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I. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA společnosti CHÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy
Valtice, a. s. v nezkrácené formě

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji
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b) výkaz zisků a ztrát
e) příloha k účetní závěrce
d) přehled o peněžních tocích (cash flow)

11. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti CHÁTEAU VALTICE -

Vinné sklepy Valtice, a.s. za rok 2015

1. Údaje o společnosti
2. Udaje o činnosti společnosti
3. Udaje o finanční situaci společnosti

III. ZPRÁVA AUDITORA

IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCh MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

VroČni zprúva 2016
CHATEAU VALTICE - Viiiii skkpy valtice. as.



CUÄTEAU VALTJCE -
Rozvaha ke dni 31.12. 2016v plném rozsahu v,,,,, sklepy 1/alrice, as.

CHÁTEAU VALTICE -Vinné sklepy Valtice, as. 69/42 I;iařskj Č. 407
Vinařská 407, 69142 Valtice Ičo. 46346783 Dič: CZ46346733

lČ: 46346783, DIČ: CZ46346783 2

—
Označení Test Běžné obdobl Minulé obdobi

U brutto korekce netto netto

AKTIVA CELKEM 1 758 190 -200 015 558 175 513 069
t Pohledávky za upsaný základnj kapitál 2 O 0 O
j. Dlouhodobý majetek 3 471 649 -199 026 272 623 227 344
BI. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 2 007 -1 861 146 D
8.1.1. Nehmotné výsledky výzkumu avývoje S D O O O
8.1.2. Ocenitelná práva 5 1 907 -1 761 146 O
8.1.2.1. Software 7 1 907 -1 761 146 O
8.1.2.2. Ostatní ocenitelná práva 8 O O O O
8.1.3. GoodwIll 9 O O O O
8.1.4. Ostatnl dlouhodobý nehmatný maietek 10 100 -100 O O
BIS. Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. mal. a nedokon, dlouh, nehm, mal. 11 D O O O
8.1.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 O D O O
8.1.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 O D O D
8.11. Dlouhodobý hmotný majetek 14 457 568 -197 165 260 4D3 215 27D
8.11.1. Pozemky a stavby 15 195 02D .44 746 lSD 274 140 896
8.11.1.1. Pozemky 16 75 567 D 75 567 66 23D
8.11.1.2. Stavby 17 119453 -44746 74707 74666
8.11.2. Hmotné movité věci a iellch soubory 18 160 793 -133 132 27 661 28 706
8.11.3. Oceňovacl mzdu k nabytému maletku 19 O O O D
8.11.4. Ostatnl dlouhodobý hmotný majetek 20 45 898 -19 287 26 611 22 772
8.11.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 44 213 -19 164 25 049 21 197
8.11.4.2. Dospělá zviřata a leilch skupiny 22 O O O O
8.11.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný maletek 23 I 685 -123 1 562 1 575
8.11.5. Poskytnuté_zálohy_na_dlouh. Hm. majetek a nedokončený dlouh. hm, mol, 24 55 857 O 55 857 22 896
8.11.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 6 627 O 6 687 13 894
8.11.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný maletek 26 49 170 D 49 170 9 002
5.111. Dlouhodobý finančnl maietek 27 12 074 D 11 074 12 074
8.111.1. Podity - ovládaná nebo ovládallci osoba 28 3 231 O 3 231 3 231
8.111.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládalicl osoba 29 O D O
8.111.3. Podiíy - podstatný vliv 30 8 823 D 8 823 8 823
B.lIl.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 O O O
5.111.5. Ostatnl dlouhodobé cenné paoiry a oodily 32 20 0 20 21
B.lll.6. Zápůlčky a úvěry - ostatni 33 O D O
B.lIl.7. Ostatnl dlouhodobý finančni maietek 34 O O O
8.111.7.1. Jiný dlouhodobý finančnl maietek 35 O D D
8.111.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finančnl maletek 36 O D O
_. Oběžná aktiva J7 2852% ‘ -989 2843% 285 625
.1. ZáSObY 33 171857 D 171867 150818
.1.1. Materiál 39 9271 O 9271 9797

Cfl. Nedokončená výroba a polotovary 40 117 325 D 117 386 95 748
C.l.3. Výrobky a zboží 41 25 772 D 25 772 24 773
C.l.3.1. Výrobky 47 25 769 O 25 769 24 769

.I.3.2.Zboži 43 3 D 3 4

CIA. Mladá a ostatní zviřata a ieiich skupiny 44 O O O
C.l.5. Poskytnuté zálohy na zásoby .j 19 438 O 19 438 20 SO<
ClI. Pohledávky 46 106 479 -989 105 490 106 27!

.11.1. Dlouhodobé pohledávky 47 59 804 O 59 804 58 86
C.ll.1.1. Pohledávky z obchodnlch vztahů O O O
C.lI.l.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládalkl osoba 49 54 804 O 54 804 58 861
C.ll.13. Pohledávky - podstatný vliv O o
CIl.1.4. Odložená daňová pohledávka 51 D O O
ClilS. Pohledávky - ostatnl 52 $000 0 $000
:.íi.is.i Pohledávky za společniky 53 D 0 O
.ll.13.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy O O D
:11.1.5.3 Dohadné účty aktivni 55 O O O
.ll.1.5.4 inéoohtedávky 56 5000 O 5000

L112. Krátkodobé pohledávky 57 46 675 -989 45 686 47 41!
.1L2.1. Pohledávkyz obchodnich vztahů 58 37 718 -989 36 729 33 192

C.ll.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovtádallci osoba 59 O O
ftll.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60 O
C.It.2.4. Pohledávky - ostatní 61 8 957 8 957 9 227
C.ll.2.4.1 Pohledávky za společníky 62 O fl
Cll.2.4._.4.2 SotiáInl zabezpečeni a zdravotnl pojištěni 53 O O
CJ4. Stát - daňové oohledávky 64 O
Ol.2.4._4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 6$ 3 882 3 882 2 627
C.ll.2.4.$ Dohadné účty aktivni 66 O 0
CJj4. Jiné pohledávky 67 S 075 S 075 6 600
Clil. Krátkodobýflnančnlmaletek O
ClIli. PodlIv - ovládaná nebo nvládajlci osoba 69 O
C.lll.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 O
CIV. Peněžnj prostředky 6 949 6 949 2852
C.lV.1. Peněžni prostředky v pokladně 72 222 222 23
C.IV.2. Peněžnj prostředky na účtech 73 6 727 6 727 28 2$
0, Časové rQzllšenl aktiv .‘‘ 74 1 246 1 246
0.1. Náklady příštlch obdobl ._.2 445 O 44$ 1
0.2. Komplesnl náklady přlštich obdobi 76 O D D
0.3. Přiimy přištjch obdobi 77 801 O 801 89
údaje stix. KČ

Datum: 16.5.2017 Podpis statutárního orgánu



Rozvaha ke dni 31.12.2016v plném rozsahu
CHÁTEAU VAtTICE - Vinné sklepy Valtlce, as.

Vinařská 407, 69142 Valtice
IČ: 46346783, DIČ: CZ46346783

CJIÁTE,tu VALTJCE -

Větrné sklepy Valiěce, a.s.
69/ 42 itt/rite. W,ssfskži Č. 407

Ičo: 46346783 DIČ. CZ46346783
‚

tČenl Text Běžné obdobi Minulé období

PASIVA cELKEM 78 558 175 513 059
A. VlastnI kapitál 79 349 020 331 189

Al. Základní kapitál 80 66 797 66 797

4.1.1. Základní kapitál 81 66 797 66 797
4.1.2. Vlastni podíly (-) 82 O O

4.1.3. Změny základnlho kapitálu 83 O O

An. Ážio a kapItálové fondy 84 O O
Ani. Ážio 85 O O

A.lI.2. Kapitálově fondy ..._j O O
A.lI.2.1. Ostatnl kapItálové fondy O O
4.11.2.2. Gceňovacf rozdily z přecenění majetku a závazků (.1-j 88 O O

A.Il.2.3. Oceňovaci rozdily z přecenění při přeměnách obchodních korporaci (t/-j 89 O O

4.11.2.4. Rozdily z přeměn obchodnlch korporaci (t/-j 90 O

4.11.2.5. Rozdily z oceněni při přeměnách obchodních korporaci (t/-j 91 O O

LIII. Fondyzezisku 92 259815 240581

4.111.1. Ostatni rezervni fondy 93 13 621 13 621

4.111.2. Statutárnl a ostatnl fondy .....2 246 194 226 960

A.IV. Výsledek hospodařeni minulých let (t/-j 95 4 399 4 399

4.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 96 4 399 4 399

41V.2. Neuhrazená ztráta minulých let<.) 97 O O

4.IV.3. Jiný výsledek hospodařeni minulých let (t/-j 98 O O

LV. Výsledek hospodaření běžného účetniho obdobi (t/-j 99 18 009 19 412

LVI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podilu na zisku f-j 100 O O

Li-C Cizí zdroje 101 190606 179626

B. Rezervy 102 119 900 134900

6.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 O O

6.2. Rezerva na daň z příjmů 104 O O

6.3. Rezervy podle zvlištnich právních předpisů 105 O O

6.4. Ostatni rezervy 106 149 900 134 900

C. Závazky 107 40706 44726

Cl. Dlouhodobé závazky S 773 9 750

Cli. Vydané dluhopIsy 109 O O

Clil. Vyměnitelné dluhopisy O O

C.l.1.2. Ostatni dluhopisy ...11 O O

C.l.2. Závazky k úvěrovým InstItucím O

C.l.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 O O
C.l.4. Závazky z obchodnlch vztahů O O

C.I.S. Dlouhodobé směnky k úhradě .j O O

C.l.6. Závazky - ovládaná nebo ovládajlci osoba 116 O O

C.l.7. Závazky- podstatný vliv 117 O O
C.I.8. Odložený daňový závazek .J1 7 606 8 483

C.l.9. Závazky- ostatní 119 1 167 1 267

C.l.9.1. Závazky ke společníkům ...22
C.l.9.2. Dohadné účty pasivni O O

C.l.9.3. Jiné závazky 122 1167 1267

CIl. Krátkodobě závazky 31 933 34 976

ClIl. Vydané dluhopisy
ClIli. VyměnItelné dluhopisy .J1
C.ll1.2. Ostatnl dluhopisy 126 0 O

C.ll.2. Závazky k úvěrovým instituclm ..JZ
C.ll.3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 8 84

C.ll.4. Závazky z obchodnich vztahů 129 16 782 19 662

C.ll.5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 O O

C.ll.6. Závazky - ovládaná nebo ovládajici osoba 131 O O
C.ll.7. Závazky- podstatný vliv 132 O O

C.lI.8. Závazky ostatní 133 15 143 15 230

C.ll8.l. Závazky ke společnikúm o o
C.ll.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci O O

C.ll.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 2 352 2 419

C.ll.8.4, Závazky ze sociálniho zabezpečeni a zdnvotnlho pojištění 137 1 897 1 924

Cll.8.5. Stát-daňovézávazkyadotace 138 7011 8031

C.U.8.6. Dohadné účty pasivní 239 1 176 30

C.ll.8.7. Jiné závazky ..1.2 2707 2826

D. Časové rozlIšeni pasiv 141 18 549 2 254

Di. Výdaje přištlch obdobi 18 548 2 254

0.2. Výnosy přištlch obdobi 1
Ü dalexti KČ

Datum 16.5.2017 Podpis statutárniho orgánu:



rozsah
VALTIcE -

Vinj sklepy Val/lee, «.5.
Ó 9] 42 %‚kice. Vinařský Č. 41)7

IČo: 46346783 DIČ: CZ36346 783
‚

Datum: 16.5.2017 Podpis statutárního orgánu:

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2016v plném
CHÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vinařská 407,69142 Valtice
iČ: 46346783, DIČ: CZ46346783

označeni Text Běžné obdobl Minulé obdob

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 240784 245942
II. Tržby za prodej zboží 2 1 400
A. Výkonová spotřeba 3 137118 154711
Al. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 1 351
A.2. Spotřeba materiálu a energie 5 104773 111583
A.3. Služby 6 32344 42777
B. Změna stavu zásob vlastni činnosti (+1-) 7 7770 4829

C. Aktivace (-) 8 -2271 -2239
D. Osobní náklady 9 39182 38699
Dl. Mzdové náklady 10 29319 28964
0.2. Náklady na sociální zabezpečeni, zdravotní pojištěni a ostatní náklady 11 9863 9735
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištěni 12 9863 9735
D.2.2. Ostatní náklady 13 O 0
E. Úpravy hodnoty provozní oblasti 14 18720 13288
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 18673 13406
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 18673 13406
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 O O
E.2. Úpravy hodnot zásob 18 O O
E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 47 -118
III. Ostatní provozní výnosy 20 8531 5846
111.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 135 825
111.2. Tržby z prodaného materiálu 22 1757 1378
111.3. Jiné provoznivýnosy 23 6639 3643
F. Ostatní provozní náklady 24 21246 14957
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 23 467
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 906 369
F.3. Daně a poplatky 27 963 614
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 15000 10000
FS. Jiné provozní náklady 29 4354 3507
* Provozní výsledek hospodaření (1-) 30 27551 27943

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 274 O
Vl. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 274 O

IV.2. Ostatnívýnosy z podílů 33 O O
G. Náklady vynaložené na prodané podily 34 O O
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 O O
Vl. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku- ovládaná nebo ovládaj 36 O O
V.2. Ostatnívýnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 O O
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 O O
Vl. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 76 62
VIl. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 25 0
Vl.2. Ostatnivýnosové úroky a podobné výnosy 41 51 62
I. Úpravy hodnota rezervy ve finanční oblasti 42 O O
J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 O O
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady- ovládaná nebo ovládající osoba 44 O O
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 O O
VII. Ostatnifinančnívýnosy 46 14 153
K. Ostatnífinančni náklady 47 591 643

Finančnívýsledek hospodaření (/-) 48 -227 -428
Výsledek hospodařeni před zdaněním (/-) 49 27324 27515

L. Daň z příjmů 50 9315 8103
Li. Daň z příjmů splatná 51 10192 8455
L.2. Daň z příjmů odložená (+1-) 52 -877 -352
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 18009 19412
M. Převod podílu na výsledku hospodařenispolečníkům (1-) 54 O O

Výsledek hospodařeni za účetní období (+/-) 55 18009 19412
Čistý obrat za účetní období 56 249680 252403

údaje v tis. KČ.



PŘÍLOHA

v účetní závěrce

k 31. 12. 2016

společnosti

CHÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a. s.

Ing. Antonín Šťastný
předseda předslavenstva

CHATEAU \‘ALTICE - Vinné sklepy Valiicc. as,

Sesiaveno dne: 16.5.2017

Phlolia V učclni i‘,fl rCe 2016
CUATEAU VALTICE - Vnnú sklepy Vultice. a. s.



PŘÍLOHA

v účetní závěrce za rok 2016

Či. I Obecné údaje o společnosti

Účetní jednotka CHÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, as.

Sídlo Valtice. Vinařská 407
Právní forma : akciová společnost
Obchodní rejstřík Krajský soud v Brně. oddíl B. vložka 747

Datum vzniku: 1.5. 1992

ičo : 46346 783

DIČ : CZ46346783

Základní kapitál : 66 797 tis. Kč

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona
- hostinská činnost

Předmět činnosti:

- zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího
prodeje

Změny provedené v obchodním rejstříku v průběhu účetního období:

V roce 2016 došlo v obchodním rejstříku ke změně — na valné hromadě dne 30.6.2016 byli zvoleni
členy dozorčí rady Mgr. David Sťastný a Mgr. Ondřej Pilař na dalších 5 let.

Onzanizačni struktura (popis a změny)

Společnost má sídlo na adrese Valtice, Vinařská 407. Společnost nemá žádné pobočky.

PřiInlu v účetní závčrce 2016
CHATEAU VALTICE- Vinná sklepy Vflhtice. fl. S.



Statutární orgány R 31. 12. 2016

Představenstvo

Dozorčí rada

- předseda představenstva
- místopředseda představenstva
- členka představenstva

předseda dozorčí rady
- místopředseda dozorčí rady
- člen dozorčí rady

Ing. Antonín Šťastný
Mgr. Ing. Marek Sfasiný
Ing. Věra Drozdová

Mgr. David Šťastný
Ing. Jaroslav Malocha
Mgr. Ondřej Pilař

Osoby nodíleiící se na základním kanitálu sDolečnosti vice než 20 %

Ing. Antonín Šťastný 32,84%

Podnik, ve kterém společnost drží vice než 20

Vinofrukt, a.s. Dolní Dunajovice 39,08 %

Valvin, s. r. o. Valtice 49,00 %

Knížecí vinné sklepy s. r. o. 100,00%

Vinařství Kovacs, s.r.o. 100,00%

Počet zaměstnanců a osobní nákJady

ukazatel zwněsfnanci v loni vedení
spol.

průměrný přepočtený stav 95 4

osobní náklady celkem 3982 6 464

z toho mzdové náklady 24495 O

odměny členům orgánů 4824 4 824

sociální a zdr. pojištěni 9863 I 640

% na základním kapitálu:

Odměny členů statutárních a dozorčích oraánů

orgán počet osob ot/mém‘ zdr. ti soe.
členům poj.

představenstvo 3 3522 I 1 97

dozorčí rada 3 1302 437

Členům statutárních orgánů byly v roce 2016 poskytnuty půjčky v celkové výši 5000 tis. Kč. úročené
úrokem. kterÝ je 00.5% vyšši než ůročeni bankovního úvěru čerpaného společnosti Chakau Valtice —

Vinné sklepy Vakice, a.s.

PřiIului v účelni zúvčrcc 2016
CUAT[AU VALTICE - Vinnú sklepy valucc. a. S.



Či. Ii Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Účernictví společnosti je vedeno v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
Roční účetní závěrka byla sestavena dle zákona Č. 563/1991 Sb. o účetnictví a příslušných účetních
předpisů pro podnikatele.

1. Postupy při sestavení účetní závěrky v roce 2016 a zajištění souladu používáni účetních
metod v minulém období

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. 1.2016 došlo ke
zrněně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištěni srovnatelnosti těchto položek
s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 příslušně
reklasifikovány. Společnost postupovala v souladu s Ceským účetním standardem pro podnikatele č.
024 ‚Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016 a byly provedeny následující
reklasifikace:

- Ve výkazu ziskua ztrát se změnilo vykazování a účtování o změně stavu zásob ‘vtvořených
vlastní činností. Cástka výnosové položky za rok 2015 11.2 Změna stavu zásob vlastní činností
byla vykázána nově v roce 2016 s opačným znaménkem lak, aby stávající položka výnosů
byla srovnatelná snovou položkou nákladů v roce 2016 B. Změna stavu zásob vlastní
činnosti. Stávající celkové výnosy se snížily o změnu stavu zásob vlastní činnosti a zároveň se
snížily celkové náklady. stávající výsledek hospodařeni se nezměnil. Nově se změna stavu
zásob vlastní činnosti účtuje pouze na nákladové účty 582xxx a 583xxx

- Ve výkazu zisku a ztráty se změnilo vykazováni a účtování O aktivaci. Částka stávající
výnosové položky za rok 2015 11.3 Aktivace byla vykázána se znaménkem mínus tak, aby
stávající položka výnosů byla srovnatelná snovou položkou v roce 2016 C. Aktivace.
Stávající celkové výnosy se snížily o aktivaci a zároveň se snížily stávající celkové náklady,
stávající výsledek hospodařeni se nezměnil. Nově se účtuje pouze na nákladové účty S8Sxxx a
588 Xxx.

- Nová položka Výkazu zisku a ztrát E.3 Upravy hodnot pohledávek obsahuje část stávající
položky G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních
nákladů příštích období. která se týká opravných položek k pohledávkám (účty 558100 a
559900)

- Nová položka Výkazu zisku a ztrát 111.3 Jiné provozní výnosy obsahuje stávající položky IV.
Ostatní provozní výnosy.

- Nová položka F.4 Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období obsahuje
část stávající položky G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních nákladů příštích období, která není vykázána v nových položkách E.I.2. Vpravy
hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a E.3 Upravy hodnot pohledávek

- Nová položka ve výkazu zisku a ztrát F.5. Jiné provozní náklady obsahuje stávající položky H.
Ostatní provozní náklady

- V Rozvaze nová položka B.l.4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje stávající
položku B.l.6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

- Nová položka C.ll.8.7. obsahuje stávající položku B.lll.I I Jiné závazky

I‘řilohl[l UCCIl1 ‚.ú‘čree 2016
CHATEAU VALTICE- Vinné sklepy VlIice .n. 5.



2. Konsolidace

Podle zákona o účetnictví (zákoně. 221/2015 Sb.) veznění pozdějších předpisů spadá společnost
nově do kategorie středních účetních jednotek aje tedy povinna sestavit za účetní období 2016
konsolidovanou účetní závěrku.

Přehled pro konsolidaci - nekonsolidované údaje

(údaje za rok 2015)

aktiva obrat pracovnĺci

aktiva v hodnotě netto údaje v tis. Kč přep.st. název PODÍL MATKY

Vinné sklepy Valtice, as. 513069 249814 93 MATKA

Vinofrukt, a.s. 295265 118065 122 1.DCERA 39W 12.39%

Valvin, s.r.o. 994 496 O 2.DCERA 49%

Knížecí vinné sklepy, s.r.o. 100 O O 3.DCERA 100%

Vinařství Kovacs, s.r.o. 52024 19836 16 4.DCERA 100%

Novosedelská vinice, s.r.o. 10590 4421 1 VNUČKA 1% 99% 4.D.

Závlaha Dolní Dunajovice, s.r.o. 111 8 O VNUČKA 0% 33,33 %LD

Akiiva liodnotč octlo

Konsolidovaná účetní Jednotka stanovila pro zahrnutí účetních jednotek do konsolidovaného celku
minimální hranici významnosti 5% obratu mateřské společnosti (po vyloučeni vzájemných operaci
ve skupině). Tuto podmínku splňuje pouze společnost Vinofrukt a.s. Dolní Dunajovice.

Obrat skupiny podniků VS Valtice
obrat

vyloučením

vzájemných

v tis. Kč obrat 2015 vzájemné operace transakcí 2015 % obratu matky

Chateau Valtice - Vinné skle 249 814 3 901 245 913

Vinofrukt, a.s. 118 065 47 913 70 152 100,00%

Valvin, s.r.o. 496 245 251 0,36%

Knižeci vinné sklepy, s.r.o. O O 0,00%

Vinařství Kovacs, s.r.o. 19 836 13 469 6 367 9,08%

Novosedelská vinice, s.r.o. 4 421 4 421 6,30%
Pozn. K dam seslavefli Účelni závčrkv nebyly k disponci konečnú ýsledkv skupin‘ za rok 2016

Pro sestavení konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku ..VS \‘altice za rok 2016 bude
použita meloda konsolidace ekvivalencí. Společnost Chateau Valtice — Vinné sklepy Vahice, a.sje
mateřská společnost - rozhodující konsolidační subjekt. Společnost Vinofrukt. a.s.je dceřiná
společnost — přidružený podnik.

Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za období 2016 bude předložena ke
schválení valné hromadě v roce 2018.

Ph lolia v Účel ni zťivčrce 20 Ib
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3. Způsob oceněni

a) Zásoby nakupované a vytvořené vlastní činností

Nakupované suroviny, materiál a pomocný materiál jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně
nákladů sjejich pořízením souvisej ících, jejich úbytky jsou účtovány metodou váženého aritmetického
průměru.

Nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky jsou oceňovány skutečnými výrobními náklady.
Tyto náklady zahrnují materiálové náklady, osobní náklady a ostatní přímé náklady.

b) Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu
pořízení a všechny náklady s pořízením související.

c) Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cellu
pořízení a všechny náklady s pořízením související (např. dopravné, náklady na montáž). Dotace na
pořízení dlouhodobého hmotného majetku snižují pořizovací cenu.

4. Podstatné změny způsobu oceňováni a postupů účtováni oproti předcházejícímu
účetnímu období

Od 1.1.2016 došlo v účetníjednotce ke změně vymezení drobného hmotného majetku. Samostatné
movité věci s pořizovací cenou do 10000Kč (v roce 2015 do 3000Kč) jsou považovány za spotřební
materiál aje o nich účtovánojako o zásobách.

5. Způsob stanovení opravných položek k majetku:

Opravné položky byly vytvořeny u pohledávek podle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro
zjištění základu daně z příjmů, ve znění platném k 31.12.2016.

6. Odpisový plán v r. 2016 a vymezeni drobného majetku:

Evidence hmotného majetku

Hmotný majetek třídí účetní jednotka do následujících kategorii:

Drobný hmotný majetek

• Samostatné movité věci s pořizovací cenou do 10000 Kč.
Jsou považovány za spotřební materiál aje o nich účtováno jako o zásobách při vydání do
užívání na účet 501100. Tyto předměty se nevedou v operativní evidenci.

• Samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než I rok a s pořizovací cenou od
10000 do 20000 Kč. Je o nich účtovánojako o zásobách při vydání do užívání na
analytický účet 501101. Tento majetek má svá inventární čísla a vede sev operativní
evidenci.

Dlouhodobý hmotný majetek

• Samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než I rok a s pořizovací cenou od
20 000 Kč do 40 000 Kč. Výší pořizovací ceny nesplňuje tento majetek limit pro definici
hmotného majetku pro daňové odpisování z hlediska zákona o daních z příjmů (ZDP). Je
účtován jako dlouhodobý hmotný majetek na analytickém účtu 022001 a s oprávkami na
účtu 082001, odepisuje se lineárním časovým odpisem po dobu 2 let od zařazení do
užívání na analytickém účtu odpisů 551040 MD. Učetní odpisy jsou uznatelným daňovým
nákladem dle *24 odst. 2 písm. v) ZDP.

PříJoht v účelni zh črcc 2016
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• Dlouhodobý odpisovaný hmotný majetek, který zahrnuje kategorie tohoto majetku
vymezené ZDP, tj. samostatné movité Věci 3 soubory se vstupní cenou vyšší než 40000
Kč, budovy, stavby, trvalé porosty ajiný majetek.
Dlouhodoby majetek se odepisuje dle odpisoveho planu pro kazdy konkretni majetek
metodou lineárního časového odpisu.
Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný od roku 2005 se zařazuje do následujících
skupin podle doby odpisování:

Účetní Dlohodobý Doba
odpisová hmotný e nehmotný odpisováni
skupina majetek v letech

1 počitače a přislušenstvl
kancelářské zařízení, kamery, 3

topaaráty

12!2!!!L.W

4 výrobní stroje 8

5 skladovací zařizeni na víno 15

6 trvalé porosty, inž. sítě 15

7 budovy a stavby 45

5. Přepočet cizích měn na českou měnu:

Majetek a závazky v cizí méně jsou přepočítávány na českou měnu v kurzu platném ke dni
uskutečnění příslušné účetní operace. vyhlášeném k tomuto datu Ceskou národní bankou.

Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena v rámci roční účetní závěrky
kurzem zveřejněným CNB k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty jsou vykázány ve
výkaze zisků a ztrát.

6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou.

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

7. Daně

Daň z příjmů ve výkazu zisků a ztrát se skládá ze splatné daně a ze změny stavu odložené daně.

Splatná daň z příjmů se počítá podle platné daňové sazby z účetního základu daně upraveného dle
příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů.

Příloha v účelni závčrce 2016
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V souladu s principem opatrnosti účtuje společnost o odložené daňové pohledávce či závazku z titulu
rozdílu mezi daňovou a účetní hodnotou zůstatkových cen dlouhodobého hmotného majetku.

Stavk3l.12.2016 Odložený daňový závazek 2016

Zůstatková cena NIM daňová 87342

Zůstatková cena HM účetní 127370

Rozdíl 40029

Odlož.daňový závazek 7605

Stav závazku před zúčtováním 8483

Daň z příjmů odložená -877
údaj v tis. Kč

8. Přijaté dotace na provozní účely

V účetním období 2016 získala společnost provozní dotace v celkové výši 82$ lis. Kč.

Provozní dotace 2016

Zelená nafta 14

Dotace ze SZIF 1 814

na agroenviromentální opatření 1 379

na plochu vinic 230

Ostatní 205

Celkem 1828
údaj v tis. Kč

I.
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Či. 111 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný rnajeteL —stav k 31.12.2016

a) Přehled dlouhodobého hmotného majetku

POŘIZOvAcI CENA

Počátečni - Konečný
zústalek

Prirustky Vyrazeni
zůstatek

Pozemky 66 230 9 337 O 75 567

BudovyaStavby 115469 4443 -459 119453

Energetické stroje 12 132 536 O 12 666

Stroje a zařízeni 103 891 4 932 -230 108 593

Přístroje 2 516 O Q 2 516

Dopravní prostředky 24 271 1 091 -605 24 757

Inventář 2631 O Q 2684

Jiný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis.) 9 909 302 -57 10 155

Pěstitelské celky trvalých porostů 36 247 10 217 -2 251 44 213

Umělecká díla a sbírky 1 104 O O 1 104

Poskytnuté zálohy na díouh. hmotný majetek 13 694 5 431 -12 638 6 687

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 002 72 376 -32 208 49 170

Cetkem 2016 397350 106665 -48447 457568

Celkem 2015 377 839 48 056 -28 546 397 350

údaje v tis. Kč

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

Počáteční Konečný
zůstatek Odpisy Vyřazeni zůstatek

Pozemky
Budovy a Stavby 40 803 4 401 -459 44 746

Energetické stroje 10 732 365 O 11 096

Stroje a zařízeni 84 869 4 346 -230 89 028

Přístroje 2 274 201 O 2 474

Dopravní prostředky 17 174 2 341 -605 18 910

Inventář 1 937 159 O 2 096

Jiný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis.) 9 242 464 -57 9 650

Pěstitelské celky trvalých porostů 15 050 6 365 -2 251 19 164

Umělecká díla a sbírky

Celkem 2016 182 080 18 644 -3 601 197 164

Celkem 2015 172 190 13 203 -3 314 182 080

údaje tis Kč

V roce 2016 neobdržela společnost investiční dotaci.

Příloh-a v účelni ‚ičrce 2016
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b) Přehled dlouhodobého nehmotného majetku

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční . Konečný
zůstatek Přirustky Vyřazeni zůstatek

Software 1 732 175 - 1 907

Ostatní ocenitelná práva 100 - - 100

Celkem 2016 1 832 175 - 2 007

Celkem 2015 1 832 - - I 832

údaje v tis. Kč

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

Počáteční Konečný
zůstatek Odpisy Vyrazenl zústatek

Software 1 732 29 - 1 761

Ostatní ocenitelná práva - kniha 100 - - 100

Celkem 2016 1 832 29 - 1 861

Celkem 2015 1 630 203 - 1 832

údaje v tis. Kč

Přírůslky představují pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem nebo výstavbou

úbytek PC - vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z důvodu likvidace pro opotřebení, prodej.

Úbytky ZC — odpisy HIM, likvidace, prodej.

Společnost nevlastní žádný majetek, jehož tržní hodnota by byla výrazně vyšší než jeho hodnota
uvedená v účetnictví, ani majetek, který by nebyl uveden v rozvaze.

1. Majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách a v podnicích s podstatným

Emitent druh počet nom.hodn. výnosy vlastni kapitál podii ČM
Vinofrukt, as. akcie 42424 1 O 201975 78927

Valvin, s.r.o. vklad 1 196 273 535 262

Knlžeci vinné sklepy, s.r.o. vklad I 200 O 79 79

Vinařstvl Kovacs, s.r.o. vklad 1 120 O 79 79

Údaje v tis. Kč

3, Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Opravné položky k pohledávkám byly provedeny dle zákona o rezervách 593/1992v platném znění.

Pohledávky v insolvenčnírn řízení ve výši 989 tis. Kč - 100 % opravná položka,

Závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá.

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení I 327 tis. Kč

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ....... 570 tis. Kč

Přiloha v účelní zůvčrce 2016
CHATEAU VALTICE - vinna sklepy valtke. a. s.



Dlouhodobé závazky:

PF ČR —30- leté splátky pozemků ve výši 634 lis. Kč

Vinařský fond — návratná dotace na výsadbu vinice ve výši 510 tis. Kč

Ostatní (splatnost dor. 2017) 35 tis. Kč

Celkem 1179 tis. Kč

4. Nejvýznamnější tituly pro zvýšeni nebo snížení vlastního kapitálu

Zrněna stavu vlastního kapitálu za účetní období 2016 i‘ iL Kč

Položka Základní Re;en‘ní Fondy HV Hl‘ Celkem
kapitál fond ze ztsk:t p;zi;z. let roku

Stavk 1.1. 66797 13621 226960 4399 19412 33] 189

Přídělydofondů 19412 -19412 0

Čerpáni fondů -178 -178

Tantiémy O
t‘evvplacené
dividendy O

HV min. let O

HVroku 18009 18009

Stav k 31. 12. 66 797 13 621 246 194 4 399 18 009 349 020

5. Rozděleni zisku předcházciiciho účetního období

Ukazatel tis. Kč
Přiděl do zákonného rezervního Fondu O
Příděl do soeiúlniho Ibndu 300
Příděl do Fondu rozvoje 19112
Přiděl do rizikového tbndu O
Tantiémy O
Nerozdělený zisk O
Zisk po zdaněni 19412

6. Jednotlivé zákonné a ostatní rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního

stavu příslušné rezervy na začátku účetního období.

druh rezen‘v pod. stav tvorba čerpáni kon. srov

Ostatní rezervy - na rizika 134 900 15 000 O 149 900

Opr. pol. k pohledávkám 942 47 O 989

údajev tis. Kč

Tvorba rezervy na rizika byla realizována z důvodu známých rizik k datu sestavení účetní závěrky a
schválena představenstvem.

7. Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností

Přibila V Účetní závěrce 201 Ú
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7. Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností

Činnost Tztzc;nslco Zahraničí cdkein

Tržby za výrobky 232 637 3 203 235 841

Tržby ostatní 4 944 0 4 944

Celkem 237 581 3 203 240 784

údaje v tis. Kč

8. Přehled majetku zatíženého zástavním právem

Společnost má zastaven majetek do výše 50 mil. Kč ve prospěch Komerční banky.

9. Celkové náklady na výzkum a vývoj

V uvedeném období nebyly vynaloženy žádné výdaje na výzkum a vývoj.

10. Události po datu účetní závěrky

Mezi datem roční účetní závěrky a datem jejího vyhotovení nedošlo k žádné významné události, která
by měla vliv na výši majetku nebo závazků a vlastního kapitálu či hospodářského výsledku společnosti
vykazovaných k 31. 12. 2016.

Či. IV Přehled o peněžních tocích (cash flow)

Je uveden v samostatné příloze.

Zpracovala: Ing. Věra Drozdová

Valtice, 16. 5.2017

Za statutární orgán:

U vÁĺT‘ -CTJ1Tpy
Vii11 skl .

1O

69 42 VII,íĹT
pič CZ46346723

463467 2

lhg. Antonín Šťastný
předseda představenstva

CHÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, as.

7•“

Pří Otti V UČCII1 Í flI ČFCĽ 20 1(1
CHATEAU vALTICE - Vinnč klcpy valticc. a. S.





Přehled o peněžních toclch (cash flow) k: 31.12.2016
- Vinné sklepy Valtice, a.s.
46346783

CHÁTEÁU VALTÍCE -

Vinné sklepy Vallin, a.s.
69? 42 %ýtjce. Vinařskj Č. 407

Ičo: 46346783 Dič: C246346 783

Název účetní jednotky: CHÁTEAU VALTICE

Skutečnost v účetním období

označ. Text sledovaném minulém

P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 28 523 19 838
Peněžní toky z hlavni výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Iičetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 27 324 27 515

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 3 399 13 406

A.1 .1 Odpisy stálých aktiv (+) 18 673 13 406

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv -15000 0
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-1÷) 0 0

A.1 .4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) -274 O
A.1.5. Vyúčtované náklad.úroky (+) a vyúčt. výnos.úroky (-) o o
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace o o
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 30 723 40 921

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Ii 775 -27 010

A.2.1 - Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+1-), 1 733 -628

Změna stavu krátkod. závazků z provozní činnosti (+1-),
A.22. pasivních účtů čas. rozlišenI a dohad. účtů pasivních 9 517 7 473

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -21 049 -25 170

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 21 574 -8 685
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 42 498 13 911

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) o o
A.4. Přijaté úroky (-4-) 76 62

k5. Zaplacená daň z přmů za běžnou činnost io 192 8 455

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy o o
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) O O
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 52 766 22 428

Peněžní toky z investiční činnosti

Sl. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -72376 -17959

5.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 135 825

5.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám -944 4 300

B. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -73 185 -12 834

Peněžní toky z finančních činnosti

C.l. Dopady změn dlouhodobých závazků -977 -729

Dopady změn vlastnlho kapitálu na peněžní prostředky a
C2. peněžní ekvivalenty -178 -Iso

C.2.1. Zvýšeni peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (+) o o
C.2.2. Vyplaceni podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) o o

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
C.2.3. (+) O O
C2.4. Úhrada ztráty společníky (+) O O
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) -178 -277

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-) o o
C.. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -1 155 -909

F. Čisté zvýšení, resp. sníženi peněžních prostředků -21 574 8 685

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 6 949 28 523

Kontrolní číslo 58967 115367

Datum 16.05.2017

Podpis statutárního orgánu:



II. VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI VINNÉ SKLEPY VALTICE, A. S.

I. Údaje o společnosti

Obchodní firma: C1-IÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice a.s.
Sídlo : Valtice, Vinařská 407
PSČ: 691 42
iČ : 46346783
Datum založeni : 1. května 1992
Zápis v obchodním rejstříku : Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 747

Předmět podnikáni:

- hostinská činnost
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti:

- zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího
prodeje

Vydané cenné papíry:

A. Druh : akcie kmenová
Forma: na jméno
Podoba : listinná
Počet kusů : 60 117 ks
Jmenovitá hodnota : 1000 Kč
Celkový objem emise : 60 II? 000 Kč

B. Druh: akcie prioritní
Forma: na jméno
Podoba : listinná
Počet kusů : 6 680 ks
Jmenovitá hodnota: 1000 Kč
Celkový objem emise : 6 680 000 Kč

Změny provedené v obchodním rejstříku v průběhu účetního období:

V roce 2016 došlo v obchodním rejstříku ke změně—na valné hromadě dne 30.6.2016 byli zvoleni
členy dozorčí rady Mgr. David Sťastný a Mgr. Ondřej Pilař na dalších 5 let.

Struktura hlavních akcionářů společnosti CIIÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a. s.

Společnost není součástí žádného koncernu, není ovládanou osobou a neexistuje ovládací smlouva.

Osoby podíleiící se na základním kapitálu společnosti vice než 20 %

Ing. Antonin Šťastný 32,84 %

výročii zpráva 2016
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2. Údaje o činnosti společnosti

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a prodej přírodních révových vín. Vína jsou
dodávána do tržní sítě v celé ČR. převážně do obchodních řetězců, ale i do gastronomie.
Společnost má významné postavení na trhu díky své dlouhodobé tradici, ale především díky vysoce
kvalitním přírodním vínům, zejména přívlastkovým, téměř výhradně zpracovávaných z tuzemských
vinných hroznů. Svým objemem pokrývá cca 2 % trhu v CR.

Údaje o tržbách za prodané vlastní výrobky a služby

Rok 2016 2015 2014

Tržby za prodej vlastních výrobků v tis. Kč 235 841 239 686 231 543
služeb v tis. Kč 4 944 6 256 4 471

Tržby celkem v tis. Kč 240 784 245 942 236 014
údaje vik. KČ

Společnost nemá více organizačních složek.

Závislost emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních
smlouvách nemá zásadní význam pro podnikatelskou činnost.

Během posledního účetního období nebyla vúči společnosti vedena soudní, správní nebo
rozhodčí řízení, která by měla nebo mohla niit významný vliv na finanční situaci emitenta.

Údaje o investicích v roce 2016

Vybrané investice Pořizovací Umístění Způsob financování
cena

Pozemky 9 337 tuzemsko vlastní zdroje
Vinice - výsadba I 300 tuzemsko vlastní zdroje
Vinice - nákup 13 623 tuzemsko vlastní zdroje
Galerie vína vč. prodejny 38 627 tuzemsko vlastni zdroje
Dubové sudy 978 tuzemsko vlastni zdroje
Dopravní prostředky 1091 tuzemsko vlastní zdroje
Konstrukce vinice 3 406 tuzemsko I vlastní zdroje
Ostatní technologie 4 930 tuzemsko vlastni zdroje
Celkem 73 292
Údaje v lis. Kč I

Budoucí investice

V roce 2016 pokračovala výstavba galerie vin s degustačním sklepem a zázemím v areálu společnosti.
Stavba zahrnuje nejeli prodejnu, ale i společenskou místnost pod prodejnou s kapacitou až 100 osob
(sklep), a vedle ní pozemní rotundu, která bude především sloužit jako propagační a degustační
prostoty. V podzemní části byl vybudován tunel, který vede přímo do Křížového sklepa.
Předpokládané náklady na celou výstavbu jsou ve výši cca 60 mil. Kč. Do konce roku 2016 bylo
vyčerpáno 43 nul. Kč, předpokládané zařazeni do majetku (kolaudace objektu)- 2017

Dále budeme pokračovat v nákupu pozemků podle stávající nabídky.

V roční zpráva 2016
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Obnova starých vinic pokračuje podle plánu, každoročně budeme nejen nahrazovat, ale i vysazovat
nové vinice, abychom byli co nejvíce soběstační v produkci hroznů.

V budoucnu budeme daleko více investovat do protierozních opatření a zvýšení úrodnosti půdy, což
by]o dosud dlouhá léta opomíjeno.

Zvyšující se konkurence na trhu s vinem vyžaduje neustálou modernizaci technologických zařízeni a
skladovacích kapacit. Z toho důvodu jsou další investice orientovány do technologií zpracování
hroznů výroby vína a lahvování.

Informace o politice výzkumu nebo vývoje nových výrobků nebo postupů v běžném období:
Společnost neprovádí výzkum ani vývoj nových výrobků.

Rizikové faktory ve finančním řízení společnosti:

Největší rizikové faktory pro společnost je možné rozdělit do tři základních kategorií, které se
pochopitelně vzájemně ovlivňují. Navzájem se neeliminují, ale mohou se naopak kumulovat.

1) Vliv škůdců a klimatické změny likvidující úrodu
2) Existence nerovného konkurenčního prostředí v rámci CR a EU a koncentrace velkých

obchodních korporací
3) Pokles tržeb v důsledku nedostatku moravských vín (absence přívlastkových vín)

Ád 1) V důsledku změny klimatických podmínek se zvyšuje počet živočišných škůdců i tlaku
houbových chorob. S tím jsou spojené jednak zvyšující se náklady na ochranu vinic a jednak
nelze ochranu zajistit dostatečně, což bylo vidět hlavně v minulých třech letech. Tím tak dochází
k negativnímu pákovému efektu, kdy se jednak zvyšují náklady na dopěstování zdravých hroznů a
také ke snížení úrody a s tím spojený hektarový výnos v Kč, přestože dochází ke zvyšování
nákladů v Kč na I ha.

Ad 2) Existence nerovného konkurenčního prostředí v rámci ČR a stejně tak v rámci EU

• Nerovné prostředí v rámci ČR se neustále prohlubuje. Na českém trhu existuje několik
stovek různých prodejen i tržnicového typu, které prodávají víno bez jakékoli kontroly,
evidence a bez jakéhokoliv zdanění. Tento typ vín (a jiným jim podobných nápojů
nazvaných vínem) se obchoduje bez jakéhokoliv:
1. výrobního rizika - prodejce neřeší neúrodu, škůdce, přírodní katastrofy a počasí
II. daňového zatížení — prodej vína není zatížen daní (Jak DPI-l, tak daně z příjmu a

dalšími odvody), prodává se bez jakýchkoliv daňových dokladů a zcela mimo
daňový systém — viz informace ve sdělovacích prostředcích.

Z důvodu snahy o napravení této situace ze strany státu roste neúměrně administrativní
zatížení pro poctivé výrobce, kterým se tak opět zvyšují náklady bez jakékoliv garance
dodatečných tržeb.

• Stále se zvyšuje riziko ztráty velkého obchodního partnera. V roce 2016 a předešlých
dochází v Ceské republice ke koncentraci — fúzování velkých obchodních řetězců a
společnost se tak stává závislá na několika málo velkých obchodních korporacích, které
ovlivňují trh v CR. neustále tlačí z hlediska téměř monopolního postavení na snižování
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prodejních cen a kladou si další velmi náročné podmínky dodání. Všechny tyto řetězce
působící v Ceské republice mají zahraničního vlastníka (viz obchodní rejstřík) a snaží se
čím dál intenzivněji prosazovat prodej vín původem ze svých mateřských zemí a preferují
je tak před víny moravskými. Tím se opět zvyšuje tlak na dovoz zahraničních vin, který
tak vytlačuje část moravských vín z trhu v CR.

Rozložení tržeb společnosti na zákazníky
% celkových
tržeb

8 velkoodběratelů 48
50 všech největších odběratelů 85

Existuje nerovné prostředí v rámci EU. Česká republika nemá rovné podmínky v rámci
dotační politiky v rámci EU. Jde především o dotační tituly na vinohrady, environmentální
programy. podpory exportů, technologické inovace apod.

Ad 3)
Pokles tržeb v důsledku nedostatku moravských vín je pro vinařství naprosto zásadní a ohrožující.
Je závislé na počasí, nelze jej tudíž nijak ovlivnit ajde o nepojistitelnou skutečnosL
Strategie společnosti je zcela postavena na produkci a prodeji špičkových moravských vín.
Existence společnosti stojí a padů na moravských vínech. Jakostní a přívlastková vína lze vyrábět
pouze z hroznů pocházejících z Moravy nebo Cech.
V důsledku nepříznivého počasí je ohrožena úroda hroznů naprosto zásadním způsobem (zimní
nebo jarní mrazy. příliš suché počasí a s tím spojená nízká úroda, příliš vlhké počasí a s tím
spojené rozšíření plísní a hnití hroznů, krupobití, biologičtí škůdci, kteří přežívají ve větším počtu
díky mírným zimám apod.).
Na uvedená rizika bud‘ pojištění vůbec neexistuje, neboje příliš finančně náročné.
Nedostatek moravské suroviny na výrobu vín z deklarovaným moravským původem navíc nelze
nahradit finančními prostředky, protože moravské víno nelze nahradit jiným vínem zjiné vinařské
oblasti na celém světě (viz vinařský zákon a příslušné ustanovení o vínech s přívlastkem).

Celá věc má dva zásadní rizikové dopady:

• Nedostatek jakostních a přívlastkových vín s moravským původem nelze ničím nahradit.
Zahraniční vina mají pro zákazníky zcela jinou kategorizaci, hodnotu, zkrátka jde často o
jiný prodejní segment.

• Výpadek z tradičních prodejních kanálů na moravské víno se bude již těžko nahrazovat,
protože absenci moravských vín obsadí konkurence.

Historické neúrody za posledních 6 let.

• Morava se potýká za posledních 6 let již 5 třetím neúrodným rokem. Jde o rok 2010, 2013
a2014—viz informace v odborných sdělovací prostředcích.

• Další reálná hrozba a riziko neúrody hroznů vyplývá z ročníku 2017. Každý zemědělský
podnik musí každoročně počítat s rizikem neúrody a dopady s tím souvisejícimi.
Neúrodné roky se cyklicky opakují v téměř pravidelných intervalech s tím, že jen obtížně

V roční ‚pni 2016
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se dá předvídat periodicita nebo délka daného cyklu, a ani případné pojištění neřeší riziko
neúrody v oblasti pěstování hroznů a výroby vína. Důvodem je to, že víno jako prodejní
komodita se na trhu chová úplně jinak než jiné zemědělské komodity z pohledu možné
zastupitelnosti. Tim je myšleno to, že i kdyby se správně načasovalo pojištění neúrody
hroznů. např. vlivem mrazu (proti zničení úrody hroznů vlivem plísní a houbových chorob
pojištěni za reálných podmínek neexistuje), tak jednorázová finanční částka z pojistky
nemůže nahradit poptávku právě po vínu s deklarovaným původem. Tím se dostane vinař
mimo trh s vínem a je velmi obtížné se tam vrátit.

• Riziko spojené s možnou neúrodou hroznů v roce 2017 bude dále nekontrolovaně zvedat
cenu naprosto klíčové suroviny (hroznů) pro výrobu vína. To může navíc způsobit i
konečný odchod dalšího strategického dodavatele hroznů (jako tomu bylo
v předcházejících letech) a líni k poklesu produkce vín s deklarovaným původem.

Ohrožení existence společnosti

Ohrožení existence společnosti spočívá právě ve dvou po sobě neúrodných )eiech 2013 a 2014. To
způsobilo, že zásoby společnosti především v bílých jakostních a přívlastkových vin s moravským
původem (tvořící cca 65-70% produkce) se blíží kritické hranici. tzn. úplnému nedostatku.
Největší existenční riziko pro společnost tedy spočívá vtom, že pokud by byl i ročník 2017
neúrodný (rizika viz výše), společnost by neměla co prodávat a není schopna svůj naprosto
stěžejní prodejiii segment, tzn. jakostní a přívlastkové moravské víno, niěím adekvátně
nahradit. Tato skutečnost ohrožuje samotnou existenci společnosti a společnost nemá
žádnou možnost jak tomu zabránit.

Proti těmto rizikům se naše společnost již několik let chrání různými opatřeními. jednak
neustálým rozšiřováním a inovaci řady výrobků nejkvalitnějších přívlastkových vín, diverzifikací
obchodní sítě vyhledáváním nových obchodnich kanálů v CR a také v zahraničí, jednak tvorbou
dostatečných rezerv na rizika a to z důvodu jak hrozícího poklesu odbytu, tak také z důvodu
neúrody vinných hroznů. Proto společnost tvořila na krytí těchto rizik v roce 2016 rezervu ve výši
15mil. Kč.

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců

I Podnikawlská činnost 2016 2015 I 2014
Výroba vína 89 88 88

Údaje o statutárních a dozorčích or2ánech společnosti ke dni 31.12.2016:
Orgán Funkce Jméno Det. naz•. V:dělání Praxe

Představenstvo předseda Ing. Antonín Šťastný 29.05.1940 VŠZ Brno 53 let
místopředseda Mgr.lng. Marek Šťastný 26.081970 MZLU,MU Brno 19 let
členka Ing. Věra Drozdová 11.08.1950 VŠZ Brno 43 let

Dozorčí rada předseda Mgr. David Šťastný 25121974 MU Brno 19 let
místopředseda Ing. Jaroslav Matocha 16.04.1965 VŠZ Brno 29 let
člen Mgr. Ondřej Pilař 29.04.1975 MZLU Brno 19 let

Výroční zpráva 2016
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3. Údaje o finanční situaci společnosti

rok 2016 2015 2014
základní kapitál 66 797 66 797 66 797
kapitálové fondy O O O
vlastní akcie 0 O O
zákonný rezervní fond 13 621 13 621 13 621
statutární a ostatní fondy 246 194 226 960 215 492
nerozdělený zisk min. období 4 399 4399 4 399
neuhrazená ztráta min. období 0 O I 0
hospodářský výsledek 18 009 194121 11 667
vlastni kapitál celkem 349 020 331 189 311 976

Hospodářský výsledek připadající na I akcii

V následující labulceje uveden hospodářský výsledek po
připadající na I akcii (za poslední tři účetní období)

zdaněni z běžné činnosti emitenta

rok 2016 2015 I 2014
zisk na I akcii (Kč) 269,61 290,61 174,66

Výše dividendy na 1 akcii za poslední tři účetní období
Dividendy nebyly v posledních letech vypláceny.

Změny v přijatých úvěrech
V roce 2013 byl sjednán revolvingový úvěr ve výši 50 mil. Kč, k 31.12.2013 bylo čerpáno 7 mil.Kč.
V roce 2014 byl úvěr zcela splacen. V roce 2015 fl 2016 nebyl úvěr čerpán vibec, v roce 2017 začala
společnost čerpat úvěr na výstavbu galerie vín a předpokládáme pokračovat v čerpání úvěru i na nákup
hroznů na podzim.

Obchodní společnosti, ve kterých emitent přímo vlastní více jak 10 % základního kn dtálu
Společnost Sídlo IČ Předmět Základní Podíl na ZK

podnikání kapitál v Kč v %
Vinofrukt. a. s. D. 48530301 zemědělství 108 564 39,08

Dunajovice
Valvin, s.r.o. Valtice 26264633 zemědělství 400 000 49,00
Knížecí vinně sklepy.s .r.o \‘altice 26924820 obchodní činnost 200 000 100,00
Vinařství Kovacs, s.r.o. Novosedly 25513630 výroba, obchod 120 000 100,00

Vývoj činnosti od rozvahového dne posledního účetního období, za které byla zveřejněna závěrka, tj,
od 31. 12. 2016, se výrazně neliší od vÝvoje předchozího roku.
Obchodní vyhlídky společnosti do konce běžného účetního období předpokládáme na úrovni minulého
roku.

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období:

údaje v iis Kč

V ročni ‚prá‘ 2016
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Povinnost konsolidace

Podle zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.) ve znění pozdějších předpisů spadá společnost
nově od 1.1.2016 do kategorie středních účetních jednotek aje tedy povinna sestavil poprvé za
účetní období 2016 konsolidovanou účetní závěrku, která bude předložena ke schválení na valné
hromadě v roce 2018.

CHÁTj T‘ÁLrJCF.
Vlnné skle 14rliee, a,s,69! 42 %‘hěce, Ii;wřskI Č. 407JČo. 46346783 DIČ: c2463 46783
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pře seda představenstva

Valtice, 16.5.2017

vroci ;przha 2016
CIIATEAU VALTICE Vinna skIĽpy VuIticĽ. as.



Přílohy:
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
příloha

AUDITORSKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST
rrgisiitvnná Konorou auditorů Četké republiky

Pod Kaštany 23,61600 BRNO
zapsúna «Sv Brné. odd.C, vložka 1603

ZPRÁVA

NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření roční účetní závěrky
obchodní korporace

CHÁTEAU VALTICE
Vinné sklepy Valtice, a.s.

k 31.12.2016

Vinařská 407, 691 42 Valtice

JSan kovu i S[)Qj Cn‘Jel ./iäx: ÷120 512 212 367 h—utul:
si; - 1() 58 00297!íflflfl KR Brn‘,

ičO: CZl882753



Příjemce zprávy:

Akcionáři obchodní korporace

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní korporace CHATEAU VALTICE Vinné sklepy

Valtice, a.s. k 31.12.2016, sestavené na základě českých účetních předpisú, která se skládá z rozvahy

k 31.122016, výkazu zisku a ztráty, za rok končicí 31.12.2016 a přílohy k této účetní závěrce, které

obsahuji popis použitých podstatných účetnich metod a další vysvětlující informace v souladu s vyhl.

Č. 500/2009 Sb., ve zněni pozdějších změn. Údaje o právním charakteru společnosti a obsahu její

činnosti jsou uvedeny pod vlastním výrokem.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodni

korporace CHÁTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a.s.. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a

výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními

předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů české republiky

(KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené

souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji

popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech

a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů české republiky jsme na společnosti nezávisli a splnili

jsme i další etické povinnosti vyplývajici z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace,

které jsme shromáždili, poskytuji dostatečný a vhodný základ pro vyjádřeni našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich

povinnosti souvisejících s auditem účetni závěrky seznámení ses ostatními informacemi a posouzeni,

zda ostatni Informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi

znalostmi o účetní jednotce získanými během prováděni auditu nebo zda se jinak tyto informace

nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

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

ostatní informace, která popisuii skutečnosti, lež Isou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,

jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetnízávěrkou.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme dospěli při

prováděni auditu, ostatní informace neobsahuji významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámd

uvedených postupů jsme v obdržených ostatnich informacích žádné významné (materiální) věcné

nesprávnosti nezjistili.
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Název, sídlo a právní forma

Obchodní korporace: CHÁTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vinařská č. 407, 691 42 Valtice

právní forma: akciová společnost

IČ: 46346783

Předmět podnikání a zahájení činnosti

Obchodni korporace byla založena podle 172 Obchodního zákoníku v tehdejším zněni zákona.
Jediným zakladatelem dnešní obchodní korporace byl FNM ČR, na který přešel majetek státního
podniku ve smyslu 5 11 odst. 3 zák. č. 91/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné
osoby. Obchodní korporace je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno v oddíle B,

vložce 747 se základním kapitálem Kč66797 000,00 — tento je plně splacen.

Předmětem podnikáni je:

- hostinská činnost
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracováni nebo dalšího

prodeje

Odpovědnost vedení společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu

s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestaveni účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavováni účetní závěrky je statutárni orgán povinen posoudit, zda je společnost schopna

nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantni, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího

nepřetržitého trvání a použiti předpokladu nepřetržitého trvání při sestaveni účetní závěrky,

s výjimkou připadů, kdy vedení plánuje zrušeni společnosti nebo ukončeni její činnosti, resp. kdy

nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky

Našim cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou

(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš

výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený

v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující

vý2namnou (matriálni) nesprávnost. Nsprávnogti mohou v2nikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiálni), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu

mohly ovlivnit ekonomická rozhodnuti, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
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Při prováděni auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naši povinnosti uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naši povinnosti:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné dúkazni informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k niž došlo

v důsledku podvodu, je větši než riziko neodhaleni významné ťmateríální) nesprávnosti

způsobené chybou, protože součásti podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná
opomenuti, nepravdivá prohlášení nebo obcházeni vnitřních kontrol vedením společnosti

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém

rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,

nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému
• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a

informace, který v této souvislosti statutární orgán uvedl v příloze účetní závěrky

• Posoudit vhodnost použiti předpokladu nepřetržitého trváni při sestaveni účetni závěrky

vedením společnosti a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, které mohou

významně zpochybnit schopnost společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že

taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naši zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetni závěrky, a pokud tyto informace nejsou

dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti trvat
nepřetržitě vycházejí z důkazních informaci, které jsme získali do data naši zprávy. Nicméně

budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost trvat

nepřetržitě.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členěni a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda

účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede kvěrnému

zobrazení.

Naši povinností je informovat statutární orgán - mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasováni
auditu a o významných zjištěních - která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných

nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Odpovědný auditor

AUDITIA spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 61600 Brno

zapsaná rejstříkovým soudem vedeným Krajským soudem v brně, odd. C, vložka 1603

registrovaná Komorou auditorů, evidenční číslo: 006 z 19.4.1993

statutárni auditor: Ing. Jiří Vrba, evidenční číslo: 0064 z 29.6.1990

Datum vyhotoveni zprávy

V Brně dne: 24.5.2017

AUOiTIA spol. s r.o.
auditorske a Qoradenské sli

DIČ: S18827853
Pod Kaštar

statutární auditor

ředitel a jednatel obchodní kor oraee

mo

Ing. Jiřt‘V r b a
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IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCh MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O
VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI
OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
(* 66a odst. 9 obchodního zákoníku)

Představenstvo společnosti CHÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a. s.
prohlašuje, žejim není známo, že by ke dni 3!. 12. 2016 existovala ovládající osoba, která by
fakticky nebo právně vykonávala přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozováni
společnosti podle * 66a a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších
předpisů.

Valtice, 28. 3.2017

1w;
Ing. Ainín Sťastný

předseda předslavenstva /


