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Představení společnosti Electro World

Electro World je jedním z největších multikanálových
řetězců, specializujícĺch se na prodej spotřební
elektroniky, výpočetní a telekomunikační techniky, dále
domácích elektrospotřebičů a veškerého přĺslušenství

a doplňků, vč. poskytování všech souvisejících služeb'

Firma pod značkou Electro World vstoupila na český trh
V roce 2002, kdy otevřela svou první velkoformátovou
prodejnu, v pražském nákupním centru Metropole
Zličĺn. Ve své obchodní strategii se hlavně zaměřuje na

špičkový zákaznický servis a sluŽby, široké portfolio
nabízených rnýrobků a příznivé ceny' Její oblíbenost
u zákaznické veřejnosti potvrzuje i sedmkrát získaný tituI

obchodník roku v kategorii prodejce elektro,
v jedenáďileté historii této ankety.

Na začátku finančního roku 2014-2015 došlo k převzetí

společnosti E]ectro World s.r.o. novým vlastníkem,
kterým se stala skupina Nay a.s., největší obchodní
řetězec se spotřební elektronikou a spotřebičĺ

pro domácnost ve SJovenské republice. Tímto spojením tak vzniká uýznamný regionální
subjekt s velkým potenciálem budoucího rozvoje'

Ve finančním roce Żo74l2oL5 se soustředil Electro World s.r'o, Ve svém podnikání zejména
na následující priority:

1. optimalizace prodeiní a distribuční sítě

Po převzetí Electro Worldu společností Nay odstartoval komplexní proces optimalizace
procesri. V rámci regionu došlo zejména ke sjednocení a zefektivnění celé logistiky, tedy
procesů v ob]asti skladování a distribuce zboií.

Síť maloobchodních prodejen E]ectro World i nadále pokračuje v naplňování své dlouhodobé
strategĺe plného zaměření na zákazníky a na co nejlepší uspokojování jejich potřeb. V rámci
této strategie probíhal v uplynulém fiskálním roce proces přizpůsobení a zefektivnění
fungování celé prodejní sítě, jehož cĺlem bylo poskytnout zákazníkům komplexní nabídku
zboŹí i veškerých služeb ve všech regionech ČR, respektujíce i úroveň poptávky v daném
místě'
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2. Nové kategorie zboží a nové služby

Všechny prodejny rozšířily v uplynulém období svou
nabídku o nové produktové kategorie. Zákazníkům je

na prodejnách, kromě široké stávající nabídky, nově
k dispozici např. stále se rozšiřující sortiment produktů
pro dům, zahradu a volný čas, apod.

Kombinace velké prodejní plochy, nových
produktových kategorií a stále rychlejší technologické
inovace nabízených výrobků, navíc umožňuje
představit zákazníkům moderní trendy a technologie
v ucelených expozicích, které jim názorně demonstrují
možnosti budoucího používání. Zákazník si tak velmi
snadno může udělat představu o výhodách, které
mu nový výrobek může přinést v každodenním životě.

V provozovnách Electro World také neustále rozšiřuje a zkvalitňuje portfolio služeb pro
zákazníky. Kromě těch standardních, jako je např. závoz domů či nabídka splátkového
prodeje, je to např. i nabídka speciální služby ,,Happy Care", která umoŽňuje pojistné krytí
i nad rámec běžné záruky, tedy pro případy neúmyslného poškozenívýrobku vinou uživatele,
a zároveň prodlužuje dobu záruky na 3 - 5 let. V minulém období se výrazně rozšířila
i nabídka služeb skupiny ,,Ready to Go", tedy možnostĺ nechat si zakoupený výrobek
zprovoznit a nastavit, přesně podle individuálních přání a potřeb. Tato služba je k dispozici
pro široké spektrum rnirobků (televizory, telefony, počítače, navigace, apod.)'

Propracované školící a rozvojové programy pro zaměstnance,
zavedení nornich principů do manažerské práce vedoucích pracovníků
a intenzĺvní následné ověřování kvality práce personálu prodejen
pomocí ,,mystery shoppingu" a dalších forem průzkumu, přispěly
k vyšší profesionalitě prodejců a také ke zvýšení jejich motivace. To
vše se pozitivně projevuje na již tradičně přátelské atmosféře na
prodejnách a na celkové spokojenosti zákazníků' Ti Electro World
každoročně ohodnocují v průzkumu lncoma-GfK jako prodejce
s jedním z nejlepších nákupních prostředí v segmentu elektronĺky' o
pozitivním přínosu vzdělávacích programů svědčí i fakt, že Electro
World již podruhé realizuje svůj projekt vzdělávání grant z ESFčR,

s podporou EU.

Všechny tyto kroky jsou i nadá]e pozitivně přijímány i ze strany dodavatelů a přispĺvají tak
ke vzájemné silnější a efektivnější spolupráci.
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3. Multikanálová synergie

Electro World nabízí prodej zboŽĺ přes internet v české
republice již devět let a v rámci devátého uýročíspuštění
internetového obchodu byla spuštěna zcela nová
platforma webových stránek, která přináší moderní
design, vyššĺ interaktivitu, výrazně sofistikovanější
možnosti filtrování a vyhledávání produktů, širší
sortiment výrobků a mnoho dalších zlepšení, které
zákazníci oceňuji. Vedle běžného závozu objednaného
zboží, má Electro World navíc své prodejny k dispozici
i jako tzv. pick-up místa, kde si může zákazník
nakoupené zbož'í vyzvednout, ihned po objednání
prostřednictvím internetu. lnternetový obchod je

nejrychleji rostoucím prodejním kanálem a co nejlepší
synergii mezi kamenným a internetovým prodejem

věnuje společnost velké úsilí.

l v tomto finančním roce společnost Electro World pokračovala i v rozvoji služeb, které
poskytuje její vlastnĺ Call Centrum - Linka zákaznických služeb' Zákazníci nyní mají možnost
při zavolání na tuto bezplatnou linku nejenom získat veškeré možné informace o zboźí,
technologiích, parametrech, apod., ale mohou se informovat i na stav řešení své reklamace,

dostupnost zboží v konkrétní prodejně, nebo si i zboźí prostřednictvím Telefonního centra

služeb zarezervovat, příp. přímo koupit, opět na prodejně, zvolené podle zákazníkova přání.

4. Budoucí plány

Kromě pokračující expanze a dalšího rozšiřování s]užeb, chce společnost Electro World
přinést zákazníkům v nejbližší budoucnosti i větší nákupní zážitek. Např. na prodejnách začne
postupně zavádět získávání technických a produktových informací pomocí tabletů, díky

čemuž se stane nakupování na prodejnách atraktivní i pro mladší generaci, pro kterou je

tento druh získávání informacíjiž zcela přirozený.

5. ostatní informace

Společnost neměla ve finančním roce ŻoL4/2ot5 žádné aktivity v oblasti výzkumu a rnývoje

a dodržovala všechny zákony, předpisy a normy týkající se ochrany životního prostředĺ

a pracovněprávních vztahů.

Společnost je od srpna 2005 zapojená v systému likvidace historických elektrozařízení, na

všech svých prodejnách vytvořila místa zpětného odběru a aktivně spolupracuje s většinou

registrovaných kolektivních systémů.

Společnost nemá Žádné organizační složky v zahraničí.

V mezidobí mezi rozvahovým dnem a dnem, ke kterému
byla výroční zpráva schválena k předání mimo účetní
jednotku nedošlo k žádným dalším Ęznamným
událostem.
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Ke dni 30. 4. 2015 společnost E|ectro World v české republice provozovala L9
velkoformátových prodejen. Ve stálém a úspěšném růstu je také značkorný internetov'ý
obchod (www,electrqworld,cz).

V Praze dne 29' června 2015

. Roman u

ředite a jedn
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Zpr őu a nezäuíslého o;udítor a
společníkovi spoleěnostÍ Electľo Worlđ s.ľ.o.
ověřili jsme účetnĺ závěrku společnosti Eleđro Wor'ld s.r.o', identifikačnĺ čís|o z64 88 3ól ' 

se sídlem Chlumecká
r53r, Přaha 9 (dále ,,Společnóst") za rok končící 3o. dubna zor5 uvedenou ve vyroční zpľávě, ke které jsme dne
z9' čenma zor5 vydali vý'rok uĺ'edený v této vĺTočnĺ zprávě.

Zpráva o výľoční zpľávě
ověřili jsme soulađ ostatních informacĺ obsažených ve rýoční zprávě Společĺosti za ľok končícĺ 3o. dubna zor5
s účetni závěrkou, kteráje obsažena v této \ýroční zpĺáłé. Za sprárł:ost výľoční zprávy odpovídá statutární oľgán
Společnosti. Naším úkolim je wdat na zák]adě pľovedeného ověření vý'rok o souladu vjroční zprály s účetní
závěľkou'

(lloha auditora

or'ěření jsme provedli v sou]adu s Mezinárodními standaľdy auditu a souüsejĺcĺ aplikační doložkou_Komory
auditoľů České ľepubliĘ. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánor'at a provést ověření tak, abychom
zĺskali přiměřenou ji.toiu, že ostatnĺ infonnace obsažené ve ľj,ľoční zprávě, k"teré popisujĺ skutečnosti, jež jsou též
předmltem zobľazení v ličetní závěľce' jsou ve všech aíznamných ohledech v souladu s příslušnou účetní
iáuěrkou. Jsme přesvědčeni, že pľor'edené or'ěření poskytuje přiměřerlý podklad pro lyjádření našeho vj'ľoku.

Výrok

Podle našeho názorujsou ostatní informace uvedené vevj.ľoční zprávě Společnosti za rok končĺcí 3o. dubna zor5
ve všech aíznamných ohledech v sou]adu s výše uvedenou účrctuí závěrkou.

ĺ,-,ĺ* l,r/,

Ing. Tomáš
pańner

lng. Pavel Kulhaý
statutáľní auditor. oprárněnĺ č. 1538

PricetuateľhouseCoopers Audiŕ, s.ľ'o., Hvězdoua l734/ec, 14o oo Praln 4, Českő republika
T: +4zo 251 ,51 71l, F: +4zo z5z 156 111' lxlĐw.pu)c.com/cz

PriGwaterhouscoopgÍsAudlt.5'Ío'6esidlemHvězdoýa17gĄ!zc,140oo Praha4,lc 40765521 zapsanávobchodnimlejstiikuvedenémMéslskýmsoudęmvPraze.
oddíl c. vlożka 3637 e v szngmu audiloĺskýcłl společnGli U Komry auditoru České republiky pod opÍávněním čislo 021



Electľo World s.r.o.

Zpr źtv a nezávisléh o audito ra
a účetní závěľka

3o. dubna 2o1S



pwe

Zpr őu a ne zőui slého o:uđítoľ a
společníkovi společnosti Electľo World s.ľ.o.
ověřĺli jsme přiloženou účetní zár,ěľku spo-lečnosti Electľo r,ďor]d s.ľ'o., identifikačrrí čĺs]o z64 88 3ól, se sídlenl
Chlumecká r53r, Praha 9 (dále ,,Společnost"), tj. ron'ahu k 3o. dubnu zor5, r"jikaz zisku a ztráty a přelrled
o změnách v]astnílro kapitálu za rok končící 3o' dubna zol5 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních
praüdel a dalších v-vsvětlujících infoľmací (dá|e ,,účetnĺ závěrka").

odpouědnost st(ltutôrního orgónu Společnosti za účetní zóuěľku

Statutárnĺ orgán Společnosti odpovĺdá za sestavenÍ účetnĺ závěrĘ podávajícĺ věnrý a pocti\Y obraz v souladu
s českjmi účetnĺmi předpisy a za takové \Titřxí kontroly, které považuje za nezbytné pľo sestavení úč.etní závěrky
tak, aby neobsahovďa vjznamné nesprávnosti způsobené podvodem nebo ch1'bou.

ÚIoha auditora

Našĺ úlohou je lydat na zák]adě pľovedeného auditu rýok k tćto úč:€tuí závěrce. Áudit jsnle provedli v souladu se
zákonenl o auditorecb platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a sour'isejĺcĺmi aplikačními
doložkami Komory auditorů Ćeské republiĘ'. V souladu s těmito předpisy jsme pol'inni dodržovat etické
požadavĘ a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pfiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje
vjznamné n esprár'rrosti'

Audit zahľnuje provedení auditorsĘch postupťr, jejichž cílem je zĺskat důkazní informace o částkach
a informacícb uvedených v ričetní závěrce. Výběr auditorsĘch postupů závisí na úsudku auditoľa, včetně
posouzení rizĺka ýznamné nespráĺĺlosti údajů ur'edených v účetnĺ zár,ěrce způsobené podr'odem nebo chybĺlu. Při
posuzovánĺ těchto ľizik auditor zohledňuje rmitřní kontľoly Společnosti ľelevantní pro sestavení účetní závěrb
podávajicĺ věrný a poctiý obraz. Cílem tohoto posouzení je narĺhnout vhođné auditorské postupy, nikoli vyjádřit
se k ričinnosti vnitřních kontrol Společnosti. Audit též zahľnuje posouzení vhodnosti použiých účetnich pľavidel,
přiměřenosti účetních odhadů pľovedených vedenĺm i posouzenĺ celkové pľezentace ličetnĺ závěrĘ'

Jsnre přesvědčeni, že získallé důkazní inforlnace posky'tují dostatečný'a vhodný základ pro r1jádření našeho
vj'roku.

Výrok

Podle našeho názoru írčetní zál,ěrka podává věrný a poďiý obľaz finanční pozice Společnosti
k 3o. dubnu zor5 a jejího hospodařenĺ za ľok končĺcĺ 30' dubna zol5 v souladu s česlcĺmi účetnĺmi předpis5'.

29. 2Or5

Ĺ/., /,ł"ĺ,

lng. Tomáš
partner

Ing. Parrl Kullmý
statutární auditor, oprár'nění č. 1538

PricewaterhouseCoopers Audil, s.r.o., Huězdova Ü3ą/zc, 14o oo Praho 4, Česka republika
T: +4zo z5t 151 r11, F: +4eo e1z $6 lrt, wwlD.pwc.com/cz

PíiÉwat€Íhou*cooperŚ Audlt 
' 
6 Í o ', s€ sĺd|em Hvězdova 173ąl2c 14o oo PÍaha 4. lČ 4076552'l. zapsaná v obchodn im íe|střiku vedeném Méstským soudem v PÍaze.

oddil c' vložka 3637 a V seznamu aud{orských sPoleĚnostĺ u Komory auditoíl] České republlky pod opÍávněnim čislo 021



Firma: Electro Wońd s'r'o.

ldentifikačnĺ čĺslo: 2ô'488361

Právnĺ forma: Spoleěĺrost s ručenĺm omezeným

Předmět podnikánĺ: výľoba, obchod a sluŽby neuvedené v přĺlohách í aŽ 3 Živnostenského zákona

Rozvahoý den: 30' dubna 2015

Datum sestavenl úěetnĺ závěrky: 29. ćervna 2015

Roa/AľlA
(v celých tisĺcích Kt)

Označení

a

AKTIVA

b

30 04.2015 30,04.2014

Brutto

1

Korekce
z

Netlo
J

Netto

4

í 2'l9 9'ĺ0 - 'ĺ45 3{lł 804 6/ĺ2 í 052992

B. DtouhođobÝ maietek 527 95 . 43il 't8í
94 /ĺ78 í60 3o{l

B. L
1

2

ffiie* ?Ź59a . t8 tlET .l í00 2296

'ftware
19 440 - 18 487 953 2236

Nedokončený dlouhodobý nehEotnÝ maietek 3 155 0 3 155 0

B. ll
1

2-

505 36'ĺ - 41'ĺ 9s'ĺ 90 370 721751
206 564 - 163 951 42613 53 387

samoslatné hmotné movité věci a soubory hmotných
moviłúch věci

297 300 - 2510Ą3 46257 67 177

edokoněený dlouhodobÝ hmolný maietek 1 500 0 1 500 1 227

B. ilr.
B. ilt. 1

Dlouhodobý finančnĺ maielek 0 36 273

Podílv - ovládaná ĺ 0 0

c. Ôběžná aktiva 702 o{0 - fi423
c. l.

1

ásobv /ĺ99 OEc .4068 495 023 348.ĺí3
7hoźí 499 089 - 4066 495 023 348 413

c. ll.
1.

2.

Dlouhodobé pohledávky 5ĺ 0gí 0 5í 091 52 'lí9
Dlouhodobě poskvtnuté zálohv I 961 I 961 10 527

odlożená daňová pohledávka 42 130 0 42 130 41 892

c
c

nl.
ilt. 1.

2.

3.
Ą.
E

6.

87 s', - 77ďI 79 8í0 4í0 í8a
Pohledávkv z vztahů 46 751 7 757 38 994 s3 690

Pohledávkv _ ovládaná nebo oüádaiicĺ osoba 0 0 0 330 239

0 0 0 5 768
7 544 0 75M 7 879

Dohadné účtv aktivnĺ 33279 0 33279 12 603

Jiné oohledávkv 2 0 2 5

c. tv.
c. lv. 1.

2.

ráŕkodohú Ílnančnl maIetek 042u 6'ĺ 28.l 62 934

Penize B 010 9 413

UěTbánkách 56 274 0 5627Ą 53 521

D.
D.

t.

t. 1

tasové ľozllšenĺ l9 0 í9 g47 78712
19 947 0 19 947 187Ą2



oznatenĺ

a

PASIVA

b

30.04.2015 30.04.2014

5 6

PASIVACELKEM 8( t 052 so2

Ą" 67 962 688 866

A.
A.

I

ł 1

Záklednĺ kaoltá] 0 000 'ĺ8í 000
60 00

Ä ll. Kaoitálová fondv í8ĺ 644 675 000
1l 1 644 675 000

A" lll.
A. lll. 'l

0 ĺí {6E

fond 0 11 468
- 319 380A" Ív

1 let 0 319
213

B.
l'9.9U9n ..YYřÝ!!lY... 

-_..Ý--- --------- -- --

Cizĺ zdrole 72 350 786

B. l. 2262 270

ostatnĺ rezerw 2262 270

B. ll.
1

0

Dlouhodobé ořiiaté zálohy 18 0

B. il1.
B. lll. 1.

2.

3.

4.
Ę

6.
7.

8.

rĺĺrĺĺatĺ závaztv 7: 350 5t6
4l 246204

k

249 050 0

sociálního ĺ a zdravotnĺho 6 477 6 Ą37

stát - dotace 5 5ô9 23 E96
68 754

I
61 708

Jiné zävazkv 241 486
13 340c.

c.
t.

t. 1.

2.

obdobi 3 499 7 987

I
5 571 5 353



Fiĺma: Electro Wońd s.r.o.

ldentiÍikační čĺslo: 26488361

Právnĺ íorma; Spoleěnoot s ručením oÍnezeným

Předmět podnikání; výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přĺlohách 1 aź 3 Živnostenského ákona
Rozvahoý den: 30. dubna 2015
Datum sesĺavenĺ účetní závéĺky - 29. ćeĺvna 2015

vÝxlzzlsKu A zrRÁTY
(v celých tisĺcíďt Kě)

oznaceni

a

TEXT

b

Skutečnost v účetnĺm obdobĺ
201512014 20't4t2013

I 2

I Tżbv za orodei zboŽĺ 3 343 655 3 437 412
A. nalożené na orodané zboŽĺ 2773 562 2821 084

+ Obchodn malze 570 093 616 328
il.
ll. I

VÝkonv 88 192 86 090
a 8B 192 86 090

B.
B. ,|

2

VÝkonová soolřeba 5s8 123 563 359

Sootřeba materiálu a eneroie 42548 58 03S
5'15 575 505 320

+ lodnota ĺlxt 162 í39 059
c.
c. 1.

2.
3.

osobnĺ nákladv 24904Ą 277 724
181 Ą1Ą 203 500

i a Żdravotnĺ 61 397 66022
Sociálnĺ nákladv 6 233 I 206

D. a 433 558
E a hmotného 36 600 51 s56

ilt.
ilI. 1

z a materiálu 210 3

z 21 3
F
F 1

490 3
490 3

G Změna stavu rezeru a opravných poloŽek v provoznĺ oblasti a

komolexních nákladů
6 703 44 652

IV 71 858 82 349

H, ostatní orovozní nákladv 29 475 13 500
- 150 5í5 . t66 586

vlt

vil

nančnĺho 0 5 768

Výnosy z podílú v ovládaných osobách a Vjednotkäch pod

oodstatnÝm vlivem
0 5 768

X. I 11 608
N. 4 520 0

XI ostatnĺ ÍinaněnÍ vÝnosv 57 1 242
o. ostatni Íinanční nákladv 18 942 20 0,4(

v'úsIedek hogoodařenĺ - 2310 - 1122
o.

1

238 - 8795
- odloŽená 23 - 8795

l hoooodařenl za běŹnou ěinnogt - t736t2 - í592ĺ3
- 173ffi2 - ĺ59 2l3
- í739: ĺ - íB8 o08
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ÚčetnÍ áuěrka
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Přehled o nněnúch ulastního kolpźtűlu
za ľokkončící 3o. dubna zor5

l{apĺtálovézáldadnĺ
kapitÁl

Rezeľrnĺ
fond

Neuhľazená
ztráta (_)

Výsledek
hospodařeni

(tĺ6. Kč) ľoku Celkem

zůstatek k ĺ. kvělnu zors a8t ooo ózsooo lr aó8 -27L7t2 -tt 6tt 848 o7s

Rozdělenĺ vjsledku hospodaření

VÝsledek hospodaření za účetní oMobí
o

o
o
o

o
o

-47 6n 47 677

-]Ęq 21ą

o
-1Ęc 213o

Zr1statek k ąo. dulrnu zorĺ á8l ĺroo ór< ooo rr aó8 -3rs 38g -iĘo 21ą 68a 86ó

Miv rozdělení od'štěpením a rozdělenĺ

vjsledku hospodaření * -421 ooo -493 356 -lr 468 319 389 159 213

-t?3682
-447 222
-va682Vísledek hosoodařenĺ za účctní o o o o

zůstatekk 30. đubnu eoĺs óo ooo t8ĺ 6aa o o -rzcó8z 6żq62
. v1z óále Poaárika 3 - Roz<lělmí odštěxnlm. stÍrůfun vlaśbllho kaPitáb v ahajoEcĺ rcro } r. květnu 9or4 byla schválena jeiliným společníkem v pösobnosti Vdné

hromady dne 26. lealna 2o$.
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za rok končící 3o' dubna zot5

7. Všeobecné,ínfonno.ce

7.7. Zőkladní ínfor'unace o Spoleblostí

E]ectro Woľld s.r.o. (dále ,,Společnost") b1ła založena zak]adatelskou listinou společnosti s ručením
omezeným dne 9. srpna 2oo1 a byla zapsána do obchodního ľejstříku dne 4. prosince 2oo1 a její sĺdlo
je v Praze 9, ul. Chlumecká r53r. H]armím předmětem podnikání Společnosti je maloobchodní
a inteľnetorý prođej elektrospotřebičů.

Společnostje k 3o. dubnu zor5 součástí skupiny NAY a's' ajejího konsolidačního celku'

Společnost je zahľnuta do konsolidované účetní závěrĘ společnosti NAY a.s., }teľá sestawje
konsolidovanou účetnĺ zár'ěrku skupiny NAY a.s.

Účetní a zdaňovací období Společnostije hospodářsĘ rok, a to od r. května do 3o' dubna.

Dne r8.listopadu zor4 společník schváli] Projekt ľozdělení foľmou odštěpení se rznikem nové
společnosti s ručením omezenýĺn vyhotor'ený společností Electľo World s'r'o. Na nově vzniklou
společnost Ew NA s.ľ.o. přešlo r'důsledku tohoto ľozdělení odštěpením část jměnĺ společnosti
Electro World s.r.o. ve výši ąąz zzz tis. Kč. Rozhođným dnem rozđělení odštěpením b1'l r. květen zor4,
ke }terému byla sestavena zahajovací rozvaha společnosti E]ectľo Woľld s.ľ.o. Zápis nově vzniklé
společnosti do obchodního ľejstfiku byl pľoveden 3o. dubna zor5. Dále viz Poznámka 3'

Jednatelé k 3o. dubnu eol5:

Ing. Roman Kocourek (den rzniku funkce: rr. srpna zor4)
JUDľ' Alojz Baranik (den vzniku funkce; z5. sľpna zor4)

Jednatel zastupuje Společnost ve všech záležitostech samostatně'

V uplynulém účetním období nastaly ĘĄo změny v obchodnĺm ľejstříku

Z obchodního ľejstříku byli vymazáni:
o Jaan lvar Gjaerum Semlitsch (den zániku funkce: rr. srpna zor4)
o Per Eľik Wernersson (den zániku funkce: rr' srpna zor4)

Do obchodního Ęstříku byli zapsáni:
o Ing. Roman Kocourek (den vzniku funkce: rr. srpna zol4)
o JUDľ' Alojz Baľánik (den vzniku funkce: z5. srpna zor4)

organizační stľuktuľa zahľnuje maloolrchodllí jednotĘ, odđělení inteľnetu a podpůrné ritvary centrály,
kteľé zajišťují administľativní a manažerskou činnost pľo Společnost.

Společnost se změnou své zakladatelské listiny podřídila zákonu o obchodních korporacíchjako celku'
Tato skutečnost nabyla účinnosti dnem zápisu do obchođního ľejstříku, tj. dnem 11. sľpna 2014.

2, Úěetní posnlpa

2.7. Záklo'dní' zô'sady zpracouání úěetní záuěrky

Účetní zár'ěľka je sestavena v soulađu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena
v historicĘch cenách.

Společnost uvedla v ror'raze a ve výkazu zisku a ztľátyjako srovnatelné údaje k 3o. dubnu zor4 riđaje
z účetní závěľĘ společnosti Electro World s.ľ.o., kteľé obsahovaly úđaje před rozdělením odštěpením
k r' květnu 2014, pľoto úđaje k 3o. dubnu zor5 nejsou plně srorłratelné s úđaji za předchozí období'
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2.2. Dlouhodobý nehĺnotný ahtnotný ĺno:jetek

Nehmotný' (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než r ľok a pořizovací cena přer1'šuje
óo tis. Kč (ąo tis. Kč) za položku, je považoľán za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek.

Společnost má stanor'eny pra't'idla také pro er'idenci tzv_. Dľobného dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku na majetkor.ých ličtech, jehož pořizor'ací cena je ryšší než 15 tis. Kč ale zároveň
nepřeryšujĺcí rýše uvedené hodnoty.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je pn'otně lykázán v pořizovacích cenách, kteľé
zahľnují cenu pořízení a náklady sjeho pořĺzením sour'isející.

Technické zhođnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován, s vjjimkou pozemků a nedokončených inr'estic,
metodou rowoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

Technické zhođnocení budov
Inventář a vybavení prodejen
Počítaěe a kancelářská technika
Nehmotný majetek (software)

7-zolet
5-7 let
3-5 let
3-6 let

Společnost uplatňuje ľoční odpisor.é sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pľo daňor'é ričely.

odpisoý plán je v pľůběhu použivání đlouhođobého nehmotného a hmotného majetku aktualizor'án
na základě očekávané dobv životnosti.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho
zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opľavné položĘ. Zpětně získatelná částka
je stanovena na základě očekávaných buđoucích peněžních toků geneľovaných daným aktivem.

Účetníiednotka prav'idelně posuzuje případné snížení hodnoty aktiv, a to metodou poměřování účetní
zůstatkové hodnoĘ aktiv penězotvorných jednotek (tj. jednotliých prodejen) rniči diskontoranému
čistému cash florv z používání majetku. Pokud by bylo zjištěno znehodnocenĺ aktiv (tj. diskontované čisté
cash flow by bylo nižšĺ než zůstatková hodnota aktir,), ričetní jednotka by hodnotu aktiv snížila formou
oprarłré položĘ,, tzv. impairmentu'

Náklady na opľa\r.y- a údrŽbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů'

z.g. Podílg u ovlő'do;nýchosobőch

Podíly v ol;ládaných osobách předstarłrjí majetkové účasti v obchodních korpoľacích, které jsou ovládané
nebo řízené Společností (dále též.dcefiná společnost").

Pođflyv dceřiných společnostechjsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hođnoty.

z.4. Zó'soby

Nakoupené zásob1'jsou oceňovány pořizor'ací cenou sníženou o opľavnou položku. Pořizovací cena
zahľnuje veškeré náklad1'související s pořízením těchto zásob (zejména dopľarłré, clo, pojistné, atd.).

Společnost účtuje o zásobách způsobem B. Tedy v průběhu účetního období se pořizor'ací cena
nakupovaných zásob ričtuje na rľub nákladů q'naložených na pľodané zboži a přĺ uzar'írání účetních knih
se na základě skladové er'idence zjistí stav zásob, kteýje zaličtován na r'rub zboží.
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Zásoby (slĺiađy zásob) jsou sledován1' v samostatných skladorých er'idencích umožňujících sledovat
druhy (skupiny) zásob v následujícím členění:

Bílá technika
Čeľná technika (spotř'ebnĺ elektľonika)
SDA (small domestic appliances) - malá bílá technika
Telekomunikační přístľoj e a zaŕizeni
Počítače a kancelářská technika (Hw' sW)

Společnost oceňuje ve své skladové evidenci zboží prostřednictvím metody klouzavého průměľu, kte4ý'
se počítá pľůběŽně po každém nákupujednotlivého dľuhu zboží.

Vzhledem ke způsobu účtování zásob a pľůběžného zprlsobu inr'entaľizace na konci měsíce dochází
k alitivaci zásob na úěty zásob na zák]adě sestav sk]adových zásob oceněných klouzavj'rn pľůměrem.

opľarłrá položka k pomaluobľátko\"ým a zastaľalým zásobám je tvořena na základě analýry obmtkovosti
zásob a na záklađě individuálního posouzení zásob.

z.5. Pohledáukg

PohledálĘ jsou r1ĺľázány v nominální hodnotě snížené o opravnou poloŽku k pochybným pohledávkam

oprarná položka k pochybným pohledávkám je rytvořena na základě věkor'é struktury pohledár'ek
a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost neryháří oprarné položĘ k pohledávkám
za spřízněnými stľanami.

z.6. Přepoěet cizích ĺněn

Tľansakce pľováděné v cizích měnáchjsou přepočten1'a zaúčtovány během ľoku pevnjĺn devizovjm
kursem na záklađě interní směľnice. K l. dni hospodářského rokujsou vždy nastaveny kurzy dle České
náľodní banĘ, ke změně perĺlého kurzu dochází dvakrát měsíčně rždy l. a 16.

ZůstatĘ peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizoým
kursem zveřejněným Českou náľodní bankou k rozvahovému dni' Všechny kuľzové zisĘ a ztráty
z přepočtu peněžnĺch aktiv, pohledávek a závazkůjsou účtovány đo výkazu zisku a ztráty ajsou vykázány
souhľnně.

2.7. Tržbg

Tľžbyjsou zaúčtovány k datu doľučenizboŽí ajeho akceptace zíkazníkem nebo k datu uskutečnění služeb
a jsou vy_kázány po ođečtení sler'a daně z přidané hodnoý.

z.8. I'easźng

Pořizovací cena majetku získaného formou operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého
majetku' Leasingové splátĘ jsou účtovány do nák]adů ľomoměrně po celou dobu tn'ání leasingu'
Buđoucí leasingové splátĘ, které nejsou k ľoaahor'ému đni splatné, jsou rrykázány v příloze k účetní
zár'ěľce, ale nejsou zachyceny v ron]aze

2.9. Rezerw

Společnost tvoří ľezer'4', pokud má současný'závazek,je pľavděpodobné, že bude na v1pořádáIlí tohoto
závazku třeba lynaložit vlastní zdroje a existuje spolehliý ođhad rýše závazku'

Společnost v1tváří rezerrrr na budoucí zár'azek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň
z příjmů' Pokud zálohy na daň z příjmů přeryšují předpokládanou daň, je pfislušný rozdíl lykázán jako
kátkođobá pohledávka.
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z.ĺo.Úrokoué.náklady

Veškeľé úrokové náklady jsou účtovány do nákladů

2.17. Pol!žítí odho.dtt

Sestar'ení účetní závěrĘ r1,žaduje, aby r'eđení Společnosti pouŽívalo odhady a předpoklad1', jeŽ mají r'liv
na rykazované hodnoty majetku a zár'azků k datu účetní zárčrĘ a na rykazor'anou rýši výnosů a nákladů
za sledo\'ané období. Vedení Společnosti je přesvědčeno, že použité odhađy a předpoklady se nebudou
významným zpiĺsobem lišit od skutečných hodnot r, následných účetních obdobích.

z.lz.Odloženó' d'ąň

ođložená daň se rykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hođnotou aktiva nebo závazku
v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. ođložená daňová pohledár'ka je zaúčtována, pokuđ je
pravděpodobné, žeji bude možné đaňově uplatnit v budoucnosti.

z.lg.Spřízněné stz.ang

Spřízněnými stľanami Společnosti se rozumí:

. strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat ľozhodující vliv u Společnosti, a společnosti,
kde ýto stľany mají rozhodující nebo podstatný r'liv,

. stľany! které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný rłiv u Společnosti,
o členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebojejí mateřské společnosti a osoby

blízké těmto osobám, r'četně podniků, kde tito č]enor,é a osob1, mají podstatný nebo rozhođující l'liv,
. dceřiné a přidľužené společnosti a spĺllečné pođniĘ

Významné transakce a zůstatĘ se spřízněnými stľanami jsou uvedeny v poznámce r4.

z.ĺ4. RozdíIg ze nněn uěetních rnetod a oProoa chyb let mínułých

Rozdíly ze zménúčetních metod (včetně dopađu odložené daně) a opTa\T v důsledku nespľávného
ričtování nebo neričtování o náklađech a ĺ1nrosech v minulých účetních obdobích se účtuiĺ na účet Jiný
ýsledek hospodaření minulých let, pokuđ jsou ýznamné'

2. 15. ,ľVá'sI edné ud.&Io stí

Dopad událostí, které nastaly mezi ľozvahoqým dnem a dnem sestavení účetní závěľĘ, je zachycen
r'účetních rýkazech v případě, Že Ęto uđálosti poskytly doplňující infoľmace o skutečnostech, kteľé
existovaly k rozvahovému dni.

V případě, że mez\rozvahoĘm đnem a dnem sestavení účetní zár'ěľLT došlo k významným uđálostem
předstalujícím skuteěnosti, kteľé nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledĘ těchto událostí popsány
v příloze účetní závěrĘ', ale nejsou zaúčtovány v účetních ýkazech.

3. (lčtouőní o ľ.ozděIelĺ.ií. odštěpeníĺn

Dne rz. srpna 2014 schválil jednatel Společnosti záměr rozdělení spoleěnosti Electľo World s.r.o formou

odštěpení se vznikem nové společnosti s ľučením omezeným s rozhodnýĺn dnem k r. květnu eor4,
na základě kterého se ze společnosti Electro Woľld s.ľ,o odštěpila část jmění ryčleněnéhov diüzi
nepľovĺlzních aktiv do nové Společnosti E\ď NA s.r'o.

Zahajovací rozvaha b}'la schvá}ena jediným společníkem Společnosti a to r' působnosti Valné hľomady
dne 26. ledna zor5.

Přecenění majetku a závazkťl rozdělované společnosti na reálnou hođnotu b1ło pľovedeno pouze

u ođštěpované části jmění lyčleněného r' dir'izi neprovozních aktiv, tak jak jej ukládají příslušné přeđpisy

Ą
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3. 1, Sto žlq ulastního ko1pitálu r o zděIou ané sp ole ěnos tí po uy ěIenění'
o dš těp o Ü ąné ěős tí j mění-

Sestavení zahajovací rozvahy a způsob r1,kázaní položek r'lastního kapitálu rozđělor'ané spoleěnosti:

(i) Zaha1ovacíľozr'aha rozdělované společnosti k l. la'ětnu zo14 byla sestavena z ŕldajů r1kázaných

rozdÉlo.ĺ,anou společností k đatrr účetní zár'ěrlq', z níž by'la následně v-vloučena odštěpovaná část

jmění rryčleněného v divizi nepľovozních aktiv.

(ii) Základnĺ kapitál ľozdělované společnosti v půr'odní rýši 48l ooo tis. Kč b1'l snížen na ľýši

óo ooo tis. Kč a jeho zbývající iýs. uyl" převeđena v zahajovací rozvaze đo položĘ Ikpitálorć
fondy.

(iii) Kapitálor,é fondy rozdělované společnosti byly nastar'eny na vj'ši l9t 644 tis. Kč. Původní

kaiitálové fondý ve výši ózs oo_o tis. Kč byb navýše1ľ o-přer'edenou část z rezeľynfüo fondu

u"ii'si lr 468 tis. Kč. Násĺedně byly tyto kapitálové fondy sn-íženy o odštěpovanou část jmění

vyčleněného v divizi neprovozních ułti" o výši ąąl3z3 tis, K9, dále by'la uhľazena ztľáta minulých

lět ve ýši 319 389 tis. Ifu a uhrazena ztrátazaobdobí končící 3o. dubna zo1ą u'kázaná
v rozděiováné spólečnosti ve výši 159 213 tis. Kč a to z pľostředků snížení základního kapitálu

ve výši +zr ooďtis. Kč a ve zbývající rýši z prostředků snížení kapitálo\rých fondů.

3.2. ostątní složIq aktíu apasíu rozdělouané společłtostĺpo uyěIenění
o dš těp o u ané ě &s tí jmění

Rozdělovaná společnost si ponechala veškeľé složĘ svých aktiv a pasiv vylľázané ve své účetní zár'ěrce,

a to na stejnýcir položkách iozvahy, na kteých byly evidor'ányu společnosti k 3o. dubnu zor4 ponížené

o odštěpovańou část jmění lyčleněnou v divizi nepľovozních aktiv.

Rozdělovaná společnost si ponechala veškeľy majetek, záyaĄ' a složĘ časového_ľozlišení.lykázaných

* aktivech ľozdělované spoiečnosti, a to na stejných položkách rozvah1', na kteých byly.er'idovány

u společnosti k 3o. dubnu zor4 ponížené o od8těporänou část jmění vy-členěnou v divizi neprovozních

aktiv.

Elect'o woľld s.ľ.o.
k lo. dubnu zor4

ođštěpovaná
ěĺíst - dĺvize

nepľovozních
aktiv

Eliminace
a dďší
úpľaw

Zahajovacl rozvaha
k r. květnu zor4AKTIVA (ľtis. Kč)

Sofhvare

Stav'Ę
Samostatné mol'ité věci a soubory

moĺ'id.ch věcí

N edokoněený dlouhodobý hmotný'

majetek

z236
53 387

6T 177

o
o

o

o
o

o

o

o

z 236

$ 387

| 227

i6 273

o

-36 zz3

6z 177

| 227

o
ovládaných a řízení'chosobáchPodílv r'

róo 3oo -s6 273 t24027maietek
7hožj

Dlouhodobé poskytnutć zálohy

oďožená daňová pohledár'ka

PohledávĘ z obcho<lních r"łahů

PohledárĘ - ovládající a řídĺcí osoba

PohledávĘ za spoleěnĺĘ

IGátkodobe posĘtnuté álohy
Dohadné účĘ aktirní

Jiné pohledavkv

Penízn

348 413
Lo 527

41892
53 ó9o

330 239

5?64
7 879

12 609

5

9 4r3
53 52r

o
o
o

-16 ą86
-330 239

-5768
o

-4 93s
o
o

-53 52r

o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

348 413

10 527

4t 892

37 204
o
o

7 479

7 668

5

94l3
o

Účty v
873 qso -410 q4g o Á6a oo1oběžná aktĺva

t8742 o o 18742p5|{ądy příštíchoMobĺ
t8?42 o o tBi42časorć ľozlišcní

AKTTVA

5
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Electľo V.oĺld s.r.o.
Přĺloha účetní závěrk1
za ľok končící 30. dubna 2clt5

PÁStvA (v tis. Kč)
Elccľro lVorld s.r.o.

k go. dubnu zor4

oďštěpovaná
část _ divĺze

nepľor'ozních
aktiv

Eliminace
a další úprarry

Zahajovaci rozĺ'aha
k r. kr'ětru zora

äklađní kapitál
Kapitálové fond5'

Rezerr'ní fond

Neuhrazená ztľáta minulj'ch let

Vj'sledek hospodaření běžného

účetnĺhĺl <ibdclbí

48r ooo
67s ooo

u 4ó8
-319 389

o
-447 222

o
o

o

-42r OOO

-46 84
_tl 4ó8

319 389

1Ęq 2r1

60 ooo
r8l ó44

o

o

-rĘq 21?

VlasÜrí kapitáI ó88 8óó -/t^7 222 o zan 6d-a

ostatnĺ rezervy

ZávazĘ z obchodních rztahů
7Áv azlg, k zaméstnanců m

ŻávazĘ' ze sociálního zabezpečení

a zdravotního pojištěnĺ

stát - daňové á\'azlv a dotace

Irłátkodobé přijaté zálohy

Dohadnó účr1* pasírní
Jiné závazlo'

270

246 zo4
11 O3r

o

o
o

o

o
o
o

o

o
o
o

o
o
o

o
o

270

246 2o4

1r o3r

6 ą3l
28896

754
6t 7oB

486

6 43i
23 896

754
61 7oB

486

Cizí zdloje 35o 78ó o o ąąo z8ó

Výdaje příšťch obdobĺ

\'ínosy rlříštích obdobĺ
7 987 o

o

o
o

7 98?
5 353s 353

Časovó ľozlišení 13 340 () o 1A 34()

PAsIvACELKEIYĺ 1 ()52 992 -/LĄ7 222 o 6osłło

4. Dlouhodobý nełvnotrrú g. hĺnotný ĺno;jetek

DIouhodobý nehmotnÝ majetek DlouhođobýhmoürÝmaietek
(tis' Kč) 30. dubna 2015 lo. dubna zoĺ.4 30. dubna 2or5 ro. dubna zoĺa
Zůstatková hodnota
PřírůstĘ
odpisy v netto hodnotě

V1Ťazení v netto hodnotě (prodej)

z 236

3 r55

-1 283
o
o

3 8or

Z6
-16Ą1

o
o

t2L 79t
4 38ó

-35 3r7
-490

o

r58 rZ9

13 530
-49 9r5

.J

oZměna stavu položek

Zůstatková hodnota 4 ro8 z216 90 370
''Żl'7q1

Smlurĺrí investiční závazĘ Společnosti nebylyvýznamné a by'Ę ve standardní provoznĺ ýši, stejně jako

r'přecházejícím roce'

Údaie o opeľatĺWím leasingu jsou uvedeny v poznámce ro'

Společnost nemá majetek, kteý je zaIlžen zástarním právem.

5. Dlouhodobý finolnční mo;jetek

K 3o. dubnu 2014 byl dlouhodobý finanční majetek v částce 36 273 tis. Kč tvoŤenpodílem ve společnosti
Elěctľo World (Wholesale) k.s. Výše tohoto podílu byla 9o %. Tento podíl byl k l. květnu zor4 odštěpen,
a'ĺłastníkem tohoto podílu se stala společnost EW NA s'r'o.

6. Zősobg

Společnost vywořila opľavnou poloŽku k zásobám k 3o. dubnu 2015 ve výši ą o6ó tis. Kě
(k 3o. dubnu 2or4: 5 o88 tis' Kč)'
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Elecłĺ'o lĄĺorld s.r.o.
Přĺloha účetní závěrky
za rok končĺcí 3o. dubna zol5

7. Pohled'áuky

Nezaplacené pohledávĘ z obchodních vztahů nejsou zajištěny a żádná z nich nemá splatnost delší
než 5 let.

Pohledár'Ę'po splatnosti k 3o' dubnu zol5 činil1' 27 g47 tĺs. Kč (k 3o. đubnu 2ol4i 32 913 tis. Kč)'

oprayná položka k pohledávkám k 3o' dubnu zol5 činila 7 757 tis' Kč (k 30. dubnu zolĄi 2 oz3 tis. Kč).

Dohadné účĘ'aktivní představujĺ zejména nerýakturor'ané bonus1'p\'ĺroucí z obchodních pođmínek,
očekávané kómpenzaci za poškozené zboži a dále pak provizi za zpľostředkování posĘtnutí úr'ěrů
zákazníkům.

8. wastní kolpítůl
Společnostje od rr. sľpna zor4 plně r'lastněna společností NAY a.s., zapsanou v Slovenské republice,

kteľá je zároveň i mateřskou společnostĺ celé skupiny.

Do rr' sľpna zo14 byla jedinj'rn společníkem Společnosti s podílem roo % na základním kapitálu
společnost DSG or'erseas Investments Limited se síđlem Maylands Avenue, Hemel Hempstead,

HeľtfordshireHPz/TG, Spojené kľálovsM Velké Bńtánie a Seveľního Irska.

Společnost se změnou své zakladatelské listiny podřídila zákonu o obchodních korporacíchjako celku
(viz poznámka l) a ryužila možnosti nevytvářet por'inně rezen rrí fond, což zároveň umožňuje
zaHädatelská listina Společnosti' V1'tr'ořený rezen'ní fond ve ýši rr ą68 tis. Kč byl převeden do ostatních
kapitálolých fondů.

Dne z6. ledna zo15 jediný společník v plisobnosti valné hľomady schválil účetní závěrku Společnosti

za účetní období končící 3o. dubna 2c14 a ľozhoď o úhradě ztráty ve ýši r59 213 tis. Kč z pľostředků

sn íŽení základního kapitálu.

Dále dne z6. leĺ]na zor5 jediný společník v působnosti valné hromady schválil taktéž zahajovací rozĺ'ahu
Společnosti k r. květnu zol4.

g. Rezerug

(tis. Kč) lo. dubna zors eo. dubna zora

Rezerva na záruční opravY a reklamace r 933

329 z6q.Rezen'a doľolenou

Rezeľw celkem z262

lo. Zűvuka g'budoucí zôuazleg

ZávazĘ z obchodních rztahů a jiné závazĘ nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají
splatnost delší neŽ 5 let.

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zđrar'otního pojištěnĺ ani žádné jiné

závazĘ po splatnosti k finančním úřadům či jinjĺn státním institucím.

Závaz|<y z obchodních rztahů po splatnosti k 3o. dubnu zor5 činily z 768 tis. Kč
(k 3o. dubnu 2o|4i 4 ąsq tis. Kč).

2,,o
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Electro VTorId s.r.o.
Přjloha účetní ávěrky
za ľok končĺcí 3o. dubna zol5

Celkor,á ýše závazkű nezahrnutych v roz\:aze' kteľá lychází z uzarřených smluv o operati\ním pronájmu

k 3o. dubnu 2015, čini}a 8zz 8oá tis. Kč (k 3o. dubnu 2oL4: 1o29 5o9 tis. Kč). Tento údaj rýadřuje
hodnotu dle alctuálního staru obihodních smlut,, kđy nájemní smloury jsou v nejdelším případě platné

až do roku 2022, nezahrnuje možnost úpľar1'/v5łepšení nájemních podmínek ani délku nájmu dle

obchodního r1jedná'r,ání. }łodnota'ĺyiaáruiĺcĺ závazek z nájemních smlu\' na následující účetní období
je r'e výš 2o7 o58 tis. Kč.

Dohađné účty pasirĺlí předstar'ují zejména neq'fakturované dođávĘ'zboží, dále také ner1'fakturor'ané

nájemné za pľóstory piodejen, energie, manažerské a logistické služby, maľketing a rekJama.

77. Dc:ň z pŕíjmtl
Daňolý nák]ad zahrnuje:

2015 2í)1/ĺítis. Kě)
Splatnou daň (lg %)

oďoženou daň

o o

-238 -8 7qs

Celkem náklad

odložená daň byla r1počtena s použitím sazby daně 19 % (daňor'á sazba pľo roĘ zor5 a následujĺcí).

odloženou daňovou pohledávku (+) l závazek(-) Ize analyzor'at následor'ně:

ąo. dubna zoĺs dubna 2o7'Ä

-zrB -8 ?qĘ

ítis- tr(č)

oďožiený daňoý ár'azek / pohledár'ka ztitrrlu:
ĺozrlĺ]u úěetní a daňor'é zůstatkové hodĺoł majetku

opravné položĘ k pohledávkam

oprar,né položĘ k zásobám

ýdajů příštích období

Rezerrl'
dohadu ročních bonusrl

18 682

1 47Ą

772
6ó5

430
o

20 rO7

14 903
384

967
I 517

59

231

2i 831nulÝch letdaňové ztráw mi

ČistrÁ odložená daňová pohledávka 42 130 ar 8qz

Potenciální odložená daňová pohledáv'ka při uplatnění všech dočasných ľozdílů by byla \'e výši

8z s6s tis. Kč k 3o. dubnu zois G 3o. dubnu 2o1'4i 57 rr8 tis. Kč). Pľotožejejí úplné uplatnění

utođár'"no.ti nání pľavđěpodobné, je zaúčtolaná pouzejejí část dle finančního plánu Společnosti,

kteý předpokláđá r1łlžití pouzejejí ěásti (tyka se zejména daňových ztľát). Přijejím lýpočtu
k 3o. đubnu 2015 a 2014 byla použita sazba daně z příjmů 19 %'

72. Tržby
Vjnosy z pľor'ozní činnosti byly tvořeny členit následorně:

30. dubnazors Bo. dułrna zora(tis. Kě)
Maloobchodnĺ tržbv - tuzemsko 3 248 s28 3 435 337

tržbv - zahranĺčĺ 95 t27 2075Maloobchodnĺ
r gĺr óss ?, /L27 aĹzT'lžby za zbożi

Marketingové aktivig'
Manažeľské sluŽby

Slużb1'ostatní

69 z4ą
127?4
2379

3795

31 435

4t 226

6 933
7 oqóDoprava

služeb cclkem 88 r92 8ó oqoTržby za
hodoMho maietku - tuzcmsko 2lo ąTržbv z orodeie dlou

\{nos}' - tuzemsko 40 Ą71 ąz ąg6ostatní provozní

v(ĺtosv - zahraničí 31 387 3q 8Ę3ostatní
71 8s8 82 aÁqostatĺrí vÚnosy celkem

3 503 915 3 óo5 854Celkem

I



Electro'1yĺĺorlĺl s.ľ. o.
Pŕíloha účetnĺ zal'ěľky
z-a rok krlnčící 3o. duľrlla zol5

ostatní pľo\'ozní rýnosy jsou tvořeny především proĺüemi za zprostředkování pojištění

a spotřebitelsĘch úvěrů.

lg. Zciĺněstnolncí
Pľůměrrrý přepĺlčtený počet

(tis. Kč) zaměslrranců během

2

Vedcní Společnosti

ostätnĺ

33 387 47 740 26 26

r. kl'ětĺla 2014 - 11' sĘrna2ĺ114 - Celkem za obđobí Cclkem za období

Vedení Společnosti zahrnuje vedoucíjedrrotlilych prodejen, lľcholné vedení společnosti a opľoti údajům

'' pr.áa{""ĺ obťlobí také veđoucí jednotlĘch úseků centrály'

Jednatelům Společnosťi ani ostatním vedoucím pľacorníkům neb5;l1'poslqytnuty žádné půjč}cy ani jiné

plnění v peněžní či v natuľální foľmě'

74. Tĺĺrnsakce se spťt-zněnúrní stĺoĺnoitní

V této poznámce jsou uvedeny pouze rýznamné transakce se spřízněnými stľanami' přičemž tľansakce

jsou ľozděIeny s ohleaem n" žńcno ulá.t.rru" śpoteěnosti v pńtcľ,u účetního období - rü poznámka 8'

1(). dubna

Výnosy
Prodej zbož.í

Proclej sluŹeb

ostatní vjĺrosy-

t40
ro 78o

t 4t6
o

6z 4tB
5723

550
o

ó2 558
ló 5o3
t 966

o

o

58 7óo
1 595

Náklady
Nákup zboží

Nákup služeb

ostatní náklady

?61 4zo
25322

Z6

rB 7o4
r 382

373

78o tz{
267o4

449

1t

2 532 35o
z 662

22t
oA ą2oo Ä ą2o

nákladv I 28ĺ8

Spoleěnost rrykazovala Ę'to zůstatĘ se spŤízněný'ľri stranami

Poľrledrńr'Ę
PohledávĘ z obchodních vztahů

ostatní pohledávK}Ę

2633 17 373

5768o

o

3 2ó3 ą8o

7Ávaz|ry
ZávazĘ z obchĺrdních lztahů

ostatní ávazĘv

I Lzr
o

249 o50

171 203

o

o
Přiiatéoůičkv- EW NA s.ľ.o.

Půjčka byla přijÍmána v Kč za standaľdních podmínek v rámci Skupiny, zpľavidla s měsíční splatností'

ĺ'áe"nu 
"ańađní 

tržní marží s připočtením rM PRIBoR'
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ElectłoWotlds.r.o,
Příloha účetnĺ záYérky
za ľok končíct 3o. dubna zor5

75. odměnaoudĺtorslc é spoleülostí

Celková odměna auditorské spoleěnosti PrícewateľhouseCoopers Audit, s-r.o. za por'inný-audit účetní

;G;ky ; ji'a o.,cĺovací siu-zb} 
"" 

ĺ'ĺetnĺ obđobí končící 3o. dubna zor5 činila r ogg tis. Kč'

16. PoteneíűlnlzůuazĘ
Vedení Společľrosti si neđ vědomo žádných potenciálních závazkrl Spoleěnosti k 3o. đubnu 20$ a 2014'

Společnost má k 3o. đubnu eor5 yystavené třĺ-bankovní záľuky na zajištění závazkrl z nájemní& smlw'

v cclkové výšĺ re rzz ti.. xĺ inu"n pr"p"ľt"ry kuľzem k 3o. đuĘu 19rs). K 3o. dubnu zoĘ měla

špor*ná.t ú"t"u"''e u"niiońi 
'ĺi.ĺ.y 

n celkové výší 8 8gs tis. Kč (EUR přepočteno kuzem

kAo. dubnu zor4).

17. Nősledné udótlostí

Po ľoaĺahovém dĺri nedďlo k žadným událostem, kt€ľé by ĺněly významný đopad na úěetní závěrku

k 3o. đubnu zor5'

z9' čeľvna eor5

Roman
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29. ěeľ-ven 2015

Zptálĺľa ovztazich

společnosti

Electľo Woľlđ s.ľ.o.

podle ustanovení 5 8z zákona o obchođních koľpoľacích

za účetní období r. května 2ol4 - 3o' dubna zor5



Jednatel společnosti Electro Woľld S.r.o.' se sídlem Chlumecká r53r Praha g,IČ z64 88 36r, zapsané

v obchodním rejstříku ".á.ne* 
MěstsĘm .ouá"'n v Pľaze, oddíl Ć, r'ložka 8ssgo (v této zprávě též jen

"Spoleěnost.'; 
zpracorrainásledující ,ira'o iirtirĺch ve smyslu ustanor'ení $ 8z zákona č' 9olzolz Sb''

zákon o obchodních k";pđilhiäĺi.í." ,,żar.o" á otchoáoĺ"ł' koľporacích"), za účetní období

i. wetno"o'4 - 30.dubna zor5 (dále jen ,,Rozhodné období")'

1.

1.1

7.2

Stľuktuľa rztahů
Podle informací dostupných jednateli Společnosti jednajícím-u s péčí řádného hospodářeb1ła

Společnost po pře.,áznáł'Já.i no'ľ'oaného obdobĹ konkľétnc.ođ rr. srpna zo14, součástí skupiny'

ve lrteré je ovládající o.ouou NÁv a.s' (dá]e jen ,,Skupina"). u{aje 9 
osobách ná]ežejících do

Skupin1,se uvádí t go.'d'b"" ;;';; ; io dle"informac^í dostup_nýih statutárnímu orgánu společnosti

ĺ"ä'ä:ĺäĺ*" ' 
pceiĺäá.ži'ä^Ĺ".p"ääĺ". stnrktura rztahů ve śkupině je graficĘ znázorněna ĺ'Příloze

č. ĺ.

Společnostbyla do rl. sľpna 2014 součástí skupiny Dixons Retail plc'

oĺ'ládající osoba

NAY a's., se sĺďem Tuhovská ĺ5, iđentifikačnj číslo 35 7gg 487, zapsané v obchodním Ęstříku
vedeném okľesním -;ä;;; B"áli'ü;ě I., oddíl sa, 

"1ozka 
t64olB (v této zprálč též jen 'NAY a's"'

nebo ,,ovládající osoba") přímo ovládá spoiuenośt a byla p9 přer'ážnou část Rozhodného období'

tá"d'et"c ođ ir. srpna zoi4li"aĺoy- společníkem Společnosti.

l)o rr. sľpna zor4 byla jedinjłn společn-íkem Společnosti s pođílem roo% na zák]adním kapitálu

společnost DSG oversäas iníestments l,imiteďse síďem lrłaylands Avenue, Hemel Hempstead,

ií".ĺáia'ľ'ĺ.e Hpz ĺG, síojené královswíVelké Bľitánie a Seveľního Iľska'

Úloha Spoleěnosti ve Skupině

Hlar,ĺrí úlohou Společnosti ve Skupině je maloobchodní a internetoý prodej elelłÍrospotřebičů na

českém trhu.

Způsob a prostředĘ ovládání

K ovládání Společnosti dochází zejména pľostřednictvím rozhođor'ání na valné hľomadě Společnosti'

Přehled wzájemných smluv v rámci Skupĺny

Smloury uzavřené mezi Společností a ovládající osobou 'Ťjilľi osobami ovládanými ovládající

o.ouou, t t"'é b1Ę v tastĺ hozhodném obdobi do rr' srpna zor4 platné:

Společnost Electro World s.r.o. odebírala na základě uzavřené smlourry zboží (spotřební elektľoniku)

;ä;řĚ;"'ti Elzuđŕ-Ňônolc łs, organizačnĺ sloŽka (Supply Agreement)'

Dále byla v platnosti smlouva uzavřená se společnosti n]Ęoľ ASA (Management Service Agreement)

'"*cÝĹ"a 
nä po.ĘtŇ7íiiľ 'l"z.t 

a poľadänsĘch služeb ze stľany Elkjop ASA'

obdobné smlouvy na posĘtování s]uŽeb 29 stľany Eleetľo ryťd s'ľ'o' byly uzavřęnJ 9e .

společnostmi ELzuóŕŃ-öRDlc As, organiza8ní śloŽku, společností Electľo Woľlđ (Wholesale) k's'

á'.p"l.ĺ""'tí rlectro woňá ĺsrá"* neíublic) s.r.o. (Manágement Service Agreement)'

Společnost měla uzavřeny 9 
Ds_G-ReĘil Limited také Central Seľl'ice Contľact (Smlouru na centľálně

prováděné služby) a oi.łsionai Seĺvice Contract (Smlouvu 1a s|uŽby prováděné na úromi đivize)'

Na aáHadě těchto ;Ĺ';";'ly p'o""acoy o"tr. .lozty u oblasti pojistného, měnoých ľizik apođ'

Smlouvy uzarŤené mezi Společností a ovládající osobou'ŤjiTľi osobami ovládanýni ovládající

ä'äu*, Li".e uýy.'Jí'tĺ nozhodném obdobi od rr. srpna zor4 platné:

Společnost uzavřela v pľůběhrr části Rozhodného období od rr. sľpna zor4 smloulu o spolupráci

s ol'láđající osobou'

2.

3

4.

4.t
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Společnost neměla tlzavŤeny žádné další sľrJoury s oĺ'ladající osobou- nebo jinými osobami . -
oi'laáaní-i ovládající o.obou, r1jma těch, které v rámci ľozdělení odštěpením přešly na společnost

EW NA s.ľ'o.

Pujčka b.via posk1tor,ána od společnosti EW },1_A s.ľ'o' i/ r. zot4lzol5 za standardních pođmínek

"iä*.i śt"lr!n1,'"zn.rou'u 
' 
ňě'íě.'ĺ splatností, úročen1'se zákiadní tržní maĺží s pŤipočtením ĺM

PzuBOR.

Přehled jednĺłní uěiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných
osob

Během Rozhodnéhc obđobí učĺnila Společnost na popud or'ládající osoby nebojí ovládaných osob

nĺze ,,.,.d"nc jeđnání, která se týkala majetku přesähujĺcĺho to % v]astního kapitálu Společnosti,

iááy 
". 

ił'sĺ pŕesahující 6 zg6 tii. Kč zjišiěné pôđl. poślední účetní uzávěrĘ sestavené k

3o. dubnu zor5.

o Dne 12. srpna zor4 schválil jednatel společnosti záměr rozdělení spol:čnosti foľmou

ooštěpení se r,znikäm nor'é špo}ečnosti s ručením omezenj'm s rozhodným dnem

k l. květnu 
"oi4, 

nn zák]ađě kteľého se z výše uvedené společnosti odštěpila část jmění

vyčleněného v dir.ĺzi nepľovozních a}łtiv do nové spoiečnosti EW NA s'r.o.

. l)ne z6. ledna pors byló jediným společnikenl Společnosti schváleno, že:

,, Zák1aJní L"pitaí Spoiečnôsti v původní ýši 48r o.oo tis. Kč byl s{ž9n na ýši
oo oooiĺ'- ŕĺ u;"L 

"b"u-uiĺcí 
výše byla pí'er'edena do položĘ' Kapitálo_vé fonđy.

.' Kapitá'love fonđý b/y nästäľený na výši r8l 644 tis.-Kč. Původní kapitálové fonđy

u" iýlĺ ozs oooil.. ŕĺ byiy nar1šeny o přer,'e_denou část z rezeľvního fondu ve ýši
rl +os tĺá.'rč. Následně'býly ąio kapitálove fondy-sníženy o odštěp-ovanou Ťst
jmĚnilyčleněného v diviá nepľor'oźních a]<tiv.o pŠĺ +ąz zzz tis. Kč, dále byla

ut'.u'"ĺu ł.ĺta minulých let ve ýši 319 389 tis. Kč a uhrazena ztráta za období

lo"eí.i áo. dubna zor4 r'1'kázanív ľozdělované společnosti ve qůši r59 213 tis. Kč

a to z pňstreahi sníženĺ základního kapitáJg ve výši 421 ooo tis' Kč a ve zbývající

v-{'ši z prostředků snížení kapitálových fondů'

" Prodej a nákui zboźj v rárĺci Skupiny dle smluv uvedených v bodě 4'
. PosĘłnutí a p'Ęetí půičĘ r, rámci Skupiny d]e smlu' uvedených l' bodě ą.

PosouzeIrí újmy a jejího vyľormání

Na základě smlrrv uz.avřený'ch v Rozho'Jnérn období nrezi Společností a ostatními osobami ze

śk''i* ani jirrý-ch jednár,i, kteľá bvia v zájrnu.nebo na popud těchto osob uskutečněna Spoleěností

" 
Rózhódnem ouaotĺ, Společnosti nerzrrik]a žádná újma'

Hodnocení ĺztahů a rizikv rámci Skupiny

Hodnocení výhod a nevýhod vztahů ve Skupině'

Společnosti qplývají z účastĺ ve Skupině zeiména ví'hody. Skupina.je.předním maloobchodním

pioa.j""* 
"löttŕo'poi..Ĺitľ' "u 

česťém i sĺôvenském trhu disponujĺcí silnou obchodní značkou,

i ĺ"Ĺđzteĺĺ spoiečńusi"eiurénapři uzavírání obchodťl se sr1łni dodavateli a s1ĺreľgiemi při

vyjeđnávání óbchodních podmínek pľo celorr Skupinu'

Společnosti nev1plývají z úćasti ve Sl<upině nerýüody'

Ze rztahů v ránrci Skupinv nepl1ĺrou pľo Společnost žádná rizika'

6

7

7.1

29. čeľ\ryIa 2015

finančnílřerlitel

Strana 3 ze 3



P íloha č. 1

roo% LOO%x@%

ffiffi

ffi

ffiffi


