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Príhovor riaditeľa

Vážení zákazníci, vážení partneri,

naša spoločnosť LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (ďalej LYNX) 
je jednou z najdlhšie podnikajúcich slovenských IT spoločností . Na trhu informač-
ných technológií pôsobí už od roku 1991. Za obdobie 20 rokov sme stabilizovali 
svoje portf ólio produktov, upevnili si postavenie na trhu a vyprofi lovali sme sa ako 
spoločnosť poskytujúca špičkové služby pre klientov v oblasti  bezpečnosti  ale aj 
projektovania, výstavby a prevádzkovania informačných systémov, networkingu, 
komplexnej bezpečnosti  organizácií a tvorby špeciálnych aplikácií.

Rok 2010 bol pre nás náročný, keďže v zahraničí i na Slovensku pretrvávala globál-
na ekonomická kríza a v dôsledku politi ckých zmien boli nastavené aj nové para-
metre ekonomického prostredia. Spoločnosť ti ež začala realizovať projekty v no-
vých oblasti ach. Avšak vďaka dôslednej príprave, kvalifi kácii a zanietenosti  našich 
zamestnancov naša spoločnosť úspešne vládla aj dvadsiaty rok svojej existencie.

Naďalej sa spoliehame na kvalitnú tí movú prácu našich zamestnancov a dávame 
priestor na vyniknuti e špičkovým jednotlivcom. Preto sme aj v roku 2010 pokra-
čovali v zlepšovaní systému odmeňovania zamestnancov a pracovných podmie-
nok tak, aby sme aj v tejto oblasti  mohli adekvátne konkurovať nadnárodným 
spoločnosti am pôsobiacim na slovenskom trhu. 

Pretože zamestnancov našej spoločnosti  považujeme za naše najdôležitejšie aktí -
vum, snažili sme sa venovať pozornosť zvyšovaniu ich kvalifi kácie a profesionality, 
rozvoju sociálnej politi ky spoločnosti , zlepšeniu vnútornej organizácie činností  a 
kontroly. Nezabudli sme ani na investí cie do rozvoja technickej infraštruktúry a 
laboratórií spoločnosti .

Na záver chcem poďakovať Vám, našim zákazníkom a partnerom, za prejavenú 
dôveru 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 
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Správa o spoločnosti

Kľúčoví zákazníci a partnerstvá v roku 2010

V roku 2010 realizovala spoločnosť LYNX svoje akti vity na slovenskom trhu vo ve-
rejnom aj súkromnom sektore. Medzi jej najvýznamnejších zákazníkov v rámci 
verejného sektora patrilo Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, 
Ministerstvo školstva SR, Národné centrum zdravotníckych informácií, Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Univerzita Komenského v Bra-
ti slave.

Medzi významných zákazníkov spoločnosti  v rámci súkromného sektora v roku 
2010 patrili T-Mobile Slovensko, a.s., Tatrabanka, a.s., Slovenský plynárenský    
priemysel, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., Jadrová a energeti cká spoločnosť Slo-
venska, a.s., IBM Slovensko, s.r.o., Magneti  Marelli Slovakia, s.r.o., Leti sko M.R. 
Štefánika – Airport Brati slava, a.s. a ďalšie spoločnosti  z oblasti  fi nančných slu-
žieb, telekomunikácií a priemyslu.

Pre maximálnu kvalitu ponúkaných riešení spoločnosť LYNX udržiava a ďalej rozví-
ja partnerské vzťahy s najvýznamnejšími spoločnosťami pôsobiacimi v segmente 
informačných technológií. Vo vzťahu k spoločnosti  Cisco Systems certi fi kačným 
auditom potvrdila pozíciu Cisco Silver Certi fi ed Partner, recerti fi kovala technolo-
gickú špecializáciu Cisco Advanced Routi ng & Switching a Cisco Advanced Security 
a získala novú technologickú špecializáciu Express Unifi ed Communicati on.

V oblasti  spolupráce s výrobcami technológií si naša spoločnosť obhájila naj-
vyšší možný status partnerstva so spoločnosťou McAfee – Elite Partner vo všet-
kých existujúcich kompetenciách, so spoločnosťou Eset – Plati num Partner,  so 
spoločnosťou Microsoft  – Gold Certi fi ed Partner, so spoločnosťou Oracle –                                 
PartnerNetwork Member, Gold Level a so spoločnosťou ArcSight – Silver Partner.



Ľudské zdroje v roku 2010

Spoločnosť LYNX k 31.12.2010 zamestnávala 120 zamestnancov v hlavnom pra-
covnom pomere. V priebehu roka 2010 boli prijatí  zamestnanci zaradení do pra-
covného procesu predovšetkým na odborné pracovné pozície v oblasti  IT, najmä 
ako špecialista IT, projektový manažér a account manažér. 

Priebeh nástupov a výstupov v priebehu roku 2010:
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Priebeh nástupov a výstupov v priebehu roku 2010

Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2010 bol 118.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov spoločnosti k 31.12.2010:
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Keďže spoločnosť LYNX si uvedomuje potrebu investovať do vzdelávania zamest-
nancov a podporovať tak ich odborný a pracovný potenciál, realizovala pre nich v 
roku 2010 cielené vzdelávanie. Kľúčové certi fi kácie, ktoré prebiehali v uplynulom 
roku, boli zamerané na oblasť projektového riadenia (metodika PRINCE 2). 

Výsledkom vzdelávacieho procesu sú získané odborné vedomosti  nevyhnutné k 
pracovnej činnosti , certi fi káty, ktoré predstavujú pridanú hodnotu v oblasti  od-
bornej úrovne zamestnancov spoločnosti  LYNX. Spoločnosť LYNX môže doklado-
vať získanými certi fi kátmi svojim obchodným partnerom kvalifi kované referencie, 
prezentovať vysokú odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov a vyhovieť požia-
davkám na expertov vo vybraných oblasti ach. 

Priamo vynaložené náklady na vzdelávacie akti vity - poplatky za školenia a skúšky  
za rok 2010 predstavovali k 31.12.2010 fi nančnú čiastku 34 344,- €. Nepriamo 
vynaložené náklady vrátane časového fondu zamestnancov, ktorý bol vynaložený 
na samoštúdium predstavovali približne 150 000,- €.

Zamestnanecká politi ka spoločnosti  LYNX bola zameraná na podporu základných 
priorít a cieľov spoločnosti . Jej predpokladom je efektí vne využívanie ľudské-
ho kapitálu, potrebného objemu fi nancií a opti málne vnútorné procesy. Kvali-
fi kovaná, spokojná a stabilná personálna základňa bola v roku 2010 základným 
predpokladom napĺňania strategických cieľov našej spoločnosti . Trvalým cieľom 
spoločnosti  je vytvárať čo najlepšie podmienky pre profesionálny a osobný rast 
zamestnancov. 

Spoločnosť LYNX vynaložila zo sociálneho fondu v roku 2010 primerané fi nančné 
prostriedky na starostlivosť o zamestnancov v oblasti  stravovania zamestnancov, 
na príspevky pri príležitosti  životných jubileí zamestnancov a ďalšie. 

Zamestnanecká a sociálna politika



Systém manažmentu kvality

Vysoká kvalita dodávaných produktov a služieb je nevyhnutnou podmienkou 
úspechu v konkurenčnom trhovom prostredí. Prvoradým cieľom spoločnosti  v 
oblasti  kvality je spokojnosť zákazníka, ktorá je dosahovaná vývojom produktov a 
poskytovaním služieb zodpovedajúcich požiadavkám zákazníka.

V spoločnosti  je od roku 2004 vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality 
v súlade s medzinárodnou normou STN EN ISO 9001. Funkčnosť a efektí vnosť za-
vedeného systému je potvrdená certi fi kátom kvality vydaným certi fi kačnou spo-
ločnosťou TŰV NORD Slovakia, s.r.o.

Vysoká úroveň projektového riadenia, zameranie našich riešení a služieb a ich 
previazanie na už spomínané požiadavky zákazníkov podporuje procesný prístup 
požadovaný normou EN ISO 9001:2008 pre efektí vne a kvalitné plnenie požiada-
viek a cieľov kladených na dodávané produkty a poskytované služby.
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Etický kódex spoločnosti

Spoločnosť LYNX presadzuje princípy eti ckého správania v podnikaní. Vo svojej 
činnosti  dodržiava princípy otvorenosti , objektí vnosti , zodpovednosti  a transpa-
rentnosti .

Vzťahy spoločnosti  a zamestnancov sú založené na úcte k človeku, čestnej, svedo-
mitej a efektí vnej práci, eti ke komunikácie, lojalite k spoločnosti , ochrane dobré-
ho mena a majetku spoločnosti  a na eti ke riešenia sporov.

Hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi vo vzťahu k svojmu okoliu, charakterizuje 
najmä úcta k zákazníkovi a korektnosť k obchodným partnerom. V obchodných 
vzťahoch spoločnosť považuje eti ku za súčasť svojich podnikateľských akti vít a 
vychádza z presvedčenia, že úspech spoločnosti  stojí predovšetkým na kvalite slu-
žieb, eti ke zamestnancov a adekvátnej cene za služby.

Spoločnosť vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru pre každé-
ho zamestnanca. Vedenie spoločnosti  sa zaoberá každým názorom, sťažnosťou, 
oznámením, návrhom či pripomienkou.
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Správa o činnosti spoločnosti

Odbor komplexnej bezpečnosti  sa v roku 2010 sústreďoval hlavne na realizáciu 
bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov. V rámci týchto projek-
tov sa vypracovávali kvalitatí vne analýzy rizík informačných systémov, ich bezpeč-
nostné posúdenia a z nich vyplývajúce bezpečnostné smernice na ochranu osob-
ných údajov. Takti ež boli poskytované odborné konzultácie a školenia poverených 
osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje a boli vyškolené osoby, ktoré vykonávajú 
dohľad nad spracúvaním osobných údajov podľa požiadaviek zákona č. 428/2002 
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Novou službou pre 
zákazníka bol výkon zodpovednej osoby.

V súvislosti  so zavádzaním elektronického zdravotníctva na Slovensku sa odbor 
zúčastňoval procesu zosúladenia zdravotníckej legislatí vy s potrebami ochrany 
osobných údajov. To zahŕňalo vypracovanie návrhu zásad zákona na podporu za-
vedenia elektronického zdravotníctva, vypracovanie stanovísk k jednotlivým ná-
vrhom legislatí vnych predpisov a prípravu návrhov na doplnenie potrebnej legis-
latí vy.

Okrem činností  v oblasti  ochrany osobných údajov odbor pre zákazníkov pripra-
voval dokumentáciu na zabezpečenie riadenia informačnej bezpečnosti  v súla-
de s ISO 27001. Boli vypracované analýzy rizík pre potreby riadenia informačnej 
bezpečnosti  a posudzovaný aktuálny stav bezpečnosti  organizácií hlavne v oblasti  
bezpečnosti  ICT a v oblasti  fyzickej bezpečnosti . 

V súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností  od-
bor poskytol zákazníkom celý komplex činností  pri vypracovávaní bezpečnostných 
projektov podnikateľa, vybudovaní a zabezpečení chránených priestorov, vypra-
covávaní bezpečnostnej dokumentácie, konzultácií v oblasti  fyzickej a objektovej 
bezpečnosti  a prípravy technických prostriedkov na certi fi káciu pre spracovávanie 
utajovaných skutočností .

Za účelom zosúladenia prevádzky informačných systémov verejnej správy odbor 
vykonával  posudzovanie informačných systémov vzhľadom na Výnos ministerstva 
fi nancií č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej 
správy, vypracúval pre orgány verejnej správy príslušné dokumenty a vykonával 
poradenskú a konzultačnú činnosť. 

Časť kapacít odboru sa venovala uplatňovaniu zásad manažmentu konti nuity čin-
ností  pri riadení informačnej bezpečnosti  a uplatňovaniu šifrovania pri ochrane 
súborov, diskov a počítačov pred ohrozením dôvernosti  uložených údajov.

10
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Pokročilé bezpečnostné riešenia

Odbor pokročilých bezpečnostných riešení sa v roku 2010 zameriaval na akti vity 
v oblasti  sieťovej bezpečnosti , webovej bezpečnosti , monitorovania bezpečnosti  
podnikových prostredí (vrátane insider detecti on) a riešenia incidentov, ochrany 
pred malware a únikom citlivých informácií, aplikačnej bezpečnosti , bezpečnosti  
SOA architektúr, bezpečnosti  pracovných staníc, serverov a databáz, zabezpeče-
ním súladu prostredia s bezpečnostnými normami a štandardmi. Akti vity odboru 
prebiehali v segmente zdravotníctva, telekomunikácií, energeti ky, silových rezor-
tov a bankovom segmente.

V segmente zdravotníctva sa najdôležitejšie akti vity týkali implementácie pilotnej 
infraštruktúry pre elektronické zdravotníctvo a oblastí  bezpečnosti  a infraštruktú-
ry národného projektu Elektronické služby zdravotníctva.

Medzi hlavné akti vity v segmente telekomunikácií patrila implementácia systé-
mu monitorovania bezpečnosti , ktorý zahŕňa unikátnu integráciu biznis kriti ckých 
aplikácií do systému centrálneho monitorovania bezpečnosti . Ďalšie akti vity v te-
lekomunikačnom segmente zahŕňali implementáciu autenti zácie/autorizáciu pre 
prístup do siete, network intrusion detecti on systémov, systémov anti -malware 
ochrany a poskytovanie služieb v oblasti  monitorovania bezpečnosti  a analýzy in-
cidentov.

V bankovom segmente odbor realizoval činnosti  v oblasti  dodávky a implemen-
tácie systémov monitorovania bezpečnosti , systémov anti -malware ochrany, host 
intrusion preventi on systémov, nástrojov pre správu pripojiteľných zariadení a 
kontrolu úniku citlivých dát.

Akti vity v segmente energeti ky prebiehali v oblasti  sieťovej bezpečnosti  dátových 
centi er a ochrany kriti ckej infraštruktúry, dodávky a implementácie systémov an-
ti -malware ochrany a systémov pre šifrovanie a kontrolu úniku citlivých dát. 

Pre silové rezorty odbor realizoval akti vity v oblasti  systémov pre autenti záciu/
autorizáciu prístupu do siete a  sieťovú bezpečnosť (fi rewally, network intrusion   
detecti on systémy, vrátane sieťovej infraštruktúry) a implementácie prostriedkov 
monitorovania bezpečnosti .



Sieťová a komunikačná infraštruktúra

Odbor sieťovej a komunikačnej infraštruktúry realizoval v roku 2010 viacero pro-
jektov so širokým zameraním pokrývajúcim projekčné činnosti , budovanie sietí  
MPLS/LAN/WAN a ich redizajn, budovanie a rozširovanie IP telefónie, videotele-
konferenčných riešení, výstavbu štruktúrovaných kabelážnych systémov. V odbo-
re došlo k zvýšeniu počtu kvalifi kovaných zamestnancov a rozšíreniu portf ólia o 
komplexné serverové a storage riešenia. 

Najvýznamnejší podiel akti vít mal odbor aj v roku 2010 v rámci rezortu obrany, 
pre ktorý realizoval viacero samostatných projektov so zameraním prevažne na IP 
telefóniu, upgrade MPLS siete, komunikačné a dátové centrá a takti ež rozširova-
nie komunikačnej infraštruktúry s dôrazom na manažment a monitoring siete. V 
tomto rezorte budoval odbor jednotný komunikačný systém na prenos dát, hlasu 
a obrazu v súlade s požiadavkami nadnárodných zoskupení. 

Pre rezort obrany bol realizovaný aj pilotný projekt riešenia cloud infraštruktúry v 
dátovom centre, ktorá bola postavená na najnovšej blade technológii Cisco UCS a 
virtualizačnej platf ormy VMware. Toto riešenie umožnilo konsolidovať infraštruk-
túru ako na strane klientov (s využití m tenkých klientov), tak na strane služieb 
(plne virtualizované prostredie). Ďalším projektom pre silové zložky bola obnova 
a prebudovanie serverovej infraštruktúry s ohľadom na vysoko dostupnú sieťovú 
infraštruktúru pre servery a diskové pole. 

V rezorte školstva odbor realizoval výstavbu komplexnej IT infraštruktúry na jed-
nej z univerzít, kde vybudoval komplexnú sieťovú infraštruktúru vrátane dodávky 
a inštalácie LAN, WIFI siete, IP telefónie, IP televízie, Digitálnych násteniek a Te-
lePresence systému. 

Odbor sa podieľal aj na realizácii národného projektu Elektronické služby zdravot-
níctva, kde bol zodpovedný za dodávky hardvérového a soft vérového vybavenia 
pre APV prostredie a bezpečnostnú infraštruktúru a za návrh, dodávku a realizá-
ciu sieťovej infraštruktúry.

V priebehu roka 2010 sa rozšírilo technologické vybavenie Laboratória sieťových 
technológií o ďalšie aktí vne prvky primárne pre oblasť Service providerov, pod-
nikových riešení, virtualizačných technológií, serverových riešení a dátových úlo-
žísk. Laboratórium je zamerané na štúdium, testovanie technológií a reálnych na-
sadení pre zákazníkov spoločnosti .
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Fyzická a objektová bezpečnosť

Odbor fyzickej a objektovej bezpečnosti  realizoval v roku 2010 projekty so zame-
raním na komplexné dodávky objektovej bezpečnosti  a návrhy bezpečnostných 
riešení spojené s projekčnou činnosťou.

Medzi hlavných zákazníkov odboru patril v roku 2010 rezort obrany, pre ktorý od-
bor zrealizoval projekty zamerané na vytvorenie priestorov určených na uloženie 
a vytváranie utajovaných skutočností , IP kamerové systémy a infra závory.

Odbor zrealizoval dodávku systémov kontroly vstupu a dochádzkových systémov 
aj v súkromnom sektore, najmä pre priemyselné parky, administratí vne budovy, 
hotelové komplexy a biznis centrá. Ďalšie akti vity sa týkali priemyselnej automa-
ti zácie, hotelových systémov a monitoringu výrobných technológií. Dôležitou sú-
časťou činnosti  odboru boli inštalácie systémov pre inteligentné budovy.  
 
V roku 2010 sa rozšírilo technické vybavenie odboru o Laboratórium pre testova-
nie reálnych technológií implementovaných pre zákazníkov.



Špeciálne aplikácie

Odbor špeciálnych aplikácií sa v roku 2010 zameriaval na tvorbu aplikácií a kom-
plexných riešení pre špeciálne oblasti  využiti a, so zameraním na silové rezorty. 
Hlavnou oblasťou pôsobenia odboru boli simulačné a výcvikové technológie. 

Pre vojenské simulácie a pre simulácie v oblasti  krízového manažmentu bol po-
užívaný simulačný systém OneSAF. V roku 2010 odbor zrealizoval pre jednotky 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v simulačných centrách 10 cvičení typu CAX. 
Zdokonaľovaniu simulácie a následne aj výcviku napomáhali aj nové digitalizova-
né terény s využití m pre výcvik jednoti ek nasadzovaných do mierových misií. Za-
mestnanci odboru boli certi fi kovaní pre prípravu a vykonanie cvičení typu CAX.

Dôležitou akti vitou odboru bola tvorba špeciálneho programového vybavenia. 
Otvorenosť systému konštruktí vnej simulácie umožnila prípravu nových modulov 
v rámci simulácie, čo pomohlo posunúť možnosti  použiti a výcvikových technológií 
napríklad aj do oblasti  riešenia mimoriadnych udalostí .

Ďalšie oblasti  vývoja programového vybavenia odboru zahŕňali spracovanie 
veľkých objemov dát, ich štati sti cké vyhodnocovanie, prácu s grafi ckými infor-
mačnými systémami a implementovanie VoIP technológie do komunikačných sys-
témov v rámci simulačných technológií.
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Aplikačné programové vybavenie

Odbor aplikačného programového vybavenia sa v roku 2010 zúčastnil na viace-
rých projektoch najmä v oblasti  monitorovania infraštruktúry objektov. V rámci 
týchto projektov bola vypracovaná rozsiahla štúdia uskutočniteľnosti  monitoro-
vania veľkého množstva objektov za účelom ich neustáleho dohľadu a riadenia.

Okrem analyti ckej činnosti  v tejto oblasti  odbor uskutočnil aj vývoj a implemen-
táciu druhej verzie monitorovacieho systému MIDS pre jedno z najmodernejších 
a najväčších dátových centi er na Slovensku. Pri vývoji systému boli použité naj-
novšie technológie pre komunikačnú a prezentačnú vrstvu systému, ako sú WPF, 
Silverlight a WCF.

V spojení so zavádzaním elektronického zdravotníctva na Slovensku sa odbor zú-
častnil na riadení rizík programu implementácie eHealth a na prípravách analyti c-
kých dokumentov pre jednotlivé vlny programu eHealth.

Odbor sa ti ež venoval systémovej migrácii informačného systému KLIS (Komplex-
ný leti skový informačný systém) pre Leti sko M.R. Štefánika – Airport Brati slava na 
klastrové riešenie a na rozsiahlu integráciu so systémom SAP. Týmito zmenami bol 
leti skový informačný systém posunutý na vyššiu kvalitatí vnu úroveň.

Na podporu bezpečnostných auditov odbor vyvinul middleware pre dátovú mig-
ráciu medzi rôznymi dátovými zdrojmi rôznych informačných systémov za účelom 
zberu, zálohovania, archivácie a poskytovania dát systému pre následne spraco-
vanie a audit logov.



Správa o hospodárskom výsledku

Z hospodárskych výsledkov spoločnosti  LYNX dosiahnutých v roku 2010, doku-
mentovaných ekonomickými ukazovateľmi hospodárskej činnosti , vyplývajú na-
sledovné skutočnosti .

Napriek tomu, že sa rok 2010 ešte niesol v znamení hospodárskej krízy a sťa-
žených podmienok na trhu, spoločnosti  LYNX sa podarilo výrazne neodchýliť od 
nastúpeného trendu a aj keď s miernym poklesom zisku a objemu výnosov oproti  
minulému roku, dosiahnuť porovnateľné výsledky. 

V roku 2010 dosiahla spoločnosť čistý zisk vo výške 2 084 739 EUR. 

Celkové realizované tržby predstavovali 20 478 581 EUR. Zmena však nastala aj v 
štruktúre výnosov, ktorá sa prejavila nárastom objemu tržieb za predaj služieb a 
dosiahla hodnotu 13 053 055 EUR a poklesom tržieb za predaj tovaru na úroveň 
7 425 526 EUR. 

Aj táto skutočnosť nasvedčuje tomu, že spoločnosť LYNX sa orientuje na posky-
tovanie špičkových služieb s vysokou pridanou hodnotou v oblati  bezpečnosti  in-
formačných systémov, budovania infraštruktúry, technologických aplikácií a kom-
plexnej bezpečnosti . 

V majetkovej štruktúre spoločnosti  v roku 2010 spoločnosť zaznamenala nárast 
objemu aktí v o  20%, čím celková nett o hodnota aktí v dosiahla 11 442 242 EUR. 
V najväčšej miere sa tento nárast prejavil zvýšením objemu obežného majetku, 
hlavne krátkodobých pohľadávok z obchodného styku v lehote splatnosti  v obje-
me 5 549 190 EUR.

Výška fi nančného majetku k 31.12.2010 predstavovala 4 801 543 EUR. Spoločnosť 
je fi nančne sebestačná a riadne a včas si plní všetky svoje záväzky. 

Z pohľadov zdrojov kryti a majetku spoločnosti  došlo k zvýšeniu cudzích zdrojov, 
pričom ich podiel na celkových pasívach k 31.12.2010 predstavoval 8 316 561 
EUR. Cudzie zdroje sú takmer v plnej výške  tvorené krátkodobými záväzkami v 
lehote splatnosti .

Vlastné imanie spoločnosti  k 31.12.2010 je vo výške 3 004 875 EUR. 

Dobrá kondícia spoločnosti  sa prejavila nielen v  ukazovateľoch hospodárskej čin-
nosti , v oblasti  rentability výkonov a produkti vity práce, ale aj v ukazovateľoch 
fi nančnej závislosti , likvidity a rentability. 

Trendy v roku 2010
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Vývoj hospodárskych ukazovateľov

v EUR

k 31.12.2008

11 582 110

k 31.12.2009

7 425 526

k 31.12.2010

2 178 4782 056 058 2 084 739Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 000

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 2 056 058 2 178 478 2 084 739

496 585520 166496 508Daň z príjmov z bežnej činnosti

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 72 554 -70 378 -36 474

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

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

Finančné náklady 298 110 165 380 98 052

Finančné výnosy 370 664 95 002 61 578

Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 2 480 012 2 769 022 2 617 789

Odpisy hmotného a nehmotného inv. majetku 162 858 164 173 132 320

Ostatné prevádzkové náklady 8 946 33 444 38 268

Ostatné prevádzkové výnosy 48 039 155 275 22 296

8 59615 0457 441Dane a poplatky

3 877 7814 336 0362 418 445Osobné náklady

Pridaná hodnota 5 029 663 7 162 445 6 652 467

Výrobná spotreba 7 826 917 6 460 507 7 081 560

Tržby za predaj služieb 12 114 825 12 041 503 13 053 055

Obchodná marža 741 755 1 581 449 680 972

Náklady vynaložené na predaný tovar 8 022 711 10 000 661 6 744 554

Tržby za predaj tovaru 8 764 466



Vývoj aktív a pasív

v EUR

Pasíva celkom 11 442 2425 071 557 9 221 076

Ostatné pasíva 00 0

Krátkodobé záväzky 8 316 5611 999 307 5 284 801

Rezervy 120 806154 947 116 998

Vlastné imanie 3 004 8752 917 303 3 819 277

k 31.12.2010k 31.12.2008 k 31.12.2009

Pasíva

Aktíva celkom 11 442 2425 071 557 9 221 076

Ostatné aktíva 9 78817 883 14 000

Finančný majetok 4 801 5431 762 458 5 885 637

Iné pohľadávky 00 0

Štát, daňové pohľadávky 00 0

Pohľadávky z obchodného styku 5 549 1902 046 419 2 106 691

Zásoby 38 69075 288 136 372

Finančné investície 00 0

Hmotný investičný majetok 335 523 248 072 181 095

Nehmotný investičný majetok 861 936830 304833 986

k 31.12.2010k 31.12.2008 k 31.12.2009

Aktíva
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Prehľad vybraných ukazovateľov

Druh nákladov Podiel

Finančné náklady

Odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku

Daň z príjmov z bežnej činnosti

Osobné náklady

Náklady vynaložené na predaný tovar

Výrobná spotreba 38%

37%

21%

3%

1%

0%

Štruktúra nákladov 2010

Štruktúra výnosov 2010

Druh výnosov Podiel

Ostatné prevádzkové výnosy

Finančné výnosy

Tržby za predaj tovaru

Tržby za predaj služieb 57%

41%

1,8%

0,2%



Štruktúra nákladov 2010

0
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10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

Finančné ukazovatele

Zisk

Výnosy

Náklady

k 31.12.2010k 31.12.2009k 31.12.2008

19 241 936

21 297 994

2 056 058

21 695 412

23 873 890

2 178 478

18 477 716 

20 562 455 

2 084 739 
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Záväzky voči štátu a iným organizáciám

Spoločnosť LYNX si zakladá na dobrých obchodných vzťahoch, a preto aj v roku 
2010 uhrádzala všetky svoje záväzky v predpísanej lehote splatnosti . Starostlivosť 
venovala záväzkom voči vlastným zamestnancom, všetkým druhom daní a odvo-
dom pre inšti túcie sociálneho, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia.

Splnenie dohodnutých záväzkov voči dodávateľom, a to ako fi nančných, tak aj 
vecných, bolo prioritou, keďže je to jednou z hlavných podmienok stabilne fungu-
júcich dodávateľsko–odberateľských vzťahov. 



Správa k účtovnej závierke

Správa nezávislého audítora
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Súvaha
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Výkaz ziskov a strát
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Cash fl ow
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Poznámky k účtovnej závierke
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LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Prevádzka Košice
Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Tel.: +421 55 727 17 17
Fax: +421 55 728 85 55
E-mail: lynx@lynx.sk

Prevádzka Brati slava
Jelačičova 8, 821 08 Brati slava
Tel.: +421 2 501 065 11
Fax: +421 2 501 065 14
E-mail: lynxba@lynx.sk

www.lynx.sk

    


