů na pořízení drobného

majetku, kdy drobný hmotný majetek do 40.000, - l<č je účtován v souladu s interními předpisy

společností ve skupině na účty 381, odkud je postupně rozpouštěn do nákladů po dobu tří až
pěti let, dle charakteru majetku. Jedná se rovněž o změnu metodiky účtování drobného
majetku, kdy v minulých letech byl drobný majetek evidován na majetkových účtech skupiny
022.

V příjmech příštích období je zaúčtován časově rozlišený poplatek, vyplývající ze smlouvy o

spolupráci a další služby, patřící do běžného období, ale vyúčtované v dalším roce.

Časové rozlišení pasiv

Stav k Stav k
>oložka majetku 1.1.2018 Přírůstek+, úbytek - 31.12.2018
/ýdaje příštích období 4 289 -2 554 1 735
(jnosy příštích období 9 788 -3 412 6 376

Výdaje příštích období zahrnují nájemné a služby, patřící výnosově do běžného období, ale
vyúčtované v následujlcim roce.

Ve výnosech příštích období jsou časově rozlišené jednorázové příspěvky od dodavatelů
surovin dle smluv s dodavateli.
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tl-.6 Změny vlastního kapitálu

2017 Přírůstek+, úbytek - 2018
Vlastní kapitál 87 468 -25 937 61531
Základní kapitál 21000 o 21000
Ážio a kapitálové fondy 72 940 -8000 64 940
Fondy ze zisku 11 o 11

Výsledek hospodaření
minulých let(+/-) -7 204 -1427 -8 631

Výsledek hospodaření
bčžného účetního období 721 -16 510 -15 789

V roce 2018 došlo ke snížení ostatních kapitálových fondů mateřské společnosti vrácením části

poskytnutého příplatku ve výši 8 mil. Kč společníkovi.

Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2017 byl převeden do výsledku

hospodaření minulých let v roce 2018. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního
období roku 2018 je ztráta ve výší -15.789 tis. Kč. Ztrátu způsobilo především několikaměsíční
uzavření restaurace, provozované COLOSEEM BUDĚJOVICl<Á s.r.o., kde pronajímatel
nebytových prostor prováděl rozsáhlou rekonstrukci, nemožnost provozovat letní zahrádku

restaurace pod COLOSEEM KORUNA s.r.o. z důvodu rekonstrukce horní částí Václavského

nárněsti a dále dlouhodobé uzavření výstupního prostoru metra u vstupu do restaurace,

provozované COLOSEEM ANDĚL s.r.o„

tl-.7 Rezervy

(hodnoty uvcdcnv v tis. Kč)

p

()

--
Stav k Stav k

oložka 1.1.2018 Přírůstek+, úbytek - 31.12.2018

statni rezervy 985 -985 o
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V roce 2018 bylo v mateřské společnosti rozpuštěna rezerva na úhradu penále spravc

sociálního zabezpečení, vzniklého v minulých letech, které bylo rozhodnutím MPSV prominuto
k 29.6.2018.

,1 .. n Závazky k úvěrovým institucím a krátkodobé finanční výpomoci

{hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Stav k Stav k
Položka 1.1.2018 Přírůstek+, úbytek - 31.12.2018

Závazky k úvěrovým
institucím dlouhodobé 42 912 +53 828 96 740

Závazky k úvěrovým
institucím krátkodobé 12 185 -1080 11105
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Mateřská společnost využívala pro své podnikání původně dva dlouhodobé bankovní úvčry od

Fio Bankv a.s., které byly v roce 2018 přefinancovány účelově určeným úvěrem od UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v maximální výši 38. 700 tis. Kč. Mateřská společnost
dále čerpala účelový úvěr pro financování provozních potřeb od České spořitelny a.s. ve výši

10.000 tis. Kč.

Společnost Restaurace Průhonice a.s., která je součástí konsolidačního celku od 31.12.2018,

čerpá účelově určený úvěr v maximální výši 20.000 tis. Kč.

Společnost íllG-HAM s.r.o. čerpá dlouhodobý účelový úvěr až do částky 39.193 tis. Kč.

Pro financování pořízení majetku dále čerpala společnost COLOSEUM KLADNO s.r.o.
krátkodobý úvěr od České spořitelny do výše 5.000 tis. Kč, z toho nesplacená částka ke konci

roku 2018 činila 2.903 tis. Kč.

V krátkodobých závazcích k úvěrovým institucím je vykazována část dlouhodobých úvěrů,
čerpaných COLOSEEM RESTAURANTS s.r.o., Restaurací Průhonice a.s. a BIG-HAM s.r.o.,
splatná v účetním období roku 2019.

Závazky k úvěrovým institucím jsou zajištěny zástavní smlouvou ve prospěch úvěrujících

institucí k nemovitostem ve vlastnictví společnosti restaurace Průhonice a.s., dále ručitelským
prohlášením jednatele, případně blanko směnkou s avalem a smlouvou o vyplňovacím právu

směnečném.

4.9 Dlouhodobé a krátkodobé závazky

Dlouhodobé závazky {hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Stav k Stav k
Položka 1.1.2018 Přírůstek+, úbytek - 31.12.2018--

Dlouhodobé přijaté zálohy o o o
Závazky ke společníkům 8 530 -6 608 1922
Jiné závazky 8182 +3 084 11 266
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Dlouhodobé závazky ke společníkům zahrnují závazek z půjčky společníků, vlastnících zbylých

50% obchodního podílu společnosti Restaurant Vysočany s.r.o.

Jiné dlouhodobé závazky zahrnují nesplacenou půjčku společnosti PIVOVAR NÁRODNÍ TŘÍDA
s.r.o. od subjektu mimo skupinu, dlouhodobou část nebankovních úvěrů mateřské společnosti
na pořízení majetku a technologie od leasingových společností.

Krátkodobé závazky

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Položka
Stav k Přírůstek +, úbytek - Stav k
1.1.2018 31.12.2018

Krátkodobé přijaté zálohy 7 817 +2102 9 919
Závazky z obchodních
vztahů 44 001 +3 806 47 807
Závazky - ovládaná nebo
ovládající osoba 19 238 +16 966 36 204-
Závazky ke společníkům o +4214 4 214
Závazky k zaměstnancům 4 548 +750 5 298-
Závazky ze sociálního
zabezpečení a zdravotního

Le2iištění 3 417 +1225 4 642
Stát - daňové závazky a
dotace 7 718 -353 7 365

Dohadné účty pasivní
4 817 +3184 8 001

Jiné závazky 1834 +3 033 4 867

Na účtech krátkodobých závazků Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba jsou účtovány
zápůjčky z bankovního nástroje cash-pooling společnostem mimo konsolidační celek.

Na účtech krátkodobých závazků vůči společníkům je krátkodobá část nesplacené půjčky od
společníka ve výši 4.214 tis. Kč, splacené v roce 2019.

Jiné krátkodobé z ávazkv zahrnují krátkodobou část nebankovních úvěrů na majetek a
technologie, která je splatná v roce 2019.

Společnosti neevidují v účetnictví závazky z obchodních vztahů po splatnosti za dobu delší než
5 let.
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11.10 Odložená daň (hodnoty uvedeny v tis. Kč]

- Stav k Stav k
Položka 1.1.2018 Přírůstek+, úbytek - 31.12.2018

Odložený daňový závazek 552 -552 o

Odložená daňová
pohledávka 869 -869 o

Odložený daňový závazek za období roku 2018, který přešel do konsolidované účetní závěrky

z mateřské společnosti ve výši 567 tis. l<č byl kompenzován odloženou daňovou pohledávkou,

vzniklou z prodeje dlouhodobého majetku a dopočítaných odpisů ve skupině a dále z časového

rozlišení příspěvku na z ahájení provozu v COLOSEU LUKA s.r.o. Výsledná částka odložené daně

je nulová.

IJ..11 Zaměstnanci, vedení konsolidačního celku a statutární orgány

11.J 1.1 Počet zaměstnanců

Počet Počet Počet Počet
Společnost zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců

k 31.12.2018 k 31.12.2017 k 31.12.2016 k 31.12.2015

Coloseum í\cst,1Urants 63 56 57 38

Coloseurn Legerova 12 16 17 o
Pivovar Národní třída 21 20 20 7

Coloseum Chodov 1 13 13 o
Coloscum Liberec 17 12 12 9 

Coloseum Myslbek 19 20 o o
Coloscum Pardubice 3 4 4 4 

Coloscurn íludčjovická 25 24 29 o
Coloscum /\nděl 16 18 20 o
Coloseum Koruna 25 29 o o
Restaurace Budějovice o o o o
Coloscum Kladno 13 15 10 9 

Coloscum Luka 13 15 o o
Restaurant Vysočany 11 15 o o
Restaurace Průhonice o X X X

fllG-H/\M 17 X X X

CELl<EM 256 242 182 67 
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Vedení konsolidačního celku tvoří následující pozice: generální ředitel, finanční ředitel,

provozní ředitel, personální ředitel. Tyto vedoucí pozice zahrnuje pouze mateřská společnost,

odkud je strategicky řízena celá skupina. Jednotlivé dceřiné společnosti jako samostatné

provozovny mají svého provozního vedoucího pracovníka.

~.11.2 Osobní náklady

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Stav k Přírůstek+,
Položka 31.12.2017 úbytek- Stav k 31.12.2018

Mzdové náklady 62 499 +567 63 066

Náklady na sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění 15 035 +2. 197 17 232
Ostatní nákladv 6 +237 2'13

Nárůst osobních nákladů proti předchozímu roku byl způsoben především akvizicí společnosti

BIG-HAM s.r.o. do skupiny.

S DOPLŇUJÍCÍ ÚDJ\JE KE KONSOLIDOVANÉMU VÝl{AZU ZISKU A ZTRÁTY

S. l Rozpis výnosů z běžné činnosti

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Stav k Stav k
Položka 31.12.2017 Přírůstek+, úbytek - 31.12.2018
T ri.by t prodeje výrobků a služeb 296 562 +15 130 311 692
T ri.by za prodej zboz! 2 126 +5 895 8 021

Veškeré tržby byly realizovány v tuzemsku.

Mírný nárůst tržeb je způsoben především akvizicí společnosti BIG-HAM s.r.o. do skupiny

v červnu 2018, dále zlepšením hospodaření některých provozoven.

6 TR/\NSJ\I<CE SE srf~íZNĚNÝMI STRANAMI

Veškeré transakce se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných obchodních podmínek.

7 VÝZI<UM A VÝVOJ 
aud·

Na výzkum <.1 vývoj nebyly vvnaložcnv ve společnostech v konsolidačním ~loČJ,ád,ťé'~<AAJ,~Y·
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íl DOT/\CE

Společnosti v konsolidačním celku nepobíraly v roce 2018 žádné dotace.

9 SOUDNÍ SPORY

I< 31.12.2018 nebyly registrovány žádné spodní spory, jejichž rozhodnutí by měla podstatný
dopad na skupinu.

1 O NJ\SLEONI~ UDÁLOSTI

10.1.l významné události zaznamenané po datu konsolidované účetní závěrky

I< žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na konsolidovanou účetní
závěrku, nedošlo.

Sestavil/a:

Dne:

Ing. Milena Šancová

29.11.2019

Statutární orgán společnosti:

Podpis statutárního orgánu:

'(~ aud;,
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Zpráva nezávislého auditora
určená společníkům a statutárnímu orgánu
účetní jednotky

COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.
o ověření konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy
k rozvahovému dni 31.12.2018

za ověřované období od 1.1.2018 do 31.12.2018
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Zpráva nezávislého auditora
společníkům společnosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.

DůVtRA ZAVAZUJ

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti COLOSEUM RESTAURANTS
s.r.o. (dále také "Společnost"), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z
konsolidované rozvahy k 31.12.2018, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a
přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a
další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní
závěrky.

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základpro 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 předpisy je podrobněji popsána v oddílu
Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky. 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 uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme
shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené v konsolidované výročnízprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
v konsolidované výroční zprávě mimo konsolidovanou účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní
informace odpovídá jednatel Společnosti.

Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
našich povinností souvisejících s ověřením konsolidované účetní závěrky seznámení se s ostatními
informacemi
a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s individuální
a konsolidovanou účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování
konsolidované účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních
informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v individuální
a konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s individuální a konsolidovanou účetní závěrkou a

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.
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Odpovědnostjednatele Společnosti za konsolidovanou účetní závěrku
Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s mezinárodními účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování konsolidované účetní závěrky je jednatel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze konsolidované účetní závěrky záležitosti
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
konsolidované účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy jednatel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení
její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka 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 s výše uvedenými předpisy ve všech případech v konsolidované účetní závěrce 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 konsolidované účetní závěrky na jejím
základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti konsolidované účetní závěrky

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika
a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok.
Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší
než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.

• 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, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti jednatel Společnosti uvedl v příloze konsolidované účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní
závěrky jednatelem 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
příloze konsolidované účetní závěrky, 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.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní závěrky, včetně přílohy, a dále
to, zda konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který
vede k věrnému zobrazení.

li li li li
2
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Naší povinností je informovat jednatele společnosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. mimo jiné o
plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, kter! jsme v jeho průběhu učinili,
včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 2. prosince 2019

,,.. audit'(" o 
~o .JA "Q('f

: IV'W. 'fJ

* ------t CR
~· ev. č. společnosti .;f 

";)<>11c1,., , 54 o"o ,
....!, s.r,!!;

FSG Finaudit, s.r.o.
tř. Svobody 645/2, Olomouc

evidenční číslo společnosti č. 154
Ing. Jakub Šteinfeld

evidenční číslo statutárního auditora č. 2014
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