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Vážení zákazníci, vážení partneri,

 naša spoločnosť, LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, je jednou z najdlhšie podni-

kajúcich slovenských IT spoločností. Podnikáme na trhu informačných technológií už od roku 1991. 

Počas takmer 20-ročného pôsobenia na IT trhu sme stabilizovali svoje portfólio produktov a postave-

nie na trhu a vyprofilovali sme sa ako spoločnosť poskytujúca špičkové služby pre klientov v oblasti 

projektovania, výstavby, prevádzkovania a bezpečnosti informačných systémov, komplexnej, fyzickej a 

objektovej bezpečnosti organizácií a špeciálnych riešení.

 Rok 2009 bol nielen pre nás mimoriadne náročný, pretože sa v zahraničí ale aj na Slovensku na-

plno prejavila globálna ekonomická kríza. Na toto obdobie sme sa intenzívne a zodpovedne pripravo-

vali. Zvládli sme ho aj vďaka kvalite a zanietenosti našich zamestnancov a ich viere, že naša spoloč-

nosť správne stanovila svoje ďalšie smerovanie.

 Uplynulý rok bol v poradí už šiestym rokom, v ktorom sme z hľadiska komplexných ukazovateľov 

dosiahli historicky najlepšie výsledky. Podarilo sa nám zvýšiť celkové výnosy o 12% pri súčasnom zvý-

šení zisku o 6 % oproti roku 2008, ktorý sme považovali doposiaľ za historicky najlepší. Tento výsledok 

si vážim z hľadiska zložitej spoločensko-ekonomickej situácie o to viac.

 Naďalej sa spoliehame na kvalitnú tímovú prácu našich zamestnancov a dávame priestor na vy-

niknutie špičkovým jednotlivcom. Preto sme aj v roku 2009 pokračovali v trende zlepšovať systém od-

meňovania zamestnancov a pracovné podmienky tak, aby sme aj v tejto oblasti mohli adekvátne kon-

kurovať vyspelým štátom Európskej únie. Tým sme dosiahli vyvážený pomer prostriedkov na motivá-

ciu zamestnancov voči dosiahnutým hospodárskym výsledkom.

 Pretože pracovníkov našej spoločnosti považujeme za naše najväčšie aktívum, snažili sme sa ve-

novať pozornosť zvyšovaniu ich kvality a profesionality, rozvoju sociálnej politiky spoločnosti, zlepše-

niu vnútornej organizácie činností a kontroly. Nezabudli sme ani na investície do rozvoja technickej in-

fraštruktúry a laboratórií spoločnosti. 

 Na záver chcem poďakovať Vám, našim zákazníkom a partnerom, za dôveru a podporu a mojim 

kolegom za ich osobný vklad a vysoké pracovné nasadenie, ako aj za to, že svojou profesionalitou šíria 

dobré meno našej spoločnosti.

 

  Ing. Zoltán Kollár

  riaditeľ spoločnosti

Príhovor riaditeľa



5

Poslanie a vízia

 Víziou spoločnosti LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je zabezpečovať svoj rozvoj 

tak, aby do roku 2015:  

•	 patrila	medzi	lídrov	na	slovenskom	trhu	v	oblasti:
 komplexnej bezpečnosti organizácií,
 bezpečnosti informačných systémov,
 simulačných a výcvikových technológií,

•	 mala	silné	postavenie	na	slovenskom	trhu	v	oblasti:
 objektovej bezpečnosti, 
 budovania ICT infraštruktúry,
 špecifických informačných systémov verejnej správy,
 
•	 prenikla	na	trh	susedných	členských	štátov	EÚ	v	oblasti:	
 bezpečnosti informačných systémov.
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Odbor KBS – Komplexná bezpečnosť
 V odbore KBS – Komplexná bezpečnosť sa v kalendárnom roku 2009 realizovali projekty, v kto-

rých sa vytvárali analýzy rizík, bezpečnostné posúdenia, z nich vyplývajúce interné bezpečnostné 

dokumenty organizácií, bezpečnostné konzultácie a školenia. V rámci bezpečnostnej dokumentácie 

spoločností sa vytvárali dokumentácie na zabezpečenie riadenia informačnej bezpečnosti v súlade 

s ISO 27001, prípadne v súlade s STN 01 0380 pre oblasť fyzickej bezpečnosti.  

 V oblasti analytickej činnosti sa posudzoval aktuálny stav bezpečnosti organizácií hlavne v oblas-

ti bezpečnosti ICT a taktiež v oblasti fyzickej bezpečnosti.

 V súlade so Zákonom o ochrane utajovaných skutočností naša spoločnosť poskytla celý komplex 

činností pre oblasť vytvorenia a zabezpečenia chránených priestorov a prípravy technických prostried-

kov na spracovávanie utajovaných skutočností.

 V oblasti ochrany osobných údajov bolo v roku 2009 vytvorené množstvo bezpečnostných projek-

tov a interných predpisov súvisiacich s ochranou osobných údajov. Zároveň sa vykonali odborné kon-

zultácie a školenia poverených osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje a boli vyškolené osoby, ktoré vy-

konávajú dohľad nad spracúvaním osobných údajov.

Odbor APV - Aplikačné programové vybavenie
 V roku 2009 odbor APV - Aplikačné programové vybavenie realizoval projekty, ktorých cieľom bolo 

vytvoriť softvérový produkt v oblasti monitorovania technológií. Prostriedkom pre realizáciu projektov 

na technologickej úrovni bola platforma MS .NET C# a UML. Za jeden zo svojich najvýznamnejších stra-

tegických cieľov pokladá odbor intenzívnu analytickú a konzultačnú činnosť v oblasti zdravotníctva.

 Priebeh celého roka sa pre odbor APV niesol v znamení vývoja vlastného produktu monitorova-

cieho zobrazovacieho informačného systému ako aj analytických a konzultačných prác v oblasti elek-

tronického zdravotníctva. Koncom roka odbor úspešne preukázal svoje analytické kvality pri analýze 

a návrhu kľúčových indikátorov kvality rezortu zdravotníctva.

 V oblasti monitorovania technológií došlo k realizácii centrálneho monitorovacieho zobrazova-

cieho systému pre monitorovanie infraštruktúry dátových centier. Implementácia systému zahŕňala 

vrstvu zobrazenia okamžitých hodnôt, energetický dispečing a manažérsku nadstavbu monitorovacie-

ho systému.

 V priebehu roka 2009 sa za účelom testovania technológií implementovaných u zákazníkov roz-

šírilo technologické vybavenie laboratória aplikačného vývoja o ďalšie virtuálne servery.

Správa manažmentu
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Odbor FOB – Fyzická objektová bezpečnosť
 Hlavné ťažisko činnosti odboru FOB – Fyzická objektová bezpečnosť spočívalo v roku 2009 na vy-

tváraní chránených objektov a chránených priestorov. V týchto projektoch zabezpečoval odbor kom-

plexné dodávky na kľúč podľa požiadaviek zákazníka.

 Významným zákazníkom boli silové rezorty SR. V danom rezorte v roku 2009 odbor naprojekto-

val a vytvoril niekoľko rozsiahlych objektov a priestorov určených na uloženie utajovaných skutočnos-

tí, čím sa zároveň otvoril priestor pre rozvoj ďalších aktivít v tomto segmente v budúcom období.

 V kalendárnom roku 2009 odbor pokračoval v  aktivitách  aj mimo silových rezortov.

 Odbor navrhol a zrealizoval veľké projekty v oblasti ochrany priemyselných objektov a adminis-

tratívnych budov. Riešenia obsahovali kompletné portfólio produktov mechanického a elektronického 

zabezpečenia.

 Došlo taktiež k realizáciám portfólia produktov odboru  v segmente priemyselnej automatizácie 

a monitoringu výrobných technológií.

 Vzdelanie a skúsenosti zamestnancov sa uplatnili aj pri inštalácii  systémov pre inteligentné bu-

dovy.

 Spoločnosť LYNX si v roku 2009 udržala svoje postavenie  na trhu v oblasti fyzickej a objektovej 

bezpečnosti a pokračovala v rozvíjaní aktivít mimo klasickej objektovej bezpečnosti. 
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Odbor PBR - Pokročilé bezpečnostné riešenia
 Odbor PBR - Pokročilé bezpečnostné riešenia pokrýva široké portfólio aktivít spadajúcich do ob-

lastí sieťovej bezpečnosti, aplikačnej bezpečnosti, ochrany pred malware, centrálneho monitorovania 

bezpečnosti a riešenia incidentov, bezpečnosti pracovných staníc, serverov a databáz, zabezpečenia 

dát a kontroly ich úniku a zabezpečenia súladu prostredia s  najznámejšími bezpečnostnými normami 

a štandardmi. Medzi hlavné aktivity v roku 2009 patrili aktivity v segmente zdravotníctva, silových re-

zortov, energetiky,  telekomunikácií, kde bolo okrem iných aktivít realizované aj unikátne riešenie mo-

nitorovania biznis kritických aplikácií v telekomunikačnom sektore. 

 Hlavnými aktivitami v segmente zdravotníctva bol komplexný návrh a dodávka zariadení pre pi-

lotnú infraštruktúru eHealth.

 V segmente telekomunikácií bola najvýraznejšou aktivitou unikátna integrácia biznis kritických 

aplikácií do systému centrálneho monitorovania bezpečnosti, čo predstavovalo vytvorenie špeciálneho 

rozhrania pre integráciu a tým vytvorenie komplexného monitorovacieho systému. Ďalšie aktivity v te-

lekomunikačnom segmente zahŕňali implementáciu NIDS, systémov anti-malware ochrany a poskyto-

vanie služieb v oblasti monitorovania bezpečnosti a analýzy incidentov.

 Aktivity v oblasti energetiky prebiehali v oblasti sieťovej bezpečnosti dátových centier a ochrany 

kritickej infraštruktúry.

 Pre silové rezorty naša spoločnosť realizovala aktivity v oblasti systémov pre sieťovú bezpečnosť 

(firewally, NIDS, vrátane sieťovej infraštruktúry) a bezpečnosť koncových bodov. Významnou aktivitou 

boli činnosti v oblasti implementácie prostriedkov informačnej bezpečnosti, monitorovania bezpeč-

nosti, analýzy a riešení incidentov počas neformálneho stretnutia ministrov obrany krajín NATO. Ďal-

šie činnosti odboru boli zamerané na zabezpečenie prevádzky systémov centrálneho monitorovania a 

vyhodnocovania bezpečnosti.

 V oblasti spolupráce s výrobcami technológií si naša spoločnosť udržala najvyšší možný status 

s firmou McAfee – Elite Partner a získala partnerstvo na vyššej úrovni s firmou Cisco ako Cisco Silver 

Certified Partner so špecializáciou Advanced Security. Ako jeden z hlavných partnerov sa prezentovala 

na jednej z najprestížnejších IT konferencií na Slovensku – medzinárodnej konferencii CISCO EXPO 

2009. Naša spoločnosť získala štvrtýkrát po sebe ocenenie Cisco Systems Security Partner of the Year.
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Odbor SKI - Sieťová a komunikačná infraštruktúra
 Odbor SKI - Sieťová a komunikačná infraštruktúra realizoval v roku 2009 viacero projektov so ši-

rokým zameraním pokrývajúcim projekčné činnosti, budovanie sietí LAN/WAN a ich redizajn, rozširo-

vanie IP telefónie, výstavbu štruktúrovaných kabelážnych systémov. V odbore došlo k zvýšeniu počtu 

zamestnancov a rozšíreniu portfólia o komplexné serverové a storage riešenia. Pre maximálnu kvali-

tu ponúkaných riešení naša spoločnosť udržiava a ďalej rozvíja partnerské vzťahy s najvýznamnejšími 

spoločnosťami pôsobiacimi v danom segmente. Vo vzťahu k Cisco Systems získala pozíciu Cisco Silver 

Certified Partner v oblasti Advanced Routing & Switching a Express Foundation.

 Najvýznamnejším zákazníkom odboru SKI boli aj v roku 2009 zložky silového rezortu, pre ktoré 

realizoval viacero samostatných projektov so zameraním prevažne na IP telefóniu, MPLS a rozširovanie 

komunikačnej infraštruktúry s dôrazom na manažment a monitoring siete. V tomto rezorte odbor vy-

budoval funkčný digitálny komunikačný systém na prenos dát, hlasu a obrazu v súlade s požiadavka-

mi nadnárodných zoskupení.

 V segmente telekomunikácií naša spoločnosť realizovala projekt výstavby a migrácie prístupovej 

a agregačnej MPLS siete pre významného servisného dodávateľa. Po ukončení výstavby pomocou tech-

nológie CISCO 7600 disponuje zákazník jednou z najväčších prenosových kapacít na našom území.

 Odbor taktiež realizoval výstavbu IT infraštruktúry v priemyselných parkoch a vo veľkých adminis-

tratívnych budovách významných slovenských a nadnárodných spoločností, podieľal sa aj na projek-

te technologického vybavenia nového hotela, kde vybudoval komplexnú sieťovú infraštruktúru vráta-

ne dodávky a inštalácie LAN, WIFI siete, IP telefónie a IPTV interaktívneho hotelového systému. V rám-

ci rekonštrukcie ďalšieho hotela realizoval okrem kompletného riešenia interaktívneho IPTV systému aj 

systém digitálneho zobrazovacieho systému, tzv. digitálnej nástenky, na báze IPTV.

 Ako nový produkt poskytuje odbor SKI kompletnú výstavbu dátových a komunikačných centier, 

vrátane projekcie, pre súkromný a štátny sektor.

 V priebehu roka 2009 sa rozšírilo technologické vybavenie Laboratória sieťových technológií o 

IBM Blade Center H s niekoľkými Blade servermi, diskové pole IBM DS3300 ako aj o ďalšie aktívne prv-

ky, ako sú routre, switche, access pointy. Laboratórium je zamerané na štúdium, testovanie technoló-

gií a reálnych nasadení pre zákazníkov spoločnosti.
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Odbor SPA – Špeciálne aplikácie
 Ďalší odbor SPA – Špeciálne aplikácie sa zameriava na tvorbu aplikácií a komplexných riešení pre 

špeciálne oblasti využitia, so zameraním na silové rezorty. 

 Hlavnou oblasťou pôsobenia odboru sú simulačné a výcvikové technológie. Pre vojenské simu-

lácie a pre simulácie v oblasti krízového manažmentu je používaný simulačný systém OneSAF. V roku 

2009  odbor zrealizoval pre jednotky Ozbrojených síl Slovenskej republiky v simulačných centrách 16 

cvičení typu CAX. Zdokonaľovaniu simulácie a následne aj výcviku napomáhal aj nový digitalizova-

ný terén s  využitím pre výcvik jednotiek nasadzovaných v  oblasti Afganistanu. Zamestnanci odboru 

vlastnia certifikáty pre prípravu a vykonanie cvičení typu CAX.

 Dôležitou súčasťou portfólia odboru je tvorba špeciálneho programového vybavenia. Otvorenosť 

systému konštruktívnej simulácie umožnila prípravu nových modulov v rámci simulácie, čo pomohlo 

posunúť možnosti použitia výcvikových technológií napríklad aj do oblasti riešenia krízových udalostí.  

Ďalšie oblasti vývoja programového vybavenia odboru SPA sú: spracovanie veľkých objemov dát, ich 

štatistické vyhodnocovanie, práca s grafickými systémami a implementovanie VoIP technológie do ko-

munikačných systémov v rámci vykonania cvičení.
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Kľúčoví zákazníci spoločnosti LYNX

Finančné služby

Národná banka Slovenska, a.s.

Poštová banka, a.s.

Dexia banka, a.s.

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, 

a.s. (EXIMBANKA SR)

Všeobecná úverová banka, a.s. (VUB)

Calyon Bank

Croatian National Bank

National Bank of Serbia

Zagrebačka banka

Štátna správa a štátne inštitúcie

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Ministerstvo školstva SR

Ústavný súd SR

Úrad priemyselného vlastníctva

Národný bezpečnostný úrad SR

Colná správa SR

Národné centrum zdravotníckych informácií

Telekomunikácie:

Slovak Telekom, a.s.

T-Mobile Slovensko, a.s.

Energotel, a.s.

Energie:

Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Stredoslovenská energetika a.s.

E.ON s.r.o.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Priemysel:

Molex Slovakia a.s.

Pivovary Topvar, a.s.

SCA Hygiene Products, s.r.o.

Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.

Doprava	a	logistika:

Letisko Košice - Airport Košice, a.s.

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s

DHL IT Services

Slovenská pošta a.s.



12

Ľudské zdroje

 Spoločnosť LYNX k 31.12.2009 zamestnávala 113 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. 

Zamestnanci prijatí v priebehu roka 2009 boli zaradení do pracovného procesu predovšetkým na od-

borné pracovné pozície v oblasti IT, najmä ako špecialista IT, projektový manažér, programátor. Prie-

merný evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2009 bol 111.

Vzdelanostná	štruktúra	zamestnancov	spoločnosti	LYNX	k	31.12.2009:

			Dosiahnuté	vzdelanie:	 	 Počet	zamestnancov:

   Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske) 9
   Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 72 
   Úplné stredné odborné vzdelanie              20
   Odborné vzdelanie 12

 

 

8%

64%

18%

10%
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 Naša spoločnosť vidí základ podnikateľského úspechu  v kvalifikovaných a schopných zamestnan-

coch. Kvalifikovaná, spokojná a stabilná personálna základňa bola v roku 2009 základným predpokla-

dom napĺňania strategických cieľov našej spoločnosti. Trvalým cieľom spoločnosti je vytvárať čo naj-

lepšie podmienky pre profesionálny a osobný rast zamestnancov. 

 Spoločnosť LYNX uvedomujúc si potrebu investovať do vzdelávania zamestnancov v roku 2009 

realizovala cielené vzdelávanie pre svojich zamestnancov s cieľom podporiť a rozvíjať ich odborný a 

pracovný potenciál. Veľká pozornosť bola venovaná aj školeniam zameraným na  systém manažérstva 

kvality, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrane. 

 Výsledkom vzdelávacieho procesu sú získané odborné vedomosti nevyhnutné k pracovnej činnos-

ti, certifikáty, ktoré predstavujú pridanú hodnotu v oblasti odbornej úrovne zamestnancov spoločnos-

ti LYNX. Spoločnosť LYNX môže dokladovať získanými certifikátmi svojim obchodným partnerom kva-

lifikované referencie, prezentovať vysokú odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov a vyhovieť požia-

davkám na expertov vo vybraných oblastiach. 

 Celkové náklady na vzdelávanie v roku 2009 dosiahli sumu 33 004,- €.

 Uvedomujeme si, že len s dobrým a odborne zdatným tímom zamestnancov vieme dosiahnuť stá-

le lepšie výsledky a rozvíjať stanovené ciele. Preto je pre spoločnosť dôležité, aby zamestnanci spoloč-

nosti mali vytvorené dobré pracovné podmienky, pracovné prostredie a  motivačný program realizova-

ný prostredníctvom aktívnej sociálnej politiky.

 K vytvoreniu priaznivého pracovného prostredia prispel zamestnávateľ aj realizáciou nadstavby 

nového nadzemného podlažia budovy v sídle spoločnosti LYNX a presťahovaním prevádzky LYNX Bra-

tislava do nových priestorov.
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Hospodárske výsledky za rok 2009

 Uplynulý rok  sa niesol v znamení celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy. Napriek tomu sa 

pre našu spoločnosť stal ďalším historicky úspešným  rokom. Rok 2009 hodnotíme z pohľadu ekono-

mických výsledkov ako potvrdenie  úspechov z predošlých rokov. Tento  trend indikuje súčasnú zrelosť 

našej spoločnosti a budúcu perspektívu vo vysoko konkurenčnom trhu IT. 

 Najdôležitejším predpokladom vykročenia správnou cestou bolo definovanie jasných cieľov, plá-

nov a flexibilného riadenia. Štrukturálne a organizačné zmeny zavedené v predchádzajúcom roku sa 

potvrdili ako správne. Svedčia o tom, že sa nám podarilo zosúladiť efektívne riadenie ľudských zdrojov, 

prevádzkového kapitálu, firemnej likvidity a daňovej optimalizácie. Prijali sme viaceré opatrenia na za-

bezpečenie ekonomickej stability, ale zásadným bolo systémové prispôsobenie nákladovej štruktúry k 

časovému plneniu obchodných plánov,  plánov investícií a vzdelávania.

 Výsledkom týchto opatrení je aj dosiahnutý hospodársky výsledok a čistý zisk vo výške 2 178 

478 €. Ten dokazuje, že sa nám podarilo vo firme vytvoriť  vhodné a konkurencieschopné ekonomické 

prostredie.

 Aj nasledujúce ekonomické ukazovatele poukazujú na významné pozitívne skutočnosti. Podarilo 

sa nám udržať tempo rastu a v obrate spoločnosti, ktorý predstavoval 23 623 613 € dosiahnuť  ná-

rast o 11,6% oproti rekordným tržbám minulého roku. Za pozitívum považujeme, že tvorba pridanej 

hodnoty vzrástla oproti roku 2008 o 2 132 782 €  na úroveň 7 162 445 €. Aj to potvrdzuje dlhodobý 

trend našej orientácie a profilácie na poskytovanie špičkových IT služieb.  

 V majetkovej štruktúre naša spoločnosť zaznamenala nárast objemu aktív z 5 071557 € v roku 

2008 na 9 221 076 €. V najväčšej miere sa tento nárast prejavil zvýšením objemu obežného a finanč-

ného majetku. Na strane pasív sa zvýšenie prejavilo hlavne zvýšením vlastného imania a krátkodobých 

záväzkov.

 Z pohľadu kumulatívneho zhodnotenia ekonomických ukazovateľov môžeme konštatovať zdravú 

kondíciu našej spoločnosti.  

 Hlavnou prioritou je naďalej pokračovať v udržaní ekonomickej rovnováhy, návratnosti zdrojov 

a investícií do pracovného a ľudského kapitálu. Zároveň musíme optimalizovať procesy na všetkých 

úrovniach efektívnym riadením prevádzkového kapitálu a likvidity, cestou znižovania nákladov, ale aj 

rozumnou obchodnou politikou tak, aby sme boli schopní realizovať projekty nielen v pre nás známom 

prostredí, ale aj v novom (projekty financované EÚ). Aj v nasledujúcom období predpokladáme turbu-

lencie trhu, a preto budeme pracovať na zavedení ďalších nástrojov riadenia, aby sme flexibilne vede-

li reagovať na aktuálnu situáciu na trhu IT.
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Výkaz ziskov a strát

v Eur

k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2009

Tržby za predaj tovaru 7 271 309 12 039 155 8 764 466 11 582 110

Náklady vynaložené na predaný tovar 5 917 467 10 519 590 8 022 711 10 000 661

Obchodná marža 1 353 842 1 519 565 741 755 1 581 449

Tržby za predaj služieb 5 268 893 7 668 963 12 114 825 12 041 503

Výrobná spotreba 2 079 561 4 180 805 7 826 917 6 460 507

Pridaná hodnota 4 543 174 5 007 723 5 029 663 7 162 445

Osobné náklady 2 571 842 2 412 273 2 418 445 4 336 036

Dane a poplatky 8 528 8 233 7 441 15 045

Ostatné prevádzkové výnosy 9 889 100 577 48 039 155 275

Ostatné prevádzkové náklady 7 944 66 737 8 946 33 444

Odpisy hmotného a nehmotného inv.majetku 142 064 136 821 162 858 164 173

Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 1 822 684 2 484 237 2 480 012 2 769 022

Finančné výnosy 45 528 180 159 370 664 95 002

Finančné náklady 72 342 185 384 298 110 165 380

Zúčt.rezerv a oprav.položiek do fin.výnosov 0 0 0 0

Zúčt.rezerv a oprav.položiek do fin.nákladov 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia z finačnej činnosti -26 814 -5 224 72 554 -70 378

Daň z príjmov z bežnej činnosti 348 676 478 585 496 508 520 166

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 1 447 194 2 000 428 2 056 058 2 178 478

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 447 194 2 000 428 2 056 058 2 178 478
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Súvaha
AKTÍVA

v Eur

k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2009

Nehmotný investičný majetok 204 279 201 292 833 986 830 304

Hmotný investičný majetok 313 905 272 808 335 523 248 072

Finačné investície 0 0 0 0

Zásoby 48 416 66 448 75 288 136 372

Pohľadávky z obchodného styku 1 869 113 5 763 963 2 046 419 2 106 691

Štát, daňové pohľadávky 0 0 0 0

Iné pohľadávky 5 877 0 0 0

Finančný majetok 4 503 920 7 509 167 1 762 458 5 885 637

Ostatné aktíva 11 268 39 030 17 883 14 000

Aktíva celkom 6 956 778 13 852 710 5 071 557 9 221 076

PASÍVA

v Eur

k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2008

Vlastné imanie 3 041 239 4 224 359 2 917 303 3 819 277

Rezervy 193 020 243 615 154 947 116 998

Krátkodobé záväzky 3 722 519 9 384 736 1 999 307 5 284 801

Ostatné pasíva 0 0 0 0

Pasíva celkom 6 956 778 13 852 710 5 071 557 9 221 076
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Prehľad vybraných ukazovateľov

Štruktúra nákladov 2009

Náklady vynaložené
na predaný tovar

33%

Výrobná spotreba 32% 
Finančné náklady 22%
Osobné náklady 12%
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2%
Odpisy hmotného a nehmotného
investičného majetku

1%

Štruktúra výnosov 2009

Tržby za predaj tovaru 33%
Tržby za predaj služieb 32% 
Ostatné prevádzkové výnosy 22%
Finančné výnosy 12%
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Vývoj zisku 2009
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Zisk

k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009

2 178 4782 056 0582 000 428
1 447 194

23 873 890

21 695 41221 297 994

19 241 936
19 988 854

17 988 426

12 595 618

11 148 425



20

Správa nezávislého audítora
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Povinnosti spoločnosti voči štátu  
a iným organizáciám

Etický kódex

 Spoločnosť LYNX si uvedomuje svoju zodpovednosť, a preto uhrádza všetky svoje záväzky v pred-

písanej lehote splatnosti. Zvláštnu starostlivosť venuje záväzkom voči vlastným zamestnancom, všetkým 

druhom daní a odvodom pre inštitúcie sociálneho, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia.

 Splnenie dohodnutých záväzkov voči dodávateľom, a to ako finančných, tak aj vecných, je jednou 

z hlavných podmienok stabilne fungujúcich dodávateľsko–odberateľských vzťahov. Spoločnosť v sú-

lade s prijatým systémom riadenia kvality vyberá a hodnotí dodávateľov, aby bola schopná dlhodobo 

spĺňať požiadavky na kvalitu poskytovaných služieb.

 Naša spoločnosť uznáva princípy etického správania v podnikaní. Vo svojej činnosti dodržiava 

princípy otvorenosti, objektívnosti, zodpovednosti a transparentnosti.

 Hlavné hodnoty spoločnosti vo vzťahu k zamestnancom sú založené na úcte k človeku, čestnej, 

svedomitej a efektívnej práci, etike komunikácie, lojalite k spoločnosti, ochrane dobrého mena a ma-

jetku spoločnosti a na etike riešenia sporov.

 Hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi vo vzťahu k svojmu okoliu, charakterizuje najmä úcta k zá-

kazníkovi a korektnosť k obchodným partnerom. V obchodných vzťahoch spoločnosť považuje etiku 

za súčasť svojich podnikateľských aktivít a vychádza z presvedčenia, že vo sfére ponúkaného portfólia 

obchodným partnerom a zákazníkom úspech spoločnosti stojí predovšetkým na kvalite služieb, etike 

zamestnancov a adekvátnej cene za služby.

 Spoločnosť vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru pre každého zamestnanca. 

Vedenie spoločnosti sa zaoberá každým názorom, sťažnosťou, oznámením, návrhom či pripomienkou.
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Systém manažmentu kvality

 Vysoká kvalita dodávaných produktov a služieb je nevyhnutnou podmienkou úspechu v konku-

renčnom trhovom prostredí.

 Prvoradým cieľom spoločnosti v oblasti kvality je spokojnosť zákazníka, ktorá je dosahovaná vý-

vojom produktov a poskytovaním služieb zodpovedajúcich požiadavkám zákazníka.

 V spoločnosti je od roku 2004 vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality v súlade s me-

dzinárodnou normou STN EN ISO 9001. Funkčnosť a efektívnosť zavedeného systému je potvrdená cer-

tifikátom kvality vydaným certifikačnou spoločnosťou TŰV NORD Slovakia, s.r.o.

 Vysoká úroveň projektového riadenia, zameranie našich riešení a služieb a ich previazanie na už 

spomínané požiadavky zákazníkov, vytvára procesný prístup požadovaný normou EN ISO 9001:2008 

pre efektívne a kvalitné plnenie požiadaviek a cieľov kladených na dodávané produkty a poskytované 

služby.
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Prevádzky:
Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Tel.:	+421	55	727	17	17
Fax:	+421	55	728	85	55

Jelačičova	8,	821	08		Bratislava
Tel.:	+421	2	501	065	11
Fax:	+421	2	501	065	14

e-mail:	lynx@lynx.sk
www.lynx.sk

LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


