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Představení společnosti Electro World

Electro World s.r.o. (dále jen ,,Electro World") je jedním z největších multikanálových
řetězců, specializujících se na prodej spotřební elektroniky, výpočetní a telekomunikační
techniky, dále domácích elektro-spotřebičů, veškerého příslušenství a doplňků k nim, a to
včetně poskytování všech souvisejících služeb.

Firma pod značkou Electro World vstoupila na český trh v roce 2oo2, kdy otevřela svou první
velkoformátovou prodejnu, v pražském nákupním centru Metropole
Zličín. Ve své obchodní strategii se hlavně zaměřuje na špičkový
zákaznický servis a sluŽby, široké portfolio nabízených výrobků a příznivé
ceny' Její oblíbenost u zákaznické veřejnosti potvrzuje
i sedmkrát získaný titul obchodník roku v kategorii prodejce elektro nebo
to, že pro rok 2016 a 2017 Electro World získal ocenění''Superbrands'''
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Na začátku finančního roku ŻoI4/2oL5 došlo
k převzetí společnosti Electro World novým
vlastníkem, kterým se stala skupina NAY a.s.,
největší obchodní řetězec se spotřební

elektronĺkou a spotřebiči pro domácnost na Slovensku' Tímto spojením tak vzniká významný
regionální subjekt s velkým potenciálem budoucího rozvoje.

Ve finančním roce 2o76/2ot7 se Electro World soustředil ve svém podnikání zejména na
následující priority:

1. optimalizace prodejní a distribuční sítě

Po převzetí Electro Worldu společností NAY a.s. odstartoval komplexní proces optimalizace
procesů. V rámci regionu došlo zejména ke sjednocení a zefektivnění celé logistiky, tedy
procesů v oblasti skladování a distribuce zboŽí. Součástítohoto procesu byla implementace
zcela nového ĺnformačního systému, PoS systému a nové platformy ĺnternetového obchodu
v předchozích obdobích' Tento trend bude i nadále pokračovat například tím, že v nejbližší
době je plánováno sjednocení všech informačních systémů napříč celou skupinou, což zajistí
ještě větší a lepší efektivitu všech procesů.

Síť maloobchodních prodejen Electro World i nadále pokračuje v naplňovánísvé dlouhodobé
strategie plného zaměření se na zákazníky a na co nejlepší uspokojování jejich potřeb.
V rámci této strategie probíhal v uplynulém finančním roce proces přizpůsobení
a zefektivnění fungování celé prodejní sítě, jehož cílem bylo poskytnout zákazníkům
komplexní nabídku zboží 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 opět rozšířily v uplynulém období svou nabídku o nové produkty.
Zákaznĺkům je na prodejnách, kromě široké stávající nabídky, k dispozici např. stále se
rozšiřující sortiment produktů pro dům, zahradu a volný čas a také nově vznikající kategorĺe
"sm a rthom e".

Kombinace velké prodejní plochy, nových produktových kategorií a stále rychlejší
technologické inovace nabízených výrobků umožňuje zákazníkům představit modernítrendy
a technologie v ucelených expozicích, které jim navíc názorně demonstrují možnosti
budoucího používání. Zákazník si tak velmi snadno může udělat představu o výhodách, které
mu nový výrobek může přinést v každodenním životě.
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Electro World pokračoval s podporou věrnostního
programu, který se během uplynulého finančního roku
úspěšně rozrůstal a současně čítá již přes 200 tisíc členů.
V rámci věrnostního programu zákazník opětovným
nakupováním zboží sbírá body' Ty může později využít jako
slevu při některém ze svých dalších nákupů. Ruku v ruce
s věrnostním programem se nese koncept ''Bez starostí'',

Electro World ve svých provozovnách také neustále rozšiřuje a zkvalitňuje portfolio sluŽeb
pro zákazníky. Kromě těch standardních, jako je např. závoz domů či nabídka splátkového
prodeje, je to např. ĺnabídka speciální služby,,Happy Care", která umožňuje pojistné krytí
i nad rámec běžné záruky, tedy pro případy neúmyslného poškození výrobku 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 možnosti nechat si zakoupený výrobek
zprovoznit a nastavit přesně podle individuálních přání a potřeb zákazníka. Tato služba je
k dispozĺci pro široké spektrum výrobků (televizory, telefony, počítače, navigace, apod.).
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který mimo jiné přináší věrnostnímu zákazníkovi možnost využívat výhody jako ''Vyměňte",
v rámci které zákazníkovi Electro World nabízí bezstarostnou výměnu produktu do L 000 Kč
bez zasílání do servisu komfortně ihned na prodejně, či ''Přestaňte'' díky níž zákazníci již
nemusí hledat účtenky, protože jim je Electro World uschová v elektronické podobě'
V uplynulém finančním roce se tento koncept mimo
jiné rozšířil o další službu ''Reklamace z pohodlí
domova'', která věrnostním zákazníkům přĺnáší další
komfort v podobě možnosti vyřídit reklamaci, hlavně
velké bíle techniky, z pohodlí domova a bez dalších
starostí, kdy se Electro World postará o vše ostatní.
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Propracované škoĺící a rozvojové programy pro zaměstnance, zavedení nových principů do
manažerské práce vedoucích pracovníků a intenzivní následné ověřování kvality práce
personálu prodejen pomocí pravidelně prováděného ,,mystery shoppingu" a dalších forem
průzkumu, přispěly k vyšší profesionalitě prodejců.

V rámci uplynulého finančního roku došlo také k úpravě odměňovacího systému pro
pracovníky prodejen, kterýtaktéž přispěl ke zvýšenímotivace prodejců zajistit zákazníkovi co
nejlepší výběr produktu a souvisejících služeb.

To vše se pozitivně projevuje na již
tradičně přáteĺské atmosféře
v prodejnách a na celkové
spokojenosti zákazníků, kteří Electro
World každoročně ohodnocují
v průzkumu lncoma-GfK jako
prodejce sjedním z nejlepších
nákupních prostředí v segmentu
elektroniky.
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Všechny tyto kroky jsou i nadále pozitivně přijímány i ze strany dodavatelů a přispívajítak ke
vzájemné silnější a efektivnější spolupráci.

3. Mu!tikaná!ová synergie

vÍÍaÍÍE NA t{ovÉM ELEcTnowoRLD.cz

Electro World nabízí prodej zboží přes internet v České
republice již jedenáct let' Aktuální platforma webových
stránek, která přináší moderní design, vysokou
interaktivitu, sofistikované možnosti filtrování
a vyhledávání produktů, byla v uplynulém finančním
roce nadále vylepšována a byl kladen důraz na její
neustálý rozvoj s cílem, aby zákazníkům přinášela co
nejlepší nákupní zážitek. Vedle běžného závozu
objednaného zboží, má Electro World navíc své
prodejny k dispozicijako tzv. pick-up místa, kde si může
zákazník nakoupené zboží vyzvednout ihned po
objednání prostřednictvím internetu. lnternetový
obchod je nejrychleji rostoucím prodejním kanálem a co
největší synergii mezi kamenným a internetovým
prodejem věnuje Electro World stále velké úsilí.

Electro World také pokračoval v rozvoji služeb, které zajišťuje Call Centrum - Linka
zákaznických služeb, v rámci něhož došlo v uplynulém finančním roce k dalšímu zefektivnění
a integraci, jelikož jeho služby jsou nyní nově zajišťovány tzv. ''in house'', tedy vlastním Call
Centrem v rámci skupiny a již nenívyužíváno služeb třetích stran, což se pozitivně projevuje
jak v jeho samotné efektivitě tak i kvalitě poskytovaných služeb' Zákazníci mají možnost při
zavolání na tuto bezplatnou lĺnku nejenom získat veškeré informace o zboŽí, technologiích,
parametrech, apod., ale mohou se informovat i na stav řešení své reklamace, vyřídit
reklamaci z pohodlí domova, či zjistit dostupnost zboží na konkrétní prodejně, nebo si zboží
prostřednictvím Call Centra rovnou zarezervovat a následně vyzvednout na prodejně,
zvolené podle zákazníkova přání.
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4. Budoucí plány

Electro World se chce jednak soustředit na další rozšiřování služeb a věrnostního programu,
díky kterému by i nadále měla být budována co největší základna věrných a spokojených
zákazníků. Zároveň chce Electro World přinést zákazníkům v nejbližší budoucnosti i větší
nákupní zážitek. V prodejnách se již postupně začíná zavádět získávání technických
a produktových ĺnformací pomocí tabletrj, díky čemuž se stává nakupování na prodejnách
atraktivnější i pro mladší generaci, pro kterou je tento druh získávání informací již zcela
přirozený' A v neposlední řadě se Electro World soustředí na expanzi a bude pokračovat
v optimalizaci velikosti prodejních ploch stávajících prodejen v lokalitách, kde to bude dle
prováděných analýz a obchodních jednání vyhodnoceno jako možné a ekonomicky efektivní.
V rámci této činnosti je již nyní možné zmínit projekty pro prodejny v Nových Butovicích,
Mladé Boleslavi a Čestlicích, které byly, respektive budou realizovány a dokončeny ještě
v rámcitohoto kalendářního roku.

5. Vlastní kapitá!

Mateřská společnost NAY a.s. v průběhu uplynulého finančního roku kapitalizovala půjčku,
kterou poskytla společnosti Electro World, tak aby zajistĺla její finanční stabilitu a podpořila
další expanzi společnosti na českém trhu' Rozhodnutím jediného společníka tak došlo jednak
k úhradě ztráty předchozího účetního období, k úhradě ztrát minulých let a nejen
k vyrovnání záporného vlastního kapitálu, ale jeho posílení až na hodnotu téměř 80 milionů
korun a to již po odečteníztráty finančního roku2oL6lŻo1-7.

6. ostatní informace

Electro World neměl ve finančním roce 2oL6/2ot7 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
a dodržoval všechny zákony, předpisy a normy týkající se ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů.

Electro World je od srpna 2005 zapojený v systému likvidace historických elektrozařízení, na
všech svých prodejnách vytvořil místa zpětného odběru a aktivně
spolupracuje s většinou registrovaných kolektivních systémů.

Electro World nemá žádné organizační složky v zahraničí. K 30.
dubnu 2oL7 Electro World v České republice provozoval 18
velkoformátových prodejen a značkový internetový obchod
(www. e lectroworld. cz).

7. Následné události

V mezidobí mezi rozvahovým dnem a dnem, ke kterému byla výroční zpráva schválena
k předání mimo účetní jednotku, nedošlo k žádným dalším významným událostem.

V Praze dne L5. června 20].7

lng' Martin ohradzanský
generální ředitel a jednatel

Kocourek

ELECTROWORLD

ancnr re itel a jednatel
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Zpr đu a ne z őuí slého oiudítor a
spoleěníkovi společnosti Electľo Woľld s.ľ.o.
Výľokaudítora
Pľovedli jsme audit přiložené účetní závěľĘ společnosti Electľo Woľld s.ľ.o., se sídlem Chlumecká t53r,
Pľaha 9 (,,Společnost") sestavené na základě česĘch účetních předpisů, kteľá se skládá z rozvahy
k 3o' dubnu zoĺ7,ýkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích
za rok končící 3o. dubna 2oĺL7 a přílohy této účetní závěrĘ, kteľá obsahuje podstatné účetní metody a další
vysvětlující informace.

Podle našeho názoľu přiložená účetní závěľka podává věľný a poďý obľaz finanční pozice Společnosti
k 3o. dubnu zot7, jeji finanční ýkonnosti a jejích peněžních toků za ľok končící 3o. dubna zor7 v souladu
s česlcými účetními přeđpisy.

Zókladpro uýrok

A_udit jsme provedli v soulađu se zákonem o auditorech a auditoľslcjmi standaľdy Komory auditoľů
České ľepubliĘ, kteľými jsou Mezináľodní stanđardy auditu (IsA), případně doplněné a upľavené souvisejícími
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito přeđpisy je podľobněji popsána v oddílu
odpovědnost auditoľa za audit účetní závěľĘ. V souladu se zákonem o auđitoľech a Eticlcým kodexem pro
auditory a účetní znalce, vydaným Radou pľo mezinárodní etické stanđaľdy účetních (IESBA) a přijatým Komoľou
auditoľů České ľepubliĘ, jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyp|yvajici
z uveđených přeđpisů. Domníváme se, že đůkazní infoľmace, kteľé jsme shľomáždili, posĘtují dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření našeho vyľoku.

ostatní informace

ostatními infoľmacemi jsou v souladu s $ z písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve vfuoční zprávé
mimo účetní závěľku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutáľní orgán Společnosti.

Náš výľok k účetní závěrce se k ostatním infoľmacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souüsejících s auditem účetní závěľĘ seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní infoľmace
nejsou ve významném nesouladu s účetní závěľkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu
nebo zda se jinak tyto infoľmace nejeví jako významně nespľávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly
ve všech významných ohledech vypracovány v soulađu s příslušnými pľávními předpisy. Tímto posouzením
se ľozumí, zda ostatní infoľmace splňují požadavĘ právních předpisů na formální náležitosti a posfup
vypľacování ostatních informací v kontextu vjznamnosti, tj. zda případné nedodľžení uvedených požađavků
by bylo způsobilé ovlivnit ťrsudek činěný na základě ostatních informací.

Na záHadě pľovedených postupů, do míry, již dokážeme posouđit, uváđíme, že

o ostatní infoľmace, kteľé popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobľazení v účetní závěrce, jsou ve všech
významných ohledech v souladu s účetní závěľkou a

o ostatní infoľmace byly vypľacovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při pľovádění
auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme
v obdľžených ostatních informacích źädĺévýzĺamné věcné nespľávnosti nezjistili.

odpouědnost stątutórního org ánu Spoleěnosti za ilčetní zóuěrku

Statutáľní orgán Společnosti ođpovíđá za sestavení účetní závěľĘ podávající věľný a poctiý obľaz v souladu
s česlcými účetními předpisy, a za takoý rnitřní kontľolní systém, kteý považuje za nezbytný pro sestavení účetní
závěrĘ taĘ aby neobsahovala vjznamné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrĘ je statutáľní oľgán Společnosti poünen posoudit, zda je Společnost schopna
nepřetržitě tľvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní zźvérĘ záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého tľvání při sestavení účetní závěľlry, s výjimkou případů,
kdy statutární oľgán plánuje zľušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, ľesp. kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinit.

PľicewąterhouseCoopers Audit, s.r.o', Huězdouą l734/zc, 14o oo Praha 4, Česká.republika
T: +4zo z5t 7Sr t7r, F: +4zo z5z 156 111,tuua.puc,com/cz
Pricewaterhousecoopere Audit' s.Í.o., se sídlBm Hvězdova 'l7ul2c, 14o oo PÍaha 4, lĆ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze,
oddíl c' vlożka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory audilorů Ćeské republiky pod evidenčním čĺslsm 02'ĺ.
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Spoleěrrík společnosti Electro Woľld s.ľ.o.
Zpĺ źru a nezáuislého audítoľa

odpouědnost auditora za auďit li'četní záuěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěľka jako celek neobsahuje významnou nespľármost
způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zpľávu auđitoľa obsahující náš výľok. Přiměřená míľajistotyje velká
míra jistoty, nicméně není záľukou, že audit pľoveđený v souladu s ýše uvedenými předpisy ve všech případech
v účetní zźryěľce odhalí případnou existující vjznamnou nespľármost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku
pođvođri nebo chyb a považují se za vjznamné, pokuđ lze reálně předpokládat, že byjednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická ľozhodnutí, kteľá uživatelé účetní závěľĘ na jejím základě přijmou.

Při pľováđění auditu v soulađu s ýše uveđenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu
odboľný úsudek a zachovávat pľofesní skepticismus. Dále je naší poünností:

. Iđentifikovat a vyhodnotit ľizika významné nespľávnosti ťrčetní závěľky způsobené podvodem nebo chybou,
navrhnout a pľovést auditoľské postupy ľeagující na tato ľizika a získat đostatečné a vhodné důkazní
informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok' fuziko, že neodhalíme vjznamnou nespľárnost,
k níž došlo v důsleđku podvodu,je větší než ľiziko neodhalení vyznamné nesprávnosti způsobené chybou,
protože součástí pođvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepľavdivá pľohlášení
nebo obcházení vnitřních kontľol.

. Seznámit se s vnitřním kontľolním systémem Společnosti relevantním pľo audit v takovém ľozsahu,
abychom mohli navľhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli
vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontľolního systému.

o Posoudit vhodnost použiých účetních pravidel, přiměřenost pľoveđených účetních odhadů a informace,
které v této souvislosti statutární oľgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěľĘ.

o Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého tľvání při sestavení účetní závěľky statutáľním
orgánem, a to, zđa s ohledem na shromážděné důkazní infoľmace existuje ýznamná nejistota vyplývající
z událostí nebo podmínek, kteľé mohou ýznamně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě.
Jestliže dojdeme k závěru, žeIakováťyznamná nejistota existuje, je naší povinností upozoľnit v naší zpľávě
na infoľmace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto infoľmace nejsou dostatečné,
vyjáđřit mođifikovaný výľok. Naše závěry ýkající se schopnosti Společnosti tľvat nepřetržitě vycházejí
z důkazních infoľmací, Lĺteľé jsme získali do data naší zprtny. Nicméně buđoucí události nebo podmínĘ
mohou vést k tomu, že Společnost ztľatí schopnost tľvat nepřetľžitě.

. Vyhođnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěľĘ, včetně přílohy, a dále to, zđa účetní závěľka
zobľazuje podkladové transakce a události způsobem, kteý vede k věľnému zobrazeni.

Naší povinností je informovat statutární oľgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu
a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných neđostatků
ve vnitřním kontrolním systému.

r5. čenma zor7

ĘĄ.'^..
zastoupená ředitelem

Ing. Pavel Kulhavý
statutáľní auditoľ, ev. č. 1538
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7

7.7

V š e o b e cn,é. ínfo rĺno.c e

Zőklądní bl.fol'ĺnace o Sp oleěnosľĺ

E]ectľo Woľld s.ľ.o. (dále 
',Společnost") bi'la zapsána do obchodního ľejstříku vedeného MěstsĘm

soudem v Pľaze, oddíl C, vložka Bssgo dne 4. pľosince zoor a její sídlo je v Praze 9, ul' Chlumecká r53r.
H]avním předmětem podnikání Společnosti je ma]oobchodní a inteľnetoý prodej elektľospotřebičťl.

Společnost se změnou sr'é společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních koľporacích jako celku
Tato skutečnost nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dnem 11. srpna 2014.

Společnost není společníkem s neomezeným ľučením v žádné další společnosti.

2. Účetnípostupa
2.7. Záklądní zó-sady zpracouôní űěetní zőuěrkg

Účetní zá'ĺ'ěľka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice pľo velké účetní
jednotĘ a je sestavena v historicĘch cenách.

Účetním a zdaňovacím obdobím Společnostije finanční ľok, a to od r. května zo16 đo 3o. dubna zor7
(dále označeno jako ,,zol6f zoĺ7"). Minulé období Společnosti je od r. května zor5 do 3o. dubna zo16
(dále označeno jako ,,zot5f zot6").

z.z. Srouno'telné, íldaje

Na základě požadavkri novely zákona o účetnicwí a prováđěcí vyhlášĘ platné od r. ledna zo16 došlo
ke změně vykazování položek rozvahy a ýkazu zisku a ztľáty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek
s minulým účetním obđobím byly položĘ rozvahy a ýkazu zisku a ztrźtý za rok zoĺ5f zoĺ6
reklasifikovány v souladu s ČesĘm účetním stanđardem pro podnikatele č. oz4 ,,Srovnatelné období za
účetní období započaté v roce 2016".

2.3,. Dlouhodobý nehtnotný ahtnotný ĺnĘetek

Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než r ľok a pořizovací cena přelyšuje 6o
tis. Kč (+o tis. Kč) za položku, je považován za d]ouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek.

Společnost má stanoveny pľavidla také pro evidenci tzv. drobného dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku na majetkových účtech, jehož pořizovací cena je vyšší než B tis. Kč, ale záľoveň
nepřevyšuj ící ýše uvedené hodnoty.

Nakoupený đlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je pľvotně vykázánv pořizovacích cenách,
kteľé zahľnují cenu pořízení a náklađy sjeho pořízením související.

Pokud zůstatková hođnota aktiva přesahujejeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, jejeho
zůstatková hođnota snížena na tuto částku pľostřednictvím opľavné položĘ. Zpétné získatelná částka
je stanovena na základě očekávaných budoucích peněŽních toků geneľovaných daným aktivem.

Účetníieđnotka pľavidelně posuzuje případné snížení hodnoĘ aktiv, a to metođou poměřování účetní
zůstatkové hođnoty aktiv penězotvoľných jednotek (tj. jednotlĘch pľodejen) vůči diskontovanému
čistému cash flow zpol,lživáni majetku. Pokud by bylo zjištěno znehodnocení aktiv (tj. diskontované čisté
cash flow by bylo nižší než zůstatková hodnota aktiv), účetní jednotka by hodnotu aktiv snížila foľmou
oprawé položĘ, tzv. impaiľmentu.

Náklady na opľavy a údľžbu đlouhođobého hmotného majetku se účtují přímo do nák]adů. Technické
zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku převyšující částku 40 tis' Kč je aktivováno

2



Electro World s.r.o.
Př'ílĺlha účetní zár'ěrk1'
za ľok končící 3o' dubna zo17

Dlorrhodobý nehnrotný a hmotrrý majetek je odepisován s lryjilnkou pozemkťl a nedokončených inr'estic
metodou ľo\/nolněľných odpisů na základě jeho předpokládané doby žil'otnosti následujícítn způsobem:

Dloulrodobý lrclrnr<rtlrý a lrmotný nrajetek Př'edpokládaná doba žir'otIlosti
Technické zlrodnoccní budor'
Inr'cntář a r1'bar'ení pľodejen

Počítače a kancelářská technika
ostatní stľoje, přístroje a zařIzeni
Dopľar'ní prostředky

Nehmotný majetek (soft ĺ'aľe)

T-2o let
7 let

z-4 ľoky

5-6 let

5 let

3-6 let

1.
,
3.
4.
5.
6.

Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, kteľé se liší od sazeb odpočitatelných pľo daňové účely

z.4, Zősobg

Nakoupené zásobyjsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Poř'izovací cena
zahľnuje \'eškeré náklady související s poř'ízením těchto zásob (zejména dopľavné, clo atd.).

Společnost účtuje o zásobách zprisobem A. Tedy v průběhu účetního období se pořizovací cena
nakupovaných zásob účtuje na účty třídy r. V účetnictví se tak zachycuje stav a pohyb zásob r'průběhu
celého účetního období.

Zásoby (sklady zásob) jsou sledovány v samostatných sklađovych eviđencích umožňujících sledovat
dľuhy (skupiny) zásob v následujícím členění:

CE (Customeľ electľonics) - Televizory, audio a viđeo
IT - NotebooĘ' tablety, počítače, hry
MOBILE - Mobily, foto, GPS, hodinĘ
MDA (Major DomesticAppliance) Velká bílá technika
SDA (Small Domestic Appliance) - Malá bílá technika
DIY (Do It YouľselÍ) - Dům, zahrada a dílna

Společnost oceňuje ve své skladové evidenci zboží pľostřednictvím metody průměľné skladové ceny,
která se přepočítává pľůběžně při každém příjmu a vydeji jednotlivych položek zboži a to samostatně pľo
každou pľođejnu.

oprar'ná položka k pomaluobľátkoým a Zastaralým zásobám je tvořena na základě ana|ýzy obľátkovosti
zásob a na základě individuálního posouzení jeđnotliých dľuhů zásob.

z,5. Pohledőukg

PohledávĘ jsou lykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám.
opľavná položka k pochybným pohleđávkámje vytvořena na základě věkové stľuktury pohledávek
a individuálního posouzení bonity dlužníkri. Společnost neĘrrváří opľarmé položĘ k pohledávkám za
spřízněnými stľanami.

z.6. Přepoěet cí"zích měn

Transakce pľováděné v cizích měnách jsou přepočteny a účtovány během roku dle denního kuľzu ČNB.

ZůstatĘ peněžních aktiv, pohleđávek a závazkű veđených v cizích měnách byly přepočteny devizoým
kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisĘ a ztľáty
z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do ýkazu zisku a ztráý a jsou vykázány
souhrnně.
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2.7, RozdíIg Ze zÍněn tlčetních metod a opTaua chyb let ĺnínulých

Rozclíly Ze Zlrrěn účetních metod (l'četrrě đopadu odloželré claně) a opľa\y v đťrsleĺlku nespľár'ného
účtor,ání nebo neúčtor,ání o nákladeclr a ýnosech v minulýclr ílčetních obdobích, pokud jsou ýznamné,
se vykazují v položce Jiný lýsledek hospodaření minulýclr let.

2.8. Rezerug

Společnost tvoř'í rezeruy, pokuđ má současný zál,azek, je pľavděpodobné, že bude na vypořádání tolroto
závazku třeba vynaložit r'lastní zdľoje a existuje spolehliý odhad ýše závazku.

Společnost Ę'rváří ľezervu na budoucí závazekz daně z příjmů snížený o uhľazené zá|oby na daň z
příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdilvykázán jako
kľátkodobá pohledávka.

z.9. Tržbg

Tržbyjsou zaúčtovány k datu doľučení zboží ajeho akceptace zákaznikem nebo k datu uskutečnění služeb
ajsou łykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

z.ĺo.Spřízněné strang

Spřízněnými stľanami Společnosti se ľozumí:

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

. stľany' kteľé přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti'

. členové statutáľních, dozoľčích a řídících oľgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby
blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo ľozhodující vliv.

Významné tľansakce a zůstatĘ se spřízněnými stľanami jsou uvedeny v poznámce 13.

2.77. Lea.sźng

Pořizovací cena majetku získaného foľmou finančního nebo operatir.ního leasingu není aktivována
do dlouhodobého majetku. Leasingové splátĘ jsou účtovány do nákladri ľovnoměrně po celou dobu
tľvání leasingu. Budoucí leasingové splátĘ, které nejsou k ľozvahovému đni splatné, jsou vykázány
v příloze k účetní závérce, ale nejsou zaclrycenyv roTvaze.

2.72. Úrokoué. nákloLdg

Veškeľé úrokové náklađyjsou účtovány đo nákladů

2. 7 3. P oužźtí. o dhądti'

Sestavení ílčetní závěrĘ vyžaduje, aby vedení Společnosti používalo odhady a předpokiady,jež mají vliv
na vykazované hođnoty majetku azávazků'k datu účetní závěľĘ a na vykazovanou ýši ýnosů a nákladů
za sledované období. Veđení Společnostije přesvěđčeno, že použité odhady a předpoklady se nebuđou
ýznamným způsobem lišit od skutečných hođnot v následných účetních obdobích.

2.74.odloženő- daň

odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazkuv rowaze ajejich daňovou hodnotou. odložená daňová pohledávkaje zaúčtována,
pokud je pravděpođobné, že ji bude možné daňově uplatnit v buđoucnosti.
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2.75, Přehled o peněžrních tocích

Společnost sestavila přelrled o peněžních tocích s využitím nepřírné metody. Peněžlrí ekvivalenty
předstar.ují kľátkodobý likvidní majetek, kteý lze snadno a pohotově převést na předern známou
částku hotovosti'

z. ĺ 6. N ő.sledné udőlo stí

Dopad událostí, kteľé nastaly mezi rozvahoým đnem a dnem sestavení účetní závěrĘ, je zachycen
v ričetních ýkazech v případě, že Ęrto události poskytly doplňující infoľmace o skutečnostech,
které existovaly k rozvahovému dni.

V přípađě, že mezi rozvahoým dnem a dnem sestavení účetní závěľĘ došlo k ýznamným událostem
představujícím skutečnosti, které nastaly po ľozvahovém dni, jsou důsledĘ těchto udá]ostí popsány
1, příloze účetní závěľĘ, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Dlouhodobý nehĺnotttý mĘetek

(tis. Kč)
Pořizovací cena
ocenitelná pľár'a (soft naľe)

Celkem
oprávĘ
ocenitelná pľára (software)

Celkem
Zůstatková hodnota

(tis. Kč)
Pořizovací cena
ocenitelná pľára (soft ware)

Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek

Celkem
opľávĘ
ocenitelná

ĺ. květĺra zoró

ą6 ą6n

a6 s6g-

-zr gr8

-zr 9r8
zą6ąs

r. kvěüra zors

19 4.is

3 155

22594

Příľůstlcy /
přeúčtování

6 42F.

6 r',zś

-5 5oB
-55o8

PříľůstĘ/
ořeričtovĺńní

27 4L6

-3 r55

24261

Vvřazení 3o.dubnazorz

o Ę2 o88

o Ę2 o88

-27 426
- 27 Lz6
zs s6z

Vvřazení co.dubnazoĺ6

-292 ą6 ą6l

o o
-292 ą6 s6s'

o
o

-r8 -21 18

Celkem
Zůstatková hodnota

-18
41oB

2a

za6aą

5



I

I

Electro World.s.r.o.
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4. Dlouhodobý hrnotný tnajetek

(tis. Kč) ĺ. květrra zoĺ6

793 42o
297 940

Př'íľůstĘ/
př'eúčtování

z o65
z 886

2273

7 224

-6o74

- !4 773

-zo84z

PřírůstĘ /
ořeúčtování

L6z
10 360

-15OO

9 O22

- 19 Br9

- 22 57o

Vyřazení 3o. dubna zor7

o 195 485
296 zoz- 4624

2 273

- 4624 493960

- t76 538

4624 - 274 042

4624 - 450 580
43 38o

Vvřazení go.dubnazo16

- r3 3o6 r93 42o
297 940-9720

- zgoz6 491360

1g 306 - ĺ7o 464

9 720 - 263 8s3

Pořizovací cena
Stavby
Samostatné hmotné mor'ité rěci
ajejich soubory
Poslgłnuté zalohy na dlouhodobý hmotný
majetek a nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

Celkem
opľávĘ
Stavby
Samostatné hmotné mor'ité r'ěci

a iejich soubory

Celkem
Zristatková hodnota

(tis. Kč)
Pořizovací cena
Stavby
Samostatné hmotné movité rčci
ajejich soubory
PosĘtnuté zalohy na dlouhodobý hmotný
majetek a nedokončený ďouhodobý
hmotný majetek

Celkem
opľávĘ
Stavby
Samostatné hmotné mor'ité r'ěci

a ieiich souborv

o o

o

491 360

- t7o 464

- z6s Bqg

- 434357
57 ()03

r. květrra zors

206 564
297 3oo

1 5OO

5o5364

- 163 95r

- 25r O43

o

I

I

I

C.elkem - 444994 - 42389 23026 4.3/l3.87
Zůstatková hodnota go 37() 57 0()3

K vyřazení đlouhodobého hmotného majetku ve finančním ľoce končícím 30. dubna 2ol7 došlo zejména
z důvođu prođeje ľeklamního pylonu.

Ve finančním ľoce končícím 3o. dubna zo16 došlo k vyřazení đlouhodobého hmotného majetku částečně
likvidací a částečně pľodejem. A takto vyŤazený majetek likvidací, ľespektive pľođejem měl po ođečtení
výnosu z pľodeje zůstatkovou hodnotu ve \.ýši 12 52g tis. Kč.

Úaaie o opeľativním leasingu jsou uvedeny v poznámce 10.

Společnost nemá maj etek, kteý j e zatižen zástar'rrím právem.

5. Zô'soby

Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 3o. đubnu 2oĺ7 ve výši tą 914 tis. Kč (k so. dubnu
2c16:4 688 tis. Kč).
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Přĺloha ťrčctní závěľky
za rok končící 30. dubna 2017

6. Pohledáukg

Pohledár,ky po splatnosti činí k 3o. dubnu 2017 1'5 zz3 tis. Kč (k so. dubnu zo16: z5 z6g tis. Kč).

opľarłrá položka k pohledávkám k 3o. dubnu zot7 čini 5 957 tis. Kč (k go. dubnr'r zo's'6: 5 3ĺ9 tis' Kč).

Položka ,,stát - daňor'é pohledár'ky" je k 3o. dubnu zo17 tvoř'ena lradměľným ođpočtem plynoucím ze
slor'enské registrace Společnosti k dani z přidané hodnoý ve ýši 43732 tis. Kč (k 3o. dubnu zo16:
55 B16 tis. Kč).

Dohadné účty aktir'ní jsou k 3o. dubnu 2oI7 ve ýši 3o 895 tis. Kč (k go. dubnu zot6: z7 q6g tis. Kč)
a představují zejména očekár,ané bonusy plynorrcí z obchodních smluv a dá]e pak pľovizi za
zpľostředkor'ání poslq,tnutí úvěrů zákazníkům.

PohledávĘ nejsou kryĘ věcnými zárukatni a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Společnost neeviduje žádné pohledávĘ a podmíněné pohledár,Ę, které nejsou vykáztny v rozNaze.

7. Vlastní kapítőI
Společnostje plně vlastněna společností NAY a.s., zapsanou r'obchođním registru Slovenské ľepubliĘ

Společnost je součástí jediného konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je společnost NAY a.s.
se sídlem Tuhovská ĺ5, Bratislava, Slovenská ľepublika. Konsolidovanou účetní závěľkuje možné získat
v sídle mateřské společnosti NAY a.s.

Společnost se změnou své zakladatelské listiny podřídila zákonu o obchodních koľpoľacích jako celku (viz
poznámka r) a využila možnosti nevytvářet povinně rezervní fond, což záľoveň umožňuje zakladatelská
listina Společnosti.

V ľámci finančního roku zo16/zo17 byl na základě ľozhođnutíjediného společníka v působnosti valné
hľomady ze dne 3r. čen'ence zo16, respektive ze dne zB. únoľa zo17, posĘtnut Společnosti peněžiý
příplatek mimo základní kapitál ve ýši rB9 BoB tis. Kč, ľespektive ve ýši 1o]. 329 tis. Kč. oba peněžité
příplatĘ byly v témže finančním roce plně uhrazeny. S tím že pľrłlí peněžiý příplatek ve ýši r89 8o8
tis. Kč byl započten s půjčkou přijatou v minulém finančním ľoce a dľuhý peněžitý příplatek ve ýši
Ior 329 tis. Kč byl započten s půjčkou přijatou v aktuálním finančním roce.

Dne 3r. července zo16jediný společník v působnosti valné hromady schválil účetní závěrku Společnosti
za účetní obđobí končící 3o. đubna zoĺ6 a rozhodl o převođu ztrźlĘ ve ýši t87 9r5 tis. Kč do
neuhrazených ztľát minulých let.

Zároveťl dne 3r' čeľvence zo16 jeđiný společník v působnosti valné hľomady schr,álil použití pľostředků
z ostatních kapitáloých fonđů na úhľadu ztľát minulých let, konkrétně ztráty minulých let ve ýši
ĺ7g 68z tis' Kč vzniklé za finanční ľok končící 3o. dubna 2015 a taktéž ztráĘ minulých let ve ýši ĺ.B7 gĺ5
tis. Kč vznik]é za finanční ľok končící 3o. dubna zo16.

Do data vydání této účetní závěľky nenavrhla Společnost vypořádání ztráý za finanční ľok končící
3o. dubna zo17.

Společnost k 3o. dubnu zot7 vykazuje kladný vlastní kapitál ve ýši 78 923 tis. Kč.
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8. Rezerug

Rezen'a na ner1'čerpanou dor'olenou

Rezen'a ľla r'ěrnostní klub

Rezcľv5z celkem

dulrna zoĺ dubrra zor6
77

2 505

2 576

747
70 759

11 so6

g. Úuěry ą ostatĺtí zőpĘčky
Kontokorentní účet vedený u Raiffeisenbank a.s.:

dubna zor dubna zo16
Banko'ĺłrí

Bankorłrí kontokoľenĘ celkem 252 L47

zt6
216 74o

Kontokorent je úročen pohyblivou úrokovou sazbou (PRIBOR r-denní a marže ve ýši o,B % p.a.)

lo. Zőu(rukU, budoucí zőuazka ąpodnníněné, zduazky
ZávazĘ nejsou kryry věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.

Závazlq z obchođních vztahů po splatnosti k 3o. dubnu 2ot7 čini 10 681 tis. Kč (k 3o. dubnu 2016:
93 056 tis. Kč).

Celková rýše závazků nezahľnuýchv rozvaze, kteľá vycházizlzavŕených sm]uv o opeľativním pronájmu
k 3o. dubnu zor7, činila 649 zzo tis. Kč (k 3o. dubnu zo16: 689 9Bo tis. Kč). Tento údaj vyjadřuje
hodnotu dle aktuálního stavu obchođních smluv, kdy nájemní smlouvy jsou v nejđelším případě platné
do roku zoz4, nezahľnuje možnost úpravy/rylepšení nájemních podmínek ani délku nájmu dle
obchodního vyjednávání. Hodnota lyjađřující závazekz nájemních smluv na následující účetní období
je ve qýši r97 888 tis. Kč (k 3o' dubnu zot6: ĺ99 go+ tis. Kč).

Vedení Společnosti si není r'ědomo žádných podmíněných závazků Společnosti k 3o. dubnu zo17.

Společnost má k 3o. đubnu 2017 vystavené čtyři bankor'ní záľuĘ na zajištění závazki z nájemních smluv,
v celkové ýši t3 8r9 tis. Kč" (k 3o. dubnu zot6: t4 r8o tis. Kč*).
* bankouní záľttky u nonlináInic]t čôstkách U EUR byly přepočteny kurzenl ČNB k 3o. dubnlt zol7, ľesp. k 3o. dubnu zo16.

Společnost neposkytla žádné věcné záruĘ, které by nebyly r.ykázány v rozNaze

77. Tržby
Tržby Společnosti lze členit následovně:

(tis. Kč) zo16/zoĺ7 zoĺs/zoĺ6
Maloobchodní tľžby - tuzemsko 2870 SB2 2699 oS7
Maloobchodní - zahraničí

7,4 zboźí
Maľketingor'é aktir'ity
Služby ostatní

t6S7o3
ro 516

6ĺo
72O 4r3
ro 856

služeb celkern7.4

Celkem

B

862
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72. Nákląda za službg
Nákladi, Společnosti z pohleđu objerrrtt lze členit následorłrě

(tis. Kč)
Encľgie

Materiál
Sp<rtřeba mateľiálu a errergic celkcm
Náiemné
Marketing a ľcklama
Náklad5' na exteľní dopľar'u

ostatní službr'

Společnost vykazovala Ę'to zůstatĘ se spřízněnými stľanami:

(tis. Kč)
PohledávĘ
PohledárĘ z obchodních r'ztahů

Celkem
Zé*azl<y
Zár,azĘ' rłjči společnostem l' konsolidačním celku
Ztoho:

Zál,azW z obchodních r'ztahů

Přijaté zápůjčky

Služlry celkcm 43:l 401 443 934
Celkem 46j zs3 478 25o

ostatní služby obsahují zejména logistické a manažeľSké služby a náklady na ostrahu a IT.

73. Transąkce se spřízněnýmí stľo:no:ĺní

V této poznámce jsou uvedeny l'šechny rýznamné tľansakce se spřízněnými stranami. Všechn1' qło
tľansakce byly realizovány za tržních podmínek.

(tis. Kč) zol'6/zoĺ.7 zots/zotí
výnosy / Pľodeje
Prodej zboží
ostatní r{'nosy

r73 BoB

Celkem ĺz:8o8 ĺs 16o
Náklađy / Nákupy
Nákup zboží
Nákup služeb
ĹTľokor,é náklady

28 945

Celkem r88 aĺs 266 o2o-

zot6/zot7
25 544
B:oB

33 8s2
2o4 646

71.7 439

47 505
69 Brr

o

11o 155

ro2

zots/zot6
26 9s9

'7 ?F7

?a316
21o 77O
1o5 521

40 730
86 s13

3 324
n 816

tt7 B5z
r8q 6są

359 150 235 379
29 71L

1 Ęqo?20

3o.dubnazoĺ7 3o.dubnazo16

o 4 482
o 4 482

rro 257 3o7 5o6

Celkem 11O 257 3o7 so6

Zápůjčky byly přijímány v EUR a CZKZa standaľdních podmínek v ľámci Skupiny, Zpľavidla s měsíční
splatností a úročeny základní tržnimarži s připočtením lM EURIBoR, ľespektive rM PRIBOR'

74. odtněna. ąudítorské společností
Celková odměna auditorské společnosti Pľicewaterhousecoopeľs Audit s.r.o. za povinný audit účetní
závérĘ za účetní období končící 3o. dubna 2oI7 a audit pľo potřeby mateřské společnosti činila 968 tis'
Kč. odměna za jiné ověřovací služby činila z5 tis. Kč.
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75. Zaĺněstttanci

zot6/zot7 zoĺ5/zo16

Mzdor'ć náklady členů statutárníh<l oľgánrr

Mzdové náklad1, ostatních r'edoucích zalněstnalrců
Mzdor,ó nákladv ostatníclr zaměstlranců

Náklad1' na sociální zabezpečellí
ostatní sociální náklady

64o

22

6ĺą

tis. Kč
389

22 o59
772 34O

6s 4zs
4 731

22233
6gs

2BB4
-308
z 186

6 493

tis. Kč
46

21 435
153 673

59 133

4 426

26 7os
509
89r
101

449
8 4jj

75 194

17 254
-zt6 74o

6ąg

66s

osobní rrákladv celkem ó65 z6ą ggz 6lą zz8 łĺz

ostatní r,edoucí ZaIněstlranci zahľnují vedoucí jednotliých pľodejen a také vedoucí jednotlirých írseků
centľály.

Jeđnomu z jednatelů Společnosti je k dispozici služební r'ozidlo.

Jednatelťrm Společnosti ani ostatníln vedoucím pľacovníkům neb}'ly poskytnuty žádné zápůjčĘ ani jiné
plnění v peněžní či v natuľá]ní foľmě (kľomě rýše uvedeného).

76. Dc:ň z příjĺnů'
Daňoý nák]ad zahrnuje:

(tis. Kč) zot6/zoĺl zots/zotĹ
odloženou daň 2 995 5 002
C,elkenr daňový náklad 2 995 5 0()2

odložená daň byla \ypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro ľoĘ 2oI7 a následující)'

odloženou daňovou pohledávku lze ana|yzovat následovně:

(tis. Kč) 3o. dubna zoĺ7 3o. dubna zoró
odložený đaňowý záyazek (-) / pohledávka (+) z titulu:
ľozdílu účetní a daňoré zůstatkor'é hodnoĘ majetku
oprar'né položky k pohledár,kám

oprar'né položk1' k zásobám

rýdajů příštích období
ľezen' a oprarných položek

daňor'é ztľáty minulých ]et

Čistá odložená daňová pohledávka 34 13.ą tz rz8

Potenciální odložená daňová pohledávka při uplatnění všech đočasných rozdílů by k 3o' dubnu 2oI7 by|a
ve výši L37 218 tis. Kč (k 3o. dubnu 2016: Lzo o12 tis. Kč). Protože její úplné uplatnění vbudoucnosti
není pravděpodobné, je r' ľámci zásady opatrnosti zaúčtovaná pouze její část dle finančního plánu
Společnosti, kteý předpokládá využití pouze její části (týká se zejména daňoých ztľát). Při jejím rýpočtu
k 3o. dubnu 2077 a 3o. dubnu zo16 byla použita sazba daně zpŕijm&t9%.

77. Přehled o peněžrlích tocích

Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahľnují

(tis. Kč) 3o. dubna zoĺ7 3o. dubna zo16
Peněžní prostředĘ r' pokladně
Peněžní pľostředĘ' na účtech

Debetní saldo běžného účtu zahľnuté r, zäl,azcich k úr'ěrorÝm institucím
Pcníze a peněžní ckvivalenĘ celkem

rB z5r
z7 Boz

-252 ),47
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Electro World.s.r.o.
Příloha účetní zárěrĘ
za rok končící 3o. dubna zor7

í8. 
^rđsledné, 

udőIostí
Po rozvahovém dni neđošlo k žádným událostem, které by mělyýznamný dopad na účetní závěrku
k 3o. dubnu zor7.

r5. čenma zor7

Ing. Ing. Maľtin ohľadzansĘ
jednatel, generální ředitel
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15. čeľven 2oI7

Zprźwa o vztazich-

společnosti

Electľo Woľld s.ľ.o.

pođle ustanovení $ gz zákona o obchodních koľpoľacích

za účetní období od r. květnazoĺ6 do 3o. dubna zor7



q

3

4

Jednatelé společnosti Electľo Woľld s.ľ.o.' se sídlem Clrlumecká 1531 Pľaha 9,IČ z64 88 36r, zapsané
r'obchoclním rejstříku vedeném Městským sotrdetrr v Praze, oddíl C,'r'ložka Bssgo (r' této zpľávě též jen
,,Společnost") zpľacor'ali následující zpľárłr o vztazíchve Slnyslu ustanovení $ 8z zákona č. 9o/zorz Sb.,
zákon o obchodníclr koľpoľacích (dále jen ,,Zákon o obchodních koľpoľacích"), za účetní obđobí od
r. května zo16 do 3o. dubna zoĺ7 (dále jen,,Rozhodné období").

1. Stľuktuľa vztahů
Podle infoľmací dostupnýchjednatelům Společnostijednajících s péčí řádného hospodáře byla
Společnost součástí skupiny, ve kteľé je ovládající osobou NAY a.s. (dále jen ,,Skupina"). Úaaie
o osobách náležejicich do Skupiny se uvádí k 3o. dubnu 2oI7, ato dle informací dostupných
statutáľnímu oľgánu společnostijednajícímu s péčí řádného hospodáře. Stľuktuľa vztahů ve Skupině
je gľaficĘ znázornéna v Příloze č. r.

1.1

t.2 ovládající osoba

NAY a.s., se sídlem Tuhovská r5, Bratislava, identifikační číslo g5 73g 4B7, zapsaná v obchodním
ľejstříku vedeném okresním souđem v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka ń4o/B (v této zprávě též jen
,,NAYa.s." nebo,,ovládající osoba") přímo ovládá Společnost a jejediným společníkem
Společnosti.

Úloha Společnosti ve Skupině
H]avní úlohou Společnosti ve Skupině je maloobchodní a inteľnetoý pľodej elektľospotřebičri na
českém trhu.

Způsob a pľostředĘ ovládání
K ovláđání Společnosti docházi zejména prostřednictvím přijímání ľozhodnutí NAY a.s. jako
jediného společníka v působnosti valné hromady Společnosti a uplatňováním jednotného
skupinového řízení đle pravidel schválených představenstvem NAY a.s.

Přehled vzájemných smluvv rámci Skupiny
Smlouvy uzavřené mezi Společností a ovládající osobou nebo jinými osobami ovládanými ovládající
osobou, kteľé byly v Rozhodném období platné:

. Smlour'a o spolupráci s ovládající osobou ve znění Dodatků č. r a č. z' která zahľnuje podmínĘ
pro spolupráci zejména v oblastech:

o Nákupu a prodeje zboží
o PosĘrtování pođpory fungování ve formě manažersĘch služeb
o Logistické služby
o Dodání služeb
o Vzájemné půjčky
o Nákup a pľodej majetku
o Služby Call Centra - LinĘ zákaznické podpory
o ostatní marketingové příspěvĘ

Půjčka byla poskytována ođ společnosti NAY a.s. ve finančním roce 2oL6f 2cĺ7 Za stanđarđních
podmínek v rámci Skupiny, zpravidla s měsíční splatností, úľočena se základní tržni marźi
s připočtením rM EURIBOR, ľespektive rM PRIBOR.

Přehledjednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovláđaných
osob
Během Rozhodného obđobí učinila Společnost na popud nebo v zájmu ovládající osoby níže uvedené
jednání, kteľá se ýkala majetku přesahujícího Lo o/o vlastního kapitálu Společnosti, tedy ve ýši
přesahující 7 B93 tis. Kč zjištěné podle poslední účetní uzávěrky sestavené k 3o. dubnu zor7:

5
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V ľárnci finančrrího ľok:uzoĺ6f zo17 byl na záklaclě ľozhodrrtrtí jediného společníka
v působnosti valné hľonady ze dne 3r. čelr'ence zo16, ľespektive ze dtre z8. ítnoľa zo17,
posk1tntrt Společnosti peněžiý př'íplatek lnirno základní kapitál ve rýši rB9 BoB tis. Kč'
ľespektive r'e Úši 7oI 32g tis. Kč. oba peněžité příplatky byly v ténrže finančnínr ľoce plně
uhľazeny. S tín že první peněžiý příplatek ve v1'ši rB9 BoB tis. Kč byl započten s půjčkou
plYijatou v minulém finančníln ľoce a dľuhý peněžitý příplatek r'e rýši 1oI32g tis. Kč byl
započten s pťrjčkorr př'ijatou v aktuálním finančnínr ľoce.

Záľovel\ dne 3r. července zor6 jediný společník v působnosti valné lrromady schr,álil použití
prostředků z ostatních kapitáloých fondů na úhľadu ztrát minulých let, konkľétně ztráý
minulých let ve ýši r73 682 tis. Kč vzniklé za finanční rok končící 3o. dubna 2015 a taktéž
ztľáty minulých let ve vyši ĺ87 9t5 tis. Kč r'zniklé za finanční ľok končící 3o. dubna zo16.

. Prodej a nákup zboží, služeb a příspěvků v ľámci Skupiny dle smlour.y uvedené v bodě 4.

. Přijetí půjčky v rámci Skupiny dle smlour.y uveđené v bodě 4.

Všechny ĘĄo tľansakce byly ľealizovány zatržnich podmínek.

Posouzení újmy ajejího vyľorłrání
Na zák]adě smluv uzavřených v Rozhodném obđobí mezi Společností a ostatními osobami ze
Skupiny anijinýchjednání, kteľá byla v zájmu nebo na popud těchto osob usktrtečněna Společností
v Rozhodném obđobí, Společnosti nevznikla žádná újma.

Hodnocení vztahů a ľizik v ľámci Skupiny
Hodnocení rýhod a neýhod vztahů ve Skupině.

Společnosti vyplývají z účasti ve Skupině zejména ýhođy. Skupina je předním maloobchodním
prodejcem elektľospotřebičů na českém i slovenském trhu disponující silnou obchodní značkou,
zčehož,těží Společnost zejména při uzavíľání obchodů se svjłni dodavateli a syneľgiemi při
vyjeđnávání obchodních podmínek pro celou Skupinu.

Společnosti ner.'yplyvají z účasti ve Skupině neýhody.

Zevztahů v ľámci Skupiny neplynou pro Společnost žádná ľizika.

15. června zo17

ředitel

Ing. Maľtin ohľadzansĘ
jednatel, generální ředitel

a

6.

7

7.ĺ

7.2

Ing.

Stľana 3 ze 3



Příloha č. r: Stľuktuľa vztahů ve Skupině
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Electro World s.r.o.

{česká republika)

NAY a.s.
(Slovensko)


