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I.

Profil společnosti – základní údaje o emitentovi

Obchodní firma:

XODAX, a.s.

Identifikační číslo:

25 77 27 75

Sídlo společnosti:

Branická 1881/187, Praha 4, Krč, PSČ 140 00

Právní forma:

akciová společnost

Datum vzniku:

16. června 1999

Předmět činnosti:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona,
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5976
Charakter společnosti, její organizační struktura, podmínky hospodaření a další náležitosti se řídí
stanovami a platnými zákony ČR.

II.

Údaje o základním kapitálu

Valná hromada společnosti XODAX, a.s., konaná dne 15. 6. 2009 rozhodla o snížení základního kapitálu
společnosti. Snížení základního kapitálu o 24.000.000,- Kč bylo zapsáno do obchodního rejstříku
k 15. 1. 2010.
Společnost XODAX, a.s. je osobou ovládanou společností REDASH,a.s. a je její dceřinou společností
ovládanou 80,71% podílem na základním kapitálu.

III.

Údaje o cenných papírech

Společnost vydala akcie znějící na majitele v listinné podobě. Základní kapitál společnosti činí
k 31.12.2014 140.000.000,- Kč a je rozděleno na 140 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.
Zajištění výkonu majetkových práv akcionářů spojených s akciemi společnosti zajišťuje společnost
vlastními prostředky.
Se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva, která se řídí obchodním zákoníkem.

IV.

Údaje o činnosti

Hlavním předmětem podnikání společnosti bylo v roce 2014 poskytování prostředků v projektech
zaměřených na nákup či rekonstrukci nemovitostí a úvěrů smluvním partnerům v rámci zhodnocování
přechodně volných peněžních prostředků.
Tržby a výnosy v posledních třech letech jsou uvedeny v následující tabulce (v tis. Kč):
Rok

2014

2013

2012

0

14.560

45.465

Služby

1.038

855

613

Výnosové úroky

16.657

5.706

2.285

Ostatní výnosy

3.911

1.011

1.467

Prodej CP
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K nejvýznamnějším nákladovým položkám patřily v předchozích třech účetních obdobích (v tis. Kč):
Rok

2014

2013

2012

0

14.560

48.270

Služby

2.514

4.500

3.508

Nákladové úroky

2.850

4.828

5.052

Ostatní provozní náklady

4.181

11.700

1.674

Prodané CP

Přehled celkem poskytnutých a vrácených půjček a úvěrů za poslední tři roky (v tis. Kč):
Rok
Poskytnuto
Vráceno

2014

2013

2012

15.075

98.098

5.589

2.775

34.714

8.680

Ve výše uvedené tabulce jsou zachyceny obraty na vybraných analytických účtech syntetického účtu 315 –
Ostatní pohledávky, které zachycují celkovou sumu vrácených a poskytnutých finančních prostředků
v průběhu roku subjektům stojícím mimo skupinu. Salda poskytnutých a vrácených půjček a úvěrů tak
nezahrnují obraty pohledávek z postoupení, pohledávek z kaucí, dražebních jistot a pohledávek
z obchodů s CP, neboť tyto pohledávky mají jinou podnikatelskou povahu.
Společnost měla v roce 2014 v průměru 7 zaměstnanců. Mzdové náklady činily za rok 2014 celkem 2.339
tis. Kč, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění cca 787 tis. Kč.
Stav
k 31. 12. 2014

Stav
k 31. 12. 2013

Stav
k 31. 12. 2012

Průměrný počet zaměstnanců

7

7

7

Řídící pracovníci

2

2

2

Osobní náklady (v tis. Kč)

3.164

3.156

2.359

Z toho mzdy

2.339

2.333

1.777

soc. a zdrav. pojištění

787

785

556

ostatní soc. náklady

38

39

26

Stav pracovníků

Během účetního období 2014 nebyly poskytnuty půjčky členům orgánů, řídícím pracovníkům ani
zaměstnancům společnosti. Rovněž nebyly uskutečněny žádné významné obchody, úvěry, záruky za úvěry
a jiné peněžní vztahy mezi emitentem a těmito osobami.
V budoucím vývoji společnosti se předpokládá pokračování v činnosti tak, jak probíhala doposud.
Společnost nemá organizační složky podniku v zahraničí.
Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a ani v oblasti životního prostředí.
Veškeré aktivity v oblasti pracovně právních vztahů jsou v rámci běžného provozu společnosti.

V.

Údaje o majetku a finanční situaci emitenta

K 31. 12. 2014 vykazuje společnost základní kapitál ve výši 140.000.000 Kč tvořené 140 ks akcií na
majitele v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč.
Za rok 2014 dosáhla společnost účetní ztrátu ve výši 2.022 tis. Kč. Většina majetku společnosti byla
investována do obchodování s cennými papíry a volné prostředky jsou investovány do projektů
zaměřených na rekonstrukci či nákup nemovitostí formou půjček a úvěrů poskytnutých společnostem na
základě obchodních smluv.
V roce 2015 se očekává zisk cca. 3 mil. Kč.
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Společnost se bude v následujícím období orientovat především na pokračování stávající činnosti. Další
její činnost bude pak zaměřena na zhodnocování přechodně volných finančních prostředků
prostřednictvím vhodných bankovních produktů.

VI.

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Zasedání se koná nejméně jednou za rok a svolává jej
představenstvo.
Statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem je tříčlenné představenstvo.
Představenstvo je voleno a odvoláváno dozorčí radou společnosti.
Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování
podnikatelské činnosti, je tříčlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je volena a odvolávána valnou hromadou.
Za společnost je oprávněn jednat a listiny podepisovat samostatně předseda představenstva.

Složení představenstva v průběhu roku 2014:
Předseda představenstva:

Ing. Roman Országh

bytem: Praha 5, Werichova 1145/33

Člen představenstva:

Mgr. Pavel Samek

bytem: Vrané nad Vltavou, Březovská 552

Člen představenstva:

Jaroslava Jiříková

bytem: Děčín I, Nerudova 213

Složení dozorčí rady v průběhu roku 2014:
Předseda představenstva:

Svetlana Országhová

bytem: Praha 5, Werichova 1145/33

Člen představenstva:

Eva Nováková

bytem: Jihlava, Stamicova 11

Člen představenstva:

Otto Šmahel

bytem: Děčín I, Pohraničí 1220/23

V roce 2014 neobdrželi členové představenstva a dozorčí rady žádnou odměnu za výkon funkce, jak
odsouhlasila řádná valná hromada dne 19. 4. 2002.
Vlastní akcie společnosti nemá ve svém majetku žádný z členů představenstva a dozorčí rady.
Společnost neposkytla žádné úvěry ani půjčky členům představenstva ani členům dozorčí rady. Rovněž za
ně neposkytla žádné ručení, zajištění či jiná plnění.
Zaměstnanci se mohou na základním kapitálu společnosti podílet stejně jako každý jiný akcionář
společnosti. Společnost neposkytuje svým zaměstnancům žádné výhody ani omezení ve vztahu
k nabývání akcií společnosti.
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VII.

Údaje o osobách odpovědných za ověření účetní závěrky

Auditor:

Ing. Blanka HÁLOVÁ

Sídlo:

Na Staré silnici 114, Písek – Semice

Oprávnění KAČR č.:

1508

Ověřená období:

2014

Výrok auditora:
„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti XODAX, a.s.
k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 v souladu
s českými účetními předpisy.“
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Příloha C – Auditovaná účetní závěrka včetně zprávy auditora
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