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Správnost údajů uvedených ve Výroční zprávě 2016 je ověřena členy představenstva společnosti Malá Šárka, a.s.

…………………………….

…………………………….

Ing. Helena Jenšová

Ing. Jiří Ježek

předsedkyně představenstva

místopředseda představenstva

Údaje o společnosti
Základní údaje

Obchodní firma:

Malá Šárka, a.s.

Sídlo:

Nad Markytou 728, 164 00 PRAHA 6 – Nebušice
Česká republika

IČ:

250 59 777
24. června 1996

Datum vzniku:

Rejstříkový soud: Městský soud V Praze
Spisová značka:

oddíl B, vložka 4107

Právní forma:

akciová společnost

Údaje o základním kapitálu a akciích
Základní kapitál:

33 625 069,- Kč

Počet akcií tvořících základní kapitál:

77 926 ks

Všechny akcie jsou listinné na jméno v nominální hodnotě 431,50 Kč a jsou
převoditelné po předchozím souhlasu představenstva společnosti, které při vydání
souhlasného nebo nesouhlasného stanoviska postupuje dle Pravidel pro převod
akcií, která tvoří přílohu stanov společnosti.
Akcie jsou nedělitelné a jsou veřejně neobchodovatelné.
Ve společnosti není žádný zahraniční kapitál.

Orgány společnosti
•

Valná hromada

•

Představenstvo

•

Dozorčí rada

Vedení společnosti k 31.12.2016:

Členové představenstva:

Ing. Helena Jenšová
předseda představenstva

Ing. Jiří ježek
místopředseda představenstva

Angela Manalo
člen představenstva

Galina Smoliyenko
člen představenstva

Ing. Pavel Strnad
člen představenstva

Členové dozorčí rady:

Nicholas James Remington
předseda dozorčí rady

Eva Davidová
místopředseda dozorčí rady

Kamila Le Guillou
člen dozorčí rady

Skladba akcionářů k 31.12.2016

Společnost Malá Šárka a.s. tvoří 111 akcionářů:
The United States of America:

10 %

Akcionáři vlastnící více jak 2 domy:

21 %

Individuální akcionáři:

69 %

-----------------------------------------------------------------------------------------Celkem

100 %

21%
drobný akcionář
10%
69%

velký akcionář (10 + více
domů)
velký akcionář (2 - 9
domů)

Zpráva představenstva společnosti
Vážení akcionáři, dámy a pánové,
každoročně Vás seznamujeme ve výroční zprávě s činností představenstva a
hospodařením akciové společnosti Malá Šárka a stejně tak činíme i za r. 2016.
Projděme společně všechny úkoly, které museli členové představenstva řešit
v době od poslední valné hromady.
Dovolujeme si zdůraznit, že posláním společnosti je neustálé dodržování vysokého
standardu kvality bydlení, dodržování schválených norem a také přijímání podnětů
akcionářů, které mohou směřovat ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb. Za
tímto účelem se členové představenstva scházeli nejen v pravidelných intervalech
jednou měsíčně, ale i dle potřeby mimořádně a to vždy ve svém volném čase a bez
nároku na honorář.
Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, nepodléhá zvláštním
předpisům v oblasti životního prostředí a nemá žádnou organizační složku
v zahraničí. K datu sestavení výroční zprávy si nejsme vědomi, že by došlo
k významným následným skutečnostem, které by podstatným způsobem ovlivnily
pohled na výši majetku, závazků, finanční situaci a hospodářský výsledek
společnost Malá Šárka a.s. k 31. prosinci 2016.
Představenstvo splnilo rozhodnutí akcionářů dodržet rozpočet společnosti na r.
2016 a naopak v rámci neustálé kontroly hospodaření, důsledného vymáhání
pohledávek za akcionáři a činností dodavatelů je společnost schopna vrátit část
uspořených finančních prostředků ve výši 214 749,22 Kč.
Byli bychom neradi, aby se vyskytovaly případy, že nebudeme schopni za žádných
okolností vymoci pohledávky za akcionářem a řešit vzniklou situaci soudním
sporem by bylo zcela neefektivní. Proto se snažíme být akcionářům co nejvíce
nápomocni při případné neschopnosti hradit poplatky na služby pomocí
splátkového kalendáře. Existuje riziko, že akcionář může být účastníkem
insolvenčního řízení a pak při prodeji nemovitosti v dražbě může být hromadná
akcie vyjmuta z konkursní podstaty. Této situaci chceme předejít, a proto jsme
zahájili kroky k řešení této situace, která by v důsledku vedla ke snížení kvality
služeb v Malé Šárce a zvýšení poplatků pro disciplinované akcionáře. Po poradě
s právníky a příslušnými státními orgány lze tomu předejít zápisem hromadné akcie
každého akcionáře do katastru nemovitostí formou zřízení věcného břemene a
posílit tak neoddělitelnost akcie od nemovitosti. V návaznosti na to navrhujeme
doplnit do stanov a příkazní smlouvy o zajišťování služeb ustanovení o povinnosti
akcionáře zaplatit náhradu škody ve výši ročního poplatku na služby vztahující se
k převáděné nemovitosti, pokud by akcionář převedl nemovitost na třetí osobu bez
současného převodu akcií.
Akcionáři na 26. VH v r. 2016 schválili poskytování služeb TV signálu a internetu
společností UPC. Smlouvu jsme již podepsali, ale příprava administrativních a
technických prací je dlouhodobou záležitostí a má svoje zákonné termíny. Na jaře
roku 2017 spol. UPC podala žádost o stavební povolení a podle harmonogramu
prací by tato služba od UPC měla být spuštěna na přelomu měsíců srpna/září
letošního roku. Je to náročný projekt, dlouho připravovaný a věříme, že bude také
úspěšný. Čeká nás také jednání se spol. O2 ve věci vypovězení smluv akcionářů
za poskytované služby.
V této souvislosti je rovněž nutné také zajistit úpravu EZS a PCO. Stávající systém
FBII využívá pro komunikaci s PCO 2 kanály – pevnou linku a koaxiální rozvod. Po
přechodu na distribuci TV signálu a internetu prostřednictvím spol. UPC již nebude
možné koaxiální rozvod používat. Proto jsme již zajistili instalaci nového PCO
umístěného v objektu pavilonu ostrahy a výměna se dotýká i domovních EZS.
Jedná se asi o 100 domů v areálu, 42 domů je již vybaveno systémem, který
koaxiální síť nevyužívá. Všichni jste byli dopisem informováni o výměně domovního

EZS za modernější typ komunikující přes pevnou linku a GSM nebo k doplňkové
instalaci komunikátorů, pokud chceme, aby domy byly zabezpečeny.
I nadále se zaměřujeme na bezpečnost v areálu. Pro nové akcionáře znovu
opakujeme, že areál je chráněn pomocí kamerového, systému, elektronicky
zabezpečovacího zařízení (EZS), které je nutné vyměnit a také za přítomnosti
nepřetržité služby fyzické ostrahy a vycvičeného psa. Spolupracujeme také
s městskou policií a s bezpečnostní službou mezinárodní školy v sousedství.
Můžeme tak konstatovat, že se pomalu, ale jistě snižuje výskyt krádeží a
nežádoucích osob v areálu. Neustálým problémem je parkování vozidel rodičů při
ranním svozu dětí do školy a proto apelujeme na všechny z Vás, abyste využívali
hlavního vjezdu do ISP z Nebušické ulice.
Členové představenstva se zúčastnili koncem roku 2016 veřejného slyšení MČ
Nebušice, na kterém byla projednávána výstavba požární zbrojnice v ulici K Vinicím
v současném místě čističky odpadních vod. V zájmu všech akcionářů jsme podali
ihned na Magistrát HLPM námitky, ale dle MČ Nebušice se jedná o veřejně
prospěšnou službu. I nadále budeme tuto výstavbu sledovat a jednat o co nejnižším
dopadu na kvalitu bydlení v rezidenčním areálu. Stejně tak nejsme spokojeni s
tempem vyřízení naší žádostí na odboru dopravy města snížit rychlost v ulici
K Vinicím na 20 km/hod a vrátit tam obousměrný provoz. Přechod k zastávce Nad
Habrovkou směrem do centra vyhodnotili úřední orgány jako bezpečnou dopravní
situaci. Naší další snahou bude instalace světelné dopravní značky k dodržení
rychlosti v ul. Nebušická.
Jistě někteří z Vás zaregistrovali změnu dodavatele na zahradnické a úklidové
práce v průběhu roku 2016. S údržbou zeleně a úklidem jako takovým jsme
spokojeni, vrásky nám dělá nejvíce zimní úklid, respektive úklid sněhu z komunikací
a chodníků. Rovněž stav komunikaci a především vystouplé kanály v zimním
období komplikují odstranění sněhu a stávají se problémem, který ničí úklidové
firmě techniku. Sehnat firmu na každou činnost zvlášť by se velmi prodražilo, takže
nikdy není stav ideální. Trochu jsme odvykli na sníh v Praze, a i když ho nebylo
hodně, byly ale velké výkyvy teplot, mrazy a mrznoucí déšť. Vždy se snažíme
problémy ihned se zahradníky řešit, aby byla učiněna okamžitá náprava.
Naše pozornost se upíná i k dodržování provozního řádu, tzn. vzhledu a čistotě
areálu, který určuje akcionářům nejen práva, ale i povinnosti, tj. úprava vnějšího
vzhledu domu se souhlasem představenstva, úklid listí a sníh na svém pozemku
před domem: Většina z vás tato pravidla dodržují, někteří k tomu potřebují vždy
upozornění správce. Z našeho pohledu je trochu opomíjena údržba a prořezy
přerostlých stromů na Vašich pozemcích, bohužel i stromy stárnou.
Na jaře letošního roku jsme se rozhodli podat žalobu na akcionáře, který
nerespektoval provozní řád společnosti, provedl vnější úpravy domu bez
stavebního povolení i bez souhlasu představenstva a ignoruje i úhradu vyměřené
pokuty, Chráníme zájmy společnosti a ostatních akcionářů a proto nelze tuto
skutečnost opominout.
Jsme rádi, že se také obnovuje společenský život v areálu. Po několika letech se
začíná stabilizovat složení akcionářů, kteří sami iniciovali seznamování a za pomoci
správní firmy zaslali všem rezidentům pozvánky k letnímu i předvánočnímu
setkávání. Doufáme, že tato vlaštovka se stane v areálu tradicí a povede
k vytvoření skutečného domova. Někteří rezidenti také aktivně podporují konání tzv.
garážového prodeje známé ze zahraničí, a u nás rozšířený jako bleší trhy. Jedná
se o prodej nepotřebných věcí, např. hraček, kol, oblečení po dětech apod. Protože
se do areálu stahují k prodeji i lidé z okolí, kteří obsazují soukromý pozemek naší
společnosti (park), je nutné zajistit vyšší bezpečnost osob a majetku, mimořádný
úklid, účast městské policie a činnost správce. To vše zvyšuje náklady společnosti,
potažmo akcionářů. Rozhodli jsme proto dát této akci pravidla, tzv. prodejní řád,
jehož podmínky umožní vytvořit společnosti malé finanční prostředky, které zpět
může použít na drobné opravy v areálu.

Důležitou součástí chodu společnosti Malá Šárka a.s je také zajišťování správní
činnosti. V rámci restrukturalizace uvnitř společnosti Strabag PFS a.s., která se
negativně promítá do situace v Malé Šárce, se představenstvo MŠ a.s. rozhodlo
uskutečnit výběrové řízení na nového správce s platností od 1.7.2017. Doufáme,
že Vy, akcionáři, budete mít pochopení s případnými výkyvy vyvolanými
přechodovým obdobím.
Vážení akcionáři, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste do nás vložili, a
věříme, že i nadále budete přispívat svými podněty nejen k udržení, ale hlavně ke
zvýšení kvality bydlení a spokojeného života v areálu.
Závěrem můžeme konstatovat, že společnost Malá Šárka, a.s. v uplynulém období
roku 2016 plnila své úkoly dané rozhodnutím Valné hromady a právními předpisy.

Za Představenstvo Malá Šárka, a.s.:

Ing. Helena Jenšová
předsedkyně představenstva
představenstva

Galina Smoliyenko
člen představenstva

Ing. Pavel Strnad
člen představenstva

Ing. Jiří Ježek
místopředseda

Angela Manalo
člen představenstva

Zpráva dozorčí rady k RÚZ

Finanční zpráva
Finanční zpráva
V roce 2016 společnost Malá Šárka a.s. plnila svoje závazky ve stanovených
termínech a nenachází se v platební neschopnosti. K financování byly využívány
výlučně vlastní zdroje. Potřeby společnosti se podařilo financovat bez obtíží díky
snižování nákladů a důslednému vymáhání pohledávek za poskytované služby
akcionářům.
Vyhodnocení výsledku hospodaření za rok 2016

196 tis. Kč účetní výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním
- 106 tis. Kč
daň z příjmu právnických osob (19%)
90 tis. Kč výsledek hospodaření po zdanění (zisk)

Výsledek hospodaření za rok 2016 skončil ziskem, na daňový dopad měly vliv tyto
skutečnosti ve výši:
196 tis. Kč účetní výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním
1 tis. Kč

náklady na reprezentaci (zvyšují daňový základ)

46 tis. Kč

tvorba účetních opravných položek (zvyšují daňový základ)

96 tis. Kč

zrušení účetních opravných položek (snižují daňový základ)

3 tis. Kč

pokuty a penále (zvyšují daňový základ)

91 tis. Kč

odpis nedobytné pohledávky (zvyšuje daňový základ)

3 tis. Kč
odpis promlčeného závazku (snižuje daňový základ)
319 tis. Kč odpisy dlouhodobého majetku – pouze účetní, daňově
neuznatelné z důvodu nezjištění pořizovacích cen
557 tis. Kč základ daně z příjmu právnických osob pro rok 2015
106 tis. Kč daň z příjmu právnických osob (19%)

Návrh na rozdělení (použití) výsledku hospodaření (zisku) za rok 2016
Výsledek hospodaření za rok 2016 (zisk) ve výši 90 tis. Kč bude použit na zvýšení
rezervního fondu (5% z čistého zisku), zbylá část bude dle rozhodnutí valné
hromady ponechána jako nerozdělený zisk minulých let.

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
ROZVAHA ke dni 31.12.2016
ROK (v tis. Kč)

2013

2014

2015

2016

AKTIVA CELKEM

35 482

35 351

35 317

35 369

Dlouhodobý majetek

28 724

28 371

28 017

27 793

Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky a stavby

28 724
28 633

28 371
28 310

28 017
27 986

27 793
27 662

Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Oběžná aktiva

16 815
11 818
91

16 815
11 495
61

16 815
11 171
31

16 815
10 847
131

6 633

6 851

7 218

7 461

204

288

270

198

3
3
201
0
201
64
137
0
6 429
4
6 425
125

0
0
288
72
216
98
114
4
6 563
7
6 556
129

0
0
270
87
183
81
102
0
6 948
47
6 901
82

0
0
198
35
163
67
96
0
7 263
5
7 258
115

37
88

30
99

25
57

28
87

PASIVA CELKEM

35 482

35 351

35 317

35 369

Vlastní kapitál

34 252

34 279

34 287

34 376

33 625
33 625

33 625
33 625

33 625
33 625

33 625
33 625

407
407
24
24
94
94
102

407
407
30
30
191
191
26

407
407
31
31
216
216
8

407
407
31
31
223
223
90

1 152

993

839

911

1 152

993

839

911

1 152
516
636
58
578
78

993
631
362
23
339
79

839
394
445
0
445
191

911
661
250
35
215
82

78

79

191

82

Pohledávky
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ostatní
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Peněžní prostředky
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Časové rozlišení aktiv
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

Základní kapitál
Základní kapitál
Ážio a kapitálové fondy
Ážio
Fondy ze zisku
Rezervní fond
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Hospodářský výsledek běžného účetního období
Cizí zdroje
Závazky
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ostatní
Stát - daňové závazky a dotace
Dohadné účty pasivní
Časové rozlišení pasiv
Výdaje příštích období

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2016

ROK ( v tis. Kč)

2013

2014

2015

2016

Tržby z prodeje výrobků a služeb

5 552

5 355

5 022

5 424

Výkonová spotřeba

5 240

4 826

4 720

5 007

199

120

106

113

5 041

4 706

4 614

4894

Úpravy hodnot v provozní oblasti

351

437

417

321

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

351

354

354

370

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku - trvalé

351

354

354

370

Úpravy hodnot pohledávek

0

83

63

-49

Ostatní provozní výnosy

378

92

241

239

Jiné provozní výnosy

378

92

241

239

Ostatní provozní náklady

112

44

30

134

9

11

6

4

Jiné provozní náklady

103

33

24

130

Provozní výsledek hospodaření

227

140

96

201

Výnosové úroky a podobné výnosy

16

12

11

4

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

16

12

11

4

Ostatní finanční náklady

25

24

20

9

Finanční výsledek hospodaření

-9

-12

-9

-5

Výsledek hospodaření před zdaněním

218

128

87

196

Daň z příjmů

116

102

79

106

Daň z příjmu splatná

116

102

79

106

Výsledek hospodaření po zdanění

102

26

8

90

Výsledek hospodaření za účetní období

102

26

8

90

Spotřeba materiálu a energie
Služby

Daně a poplatky v provozní oblasti

Příloha k účetní závěrce

Zpráva auditora

