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Príhovor riaditeľa
spoločnosti
Vážení zákazníci, vážení partneri,
naša spoločnosť LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (LYNX), pôsobí na trhu informačných
technológií už od roku 1991. V priebehu času sme sa vyprofilovali ako popredný poskytovateľ
bezpečnostných, komunikačných a aplikačných riešení pre široké portfólio zákazníkov.
Uplynulý rok 2015 bol pre našu spoločnosť po všetkých stránkach rekordným rokom. Objektívne k tomu
prispeli aj priaznivé vonkajšie okolnosti, ale výborné výsledky potvrdzujú dlhodobo príkladný prístup k
práci všetkých našich zamestnancov. Vzhľadom na extrémne nasadenie, ktoré umožnilo dosiahnuť tieto
výsledky nemožno ich považovať za krátkodobo udržateľné. Predstavujú skôr vyjadrenie hraničného
potenciálu spoločnosti. Významne k tomu prispeli aj organizačné zmeny realizované v minulých rokoch,
ktoré sa teraz prejavili naplno.
Jednou zo základných hodnôt našej spoločnosti je dlhodobá perspektíva. Cieľom našej spoločnosti je
zabezpečiť podmienky na dlhodobé dosahovanie podobných výsledkov. V tomto zmysle predstavoval
rok 2015 prípravu základov pre ďalšiu expanziu. Spoločnosť vyvíja viacero perspektívnych aktivít v
zahraničí a disponujeme produktami, ktoré môžu nájsť uplatnenie pre širokú škálu zákazníkov. Ďalej
pokračujeme v integrácii nášho portfólia, poskytujúc vertikálne integrované riešenia od fyzickej výstavby
riešenia až po vývoj softvéru.
Na záver by som sa rád poďakoval Vám, našim zákazníkom a partnerom za prejavenú dôveru a konštruktívnu spoluprácu pri budovaní optimálnych
riešení pre Vás. Zároveň ďakujem mojím kolegom za ich osobný vklad, neuveriteľné pracovné nasadenie a prejavenú lojalitu v predchádzajúcom
výborne zvládnutom roku.

Ing. Róbert Kollár
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Vízia a poslanie
spoločnosti
Vízia spoločnosti LYNX
Víziou spoločnosti LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je
zabezpečovať svoj rozvoj tak, aby do roku 2020:

Patrila medzi lídrov na slovenskom
trhu v oblasti:
Bezpečnosti informačných systémov
Implementácie špecializovaných
informačných systémov
Simulačných a výcvikových technológií
Mala silné postavenie na slovenskom
trhu v oblasti:
Budovania informačných
a komunikačných technológií
Komplexnej bezpečnosti organizácií

POSLANIE SPOLOČNOSTI
Poslaním spoločnosti LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným
Košice je poskytovať zákazníkom riešenia s vysokou pridanou
hodnotou v oblasti bezpečnosti informačných systémov, implementácie
špecializovaných informačných systémov a budovania informačných
a komunikačných technológií infraštruktúry v súlade s požiadavkami
legislatívy SR, EÚ, medzinárodnými štandardmi a najlepšími svetovými
praktikami.
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Významní zákazníci
Štátna správa
a verejné inštitúcie
Finančné riaditeľstvo SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Národný bezpečnostný úrad SR

Univerzity
Akadémia ozbrojených síl generála
M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

Národné centrum zdravotníckych informácií

Slovenský hydrometeorologistický ústav

Finančné služby

Štátna ochrana prírody SR

Tatra banka, a .s.

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

VÚB, a.s.

Telekomunikácie
Slovak Telekom, a.s.
Slovanet

Priemysel
Magneti Marelli Slovakia, s. r. o.
Pivovary Topvar, a. s.

TTC Teleport, s. r. o.
SWAN, a.s.

ENERGETIKA
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Transpetrol, a. s.
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Činnosť firemných
odborov v roku 2015

Odbor projektového manažmentu
Spoločnosť LYNX aj v roku 2015 realizovala komplexnejšie projekty, ktoré zasahovali cez celé portfólio firmy. K úspešnej realizácii IT projektov bolo
potrebné aj zvládnutie riadenia projektov, čo v spoločnosti LYNX zabezpečoval Odbor projektového manažmentu - OPM.
Úlohou odboru bolo personálne obsadenie projektov na pozícii projektový manažér so skúsenosťami z oblasti budovania infraštruktúry aj vývoja
softvéru. Riadenie projektov bolo flexibilne prispôsobované požiadavkám a prostrediu zákazníka aj z pohľadu metodiky PRINCE 2 resp. PMI.
Odbor projektového manažmentu v priebehu roka 2015 naďalej interne budoval procesy k jednotnej metodike riadenia projektov v spoločnosti,
efektívnejšiemu riadeniu interných aj externých zdrojov a umožňoval vzdelávanie projektových manažérov k získaniu certifikátov IPMA.
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Odbor pokročilé bezpečnostné riešenia
Odbor pokročilé bezpečnostné riešenia (PBR) v roku 2015 sústredil svoje činnosti primárne na komplexné riešenia v IT bezpečnosti veľkých
firemných (enterprise) infraštruktúr. Projekty boli realizované pre komerčných zákazníkov ako aj v štátnych rezortoch.

V štátnych rezortoch boli realizované projekty v segmentoch:
Zdravotníctvo - pokračovanie v činnostiach v oblasti bezpečnosti
národného projektu Elektronické služby zdravotníctva, ktoré boli
zamerané na modelovanie hrozieb bezpečnostných komponentov
riešenia, aplikačnú bezpečnosť, sieťovú bezpečnosť, ochranu pred
únikom informácií, zabezpečenie bezpečnostnej stability prostredia
a systém monitorovania bezpečnosti a riešenia incidentov - SIEM

Životné prostredie - aktivity zamerané na sieťovú bezpečnosť,
ochranu webových portálov, monitorovanie bezpečnosti
a bezpečnosť SOA architektúr
Finančníctvo - realizácia komplexného riešenia pre zabránenie
úniku citlivých informácií a riešenie bezpečného vzdialeného
prístupu

V komerčnom sektore boli realizované projekty v segmentoch:
Bankovníctvo - implementácia systému pre pokročilé
monitorovanie bezpečnosti a analýzu incidentov

Telekomunikácie - integrácia biznis kritickej aplikácie
do monitorovania bezpečnosti a analýzy incidentov

Okrem realizácie projektov vykonával odbor PBR v roku 2015 servisné činnosti tzv. SLA
(niektoré aj 24x7) v oblastiach sieťovej bezpečnosti a v oblasti monitorovania bezpečnosti
a riešenia incidentov pre zákazníkov z rezortov:

Verejné finančníctvo

Bankovníctvo

Silové rezorty

Počas roka sa odbor rozšíril o niekoľkých nových členov v oblastiach sieťovej bezpečnosti a monitorovania bezpečnosti.

Počas roka zamestnanci odboru rozširovali svoje znalosti v oblastiach:
Bezpečnosť dátových centier

SIEM - systémov monitorovania bezpečnosti a riešenia incidentov

Web aplikačnej bezpečnosti

Bezpečnosť pracovných staníc

Bezpečnosť SOA architektúr

Odbor zabezpečoval pokrytie obchodných aj technických certifikácií nevyhnutných pre dosiahnutie partnerstiev s McAfee, Microsoft, F5,
Cisco, ESET, Fortinet, HP, RedHat a IBM. Zároveň odbor zabezpečoval kompletné pokrytie obchodných a technických certifikácií potrebných
pre dosiahnutie najvyššej možnej úrovne partnerstva so spoločnosťou ESET – Platinum Partner.
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Odbor komplexná bezpečnosť
Odbor komplexná bezpečnosť – KBS v roku 2015 realizoval projekty
vo všetkých oblastiach svojho portfólia.
Rozsahom najvýznamnejším bol projekt v oblasti kybernetickej
bezpečnosti, kde sme implementovali a konfigurovali serverovú
infraštruktúru a virtualizačné prostredie, a do tohto prostredia sme
implementovali pokročilé forenzné a analytické nástroje.
V rámci realizácie projektov vo verejnej správe sme vypracovávali
smernice na riadenie informačnej bezpečnosti pre informačné
systémy verejnej správy, analýzy rizík pre potreby riadenia informačnej
bezpečnosti a taktiež implementovali expertný systém LDRPS
na riadenie kontinuity činností.
Pre oblasť ochrany osobných údajov sme vykonávali kvalitatívne
analýzy rizík informačných systémov, ich bezpečnostné posúdenia a z
nich vyplývajúce bezpečnostné projekty pre oblasť ochrany osobných
údajov.
V rámci realizácie projektov 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. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V oblasti ochrany utajovaných skutočností sme pre zákazníkov
verejnej správy poskytovali celý komplex činností pri vypracovávaní
bezpečnostných projektov na technické prostriedky, vypracovávaní
bezpečnostnej dokumentácie, konzultácie v oblasti fyzickej
a objektovej bezpečnosti a prípravy technických prostriedkov na
certifikáciu pre spracovávanie utajovaných skutočností.
Pre zákazníka z oblasti energetiky odbor vytvoril a zabezpečil
nasadenie systému riadenia informačnej bezpečnosti v súlade
s požiadavkami ISO 27001 a zákazník aj certifikáciou úspešne prešiel.
Následne sme u zákazníka začali s nasadzovaním systému SIEM
na zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti jeho informačného systému.
V oblasti manažmentu mobilných prostriedkov naši špecialisti z odboru implementovali do nasadených systémov u našich zákazníkov nové
funkcionality a úpravy prostredí.
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Odbor sieťová a komunikačná infraštruktúra
Odbor sieťová a komunikačná infraštruktúra realizoval v roku
2015 viacero projektov so širokým zameraním pokrývajúcim
návrhové činnosti, budovanie a redizajn sietí LAN/WAN
a dátových centier, infraštruktúrnych prostredí pre aplikácie
zahŕňajúcich serverovú infraštruktúru, dátové úložiská,
virtualizačné a zálohovacie komponenty, implementáciu
komplexných WiFi riešení a výstavbu štruktúrovaných
kabelážnych systémov. Získali sme taktiež pokročilé
znalosti pre video a kolaboračné technológie, ktoré boli
podkladom pre získanie špecializácie Cisco Advanced
Video specialization. V technologickej oblasti bol zrejmý
pokrok v oblasti návrhu a implementácie riešení cloudových
technológií, virtuálnych desktopov a Flex systémov z oblasti
serverových technológií.
V rámci projektov realizovaných v roku 2015 boli aktivity
odboru smerované najmä do sektorov zdravotníctva, školstva,
silových rezortov a rezortu životného prostredia.
Pre zákazníkov z akademickej obce špecialisti odboru v roku
2015 realizovali komplexné projekty zamerané na realizáciu
infraštruktúry pre potreby nasadenia skupiny analytických
nástrojov a riešenia pre vedecko-výskumné prostredia ako aj komplexného vybudovania sieťovej infraštruktúry. Príprava infraštruktúry pozostávala
z realizácie a komplexného návrhu serverovej infraštruktúry, dátových úložísk, zálohovania a sieťových technológií v existujúcich prostrediach
zákazníkov. V rámci projektov bolo riešené aj rozšírenie existujúcej sieťovej infraštruktúry a nasadenie vlastného prezentačného systému Paris
na jednej z univerzít.

Pre rezort životného prostredia pokračovali v minulom roku práce na realizácií jedného z projektov protipovodňovej ochrany - POVAPSYS
v oblasti prípravy infraštruktúrneho prostredia pre novo vybudovaný informačný systém, ktorý umožní predpovedať povodne a včasne
vyrozumieť príslušné zložky, ktoré príjmu opatrenia zabraňujúce škodám na majetku a zdraví občanov.
Pre rezort ministerstva obrany boli realizované ďalšie etapy prebiehajúceho projektu „Jednotné komunikačné prostredie (JKP)“ so zameraním
na obnovu a zjednotenie komunikačných prostriedkov používaných na prenos dát, hlasu a obrazu v rezortnej sieti ozbrojených síl SR. Zákazníkovi
bola taktiež poskytnutá podpora pri prevádzke komunikačných technológii.
V uplynulom roku sa odbor podieľal na realizácii Národného projektu Elektronické služby zdravotníctva, v rámci ktorého jeho špecialisti
pre dátové centrá riešili návrh a realizáciu rozšírenia sieťovej infraštruktúry o ďalšie komponenty.
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Odbor fyzická a objektová bezpečnosť
Rok 2015 bol pre Odbor fyzická a objektová bezpečnosť – FOB z hľadiska
technologického posunu prelomový. Zmenilo sa výrazne produktové portfólio
odboru. Hlavný dôraz bol kladený na zvládnutie výlučne IP technológií a
informačných systémov.
Do portfólia boli pridané integračné platformy, prístupové systémy, videoanalytické nástroje a sieťové priemyselné prvky CISCO. Odbor v rámci
preformovania absolvoval viacero vzdelávacích aktivít.
Popri zmene technologického portfólia odbor zabezpečoval naďalej komplexné
dodávky objektovej bezpečnosti, návrhy bezpečnostných riešení a servisnú
podporu u zákazníkov.
Medzi hlavných zákazníkov odboru patrili v roku 2015:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – objektová
bezpečnosť vo vojenskom výcvikovom centre Lešť
Slovenský hydrometerologický ústav – dodávka
informačného kiosku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – dodávka
zabezpečovacích zariadení, prístupových systémov, integrácia
Ministerstvo zahraničných vecí – dodávka zariadení FOB

V oblasti súkromného sektora boli realizované projekty u stálych
zákazníkov:
Nafta, a.s.

SCA Hygiene Products spol. s.r.o.

Magneti Marelli Slovakia s.r.o.

Mestská polícia Košice
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Odbor Špeciálne aplikácie
Odbor špeciálne aplikácie – SPA sa zameriava na prípravu a tvorbu komplexných
riešení pre špeciálne oblasti využitia, so zameraním na tvorbu aplikácií pre silové
rezorty a spracovanie veľkoobjemových dát.
Hlavnou oblasťou pôsobenia odboru sú simulačné technológie a data mining
technológie. Odbor podporuje nasadenie a používanie simulačných systémov pre
vojenské simulácie a pre simulácie v oblasti krízového manažmentu.
V roku 2015 SPA podporoval vykonanie cvičení na simulačných centrách pre
jednotky Ozbrojených síl Slovenskej republiky (cvičenia typu CAX). Zdokonaľovaniu
simulácie a následne aj výcviku napomôžu nové digitalizované terény s vyššou
podrobnosťou s využitím pre výcvik jednotiek. Zamestnanci odboru vlastnia
certifikáty pre prípravu a vykonanie cvičení typu CAX.
V roku 2015 bola na simulačných centrách využívaná nová verzia simulačného
systému OneSAF. Nasadené bolo aj riešenie pre nevojenské použitie na báze
VR-Forces. Updatované a nasadené bolo aj riešenie simulátora riadenia letovej
prevádzky - veže. Nasadené riešenia umožnia zefektívniť výcvik s využitím
simulačných technológií.
Ďalšie oblasti vývoja programového vybavenia odboru sú: spracovanie veľkých
objemov dát, ich štatistické vyhodnocovanie, práca s grafickými systémami
a implementovanie VoIP technológie do komunikačných systémov v dodávaných
riešeniach.

ODBOR APLIKAČNÉ
PROGRAMOVÉ VYBAVENIE
Odbor aplikačné programové vybavenie v roku 2015 prispel svojimi aktivitami k
plneniu vízie spoločnosti v oblasti realizácie informačných systémov a vytvorenia
silného postavenia na slovenskom trhu v oblasti budovania informačných
a komunikačných technológií, upevnenia pozície systémového integrátora,
a to najmä realizáciou týchto projektov:
Dátové centrá - realizačné práce na monitorovacom informačnom systéme MIDS pre
významných zákazníkov. V oblasti dátových centier v roku 2015 prebehli realizačné
práce prvej etapy novo postaveneho dátového centra na území Českej republiky.
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Životné prostredie
Register priestorových informácii
V rámci realizácie projektu odbor zabezpečoval najmä integráciu riešenia vrátane
integrácie s referenčnými registrami ISVS a s ÚPVS. V roku 2015 bola realizovaná
prvá etapa integračných prác.
Predpovedný povodňový a varovný informačný systém (POVAPSYS)
Z integračného pohľadu predstavoval projekt veľkú výzvu, bolo nevyhnutné
zabezpečiť integráciu veľkého množstva rôznorodých hydrologických a
meteorologických systémov. Medzi realizovanými aplikáciami bola kľúčovou
aplikácia pre grafickú tvorbu hydrologických predpovedí, riešenie pre
poskytovanie hydrologických produktov zákazníkom a mobilná aplikácia pre zber
meteorologických pozorovaní. V dátovom centre bolo realizované komplexné
riešenie technologického monitoringu založenom na produkte MIDS.

Zdravotníctvo
Aplikačná bezpečnosť
V rámci projektu eHealth odbor pokrýval činnosti súvisiace so zabezpečením
dodržiavania aplikačných bezpečnostných požiadaviek kladených na dielo,
bezpečnostného testovania a bezpečnostnej integrity prevádzkových prostredí.

Obrana
Vyrozumievanie
Pre účely realizácie špecifických potrieb rezortu v oblasti krízového vyrozumievania
bola odborom realizovaná komplexná aplikačná nadstavba.

Podpora a údržba
vlastného celopodnikového systému integrujúceho
do jedného celku modul typu CRM, projektový
manažment a vykazovanie prác na projektoch.
Realizáciou a podporou takéhoto systému, ktorý
využívajú všetci zamestnanci spoločnosti, vzniklo
cenné know-how z hľadiska prípravy, vývoja ako
aj služieb podpory prevádzky.
produktov MIDS, KLIS a DMS systému nasadených
v prevádzke.
Odbor úspešne realizoval certifikáciu produktu
MIDS pre nasadenie na Windows Server 2012R2,
čím zároveň zabezpečil pre LYNX získanie
novej partnerskej kompetencie voči spoločnosti
Microsoft pre oblasť vývoja aplikácií.
Pre zvýšenie produktivity a zároveň pre
pokračovanie trendu zvyšovania kvality výsledkov
realizačných prác upravil odbor kritické procesy
a naďalej používal nástroje integračnej platformy
– ESB a vývojový framework na mobilnú a webovú
platformu.

Video – bol nasadený produkt PARIS zahŕňajúci moduly pre nahrávanie prostredníctvom IP kamier, ovládanie STB, plánovanie nahrávania a
zobrazovania a administrácia. Moduly boli konfigurované na základe špecifických požiadaviek zákazníka v rezorte obrany štátu, ale aj doplnené o
nové funkcionality (napr. TV režim, transkódovanie videí, a pod.)

Odbor stratégia, marketing a HR
V roku 2015 Odbor stratégia, marketing a HR vypracoval v rámci sekcie stratégie viacero analýz a politík spoločnosti. Medzi hlavné patrí vypracovanie
Politiky starostlivosti o partnerov a zákazníkov. Úspešne sa pritom podarilo zapracovať do praxe politiku LYNX Customer Ordinary Policy ako aj novú
politiku v oblasti zaobstarávania a distribúcie reklamných predmetov spoločnosti.
V oblasti marketingu sa úsilie odboru zameralo na vytvorenie nového design manuálu spoločnosti, webovej stránky a vypracovanie nových
marketingových materiálov spoločnosti. V oblasti HR zase odbor OS participoval pri výberových konaniach na nových členov spoločnosti. Taktiež
organizačne zastrešoval činnosť LYNX Junior Programu.
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Hospodárske výsledky
Hospodárenie spoločnosti v podobe prezentovaného výsledku hospodárenia, ako súhrnné vyjadrenie kvalitatívnych ukazovateľov, vyjadrujúcich
činnosť spoločnosti hodnotíme ako jedno z najefektívnejších v histórii spoločnosti. Stratégiou spoločnosti je dlhodobé dosahovanie pozitívnych
výsledkov prostredníctvom zvyšovania efektivity a hospodárnosti vynakladania finančných zdrojov. Rekordný výsledok hospodárenia, ktorý
spoločnosť LYNX v roku 2015 dosiahla, predstavuje čistý zisk vo výške 3 287 tis. EUR.
Mimoriadne významný nárast spoločnosť zaznamenala v tržbách a to vo výške 45 541 tis. EUR, čo je 89% nárast oproti minulému roku, pridaná
hodnota sa zvýšila o 91% . Najväčší vplyv na nárast pridanej hodnoty mala pozitívna zmena v štruktúre výnosov, kde tržby za predaj služieb narástli
o 141% a tržby z predaja tovaru o 64% oproti minulému obdobiu.
Ukazovatele rentability vyjadrujú efektívnosť využívania vloženého kapitálu ako celkového, tak aj vlastného. Do ich úrovne a vývoja sa premietajú
úroveň a vývoj likvidity, aktivity a zadlženosti. Pozitívne sa prejavil aj dôraznejší cash management, predikcia a plánovanie cash a minimalizácia
pohľadávok. Z pohľadu kumulatívneho zhodnotenia vysledovaných ukazovateľov a finančnej situácie je spoločnosť v dobrej kondícii a stabilizovaná.

Vývoj hospodárskych ukazovateľov
Súvaha - majetková a kapitálová štruktúra

Aktíva
Nehmotný investičný majetok
Hmotný investičný majetok
Finančné investície

31.12.2014

31.12.2015

869 468

852 514

856 551

212 118

151 751

341 332

0

0

0

120 174

213 253

61 621

2 520 747

5 167 532

1 346 689

Štát, daňové pohľadávky

-

-

-

Iné pohľadávky

-

-

-

Zásoby
Krátkodobé pohľadavky

Finančný majetok

6 521 735

6 063 912

16 668 180

Ostatné aktíva

25 939

6 493

10 233

Aktíva celkom

10 270 181

12 455 455

19 284 606

k 31.12.2013

k 31.12.2014

k 31.12.2015

3 243 912

5 006 044

4 207 977

Pasíva
Vlastné imanie

12

31.12.2013

Rezervy

206 048

184 901

190 985

Záväzky

6 820 221

7 264 510

14 885 644

Pasíva Celkom

10 270 181

12 455 455

19 284 606

Vývoj hospodárskych výsledkov 2013-2015
Prehľad nákladov a výnosov

v EUR

k 31.12.2013

k 31.12.2014

k 31.12.2015

Tržby za predaj tovaru

15 914 552

16 263 340

26 646 900

Náklady vynaložené na predaný tovar

12 229 442

11 832 339

17 711 364

3 685 110

4 431 001

8 935 5336

Tržby za predaj služieb

15 377 425

7 837 470

18 894 452

Výrobná spotreba

10 233 412

5 350 392

14 389 118

Pridaná hodnota

8 821 637

6 918 079

13 440 870

Osobné náklady

5 578 101

4 551 415

8 939 226

Dane a poplatky

8 838

13 539

13 976

Ostatné prevádzkové výnosy

26 895

19 719

20 428

Ostatné prevádzkové náklady

75 901

-35143

136 987

100 566

108 064

112 910

3 090 610

2 299 923

4 258 199

Finančné výnosy

75 698

13 814

53 067

Finančné náklady

135 123

41 796

83 179

Výsledok hospodárenia z finačnej činnosti

-59 425

-27 982

-30 112

3 031 185

2 271 941

4 228 087

709 476

509 809

940 245

2 323 777

1 762 132

3 287 842

Obchodná marža

Odpisy hmotného a nehmotného inv.majetku
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti

Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia po zdanení

13

Štruktúra výnosov 2015

Ostatné prevádzkové výnosy 0,2%
Finančné výnosy 1,8%

Tržby za predaj služieb 57%
Finančné výnosy 41%

Štruktúra nákladov 2015

Osobné náklady 21%

Daň z príjmov z bežnej činnosti 2%
Odpisy hmotného a nehmotného inv.majetku 0%

Náklady vynaložené
na predaný tovar 42%

14

Finančné náklady 0%

Výrobná spotreba 35%

3,28

Tržby LYNX
2009-2015

2,328
1,762

2,178
2,084

2,042

1,095
Zisk
Náklady

21,695

18,477

11,695

18,614

29,07

22,36

41,5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Záväzky voči štátu a iným
organizáciám
Spoločnosť LYNX si zakladá na dobrých obchodných vzťahoch, a preto aj v roku 2015 uhrádzala všetky svoje záväzky v predpísanej lehote
splatnosti. Starostlivosť venovala 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, bolo prioritou, keďže je to jednou z hlavných podmienok
stabilne fungujúcich dodávateľsko - odberateľských vzťahov.

15

Správa nezávislého audítora

16

Účtovná závierka
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Súvaha
UZPODv14_2

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020482871 IČO 00692069

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

01

A.

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

02

A.I.

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

03

A.I.1.

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

04

2.

Softvér
(013) - /073, 091A/

05

3.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

06

4.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

07

5.

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

08

6.

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

09

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

20221787

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

19284606

937181
2109093

12455455
1197883

911210

1004265

978425

856551

121874

852514

148577
121874

26703
22666

829848

829848
829848

7.

A.II.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

A.II.1. Pozemky
(031) - /092A/

2.

3.

18

Stavby
(021) - /081, 092A/

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

MF SR č. 18009/2014
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11

1130668
789336

341332
151751

12

13

14

1130668
789336

341332
151751
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UZPODv14_3

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020482871 IČO 00692069

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

4.

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

15

5.

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

16

6.

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/

17

7.

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

18

8.

9.

A.III.

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

19

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

20

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

21

Podielové cenné
A.III.1. papiere a podiely
22
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
2. papiere a podiely
23
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/
3.

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

4.

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

25

5.

6.

7.

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

MF SR č. 18009/2014

26

27

28
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UZPODv14_4

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020482871 IČO 00692069

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

8.

9.

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

10. Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/
Poskytnuté
11. preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/
B.

34

B.I.1.

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

20

Netto

3

18102461
25971
61621

18076490
11444697
61621
213253
718

36

3.

Výrobky
(123) - /194/

37

4.

Zvieratá
(124) - /195/

38

5.

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

39

6.

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

40

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

41

MF SR č. 18009/2014

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

32

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

B.II.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

2

31

B.I.

B.II.

Netto

30

33

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) /192, 193, 19X/

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

29

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

2.

1

61621

61621
212535

42
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UZPODv14_5

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020482871 IČO 00692069

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

43

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

44

45

2.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

47

4.

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

48

49

6.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

50

7.

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A, 374A, 375A,
378A) - /391A/

51

8.

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

52

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

53

B.III.

B.III.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)
Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1372660
25971

54

1363633
25971

1346689
5167532
1337662
4989486

55

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_6

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020482871 IČO 00692069

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/
Čistá hodnota
zákazky
(316A)

58

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

59

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

62

7.

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

63

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

64

9.

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

65

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

66

2.

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

1337662
4989486

61

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

Krátkodobý finančný
B.IV.1. majetok v prepojených účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

1363633

Netto

60

6.

B.IV.

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

25971

2.

4.

22

57

1

169476

9027

9027
8570

67

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé- 68
ho finančného majetku
v prepojených účtovných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

3.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

69

4.

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

70

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020482871 IČO 00692069

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

B.V.

Finančné účty
r. 72 + r. 73

71

B.V.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

72

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

1

16668180

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

16668180
6063912
5584

5584

5317
2.

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

73

16662596

16662596
6058595

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

10233

10233

74

6493
C.1.

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

75

2.

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

76

3.

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

77

4.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

78

10233

10233

6493

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

79

19284606

12455455

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

80

4207977

5006044

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

836487

836487

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

836487

836487

2. Zmena základného imania +/- 419

83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

84

A.II.

Emisné ážio (412)

85

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

3.

87

83648

83648

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
A.IV.1.
(417A, 418, 421A, 422)

88

83648

83648

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

89

2.
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UZPODv14_8

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020482871 IČO 00692069

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

90

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X)

91

2. Ostatné fondy (427, 42X)

92

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
A.VI.1.
majetku a záväzkov (+/- 414)

93
94

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
2.
účastín (+/- 415)

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
3.
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

97

2323777

98

2323777

99

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-

3287842

1762132

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

101

15076629

7449411

B.I.

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

8718

8643

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

103

8718

8643

A.VIII. bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 100
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

Záväzky z obchodného styku voči
1.a. prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo1.b. vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

104
105
106

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

107

Ostatné záväzky voči prepojeným
3.
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

108

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

109

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

10.

Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

115

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

116

12. Odložený daňový záväzok (481A)

24

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020482871 IČO 00692069

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

B.II.

Dlhodobé rezervy

r. 119 + r. 120

B.II.1. Zákonné rezervy (451A)

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

118
119

2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

B.IV.

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

14876926

7255867

Záväzky z obchodného styku
B.IV.1.
súčet (r. 124 až r. 126)

123

8651988

3809337

8651988

3809337

1276411
2531593

1152250
889030

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným

1.a. účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,

124

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
okrem záväzkov voči prepojeným
1.b. účasti
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

Ostatné záväzky z obchodného styku
1.c. (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

126

325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

127

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
130
5.
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
6.
(331, 333, 33X, 479A)

131

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

280657

212706

8.

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

2136047

1192494

9.

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134

Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

230

50

Krátkodobé rezervy

136

190985

184901

137

190985

184901

10.
B.V.

r. 137 + r. 138

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A)
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

138

B.VI.

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

140

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 142 až r. 145)

141

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

142

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

143

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

144

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

145
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Výkaz ziskov a strát
UZPODv14_10

Výkaz ziskov a strát DIČ 2020482871 IČO 00692069
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

45541352

24100810

45561780
26646900

24120529
16263340

18894452

7837470

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

01

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

02

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

06

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

08

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

11

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
12
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

14342301

5152854

E.

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

8939226

4551415

Mzdové náklady (521, 522)

16

7746737

3487996

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

17

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

18

1114411

989845

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

78078
13976

73574
13539

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

112910

108064

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

112910

108064

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

23

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

25

-201281

-38610

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

136987

3467

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

4258199

2299923

*

E.1.

G.1.
2.

***

MF SR č. 18009/2014

26

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

9308

2938

11120
41303581

16781
21820606

17711364
248098

11832339
197538
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Výkaz ziskov a strát DIČ 2020482871 IČO 00692069
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

30

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

31

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

34

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

35

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

38

Výnosové úroky

39

IX.1.

XI.

(r. 40 + r. 41)

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

40

2.

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

13239589
53067

6918079
13814

14827

3751

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

14827

3751

XII.

Kurzové zisky (663)

42

33973

4729

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

4267
83179

5334
41796

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

47

M.

Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)

48

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

50

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

O.

Kurzové straty (563)

52

51586

9058

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

54

31593

32738

N.1.
2.

MF SR č. 18009/2014

Strana 11

27

UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát DIČ 2020482871 IČO 00692069
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

***

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

55

-30112

-27982

****

Výsledok hospodárenia za účtovné
56
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

4228087

2271941

R.
R.1.
2.
S.
****

57

940245

509809

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

940245

509809

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

60

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

3287842

1762132

Daň z príjmov

(r. 58 + r. 59)

MF SR č. 18009/2014
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bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
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Cash flow

29

30

Poznámky k účtovnej závierke

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

42

Ľudské zdroje
K 31.12.2015 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (ďalej len „spoločnosť LYNX“) zamestnávala 129 zamestnancov v hlavnom
pracovnom pomere.
Priebeh nástupov a výstupov počas roka 2015:
Mesiac

c

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Nástup

1

0

3

1

3

3

1

0

1

1

0

2

Výstup

2

2

2

3

2

0

0

1

0

1

0

2

128

126

127

125

126

129

130

129

129

129

129

129

Ev. stav*)

*) stav k poslednému dňu
sledovaného obdobia
Priemerný prepočítaný evidenčný
počet zamestnancov k 31. 12. 2015
bol 128 zamestnancov.

Štruktúra výnosov 2015
Dosiahnuté vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske)

Počet zamestnancov:
6

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

92

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

6

Úplné stredné odborné vzdelanie

17

Odborné vzdelanie

8

Vzdelávanie
V rámci spoločnosti LYNX sa dlhodobo pretrváva dôraz na vzdelávanie zamestnancov
v súlade s potrebami rozvoja a stratégiou spoločnosti. Vynaložené náklady na
vzdelávanie za rok 2015 boli v objeme 38 695,- €.
Táto finančná čiastka predstavovala prevažne priame náklady na vzdelávací
program zamestnancov, t. j. úhradu nákladov za zápisné na školenia, certifikácie,
skúšky, samotné študijné materiály bez ďalších vedľajších nákladov. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom v roku 2015 nastal nárast vynaložených finančných
prostriedkov na vzdelávanie.

Vzdelávacie aktivity zamestnancov boli
zamerané na potreby obchodných aktivít
v rámci existujúcich projektov,
aktivity
súvisiace
s
recertifikáciou
firemných
partnerstiev a osobných certifikátov, získanie
nových certifikátov a vzdelávanie v oblasti
integrovaného systému manažérstva.
Hlavným cieľom vzdelávania 2015 bolo
udržať odbornú a technickú spôsobilosť
zamestnancov v jednotlivých oblastiach
profesného vzdelávania, ktoré odráža
potrebu trhu v rámci poskytovaných
technológií našim obchodným partnerom.

43

Sociálna politika
Spoločnosť LYNX zo sociálneho fondu v roku 2015 vynaložila finančné prostriedky na starostlivosť o zamestnancov v oblasti stravovania
zamestnancov, regeneráciu zamestnancov, na príspevky pri príležitosti životných a pracovných jubileí zamestnancov, príspevky pre detí
zamestnancov a teambuildingové aktivity zamestnancov.

Správa Dozornej rady 2015
Dozorná rada spoločnosti LYNX zasadala počas roka 2015 celkovo šesťkrát a to v marci, máji, júli, septembri, októbri a decembri. Na každom
zasadnutí rady boli prerokované aktuálne hospodárske výsledky, realizované projekty a vyhliadky do ďalšieho obdobia. Okrem týchto záležitostí
sa špeciálne na schôdzi v máji prerokoval dlhodobý výhľad hospodárskych výsledkov a personálne otázky v spoločnosti. Schôdze v septembri a
októbri riešili možnosť vytvorenia účtovnej rezervy. Decembrová schôdza bola zameraná na rozdelenie odmien a výhľad hospodárskeho výsledku.
V priebehu roka sa nevyskytli žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by vyžadovali osobitné zasadnutie rady alebo vypracovanie špeciálnej správy. V
priebehu roka využívala rada opakovane svoju možnosť komunikovať a kontrolovať činnosť konateľov spoločnosti. Členovia rady vykonali viacero
neplánovaných auditov zmlúv a právnych aktov podpísaných konateľmi – vo všetkých prípadoch bez zistených nezrovnalostí.
Operatívne záležitosti boli riešené a objasňované priebežne. Zároveň vykonávala rada viaceré suplementárne analytické činnosti, ktoré boli k
dispozícii valnému zhromaždeniu. Hlavnými oblasťami zamerania týchto aktivít boli otázky personálnej a sociálnej politiky, riadenia projektov,
nákladovej optimalizácie a otázok kontroly finančných tokov spoločnosti.
Dozorná rada preskúmala účtovnú závierku 2015 potvrdenú audítorom bez výhrad, zároveň potvrdzuje bezproblémový súlad účtovníctva a správy
majetku spoločnosti so zákonnými a vnútro firemnými normami.
Rada vyjadrí svoje pripomienky k návrhu použitia nerozdeleného zisku a predloží ho valnému zhromaždeniu v stanovenom termíne. Celkový výhľad
a plán činnosti dozornej rady bol prezentovaný na výročnej schôdzi manažmentu na začiatku roka 2016.

Dozorná rada na záver ďakuje všetkým spolupracovníčkam a spolupracovníkom, rovnako
ako aj predstaviteľom vedenia spoločnosti za vykonanú prácu v roku 2015.

Prijaté dozornou radou na konaní 12.5.2015

44

Povinnosti voči štátu a iným
organizáciám
Spoločnosť LYNX si uvedomuje svoju zodpovednosť voči štátu, svojim zamestnancom, zákazníkom a partnerom, a preto uhrádza všetky svoje
záväzky v predpísanej 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 súlade s prijatým systémom riadenia kvality vyberá a hodnotí dodávateľov, aby bola schopná dlhodobo spĺňať požiadavky na kvalitu
poskytovaných služieb.

Etický kódex
Spoločnosť LYNX 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 majetku spoločnosti a na etike 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 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.

45

KOŠICE
Gavlovičova 9
040 17 Košice

T: +421 55 727 17 17
E: lynx@lynx.sk

BRATISLAVA
Jelačičova 8A
821 08 Bratislava

T: +421 2 501 065 11
E: lynxba@lynx.sk

CertifikátY
STN EN ISO 9001
STN OHSAS 18001

STN EN ISO 14001
STN ISO/IEC 27001

