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PRÍHOVOR RIADITEĽA
SPOLOČNOSTI
Naša spoločnosť LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, pôsobí na trhu
informačných technológií už 27 rokov, teda viac ako jednu bežnú ľudskú generáciu. V búrlivej
IT oblasti je to úctyhodný vek. V priebehu času sme sa vyprofilovali ako popredný poskytovateľ
bezpečnostných, komunikačných a aplikačných riešení pre široké portfólio zákazníkov.
Rok 2017 predstavoval pre našu spoločnosť rok, v ktorom sme si siahli na dno našich síl a
možností. Už pred jeho začiatkom sme predpokladali, že okolnosti nebudú tak priaznivé ako v
predchádzajúcom období. Naše očakávania sme tomu síce prispôsobili, ale realita sa ukázala
byť ešte zložitejšia. Nemôže nás však uspokojovať fakt, že podobne je na tom veľká časť IT trhu
na Slovensku.
K aktuálnej situácii sme pristúpili v duchu našej línie podnikania, hodnôt a tradície spoločnosti
LYNX. Do vnútra spoločnosti sme naďalej udržovali stabilnú atmosféru bez náhlych nákladových
škrtov, obmedzenia v pláne vzdelávania, či znížených nárokov na kvalitu. Cieľom bolo motivovať
náš tím, aby si udržal vysokú profesijnú kvalitu a schopnosť dodávať kvalitné služby a produkty.
Výrazne sme posilnili program benefitov pre našich zamestnancov. Na naše vlastné náklady sme udržiavali a niekde aj rozvíjali
riešenia, ktoré sme pre zákazníkov vyvíjali v predchádzajúcom období. Vykonali sme aj rad racionalizačných a organizačných
opatrení, aby sme naše podnikanie robili efektívnejšie. Náš zákazník je pre nás totiž stále absolútnou prioritou. Táto stratégia sa
nakoniec ukázala ako zmysluplná. U našich kľúčových zákazníkov sa nám podarilo presadiť našou profesionalitou a obhájiť naše
postavenie.
Veľmi náročné obdobie minulého roka sa nám nakoniec podarilo ukončiť s prijateľnými hospodárskymi výsledkami. To je pozitívny
fakt o našej schopnosti vyrovnať sa s nepriaznivými podmienkami a našej konkurencieschopnosti. Zároveň však vnímame aj to, že
musíme pokračovať ďalej v opatreniach na zlepšenie organizácie prác a kvalite. V prostredí zvýšeného dopytu pro kvalifikovanej
pracovnej sile musíme naďalej motivovať našich zamestnancov zaujímavým programom ich profesijného a sociálneho rastu. Zároveň
si myslíme, že investície, ktoré sme vložili v roku 2017 do nášho odborného potenciálu, sa nám v nasledujúcom období vrátia.
Záverom mi dovoľte, naši zákazníci a partneri, aby som Vám poďakoval za prejavenú dôveru a plodnú spoluprácu. Chcem rovnako
poďakovať aj našim kolegom, že svojim postojom a prácou pomohli našej spoločnosti obhájiť postavenie a naštartovať nové aktivity,
ktoré sa prejavili hlavne koncom minulého a začiatkom tohto roka.
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Ing - Zoltán Kollár

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
ŷŷ
ŷŷ
ŷŷ
ŷŷ

Centrum výcviku Lešť

ŷŷ
ŷŷ
ŷŷ
ŷŷ
ŷŷ

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Finančné riaditeľstvo SR

UNIVERZITY
ŷŷ

Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika

ŷŷ

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie

Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Národné centrum zdravotníckych informácii
Slovenský hydrometeorologický ústav

FINANČNÉ SLUŽBY
ŷŷ
ŷŷ

Tatra banka, a.s.
VÚB, a.s.

DOPRAVA
ŷŷ
ŷŷ

Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Železnice Slovenskej republiky

TELEKOMUNIKÁCIE
ŷŷ
ŷŷ

Slovak Telekom, a.s.
TTC Teleport, s.r.o.

ENERGETIKA
ŷŷ
ŷŷ
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Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
OKTE, a.s.
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PRIEMYSEL
ŷŷ
ŷŷ
ŷŷ
ŷŷ
ŷŷ
ŷŷ

Brema s.r.o.
Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
Kuenz SK s.r.o.
Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.
Pivovary Topvar, a. s.
Nafta, a.s.

ČINNOSŤ LYNX TÍMU
V ROKU 2017

ODBOR PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
Spoločnosť LYNX v roku 2017 pokračovala v realizácii komplexnejších projektov, ako aj poskytovaniu servisných služieb na
zrealizovaných projektoch, ktoré zasahovali cez celé portfólio firmy. K úspešnej realizácii IT projektov bolo nevyhnutné aj zvládnutie
riadenia projektov, čo v spoločnosti LYNX zabezpečoval odbor projektového manažmentu.
Úlohou odboru bolo personálne obsadenie projektov na pozícii projektový manažér so skúsenosťami z oblasti budovania
infraštruktúry, vývoja softvéru a zabezpečovania servisných služieb. Riadenie projektov bolo flexibilne prispôsobované požiadavkám
a prostrediu zákazníka aj z pohľadu metodiky PRINCE 2 resp. PMI. Odbor projektového manažmentu v priebehu roka 2017
pokračoval v budovaní interných procesov smerujúcich k efektívnejšiemu riadeniu interných aj externých zdrojov a umožňoval
vzdelávanie projektových manažérov k získaniu certifikátov IPMA.
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ODBOR POKROČILÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIEŠENÍ
Odbor pokročilých bezpečnostných riešení - PBR v roku 2017 vykonával svoje činnosti prevažne na komplexných projektoch v
oblasti informačnej bezpečnosti a poskytovaní servisných služieb.

V štátnych rezortoch boli realizované projekty v segmentoch:
Rezort Obrany
Rezort Zdravotníctva - pokračovanie v činnostiach v oblasti bezpečnosti národného projektu Elektronické služby zdravotníctva

V komerčnom sektore boli realizované projekty v segmentoch:
Bankovníctva - pokračovanie implementácie systému pre pokročilé monitorovanie bezpečnosti a analýzu incidentov a systému
pre pokročilé monitorovanie bezpečnosti databázových systémov

Okrem realizácie projektov vykonával odbor PBR v roku 2017 servisné činnosti tzv. SLA (niektoré v režime 24x7) v oblastiach
sieťovej bezpečnosti a v oblasti monitorovania bezpečnostnej situácie a riešenia incidentov pre zákazníkov z rezortov:
Verejného finančníctva

Zahraničných vecí

Obrany

Školstva

Telekomunikácií

Počas roka zamestnanci odboru rozširovali svoje znalosti v oblastiach:
Novej generácie ochrany sieťovej bezpečnosti
Novej generácie ochrany koncových zariadení
Web aplikačnej bezpečnosti a penetračných
testov
Pokročilého monitorovania bezpečnosti a riešenia
incidentov, aj s pomocou kognitívnych metód
Poskytovanie služieb SOC
(Security Operation Center)
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Odbor vykonáva obchodnú a technickú činnosť v oblasti ochrany
koncových zariadení s pomocou antivírových/antimalware riešení
v segmente SMB. 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. V roku
2017 odbor prezentoval spoločnosť LYNX na viacerých konferenciách
GLOBSEC, Cisco security days, SecTec Security Day 2017.

ODBOR KOMPLEXNEJ
BEZPEČNOSTI
Odbor komplexnej bezpečnosti v roku 2017 realizoval projekty z celej oblasti
svojho portfólia. Rozsahom najvýznamnejším boli projekty pre OKTE, a.s. a
to implementácia ISO 9001, čo bola naša prvá implementácia tohto systému,
aktualizácia dokumentov ISO 27001 vzhľadom na ich kontrolný audit a správa
SIEM od spoločnosti McAfee na zabezpečenie monitorovania informačnej
bezpečnosti.
V rámci realizácie projektov vo verejnej správe bolo našim nosným projektom
poskytovania služieb FS SR v oblasti bezpečnostnej dokumentácie chránených
priestorov a oblasti bezpečnostných projektov na technické prostriedky.
Pripravovali sme certifikáciu nového informačného systému - technického
prostriedku na prácu s utajovanými skutočnosťami.
Pre SPP sme zabezpečili všeobecnú klasifikáciu ich informačných aktív.
Pre Súdnu radu SR a MS SR sme zabezpečovali certifikáciu technických
prostriedkov na spracúvanie utajovaných skutočností a vypracovanie
bezpečnostnej dokumentácie chránených priestorov.
V oblasti BCM sme pre Slovenskú poštu prostredníctvom zákazky od EMM, s.r.o. zabezpečovali BIA, stratégiu obnovy a tvorbu
DRP plánov pre ich komplexný informačný systém. Pre spoločnosť PALL Vráble sme zabezpečovali vypracovanie komplexnej
dokumentácie BCM a jej testovanie v rámci interného auditu.
V rámci kybernetickej bezpečnosti sme ukončovali implementáciu a konfiguráciu serverovej infraštruktúry a virtualizačného
prostredia, a tiež implementáciu pokročilých forenzných a analytických nástrojov. V tejto oblasti sme v spolupráci s oobchodným
odborom aktívne prispievali k zabezpečeniu presales aktivít.
Pre oblasť ochrany osobných údajov sa vykonávala aktualizácia bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov pre OKTE
a pre kamerové systémy pre MP SR. K týmto projektom je potrebné priradiť aj množstvo presales aktivít k pripravovaným projektom
na zabezpečenie súladu s GDPR.
V oblasti SLA sme zabezpečovali u dvoch zákazníkov samostatné zmluvy a u ďalších dvoch zákazníkov spoločné celofiremné
zmluvy. Služby sa týkali udržania bezpečnosti ich informačného prostredia, chodu prostredia na správu šifrovacích kľúčov, udržania
legislatívnych podmienok riadenia informačnej bezpečnosti a nastavenia úrovne ochrany utajovaných skutočností.
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SIEŤOVÁ A KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Odbor sieťová a komunikačná infraštruktúra realizoval v roku 2017
viacero projektov so širokým zameraním služieb a technológii.
Jednalo sa o tieto riešenia:
služby servisnej podpory
návrhové činnosti
budovanie a re-dizajn sietí LAN/WAN, dátových centier
infraštruktúrne prostredia pre:
aplikácie zahŕňajúce serverovú infraštruktúru, dátové
úložiská, virtualizačné a zálohovacie komponenty,
virtuálne desktopy, implementáciu komplexných WiFi
riešení, výstavbu štruktúrovaných kabelážnych systémov.
V rámci projektov boli aktivity odboru smerované najmä do sektorov
zdravotníctva, školstva a obrany. Zo súkromného sektora to boli
hlavne projekty pre oblasť priemyslu. Tieto projekty boli zamerané
hlavne na rozvoj existujúcich riešení a ich podporu.
Pre rezort ministerstva obrany boli realizované ďalšie etapy
prebiehajúceho projektu „Jednotné komunikačné prostredie (JKP)“.
Novým riešením bol projekt implementácie infraštruktúry pre virtuálne
desktopy s využitím nových špičkových technológií pre softvérovo definované siete, úložisko a výpočtový výkon. Zákazníkovi bola
taktiež poskytnutá podpora pri prevádzke komunikačných technológii.

Kvalitu poskytovaných služieb potvrdzujú aj získané a obnovené certifikáty a partnerstvá akými sú Cisco Advanced Enterprise
Networks Architecture - Advanced Core and WAN, Cisco Data Center Architecture, Cisco Advanced Video specialization,
VMware Solution Provider Enterprise level a kompetenciu Microsoft Datacenter Gold.
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ODBOR FYZICKEJ A OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI

V roku 2017 pokračoval odbor FOB v zabezpečovaní komplexných riešení v oblasti objektovej bezpečnosti pre svojich jestvujúcich
zákazníkov. Jedno z hlavných nosných riešení bolo rozširovanie integrovaného bezpečnostného systému v jestvujúcich inštaláciách.
Odbor zabezpečoval projekciu a realizáciu menších projektov u jestvujúcich zákazníkov so zameraním na kamerové systémy,
systémy elektronickej kontroly vstupu, systémy elektrickej zabezpečovacej signalizácie.
Medzi ďalšie činnosti odboru patrili servisná podpora u jestvujúcich zákazníkov, dodávky tovarov a služieb a inžinierska činnosť.
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Personálny stav
Odbor sa koncom roka zlúčil s už existujúcim odborom sieťová a komunikačná infraštruktúra a vznikol nový odbor infraštruktúrnych
riešení, kde sa odbor konkrétne pričlenil pod oddelenie STOB.
Technologické zmeny
V rámci obnovy portfólia a boli realizované vzdelávacie aktivity a udržanie certifikácie
Certifikované školenie C4 – integrovaný bezpečnostný systém verzia 2016
AKTION – systémy kontroly vstupu a dochádzkové systémy
SAMSUNG – SSM – Školenie adminov
Avigilon – cert.
Dominus Millennium – cert.
Certifikované školenie C4 – integrovaný bezpečnostný systém verzia 2016

Pri realizácií projektov sme pracovali s viacerými technológiami a partnermi:
Gamanet – Integrovaný systém C4
Grantech - distributor BOSCH systémov
ABASS
EDT
SAMSUNG, AXIS – dodávka kamerových systémov
Adiglobal – dodávka systémov HONEYWELL
TSSgroup – kamerové systémy
ASBIS
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ODBOR ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE
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 nášho pôsobenia sú simulačné technológie a
data mining technológie. Podporujeme nasadenie a používanie
simulačných systémov pre vojenské simulácie a pre simulácie v
oblasti krízového manažmentu.
V roku 2017 sme podporovali 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 2017 bola na simulačných centrách využívaná nová verzia
simulačného systému OneSAF. Aktualizované bolo aj riešenie
simulátora riadenia letovej prevádzky - veže. Nasadené riešenia
umožnia zefektívniť výcvik s využitím simulačných technológií.
Ďalšie oblasti vývoja nášho programového vybavenia sú:
- spracovanie veľkých
vyhodnocovanie

objemov

dát

a

ich

štatistické

- práca s grafickými systémami a implementovanie VoIP
technológie do komunikačných systémov v dodávaných
riešeniach
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Odbor SPA je orientovaný na vývoj a dodávku aplikácií určených pre špeciálne oblasti využitia.
Hlavnými oblasťami pôsobenia sú oblasti vojenských simulácií, podpora riešení krízových udalostí a
činností vzťahujúce sa na tieto oblasti. Podpora cvičení v systéme konštruktívnej simulácie bola v roku
2017 zameraná na prípravu a výcvik veliteľov a dôstojníkov štábov (cvičenia typu CAX).
Pri vykonávaní podpory cvičení typu CAX sa odbor opieral o dlhoročné skúsenosti, pričom do prípravy
cvičení začlenil najnovšie poznatky a technológie, ako aj prípravu nových digitálnych terénov a
rozširovanie možností Centier simulačných technológií.
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti odboru je tvorba programového vybavenia. Naša spoločnosť sa
zamerala na rozšírenie funkcionality simulačného systému konštruktívnej simulácie používanej v
Ozbrojených silách SR, ako aj mimo silových zložiek.
Rozšírenie umožnilo zapojenie sa ďalších druhov vojsk, prípravu mierových misií na simulačnom
systéme OneSAF a desktop simulátoroch a vykonať cvičenia zamerané aj na riešenie krízových situácií.

ODBOR APLIKAČNÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENIE
Odbor aplikačné programové vybavenie v roku 2017 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.
V rámci projektu eHealth odbor pokrýval činnosti súvisiace so zabezpečením dodržiavania aplikačných
bezpečnostných požiadaviek kladených na dielo, bezpečnostného testovania a bezpečnostnej integrity
prevádzkových prostredí.
Odbor sa z pohľadu technologického rozvoja v roku 2017 zameriaval na moderné webové technológie.
V roku 2017 odbor zmenil technologickú platformu produktu MIDS s cieľom posilniť jeho trhovú pozíciu.
Odbor úspešne zahájil realizačné aktivity v rámci projektov súvisiacich s nasadením produktu MIDS
v Škoda Auto a migráciu produktu pre dátové centrá TTC Teleport. V priebehu celého roka odbor
poskytoval podporu a údržbu viacerých projektov, a to v oblastiach správy dokumentov a integračných
platforiem.
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ODBOR STRATÉGIA, MARKETING A HR

V roku 2017 vypracoval odbor stratégie, marketingu a HR v rámci sekcie stratégie viacero analýz. V oblasti marketingu sme
pokračovali v aktivitách, ktoré pomáhali zlepšovaniu postavenia našej značky na trhu.
A to predovšetkým so zameraním na náš web a prípravu našich marketingových materiálov. V oblasti HR sme zase participovali pri
výbere nových členov našej spoločnosti a pri tvorbe HR politík.
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HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
VÝVOJ HOSPODÁRSKYCH UKAZOVATEĽOV
SÚVAHA - MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA

Aktíva

k 31.12.2012

k 31.12.2013

k 31.12.2014

k 31.12.2015

k 31.12.2016

k 31.12.2017

Nehmotný investičný majetok

894 819

869 467

848 700

856 551

848 801

843 717

Hmotný investičný majetok

161 546

212 184

155 111

341 332

374 637

335 153

Zásoby

122 125

117 524

216 640

61 621

81 518

101 847

Pohľadávky z obchodného styku

4 179 967

3 123 235

5 135 813

1 346 689

2 660 985

2 851 500

Finančný majetok

4 504 511

6 523 386

6 063 920

16 668 180

6 083 475

6 004 046

Ostatné aktíva

17 276

15 822

6 493

10 233

5 044

165 615

Aktíva celkom

9 880 244

10 861 618

12 426 677

19 284 606

10 054 460

10 301 878

k 31.12.2012

k 31.12.2013

k 31.12.2014

k 31.12.2015

k 31.12.2016

k 31.12.2017

3 016 419

3 261 279

4 987 617

4 207 977

2 412 335

2 677 034

Rezervy

154 130

203 147

185 085

190 985

144 903

139 087

Záväzky

6 709 695

7 397 192

7 253 975

14 885 644

7 497 222

7 485 757

Pasíva celkom

9 880 244

10 861 618

12 426 677

19 284 606

10 054 460

10 301 878

Pasíva
Vlastné imanie
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VÝVOJ HOSPODÁRSKYCH VÝSLEDKOV 2016-2017
PREHĽAD NÁKLADOV A VÝNOSOV

v EUR

k 31.12.2016

k 31.12.2017

Tržby za predaj tovaru

5 457 694

4 627 538

Náklady vynaložené na predaný tovar

4 177 025

2 115 984

Obchodná marža

1 280 669

2 511 554

Tržby za predaj služieb

9 224 620

7 789 412

Výrobná spotreba

4 373 893

5 779 264

Pridaná hodnota

6 131 396

4 521 702

Osobné náklady

3 899 529

3 848 964

Dane a poplatky

11 255

9 130

Ostatné prevádzkové výnosy

18 533

6 656

Ostatné prevádzkové náklady

158 577

155 903

Odpisy hmotného a nehmotného inv.majetku

153 237

157 348

1 927 331

357 013

Finančné výnosy

37 481

40 574

Finančné náklady

37 628

49 988

-147

-9 414

434 985

82 900

1 492 199

264 699

k 31.12.2016

k 31.12.2017

13 190 114

12 199 481

14 682 313

12 464 180

1 492 199

264 699

Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti

Zúčt.rezerv a oprav.položiek do fin.výnosov
Výsledok hospodárenia z finačnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia po zdanení

Náklady
Obchodné výnosy - obrat
Zisk po zdanení
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AKTÍVA 2017
Ostatné aktíva

20 000 000

Finančný majetok
Pohľadávky z obchodného styku

15 000 000

Zásoby
Hmotný investičný majetok
Nehmotný investičný majetok

10 000 000

5 000 000

0
k 31.12.2012

k 31.12.2013

k 31.12.2014

k 31.12.2015

k 31.12.2016

k 31.12.2017

PASÍVA 2017

Záväzky
Rezervy
Vlastné imanie

20000000

15000000

10000000

5000000

0
k 31.12.2012
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k 31.12.2013

k 31.12.2014

k 31.12.2015

k 31.12.2016

k 31.12.2017

45 609 232

Zisk

12 416 950

12 144 515

Výnosy

14 682 313

24 134 342

22 369 819

31 399 715

20 656 051

13 190 114

Naklady

18 614 013

29 070 793

42 321 390

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
2012 - 2017

+2 042 038

+2 328 922

+1 762 132

+3 287 842

+1 492 199

264 699

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ZÁVÄZKY VOČI ŠTÁTU A INÝM
ORGANIZÁCIÁM
Spoločnosť LYNX si zakladá na dobrých obchodných vzťahoch, a preto aj v roku 2017 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.
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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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

11432184

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

10301878

1130306
2297779

10054460
1178870

1118909

1223438

978425

843717

134708

848801

148577
134708

13869
18953

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.

Stavby
(021) - /081, 092A/

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

MF SR č. 18009/2014

10

11

1319354
984201

335153
374637

12

13

14

1319354
984201

335153
374637
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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
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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/

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

34

B.I.1.

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

Netto

3

8968790
11397
101847

8957393
8825978
101847
81518
108

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

B.I.

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

2

31

33

B.II.

Netto

30

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

2.

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

29

B.

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

1

101847

101847
81410

11397
42

11397
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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 obchod-

1.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

11397

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 obchod-

1.a. ného styku voči

prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

2862897
11397

54

2524122
11397

2851500
2649588
2512725
2426897

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/

57

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

2512725
2426897

61

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

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

2524122

Netto

60

6.

B.IV.

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

11397

2.

4.

1

331733

331733
216002

7042

7042
6689

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

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

1

Finančné účty
r. 72 + r. 73

71

6004046

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

72

12306

B.V.

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

6004046
6083475
12306
1542

2.

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

73

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

74

5991740

5991740
6081933

C.

165615

165615
5044

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

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

10301878

10054460

A.

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

80

2677034

2412335

A.I.

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

81

836487

836487

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

836487

836487

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

83649

83649

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

88

83649

83649

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
2.
podiely (417A, 421A)

89

MF SR č. 18009/2014
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2. Zmena základného imania +/- 419
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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

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)

93

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

94

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

95

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

96

2.

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

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

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

97

1492199

98

1492199

99

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-

264699

1492199

B.

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

101

7624844

7642125

B.I.

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

102

14416

11037

B.I.1.

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

103

14416

11037

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)

Ostatné záväzky z obchodného styku
1.c.
(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

Iné dlhodobé záväzky
10.
(336A, 372A, 474A, 47XA)
11.

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

12. Odložený daňový záväzok (481A)
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UZPODv14_9

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

7471341

7486185

B.IV.1.

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

123

3916441

2745026

3916441

2745026

2302093
365463

3302124
378369

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným

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

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

124

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej

okrem záväzkov voči prepojeným
1.b. účasti
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,

125

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

126

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)

6.

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

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

199377

117957

Daňové záväzky a dotácie
8.
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

687927

942590

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134

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

135

40

119

Krátkodobé rezervy

136

139087

144903

137

139087

144903

9.
10.
B.V.

r. 137 + r. 138

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

Výročná
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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

*

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

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

12416950

14682314

12423606
4627538

14686272
5457694

7789412

9224620

1333

3950

5323
12066593

8
12758941

2115984
150925

4177025
150103

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

5779264

4373893

E.

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

3848964

3899529

Mzdové náklady (521, 522)

16

2817917

2833344

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

17

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

18

952325

989283

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

78722
9130

76902
11255

G.

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

21

157348

153237

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

157348

153237

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

J.

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

26

4978

8474

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

27

357013

1927331

E.1.

G.1.
2.

***
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UZPODv14_11

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)

5981293
37481

7431

10327

XI.1.

40

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

7431

10327

XII.

Kurzové zisky (663)

42

8116

14438

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

25027
49988

12716
37628

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

18734

5651

P.

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

53

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

54

31254

31977

2.
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4370777
40574

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

N.1.

32

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
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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

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

***

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

55

-9414

-147

****

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

347599

1927184

57

82900

434985

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

82900

434985

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

264699

1492199

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

Daň z príjmov

(r. 58 + r. 59)
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CASH FLOW

34

Výročná
správa 2017

35
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

36

Výročná
správa 2017

37

Výročná
správa 2017

38

Výročná
správa 2017

39

Výročná
správa 2017

40

Výročná
správa 2017

41

Výročná
správa 2017

42

Výročná
správa 2017

43

Výročná
správa 2017

44

Výročná
správa 2017

45

Výročná
správa 2017

46

Výročná
správa 2017

47

Výročná
správa 2017

48

Výročná
správa 2017

49

Výročná
správa 2017

50
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SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU
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ĽUDSKÉ ZDROJE
K 31.12.2017 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (ďalej len „spoločnosť LYNX“) zamestnávala 106 zamestnancov v
hlavnom pracovnom pomere. Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2017 bol 111 zamestnancov.

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV V ROKU 2017
Dosiahnuté vzdelanie:

Počet zamestnancov:

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske)

7

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

77

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

4

Úplné stredné odborné vzdelanie

12

Odborné vzdelanie

6

VZDELÁVANIE
Hlavný cieľ vzdelávacieho procesu bol zameraný na udržanie odbornej úrovne zamestnancov spoločnosti LYNX, 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.
Priame vynaložené náklady na vzdelávanie v roku 2017 predstavovali finančnú čiastku 17 485,- €. Táto finančná čiastka predstavovala
prevažne náklady na vzdelávací program zamestnancov, t. j. úhradu nákladov za zápisné na školenia, certifikácie, skúšky, samotné
študijné materiály a odbornú literatúru. Nepriame interné náklady na samoštúdium a vzdelávanie zamestnancov nákladovo
predstavovali sumu 150 890,- €. V priebehu roka 2017 bolo preinvestovaných na vzdelávanie zamestnancov spoločnosti celkovo
172 968,- €.

Hlavným cieľom vzdelávania 2017 bolo naďalej udržiavať odbornú a technickú spôsobilosť zamestnancov v jednotlivých
oblastiach profesného vzdelávania, ktoré odráža potrebu trhu v rámci poskytovaných technológií našim obchodným
partnerom.
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SOCIÁLNA POLITIKA
Spoločnosť LYNX zo sociálneho fondu v roku 2017 vynaložila značné finančné prostriedky na benefity zamestnancom zamerané na
kultúru, šport a zdravie, na akcie pre detí zamestnancov pri príležitosti Dňa detí a na aktivity zamestnancov v rámci firemných akcií.
Vedenie spoločnosti umožnilo zamestnancom spoločnosti príležitostne v stanovenom rozsahu vykonávať prácu z domu (Home
Office ), čo zamestnanci spoločnosti privítali.

SPRÁVA DOZORNEJ RADY
Rozhodnutím jediného spoločníka o odvolaní členov Dozornej rady formou notárskej zápisnice zo dňa 17.8.2018 bola
Dozorná rada oficiálne zrušená vykonaním zápisu v Obchodnom registri dňom 24.8.2017.

POVINNOSTI VOČI ŠTÁTU A INÝM ORGANIZÁCIÁM
Spoločnosť LYNX si uvedomuje svoju zodpovednosť voči štátu, svojím 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.
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ETICKÝ KÓDEX
Základné procesy v spoločnosti sú vytvorené a riadené s dôrazom na zabezpečenie flexibility obchodnej činnosti a za účelom
maximálnej ústretovosti voči zákazníkovi. Vo svojej činnosti kladieme permanentný dôraz na na kvalitu všetkých činností.
Spoločnosť sa zaväzuje vo svojich podnikateľských aktivitách rešpektovať zákony SR a EÚ, dodržiavať pravidlá hospodárskej
súťaže, nepodporovať konkurenciu, správať sa v súlade s dobrými mravmi a prispievať k vytváraniu spoločenského dobra.
Takisto vníma ochranu životného prostredia ako hodnotu a podporuje taký spôsob podnikania, ktorý je v súlade s koncepciou
trvale udržateľného rozvoja. Spoločnosť je aj súčasťou spoločenského diania a preto cíti potrebu podeliť sa s výsledkami svojich
úspechov formou sponzoringu, ktorý smeruje najmä do podpory vzdelávania mladých ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

ZÁVÄZOK K ZÁKAZNÍKOM
Predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu je čestný a korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie ich potrieb
a záujmov. Správanie voči zákazníkom je diskrétne, zdvorilé, bez predsudkov, akéhokoľvek zvýhodňovania a diskriminácie.
Spoločnosť sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy a informácie získané od zákazníka považuje za dôverné.
Spoločnosť považuje nadštandardný prístup k zákazníkovi a chápanie jeho potrieb za kľúčový prvok k dlhodobému a spokojnému
partnerstvu.

ZÁVÄZOK VOČI OBCHODNÝM PARTNEROM
V rámci vzťahu medzi obchodnými partnermi zapojenými do spoločného obchodu, je jedným z najdôležitejších aspektov vzájomná
dôvera a úcta. Všetky informácie o vzťahoch s obchodnými partnermi sa považujú za dôverné. Meno spoločnosti je kľúčovou
devízou spoločnosti, preto je citlivo chránené. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých svojich partnerov.
V rámci zachovania vyššie spomínanej dôvery a úcty partnerstva, spoločnosť neoslovuje s pracovnými ponukami zamestnancov
partnerských firiem. Ak by prechod zamestnanca z partnerskej organizácie nastal, je tak možné len zo zamestnancovej iniciatívy a
uistení sa partnera, že je to v poriadku.
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ZÁVÄZOK KU KONKURENCII
Spoločnosť rešpektuje na najvyššej úrovni zákony upravujúce vzťahy s konkurentmi, jednanie s konkurenciou je vždy čestné
a v súlade so zásadami spravodlivých a otvorených pravidiel súťaže a rovnako tak v záujme dobrého mena celého odvetvia.
Rešpektovanie dobrého mena konkurencie i jej majetku je na rovnakej úrovni.
Spoločnosť sa zaväzuje jednať so všetkými konkurentmi ako s rovnocennými subjektami, a nikdy sa neusiluje o získavanie informácií
o konkurentoch nezákonnými, alebo nečestnými praktikami. Taktiež sa zaväzuje dodržiavať férovú súťaž a odmieta akékoľvek
monopolistické tendencie.

ZÁVÄZOK ZAMESTNANCOV
Spoločnosť očakáva od svojich zamestnancov jednotlivo slušné správanie s prejavom rešpektu voči svojim kolegom, či nadriadeným.
Každý zamestnanec spoločnosti sa usiluje o vytváranie a udržiavanie dobrého mena spoločnosti medzi jej obchodnými partnermi,
zákazníkmi a v očiach širokej verejnosti a nepodnikne žiadne aktivity, ktoré by mohli poškodiť dobré meno skupiny a tým jej spôsobiť
ekonomickú či inú ujmu alebo stratu. Zároveň je od zamestnancov vyžadované profesionálne vystupovanie aj v nečakaných
krízových situáciách.

ZÁVÄZOK K SVOJMU PROSTREDIU
Spoločnosť presadzuje dôležitosť minimalizácie ekologickej záťaže v rámci životného prostredia. Vzhľadom na lokálne komunity
je spoločnosť otvorená rôznej pomoci podľa potreby a danej situácie. Taktiež vníma za dôležité dôsledne sledovať konečného
požívateľa výhod všetkých vynaložených dobročinných prostriedkov.

ZÁVÄZOK K SVOJIM ZAMESTNANCOM
Spoločnosť si vysoko cení každého svojho zamestnanca a akákoľvek diskriminácia je preto neprijateľná. Dôležitým aspektom je
taktiež primeraná úcta k fyzickému i psychickému zdraviu zamestnanca, čo sa javí aj z pohľadu trpezlivosti pri zložitej životnej
situácii zamestnanca.
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STN EN ISO 9001
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