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I. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA společnosti CHÁTEAU
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I. Část:
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

k31. 12. 2016

společnosti

CHÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a. s.

Zpracovala: Ing. Michaela Šťastná

Valtice, 22.11.2017
T1CE

V icey

sklePY
plČ: cl

Ing. Antonin St astny
předseda představenstva

CHATEAU VALTICE - Vinné sklepy Vattice, a.s

Příloha v konsolidované úČetiií závěrce 2016
CHÄTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s.



Konsolidovaná ROZVAHA (v celých tisících Kč) ke dni: 3712.2016
Název účetní jednotky: Chateau Valtice -Vinné sklepy Valtice a.s.

iČ: 46346783 DlČ:CZ46346783 Vinařská 407, 691 42 Valtice

AKTIVA Skutečnost v účetním období
Označeni minutém

AKTIVA CELKEM ; 520 269
A. LPohledávky za ups.zákLkapitál I O
B. DlouhOd6bý mafetek 263 800 21 8 521
B I Dlouhodobý ňhmot majetek - 146 O
B II Dlouhodobý hiďotný majetek 260 403 215270
B III Dlouhodobý finnČřiLiňaJetěk 3251 3251
B IV Konsolidačnírofd,lqicakt,vní - pasivn!) -54 619 -57653
B V Cenné papíry a ÖĎZI,7í7 V ekvivalenci 78932 73676
C. Oběžnáaktiva 284306. 285.620
C I Zasobyi,: 171 867 150 818
Q II 59804 58860
ClIl. Kátköěběňl V1ďý 4$ 686 4%t4Z19.
C.IV. 6949i
D I Čazove rozlišeni 1 246 1O5

PASIVA
PASIVA LKEM 665 520 269

A. Vlastníkapitál 510, 338 389
A IV Vysledek hospodařenímin let 7433 4399
A. IV.1 .Nerozdený zisk miniiýh let 7 4 4399

2. Neuhrazená ztráta mýh let O O
A V Vystedek hospodareni běžneho učetnĺho obdobi 1 30 465 26 612
A. V. hVýsledek hos.běž.úč.o(řOl.69-73-78-81-85-118) 21 043 22446
A V. Y .t, Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci +1- 5 256 4 166
A.V. Y.Konsolidační rezervní fond 4 166
B. Cizí zdroje 190606 179 626
B.l. h‘ezérvy 149 9OO 13490O
B H Dlouhodobe závazky 8 773 9750
B.lII. Krátkodobézávazky
B. IV. BankovníúvěwávÝp6moci - .‘O
C. I. Časová rozliěenf 18549 2254

1 zc

I



Konsolidovaný Výkaz zisku a ztrát (v celých tisících Kč) ke dni: 31.12.2076
Název účetní jednotky: Chateau Valtice -Vinné sklepy Valtice, a.s.

IC: 46346783 DIC:CZ46346783 Vinařská 407, 691 42 Valtíce

‘ Skutečnost v účetním období
Označení, TEXT sledovaném
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 I 351

Ť1#z $I4)6O
iná 47

J#Osobni naklJJ 182 38 699
D. Daně a poplatky 963 614
.____ Odpisy dlouhod.nehmot.a hmoĹmajetku 18673 13406
.K. Zúčtování konsolidačního rozdílu +1- 3 034 3 034

penaprodff Fj i 929 836
G. Změna stavu rezerva pr.polož.vprov.obJ — - 15047 9682
H. Ostprovnákl. 4354 3507
V. Převodprovozn.výnosů -

- Q
I. Převod provozn.nákladů O O
* Provozní výsledek hospodaření 27 551 27 943,
J. Prodané cennépapíryapodíly O Q
K. Náklady z finančního majetku O O
L Náklady zpřeceněnícenpapírůad erivátů, Q O

Změna stavu rezerva oprpolož. venanč.obl -L 0‘
N. NákLúrpky O
O. Ost.fin.nák. 591
P. Převod fín.nákladú

Finanční výsledek hospodaření
Q. Dň‘z,příjrnu záJĎěŽtou; čiňflOšt -

** Výsledek hospodař.za běž.činnost 472
R. Mimořádné náklady O O
S. ‚ Daň z příjmů z mimoř.Činnosti ‘O
* Mimořádný výsledek hospodaření O O

O OT.

Výsledek hospodaření za účetní období(+I-)

U. Podii na výsledku hospodařenív ekvivalenci

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní obd

18 009

.41 2OÍ-

18009

5 256

26 299

19412

4 166

26 612



PŘÍLOHA
v konsolidované účetní závěrce za rok 2016

I. Obecné údaje o konsolidující účetní jednotce (dále též mateřská
společnost)

Konsolidující účetní jednotka : CHÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.

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

Datum vzniku : 1. 5. 1992

IČO: 463 46 783

DIČ: CZ46346783

Základní kapitál: 66 797 tis. Kč

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 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 Sfastný a Mgr. Ondřej Pilař na dalších 5 let.

Příloha v konsolidované účetní závěrce 2016
CHÁTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a s.



1. Organizační struktura

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

Statutární orgánY k 31. 12. 2016

Představenstvo - předseda představenstva Ing. Antonín Šťastný
- místopředseda představenstva Mgr. Ing. Marek Sfastný
- členka představenstva Ing. Věra Drozdová

Dozorčí rada - předseda dozorčí rady Mgr. David Šťastný
- místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Matocha
- člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Pilař

a. Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti více než 20 %

Ing. Antonín Šťastný 32,84 %

b. Podnik, ve kterém společnost drží více než 20 % na základním kapitálu:

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. J 100,00 %

II. Vymezení konsolidačního celku

Podle zákona o účetniclví (zákon č. 563/199 1 Sb.) ve znění pozdějších předpisů spadá společnost do
kategorie středních účetních jednotek a je tedy povinna nově sestavit za úČetní období 2016
konsolidovanou účetní závěrku.

Příloha v konsolidované ňčetní závěrce 2016
CHATEAU VALTICE Vinné sklepy Vakice, a. s.



Přehled pro konsolidaci - nekonsolidované údaje

(údaje za rok 2016)

aktiva J obrat pracovníci

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

Vinné sklepy Valtice, a.s. 558175 249680 95 MATKA

Vinofrukt, a.s. 313728 125478 122 1. DCERA 39.08% 12.39%

Valvin, s.r.o. 585 543 O 2.DCERA 49%

Knížecívinnésklepy,s.r.o. 92 O O 3.DCERA 100%

Vinařství Kovacs, s.r.o. 48866 22216 16 4.DCERA 100%

Novosedelská vinice, s.r.o. 10380 4578 1 VNUČKA 1% 99% 4.D.

Závlaha Dolní Dunajovice, s.r.o. 109 8 O VNUČKA 0% 33,33 %1.D

Celkem: 931935 402503 234

pozn. Aktiva v hodnotě netto‘

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

Obrat skupiny podniků VS Valtice

obrat s vyloučením

vzájemných transakcí

vtis. Kč obrat 2016 ‘zájemné operao 2016 % obratu matky

Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtici 249 680 6 690 242 990

Vinofrukt, a.s. 125 478 6 219 119 259 49,08%

Valvin, s.r.o. 543 168 375 0,15%

Knížecívinnésklepy,s.r.o. O O O 0,00%

Vinařství Kovacs, s.r.o. 22 216 14 022 8 188 3,37%

Novosedelská vinice, s,r.o. 4 572 706 3 872 1,59%

Závlaha Dolní Dunajovice, s.r.o. 8 O 8 0,00%

Společnost Chateau Valtice — Vinné sklepy Va]tice, a.s je mateřská společnost - rozhodující
konsolidační subjekt. Společnost Vinofrukt, a.s. je dceřiná společnost — přidružený podnik.

Příloha v konsolidované účetní závěrce 2016
CHÄTEAU VALTICE - Vinné sklepy Vaktce, a. s.



III. Zaměstnanci a osobní náklady

Počet zaměstnanců a osobní náklady

Ctzateau Vattice — Vinné sklepy
Vinofrukt a.s.

Vatttce, a.s.

• v tom vedení v tom vedení
ukazatel zamestnanct zamestnancz

spol. spol.

průměrný přepočtený stav 95 4 117 3

osobní náklady celkem 39182 6464 36964 3007
z toho mzdové náklady 24495 O 26927 2287
odměny členům orgánů 4824 4 824 374 O
sociálnía zdr. pojištění 9863 1 640 8983 720
údaje vtis. Kč.

Členům statutárních orgánů mateřské společnosti byly v roce 2016 poskytnuty půjčky v celkové
výši 5000 tis. Kč, úročené úrokem, který je o 0,5% vyšší než úročení bankovního úvěru
čerpaného společností Chateau Valtice — Vinné sklepy Valtice, as.

IV. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/199 1 Sb. o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a Ceskými účetními standardy pro podnikatele v platném
znění.

1. Rozsah konsolidace, metoda a způsob provedení

Pro sestavení konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku „VS Valtice‘ za rok 2016 byla
zvolena metoda konsolidace ekvivalencí.
Touto metodou se rozumí úprava údajů účetní závěrky účetní jednotky uplatňující podstatný vliv:

a) Vyloučení podílů z rozvahy účetní jednotky uplatňující podstatný vliv ajejich nahrazení
samostatnou rozvahovou položkou podílů v ekvivalenci oceněných ve výši podílů na vlastním
kapitálu konsolidované účetní jednotky pod podstatným vlivem

b) Vypořádání rozdílu mezi oceněním podílů a konsolidační rozvahovou položkou podílu
v ekvivalenci vykázáním položky Podílu na výsledku hospodaření v ekvivalenci
v konsolidovaném výkazu zisku a ztrát a v samostatné položce konsolidované rozvahy.

c) Vytvoření konsolidačnÍho rezervního fondu. který představuje akumulované podíly na
výsledcích hospodaření v ekvivalenci minutých let osob pod podstatným vlivem ode dne
jejich akvizice.

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci se týká běžného účetního období.

Další etapou je vyčíslení konsolidačního rozdílu ajeho zúčtování. Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi
pořizovací cenou podílů konsolidované účetní jednotky ajejich oceněním podle podílové účasti
konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá
jako rozdíl reálných hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice.

Příloha v konsolidované úČemí závěrce 2016
CHÄTEAU VÁLTICE - Vínrté sklepy Vattice, a. s.



Konsolidační rozdíl se odepisuje 20 let rovnoměrným odpisem, tj. bude odepisován ve zvláštní
položce v konsolidovaném výkazu zisku a ztrát buď do výnosü nebo do nákladü, podle toho, zda se
jedná o záporný nebo kladný konsolidační rozdíl.

V. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1. Úpravy provedené ve výkazech
V Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztrát mateřské společnosti byly provedeny úpravy popsané výše vyplývající
z metody konsolidace ekvivalencí podle následující tabulky:

Konsolidační tabulka - konsolidační úpravy ve výkazech 2016 2 015
Vlastní kapitál Vinofrukt, a.s. 201 975 188 525
Vlastní kapitál Vinoůukt, a.s. bez MV 188 525 177 865
Podii mateřské spol. na vlastním kapitálu Vinofruktu 39,08 % 73 676 69510

Cenné papíry v ekvivalenci 78 932 73 676

Ůčetní hodnota Vinofrukt,a.s v účetnictví mateřské společnosti 8 823 8 823

Hospodářský výsledek po zdanění Vinofrukt, a.s. 13 450 10 660

Podíl mateřské spol. na hospodářském výsledku Vinofruktu, a.s. 5 256 4 166
údaje v tis. Kč

Komentáře k ostatním položkám výkazů, které zde nejsou uvedeny, jsou shodné s komentáři a
vysvčt]eními k výkazům mateřské společnosti. Konsolidované výkazy byly sestaveny v souladu s 64
vyhlášky 500/2002 Sb. Výkazy v plném rozsahu mateřské společnosti a přidružené společnosti ajejich
výroční zprávy jsou k dispozici v sídle mateřské společnosti nebojsou zveřejněny ve Sbírce listin.

2. Zúčtování konsolidačního rozdílu

Zúčtování konsolidačního rozdílu 2016 2 Olš
Konsolidační rozdíl pasivní 57653 60 687
Odpisy kumulovaně 3034 O

Roční odpis 3034 3 034

Zůstatková hodnota konsolidačního rozdílu 54 619 57 653
údaje v tis. Kč

Konsolidační rozdíl se začal odepisovat v roce 2015.

3. Majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách a v podnicích
s podstatným vlivem

Emitent druh počet nom.hodn. výnosy vlastní kapitál podi ČM
Vjnofrukt, a.s. akcie 42424 1 O 201975 78932
Valvín, s.r.o. vklad 1 196 273 535 262
Knížecí vinné sklepy, s.r.o. vklad 1 200 O 79 79
Vinařství Kovacs, s.r.o. vklad 1 120 O 79 79

Údaje v tis. Kč

Příloha v konsolidovaně účetní závěrce 2016
CHATEAU VALTICE - Vinně sklepy Valtice, a. s



4. 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.

5. Zveřejnění konsolidované účetní závěrky

Konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v Sbírce listin po jejím schválení řádnou valnou
hromadou. Po vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce bude k dispozici akcionářům v sídle
mateřské společnosti a na webových stránkách mateřské společností WW\ .vsva[tice.cz v sekci pro
akcionáře.

6. Závěr

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání skupiny.

691 42 %ihice, Vinařskd Č. 4 7

IČO: 46346783 DIČ: CZ46346 783
2

Příloha v konsolidované úěetní závěrce 2016
CHÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valticc, a. S.



II. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI
CHATEAU VALTICE -VINNÉ SKLEPY VALTICE, A. S.
— textová část

1. Údaje o konsolidovaném celku

Přehled konsolidačního celku
podíl matky ostatní

Chateau Valtice -Vinné sklepy Valtice, a.s. mateřská společnost
Vinofrukt, a.s. 39.08% 12.39% přidružený podnik
Valvin, s.r.o. 49% nevstupuje do konsolidace
Knížecí vinné sklepy, s.r.o. 100% nevstupuje do konsolidace
Vinařství Kovacs, s.r.o. 100% nevstupuje do konsolidace
Novosedelská vinice, s.r.o. 1% 99% 4.D. nevstupuje do konsolidace
Závlaha Dolní Dunajovice, s.r.o. 0% 33,33 %1.D nevstupuje do konsolidace

Údaje o mateřské společnosti:

Obchodní firma:
Sídlo:
Psč:
Ic:
Datum založení:

CHÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice a.s.
Valtice, Vinařská 407
691 42

46346783
1. května 1992

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 747

Předmět činnosti:

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

Vydané cenné papíry:

A. Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:

B. Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:

akcie kmenová
na jméno
listinná
60117 ks
1000 Kč
60117000Kč

akcie prioritní
na jméno
listinná
6 680 ks
1000 Kč
6 680 000 Kč

Konsolidovaná Výroční zpráva 2016
CHÁTEAU VALTICE - Vinně aklcpy Vat0ce, as.



Údaje o přidruženém podniku:

Obchodní firma:
PráVnÍ forma:
Sídlo:
IC:
Datum ZaloŽenÍ:

Vinofrukt, a.s.
akciová společnost
Dolní Dunajovice. Kostelní 416
48530301
1. května 1993

Zápis v obchodním rejstříku: Krajská soudu v Brně, oddíl B, vložka 1036

Předmět činnosti:
Rozhodujícím předmětem činnosti je zemědělská výroba.

A. Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusŮ:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:

akcie kmenová
na doručitele
listinná
108 564 ks
1000 Kč
108 564 000 Kč

Konsolidující účetní jednotka není součástí žádného koncernu, není ovládanou osobou a neexistuje
ovládací smlouva.

2. Údaje o statutárních orkánech společností vstupujících do konsolidace

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti CHÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy
Valtice a.s. ke dni 31.12.2016:

Orgán Funkce Jméno
Představenstvo předseda Ing. Antonín St‘astný

místopředseda Mgr.Ing. Marek Šťastný
členka Ing. Věra Drozdová

Dozorčí rada předseda Mgr. David Sťastný
místopdseda Ing. Jaroslav Matocha
člen Mgr. Ondřej Pilař

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti Vinofrukt a.s. ke dni 31.12.2016:
Orgán Funkce Jméno

Představenstvo předseda Ing. Antonín Šťastný
místopředseda Ing. Pavel Herko, MBA
člen Ing. Jiří Podešva

Dozorčí rada předseda Ing. Věra Drozdová
místopředseda Ing. Vladimír Trochta
člen Mgr. Ing. Marek St‘astný
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3. Údaje o činnosti konsolidovaného celku

Společnost Vinofrukt, a.s. se zabývá především zemědělskou živočišnou a rostlinou výrobou.
Je hlavním dodavatelem hroznů pro společnost CHÁTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice a.s.
Hlavním předmětem činnosti společnosti CHÁTEAU VALTICE - Vínné sklepy Vakice a.s. je
zpracování těchto hroznů a výroba a prodej přírodních révových vín. Vína jsou dodávána do tržní sítě
v celé CR, převážně do obchodních řetězců, ale í do gastronomie.

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

Během posledního účetního období nebyla vůči společnostem v konsolidaci vedena soudní,
správní nebo rozhodčí řízení, která by měla nebo mohta mít významilý vliv na finanční situaci
emitenta.

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

4. Rizikové faktory ve finančním řízení společností vstupujících do konsolidace

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

1) Vliv škůdců a klimatické změny likvidující úrodu
2) Vliv parazitů a bakterií ohrožujících chov hospodářských zvířat
3) Nezbytnost vysokých investic do zemědělského podniku
4) Existence nerovného konkurenčního prostředí v rámci CR a EU a koncentrace velkých

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

Ad 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 1 ha.

Ad 2) Hospodářská zvířata mohou být napadena různými parazity, kterým se nedá vždy zabránit i
pres ‘eš eTa pre‘ enU‘ ni opatrei (napr paci chripka apod) dochazi tak k nadbytecnym
nákladům při jejich likvidaci a ohrožení výnosů.

Ad 3) Ve společnosti Vinofrukt, a.s. jsou nutné vysoké investice, aby mohl být zajištěn chod
zemědělské výroby (např. traktory a další zemědělská technika, půda, nákup vinic, obnova vinic,
atd.), přičemž dochází k ohrožení cash flow společnosti, i když je společnost v zisku.

Ad 4) Existence nerovného konkurenčního prostředí v rámci ČR a stejně tak v rámci EU
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• 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:
I. výrobního rizika - prodejce neřeší neúrodu, škůdce, přírodní katastrofy a počasí
H. daňového zatížení — prodej vína není zatížen daní (Jak DPH, 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
prodejních cen a kladou si další velmi náročné podmínky dodání. Všechny tyto řetězce
působící v České 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 vín, 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.

Ad5)
Pokles tržeb v důsledku nedostatku moravských vín je pro vinařství naprosto zásadní a ohrožující.
Je závislé na počasí, nelze jej tudíž nijak ovlivnit a jde o nepojistitelnou skutečnost.
Strategie společnosti je zcela postavena na produkci a prodeji špičkových moravských vín.
Existence společnosti stojí a padá 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, nebo je 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 z jiné vinařské
oblasti na celém světě (viz vinařský zákon a příslušné ustanovení o vínech s přívlastkem).
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Ostatní údaje o situací v jednotlivých podnicích jsou shodné s informacemi uvedenými ve výročních
zprávách jednotlivých podniků, které jsou k nahlédnutí v sídle mateřské společnosti, nebo ve Sbírce
listin.

f1C1 -

.463 Z

Valtice, 22. 11.2017

předseda představenstva
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Příjemce zprávy:

Akcionáři obchodní korporace

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky obchodní korporace CHÁTEAU
VALTICE Vinné sklepy Valtice, a.s. a jejích dceřiných společností (Skupina), sestavené na základě
českých účetních předpisů, která se skládá z konsolidované rozvahy, konsotidovaného výkazu zisku a
ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy k této konsolidované účetní závěrce, která obsahuje popis
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o skupině jsou uvedeny
v bodu II. přílohy této konsolidované účetní závěrky.

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a
pasiv Skupiny a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016
v souladu s českými účetnímí předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky. V souladu se
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na
Skupině nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme
se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádřeni
našeho výroku.

Ostatní ínformace uvedené ve výroční zprávě

Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však
součástí našich povinností souvisejících s auditem konsolidované účetní závěrky seznámení se s
ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s konsolidovanou účetní závěrkou či našimi znalostmi o Skupině získanými během
provádění 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, které popisují skutečnosti, jež isou též předmětem zobrazení v konsolidované
účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s konsolidovanou
účetní závěrkou.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Skupině, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nprávnoti nzjitili.
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Odpovědnost vedení společnosti za účetní závěrku

Představenstvo CHÁTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a.s. odpovídá za sestavení konsolídované
účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetnímí předpisy a za takový
vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak,
aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování konsolidované účetní závěrky je představenstvo společností CHÄTEAU
VALTICE Vínné sklepy Valtice, a.s. povinno posoudit, zda je Skupina schopna nepřetržitě trvat, a
pokud je to relevantní, popsat v příloze konsolidované účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní
závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Skupiny nebo ukončení její činnosti,
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka jako celek neobsahuje
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit
provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v konsolidované účetní závěrce
odhalí případnou existující významnou (materíální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé
konsolidované účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povínností:

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

• Seznámit se svnitřnírn kontrolním systémem Skupiny relevantním pro audit vtakovém
rozsahu, abychom mohli havrhnout 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, které v této souvislosti uvedlo představenstvo CHÁTEAU VALTICE Vinné sklepy
Valtíce, as. v příloze konsolidované účetní závěrky

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

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

• Získat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních údajích účetních jednotek
zahrnutých do Skupiny a o její podnikatelské činnosti, aby bylo možno vyjádřit výrok ke
konsolidované účetní závěrce. Zodpovídáme za řízení auditu Skupiny, dohled nad ním a za
jeho provedeni. Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce je naší výhradní
odpovědností.

Naší povinností je ínformovat představenstvo - mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu
a o významných zjištěních - která jsme vjeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Odpovědný auditor

AUDITIA spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno

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

registrovaná Komorou auditorů, evidenční číslo: 006 z 19.4.1993

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

Datum vyhotovení zprávy

V Brně dne: 30.11.2017

AUO1TA spoL s r.o
auditorské a radenské sl)y

DIČ: C1882785
Pod Kaštan$1 Brno

lng.Jiří Vrba

statutární auditor
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