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PRÍHOVOR RIADITEĽA SPOLOČNOSTI
Vážení zákazníci, Vážení partneri,
LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (ďalej LYNX) pôsobí na
trhu informačných technológií už od roku 1991. Piliere LYNX-u spočívajú v
jasne profilovanom poslaní Spoločnosti – poskytovať kvalitné služby s
vysokou pridanou hodnotou. Podobne ako celá spoločnosť, sme aj my v
LYNX-e čelili v uplynulom roku neočakávaným udalostiam, na ktoré sa vie
pripraviť len málokto. Vonkajšie vplyvy, nečakané situácie, krízové riešenia
a zmeny vo vedení sa nám však podarilo ustáť najmä vďaka našim kolegom
a ich tímovému duchu.
Spoločným cieľom celého tímu bolo kontinuálne pokračovať v činnosti
Spoločnosti, a cieľavedome rozvíjať to, na čom bola pred tridsiatimi rokmi
pevne vybudovaná. Naša spoločnosť sa orientuje prioritne technologicky,
avšak popri technicky veľmi zdatných jednotlivcoch sa u nás uplatňuje silný
akcent na tímovú spoluprácu. V tomto duchu pokračovala činnosť LYNX-u
aj pod vedením nových vlastníkov, ktorí sú dlhodobí pracovníci Spoločnosti,
poznajú veľmi dobre jej DNA, a sú schopní zabezpečiť jej rozvoj.
Uplynulý rok 2021 predstavoval pre našu spoločnosť výzvu hlavne vzhľadom
na nestabilné ekonomické a politické prostredie, ktoré významne
ovplyvnilo situáciu vo svete. Napriek tomu sa nám podarilo investovať
viac do ohodnotenia práce zamestnancov, ktorýchpovažujeme za
najcennejší kapitál spoločnosti LYNX.
Rád by som sa poďakoval aj Vám, naši zákazníci a partneri, za prejavenú
dôveru a dlhoročnú spoluprácu. Aj v ďalšom roku je našou snahou
prinášať Vám kvalitné riešenia s vysokou pridanou hodnotou. V
neposlednom rade ďakujem mojím kolegom za ich proaktívny prístup,
vysoké pracovné nasadenie a lojalitu v uplynulom roku 2021.

Ing. Marek Grega
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VÍZIA A POSLANIE SPOLOČNOSTI
VÍZIA SPOLOČNOSTI
Víziou spoločnosti LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je zabezpečovať svoj rozvoj tak, aby do
roku 2027:
Patrila medzi lídrov na slovenskom trhu v oblasti:

Mala silné postavenie na slovenskom trhu v oblasti:

Sofistikovanej dátovej analýzy

Budovania cloudových riešení

Kybernetickej bezpečnosti

Budovania informačných a komunikačných technológií

Budovania SOC

Simulačných a výcvikových 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
Ministerstvo obrany SR
Finančné riaditeľstvo SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Národné centrum zdravotníckych informácii
Slovenský hydrometeorologický ústav
Ústavný súd SR
Národný bezpečnostný úrad SR

UNIVERZITY
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie

DOPRAVA
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Železnice Slovenskej republiky
Dopravný podnik mesta Bratislava

FINANČNÝ SEKTOR
Tatra banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.

PRIEMYSEL
Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.
Nafta, a.s.
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
Magna Electronics Slovakia s.r.o.
U. S. Steel Košice, s.r.o.

ENERGETIKA
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
OKTE, a.s
Slovenské elektrárne, a.s.

TELEKOMUNIKÁCIE
TTC Teleport, s.r.o.
Slovak Telekom, a.s.
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ČINNOSŤ LYNX TÍMU V ROKU 2021
ODBOR PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
Spoločnosť LYNX v roku 2021 pokračovala v realizácii komplexnejších projektov ako aj v čoraz väčšej miere
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 najmä z pohľadu metodiky PRINCE 2.
Odbor projektového manažmentu v priebehu roka 2021 pokračoval v budovaní a dohľade interných
procesov smerujúcich k efektívnejšiemu riadeniu interných aj externých zdrojov. Prebiehalo vzdelávanie
projektových manažérov k získaniu certifikátov IPMA, ITIL, Prince 2 Practicioner, ako aj v aktuálnych
trendoch ICT.
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ODBOR KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
Odbor kybernetickej bezpečnosti - OKB v roku 2021 vykonával
svoje činnosti prevažne na komplexných projektoch v oblasti
kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostnej dokumentácie,
certifikácie technických prostriedkov na spracovanie utajovaných
skutočností, zabezpečenia kontinuity činností.
Okrem realizácie projektov vykonával odbor OKB v roku 2021
servisné činnosti tzv. SLA (niektoré v režime 24x7) v oblastiach
sieťovej bezpečnosti, bezpečnosti koncových zariadení, v oblasti
monitorovania bezpečnostnej situácie a riešenia incidentov,
udržania legislatívnych podmienok riadenia informačnej
bezpečnosti a nastavenia ochrany utajovaných skutočností
pre našich zákazníkov.
Odbor vykonával obchodnú a technickú činnosť v oblasti
ochrany koncových zariadení pomocou antimalware riešení
v segmente SMB.
Počas roka si zamestnanci rozširovali svoje znalosti v oblastiach:
Novej generácie ochrany sieťovej bezpečnosti

Legislatívy pre oblasť kyberbezpečnosti

Novej generácie ochrany koncových zariadení

Poskytovanie služieb SOC

Pokročilého monitorovania bezpečnosti a riešenia

Zachovania kontinuity činností

Aplikačnej bezpečnosti, penetračných testoch a forénznej analýzy

Riadenia bezpečnosti

Odbor zabezpečoval pokrytie obchodných aj technických certifikácií nevyhnutných pre dosiahnutie
partnerstiev s našimi technologickými partnermi ako McAfee, F5, Cisco, ESET, Fortinet, Splunk,
Forcepoint, CheckPoint, TrendMicro, RedHat či IBM.
Zároveň odbor zabezpečoval kompletné pokrytie obchodných a technických certifikácií potrebných pre
dosiahnutie najvyššej možnej úrovne partnerstva so spoločnosťou ESET – Platinum Partner. V roku 2021
odbor prezentoval spoločnosť LYNX na viacerých konferenciách, partnerských vysokých školách.

Výročná správa 2021
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ODBOR INFRAŠTRUKTÚRNE RIEŠENIA
Odbor Infraštruktúrne riešenia realizoval v roku 2021 viacero projektov so širokým zameraním služieb
a technológii. Jednalo sa o projekty, kde boli výstupy odboru súčasťou komplexných riešení ako aj o projekty, kde
odbor pokrýval celý rozsah dodávky samostatne. Realizované projekty boli prevažne z týchto oblastí:

Služby servisnej podpory
Návrhové činnosti

Kvalitu nami poskytovaných služieb potvrdzujú aj získané či
obnovené certifikáty a partnerstvá akými sú napríklad:
Cisco:

Budovanie a redizajn sieti LAN/WAN, dátovyćh centier

Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization

Infraštruktúrne prostredia pre:
→ aplikácie zahŕňajúcich serverovú infraštruktúru,
dátové úložiská, virtualizačné, kontajnerizačné a
zálohovacie komponenty
→ virtuálne desktopy

Advanced Data Center Architecture Specialization

Nasadzovanie kolaboračných nástrojov pre podporu
dištančného vzdelávania a práce na diaľku

Network Virtualization a Server Virtualization

Výstavba štruktúrovaných kabelážnych systémov
Výstavba optických vedení

VMware partner:
Desktop Virtualization
Hyper-Converged Infrastructure
Microsoft kompetencie:
Project and Portfolio Management - Gold
Cloud Productivity - Gold
Messaging - Gold

Návrh, implementácia a rozvoj vlastného produktu v
oblasti monitoring fyzikálnych veličín priestorov DC

Communications - Gold

Budovanie, rozvoj a podpora existujúcich riešení z
oblastí kamerových systémov, systémov kontroly
vstupu, EZS, EPS, dochádzkových a stravovacích
systémov

Datacenter - Silver

Application Integration - Gold
Data Analytics - Silver
Application Development - Silver
Collaboration and Content - Silver.

V rámci projektov boli aktivity odboru smerované do oblastí verejného ako aj súkromného sektora. Zo súkromného
sektora to boli hlavne projekty pre oblasť automobilového priemyslu a dopravy. Tieto projekty boli zamerané na
budovanie nových systémov, rozvoj existujúcich riešení a aj ich podporu.
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ODBOR APLIKÁCIE
Do pôsobnosti Odboru Aplikácie a pod jeho agendu spadá:
Vývoj a nasadzovanie softvéru na zákazku
Vývoj vlastných softvérových produktov a prispôsobovanie produktov požiadavkám zákazníkov
Revízia zdrojového kódu (dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek pri vývoji SW)
Participácia na komplexných projektoch v spolupráci s ostatnými výkonnými odbormi
Integrácia a customizácia softvéru tretích strán
Prispôsobovanie produktov požiadavkám zákazníkov
Audit informačných systémov
Testovanie a dokumentácia poskytovaných riešení
V roku 2021 vykonával odbor činnosti spojené s dodávkou
komplexných riešení ako pre verejný sektor, tak aj pre súkromný.
Za verejný sektor to boli hlavne projekty v oblasti dátovej analytiky
pre rezort financií. V súkromnom sektore to bolo nasadzovania
vlastných produktov resp. aktualizácia nových verzií produktov u
existujúcich zákazníkov v oblasti monitoringu zariadení dátových
centier (produkt MIDS – Škoda Auto, TTC Teleport...).
Súčasne s týmito novými projektami odbor v priebehu celého roka
poskytoval podporu a údržbu viacerých projektov z minulých období a to v oblastiach dátovej analytiky, správy dokumentov, evidenčného softvéru a integračných platforiem.
V rámci konzultačných činností poskytoval odbor pre rezort
zdravotníctva činnosti súvisiace so zabezpečením dodržiavania
aplikačných bezpečnostných požiadaviek kladených na dielo.
Technologicky odbor pokračoval v rozvíjaní vlastných softvérových
produktov, a pokračovala tiež snaha odboru o rozšírenie portfólia
podporovaných platforiem a produktov v oblasti dátovej analytiky.
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ODBOR MARKETING A HR

V roku 2021 tím zodpovedný za sekcie stratégie,
marketingu a HR vypracoval v rámci sekcie
stratégie viacero analýz. V oblasti marketingu
sme pokračovali v aktivitách, ktoré pomáhali
k zlepšovaniu postavenia našej značky na trhu a
budovaniu partnerstiev na rôznych úrovniach.
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Vykonané aktivity boli 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.

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
AKTÍVA 2021
Ostatné aktíva

20 000 000

Finančný majetok
Pohľadávky z obch. styku
Zásoby

15 000 000

Hmotný investičný majetok
Nehmotný investičný majetok

10 000 000

5 000 000

2017

2018

2019

2020

2021

PASÍVA 2021
Záväzky

20 000 000

Rezervy
Vlastné imanie

15 000 000

10 000 000

5 000 000

2017

2018

2019

2020

2021

Sumy sú uvedené v eurách.

Výročná správa 2021
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33 104 222

Náklady
Výnosy

14 500 032

12 951 569

16 291 430

22 335 224

Zisk

14 790 921

12 199 481

12 951 569

20 632 272

30 955 182

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY 2017 - 2021

Sumy sú uvedené v eurách.
+264 699

+1 702 952

+2 149 040

2017

2018

2019

+1 500 509
2020

+1 183 743
2021

ZÁVÄZKY VOČI ŠTÁTU A INÝM ORGANIZÁCIÁM
Spoločnosť LYNX si zakladá na dobrých obchodných vzťahoch, a preto aj v roku 2021 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 jednouz hlavných podmienok stabilne fungujúcich dodávateľsko – odberateľských vzťahov.
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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Cash flow (v EUR) k dátumu 31.12.2021

CASH FLOW

Firma :

Označenie
položky

Z/S
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.8.
A.1.9.
A.1.10.
A.1.11.
A.1.12.
A.1.13.
A.2.

A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.

A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.
B.1.
B.2.
B.3.

B.4.
B.5.
B.6.

B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.
B.16.
B.17.
B.
C.1.
C.1.1.
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Strana :
IČO : 00692069

LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (2021), Gavlovičova 9, 040 17, Košice

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až
A.1.13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom
a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činností (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
finančných činností (-/+)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)
Peňažné toky z investičných činností
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
(-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
(+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke,
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega
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DIČ : 2020482871

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

1 536 795,05
118 354,80

1 911 213,57
174 019,37

96 466,99
-37 978,66

139 125,54

49 670,71
4 272,74

8 476,25
26 504,71

4 079,30
-2,21

564,26
-609,72

1 845,93

-41,67

1 899 449,83

-5 588 541,08

1 006 843,11
1 032 745,55
-140 138,83

2 870 539,71
-8 251 485,29
-207 595,50

3 554 599,68

-3 503 308,14

2,21
-4 079,30

609,72
-564,26

-5 617 200,78
-2 066 678,19
-473 633,42

-1 483 689,80
-4 986 952,48
-514 129,55

-2 540 311,61

-5 501 082,03

-27 922,02

36 132,73

41,67

36 132,73

-27 880,35

Cash flow (v EUR) k dátumu 31.12.2021
Firma :

Označenie
položky

C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.
C.2.8.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
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Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou
jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až
C.2.8.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická
osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)
Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo
iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

-8 179,05
-8 179,05
-2 512 357,93
4 729 021,83
2 216 663,90

-16 985,45
-16 985,45
-5 545 947,83
10 274 969,66
4 729 021,83

2 216 663,90

4 729 021,83

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti
Nepriama
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
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ĽUDSKÉ ZDROJE
K 31.12.2021 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (ďalej len „spoločnosť LYNX“) zamestnávala
113 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov
bol 103 zamestnancov.

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV V ROKU 2021
Dosiahnuté vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske)
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Stredné odborné vzdelanie

Počet zamestnancov:
5
76
5
17

VZDELANIE
Spoločnosť LYNX pokračovala v roku 2021 vo vzdelávacom procese s cieľom koordinácie a zabezpečovania
sústavného vzdelávania zamestnancov spoločnosti a zosúladenia kvalifikačnej úrovne zamestnancov
s cieľmi, úlohami, inováciami a potrebami spoločnosti LYNX do budúcna. Ako po minulé roky, hlavný cieľ
vzdelávacieho procesu bol zameraný na udržanie odbornej úrovne zamestnancov, dosiahnutie certifikácie
zamestnancov v jednotlivých oblastiach procesného vzdelávania, ktoré odrážajú potrebu trhu a rozsah
jednotlivých vykonávaných činností v rámci poskytovaných technológií našim obchodným partnerom.
Priame vynaložené náklady na vzdelávanie v roku 2021 predstavovali finančnú čiastku 22 885,- €. Táto finančná
čiastka predstavovala priame náklady na vzdelávací program zamestnancov, t. j. úhradu nákladov za
zápisné na školenia, certifikácie, skúšky, samotné študijné materiály a odbornú literatúru. V roku 2021
boli na vzdelávanie zamestnancov vynaložené aj ďalšie nepriame náklady, ktoré predstavovali sumu
398 573,- €. Ak si zhrnieme všetky uvedené náklady, tak sme počas roka 2021 vynaložili na vzdelávanie
zamestnancov 421 458,- €.

SOCIÁLNA POLITIKA
Spoločnosť LYNX v roku 2021 v rámci programu sociálneho zabezpečenia a benefitov vynaložila finančné
prostriedky na benefity a pre zamestnancov zamerané na kultúru, šport a zdravie.
Vedenie spoločnosti umožnilo zamestnancom spoločnosti príležitostne v stanovenom rozsahu vykonávať
prácu z domu (Home Office ), čo zamestnanci spoločnosti privítali.
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POVINNOSTI VOČI ŠTÁTU A INÝM ORGANIZÁCIÁM
Spoločnosť LYNX si uvedomuje svoju zodpovednosť voči štátu, zamestnancom, zákazníkom a partnerom, a
preto uhrádza všetky svoje záväzky v predpísanej lehote splatnosti. Zvláštnu starostlivosť venuje záväzkom
voči svojim zamestnancom, všetkým druhom daní a odvodov 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
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
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 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.
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ZÁVÄZOK K 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.

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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LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

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

WEB:
www.lynx.sk
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Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka 117/V
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ČSOB Košice
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