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Úvodní slovo
Vážení klienti, obchodní partneři a akcionáři,
dovolte, abych shrnul průběh roku 2011 a představil vám výsledky naší práce v minulém roce ve formě výroční zprávy.
Společnost Colosseum, a.s. opět získala v rámci CZECH TOP 100 excelentní ratingové hodnocení
AAA ČEKIA Stability Award a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.
Společnost rovněž zvítězila v anketě Broker roku 2011 ve vedlejší kategorii Komodity. Anketa Broker
Roku 2011 si klade za cíl každoročně vyhodnotit služby a produkty obchodníků s cennými papíry
působících na území České republiky.
Na začátku roku jsme spustili mobilní verzi našich internetových stránek http://m.colosseum.cz/. Dále
jsme spustili novou elektronickou obchodní platformu v českém jazyce - Web Runner, která je internetovou verzí platformy Strategy Runner. Poslední novinkou začátku roku bylo spuštění služby Virtual Private Server pro klienty obchodující na trhu forex. Služba, která uživateli umožňuje přístup ke
vzdálenému serveru nutnému pro používání automatických obchodních strategií a skriptů v platformě
MetaTrader 4, kdy je nutné, aby byla platforma stále aktivně zapnutá.
V polovině roku jsme aktualizovali klientský web eMax.cz. Dále jsme připravili pro investory vzdělávací elektronickou knihu o forexu.
V rámci služby Asset management jsme spustili novou službu INVEST Equity.
Výsledky hospodaření se v prvních třech kvartálech vyvíjely příznivě a v souladu s plánem společnosti. Ke zlomu došlo v posledním čtvrtletí, když společnost MF Global UK Limited, náš hlavní partner, ukončil svoji činnost jmenováním společných zvláštních správců, když mateřská společnost MF
Global Inc. neustála vývoj vlastních investic do dluhopisů zemí PIGS. V důsledku této skutečnosti
došlo k významnému propadu tržeb při pokračujících nákladech.
Na základě této skutečnosti se společnost rozhodla k 31. listopadu 2011 uzavřít pobočku Bratislava
a dále zahájila program úsporných opatření.
Společnost v minulém roce spolupracovala s dalšími třemi zahraničními obchodníky s cennými papíry, a to americkými Interactive Brokers a Peregrine Financial Group a dále s britským IKON Finance.
Další poskytování investičních služeb tedy probíhá ve spolupráci s uvedenými společnostmi.
Nakonec bych si dovolil poděkovat všem klientům, obchodním partnerům i zaměstnancům a popřát
jim co nejvíce úspěchů v novém roce.

V Praze dne 30.3.2012

Jiří Šťastný
předseda představenstva

Colosseum, a.s. - Výroční zpráva 2011
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O společnosti
Cíle a strategie
Společnost Colosseum, a.s. si na začátku svého vzniku stanovila jeden cíl, a to patřit mezi lídry v
obchodování burzovních derivátů. Strategii, jež nám má pomoci tohoto cíle dosáhnout, lze shrnout
do čtyř slov: profesionalita, důvěryhodnost, solidnost a kvalita.

Poslání
Colosseum, a.s. chce:
1.

Patřit mezi vedoucí firmy v oblasti poskytování investičních služeb v zemích, kde působí a nabízet klientům co nejvýhodnější řešení jejich investičních potřeb.

2.

Být vyhledávaným zaměstnavatelem pro špičkové zaměstnance, které chce motivovat ke zvyšování hodnoty společnosti. Všechny zaměstnance podporovat v jejich profesním růstu a vysoce motivované profesionály si udržet.

3.

Být firmou zaměřenou na vytváření co nejvyšší hodnoty pro akcionáře.

Naše hodnoty
1.

Základem jednání uvnitř i vně firmy je respekt. Komunikace je pro nás alfou a omegou.

2.

Zákazník je v centru našeho dění, jen na něm a jeho spokojenosti závisí naše výsledky.

3.

Záleží nám na naší práci a jejich výsledcích. Pracujeme přesně a pečlivě, neustále zlepšujeme
poskytované služby. Tvrdíme, že je lepší něco zkusit a neuspět, než nezkusit aspoň jeden
pokus.

4.

Věříme v to, co děláme a vyhledáváme nové výzvy.

5.

Podporujeme iniciativu, vzdělávání, růst, sdílení znalostí a zkušeností u našich zaměstnanců.

Colosseum, a.s. - Výroční zpráva 2011
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Statutární orgány
V průběhu roku 2011 došlo k odstoupení paní Evy Bobkové z pozice člena dozorčí rady, a to ke dni
20.9.2011, s tím, že na začátku roku 2012 byl do dozorčí rady zvolen valnou hromadou pan Jiří
Hruška.
PŘEDSTAVENSTVO

DOZORČÍ RADA

Jiří Šťastný - předseda představenstva

Zdeněk Radil – předseda dozorčí rady

narozen 8. května 1970

narozen 31. ledna 1975

bydliště U lesa 1324, Ratíškovice

bydliště Průhonická 217/31, Praha 10

Štěpán Pírko – člen představenstva

Radek Toman – člen dozorčí rady

narozen 21. května 1975

narozen 26. března 1977

bydliště Větrná 1637, Černošice

bydliště Jirenská 218, Nehvizdy

Pavel Sládek – člen představenstva

Jiří Hruška - nový člen dozorčí rady od 24.1.2012

narozen 24. února 1973

narozen 22. března 1971

bydliště U Lihovaru 196, Planá nad Lužnicí

bydliště Pacltova 507/5, Liberec

Složení managementu
K datu sestavení této zprávy je složení managementu společnosti následující:
Jiří Hruška - Obchodní ředitel
Miroslav Vítek – Finanční, provozní & IT ředitel

Základní údaje o obchodníkovi
Název společnosti:

Colosseum, a.s.

Sídlo:

Londýnská 59, Praha 2, PSČ 120 00

IČO:

25133454

Telefon:

+420 2460 888 88

Fax:

+420 2460 888 89

E-mail:

info@colosseum.cz

Colosseum, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 4754 dne 30. května 1997.
Colosseum, a.s. - Výroční zpráva 2011
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Údaje o činnosti
Společnost Colosseum, a.s. (dále jen společnost) se od získání licence specializuje na všechny druhy finančních služeb spojených s deriváty. Společnost působí na trhu jako obchodník s cennými papíry od roku 2002, kdy získala licenci. Tu v roce 2003 rozšířila o poskytování služeb obhospodařování portfolia. V roce 2006 společnost rozšířila licenci o poskytování stávajících investičních služeb ve
vztahu k investičním cenným papírům (akcie, dluhopisy apod.). V roce 2007 pak společnost získala
licenci od ČNB, na základě které je oprávněna poskytovat všechny investiční služby, jak je definuje
zákon o podnikání na kapitálovém trhu vyjma investičních služeb upisování nebo umisťování emisí
investičních nástrojů. Tyto investiční služby je společnost oprávněna poskytovat ve vztahu ke všem
investičním nástrojům.

Společnost poskytuje celé spektrum investičních služeb:



INVEST - správa portfolia ve smyslu § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu



Asistent – investiční služba typu full servis ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) a e) zákona č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu



Max – investiční služba typu diskont ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu



Poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí - ve smyslu § 4 odst. 3
písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Klienty společnosti tvoří bohatá privátní klientela i firmy, které hledají uplatnění pro své volné finanční
prostředky.

Členství v asociacích
Společnost je zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry, která sdružuje
významné české nebankovní obchodníky s cennými papíry a zastupuje jejich zájmy. Předseda představenstva Jiří Šťastný je členem prezídia České asociace obchodníků s cennými papíry.

Colosseum, a.s. - Výroční zpráva 2011
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Ohlédnutí za minulým obdobím
Společnost vznikla v roce 1997 a počátek aktivního vstupu na trh se datuje rokem 1998. Již na počátku si společnost stanovila cíl získat licenci obchodníka s cennými papíry s povolením obchodovat
deriváty a specializovat se na tento moderní sektor kapitálového trhu. Vzhledem k nejasnostem v
legislativě, změnám ve vedení Komise pro cenné papíry (KCP) a přístupu KCP k udělování derivátových licencí nebylo do roku 2002 prakticky možné licenci na obchodování s deriváty získat. O tom
svědčí skutečnost, že první derivátové licence získaly velké banky a některé nebankovní subjekty až
v roce 2002.
S vidinou běhu na dlouhou trať se proto společnost v době do udělení licence zaměřila na budování
firemní značky, mapování trhu, získávání kontaktů na potenciální budoucí zákazníky a propagaci
obchodování s deriváty prostřednictvím informování a vzdělávání široké veřejnosti. V tomto několikaletém přípravném období klíčoví zaměstnanci společnosti získávali know-how, které při zahájení činnosti odlišovalo společnost od konkurence. Za účelem dosažení příjmu, které umožnily omezenou
existenci společnosti v mezidobí do udělení licence, se společnost orientovala na poradenskou činnost v oblasti analyzování zahraničních finančních a komoditních trhů a na nákup a prodej software
pro sledování a analyzování informací z finančních a komoditních trhů.
Rok 2002 znamenal pro společnost Colosseum, a.s. zlom. Ze společnosti orientované především na
poradenskou činnost v oblasti derivátů se stal obchodník s cennými papíry. V souvislosti s přípravou
žádosti o licenci a zahájení činnosti obchodníka s cennými papíry zaznamenala společnost Colosseum, a.s. v tomto roce ztrátu.
Rok 2003 byl prvním rokem, kdy po celou dobu jeho trvání společnost disponovala povolením k činnosti obchodníka s cennými papíry. V tomto roce stabilizovala společnost finanční toky a dosáhla
zisku 1 364 424 Kč. Společnost získala 10. června 2003 další povolení, a to na hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí
tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle §
8a odst. 1 písm. c), d) a g) téhož zákona. Na základě rozhodnutí akcionářů a představenstva společnosti byl tehdejší ředitel ing. Štěpán Pírko jmenován managerem oddělení Asset Management, na
jeho místo nastoupil Jiří Šťastný.
Rok 2004 představoval další rok růstu jak do počtu klientů, tak i objemu obchodů a zisku společnosti.
Hlavní změnou byla úprava služeb, které společnost nabízela. Všechny diskontní služby byly sloučeny do nové služby Max. V rámci služby Colosseum Managed Futures došlo k úpravě nabízených
programů. Původní program Trend+ musel být z důvodu vysoké volatility na trhu změněn. Byly vytvořeny dva nové programy Mercury a Venus. Společnost rozšířila řadu partnerů o americkou makléřskou společnost Peregrine Financial Group (PFG), která nabízí výhody především klientům, jež obchodují především na elektronických trzích. Společnost zahájila nový školící program pro klienty naColosseum, a.s. - Výroční zpráva 2011
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zvaný Start v komoditách, který byl doplněn vzdělávacím CD se stejným názvem. V roce 2004 se
společnost stala zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry.
V roce 2005 společnost pokračovala v růstu, když významným způsobem zvýšila jak tržby, tak i zisk.
V tomto roce zároveň získala licenci na přeshraniční servis - tzv. europas a začala nabízet své služby ve Slovenské republice. Společnost změnila sídlo, přestěhovala se do větších a vhodnějších prostor na ulici Londýnská 59 v Praze 2.
V roce 2006 společnost významným způsobem investovala do rozšíření služeb a zvýšení jejich kvality. Společnost se soustředila na rozšíření nabídky v oblasti investičních nástrojů, když vytvořila specializované týmy na poskytování investiční služby ve forex a CFDs. V červnu jsme navíc získali povolení nabízet investiční cenné papíry, tedy akcie a dluhopisy. V průběhu roku začala společnost
nabízet tři nové elektronické obchodní platformy, a to Strategy Runner na obchodování futures, BestDirect Forex Platinum na forex a MTrade CFDs na obchodování contracts for differences. V rámci
služeb došlo k rozšíření nabídky u asset managementu. V oblasti marketingu jsme vytvořili čtyři nové
internetové stránky, a to fxtrading.cz, cfds.cz, e-mini.cz a systemtrading.cz. Všechny čtyři stránky
informují klienty a potenciální klienty o novinkách, které nabízíme. Společnost v roce 2006 zahájila
spolupráci s burzou Chicago Mercantile Exchange na propagaci obchodování e-mini indexů.
Rok 2007 přinesl dvě velmi významné události v životě společnosti, a to otevření pobočky v Bratislavě a získání licence od ČNB, na základě které je oprávněna poskytovat všechny investiční služby,
jak je definuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu vyjma investičních služeb upisování nebo
umisťování emisí investičních nástrojů. Tyto investiční služby je společnost oprávněna poskytovat ve
vztahu ke všem investičním nástrojům. Klíčovým bodem marketingu bylo vytvoření zcela nové korporátní internetové prezentace a pokračování partnerství s burzou Chicago Mercantile Exchange. Z
hospodářského pohledu došlo k dramatickému vzestupu tržeb, a to z loňských 43,2 milionů na 63,2
milionu korun, tedy o 46,24 procenta. Zisk se pohyboval na úrovni předešlého roku, když dosáhl 2,3
milionu korun.
Rok 2008 byl dalším úspěšným rokem pro společnost Colosseum, a.s. Společnost zaznamenala meziroční vzestup příjmů o 79 % na 113,3 milionů korun, v případě zisku došlo ke snížení na 1,34 milionu korun. Společnost publikovala nové klientské stránky www.eMAX.cz. Stránky se vyznačují novou
strukturou, designem i rozsahem informací a jsou pro klienty uceleným zdrojem informací. Již třetím
rokem pokračovala spolupráce s největší derivátovou burzou na světě CME Group®. Z představenstva společnosti odešel Radomír Daněk a jeho místo zaujal stávající člen dozorčí rady Pavel Sládek.
Do dozorčí rady se vrátila Eva Bobková. Společnost implementovala do vnitřních předpisů nové evropské pravidla MiFID.
Rok 2009 byl rokem světové finanční krize. Tržby společnosti se snížily na 88,5 milionu korun, zisk
se díky úsporným opatřením podařilo zvýšit na 2,9 milionu. Společnost celkově změnila korporátní
design, představila klientům i veřejnosti nové logo i internetové stránky. Oddělení Research dokončiColosseum, a.s. - Výroční zpráva 2011
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lo práci na projektu Plně pravděpodobnostní návrh adaptivních rozhodovacích strategií v informačně
náročných podmínkách, jenž vznikl ve spolupráci s Ústavem teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky (ÚTIA) – Oddělením adaptivních systémů. Cílem spolupráce bylo vyvinutí
matematických modelů popisujících chování trhu a využít toho pro poskytování investičních služeb. V
oblasti elektronických obchodních platforem jsme klientům nabídli CQG Trader. Společnost zahájila
spolupráci s vázaným zástupcem Smart Investors.
Rok 2010 přinesl pro firmu zlepšení. Společnost připravila celou řadu změn v produktech. Firma zahájila spolupráci se dvěma novými brokery. Jedná se o společnosti IKON se sídlem ve Velké Británii
a Interactive Brokers se sídlem ve Spojených státech amerických. Společnost připravila a od července spustila nový program v rámci správy portfolia – INVEST Premium. V rámci spolupráce se společností IKON přinesla společnost široké investorské veřejnosti možnost obchodovat na trhu forex prostřednictvím vyhledávané platformy MetaTrader. Obsluhu klientů má na starost nově vytvořené oddělení Front Office Max.

Colosseum, a.s. - Výroční zpráva 2011
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Zpráva o podnikatelské činnosti a hospodaření
v roce 2011
Základní ukazatele
Přehled základních ukazatelů:
1.

Průměrný počet zaměstnanců – průměrný počet zaměstnanců dosáhl ve sledovaném roce
hodnoty 59 s tím, že na konci roku byl jejich počet snížen na 45.

2.

Tržby ve sledovaném roce vzrostly na 226,953 milionu korun.

3.

Náklady ve sledovaném roce stouply na 235,641 milionu korun.

4.

Společnost ve sledovaném období zaznamenala ztrátu 8,687 milionu korun.

5.

Vlastní kapitál společnosti tak klesl na 28,487 milionů korun.

Poměrové ukazatele
ke dni 31.12.2011
Kapitálová přiměřenost

11,64 %

Zadluženost I

18,87

Zadluženost II

23,25

Rentabilita aktiv – ROAA

-2,47

Rentabilita vlastního kapitálu – ROAE

-30,58

Rentabilita tržeb

-12,48

Správní náklady na jednoho zaměstnance v jednotkách Kč

Colosseum, a.s. - Výroční zpráva 2011
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Přehled nejdůležitějších událostí roce 2011
Obchodování s investičními nástroji
Společnost v roce 2011 nabízela obchodování s následujícími investičními nástroji:
1.

Futures

2.

Opce

3.

Forex

4.

CFDs

5.

Akcie od prosince v rámci služby INVEST Equity

Lidské zdroje
V souladu událostmi byl snížen počet zaměstnanců na 45 ke konci sledovaného období.

Marketing
Klíčovými body marketingu byly:
1.

Spuštění mobilní verze našich stránek http://m.colosseum.cz/.

2.

Spuštění nové elektronické obchodní platformy Web Runner.

3.

Spuštění služby Virtual Private Server.

4.

Modernizace klientských internetových stránek eMax.cz.

5.

Elektronická kniha Forex eBook.

6.

Zahájení nové služby INVEST Equity.

I v roce 2011 jsme pokračovali ve vzdělávacích aktivitách, které byly založeny na již tradičních vzdělávacích seminářích a nových videoseminářích.

Regulační rámec
V rámci regulačního rámce nedošlo k žádným změnám, které by představovaly významné změny
v činnosti společnosti.

Zajištění
Společnost má většinu příjmů v jiné měně než v českých korunách. Společnost proto realizovala
v průběhu roku zajišťovací operace ve spolupráci se společností ČSOB.

Obchodování na vlastní účet
Společnost Colosseum, a.s. v roce 2011 pokračovala ve vlastních investicích v rámci programu
INVEST Premium.

Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem
Colosseum, a.s. - Výroční zpráva 2011
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Společnost Colosseum, a.s. neměla v běžném ani minulém účetním období účasti v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem.

Řízení rizik v roce 2011
Každá společnost vykonávající činnost jako obchodník s cennými papíry je každodenně vystavena
vlivu specifické skupině finančních i nefinančních rizik. Tato rizika mohou zásadním způsobem ovlivnit celkové stav společnosti. Tato si rizika plně uvědomuje a zodpovědně přistupuje v souladu s příslušnými právními normami k jejich řízení.
Na nejvyšší úrovni zastřešuje řízení rizik představenstvo společnosti, které má ve své pravomoci
schvalování limitů a nastavení řízení jednotlivých rizik, stejně tak schvaluje dokumenty a zprávy související s řízením rizik. Za koncepci řízení rizika je zodpovědný Risk Manager. Na nejnižší úrovni se
na výkonu řízení rizik podílejí vedoucí jednotlivých oddělení a útvarů uvnitř společnosti.
Společnost si je plně vědoma skutečnosti, že pro budování důvěry klientů i obchodních partnerů musí využívat účinný a přehledný systém řízení rizik. Mezi hlavní úkoly patří ochrana klientských dat,
opatření zamezující střety zájmů a pravidla zabraňující neoprávněnému obchodování makléřů. Společnost chce být otevřena jak ve směru ke klientům, tak i k regulačním orgánům.
Společnost Colosseum, a.s., jakožto finanční instituce, podstupuje při své činnosti zejména rizika
finančního charakteru. Jeden ze způsobů jak dopad těchto rizik omezit je stanovení a aplikace předpisů o kapitálové přiměřenosti. Cílem činnosti oddělení Risk Managementu je zajistit, aby kapitálem
společnosti bylo možné dopady jí podstupovaných rizik účinně pokrýt. V závislosti na druhu činnosti
prováděné společností byly stanoveny výše limitů používaných při řízení rizik, tak aby vyhovovaly
plně požadavkům na výši limitů stanovených příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 123/2007 Sb., o
pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými
papíry, ve znění pozdějších předpisů.

Kapitálová přiměřenost
V roce 2011 společnost Colosseum, a.s. v souladu s příslušnými vyhláškami podávala hlášení o kapitálové přiměřenosti a angažovanosti. Kapitálová přiměřenost společnosti Colosseum, a.s. se po
celou dobu roku 2011 držela nad požadovanou úrovní 8,00%.

Colosseum, a.s. - Výroční zpráva 2011
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Kapitálová přiměřenost ke dni 31.12.2011
Kapitálová přiměřenost
Kapitál
Původní kapitál (Tier 1)
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
Emisní ážio
Povinné rezervní fondy
Nerozdělený zisk z předchozích období
Ztráta za běžné účetní období
Další odčitatelné položky z původního kapitálu
Odčitatelné položky od původního a dodatkového kapitálu (Tier1+Tier2)
Kapitálové požadavky celkem
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku
Kapitálový požadavek k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku
Kapitálový požadavek k operačnímu riziku (BIA)

11,64 %
25 954 000
28 408 000
27 000 000
221 000
850 000
9 094 000
-8 687 000
-70 000
-2 454
17 845 000
1 686 000
3 755 000
12 404 000

Kapitál se skládá z původního kapitálu Tier 1, složeného ze splaceného základního kapitálu, emisního ážia, rezervního fondu a nerozděleného zisku z předchozích období, po odečtení odečitatelných
položek.
Více informací o řízení rizik v roce 2011 je obsaženo v příloze výroční zprávy.

Colosseum, a.s. - Výroční zpráva 2011
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Předpokládaný vývoj podnikání v roce 2012
Společnost očekává, že v průběhu roku 2012 dojde ke stabilizaci ekonomické situace. Zároveň předpokládá realizaci restrukturalizace společnosti, jež byla naplánována v roce 2011. Ta zahrnuje především zrušení pozice Front Office Managera a vznik nové pozice – obchodního ředitele, který bude
mít na starost akvizici nových klientů a poskytování investičních služeb v rámci celé společnosti. Dále pak finančního a provozního ředitele, jenž bude mít na starost řízení servisních oddělení. Oba uvedení ředitelé budou přímo podřízeni představenstvu společnosti. Tato změna předpokládá zrušení
pozice ředitele společnosti
Dále připravujeme sérii menších zlepšení služeb, jenž by měla především přispět ke zvýšení komfortu pro klienty.

Colosseum, a.s. - Výroční zpráva 2011
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Finanční ukazatele
Příloha č. 1


Rozvaha ke dni 31.12.2011



Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2011



Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31.12.2011



Příloha k účetní závěrce za rok 2011

Příloha č. 2


Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou

Příloha č. 3


Zpráva auditora
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