ZSE Development, s.r.o.
Výročná správa za rok 2016

V Bratislave, dňa 29. marca 2017
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1. Orgány Spoločnosti
Zloženie
štatutárnych
orgánov
spoločnosti
ZSE
(ďalej ako „Spoločnosť“) bolo v roku 2016 nasledujúce:

Development,

s.r.o.

1.1 Štatutárny orgán
Štatutárny orgán
K 31. decembru 2016
Konatelia

Ing. Milan Rybár

1.2 Štruktúra akcionárov
Štruktúra akcionárov ZSE Development, s.r.o. k 31. decembru 2016 bola nasledujúca:
Štruktúra akcionárov
K 31. decembru 2016
Západoslovenská
energetika,a.s.

2.

Absolútna hodnota
v€
564 297

Výška podielu na
základnom imaní

Výška
hlasovacích
práv

100 %

100 %

Predmet činnosti

2.1 Údaje o Spoločnosti a predmet činnosti
Spoločnosť ZSE Development, s.r.o. bola založená 14. apríla 2003 a do
Obchodného registra bola zapísaná 2. júna 2003. Spoločnosť je zaregistrovaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.81623/B.
Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je distribúcia elektriny, sprostredkovateľská
činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby.
2.2 Predmet činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:
Predmet činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:
 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 reklamné činnosti
 automatizované spracovanie dát
 faktoring a forfaiting













prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
prenájom hnuteľných vecí
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
vedenie účtovníctva
kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích )
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez
verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
marketing a prieskum trhu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
distribúcia elektriny

3. Štruktúra zamestnancov
K 31. decembru 2016 nemala spoločnosť ZSE Development, s.r.o. žiadnych
zamestnancov (31. december 2015: 0 zamestnancov).

4. Ekonomika
Kľúčové údaje o Spoločnosti
V€
Neobežný majetok
Zásoby
Pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
Majetok spolu

K 31.12. 2016
594 683
594 683

K 31.12.2015
571 222
571 222

Vlastné imanie
Záväzky
Časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky spolu

550 786
43 897
594 683

569 876
1 346
571 222

EBIT

-17 963

-34 895

Výnosy
Náklady
VH pred zdanením
VH po zdanení (Strata/čistý zisk)

292 175
310 305
-18 130
-19 090

592
35 437
-34 845
-35 805

4.1 Ľudské zdroje
Spoločnosť nemala v roku 2016 zamestnancov.

4.2 Výhľad na rok 2017
Spoločnosť ZSE Development, s.r.o. si bude aj v nasledujúcom roku plniť svoju hlavnú
úlohu a to prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy v obchodnom centre Centrál v
Bratislave. Zároveň sa Spoločnosť bude snažiť získať do svojho portfólia ďalšie
miestne distribučné sústavy s cieľom posilniť vlastnú značku a pozíciu na trhu.
4.3 Riziká a neistoty
Spoločnosť ZSE Development, s.r.o si nie je momentálne vedomá žiadnych
významných rizík, ktorým by bola vystavená.
4.4 Významné udalosti, ktoré nastali po konci roka 2016
Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie
alebo vykázanie vo výročnej správe za rok 2016.
4.5 Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2016
Štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol vysporiadanie straty za rok 2016.
5. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
V roku 2016 Spoločnosť nevynaložila žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja.
6. Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
V roku 2016 Spoločnosť neuskutočnila žiadne transakcie s cennými papiermi.
7. Organizačné zložky v zahraničí
Počas roka 2016 Spoločnosť nemala žiadne organizačné zložky v zahraničí.
8. Starostlivosť o životné prostredie
Ochrana životného prostredia sa zaraďuje medzi hlavne priority Spoločnosti. V snahe
chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia realizuje Spoločnosť preventívne
opatrenia pri všetkých svojich aktivitách. Starostlivosť sa trvalo venuje ochrane pôdy
a vody, ochrane prírody a krajiny, ochrane ovzdušia a v neposlednom rade
aj ekologickému nakladaniu s odpadmi.

9. Účtovná závierka k 31. decembru 2016
Účtovná závierka k 31. decembru 2016 sa nachádza v prílohe.
10. Správa nezávislého audítora
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016 sa nachádza v prílohe.

