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Správnost údajů uvedených ve Výroční zprávě 2018 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

Datum vzniku:

24. června 1996

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 31.12.2019:

Členové představenstva:

Ing. Helena Jenšová
předseda představenstva

Ing. Jiří Ježek
místopředseda představenstva

Andrew Hetletvedt
člen představenstva

Galina Smoliyenko
člen představenstva

Ing. Pavel Strnad
člen představenstva

Členové dozorčí rady:

Tomáš Trutenko
předseda dozorčí rady

Mgr. Lukáš Sommer
místopředseda dozorčí rady

Kamila Le Guillou
člen dozorčí rady

Skladba akcionářů k 31.12.2019

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

9,2 %

Akcionáři vlastnící více jak 2 domy:

22,0 %

Individuální akcionáři:

68,8 %

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

100 %

USA

velcí akcionáři

drobní akcionáři

Zpráva představenstva společnosti
Vážení akcionáři, dámy a pánové,
dovolujeme si Vám jako každý rok předložit výroční zprávu společnosti obsahující činností
představenstva a hospodaření akciové společnosti Malá Šárka za uplynulý rok 2019.
Stále pokračujeme ve snaze o zachování vysokého standardu kvality bydlení, je nutné
pravidelně dohlížet na dodržování schválených norem a pravidel. Rovněž jsme otevřeni
přijímat nové podměty od akcionářů, popř. obyvatel rezidenčního areálu. Z výše
uvedených důvodů se představenstvo společnosti stále schází pravidelně jednou
měsíčně. Kromě toho proběhlo i několik mimořádných zasedání. To vše vždy ve volném
čase představenstva a bez nároku na honorář.
Společnost i nadále 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, hospodářský výsledek, ale i účetní zisk společnosti
Malá Šárka a.s. k 31. prosinci 2019.
Představenstvo splnilo rozhodnutí akcionářů dodržet rozpočet společnosti na r. 2019, v
rámci neustálé kontroly hospodaření, důsledného vymáhání pohledávek za akcionáři a
činností dodavatelů je společnost schopna vrátit část uspořených finančních prostředků
ve výši 481 165,- Kč.
Stále pravidelněji zaznamenáváme pozdní úhrady faktur za služby. Nelze tolerovat
pohledávky delší než tři měsíce. Tato situace by mohla vyústiti k finanční tísni a v jejím
důsledku by to vedlo ke snížení kvality služeb v Malé Šárce a k zvýšení poplatků pro
disciplinované akcionáře. Z tohoto důvodu je představenstvo společnosti nuceno začít
přistupovat i k podávání žalob za dluhy vlastníků.
Jedním z našich dlouhodobých projektů byl upgrade internetu v rezidenčním areálu a
můžeme konstatovat, že v prosinci 2017 byl upgrade internetového a televizního signálu
dokončen.
Na podzim byla dokončena nutná modernizací telefonního připojení v rezidenčním
areálu. Společnost O2, od které máme pronajatou ústřednu pro volání po pevné síti,
změnila technologie pro volání na pevnou linku Možnost vnitřního volání po areálu
zůstává zachována a je i nadále bezplatná. V případě, že budete chtít zřídit nebo zrušit
pevnou telefonní linku, tak je to možné.
Vzhledem ke stále častějším rekonstrukcím a opravám jednotlivých domů jsme nuceni
velmi důrazně apelovat na dodržování provozního řádu. Zdůrazňujeme, že úprava
vnějšího vzhledu domu je možná pouze se souhlasem představenstva a následným
přesným zachováním stejného vzhledu domu tak, aby to věrně kopírovalo původní
architektonický vzhled při výstavbě areálu. Prosíme o zachování všech ozdobných prvků
na fasádě domu, zejména ozdoby kolem oken a okenice.
Dále připomínáme, pravidelné sekání trávy u předzahrádky a zahrady. Stále častěji jsou
nutné prořezy přerostlých stromů a zejména živých plotů na Vašich pozemcích. Prosíme,
abyste dodržovali maximální výše živého plotu, která je 2,5 m, ale také nezapomínali
upravovat šířku plotu směrem k sousedům. Chápeme, že túje Vám přináší pocit
soukromí, ale přerostlé a neudržované porosty snižují sousedům osluněnou plochu.
Buďte proto ohleduplní i k Vašemu bezprostřednímu okolí.

I nadále trvají problémy s nedostatkem spodní vody, a proto prosíme o ekologické
chování a v měsících s největším nedostatkem vody k omezení zalévání záhonů a
trávníků.
Vysoká bezpečnost areálu je trvale zajištěna díky nepřetržité přítomnosti ostrahy,
systému EZS a dostatečnému množství bezpečnostních kamer. Ale ani to nezabránilo
škodné události, která se stala v prosinci 2019. Bohužel došlo k vykradení jednoho domu,
kde nebyl zapnutý alarm. A proto již poněkolikáté připomínáme nutnost nezapomínat na
spuštění alarmu, pokud opouštíte dům i jen na pár hodin. Také, je důležité, pokud zjistíte
nějaké nezvyklé chování, či pohyb osob po areálu, ihned informovat ostrahu. Další věcí,
kterou můžete pomoci k ochraně domů je již zmíněné pravidelné snižování a prořezávání
živých plotů, aby byl vidět případný nezvyklí pohyb osob po pozemku. Dobrou zprávou
je, že by měly v areálu přibýt další dvě kamery.
A proto došlo v zimě letošního roku k opravě nefunkční části podzemního telefonního
vedení. Po tomto vedení je přenášen signál jak telefonní, kamerový, tak také ještě mnoho
domů má takto přenášen signál od EZS k ostraze. Bohužel bude docházet stále častěji
k těmto poruchám, a tudíž se musíme zaměřit na pravidelné kontroly a opravy tohoto
vedení.
Také bohužel již delší dobu řešíme akutní problém s propadání silnic a tím vystupující
kanály z vozovky. V loňském roce se podařilo domluvit s Městskou částí Nebušice
(vlastník komunikací v Malé Šárce), aby byla cenová nabídka zařazena do rozpočtu
města. V tomto nám starosta Nebušic pomohl, rekonstrukce silnic v letošním roce
proběhla. Za což MČ Nebušice velmi děkujeme.
V loňském roce proběhla rekonstrukce fasády u domečku trafostanice. Došlo k prořezání
části stromů na pozemku Malé Šárky i na předzahrádkách vlastníků. Stromy v celém
areálu včetně Vašich zahrad jsou již plně vzrostlé a potřebují pravidelnou údržbu,
prosíme nezapomínejte o ně pečovat. Dále probíhá úzká spolupráce mezi zahradníky a
správcem MŠ v boji s housenkami, které pokud se to včas nezachytí dokážou zničit keře
buxusů. Včasný a pečlivý zásah našich zahradníků pomohl k uzdravení většiny keřů,
které jsou na pozemcích akcionářů v areálu.
Letošní rok je poznamenán celosvětovou pandemií Covid-19, samozřejmě, že jsme i u
nás v areálu zavedli velmi přísná opatření. A děkujeme všem rezidentům, že dodržují
pravidla i v rámci života v areálu. Z tohoto důvodu byl zrušen květnový termín pro
garážový prodej.
Jedna z posledních, ale ne méně důležitých věcí je žádost vůči rezidentům, aby dbali
snížení rychlosti v celém areálu na 20 km/h. Pohybuje se zde mnoho dětí a chodců a
dodržování pravidel je to nejmenší co můžeme udělat pro svoje blízké okolí.
Velice Vám děkujeme.

Za Představenstvo Malá Šárka, a.s.:
Ing. Helena Jenšová
předsedkyně Představenstva

Ing. Jiří Ježek
místopředseda Představenstva

Galina Smoliyenko
člen Představenstva

Ing. Pavel Strnad
člen Představenstva

Andrew Hetletvedt
člen Představenstva

Zpráva dozorčí rady k RÚZ

Finanční zpráva
Finanční zpráva

V roce 2019 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 2019
80 tis. Kč

účetní výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním

-76 tis. Kč

daň z příjmu právnických osob (19%)

4 tis. Kč

výsledek hospodaření po zdanění (zisk)

Výsledek hospodaření za rok 2019 skončil ziskem, na daňový dopad měly vliv tyto
skutečnosti ve výši:

80 tis. Kč
315 tis. Kč

účetní výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním
odpisy dlouhodobého majetku – pouze účetní, daňově
neuznatelné z důvodu nezjištění pořizovacích cen

1 tis. Kč

daňově uznatelné odpis TZ (oplocenky) pavilon

2 tis. Kč

pokuty a penále

1 tis. Kč

dobropisy 2016 nezaplacené v 2019

397 tis. Kč
76 tis. Kč

základ daně z příjmu právnických osob pro rok 2015
daň z příjmu právnických osob (19%)

Návrh na rozdělení (použití) výsledku hospodaření (zisku) za rok 2019

Výsledek hospodaření za rok 2019 (zisk) ve výši 4 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

Příloha k účetní závěrce

Zpráva auditora

