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1) Vymezenf konsolidainfho celku (d6le ien ,.skupina")

Obchodnf spolednost: COLOSEUM HOLDING a.s.
Sidlo spolednosti: Kvdtnovd n6mdsti 5, Prfihonice ,PSe 252 43

IE:
DIi:

09850724
c209850724

Pr6vnf forma: akciovri spolednosr
'Spisov6 zna(ka: 826017 veden6 u Mdstsk6ho soudu v Praze

Zdkladni ridaje o konsolidovanych ridetnich jednotk6ch
Udaje o dceiinlich spolednostech

2) P[edm6t podnikrini

. Spr6va majetkoqfch ridasti v dceiin;fch spolednostech

. Vyroba, obchod a sluZby neuvedend v piiloh6ch l-3 ZZ

Spoleinost te PodilCH k
1.2.202L

PodflCH k
31.L2.202L

COLOSEUM HOLDING 9850724 matka matka
COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. 62915797 o% 700%
PtvovAR ruAnoorui t[ioe s.r.o. 34s3s96 o% 50%
ARENA KLADNO s.r.o. (diive COLOSEUM CHODOV s.r.o.) 289234L 0% LOO%

COLOSEUM LIBEREC s.r.o. 2617L953 0% LOOo/o

COLOSEUM PARDUBICE s.r.o. 25978942 o% tOOo/o

COLOSEUM PANKRAC s.r.o. (diive COLOSEUM eO[ie is.r.o.) 26732378 o% LOO%

COLOSEUM ANDEL s.r.o. 2620575t o% LOO%

RESTAURACE BUDEJOVICE s.r.o. (difve COLOSEUM DEJVICE
s.r.o.) 262029L3 o% LOO%

Restaura nt Vysoda ny, s.r.o. 2888s72 0% 100%
BIG-HAM, s.r.o. 63674548 o% 100%
Restaurace Prrihonice a.s. 28199430 0% 700%
Coloseum Du5nis.r.o. 9486542 o% 100%
Coloseum V6clavka s.r:.o. 8156301 0% 700%
Coloseum Spalidek s.r.o. 7L709022 o% 700%
PRAGOGASTRO s.r.o. 2620t755 o% LOO%
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PiedmEt podnik6nf dceiinlfch spolednosti
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hostinsk6 dinnost
reklamni dinnost
specializovany maloobchod
maloobchod se smfsenym zboZim
velkoobchod
realitni dinnost

- pekaistvi, cukraistvi
poi6d6ni kultumich produkci, zitbav a provozov ini zaiizeni slouZicich zhbavd
ubytovaci sluZby
pron6jem a prijdov6ni v6ci movitych
pivovarnictvi a sladovnictvf
pron6jem nemovitosti, bytti a nebytovych prostor bez poskytov6ni jinjch neZ
zdkladnich sluZeb zaji5t'ujicich i6dnf proyoznemovitosti, bytti a nebytov'.ich prostor
v'.froba, obchod a sluZby neuveden6 v piiloh6ch I aZ3 Zivnostenskdho z6kona
prodej kvasn6ho lihu, konzumniho lihu a lihovin
dinnost ridetnich poradct, vedeni ridetnictvi, vedeni dariov6 evidence

o

a
a

3) Udaie o z6kladnim kapitflu konsoliduiici spoleinosti

Zftkladni kapit6l : 234 500 000 Kd

4) Historie iinnosti

Spolednost byla zaloiena notdisktm zdpisem sepsanlim dne 13. ledna 2021. Dne 1. unora2O2I
byla zapsSna do obchodnfho rejstiiku veden6m u M6stsk6ho soudu v Praze pod spisovou znadkou
8260t7.

Rozvoj spolednosti zadal v roce 1998, kdy se nabidka poskytovanfch sluieb roziiiila o koncept
samoobsluZn'ich restaurac[ pod znadkou Jarmark. Postupn6 probihal irozvoj sit6 restauraciPizza
Coloseum.

ZSkladni kapitdl spolednostije tvoien nepen6iitrim vkladem, kde hodnota nepen6Zit6ho vkladu
byla pii zaloieni spolednosti stanovena znaleckfm posudkem i.202/t308136 ze dne 11.11.2020
vyhotovenfm spolednostiB.S.O. spol. s r.o se sidlem Praha 3,iiZkov, StriiZni L42OlL3, PSe 13OOO,
la 25109197. Nepen6iitri vklad byl tvoien ocen6nim podilu o velikosti LOO% na spolednosti
COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. se sidlem Na poifdl 7042/16, Nov6 M6sto, PSe 11OOO praha 1, te
62975797.

Spolednost byla zaloiena jako jeden z krokti procesu uvedeni skupiny spolednosti v konsolidadnim
celku p0vodn6 pod spolednosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. na malou Burzu START,
provozovanou v 16mci BCPP Praha. Udelem uvedeni skupiny na Burzu je piedeviim na6erpdni
nov6ho kapitiilu.
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Stiediska konsolidadniho oelku

Restau race Pizza Coloseum
- Pizza Coloseum Na Poiidi, Na Poifii 76/tOt42, Praha 1
- Pizza Coloseum Prlhonice o penzion Pr1honice

FranSiza poskytnut6'i- Pizza Coloseum Nov6 Karolina, Ostrava
- ''Pizza Coloseum Font6na, Teplice
- Pizia Restaurant Vysodany, SokolovskS, Praha 9
- Pizza Coloseum And6l, Niidraini ul. Praha 5
- Pivovar Ndrodni tiida, Ndrodni !39/8, Praha L
- Coloseum Pardubice, Sukova fi.7735, Pardubice (restaurace a catering pro hokejovou ar6nu)
- Coloseum Liberec, Jeronrimova 570/22, Liberec (restaurace a catering pro hokejovou ar6nu)
- Pizza Coloseum Ostrava Avion
- Pizza Coloseum Ostrava Astoria
- Pizza Restaurace Bud6jovice IGY

- Pizza Coloseum DuSni
- Pizza Coloseum V6clavka
- Pizza Coloseum Spalidek

Cateringov6 stiedisko - Coloseum Catering
- v'irobniprostory eimice, Praha 8
- obchodniprostory Na PoiidiL6, praha 1

Skladov6 stiedisko
- skladov6 prostory Liberec
- skladov6 prostory eimice, Praha 8

Ostatni provozovny
- Ar6na Kladno - catering a restaurace v hokejov6 ar6nd v Kladn6
- BIG-HAM, U plovdrny 337|L, Praha - Hole5ovice

5) Osobv. podileiici se na zikladnfm kapitdlu spoleinosti

Jedinfm akcion6iem konsolidujicispoleinostije Jan MuZdtko, narozen L3.kvEtna L97O, bytem U
Baiantnice 550145, Velkii Chuchle, 159 00 Praha-5.
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6) Nrisledn6 udrilosti

Situace, kdy jsou uzavien6 nebo vfznamn6 omezen6 gastronomicke provozy v d0sledku zabr6n6ni
Siieni coronavirov6 pandemie stdle trvd i v roce 2022. V dob6 dokondovdni Utetni zSv6rky
spolednosti doilo k rozvoln6ni. Restaurace byly otevieny pro b6in'i provoz.

Stdle trvd nepiitomnost zahranidnich turistri vPraze, coZ negativnE ovlivriuje triby restauradnfch
provoz0.

Vedeni spolednosti zviZilo potenciSlni dopady COVID-L9 na sv6 aktivity a podnik6ni a dospElo k
zdvEru, Ze nemaji vfznamnli vliv na piedpoklad nepietrZit6ho trvdni podniku. Vzhledem k tomu
byla ridetni zivlrka k 37. L2.2027 zpracov5na za piedpokladu, ie spoleEnost bude naddle
schopna pokradovat ve sv6 iinnosti.

Vriznamn6 pro spolednosti ve skupin6 je rovn6Z fakt, ie se podaiilo domluvit s financujicimi
subjekty odloZeni a rozloieni splStek jistin riv6r0 a to tak, aby se spoleinosti mohly postupn6
stabilizovat a navrdtit k normdlnimu provoznimu stavu.

V roce 2022 mateiskS spolednost podnikii kroky a prochdzi piipravou procesu uvedenf cel6
skupiny spoleinost( v konsolidadnim celku na burzu, mimo jin6 za 0delem naderpSni nov6ho
kapitiilu

7) V'izkum a vfvoi

V roce 2021 skupina pod mateiskou spolednostf COLOSEUM HOLDING a.s. neprovddElaLhdne
aktivity v oblasti qfzkumu a vyvoje.

8) i,ivotninrostiedi

Z hlediska aktivit v oblasti Zivotniho prostiedi spolednosti skupiny v r6mci sv6 podnikatelsk6
dinnosti dodrZuji pr6vni piedpisy v oblasti s nakl6d6ni s odpady. Spolednostem nebyla dosud
uloZena Zddnapokuta zanedodrZeni zdkonrrych povinnosti v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi.

9) Zahraniiniobchod

Spolednosti ve skupind prisobi pouze na desk6m trhu a nevlastni i5dn6, organizadni sloZky v
zal'ranidi.

l0) Investiini instrumenty

Spolednosti ve skupind nevyuZivaji ke sv6 dinnosti investidni nristroje. ffi



11) iinnost snoleinostf ve skupin6 v roce 2021 a piedpoklad pro dal5i obdobi

Zdm5rem spolednosti je d6le udrZovat napojeni na prvovyrobce jak v eesk6 republice, tak v It6lii,
a tim zajiStdni kvalitnich a derstqfch surovin pro restaurace a vyrobu polotovarri pro vlastni sit'
restauraci afraniiz.

Do budoucna se spolednost chce zamdiit na rozvoj poskytovilni franSizovlfch konceptri. Cilem je
rovnEZ roz5iiit sit'restauraciPizza Coloseum, piipadn6 konceptt Pivovar a Caffe Pascucci.

12) Udaie o maietku a finaninf situaci

Konsolidovan;f vysledek hospodaieni bdZndho ridetnfho obdobi rokta, 2021 je ztri$a ve qfsi
-69.461tis. Kd.

Ztrdtu zp0sobil propad trieb zd0vodu zcela uzavienfch provozoven, nebo vrirazn6 omezenfch ve
sv6 6innosti, v d0sledku rozhodnuti Vlddy eR v souvislosti se zab16nEnim Siieni coronavirov6
pandemie. Po v6t5inu roku byla zaklzdna pi[tomnost host0 v gastronomickrich zaiizenich. Bylo
zak{zino shromaidbvSni osob, z toho d0vodu se nesm6ly konat Ziidn6 cateringov6 akce.
S r0znlimi stupni rozvolnEni a otevieni gastronomick'ich provoz0 stdle z0st6vala urditd omezen[-
kapacitni, d6lkou provozni doby, hygienick'imi pravidly.

l3) Pfilohv

Piilohou vyrodni zprdvy je:
o Rozvahakonsolidovan6
. Yykazzisku a ilrifiy konsolidovanf
. Yykaz cash flow konsolidovan;f
o Piiloha konsolidovan6 ridetni ziwdrky
c Zprdva nez6visl6ho auditora

V Praze dne30.04.2022
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COLOSEUM HOLDING a.s.

,.
Zririli'a o vztazich mezi propoienfmi osoba

za obdobi 1.2.2021- 3L.LZ.ZOZL

Sestaveno dne:
31.3.2022

Statutirni orgin:
MuZritko Jan, ilen s
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Podle ust. 582 ziikona e.90/2012 Sb., o obchodnich korporaclch, ve znEnl pozd6j5ich priivnich piedpis&.

Ovliidanii osoba, kterii mii povinnost sestavit zprdvu o vztazlch:
Obchodnl jm6no: COLOSEUM HOLDING a.s.
Prdvniforrna: akciovd spolednost
Sfdlospolednosti: Kv6tnov6niim6sti5,Pr0honice,PSe25243

le : 09850724
Dle: CZO185O724
Prdvniforma: akciovd spolednost
Datum vzniku spolednosti: 13. ledna 2027 (1. fnora 2O2l zapsand do OR)
Spisovd znadka: B26Ot7 vedend u M6stsk6ho soudu v Praze

Statutdrniorgdn COLOSEUM HOLDING a.s. v souladu s ustanovenim 582 a ndsl. Zdkona t.9O/2O725b.,
o obchodnich korporacich, ve zn6ni pozd6jSich priivnich piedpisri, vypracoval na ziikladE sv6 povinnosti
zprdvu, kterd popisuje vztahy s propojen'imi osobami, tj. vztahy mezi ovlSdanou osobou a ovlddajici
osobou a vztahy mezi ovlddanou osobou a ostatnfmi osobami ovl6dan'imi stejnou ovliidajici osobou.
Vztahy jsou popsiiny zp0sobem piihl(Zejicim k nutnosti respektovat ustanoveni 5504 ziikona i. 89/2OL2
Sb., obdansk'i zrikonik ve zndni pozddjSich piedpis0, t'i kajici se obchodniho tajemstvi.

1. Vymezeni konsolidainiho celku (dile ien ..skupina")

OvlSdajici osoba Jan Muiiitko lOO %
Narozen: 13.5. 1970
Bytem: U BaZantnice 550145, Velk6 Chuchle, 159 00 Praha-S.

Zitkladni fdaje o konsolidovanych irdetnich jednotk6ch
Spolednosti ovlddan6 piimo

ffi
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Spoleinost tc PodilCH k
t.2.202L

PodilCH k
3L.!2.202L

COLOSEUM HOLDING 9850724 matka matka



Spoleinost te PodilCH k
1.2.2021

Podil CH k
31.L2.202L

COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. 629L5797 0% 100%
PtVoVAR ruAnoott i rRlbR s.r.o. 3453596 0% 50%
ARENA KLADNO s.r,o. (diive COLOSEUM CHODOV s.r.o.) 289234L o% too%
COLOSEUM LIBEREC s.r.o. 26t71953 o% tOOo/o

COLOSEUM PARDUBICE s.r.o. 25978942 o% LOO%

COLOSEUM PANKRAC s.r.o. (diive COLOSEUM PORIe[ s.r.o.) 26732378 o% LOO%

COLOSEUM ANDEL s.r.o. 2620575L o% too%
RESTAURACE BUDEJOVICE s.r.o. (diive COLOSEUM DEJVTCE
s.r.o.) 262029L3 o% LOO%

Restaurant Vysodany, s.r.o. 2888572 o% roo%
BIG-HAM, s.r.o. 63674548 0% 100%
Restaurace Pr0honice a.s. 28199430 Oo/o 700%
Coloseum Du5nis.r.o. 9486s42 o% 700%
Coloseum Vdclavka s.r.o. 8156301 o% 700%
Coloseum Spalidek s.r.o. L1709022 0% ].00%
PRAGOGASTRO s.r.o. 26201755 0% too%

Zftkladni ridaje o konsolidovanych ridetnich jednotk6ch
Udaje o propojen;fch osobiich

2. Uloha ovl6dan6 osobv ve skupin6. zprisob a prostfedkv ovlidini

Hlavni rilohou Ovliidan'ich osob ve skupinE je aktivni podnikatelskd dinnost,
znadky Pizza Coloseum, piipadn6 konceptu malf pivovar a Caffe Pascucciv rdmcieesk6 repubii[]l*-
Ovliidajici osoba COLOSEUM HOLDING a.s. piimo ovlddii ovlddanou osobu COLOSEUM RESTAURANTS, je
jedin'im spoleinikem ovlSdan6 osoby. Jan MuZdtko je jedin'im vlastnikem ovliidajfcf osoby a jednatelem ve
spolednosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.

Spolednost COLOSEUM RESTAURANTS d6le ovlddd jednotliv6 dceiin6 spoleinosti, kdy na zdklad6
uzavienlich smluv o franchisingu poskytuje krom6 know-how a ochrann6 zndmky i podporu, marketingov6
sluiby, jednotn6 technologick6 postupy, vyuiitl drobn6ho a dlouhodob6ho majetku, sluiby vedenf
0tetnictvi a r0zn6ho typu poradenstvl.

ZdmErem spolednosti je ddle udriovat napojeni na prvovfrobce jak v eesk6 republice, tak v lt6lii, a tim
zajiStdni kvalitnich a derstvfch surovin pro restaurace a vyirobu polotovar0 pro vlastni sit restauraci a
fra niiz.

Sv0j vliv na Ovl6danou osobu vykondvd Ovl6dajici osoba formou 0dasti a rozhodovdni na valn'ich
hromaddch Ovliidan6 osoby.
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3. Informace o vztazich k ovlidaiici osob6

V roce 2021 do5lo k n6sledujf cimzmdnirm ve skupind:

V pr0bdhu roku 2O2t byly ze skupiny prodiiny obchodni podily spolednosti, kter6 byly nedinnd a
bez vriznamn6 bilandni substance - byly ukonieny ndjemni smlouvy na nebytov6 prostory a tam kde jeSt6
dobihal restauradni provoz, byl tento ukonden. Jednd se o spolednosti Coloseum Luka s.r.o. a Coloseum
Legerova s.r.o.. V insolvenci byly uzavieny provozy Coloseum Koruna s.r.o. (dneSnf Pasta Corona s.r.o.) a
Coloseum Myslbek (dneSni VRPS s.r.o.)

4. Zhodnoceni Whod a neWhod plvnoucfch ze vztahri mezi Ovlfdanou osobou a Ovk{daiici
osobou a Ovlfdanou osobou a osobami ovlddanfmi Ovk{daiicf osobou

Ze vztah0 mezi propojenyimi osobami plynou piedev5im ndsledujicf v'ihody:
- vliznamn6jS[ pozice ovlddan'ich spolednosti na trhu diky siln6 pozici mateisk6 spoleinosti
- zdzemi v'iznamn6ho podnikatelsk6ho seskupenf na 0zemi eesk6 republiky pod kombinovanou

ochrannou zn6mkou
- vyuiivdnisynergii mezi podniky v rdmci skupiny, vyuiiviini vytvoien6ho podnikatelsk6ho syst6mu,

kte ni p ied stavuje specif ick'i zp &so b p rovozovd n i resta u ra d n ich zaiizeni
- spolednri marketing, vyuZiti vytvoien6ho know-how v rdmci ce16 skupiny
- spolednli postup ve v6ci ochrany informaci, osobnich rldaj0 a dat spolednosti
- vyuZitiv'ihod 16mcovlich dodavatelsk'ich smluv na zboii a slu2by pro celou skupinu, moinost ziskat

v'ihodnEjif podminky pro obratovd zpdtn6 bonusy od dodavatel0

5. Plehled iedn6ni. uiindnfch v poslednim fiietnim obdobi. kterr{ bvla uiin6na na popud
nebo v zdimu ovkldaiicf osobv. nebo ii ovlfdanfch osob. pokud se takov6to iednrini tfkalo
maietku. kterf plesahuie 107o vlastniho kapitilu ovl6dan6 osobv. zii5tdn6ho podle
posledni f ietni z{v6rky

Spolednost COLOSEUM HOLDING a.s. ovlildajicispolednosti skupiny COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.
se na zdkladd Smlouvy o pievodu ochrannyich zndmek stala vlastnikem skupiny ochrann'ich zndmek, kter6
iddn6 uiiv5.

6. Posouzeni toho, zda vznikla ovkldan6 osob6 f ima a posouzeni ieiiho wrovnfni podle Q71
a72

- OvlSdan6 osobE v poslednim zdaiovacim obdobi i6dnii rijma nevznikla

V Praze dne 31.3. f,""i"D
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 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
Zpracováno v souladu s vyhláškou

 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný 

ke dni název účetní jednotky

31.12.2021 COLOSEUM HOLDING a.s.
v TCZK

IČ Sídlo, bydliště nebo místo

09850724 podnikání účetní jednotky

0

označ. A K T I V A řád. Netto Netto 
   bežné období minulé období

a b c 1 2
AKTIVA CELKEM                  001 417 451 552 402

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0
B. Stálá aktiva 003 317 831 432 944
B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  004 49 207 52 211
B.I.  1. Nehmotné výsledky vývoje 005 0 0
2. Ocenitelná práva                                 006 49 207 215
2.1. Software 007 0 65
2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 49 207 150
3. Goodwill 009 0 0
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek        011 0 51 996

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0
5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0 51 996
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek   014 69 001 126 724
B.II. 1. Pozemky a stavby                              015 51 944 99 368
1.1. Pozemky 016 0 0
1.2. Stavby 017 51 944 99 368
2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 17 042 24 524
3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek     020 0 0
4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 0 0
4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 0 0
4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 0 0

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek 024 15 2 832

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 0 217
5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 15 2 615
B.III. Dlouhodobý finanční majetek               027 0 0
B.III.1. Podíly - ovládaná osoba nebo ovládající osoba 028 0 0
2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0 0
3. Podíly - podstatný vliv 030 0 0
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 0 0
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0 0
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 0 0

Květnové náměstí 5
252 43   Průhonice



7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek     034 0 0
7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 0 0
7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 0 0
B. IV. Konsolidační rozdíl (+/-) 031 199 623 254 009
B. IV.1. Aktivní konsolidační rozdíl (+) 032 199 623 254 009
2. Pasivní konsolidační rozdíl (-) 033 0 0
C. Oběžná aktiva                      037 82 369 91 372
C.I. Zásoby                              038 5 746 8 827
C.I.  1. Materiál 039 3 055 3 930
2. Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0
3. Výrobky a zboží                                  041 2 691 4 643
3.1. Výrobky 042 0 0
3.2. Zboží 043 2 691 4 643
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0
5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 254
C.II. Pohledávky                                              046 54 342 58 483
C.II. 1. Dlouhodobé pohledávky                     047 768 1 345
1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0
1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0
1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0
1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0
1.5. Pohledávky - ostatní                          052 768 1 345
1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0
1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0 0
1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0
1.5.4. Jiné pohledávky 056 768 1 345
C.II. 2. Krátkodobé pohledávky                      057 53 574 57 138
2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 17 575 16 015
2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0
2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0
2.4. Pohledávky - ostatní                          061 35 999 41 123
2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0
2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0
2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 1 043 1 667
2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 11 777 9 176
2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0 436
2.4.6. Jiné pohledávky 067 23 179 29 844
C.III. Krátkodobý finanční majetek                068 0 0
C.III. 1. Podíly - ovládáná nebo ovládající osoba 069 0 0
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0
C.IV. Peněžní prostředky                             071 22 281 24 062
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 072 22 142 24 004
2. Peněžní prostředky na účtech 073 139 58
D. Časové rozložení aktiv                       074 17 251 28 086
D.   1. Náklady příštích období 075 16 861 21 297
2. Komplexní náklady příštích období 076 0 0
3. Příjmy příštích období 077 390 6 789



označ. P A S I V A řád. Netto Netto 
bežné období minulé období

a b c 1 2
PASIVA CELKEM                      078 417 451 552 402

A. Vlastní kapitál                079 94 465 201 500
A.I. Základní kapitál                                 080 234 500 234 500
A.I. 1. Základní kapitál 081 234 500 234 500
2. Vlastní podíly (-) 082 0 0
3. Změny základního kapitálu 083 0 0
A.II. Ážio a kapitálové fondy                       084 0 0
A.II. 1. Ážio 085 0 0
2. Kapitálové fondy                               086 0 0
2.1. Ostatní kapitálové fondy 087 0 0
2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088 0 0
2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchod.korporací (+/-) 089 0 0
2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090 0 0
2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091 0 0
2.6. Kurzové rozdíly z konsolidace 092 0 0
A.  III. Fondy ze zisku                                   093 0 0
A.III.1. Ostatní rezervní fondy 094 0 0
2. Statutární a ostatní fondy 094 0 0
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)  095 -33 574 -33 000

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 096 -33 000 -33 000
2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 097 -574 0
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 098 -106 461 0
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 098 0 0
A. VII. Konsolidační rezervní fond 099 0 0
B.+C. Cizí zdroje                             100 313 363 332 235
B. Rezervy                                       101 0 0
B.   1. Rezerva na důchody a podobné závazky 102 0 0
2. Rezerva na daň z příjmů 103 0 0
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 104 0 0
4. Ostatní rezervy 105 0 0
C. Závazky                                        106 313 363 332 235
C.I. Dlouhodobé závazky             107 115 083 114 559
C.I.  1. Vydané dluhopisy                           108 0 0
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 109 0 0
1.2. Ostatní dluhopisy 110 0 0
2. Závazky k úvěrovým institucím 111 103 602 100 715
3. Dlouhodobé přijaté zálohy 112 0 0
4. Závazky z obchodních vztahů 113 0 0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 114 0 0
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 115 0 0
7. Závazky - podstatný vliv 116 0 0
8. Odložený daňový závazek 117 1 619 1 749
9. Závazky - ostatní                          118 9 862 12 095
9.1. Závazky ke společníkům 119 0 0
9.2. Dohadné účty pasivní 120 0 0
9.3. Jiné závazky 121 9 862 12 095



C.  II. Krátkodobé závazky              122 198 280 217 676
C.II. 1. Vydané dluhopisy                           123 0 0
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 124 0 0
1.2. Ostatní dluhopisy 125 0 0
2. Závazky k úvěrovým institucím 126 44 914 46 573
3. Krátkodobé přijaté zálohy 127 19 873 22 750
4. Závazky z obchodních vztahů 128 59 441 83 895
5. Krátkodobé směnky k úhradě 129 0 0
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 130 0 0
7. Závazky - podstatný vliv 131 0 0
8. Závazky ostatní                            132 74 052 64 458
8.1. Závazky ke společníkům 133 2 022 28 000
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 134 0 0
8.3. Závazky k zaměstnancům 135 7 289 1 969
8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 136 10 631 7 553
8.5. Stát - daňové závazky a dotace 137 11 066 8 215
8.6. Dohadné účty pasivní 138 10 263 7 927
8.7. Jiné závazky 139 32 781 10 794
D. Časové rozlišen ípasiv                      140 14 448 21 166
D.   1. Výdaje příštích období 141 2 845 1 391
2. Výnosy příštích období 142 11 603 19 775
E. Menšinový vlastní kapitál 143 -4 825 -2 499
E. I. Menšinový základní kapitál 144 50 50
E. I. 1. Základní kapitál 145 50 50

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 146 0 0
 3. Změny základního kapitálu (+/-) 147 0 0

E. II. Menšinové kapitálové fondy 148 0 0
E. II. 1. Emisní ážio 149 0 0

2. Ostatní kapitálové fondy 150 0 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 151 0 0
 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 152 0 0

E. III. Menšinové fondy ze zisku 153 0 0
E. III.1. Ostatní rezervní fondy 154 0 0

2. Statutární a ostatní fondy 155 0 0
E. IV. Menšinový výsledek hospodaření min. let 156 -2 549 -1 141

E.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 157 -2 549 -2 549
2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 158 0 0

E. V. Menšinový výsledek hospodaření běžného období 159 -2 326 0

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

Okamžik 
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu

30.04.22



KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Zpracováno v souladu s vyhláškou

 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný 

ke dni název účetní jednotky

31.12.2021 COLOSEUM HOLDING a.s.
v TCZK

IČ Sídlo, bydliště nebo místo

09850724 podnikání účetní jednotky

označ. TEXT řád. Běžné úč. období Minulé úč. období
a b c 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 127 582 0
II. Tržby za prodej zboží 02 17 219 0

A. Výkonová spotřeba                                                           03 120 923 0
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 24 799 0
A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 36 781 0
A.3. Služby 06 59 343 0
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0 0
C. Aktivace (-) 08 0 0

D. Osobní náklady                                                                09 65 164 0
D.1. Mzdové náklady 10 55 829 0

D.2.
Náklady na sociální zabezpečen, zdravotní pojištění a ostatní 
náklady 11 9 335 0

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 9 321 0
D.2.2. Ostatní náklady 13 14 0

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti                                  14 71 986 0
E.1  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                                                                                      15 51 451 0

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 14 451 0
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 37 000 0
E.2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0
E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 20 535 0

III. Ostatní provozní výnosy                                                  20 109 244 0
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 28 038 0
III.2. Tržby z prodaného materiálu 22 0 0
III.3. Jiné provozní výnosy 23 81 206 0

F. Ostatní provozní náklady                                                  24 92 273 0
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 28 132 0
F.2. Prodaný materiál 26 0 0
F.3. Daně a poplaky 27 355 0
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0
F.5. Jiné provozní náklady 29 63 786 0

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)   30 -96 301 0
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly              31 0 0

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0
IV.2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0
G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku            35 0 0
V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba36 0 0
V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0

Květnové náměstí 5
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VI. Výnosové úroky a podobné výnosy                                     39 1 056 0
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 1 056 0
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady                                    43 7 873 0
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 7 873 0
VII. Ostatní finanční výnosy 46 5 888 0
K. Ostatní finanční náklady 47 -1 007 0

*  Finanční výsledek hospodaření (+/-)                     48 78 0
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                            49 -96 223 0
L. Daň z příjmů                                                                     50 -618 0

L.1. Daň z příjmů splatná 51 -187 0
L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 -431 0

** Výsledek hospodaření po zdanění                                  53 -95 605 0
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0
VIII.  Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu 55 0 0
N.  Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu 56 13 182 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                          57 -108 787 0
z toho  - výsledek hospodaření za úč. obd. bez menšinových podílů (+/-) 58 -106 461 0

 - menšinový výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 59 -2 326 0
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V.+ VI. + VII. 60 260 989 0

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

Okamžik 
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu

30.04.22



Zpracov6no v souladu s vyhl5skou

6. 5oo/2002 Sb., ve zn6ni pozd6jsich pledpisr]

I
Z,

PREHLED O PENEZNICH TOCiCH
(v celfch tisicich Kd)

Obchodnl firma nebo jinY

ke dni 31.12.2021

09850724

Popis

Stav pen62nich prostiedkt a pen62nich ekvivalentri na za[atku fcetniho obdobl

I Pen62nl toky z hlavnl WdElecn6 Cinnorti (provoznl Cinnost)

ua-tni .ir-[*oo.trat" r oezne ein*uti pr"d.d""6.i;
o nep.en62tl operace

q- fziil;;;G" .tary"n "r,ri,S Nfrr*V, O*iO",nO " 
p"Oif,:"t i.ru

o ]vyi6tovane nar.raooG,irorv s rylirrou r"pit"ti.**pt " ryfat"rrr6 W""""r6 ,lt"ky

7 ,Piipadne Upravy o ostatni nepeneznl operace

pen62nt tok z prov.Cinnosti pied zdandnim, zmenami prac. kapitalu a mim.poloZkami

staVu nepen6inlch sloieti: piapovnihd kapiidlu

I lZm6na stavu pohledevek z provozni cinnosti, piechodnych i16tlj aktiv

2 lzm6na staru kratkodobych zAuazkit zprororni 6innosti, pFechodnyctr idirl pasiv

3 izmena stavu zasob

4 lZmbna stavu kr6tkodobeho finanCniho majetku nespadajiciho do peneZnich prosti. a ekvivalentfr

Vyplacene 0roky s vyjimkou kapitalizovanych

i PenC2nl toky z investiani dinnosti

B6rn6 obdobi Minu16 obdobi

13 182

37 000

s4l

6 817

8.2
8.3
Bj

,*l-
lDopady zmpn vlaptfiiho.kapitAlu n* penEinl piosttudky a ekvivalenty

? 1 ]iysjryry4!p'."j,i"o*&: ol"ori zvfBeni z5kradnih:ilitilfll{l'" 11. 1dl
C. 2 2 Vyplaceni podilri na vlastnim jm6ni spolelnikom

2 3 loatsi rftaoy pen62nich prostFedk0 spoleeniki a akcion5i0

lstav nen6inich prostiedki a pen. ekvivalentt na konci fcetniho

Pr6vni forma 06etni .iednotky: akciova spole6nost

Piedm6t podnikani

Podpisow zAznam:

tdetnijednotky; HostinskeCinnost

Jan Muzetko, 6len spr6vni V Praze dne 30.4.2022

Sidlo,
podnik6ni

Ozna6eni

-1 09 40t

\..1
\. 11 stalich aktiv a umoFovenl opravn6 poloiky k nabyt6mu majetku 14 451

\. 12 inI konsolidaenich rozdil0

\. 13 stavu opravnych polozek, rezerv

70?,

\. -37 15t

\. r'2 4242t
38 67t

1 00i
2 74t

:istli pen62ni tok z provozni einnosti pied zdandnim a mimoiedn:imi poloikami 5 26i
-7 52i

\.4 )iijate 0roky

\.5 Zaplacena darl z piijm0 za beZnou dinnost a dom6rky dane za minula obdobi -1i

\.7 Pfijate dividendy a podily na zisku

Cisty pen6Zni tok z provozni einnosti -2 277

B. 1 Vydaje spoien6 s nabytim stalych aktiv

Piijmy I vidaje z poFizeni / vyfazeni ovladanich a ilzenlch spoleenosti 23 33(
rfijmy z prodeje stalYch aktiv

ZapOj6ky a Iv6ry spiizn6nfm osob6m

rfijate podily na zisku

:i6ti pen62ni tok vztahujici se k investicni dinnosti 23 33(

toky z financnl Cinnosti

l. 1 )opady zm6n dlouhodobych,resp. kratkodobych zevazktr

2

4.24 Uhrada araty spole6niky

25 Piime platby na vrub fond0

zo /yplacene dividendy nebo podily na zisku veetn6 zaplacen6 dane

:ist'i pen62ni tok vztahujici se k linancni einnosti 1 22t

:ist6 zvyseni resp. snizeni pen62nich prostfedk0 22281

1. 22281

) ,#
iv'\



. , Pifloha
kons oli d ovan6 rite tni zilv,Erlry

COLOSEUM HOTDING a. s.
Kv6tnov6 ndmdsd 5, Prflhonice, pSf ZSZ qg

za obdobf l.2.2OZl - 31. 1Z.ZOZI

.f i",t
F:KeT
E"S'm"J

Sestaveno dne 30.4.2022

I
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1.1

oBECNE fuap
Charakteristika konsoliduj ici fi tetni iednotlry

NSzev mateisk6 spoleinosti: COLOSEUM HOLDTNG a.s.
G:09850724
Sidlo: Kv6tnov6 nimEsti5, pr0honice, pse 252 43

Vznik: Spolednost byla zaloiena not6iskrim z6pisem sepsanfm dne 13. ledna 2021. Dne
1. rinora 2O2t-byla zapsdna do obchodniho rejstiiku vedendm u M6stsk6ho soudu
v Praze pod spisovou znatkou BZ60t7.
PrCvni forma: Akciov6 spoleinost
ZSkladni kapit6l: 234 500 000 Ke
Zdkladni kapitS! spoleinostije tvoien nepenEiitrfm vkladem, kde hodnota nepenEiit6ho
vkladu byla pii zaloieni spoleinosti stanovena znaleck'fm posudkem e.202/1308136 ze
dne 11.11.2020 zhotoven,fm spoleEnosti B.s.o. spol. s r.o se sidlem praha 3, Ziikov,
Striiini L42olt3, Pse 13000, le 25109197. NepenEiit'i vklad byltvoien ocenEnim podflu
o velikosti LOA% na spolednosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. se sidlem Na poiiti
LO42/L6, Nov6 MEsto, pse 11000 praha L,le 629L5797.
Spolefnost byla zaloiena jako jeden z kroki procesu uvedenf skupiny spolednostf
v konsolidaEnlm celku p0vodn6 pod spoleinostl COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. na
malou Burzu START, provozovanou v rdmci BCPP Praha. 0ielem uvedeni skupiny na
Burzu je piedevtim naderpini nov6ho kapit6lu.
Piedm6t podnikdn[:

. Sprdva majetkovrfch riiastiv dceiinrich spolednostech. V'iroba, obchod a sluiby neuveden6 v pifloh6ch L-3 ZZ

Osoby, podilejici se na zdkladnim kapit6lu: Jedintm akcion6iem konsolidujici
spoleEnostije Jan MuiStko, narozen 13.kvEtna 1970, bytem U BaiantniceSSO/4S,Velkii
Chuchle, 159 00 Praha-5.

Konsolidovand rltetnizdvdrka byla roziiiena o konsolidovanou Rozvahu aVZZ, kde jsou
uvedeny tidaje z konsolidovan6 zahajovaci rozvahy k I.2.2O2t. Vtextu piflohy jsou
tabulky roziiieny tak6 o sloupec s daty z konsolidovan6 zahajovaci rozvahy.
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1.2 Organizatnistmktura

1.3 Statutirnf orgdn spoletnosti

Jedinrim Elenem sprdvni rady spolednostije:

Jan Mui6tko, narozen 13.kv6tna !970, bytem U Baiantnice 550/45, Velki Chuchle, 1S9 0O
Praha-5.

Spoletnost lc PodilCH
k 1.2,2021

PodilCH k
3L.L2.202L

Podil CH
zahaiovaci
rozvaha

COLOSEUM HOLDING 9850724 matka matka matka
COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. 629Ls797 Oo/o too% too%
PMoVAR NARooruf rHlon s.ro. 3453596 o% 50% 5Oo/"
ARENA KLADNo s.r.o. (diive coLoaauM
CHODOV s.r.o.) 289234L o% LOO% LOO/o

2617L953 ao/o LOOo/o tO0o/o
COLOSEUM PARDUBTCE s.r.o. 25978942 Oo/o rca% tOOo/"
COLOSEUM PANKRAC s.r.o. (difve
COLoSEUM POnief s.r.o.) 26732378 a% LOOo/o l00o/o

COLOSEUM ANDEL s.r.o. 26205757 0% LOO% too%
RESTAURACE BUDEJOVTCE s,r.o. (difve
COLOSEUM DEJVICE s.r.o.) 26202973 o% l00o/o 700%

Restaurant Vysotany. s.r.o. 2888572 o% too% 100%
BIG-HAM, s.r.o. 53674548 0% LOO% 70a%
Restaurace Pr0honice a.s. 28199430 Oo/o LOOo/o 70Oo/a
Coloseum Duini s.r.o. 9486542 0% LOO% to0%
Coloseum V6clavka s.r.o. 8156301 Oo/o too% t00%
Coloseum SpaliEek s.r.o. t1709022 o% L00% t00%
PRAGOGASTRO s.r.o. 2620!755 o% LOOo/o LOO%
COLOSEUM LEGEROVA s.r.o. 28541006 0% Oo/o 100%
COLOSEUM MYSLBEK s.r.o. 26172364 0% 0o/o L00%
COLOSEUM LUKA s.r.o. 4543581 0% o% t00%
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2 YTMEZENi TOT{SOIINEEUiHO CETKU PALE TITZ,,SKUPINA")

2.1 Zikladni fdaie o konsolidovanfch rrtetnich iednotkdch

tiAale o dceiinrich spoleEnostech :

tiietni zdv6rky viech spole6nostljsou sestaveny ke dni 31.I2.ZO2L ajsou uloieny pro potiebu
prezentace v sidle mateisk6 spoleEnosti.

2.2 Zm6nyve skupin6 v prribEhu roku ZAZ!

V roce 2021 doilo k nepen6iit6mu vkladu cel6ho pirvodniho konsolidadniho celku pod
konsolidujicl spoleinosti coLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. do nov€ vznikl6 mateisk6
spoletnosti COLOSEUM HOLDTNG a.s.

Struktura p0vodnlho konsolidadniho celku pod konsolidujici spoleinosti COLOSEUM
RESTAURANTS s.r.o. je uvedena v bodE 1.2. Tato struktura byla pievzata akvizici do mateisk6
spoleinosti COLOSEUM HOLDING a.s.

N6iev dceiin6 spole6nosti Zprlsob
poiizeni

Podllna VK
vlo

x31.12.2021
Vlastni kapitil k

31.12.2A21v tis. KE

Visledek
hospodaienl k
31.12.2021 v tls.
K6

COLOSEU M RESTAURANTS s.r.o. Vklad 100% 73 894 -52191
PTVOVAR NARoDNf TH[oa s.r.o. Vklad 50o/o -9 651 -4 652
ARENA KLADNo s.roldfive
COLOSEUM CHODOV s.r.o.)

Vklad
to0% -1371

-791
COTOSEUM LIBEREC s.r.o. Vklad t00o/o 4713 { 090
COTOSEUM PARDUBICE s.r.o. Vklad L00% 1 802 -1 432
COLOSEUM PANKRAC s.r.o. (diive
coLosEUM Poilei s.r.o.)

Vklad
tao% -1012

-129
COLOSEUM ANDEL s.r.o, Vklad LAO% 7 650 -562
RESTAURACE BUDEjoVICE s.r.o.
(diive COLOSEUM DEJVTCE s.r.o.)

Vklad
100% -4 065

-179
Restaura nt Vysoiany, s.r.o. Vklad

LOAo/o -7 899 -1461
BIG-HAM, s.r.o. Vklad 700% -32 981 -8 618
Restaurace Pr0honice a.s. Vklad LAO% 23 908 't 202
Coloseum Duinis.r.o. Vklad LOO% -9 -10
Coloseum Viclavka s.r.o. Vklad LOO% -1 55 -77
Coloseum SpaliEek s.r.o. Vklad LOOo/o 0,002 0
PRAGOGASTRO s.r.o, Vklad to0% 18 877 1 137
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V roce 2021 doilo k niisledujicim zm6nim v p0vodni struktuie skupiny COLOSEUM: V prgbEhu
roku 2021 byly ze skupiny proddny obchodnf podily spoteinostl, kterd byly neEinn€ a bez
v'fznamnd bilandnlsubstance - byly ukonEeny ndjemnismlouvy na nebytov6 prostory a tam
kde jeitd dobihal restauradnl provoz, byl tento ukonden. Jedn6 se o spoleEnosti Cotoseum
LUKA s.ro., Coloseum Legerova s.r.o., Coloseum Myslbek s.r.o.

Novd byly zaloieny spotetnosti Coloseum Du5nis.r.o., Coloseum V6clavka s.r.o. a Coloseum
SpaliEek slr.o.. Tyto spoleEnosti byly v roce 2021 neiinn6 a jsou piipraveny pro provozovdni
nov'ich restauiadn ich- zailzen i.

3 0trrrui MEroDy A oBEcNE 0fnrrui zAsADy
Pfiloienii konsolidovani f detni zivErka byla piipravena v souladu se zdkonem i.
563/1991 Sb., o riietnictvi, ve znEnI pozddjiich piedpisfr (d6le jen ,,zilkonao iietnictvi,,)
a provdd6cf vyhl6Skou i. 500/2002 Sb., kterou se provddEji nEkterii ustanoveni z6kona
e. 563/1991 Sb., o tidetnictvf, ve znEni pozdEj5ich piedpis0, pro riEetnf jednotky, kter6
jsou podnikateli tEtujicfmi v soustavE podvojn6ho 0Eetnictvi, ve znEni pozd6jifch
piedpis0 v platn6m znEni.

Uietnictvi respektuje obecn6 riietnl z6sady, piedev5im z6sadu ocefiovdnf majetku
historickfmi cenami, zdsadu 0Etov6ni ve v6cn6 a Easovd souvislosti, zdsadu opatrnosti a
piedpoklad o schopnosti 0ietni jednotky pokraiovat ve sulch aktivitdch.

tjOale v tdto konsolidovan6 riietni zdvErce jsou vyjiidieny v tisicfch korundch Eeskrich
(KE).

3.1 Zprlsob konsolidace a poutit6 metody konsolidace

Zp0sob konsolidace: Na 0rovni mateiske spoleEnosti COLOSEUM
RESTAURANTS s.r.o. metoda piimii. Na frovni
COLOSEUM HOLDING a.s. metoda postupn6.

vybran6 metoda pro konsolidaci: Metoda pln6 konsolidace

3,2 Postup provedeni konsolidace

3.2.1 Charakteristika pln6 konsolidace (dle CUS d. 020)

Plnou metodou konsolidace se dle eesk6ho ritetniho standardu pro podnikatele (d6le
ien "eUs")8. 020 rozumi:

6"ur"t-->.
'r. Effi_q
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a) zailen6ni jednotlirnfch sloiek rozvahy a v'ikaz0 zisku a ztrdty ovl6danfch a iizen'ich
osob v plne vriSi po piipadn6m pietifd6nf a ripravich do rozvahy a vfkazu zisku a ztr6ty
kon solidujici 06etni jednotky,

b) vylouteni 0Eetnich pifpad0 mezi ridetnimi jednotkami konsolidovandho celku, kter6
vyjadiujf vz6jemnd wtahy,

c) vykdz6nf ptipadn6ho konsolidainiho rozdflu a jeho odpis,' d)' rozdElenivlastniho kapitdlu ovlddan'ich a ifzenfch osob a jejich vrisledku hospodaieni
ni podil piipadajici ovlidajici a iidici osob€ a podil menSinornich driitel0 podilovfch
cenntch paplr0 a podil0 emitovanrich konsolidovantmi podniky,

e) vylouEeni podilovfch cenn'ich papir0 a podfl0, jejichi emitentem je ovlCdanil a iizend
osoba, a vlastnlho kapitdlu t6to osoby, kteni se vdie k vyluEovantm podilovfm cenn,im
papir0m a podi!0m,

0 vypoiSddni podil0 se zpEtnou vazbou.

3.2.2 Etapy plnrS konsolidace (de ftis f.020)

Konsolidace plnou metodou je dle eus i.020 rozd€lena do sesti etap:

1) PietiidCni a rtprovy poloiek ilietnich zdvirek ovtddojicich o iidich osob o ovlddanfch
a iizenfch osob.

Pietifd6ni ridaj0 za ovl6dajici a iidicf osoby a za ovlidan6 a iizen6 osoby se provede
s ohledem na dopln6nd poloiky konsolidovan6 rozvahy a konsolidovandho rnfkazu zisku
a ztr6ty a jejich obsahovou niipli.

0pravy se uskuteEni podle vyhliiSenrich princip0 ocefiovdnf v konsolidaEnich pravidtech.
tjpravy tohoto charakteru se provedou pouze u tEch ovlddan,ich a iizenrfch osob, jejichi
ocefiovacf principy se odli5uji od principt stanoven'fch konsolidainimi pravidly a
podstatntm zp0sobem by ovlivnily pohled na ocen6nl majetku v konsolidovan6 0ietni
zdvErce a vykdzan,i v'isledek hospodaieni.

UEetnf ziivErky ovlddanrich a iizen'ich osob, kter6 maji sidlo v zahraniii a vedou
fietnictvi v cizi m6n6, se piepoiit6vaji kursem platnrim ke dni, ke kterdmu je
sestavovdna konsolidovan6 riietni zivErka.

2) lJpravy oceninioktiv o zdvozk7 ovlddoni a iizeni osoby.

LiSi-li se v'iznamnE ocenEni aktiv a z6vazk0 v riEetnictvi ovlddantch a iizen'fch osob od
redln6 hodnoty, provede se v souvislosti se stanovenim konsolidatniho rozdilu tiprava
ocenEni na redlnd hodnoty aktiv a zdvazkit ke dniakvizice nebo ke dni
ziikladnim kapitiilu. Do konsolidovand 0Eetnf zdvErky se zahrnou
a zivazky ovlddant{ a ifzend osoby v tomto upraven6m ocenEni.
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Pokud dojde k 0pravdm ocenEni aktiv a zSvazk0 podle v'iSe uveden6ho ustanoveni bodu,
zdrovefi se provedou 0pravy zachycujici rozdily z operaci po dni akvizice nebo zv,[5enl
0dasti na z6kladnim kapitiilu, kter6 vyplrfvaji ze zahrnovdni piislulnfch aktiv nebo
z0itovdni piisluinrich zdvazkit na vrub nebo ve prosp6ch rnisledku hospodaieni ovl6dan6
a iizen6 osoby v ocenEnftEchto poloiek v 0ietnictvi ovlddan6 a ilzen6 osoby a tEmito
operacemi vyj6dienfmi (ocen€n'imi) v ndvaznosti na upraven6 ocenEnf piisluinrich
poloiek ahiv a zdvazkri pro potieby konsolidace.

i) sumoiizoce ndaifi lietnich zdvirek ovlddojici o iidicl osoby a ovlddanych a fizen!,ch
osob.

Ovliidajici a iidici osoba seite pietiid6n6 a upraven6 0daje ze sv6 riietni z6v6rky
s pietiidEn'imi a upravenrimi 0daji (Eetnich zdv6rek ovlidan,fch a iizen'fch osob.

4) Vylouienivzdiemnych operoci meziovtddajici o fidici osobou o ovlddonymi o iizenymi
osobami.

I vylouEeni ridetnlch operacl bez vlivu na v'isredek hospodaieni.

KompletnE se vylouil vzdjemn6 pohlediivky a dluhy, niklady a rnfnosy v r6mci
konsolidainfho celku, kter6 maji v'iznamn,i vtiv na stav majetku, z6vazk0 a rnfsledkov6
poloiky v konsolidovan6 f detni z6vErce.

' vylouEenIuidetnich operaci s vlivem na vriii v'isledku hospodaienl.

Pii sestavovdnf konsolidovand rozvahy a konsolidovan6ho vtkazu zisku a ztr6ty se
vylouEi vzdjemn6 operace mezi ovl6dajicl a iidici osobou a ovl6danou a iizenou osobou,
respektive mezi ovl6dan'imi a iizenfmi osobami navzdjem, s rnfznamn'fm vlivem na
v,isledek hospodaienI konsolidatniho celku, mimo jin6 v t6chto piipadech:

a) prodej a ndkup ziisob v 16mci konsolidaEniho celku,
b) prodej a nikup dlouhodobd,ho majetku v rdmci konsolidainiho celku,c) piijat6 a vyplacen6 podily na zisku v rdmci konsolidadniho celku.

Pii pouiiti pln6 metody konsolidace se vylouEi vzdjemn6 operace mezi ovtddajici a iidici
osobou a ovliidan'imi a ifzenfmi osobami a tak6 mezi ovl6dantmi a
navzdjem.

vyloufenivzdjemnrich operacis vlivem na rnistedek hospodaieni se p
vyh lii5en'imi konsolidainimi pravidly.

toi

V piipadE vyluiovdni vtsledku hospodaieni realizovan6ho z niikup0 a pro"
v r6mci konsolidaEniho celku je nutno opravit v konsolidovan6
a konsolidovan6m rnikazu zisku a ztrity ocen6nl z6sob a v'inosy dosaien6 z prodeje

ev. (. spoletnosti



zdsob. Pro riEely tito dpravy poloiek konsolidovand 0detni zdv6rky je moino vyuiit pro
0pravu v'inos0 a zm6nu ocenEni zdsob i pr0mErn6 rentability trieb vypoiitan6
u dodavatelri z celkov6ho rnisledku hospodaienI nebo provozniho vrisledku hospodaieni,
popiipadE lze vyuiit oborovou ii rnirobkovou rninosovou rentabilitu dodavatele di jinri
piesnEjii postup.

V piipadE vyludovdnirnisledku hospodaienlz ndkupu a prodeje dlouhodobdho majetku
se 'vfnosy z prodeje dlouhodob6ho majetku opravf o rozdfl mezi prodejni cenou
a zfistatkovou cenou u dodavatele. Zdrovefi se upravi oprdvky dlouhodob6ho majetku
v konsolidovan6 0EetnI zdvErce.

o piiiat6 v'inosy z podil0 na zisku se sniii v'fnosovd poloika konsolidovan6ho v,fkazu
zisku a ztrdty a z6rovefi zrnfSi nerozdElenf zisk minultch let nebo sniii neuhrazend ztr6ta
minul'ich let v konsolidovan6 rozvaze.

5) Konsolidotnirozdil

KonsolidaEni rozdilje rozdil mezi poiizovaci cenou podilfi konsolidovane riEetni jednotky
a jejich ocenEnim podle podilovE 0iasti konsolidujici ridetni jednotky na v'i5i vlastnlho
kapitiilu vyj6dien6ho redlnou hodnotou, kterd vyphfvd jako rozdil reiilnrich hodnot aktiv
a redlnrfch hodnot ciziho kapitdlu ke dni akvizice nebo ke dni dalSiho zrni5eni riiasti
(daliiho poiizenI cenn'ich papir0 nebo podfl&). Za den akvizice se povaiuje den, od n6hoi
zaEind 0dinnE ovl6dajici a iidici osoba uplatfiovat pilsluSn'i vliv nad konsoljdovanou
IEetnf jednotkou.

Konsolidaini rozdil se odepisuje do 20 let rovnom6rnrim odpisem, pokud neexistuji
d0vody pro krat5l dobu odpisovdnf. Zvolend doba odpisovdnl musi brit spolehliv6
prokazateln6 a nesmi poru5ovat princip v6rndho a poctiv6ho obrazu piedmEtu
ildetnictvf a finandnIsituace ridetnijednotky. Konsolidainf rozdil se z0Etovdvii do poloiky
z0itovdni aktivniho konsolidadniho rozdilu nebo z06tovdni z6porndho konsolidadniho
rozdilu na vrub ndklad0, respektive ve prospdch vrinosri z b6in6 iinnosti.

odpisy konsolidainiho rozdflu se vykazuji ve zvlSStni poloice konsolidovan6ho v'fkazu
zisku a ztrdty.

6) Rozdileni konsolidovondho vlastniho kapitdtu o vylouieni podilovych cennych papir7 a
podil0.

RozdElenim vlastniho kapitiilu v konsoridovan6 rozvaze se rozumi
podllu tvoien6ho sou&em vlastniho kapitiru ovriidajici a iidfcl
vlastn[m kapitiilu ovlddan'ich a iizenrfch osob a jejich odd€lenf od
tj. zbrivajfcich podil0 ostatnich akcion6irl a sporeiniki obchodni
kapitiilu tEchto konsolidovan'ich riietnich jednotek. ,<\t-e:F[ s,ery10



Podily, jejichi emitentem je ovlidand a iizend osoba, a vlastni kapitdl ovlddan6 a iizen6
osoby, kteni se v6ie k podil0m v drieni ovl6dajici a fidici osoby, se vylouii
z konsolidovan6 rozvahy.

7) Meniinov,i vlostni kopitdl

Jednd se o pasivni rozvahov6 poloiky, ve ktenich se uvdd6ji meniinovd podily na
vlastnlm kapitdlu ov!6dan'fch a iizen,fch osob v ilenEni podil0 na z6kladnim kapitilu,
kapitilotnich fondech, fondech ze zisku, nerozdElen6m, popiipadE neuhrazen6m,
v'isledku hospodaieniminul'ich let a vrfsledku hospodaieni b6in6,ho 0ietniho obdobi.

8) Rozdileni konsolidovondho vystedku hospodofeni bitniho obdobi

V'isledek hospodaieni b6in6ho riietniho obdobi za konsolidadni celek se
v konsolidovan6m v'ikazu zisku a ztrAty rozdEli v piisluin6m pomEru na konsolidovan,f
uisledek hospodaieni za 0ietnf obdobf vztahujici se k ovl6dajicf a iidici osobE a na
menSinovti podll na v'isledku hospodaieni vztahujici se k ostatnim akciondi&m
a spolefnfkfrm ovl6dan'ich a iizen'ich osob.

9) Vypoidddni podilfr se zpitnou vozbou

Podily se zpEtnou vazbou se vypoi6daji v konsolidovan6 0ietni zdv6rce podle charakteru
jejich poiizeni.

V piipadE, ie jsou poiizov6ny kritkodob6 se zdmdrem jejich prodeje, se vykazuji
v aktivech konsolidovan€ rozvahy v poloice krdtkodob6ho finaniniho majetku.

V piipadE jejich poiizeni s cilem dlouhodob6ho vlastnictvf jsou tyto podily vykSziiny jako
6daj piedstavujlci sniieni vlastniho kapitilu v poloice "zikladnlho kapit6lu" ve uili
imenovit6 hodnoty a piipadnt rozdfl je vypoiiiddn v potoZce kapitiilov'ich fond0
v konsolidovan6 rozvaze a jsou uvedeny v piiloze.

rok a jehoi ocenEnije vyiSinei 50 tis. Kt v jednotlivem piipad6. Nakoupen'i dlouhodobt
hmotnt majetek je ocen6n poiizovacimi cenami.

OcenEni dlouhodob6ho hmotndho majetku uytvoien6ho vlastniiinnostf zahrnuje piim6
n:iklady, nepiimd niiklady bezprostiednE souvisejici s vytvoienim majetku vlastni
iinnosti (v'irobni reiie), popiipadE nepiim6 niiklady sprdvniho charakteru, pokud
vytvoieni majetku piesahuje obdobi jednoho 0ietniho obdobi.
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3.3 0Eetni metody

3.3.1 Dlouhodobf hmotnf majetek
+, 1q4

Dlouhodobrim majetkem se rozumi majetek, jehoi doba pouiitelnostije delli ";)rqr'#



Reprodukini poiizovaci cenou se ocefiuje dlouhodobt hmotnf majetek nabytrf
darovinim, dlouhodob,f hmotnrf majetek bez0platnE nabytt na ziklad6 smlouvy o koupi
najat6 v6ci (riEtuje se souvztaintm zdpisem na piisluin'f (iet opriivek).

Technickd zhodnoceni, pokud pievriSilo u jednotlivdho majetku v tihrnu za zdafiovaci
obdobi iiistku 60 tis. Ki, zvyiuje poiizovacl cenu dlouhodob6ho majetku.

Majetek poiizen'i formou finanEnfho prondjmu je odepisovin u pronajfmatele.

Zisky nebo ztrdty z prodeje nebo vyiazeni majetku jsou urieny jako rozdil mezi v,fnosy z
prodeje a riEetnI hodnotou majetku a jsou ridtovdny do rnikazu zisku a ztrdty.

3.3.2 Dlouhodob;i nehmornf majetek

Dlouhodob'im nehmotnrim majetkem se rozumi majetek, jehoi doba pouiitelnosti je
delSi nei jeden rok a jehoi ocenEni je vy55i nei 60 tis. Kd v jednotliv6m piipad6.

Technickd zhodnoceni, pokud piev'i5ilo u jednotlivdho majetku v 0hrnu za zdafiovaci
obdobi i6stku 50 tis. KE, zvy5uje poiizovaci cenu dlouhodob{ho majetku.

Nakoupen'i dlouhodobtf nehmotnri majetek je vyk5zdn v poiizovacich cen6ch sniien'ich
o opr6vky a piipadnou ztr6tu ze znehodnoceni majetku.

Dlouhodobt nehmotn'f majetek je odpisovdn line6rn6 na z6kladE jeho piedpoklddan6
doby iivotnosti podle piisluinfch odpisov'ich pldn0.

3.3.3 Dlouhodobf finantnf maietek

Dlouhodob'fm finantnim majetkem se rozumi p0jEky s dobou splatnosti delii nei jeden
rok, d6le majetkov6 riEasti, realizovan6 cenn6 papiry a podily a dluin6 cenn6 paplry se
splatnostl nad 1 rok drien6 do splatnosti, dlouhodob,f majetek pronajatt v rdmci
smlouvy o ndjmu podniku.

3.3.4 Kritkodob;i finanEni majetek

Krdtkodobt finaninI majetek tvoii cenn6 paplry k obchodovinf, dluin6 cenn6 papiry se
splatnosti do 1 roku drien6 do splatnosti, vlastni akcie, vlastni dluhopisy a ostatnl
realizovan6 cenn6 papiry.

Krdtkodobri finanEnI majetek se pii n6kupu oceni poiizovaci cenou. Souidsti poiizovaci
ceny cenn6ho papiru a podflu jsou piim6 ndklady souvisejici s poiizenfm, napi. poplatky
a provize makl6i0m, poradc0m a burzdm.
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3.3.5 Zfisoby

Nakupovan6 ziisoby zboii jsou ocefiovdny poiizovacimi cenami. Poiizovaci cena
zahrnuje cenu poiizeni a vedlej5l poiizovaci ndklady - zejm6na celn[ poplatky, dopravni
a skladovaci poplatky, provize, pojistnd.

V_edlejSi n6klady souvisejicf s potizenim zdsob se zahrnuji do poiizovacf ceny
nakqpovanrich z5sob.

Zdsoby vytvoien6 vlastni Einnosti se ocefiuji vlastnimi ndklady, kter6 zahrnuji piim6
n6klady vynaloien6 na v'irobu nebo jinou iinnost, popiipad€ i i6st nepiimtch n6kladir,
ker6 se vztahuje k vfrob6 nebo k jind Einnosti.

V 16mci skladovdho syst6rnu je pouiiv6na metodika fttov6ni zp0sobem B, pii kter6m se
veikerd vfdaje na poifzenizdsob 0dtuji piimo do ndkladrj.

Opravn6 poloiky k zdsobdm jsou tvoieny v piipadech, kdy sniieni ocen6ni zisob
v ridetnictvi nenitrvaldho charakteru, napi. na zikladE vdkovi anal'izy zdsob, d6le na
ziikladE anal'fzy prodejnfch cen, atd.

3.3.5 PohledSvky

PohledSvky jsou pii vzniku ocefiovdny jmenovitou hodnotou snfienou o piisluin6
opravn6 poloiky k pochybnrim a nedobytnym Eiistkiim. Pohleddvky nabyt6 za 6platu
nebo vkladem jsou ocen6ny poiizovacf cenou snfienou o opravnou poloiku
k pochybnrim a nedobytnVm tdstk6m.

Opravn6 poloiky jsou stanoveny na z6kladE anal'izy doby splatnosti pohleddvek a diite
dle individudlni analtzy jednotlivrich pohleddvek z hlediska stavu soudniho iizeni,
ekonomick6ho stavu dluinika, pr6vniho stanoviska advok6tnich kanceldiiapod.

3.3.7 Vlastni kapital

Zdkladni kapit6l spoleinosti se vykazuje ve rrri5i zapsand v obchodnim rejstiiku
mEstsk6ho/krajsk6ho soudu. Piipadn6 zv'fieni nebo sniienf z6kladniho kapit6lu na
zdkladE rozhodnutl valn6 hromady, kterd nebylo ke dni 0detni z6vErky zaregistrov5no,
se vykazuje jako zm6ny zdkladnfho kapitdlu. Vklady piesahujici z6kladni kapit6l se
vykazuji jako 6iio. Ostatni kapitiilovd fondy jsou tvoieny pen6iittmi ii nepenEiitrimi
vklady nad hodnotu ziikladniho kapitdlu, dary hmotn6ho majetku apod.

3.3.8 Zlvazl<y z obchodnich vztahri

Z6vazky z obchodnfch vztah0 jsou zatitovdny ve jmenovitd hodnot6
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3.3.9 liv6ry

Uvdry jsou sledovdny ve jmenovit6 hodnotE.

Za kr6tkodobrf rivEr se povaiuje i i6st dlouhodob'fch tiv€r0, kter6 je splatn6 do jednoho
roku od data ke kter6mu je sestavena konsolidovan6 0detnizdvErka.

3.3.1.0' Devizov6 operace

tidetni operace-deskrich podnik& v cizfch mdndch provdd6ni bEhem roku jsou urtovdny
kurzem eesk6 ndrodni banky stanoven'fm ke dni uskuteinEni Uietniho piipadu.

FinanEni majetek, pohled6vky a zivazky v cizi mEnE jsou k datu konsolidovan6 fEetni
zSv6rky piepoiteny dle platn6ho kurzu vyhl6Sen6ho eeskou ndrodni bankou k tomuto
datu a zjiStEn6 kurzov6 rozdfly jsou proriitovdny ve prospEch finaninich v,fnos0 nebo na
vrub finaninfch niiklad0 bEindho obdobi.

Kurzov6 rozdily z cenn'ich papirri a podil0 jsou pii ocen6nI ke konci rozvahov6ho dne
souE6sti ocenEn[.

3.3.11 Finanlni Ieasing

Finaninfm leasingem se rozumi poiizeni dlouhodob6ho hmotn6ho majetku zp0sobem,
pii kterem se po uplynuti nebo v pr0b6hu sjednand doby 0platndho uiivdni majetku
uiivatelem pievddf vlastnictvf majetku z vlastnika na uiivatele a uiivatel do pievodu
vlastnictvi hradi platby za nabytiv rimci n6kladO.

Prvni spliitka (akontace) pii finaninlm leasingu je tasovE rozli5ena a rozpuSt6na po dobu
pron6jmu do niiklad0. Celkovii hodnota finaniniho leasingu je zachycena v rdmci
Easov6ho rozliSenf a rozpu5tEna po dobu prondjmu do ndklad0.

3.3.12 Dand

Splatnii dafi za (detni obdobivych6zi ze zdaniteln6ho zisku. Zdanitelnt zisk se odliiuje
od iist6ho zisku vykazovan6ho ve v'isledovce, nebo{ nezahrnuje poloiky uinosfi nebo
n5klad0, kter6 jsou zdaniteln6 nebo uznateln6 v jinfch obdoblch, a diile nezahrnuje
poloiky, kterd nepodl6haji dani ani nejsou dafiovE odpoditateln€. Zdvazek skupiny
z titulu splatn6 dan6 je vypoEten pomocf dafiovrfch sazeb platntch k datu konsolidovan6
(tetni z6vErky.

VtpoEet odloien6 danE je zaloZen na zdvazkov6 metod€
piistupu.

vychiizejlci z rozvahov6ho

Zdvazkovou metodou se rozumi postup, kdy pii vrfpodtu bude
z piijmu platn5 v obdobi, ve kter6m budou dafiornf zdvazek nebo
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Rozvahov'i piistup znamen6, ie zivazkovd metoda vychdzi z piechodnfch rozdihi, jimii
jsou rozdily mezi dafiovou z6kladnou aktiv, popiipad6 pasiv a vriif aktiv, popiipadE pasiv
uveden'fch v rozvaze. Dafiovou zdkladnou aktiv, popiipadE pasiv je hodnota tEchto aktiv,
popiipad6 pasiv uplatnitelnii v budoucnosti pro dafiov6 0iely.

tjietni hodnota odloien6 dailovd pohlediivky je ke kaid6mu rozvahov6mu dni
ppsuzovdna a sniiena v rozsahu, v jak6m jii nenl pravd6podobn6, ie bude k dispozici
dostateEn'i zdaniteln'i zisk, proti n6mui by bylo moino tuto pohled6vku nebo jeji ddst
uplatnit.

Odlolend dai je za0dtov5na do uisledovky s v,ijimkou piipad0, kdy se vztahuje k
poloikdm 0itovan'im piimo do vlastnfho kapitdlu a je tak6 zahrnuta do vlastniho
kapit6lu.

3.3.13 Sniieni hodnoty

Ke kaidimu rozvahov6mu dni skupina prov6iuje riEetni hodnotu sv6ho majetku, aby
objevila niznaky toho, zda nedo5lo ke ztrStE ze snlieni hodnoty majetku. Existuji-li
takov6 signiily, je odhadnuta realizovatelnd hodnota majetku a urEen piipadnt rozsah
ztrity ze snlieni hodnoty.

3.3.14 Pou2iti odhadfi

Sestaveni konsolidovan6 fietnf z6v€rky vyiaduje, aby vedenl skupiny pouiivalo odhady
a piedpoklady, jei maji vliv na vykazovan6 hodnoty majetku a zilvazk0 k datu
konsolidovan6 0Eetni zdvErky a na vykazovanou v'iSi vrfnos0 a niklad0 za sledovan6
obdobi. Vedeni skupiny je piesv6dEeno, ie pouiitd odhady a piedpoklady se nebudou
v'fznamn'ich zp0sobem liSit od skutein,fch hodnot v nisledn'ich rjdetnich obdobich.

3,3.15 Vfnosy a ndklady

V'inosy a niklady se tiEtujf iasovE rozliSeni, tj. do obdobl, s nimi vdcnE i Easov6 souvisej[.

O zisku, vypl'ivajicim z dlouhodob,ich smluv, se 0ituje ai v okamiiku dokonieni
a vyfakturoviinizakdzky (zp0sobem stanoven'fm v uzavien6 smlouvE).
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4 Doptfturici uoaye KE KoNsorrooverun RozvAzE

4.L Dlouhodobf maietekhmotnf, nehmotnf a finantni

4.L.1 Dlouhodobf nehmornf majetek

(hodnoty uvedeny vtis. KE)

Veikeni Dlouhodobt nehmotn'i majetek byl do spoleinosti ziskdn v roce 2021 akvizici.
Software ie evidoviin v (ietnictvi mateiskd spoleinosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o..
Ochrannd zn6mka je evidovdna rovnEi v riEetnictvi COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.

4.L.2 Dlouhodobf hmotnli maierek

(hodnoty uvedeny v tis. KE)

Dlouhodob'i hmotn'f majetek byl do spolelnosti zisk6n rovn6i akvizici skupiny pod
konsolid ujici spoleinosti CO LOSEU M RESTAURANTS s.r.o.
SpoleEnosti ve skupinE nevlastnii6dn'i nemovit'f majetek a vfjimkou technickrich zhodnocenf
pronajattfch prostor. Poloika stavby v rozvaze zahrnuje pouze tato technickd zhodnoceni.
V roce 2021 nebylo realizoviino iiidn6 technickd zhodnoceni prostor. Opravn6
k dlouhodob6mu hmotn6mu majetku nebyly v 0detnictvi spoleEnostitvoieny.

2A2L 2020 ZmEna
stavu

majetku

Konsolidovand
zahaiovaci

rozvaha NettoIslgtrqla*g_ Brutto Netto
Software 1 565 -1 655 0 o 0 65
Ostatn I oceniteln6 pr6va 52296 -3 089 49207 0 49207 150
Nedokonten! dlouhodoby
nehmolnf majetek 0 0 o 0 51 995

2021

t,2.202t
ZmEna
stavu

majetku

KonsolidovanS
zahajovacl

rozvaha Netto
Poloika majetku Brutto

Opr6vky a
kons.
ripraw

Netto

Stavby L7620L 124257 51944 0 s79M 99 358

Hmotn6 movit6 v6d a iejich
soubory 60 789 43747 t7 042 0 L7 042 24524

Poskytnute zelohy na
dlouhodob! majetek 0 0 0 0 0 2t7

Nedokoneeny dlouhodoby
hmotny majotek 15 0 15 0 t5 2 615

f:,0',D
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V pr0bEhu roku 2021 probihala jedniini s pronajimatelem Luka Living s.r.o. o odprodeji
technick6ho zhodnoceni pronajat6 nemovitosti z vlastnictvi spolednosti COLOSEUM LUKA
s.r.o.

4.1.3 Dlouhodobf finanini majetek (hodnoty lsou uvedeny v tis. Ki)

V roce 2021 spoleinostive skupinE neriitovaly o i6dn6m dlouhodobdm finanEnim majetku.

Velkeni majetek spoleinosti v konsolidainim celku je uveden v rozvaze. Neexistuje iridn'i
majetek, kteni by v rozvaze uveden nebyl.

4.2 Konsolidatni rozdil

Hodnoty konsolidainiho rozdilu

Posouzenl hodnoty vykizan6ho konsolidainiho rozdilu

SpoleEnost posoudila, zdali neni hodnota konsolidaEniho rozdilu sniiend a zvAiila pifpadnou
tvorbu opravn'fch poloiek. PFi posouzenivySla spoleinost z niisledujicich piedpokladri:

. Byla pouiita Wnosov6 metoda diskontovan'ich volnrich pen6inich tok0. PrfimErn6 vdien6 n6klady kapit6lu (wAcc)v rozmezi !2,!yo-L3,9yo. Byly zohlednEny zn6m6 a rozumnE piedvldateln6 dopady pandemie COVID-19. Nivrat skupiny COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. k ziskovosti na 0rovni provozniho
zisku v roce 2024

Na ziikladE tohoto posouzeni spoleEnost dospEla k zdv6ru, ie k 31. lZ. ZOzLje 0ietni hodnota
konsolidaEn[ho rozdilu snlien6 a vyk6zala souvisejiciopravnou poloiku ve vfii 37 oOO tis. KC,

Jak vyphivd z charakteru vrfpottu pouiitdho pro vydisleni opravn6 poloiky k 31. 12. z}Zt,jedn6
se o 06etni odhad zaloien'i na piedpokladech vychdzejfcfch z fakt0 zndm,ich vedeni
spolednosti k datu sestaveni 0ietni ziiv6rky a oiekdvdni ohledn6 budouciho vrfvoje.
V d0sledku budoucich okolnosti, zejm6na vWoje pandemie COVID-19, kteni mi bezprostiedni
dopad na triby spoleEnosti a ddle vrivoje na finaninlch trzich, ktenf ovlivftuje WACC, je moin6,
ie se hodnota finanEni investice bude od diistky vykdzan6 v rozvaze k 31. 12. 2021 v'iznamnd
odli5ovat. Pifpadnd dopady plynouci z tohoto rozdilu budou v souladu s deskrimi rjietnfmi
piedpisy vykiizSny ve vrfsledku hospodaienI budoucich obdobi.

.f ":",DF:M?
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N6zey spole6nosti Konsollda6ni
rozd[!

Oprdvky a OP k
31.12.2021

Z0statkov6 cena
k31.12.2021

Konsolldovand
zahajovaci

rozvaha

COLOSEUM
RESTAUMNTS s.r.o. 249 U3307 49 819 709 199 623 589 254 009 000

Hodndty isou z d0vodu piesnosti uvedeny v cehich Kd.

Doba odepisovini konsolidaEniho rozdilu je 20 let

4.3 Zisoby

(hodnoty uvedeny v tis, Ki)

Stav k L.2.202L

K z6sob6m nebyly v riEetnictvispoleEnosti konsolidadniho celku tvoieny opravn6 poloiky.

Pi[r0stek zdsob je d6n pouze akvizicispoleEnosti ze skupiny COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.
do spoleinosti COLOSEUM HOLDING a.s.

4.4 Pohleddvlry

Dlouhodob6 pohlediivky

{hodnoty uvedeny v tis. KI}

i Dlo u hodob_6aroskytnutd z6 lohy

I lgf'dle tiEty aktivni
lJin6 pohled;ivky

Konsolidovan5
zahajovaci
rozvaha Netto
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Piirfistek +, Stav k
3r,.t2.2021

KonsolidovanS
Stav k
31.12.20201

zahajovaci
rozvaha Netto

&-e,K
ev. C. sPolelnostl

I st., r
!g!g.ka l r.z.zozr l Ubytet -

Pohleddvlry z obchod nich _v,zta h0 0



Kriitkod ob6 poh led 6vky

(hodnoty uvedeny v tis. Ki)

Pololka Stav k t.z.z0Zt Piir&stek +,
0bytek -

Stav k
3!.12.2021

Konsolidovan6
zahaiovaci
rozvaha Netto

Pohleddvky z obchodnich
vztah0 0 +17 575 t7 575 15 015

Pohledivky - ovlSdanC
nebo ovlddajiciosoba 0 0 0 0

Poh leddvky - podstatnri
vliv 0 0 0 0

Pohleddvky za spolednfky 0 0 0 0

Soci6lni zabezpeeenI a
zdravotni poji5t6ni 0 0 0 0

StCt - dafiov6 pohlediivky 0 +1 043 1 043 t667
Kr:itkodob6 poskytn ut6
zilohy 0 +tL777 lL777 9 t76
Dohadn6 riity aktivni 0 0 0 435
Jin6 pohlediivky 0 +23 179 23 179 29844

Piirristek pohledilvek je d6n pouze akvizici spolednostlze skupiny COLOSEUM RESTAURANTS
s.r.o. do spoleEnostiCOLOSEUM HOLDING a.s.

V roce 2027 byly tvoieny opravn6 pololky k nepromlden,im pohled5vk6m z obchodnich
vztah0 podle Zdkona o rezervdch pro zjiSt€ni zdkladu dan6 z piijm0. UEetni opravn6 poloiky
k pohlediivkdm spolednost tvoii podte vnitiniho pravidla - u pohleddvky vice nei 18 m6sic0
po splatnosti je tvoiena opravn6 poloika do 50% rozvahov6 hodnoty pohleddvky, u
pohledivky vlce nei 30 m6sic0 po splatnostije tvoiena opravni poloika do LOO% rozvahov6
hodnoty pohlediivky.

Na riitech pohleddvky za spoleiniky neevidujispoleinosti iridn6 pohleddvky.

V dohadntch poloikdch aktivnich jsou 6itov6ny piedpoklidan6 v'iie zpEtnrich bonus0 od
dodavatel0.

Na fftech jinrich kr5tkodobrfch pohlediivek je 0itovdna pohled6vka
spolednosti mimo skupinu a rirokovf SWAP z UniCredit Bank.

4.5 easov6 rozli5enf

z kr6tkodob6 p0jEky
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tasov6 rozliSeniaktiv

(hodnoty uvedeny v tis. KE)

Piir0stek iasov6ho rozliSeni aktiv je ddn pouze akvizici spole6nostl ze skupiny COLOSEUM
RESTAURANTS s.r.o. do spoleEnostiCOLOSEUM HOLDING a.s.

Ndklady piiStich obdobi tvoii z nejv6tli Edsti [asovd rozli5eni n6klad0 na poiizeni drobn6ho
maietku, kdy drobn'i hmotn'i majetek do 40.000, - Ki je rittov6n v souladu s internimi piedpisy
spoleEnosti ve skupin6 na 0ity 381, odkud je postupnE rozpouSt6n do ndklad0 po dobu tii ai
p6ti let, dle charakteru majetku.

easovd rozli5eni pasiv

Konsolidovan6
Stav k
?1.t2.202t

zahajovacl
rozvaha Netto

Vtidaje pii5tich obdobi zahrnuji ndjemne a sluiby, patiici rnfnosovE do b6in6ho obdobl, ale
vy(dtovan6 v n5sledujiclm roce.

Ve vtnosech piiStich obdobi jsou Easov6 rozliSen6, piedem vyplacend odmEny za podporu
prodeje a propagaci, dasovd rozliSend reklama a jednordzov6

2t297

bonusy od dodavate

4.6 Zm6nyvlastn

casove rozltsena reklama a jedn
i surovin dle smluv s dodavateli.

iho kapitiilu

piispEvky 

ffi,

kffiJ
1,.2.2021 Pifr&stek +, 0bytek - 202t

''{(dngaBdot6nc
zahajovaci

rozvaha Netto
Vlastnikapitiil 0 +94 465 +94 465 201 s00
Z6kladni kapitiil 0 +234 500 +234 500 234 500
Aiio a kapitdlovd
fondy 0 0 0 0

20

Piirfistek +,
uQvte!- _

Stav k
,1.12.202t

Konsolidovand
zahajovacl
rozvaha Netto

Stav k
L.2.202t

obdobi



Fondy ze zisku 0 0 0 0
V'isledek
hospodaieni
minul'ich let (+/-)

0 -33 000 -33 000 -33 000

Jinf vfsledek
hospodaieni
minuhich let

0 -574 -574 0

Vfsledek
hospodaieni
bEindho 06etniho
obdobi

0 --105 451 -106 461 0

iistka ve rn[5i 33 mil. Ki vznikla piecenEnfm spoletnosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. pii jejim
poifzeni na redlnou hodnotu.

Konsolidovan'i vrisledek hospodaieni bEindho 0ietniho obdobi roku 2021 je ztrita ve v'i5i
-106.451tis. KE.

Ztrdtu zp0sobil propad trieb z drivodu zcela uzavien'ich provozoven, nebo rnfraznE
omezentich ve sv6 iinnosti, v dtisledku rozhodnutl Vkidy e R v souvislosti se zabr6ndn[m iiieni
coronavirov6 pandemie. Po vEtiinu roku byla zaklzAna piitomnost host0 v gastronomickfch
zaiizenich. Bylo zak6zdno shromaidbviini osob, z toho d0vodu se nesmEly konat iddn6
cateringov6 akce. S r0znrimi stupni rozvoln6ni a otevfenl gastronomickVch
z0st6vala uriit5 omezeni- kapacitni, d6lkou provoznI doby, hygienick'fmi pr "";

|--_.-i-_-T---TI I I piirristek +, lstav k
[oloika lstav I t.2.2o21 iriUvter - l3lrz.20z1r m*-]
lOstatnirezervy _ l_ 0l 0i

4,7 Rezerry

{hodnoty uvedeny v tis. Ki)

Poloika
Zlvazky k dvErouim
institucfm dlouhodob6
Zdvazky k 0v6rov'im
institucim krdt!odob6

Stav k L.2.?OZI

Konsolidovand
zahajovaci
rozvaha Netto -

V roce 2020lspolednostive skupind ne06tovali o rezervdch.

4.8 zavazky kriv6rovfm institucim a krdtkodob6 finanEnivfpomoci
(hodnoty uvedeny v tis, Ki)

Stav k
3L.t2.202t

_ffi1'C,m. 
"S,r. ev. l- snoiecnosti Jrv/ffifi o.Y

+449L4

2t

zahajovaci
rozvaha Netto

Pf[r0stek +,

- 0b6ek 1

+103 602 103 602

449L4



Spolednost cOLoSEUM RESTAURANTS s.r.o. vyuiivala pro sv6 podnik6nidlouhodobri 0delov6
urien'i 0v6r od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v privodniWsi 3B.7OO tis. Ki.
SpoleEnost ddle v roce2O2O naierpala kontokorentni 6vEr od FIO banky a.s. ve WSi 22.500 tis.
Ki, ktenfm zcela splatila ftelovri 0vEr od eeske spoiitelny a.s. ve WSi 10.000 tis. Kd. V roce
2020 spolednost coLoSEUM RESTAURANTS s.r.o. naEerpala 0vEr od UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. ve vriSi 9.000 tis. Kd, splatnrf do 3 let.

SpoleEnost Restauraib Pr&honice a.s., kter5 je souifsti konsolidainiho celku od 31.12.201g,
terpd 0delovE urienf rivEr v p0vodni Wii 20.000 tis. Ki.

SpoleEnost BIG-HAM s.r.o. Eerpd dlouhodobf ilielovri (vEr ai do idstky 39.193 tis. KE a diile
revolvingovrf 6vEr v p0vodnl Wii 14.000 tis. KE.

V prosinci roku 2020 se dlenem skupiny stala spoleinost PRAGOGASTRO s.r.o., kterC derpd
kriitkodob6 revolvingov6 bankovni 0vEry od UniCredit Bank v celkov6 Wii 9.000 tis. KE a ddle
spoleEnost Eerp6 kontokorentni riv6r od t6ie banky, jehoi zristatek byl k 31.12 .ZOZL ve vi$i
5.003 tis. KE.

V kr6tkodob'fch z6vazcfch k 0v6rovrim institucim je vykazovdna idst dlouhodob,fch rivEr0,
Eerpan'ich COLOSEEM RESTAURANTS s.r.o., Restauracf Pr0honice a.s. a BIG-HAM s.r.o.,
splatni v dEetnim obdobi toku2022.

Zaji5t6nf dlouhodobfch zivazk0 k rivErovfm instituclm

1. Zaiiit6nt ftelov€ urEendho 0vEru dle Smlouvy o rivEru reg. t. 450/18-D mezi UniCredit
Bank czech Republic and slovakia, a.s. a coLosEUM RESTAURANTS s.r.o.

- zdstavni pr6vo ve prosp6ch banky k nemovit,im vEcem ve vlastnictvi 3. osoby - korporace
Restaurace Pr0honice, kter6 jsou specifikovdny ve smlouvE o ziizeni zdstavniho priva t.
7O0lL9T-4s0/18-D

- vlastni blankosmEnka, rrystaven6 klientem ve prosp6ch banky s doloikou ,,bez protestu" bez
uvedeni data splatnosti a pen6ini sumy, avalovand korporaci Restaurace pr0honice a panem
Janern Mui6tkem, bytem U baiantnice 550/45, velki chuchte, praha 5

2. Zaii5tEnt fielovE uriendho dvEru dle Smlouvy o 6vEru reg. i. 4stllg-D mezi UniCredit
Bank czech Republic and slovakia, a.s. a Restaurace prrlhonice a.s.

- z6stavnf pr6vo ve prospEch banky k nemovit'im v6cem ve vlastnictvi korporace Restaurace
Pr0honice, kte16 jsou specifikovSny ve smlouvE o zilzeni zdstavniho prdva E.7O2|LBT-4SULg-
D

z?



- vlastni blankosm6nka, vystaven6 klientem ve prosp6ch banky s doloikou ,,bez protestu" bez
uvedeni data splatnosti a penEZni sumy, avalovand korporaci COLOSEUM RESTAURANTS a
panem Janem MuiStkem, bytem u baiantnice 550/45, Velkd chuchle, praha 5

3. ZaiiltEni riEelovriho tlvEru dle Smlouvy o poskytnuti riEelovdho (vEru E. slLglzilo mezi
Oberbank AG a obchodni spoleinosti Kopper s.r.o., kterC ndslednE zanikla f6zlstouEenlm se
spolelnosti BIG-HAM s.r.o.

- Z5stavnim prdvem k 100% obchodniho podilu na spoleinosti BIG-HAM s.r.o. le 636 74 S4g,
a to na ziikladE Zfstavni smlouvy k podilu v korporaci E. glLS/zOO, uzavien6 mezi Oberbank
AG jako zdstavnim vEiitelem a klientem jako z5stavcem, v uvedend z6stavni smlouv6 je
piedmEt z6stavniho prSva bllie specifikovdn

- Z6stavnim privem k pohlediivkSm za Oberbank AG a to na zdkladE Smlouvy o ziizeni
zdstavniho prSva k pohledivce LZl78l200 uzavien6 mezi Oberbank AG jako z6stavnim
vdiitelem a klientem jako z6stavcem, v uvedend z6stavnf smlouvE je piedm6t zdstavniho prdva
specifikovdn

- ZSstavnim pr6vem k pohleddvkdm za Oberbank AG a to na zikladE Smlouvy o ziizeni
zdstavnfho pr6va k pohlediivce t3lt8/200 uzavien6 mezi Oberbank AG jako zdstavnlm
v6iitelem, obchodni spoletnosti BIG-HAM s.r.o., lC 636 74548 jako zdstavcem, v uveden6
z6stavnI smlouvE je piedm6t zdstavniho prdva bliie specifikovdn

- ZSstavnim prdvem k pohleddvce za Oberbank AG, a to na zdkladE Smlouvy o zfizeni
z6stavnlho pr6va k pohleddvce t6lL}l200, uzavien€ mezi Oberbank AG jako zdstavn[m
v6iitelem a klientem jako zdstavcem, v uveden6 z6stavni smlouvE je piedrn6t zdstavniho prdva
bliie specifikov6n

- Zdstavnim prdvem k pohled6vk6m z Pojistn6 smlouvy E. ?L52366437, a to na zdkladi
Smlouvy o ziizeni z5stavnlho prdva k pohleddv ce 231L81200, uzavien€ mezi Oberbank AG jako
zdstavnim vdiitelem, obchodni spoleinosti BIG-HAM s.r.o. le 636 74548 jako zdstavcem,
v uvedenE ziistavnismlouvE je piedmEt zdstavniho prdva blfie specifikovdn

- RuEitelsk'im prohldienim e . 6\S/200 ruditele obchodni spoleEnosti COLOSEUM
RESTAURANTS S.r.O. IE 629 L5797

- Sm6nkou vlastnl i. LglLS/200, v,istavce klient s Dohodou o vypln6ni bianco sm6nky E.

tglt8l209 se smEneEnfm rukojemstvim spoleinosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. le 629
t5797 a pana Jana Muiiitka, nar. 13.5.1970

Sm6nkou vlastni i.20/L8/200, ufstavce obchodni spoleinost B|G-HAM s.r.o. te $674s49
s Dohodou o vypln6ni bianco smEnky i.zOlLglzOO se sm6neEn'im rukojemstvlm spoleEnosti
CoLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. f 629L5797 a pana Jana Mui6tka, nar. L3.S.Lg7)({r:rq

!. Kdil't\a C.R. s
ru;rr.y
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4. ZajiStEni dtelov6ho 0vEru dle Smlouv'y o poskytnutl06elov6ho riv6ru E. t4ltglzgO mezi
oberbank AG a obchodni spoteinostf Kopper s.r.o., kterd nSsledn6 zanikla ff zi slou6enim se
spolednosti BtG-HAM s.r.o.

- Zdstavnim pr6vem kLoO% obchodniho podilu na spoleEnosti BIG-HAM s.r.o. te 636 74 S4g,
a to na ziiklad6 Z6stavnf smlouvy k podilu v korporac, e. g/L8/200, uzavien6 mezi Oberbank
AG jako z6stavnim vEiitelem a klientem jako zdstavcem, v uveden6 zdstavni smlouv6 je
piedm6t zdstavniho prdva bliie specifikov6n

- Z6stavnim prdvem k pohled6vkdm za Oberbank AG a to na zdkladE Smlouvy o ziizeni
zdstavniho pr6va k pohlediivce L2lL8/200 uzavien6 mezi Oberbank AG jako zistavnfm
v6iitelem a klientem jako z5stavcem, v uveden6 zdstavni smlouvE je piedmEt zdstavnfho pr6va
specifikovdn

- Zdstavnim prdvem k pohleddvkim za Oberbank AG a to na zdkladE Smlouvy o ziizeni
z6stavniho pr6va k pohlediivce L3/L81200 uzavien6 mezi oberbank AG jako zistavnim
v6iitelem, obchodni spoleEnosti BIG-HAM s.r.o., le 636 74s4Bjako z6stavcem, vuvedend
z6stavni smlouvE je piedmEt z6stavnlho prdva briie specifikovdn

- Z6stavnim prdvem k pohleddvce za Oberbank AG, a to na zdkladE Smlouvy o ziizeni
zdstavnfho prdva k pohled5vce t6/18/200, uzavien6 mezi Oberbank AG jako zdstavnim
v6iitelem a klientem jakozSstavcem,v uveden6zdstavnismlouvE je piedm6tzdstavnihoprdva
bliie specifikovdn

- Zdstavnfm prdvem k pohleddvk5m z Pojistn6 smlouvy 6. 2152366 437, a to na zdkladE
Smlouvy o zifueni z6stavniho prdva k pohleddvce23/t8/200, uzavien6 mezi oberbank AG jako
z6stavnim v6iitelem, obchodni spolednosti BIG-HAM s.r.o. le 616 1454g jako zistavcem,
v uveden6 z6stavni smlouv6 je piedm6t z6stavniho pr6va bliie specifikovdn

- Ruiitelskrim prohlSSenim i. Sltglz}o ruEitele obchodni spoleinosta CoLOsEUM
RESTAURANTS S.r.O. IE 629 L5797

- SmEnkou vlastni i. 2UL8/200, vrfstavce klient s Dohodou o vypln[ni bianco smEnky i.
2U\8/2OO se sm6nein'im rukojemstvim spoleinosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. te 629
L5 797 a pana Jana MuiStka, nar. 13.5.1970

SmEnkou vlastni i. 2UL8/200, v'istavce obchodni spoleinost BIG-HAM s.r.o. le ffi6 74 S4g
s Dohodou o vyplnEni bianco sm6nky e.2217S/200 se smEneinrim rukojemstvfm spoleinosti
coLosEUM RESTAURANTS s.r.o. )e 62915797 a pana Jana Mui6tka, nar. 13.5.1970
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4.9 Dlouhodob6 a kr6tkodob6 zinazl<y

Dlouhodob6 zdvazky {hodnoty uvedeny v tis. Ki)

Stav k
3!.12.2021

Konsolidovand
zahajovacf
rozvaha Netto

Jint dlouhodobt ziivazek eviduje spoleinost COLOSEUM RESTAURANTS J.Zapletalovi ve vfii
4.2L6 tis. Ki, J TlaEbabovi ve v'i5i 2.856 tis. KE, Garanci za Myslebek 2.799 tis. KE

Krdtkodobd zlvazky

(hodnoty uvedeny vtis. Ki)

Poloika Stav k
L.2.2021

Pilrtstek +,
fbytek -

Stav k
31.12.2021

Konsolidovan6
zahajovaci
rozvaha Netto

Krdtkodob6 pFijat6 z6lohy 0 +19 873 L9 873 22750
ZAvazky z obchodnlch
vztah& 0 +59 441 59 44L 83 89s

jine zqygSly_

4u*ry f" =pot""ltU*
ZAv azky k zam dstnancfim
Zevazky ze so;ialniho -zabezpedenl a zdravotniho
poiiStEni
Stdt - dafiovd z|vazky a
dotace

Dohadn6 06ty pasivni

L_ _3i oli-tI ol

0

*- ,0
0

+ZOZ2

. +7 289

+10 631

+11 066

+10 2Q3
+3278L

2022
7 289

-_ 10 631 
l

11 066 l

10 263
3278L

28 000
1 969

7 553

8 215r-----
7 s27l

to794t

Pilrtjstek Kriitkodobfch zdvazk0 je ddn pouze akvizici spoleinosti ze skupiny COLOSEUM
RESTAURANTS s.r.o. do spolednostaCOLOSEUM HOLDTNG a.s.

Tivazky ke spoleEnik0m tvoii zdvazek v0di spoletnfkovi COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. ve
spolefnosti Restaurant Vysodany s.r.o. za koupi podilu spoleinosti ve rniSi Z.OZ2tis.Ki.

Zivazky k socidlnlmu zabezpeieni, zdravotnim pojiitovndm a finandnim riiad0m jsou po
splatnosti, postupnd se hradi bud' spl6tkovtmi katendiiii dohodnudmi s jednotliuimi
institucemi nebo pravidelntmi spl6tkami z [[t0 spolednosti. I pies nov6 piir0stky z provozu
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Poloika
Stav k
L.2.202t

Piiristek +,

Dlouhodob6 0
0

9 862

ev.

I
0

CR.
I. sPoletnosti

154
s.r.o^



roku 2022 se dri[ na obdobn6 hodnot6. SP a ZP k3/2}22je ve vt5i i.1.560 tis.Ki a Fti ve vriii
10.080 tis. Ki.

Na 0ftech kriitkodob,ich piijat,ich z6loh jsou ziilohy od objednatel0 cateringornich a
banketor,nich akci a diile piedem poskytnut6 ziilohy na zp€tnt bonus od dodavatelg, kdy
zp6tnri bonus se zriEtuje periodicky dle vypoiten6ho n6roku.

Jin6 ki6tkodob6 zSvazky zahrnuji kriitkodob6 zdp0jiky od externich nebankovnich subjektti.

SpoleEnosti neeviduji v ridetnictvi zdvazky z obchodnich vztah& po splatnosti za dobu delif nei
5let.

4.10 Odloileni,dafi lnoanoty uvedenyv tis. KI)

Pololka
Stav k
3L.L2.2A2L

Konsolidovan6
zahaiovacl
rozvaha Netto

Odloienri dafiorni
zivazek

Odloien6 daiovd
pohled6vka

odloienri dafiov'i z6vazek je vypoEitdn z rozdikj odpis0 pii prodeji dlouhodobdho majetku
v 16mciskupiny.

4.Lt zamEstnanci, vedeni konsolidatniho celku a statutirni orginy

4.t7.L Podet zamEstnancfi

oi __

f"1'"D
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1 Piir0stek +,

SpoleEnost
PoEet
zamEstnanc0
k 31.12.2021

Potet
zamEstnanc&
kt.2.2021

Konsolldovan6
zahajovacf
rozvaha

Coloseum Holding 0 0 0
Coloseum Restaurants 36 0 35
Pivovar Ndrodnitiida 18 0 18
Ar6na Kladno L 0 1

Coloseum Liberec 5 0 5
Coloseum Pardubice 4 0 3
Coloseum And6l t4 0 15 ffits

oL
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Restaurace BudEjovice 7 0 7
Restaurant VysoEany 8 0 8
Restaurace Prfrhonice 0 0 0
BIG.HAM 5 0 3
PRAGOGASTRO 5 0 6
Coloseum Duinl 0 0 0
Colosdum V6clavka 0 0 0
ColoseunitpdfEek 0 0 0
CEI.KEM 105 0 101

Vedenf konsolidaEniho celku tvoif ndstedujici pozice: generjlni ieditel, finan6ni ieditel,
provoznI ieditel, person6lnlieditel. Tyto vedouc[pozice zahrnuje pouze mateiskd spole6nost,
odkud je strategicky iizena cel6 skupina. Jednotlivd dceiin6 spoleenosti, jako samostatnd
provozovny, maji sv6ho provoznlho vedouciho pracovnika.

4.11.2 Osobnf nSklady

(hodnoty uvedeny v tis. Kd)

lslerq __
Mzdov6 niklady

Stav k L,2-2O2L
0

Piir0stek +,
ribyte! - __

+55 829
Stav k 31.L2.2O21

55 829

Niiklady na socidlni zabezpeEeni a
zdravotni pojiStEli 

- _ 0 +9 321 9 321
9steuislleCy 0 +L4 L4

5 DoPLfrIUJici Ooalg KE KoNsoLIDovANEMU T,^iKAzU zIsKU A ZTRATY

5.1 Rozpis vfnosfr z b6in6 Cinnosti

(hodnoty uvedeny vtis. Ki)

ista.* -
?igU*et +, (bytek - ,L.tz.zot1.

+127 58t
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VeSker6 triby byly realizovdny v tuzemsku.

Pokles trieb byl zp0soben uzavienim, nebo ornezenlm
z rozhodnutivl6dy v dobd pandemie coronaviru.

provozu gastronomickrich zaiizeni

TRANSAXCE SE SPNiZNENfUT STNANAMI

Veiker6 transakce se spiizn€ntimi stranami byly uzavieny za bElntch obchodnich podmlnek.

z Wzruu I rrfvoy
Na uizkum a vrivoj nebyly vynaloieny ve spoletnostech v konsolidaEnim celku iddn6 n6klady.

8 DOTACE

N6kterd ze spoleEnostiv konsolidaEnim celku se rozhodly poi6dat o dotace v r6mci pomoci
stdtu proti Siieni Coronavirov6 infekce, kdy byty provozovny bud' zceta uzavieny nebo
v'iznamnE omezeny v provozu. Jednalo se obdobi L-5/2}2L.2idosti byly v celkov6 \tfii fl.4Lg
tis.Ki. Tyto dotace byly iv roce 2021 od stdtu obdrZeny.

Ardna Kladno
Ar6na Liberec
A16na Pardubice
BIG HAM
Coloseum And6l
CR- Centrdla
CR- Prtihonice
eeskd Budijovice
PG-Velkoobchod
Pivovar NT
Restaurant Vysoiany

538 117
7 t723L8

609 891
1973 697
2 31s 384
5 351 35s

99 000
797 289
928790

L721265
911 906

Ndkter6 ze spolednostlv konsolida€nim celku se rozhodly poiddat o dotace v rdmci pomoci
stitu provozovnim s uirazn'im poklesem trieb za obdobi LI-LZ/ZOZL Zidosti byly
realizov5ny ai v roce 2022. V dobE dokonEov6ni rldetnich z6vdrek roku ZOZL

f,,r,r")'f"s&1.
q"--F-,'--*V

iSdosti dokonieny.
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9 SOUDNi SPORY

K 3L.L2.2021 nevedly spoletnosti ve skupin6 soudni spory, jejichZ rozhodnut[ by m6la
podstatnli dopad na skupinu.

10 NASLEDNE UOAIOSTT

1.0.1.7'VyzHamn6 uddlosti zaznamenarn6 po datu konsolidovan6 ftetnf zAvdrky

Situace, kdy jiou uzavien6 nebo vfznamnE omezen6 gastronomick6 provozy v drisledku
zabrdnEni Siieni coronavirov6 pandemie stdle trvd i v roce 2022. V dob6 dokon6ov6ni 06etni
zdv6rky spolednosti dollo k rozvolnEni. Restaurace byly otevieny pro b6inri provoz. Stdle trvd
nepiltomnost zahranitnich turist& v Praze, coZ negativn6 ovlivfiuje triby restauradnich
provozi.

V souvislosti s touto skutednosti vedeni Skupiny pe6liv6 sleduje situaci a neust6le hledd
zpisoby, jak sniZit dopady pandemie na chod spoleinosti. Vfznamn6 pro spolednosti ve
skupin6 je rovn6i fakt, Ze se podaiilo domluvit s financujicimi subjekty odloienl a rozloZeni
spliitek jistin 0v6r0 a to tak, aby se spolednosti mohly postupn6 stabilizovat a navrdtit
k normdlnimu provoznimu stavu. V roce 2022 mateiskd spoletnost podnikii kroky a proch6zl
piipravou procesu uvedenIcele skupiny spolednostlv konsolidadnim celku na burzu za 0delem
na6erpdnI nov6ho kapitdlu k finandni stabilizaci Skupiny.

Vedeniskupiny zvllilo potenciSlni dopad pokraEovdni pandemie Covid-19 a dosp6lo k zdv6ru,
Ze piijatii opatieni jsou dostateind nejen k piekondni ndsledk& pandemie, ale tak6 celkov6
nejistoty v odv6tvi, kterd by mohla vyvolat pochybovat o schopnosti skupiny pokradovat.

VedeniSkupiny zvililo tak6 dopad v5lein6ho konfliktu na Ukrajin6 a dosp6lo k z6v6ru, ie tyto
uddlosti nemaji piim'i dopad na piedpoklad nepietrZit6ho trvdnI podniku. Aktuiilni negativni
dopad spoleinost vnim6 v rychle rostouci inflaci, ve zdraienI vstup0, zejm6na energiI a
materiSlu. Udetni zdvdrka k 31. prosin ci 2O2L byla sestavena za piedpokladu, ie Skupina bude
schopna pokradovat ve sv6 dinnosti.

30.4.2022

f,":o',D
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Zprfuva nezevisl6ho auditora
urden6 akcionif&m a statut6rnimu org6nu
OEetnl jednotky

COLOSEUM HOLDING a.s.
o ov€lenf konsolidovan€ fiEetnlzfivErky a vfroini zpriluy
k rozrrahov6mu dni g1.12.2ei21
za ov€iovan6 obdobf od r.z.zoar do 3t.tz,zozt



FSG T
Zprirua nez6visl6ho auditora
akciondi&m spolednosti COLOSEUM HOLDING a.s.

Vlrok auditoro
Provedli jsme audit piiloien6 konsolidovan6 0tetni zirvErky spolednosti COLOSEUM HOLDING a.s.
(,,Spolednost", spolu s ovl6danlimispolednostmi a spoleinostmi pod podstatnyim a spolednlfm vlivem dile
,,Skupina") sestaven6 na z6kladE ieskyich 0detnich piedpis0, kter6 se skl6d6 z konsolidovan6 rozvahy k
31l2.2o2t, konsolidovan6ho rnikazu zisku a ztrlty za obdobi 1.2.2c21- 3112:021a piehledu o pendZnich
tocich za rokloniic( gt.tz.zozt a piilohy t6to konsolidovan6 fdetnf zSvErky, kterii obsahuje popis pouZitfch
podstatnfch (detnich metod a dal5i vysvdtlujici informace. UOale o Spoletnosti a Skupind jsou uvedeny v
bodE r piilohy t6to konsolidovan6 0detni zivErky.

Podle naieho n6zoru konsolidovan5 (ietni zAvilrka pod6v5 vdrnf a pocti{ obraz aktiv a pasiv Skupiny
COLOSEUM HOLDING a.s. k 3r.r2.2o21 a n6klad0 a v'.inosri a penElnich tokrl a v',fsledku jejiho
hospodaieni za rriietnf obdobi od t.z.zoz't do gr.rz.zozr v souladu s teskimi ridetnimi piedpisy.

Zdklad pro qirok
Audit jsme provedli v souladu se z5konem o auditorech a standardy Komory auditorri Cesk6 republiky pro
audit, ktenimi jsou mezin5rodni standardy pro audit (lSA) piipadnd doplndn6 a upraven6 souvisejicimi
aplikainimi doloikami. Na5e odpovddnost stanovenS tdmito piedpisy je podrobndji pops6na v oddilu
Odpovddnost auditora za audit konsolidovan6 fdetni zAvErky. V souladu se z6konem o auditorech a
Etickim kodexem piijat'im Komorou auditor0 Cesk6 republiky jsme na Spolednosti nez6vislf a splnilijsme
i dalSi etick6 povinnosti vyplluajici z uvedenfch piedpisti. Domniv6me se, Ze d0kazni informace, kter6 jsme
shrom5Zdili, poskytuji dostatednf a vhodnyi zilklad pro vyj5dieni naieho rniroku.

Vlznomnd (moteridlnQ nejistota ?-ikajici se nepietriitdho trufinf podniku

Upozorhujeme na bod ro piilohy v Uaetni z6virce, ve kter6m vedenl Spoleinosti popisuje rnipadek piijmO
v d0sledku uzavieni restauraci po i6st obdobf roku zozr i zozz ii omezeni kapacity a dodriov6nf velmi
piisnfch hygienicklich opatfeni v tdchto provozovn6ch zp0sobenfch COVID-r9 a diile na potfebu zajiStdni
finandnich zdroj0 pro kryti rnipadku provozni dinnosti vstupem na malou START burzu a odloZenim spl5tek
jistin bankovnich 0vdr0 do n6sledujicich let. Jak je uvedeno v bodd ro ptilohy v 0ietni zlvlrce, tyto ud6losti
a podminky spolu s dalSfmi z6leiitostmi popsanfmi v tomto bodE ukazujf na existenci {znamn6
(materiSlni) nejistoty, kter5 m0Ze z6sadnim zp0sobem zpochybnit schopnost Spolednosti nepietrZitd trvat.
N65 u.irok neni v souvislosti s touto zdleiitosti modifikovdn.

Ostatni informdce uveden€ v konsolidovone Wroenf zprdvC
Ostatnimi informacemi jsou v souladu s S z pism. b) zilkona o auditorech informace uveden6
v konsolidovan6 rny'rodni zprivl mimo konsolidovanou ridetni zSvdrku a naii zpr6vu auditora. Za ostatnf
i nf o rm ace od povidii piedstavenstvo Spol einosti.
N55 u.irok ke konsolidovan6 0detni z5vdrce se k ostatnim informacfm nevztahuje. Piesto je v5ak souidsti
na5ich povinnostf souvisejicich s ovdienfm konsolidovan6 fietnf zi:Erky sezn6meni se s ostatnimi
informacemi a posouzeni, zda ostatni informace nejsou ve vfznamn6m (materidlnfm) nesouladu
s individuillni a konsolidovanou 0detnf z6vErkou di s na5imi znalostmi o riEetni jednotce z(skanlimi bdhem
ovdiovini konsolidovand idetni zAvdrky nebo zda se jinak tyto informace nejevi jako rniznamnd
(materi6lnd) nesprdvn6. Takd posuzujeme, zda ostatnI informace byly ve vlech vliznamnfch (materi6lnich)
ohledech vypracovdny v souladu s piislu5nlimi pr6vnimi piedpisy. Timto posouzenlm se rozumf, zda
ostatni informace splhuji poZadavky pr6vnich piedpis0 na formdlni ndleZitosti a postup vypracov6ni
ostatnlch informacf v kontextu lfznamnosti (materiality), tj. zda piipadnd nedodrZeni uvedenfch
poZadavk0 by bylo zp0sobi16 ovlivnit (sudek dindnyi na z5kladd ostatnich informacf.
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Na z6klad€ provedenlfch postup&, do mfry, jii dokdzeme posoudit, uvidime, ier ostatni informace, kter€ popisuji skutetnosti, jei jsou t€i piedm€tem zobrazenf v individu6lni

a konsolidovan€ 0Eetnf zivlrce, jsou ve v5ech vfznamnfch (materiilnfch) ohledech v souladu
s individuSlnf a konsolidovanou 0ietni zdvErkou ar ostatnl informace byly vlypracovf ny v souladu s prdvnimi piedpisy.

Ddle jsme povinni uvdst, zda nazdkladE poznatk0 a pov€domf o Skupin6, k nimi jsme dosp€li pri prov6d€ni
auditu, ostatni informace neobsahuji v.iznamnd (materi6lnl) v€cn6 nespravnosti. v iamii uvedenfchpostup0 jsme v obdrienfch ostatnich informacich 2Adn6 v,.fznamn6 (materi6lni) vEcn6 nesprdvnosti
nezjistili.

Odpovddnost Pfiedstavenstuo Spoletnosti za konsolidovonou rtEeht z6vC*u
Piedstavenswo SpoleEnosti odpovfdd za sestaveni konsolidovand (letnf z{v€rky pod6vajicf vErnf a poctiv,y'
obraz v souladu s iesk'.imi 0Eetnfmi piedpisy a za takovf vnitini kontrolnf syst6m, [t..y p6r"a4. ,lnezbytn;i pro sestavenf konsolidovand fIetnl zSvErky tik, aby neobsahovata vyzna*ne'lmateriatnfl
nesprSvnosti zpOsoben€ podvodem nebo chybou.

Pii sestavovdnf konsolidovan€ 0eetni zSvErky je pledstavenswo Spoletnosti povinno posoudit, zda je
Spoletnost schopna nepietriitd trvat, a porud je to relevantnf, popsat v piiloze konsolidovan€ rltetni
zdvErky ziileiitosti tlkajigi 1e iejiho nepletriit€ho trvanf a pouiiti piedpokiadu nepietriitdho trv6ni pii
sestaveni konsolidoval6 {{etni zivErky, s v'-ijimkou pffpadi, kdy piedstarenit o pl6nuje zruiinl
SpoleEnosti nebo ukonleni jeji [innosti, resp. kdy nem6 jinou re6lnou molnost, nei tak uiinit.

odpovEdnost ouditoro zo oudit konsolidovan€ rtceht zhvcrlcy
Na5fin cflem je zfskat_pfimdienou jistotu, Ie konsolidovand ritetni zdvdrka jako celek neobsahuje
v'-fznamnou (materiSlnD nesprdvnost zp0sobenou podvodem nebo chybo, .'r4yart zpr6vu auditoia
obsahujicf n65 vfrok. PiimEienc mira jistoty je velk6 mira jistoty, nicmdn€ neni z6rukou, ie audit provedenf
v souladu s vfle uvedenfmi piedpisy ve vlech piipadech v konsolidovan6 riietnl zdvErce odhali pffpadnou
exisrujfcf v'.iznamnou (materi6lni) nespr6vnost. Nesprdvnosti mohou vznikat v dgsledku podvod'tr nebo
chyb a pova2ujf se za vlznamn6 (materi6lnf), pokud lze refln6 pledpoklddat, Ze by jednotliv€ nebo vsgyhrly mohly ovlivnit ekonomickd rozhodnuti, kter6 ulivatel€ konsotidovand 0Ceini z6vdfu na jejim
z6kladC ptijmou.
Pti prov6dEnl auditu v souladu s v.i5e uvedenfmi piedpisy je nalf povinnosti uplathovat b€hem cel€ho
auditu odborn;i 0sudek a zachov6vat profesni skepticismus. D6le je naii povinnoitf:
o lde-ntifikovat a r4yhodnotit rizika vlznamn6 (materidlni) nespr6vnosti konsolidovan6 6eetnf z1v6*y

zprisobend podvodem nebo chybou, navrhnout a provest auditorsk€ postupy reagujici na tato rizik;
a ziskat dostateEn6 a vhodn6 dfikaznf informace, abychom na jejich zikladE ,it ii nqaafit vfrok.
Riziko, le neodhalime vlznamnou (materi6lnl) nespr6vnost, k nB doito v d0sledku podvodu, p vetSinel riziko neodhalenf qiznamnd (materi6lni) nesprdvnosti zp0soben6 chybou, protoie sout6stipodvodu mohou bit tajnd dohody (koluze), fal5ov6nf, 0myslnd opomenuti nepravdivii prohl65eni
nebo obchdzenl vnitinich kontrol.

r SeznSmit se s vnitinim kontrotnim systemem Skupiny relevantnfm pro audit v takov6m rozsahu,
abychom mohli navrhnou_t auditorsk6 postupy vhodni s ohledem na dan€ okolnosti, nikoli abychom
mohli vyj6diit n6zor na 0tinnost jejiho vnitlnfho kontrolniho syst6mu.

' Posoudit vhodnost pouiit'.ich 0ietnich pravidel, pfimEienost provedenfch Uaetnich odhadfi
a informace, kter6 v tdto souvislosti piedstavenstvo Spoletnosti uredlo v pffloie konsolidovan€ 6tetnf
z5v€rky.

o Posoudit vhodnost pouiiti piedpokladu nepietrlitdho trv6ni pii sestavenf konsolidovan6 (ietni
zAvEfl<y piedstavenstvem a to, zda s ohledem na shrom6ld€nd d0kaznf informace existuje v!,znamnit
(materidlni')_ nejistota yyplfvajici z uddtostf nebo podminek, kter€ mohou v,.yznamnE zpochybnit
schopnost Skupiny nepletrZitE trvat. Jestlile dojdeme k z6v€ru, ie takov6 @.namna lmateri6tnilnejistota existuje, je na5l povinnostf upozornit v naSf zpr5v€ na informace uvedine v t€to jouvislosti vpifloze konsolidovan6 0ietnf z6vdrky, a pokud tyto informace neisou dostatetn6, ryj6dfitmodifikovanf vfrok. Na5e z6vEry tlikajici se schopnosti Skupiny nepietriitEirvat lych6zeji z d&kiznfch
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informacf, kter€ jsme ziskali do data naSi zpr6vy. Nicm€n€ budouci udflosti nebo podminky mohou
v6st k tomu, ie Spolelnost zlrati schopnost nepletrlitE trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, llen6ni a obsah konsolidovand fdetni zhvErky,vEetnE piilohy, a ddleto, zda konsolidovan6 ddetni zivE*a zobrazuje podkladovd transakce a udjlosti zprisobem, kteni
vede k v€rn6mu zobrazeni.
Ziskat dostatein6 a vhodn6 d0kazni informace o finantnlch ridajich 0ietnich jednotek zahmutlich
do Skupiny a o jejf podnikatelskd dinnosti, aby bylo moin€ ryjadrit rnirok ke [onsolidovan6 uietnf
z5vE1ce. Zodpoviddm e za fizenl auditu Skupiny, dohled nad nim a za lCho provedeni. Vfrok auditora
ke konsolidovan€ tidetni z6vdrce je nali v,.ihradni odpovddnosti.

Natl povinnostf je informovat osoby pov€len6 sprSvou a iizenim spolednosti COLOSEUM HOLDING a.s.
mimojin6opl6novan6mrozsahuanatasov6niauditu aovfznamnlchziistEnich,kter6jsmevjehoprfib€hu
uEinili, vtetnE zjiStEnfch vfznamnfch nedostatk0 ve vnitinirn kon6oln'm syst6mu.

V Praze dne 3o. dubna eozz W.f"i"q
F--Mq
$^-**,S.*sY
\gn',?:, Y FSG Finaudit, s.r.o.

tf. Svobody 645/2, Olomouc
evidenenl 6slo spoleCnosti C. r54

lng. Jakub Steinfeld
evidentnf Cfslo statut6rniho auditora t. eoq
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