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UŽ 16 ROKOV PRACUJEME NA SLOVENSKOM TRHU PRE
NÁROČNÝCH KLIENTOV A ZAMESTNÁVAME SKVELÝCH
ĽUDÍ. VĎAKA ICH ŠIKOVNOSTI A VYSOKEJ ODBORNOSTI
RASTIEME KAŽDÝM ROKOM. DOSAHUJEME VÝSLEDKY,
KTORÉ NÁM DO NASLEDUJÚCICH ROKOV PRIPRAVILI
PEVNÝ ZÁKLAD PRE EXPANZIU DO ĎALŠÍCH KRAJÍN.
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Vo svojej praxi som sa naučil, že minulosť môže byť inšpiráciou pre rozhodnutia ovplyvňujúce
vývoj informačných technológií. Ale budúcnosť IT nie je iba o zlepšovaní a zdokonaľovaní toho,
čo sme dosiahli v minulosti. Ani najlepšie expertné systémy, štatistické či analytické nástroje
nestačia na prĳatie takých rozhodnutí, ktoré by ovplyvnili smerovanie IT v nasledujúcich rokoch
či desaťročiach. Budúcnosť je o neustálom kladení si otázok a hľadaní odpovedí, o citlivom
manévrovaní medzi nastupujúcimi trendmi, o podstúpení istého rizika, o konfrontácii našich
možností s externými výzvami a ráznych zmenách oproti plánovaným víziám a cieľom. Prichádzajú úplne nové, užitočné oblasti informačných technológií, o ktorých sme v minulosti ani
netušili. Objavujú sa rozmanité riešenia pretvárajúce svet technológií, a tým aj svet biznisu.
Minulý rok sme sa zaradili medzi miliardové IT spoločnosti. Konsolidované tržby TEMPEST-u za
rok 2007 prvý raz v histórii dosiahli 1,032 miliardy slovenských korún (cca 30,7 mil. eur). Teší
ma, že každý rok sa s rastom tržieb TEMPEST-u zvyšuje aj počet našich zamestnancov. Svedčí to
o zdravom organickom raste spoločnosti a správnosti našich rozhodnutí z minulosti. Investície
do reštrukturalizácie produktového portfólia sa premietli do 42-percentného rastu tržieb za
naše vlastné IT služby a softvér. Investovali sme aj do zvýšenia trhového podielu v zahraničí.
Konštatovať úspešný rok 2007 by nebolo možné bez mojich kolegov, ktorí patria medzi najlepších na trhu. Nešlo by to bez našich zákazníkov a partnerov, ktorých dôveru si veľmi cením.
V najbližšom období chceme ďalej posúvať hranice a tvoriť budúcnosť. Stojím na čele silnej,
vzdelanej a adaptabilnej spoločnosti, ktorá má všetky predpoklady čeliť zmenám a ﬂexibilne
na ne reagovať. V súčasnosti je TEMPEST pripravený byť pevnou súčasťou a spolutvorcom
budúcnosti IT viac, ako kedykoľvek predtým.

Ing. Mgr. Peter Krásny
generálny riaditeľ
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Založenie pobočky
TEMPEST CZECH v Českej
republike

Implementácia systému manažérstva
kvality podľa ISO
9001:2000

2001
Vznik spoločnosti

1992

Implementácia systému environmentálneho manažérstva podľa
ISO 14001:2004

Spojením spoločností
Tempest, s.r.o., UNIT,
spol. s r. o., a Computel, s.r.o. vznikol
silný a významný
systémový integrátor
TEMPEST, a. s.

Úspešne sme prebrali
spoločnosť Protect eData, s. r. o.

2005

2004

Zlúčenie spoločnosti
LOGIN, a.s.
so spoločnosťou
TEMPEST, a.s.

2006

implementácia systému
manažérstva informačnej
bezpečnosti podľa
ISO/IEC 27001:2005

2007
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Poslanie našej spoločnosti spočíva v poskytovaní vysokej pridanej hodnoty pre biznis
zákazníkov vo forme info-komunikačných
riešení a služieb. Pridaná hodnota má priamy
vplyv na zlepšenie dôležitých hospodárskych
ukazovateľov našich klientov.
Poslanie TEMPEST-u napĺňame poskytovaním
technologických nástrojov a riešení potrebných na akceleráciu obchodných činností
organizácií. TEMPEST vďaka kooperácii svojich
technologických divízií, zameraných na rôzne
oblasti ICT, zabezpečuje komplexné a platformovo nezávislé riešenia a služby a využíva
skúsenosti zo širokej sféry informačných
technológií.

TEMPEST pokrýva všetky štádiá implementácie od
analýzy, konzultácií požiadaviek a prostredia, cez
návrh optimálneho riešenia až po vývoj i integráciu.
Súčasťou služieb je integrácia riešení, zabezpečenie
plnej podpory počas trvania záručného i pozáručného
obdobia a outsourcing ICT.

MA
NAŽ
MENT
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Ing. Mgr. PETER KRÁSNY

Ing. ROMAN ROŠTÁR

Ing. ROMAN KRIŠKO

Ing. JOZEF ŠIPOŠ

generálny riaditeľ a člen
predstavenstva, nar. 1973

prevádzkový riaditeľ,
nar. 1967

obchodný riaditeľ a člen
predstavenstva, nar. 1971

riaditeľ divízie Services,
nar. 1967

Absolvoval Matematickofyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor teoretická
informatika a programovacie systémy, a Ekonomickú
univerzitu v Bratislave,
odbor informačné technológie. V spoločnosti
Tempest, s. r. o., pôsobí
od roku 1999. Cez funkcie
projektového manažéra
a obchodného riaditeľa sa
v roku 2001 prepracoval
na pozíciu generálneho
riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti.

Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU
v Bratislave na katedre
informatiky a výpočtovej
techniky. Do spoločnosti
UNIT, spol. s r. o., nastúpil
v roku 1995. O šesť rokov
neskôr sa stal jej generálnym riaditeľom a konateľom
a významnou mierou sa
podieľal na strategickom
smerovaní spoločnosti. Po
zlúčení spoločností Tempest,
s. r. o., a UNIT, spol. s r. o., sa
stal prevádzkovým riaditeľom
spoločnosti, pričom prebral
zodpovednosť aj za ﬁnančné
riadenie.

Je absolventom Fakulty
elektrotechniky na Vojenskej
akadémii v Brne a Fakulty
elektrotechniky na Vojenskej akadémii v Liptovskom
Mikuláši. Predtým, ako v roku
1997 nastúpil do spoločnosti
UNIT, spol. s r.o., pracoval na
Generálnom štábe ASR
v Trenčíne a na Ministerstve
obrany SR v Bratislave.
V spoločnosti UNIT pôsobil
najskôr ako Sales Manager,
neskôr ako obchodný riaditeľ.
Po fúzii spoločností zostal vo
funkcii obchodného riaditeľa
a stal sa členom predstavenstva spoločnosti TEMPEST.

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty STU
v Bratislave. Od roku 1997
pôsobil v spoločnosti UNIT,
spol. s r. o., kde prešiel
pozíciami Sales Managera
a výkonného riaditeľa.
Po fúzii v roku 2005 sa
v spoločnosti TEMPEST stal
riaditeľom divízie Services.

PRED
STA
VEN
STVO
Predseda
predstavenstva
Peter Kotuliak

Generálny riaditeľ
Peter Krásny

Zmocnenec IMS
Miroslav Doležal

VÝKONNÉ
VEDENIE

Divízia obchodu
Roman Kriško
riaditeľ

Divízia Services
Jozef Šipoš
riaditeľ

Divízia Prevádzka
Roman Roštár
riaditeľ

Divízia Ambit
Peter Laco
riaditeľ

Divízia Net Sec
Marcel Zanechal
riaditeľ

Divízia Indev
Peter Laco
riaditeľ

Oddelenie
marketingu
Rastislav Chudík

Oddelenie
Systémy
Mário Peťko

Ľudské zdroje
Martina
Redenkovičová

Odd. Manažmentu
infraštruktúry
Rastislav Daniš

Odd. Analytickej
bezpečnosti
Branislav Mitas

Odd. Project
management
Alexander Maruniak

Oddelenie
Sales
Roman Kriško

Oddelenie Siete
Branislav
Baranovský

Oddelenie
Financie
Miroslav Doležal

Odd. Manažmentu
procesov a služieb
Radoslav Krochmaľ

Odd. Aplikačnej
bezpečnosti
Marcel Zanechal

Support
management
Miroslav Kišš

Oddelenie
Pre-sales
Ľuboš Ondruš

Oddelenie
Raymote
Daniel Vančo

Vnútorný chod
Jaroslav Sýkora

Java
Jozef Ivanič

OPO
Oddelenie
podpory obchodu

Oddelenie
Outsourcing
Martin Zúggó

Logistika
Anna Vančová

Oracle
Peter Garaj

CIO
Peter Roth

Special
development
Alojz Časný

Security manager
Branislav Mitas

TOPOS
Viktor Mikulášek

Call centrum

Sekretariát
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Napriek klesajúcej miere nezamestnanosti
v Bratislave i na celom Slovensku sa v roku 2007
podarilo spoločnosti TEMPEST prĳať 77 nových
zamestnancov do hlavného pracovného pomeru;
koncom tohto hodnotiaceho obdobia tak mala ﬁrma 202 zamestnancov. Výber nových kolegov sme
realizovali na základe spôsobilosti kandidátov na
požadovanú kvaliﬁkáciu ohľadne odbornej praxe,
jazykových znalostí a osobnostných schopností.
V TEMPEST-e, podobne ako v iných IT spoločnostiach, tvoria veľký podiel zamestnancov muži z celkového počtu zamestnancov ide o 89%.

TPP
celkový počet zamestnancov k 31.12.2007 202
veková štruktúra

21-30

117

58%

31-40

69

34%

41-50

15

8%

nad 51 rokov

1

—

SŠ

72

36%

VŠ

130

64%

vzdelanie

profesné zaradenie
manažment

20

10%

Priemerný vek zamestnancov spoločnosti je
28 rokov.

konzultant

12

6%

technický pracovník 48

24%

Spoločnosť TEMPEST podporuje osobnostný
a odborný rast svojich zamestnancov. Aj v roku
2007 sme výrazne investovali do ich vzdelania,
pričom oproti minulému roku sme sumu na
vzdelávanie a odborný rast takmer zdvojnásobili.

programátor

87

43%

obchodník

15

7%

administratíva

20

10%

80

45%

ženy

22

11%

muži

180

89%

certiﬁkované schopnosti

POLI
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Strategickým zámerom spoločnosti
TEMPEST je poskytovanie takej šírky
a kvality na seba navzájom nadväzujúcich produktov v oblasti IT,
ktoré zabezpečia trvalé a opakujúce
sa obchodné vzťahy so zákazníkmi.
Politika integrovaného systému
manažérstva vychádza z chápania súvislostí medzi plnením
požiadaviek zákazníkov a vplyvu
s tým spojených činností na životné
prostredie. Vedenie spoločnosti
plánuje a realizuje svoj rozvoj
s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov svojich činností
na životné prostredie.
Pre splnenie tohto zámeru sa zaväzujeme plniť nasledujúce zásady:

TRVALE ZLEPŠOVAŤ VŠETKY PROCESY
s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov
za súčasného znižovania vplyvov našich činností na životné prostredie
a udržiavania vysokej úrovne informačnej bezpečnosti.
ZVYŠOVAŤ KVALIFIKÁCIU A BEZPEČNOSTNÉ POVEDOMIE ZAMESTNANCOV
a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou
plánu vzdelávania.
VYTVÁRAŤ VZÁJOMNE VÝHODNÉ VZŤAHY S DODÁVATEĽMI
založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných
produktov a starostlivosti o životné prostredie.
POSILŇOVAŤ POSTAVENIE SPOLOČNOSTI NA TRHU IT
etickými prostriedkami a férovou súťažou s konkurenciou.
ZAISTIŤ VYSOKÚ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI
ochranou dôverných zákazníckych a vnútroﬁremných informácií, budovaním
bezpečnostného systému a využívaním moderných informačných technológií.
ZDOKONAĽOVAŤ INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA,
trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkou noriem
ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 27001.
ZABEZPEČIŤ SÚLAD S LEGISLATÍVNYMI A OSTATNÝMI REGULAČNÝMI
POŽIADAVKAMI,
ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.
Bratislava, 12. marec 2007
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Miroslav Doležal
ZMOCNENEC PRE IMS

Peter Krásny
GENERÁLNY RIADITEĽ

IN
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Dovoľte nám predstaviť významný
dôkaz kvality a zodpovedného
prístupu k našim zákazníkom.
Spoločnosť TEMPEST má ako
prvá IT ﬁrma na Slovensku vybudovaný Integrovaný Manažérsky
Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2000
(systém manažérstva kvality),
ISO 14001:2004 (systém environmentálneho manažérstva) a ISO/IEC
27001:2005 (systém manažérstva
informačnej bezpečnosti). Certiﬁkát
o IMS sme získali od renomovanej
certiﬁkačnej spoločnosti TUV NORD
CERT GmbH so sídlom v nemeckom Essene. TEMPEST je zároveň
jednou z prvých slovenských IT
spoločností, ktorá implementovala
systém manažérstva informačnej
bezpečnosti ISO/IEC 27001.

Certiﬁkát zaručuje, že spoločnosť kontrolovane chráni informácie
a pristupuje k nim v súlade s princípmi svojho podnikania.
Implementovaním takejto normy zároveň potvrdzujeme súlad s relevantnými právnymi normami, ako aj schopnosť kontinuálne poskytovať
svoje služby v prípade katastrofy.
Integráciou zavedených manažérskych systémov sme zvýšili
efektívnosť ich riadenia s cieľom prispieť k spokojnosti zákazníkov
v ešte väčšej miere. Vybudovaný IMS nás oprávňuje považovať sa za
zodpovednú spoločnosť s komplexnými službami vynikajúcej kvality.

CER
TIFI
KÁTY
IMS
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Ako to už býva štandardom, rok 2007 bol pre nás nemenej náročný, než roky predchádzajúce.
Konsolidované tržby TEMPEST-u prvýkrát v histórii prekročili miliardovú hranicu. Hodnota
1,032 mld. Sk (cca 30,7 mil. eur) znamená v korunovom porovnaní medziročný rast tržieb
o 6,4 %, v prepočte na euro ide o 25 % rast. Dynamika rastu tržieb TEMPEST-u sa oproti
minulým rokom mierne znížila.
Za podstatnejšie však, samozrejme, považujeme skladbu dosiahnutých tržieb. Podiel tržieb
za vlastné IT služby a softvér dosiahol výšku 53 % z celkových tržieb ﬁrmy. Je to posun oproti
minulosti, kde bol vo väčšej miere zastúpený komoditný predaj. Riadenie obchodnej činnosti
spolu s postupnou reštrukturalizáciou nášho portfólia nám pomáhajú priebežne napĺňať našu
víziu dodávateľa kvalitných služieb.
Z pohľadu zákazníkov sme v roku 2007 boli pri predaji produktov a služieb najúspešnejší
v segmente telekomunikácií a štátnej správy, následne v segmente bankovníctva a výroby.
Medzi najväčších zákazníkov v roku 2007 patrili Orange Slovensko, Tatra banka a T-Mobile
Slovensko. Sme radi, že obchodný úspech roku 2007 bol postavený predovšetkým na veľkých,
zaujímavých a úspešných projektoch. Sme tiež radi, že sme realizáciou týchto projektov dokázali našu kompetenciu a postavenie medzi lídrami v poskytovaní ICT riešení a služieb.
Z môjho pohľadu boli pre ﬁrmu v roku 2007 okrem samotných obchodných úspechov kľúčové
dve udalosti - otvorenie našej pobočky v Prahe a zmena korporátnej identity. TEMPEST Czech
poskytuje od mája minulého roka IT riešenia a služby zákazníkom v Čechách. Vizuálna zmena
prezentácie našej spoločnosti na trhu je prvou významnejšou zmenou korporátnej identity
TEMPEST-u od jeho vzniku.
Dovoľte mi, prosím, na záver poďakovať našim zákazníkom za otvorený prístup a korektnú
komunikáciu. Verím, že budeme aj naďalej prispievať k rastu Vášho biznisu prostredníctvom
kvalitných IT riešení a služieb.
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Ing. Roman Kriško
obchodný riaditeľ

RIE
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IT INFRAŠTRUKTÚRA A SYSTÉMY
Medzi základné kompetencie
spoločnosti patria infraštruktúrne
projekty, počnúc konzultáciami a
návrhom, cez integráciu až po následnú podporu heterogénnych
IT infraštruktúr.
V oblasti infraštruktúr a systémov
poskytujeme:
• zálohovanie a archiváciu dát
• konsolidáciu IT prostredia a konsolidáciu storage
• virtualizáciu infraštruktúry a desktopov, tenkých klientov
• riešenia vysokej dostupnosti (HA)
a disaster recovery (DR)
V tejto oblasti používame aj nami
vyvinutý nástroj RayMote, ktorého
základné funkcie pokrývajú centrálny
manažment používateľov a desktopov,
riadenie prístupu, riadenie tlačových,
aplikačných i súborových služieb.
Medzi poskytované služby patrí
manažment IT operácií, podpora
a údržba či outsourcing. Práve jeho
formou vám môžeme vyššie popísané
služby poskytovať. Kľúčové platformy pre implementáciu, integráciu
infraštruktúr a systémov TEMPEST-u sú
Sun Microsystems, Hewlett-Packard,
IBM, Symantec, Microsoft, Oracle a
VMware.
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SIETE A SIEŤOVÁ KOMUNIKÁCIA
Spoločnosť TEMPEST poskytuje komplexné riešenia pre oblasť sietí
a sieťovej komunikácie. Sú zamerané
na tvorbu, bezpečnosť a dostupnosť

sietí. Základom sieťových riešení a
služieb sú routing a switching technológie, riešenia prenosu hlasu VoIP
a wireless riešenia. Navrhujeme a budujeme virtuálne privátne siete pomocou
rôznych spôsobov prístupu k nim.
V oblasti bezpečnosti sietí sme pripravení pre vás poskytnúť:
• ﬁrewall riešenia
• detekciu a prevenciu prienikov
• komplexnú správu serverov z pohľadu bezpečnosti
• riešenia na kontrolu obsahu, ochranu
webových stránok a portálov
• systémy vyhľadávania zraniteľností
a penetračné testovanie
• realizáciu bezpečnostných či technologických auditov
• security monitoring riešenia
Významní technologickí partneri pre
oblasť sieťovej komunikácie
a bezpečnosti sú Cisco, Check Point,
Crossbeam, IBM Internet Security
Services, McAﬀee, Enterasys, Trend
Micro, Secure Computing, Sophos,
HP a Network General.
VÝVOJ SOFTVÉRU A APLIKÁCIÍ
Aj v tejto oblasti poskytujeme zaujímavé
spektrum produktov. Ich základom je
špecializovaný vývoj softvéru
a aplikácií na platformách Java, Oracle
a iných. Zameriavame sa aj na riešenia
pre distribúciu multimediálneho obsahu. Dopĺňa ich vývoj aj integrácia portálov. Vývoj softvéru pokrýva aj riešenia
Operational System Support (OSS)
a Business System Support (BSS).

Spoločnosť TEMPEST sa v tejto oblasti
celkovo zameriava na:
• vývoj portálových, extranetových
a intranetových riešení
• ECM riešenia na správu a riadenie
obsahu portálov
• vývoj middlewarových systémov pre
prácu s dátami
• integráciu IT prostredia podľa
princípov SOA
• vývoj OSS / BSS
• vývoj aplikácii určených pre mobilné
zariadenia
Najpoužívanejšie technologické platformy pre vývoj softvéru používané
spoločnosťou TEMPEST sú Java, J2EE
Applications (EJB), .NET, C/C++, PHP,
XML, FatWire, SUN, Oracle, Oracle BPEL,
Apache, Solaris.
RIADENIE PROCESOV
TEMPEST sa dlhodobo zaoberá riešeniami a službami v oblasti zvyšovania
efektívnosti a riadenia procesov. Medzi
hlavné oblasti patrí:
• zavádzanie systému manažérstva
kvality podľa ISO 9001:2000,
• zavádzanie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004
• zavádzanie systému manažérstva
informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC
27001:2005.
Ponúkame klientom možnosť integrácie
zavedených systémov manažérstva
do jedného celku. Našim zákazníkom
okrem implementácie požiadaviek
noriem a prípravy na certiﬁkáciu posky-

tujeme optimalizáciu zavedených systémov manažérstva, realizáciu nezávislých auditov, konzultácie pri údržbe už
zavedených systémov, analýzu prostredia a realizáciu školení. Súčasťou
manažérstva procesov sú aj technologické nástroje na ich podporu.

alebo aplikácií. Centrálny zber a
spracovanie udalostí z heterogénneho
prostredia spolu s prepojením s ITSM
procesmi sú ich súčasťou. Dokážeme
zabezpečiť integráciu systémov tretích
strán, centrálnu správu konﬁgurácií
a zálohovanie.

MANAŽMENT ICT SLUŽIEB
Spoločnosť TEMPEST má v oblasti IT
Service Managementu (ITSM) dlhodobé skúsenosti. ITSM sa podieľa na
napĺňaní strategických biznis cieľov,
umožňuje ﬂexibilne reagovať na potreby
trhu zapojením IT do biznisu a plánovať,
riadiť i objektívne merať kvalitu poskytovaných IT služieb.

Medzi kľúčové softvérové produkty
manažmentu ICT služieb nasadzované
spoločnosťou TEMPEST patria IBM
Tivoli & Netcool, HP BTO Software
a BMC Software & Remedy.

ITSM je možné rozdeliť na dve väčšie
vzájomne prepojené oblasti:
• management infraštruktúry
• management procesov
V súčasnosti sú informácie jedným
z najdôležitejších strategických zdrojov,
ktoré organizácie spracovávajú a riadia.
TEMPEST sa pri implementácii procesných riešení opiera o procesný framework ITIL. Nami ponúkané riešenia
poskytujú integrálnu podporu funkcií
a procesov ITIL v2 a ITIL v3. Riešenia
managementu infraštruktúry zabezpečujú prepojenie ITSM procesov s reálnymi IT zdrojmi. Zber informácií v rôznych
formátoch, ich konsolidácia, spracovanie a vyhodnocovanie sa vykonáva pomocou špeciálnych nástrojov. Riešenia
manažmentu ICT spoločnosti TEMPEST
zahŕňajú centrálny monitoring siete,
sieťových zariadení serverov, databáz

BEZPEČNOSŤ INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
Uvedomujeme si dôležitosť informačnej bezpečnosti a cenu informačných
aktív.
Poskytujeme komplexné riešenia
pre oblasť aplikačnej aj analytickej
bezpečnosti, ktoré pokrývajú:
• riadenie identít a prístupov
• Single Sign On
• silnú autentiﬁkáciu
• ochranu dát
• PKI / ZEP
Máme dlhodobé skúsenosti s riešeniami zaručeného elektronického podpisu.
Vyvinuli a certiﬁkovali sme vlastné
aplikácie na jeho tvorbu a overovanie.
Uvedené oblasti dopĺňa:
• riadenie informačnej bezpečnosti
• bezpečnostné projekty a analýzy rizík
• plány kontinuity činností a havarĳné
procedúry
• audity, zhodnosť s bezpečnostnými
štandardmi
• outsourcing správy bezpečnosti

Ďalšou oblasťou je podpora pri napĺňaní požiadaviek zákona
o ochrane utajovaných skutočností, čo zahŕňa najmä tvorbu
bezpečnostných projektov podnikateľa a bezpečnostných projektov technického prostriedku.
Medzi kľúčové platformy používané v rámci riešení bezpečnosti
informačných systémov patria technológie od výrobcov ActivIdentity, Check Point (Pointsec), Clearswift, Entrust, IBM, nCipher,
RSA, SafeNet, Sun Microsystems a Symantec.
SLUŽBY
Prevádzkové služby TEMPEST-u:
• podpora a údržba IT
• manažment IT operácií
• konzultácie
• školenia a tréningy
Transformačné služby TEMPEST-u:
• implementačné a migračné služby
• softvérový vývoj
• implementácia procesov
• auditovanie a meranie zhodnosti so štandardmi
Kľúčovou súčasťou služieb poskytovaných našou spoločnosťou
je outsourcing v rôznych formách: body leasing, outsourcing
infraštruktúry, procesov či informačnej bezpečnosti. Vďaka
kompetentným odborníkom vám poskytujeme merateľnú pridanú
hodnotu.
Primárnym cieľom ostáva kvalitný servis s vysokou dostupnosťou
a odstránením poruchy v najkratšom čase. Preto poskytujeme
aj nástroje na správu systémov a procesov.
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Hewlett-Packard
Certiﬁkáty a kompetencie TEMPEST-u:

IBM
Certiﬁkáty a kompetencie TEMPEST-u:

Sun Microsystems
Spoločnosť TEMPEST je „Sun partner roka“, toto ocenenie získavame
pravidelne už od roku 1996. Prehľad
certiﬁkácií a kompetencií:
Sun Executive partner - TEMPEST
je jediným partnerom s najvyššou
úrovňou certiﬁkácie na Slovensku
Sun System Provider partner
(StorageTek Specialty a Sun Java
Systém Specialty) certiﬁkácie pre
oblasti System administration,
Networking, Security, Sun Java,
Storage a Clustering
TEMPEST je Sun ServiceProSM
servisný partner s certiﬁkáciou
RESORT (poskytovanie Sun
branded support) a Infrastructure
Delivery Option (IDO) certiﬁcation
(Sun branded installation)

IBM Business Partner for System
x a BladeCenter Products
IBM Business Partner for System
p Products
IBM Business Partner for Storage
Products
IBM Premier Business Partner for
Software
IBM Premier Business Partner 2008
Ocenenia:
IBM Authorized Business and Service Partner roka 2005 pre xSeries
Products
IBM Storage Partner roka 2005
IBM Partner roka 2006 pre oblasti
eServer a pSystem
Najviac certiﬁkovaný tím odborníkov na softvér IBM Tivoli

Preferred Partner 2008
Autorizovaný Select partner
a servisný partner
HP OpenView Business Partner/
premier silver
Authorized Management Solutions
Partner
OpenView Authorized Service
Integrator Business Partner
Resource alliance partnership
agreement
Authorized Business Solutions
Partner (Integrity servers)
Ocenenia:
Software Business Partner 2007
HP OpenView partner of the year 2006
The Best Partner 2005, 2006
for Software

Cisco

Oracle

Spoločnosť TEMPEST je Cisco Premier partner s technologickými
špecializáciami:

TEMPEST v rokoch 2006 a 2007 získal
ocenenie “Oracle partner roka”.

Express Foundation
Advanced Security
Advanced Wireless LAN
Cisco Storage Specialization
Symantec
Certiﬁkáty a kompetencie TEMPEST-u:
Symantec Platinum Partner
high-end špecializácie, ako sú
high availability, data protection
a ďalšie
TEMPEST je jediná spoločnosť na
Slovensku s certiﬁkáciou pre enterprise produkty.

Checkpoint
TEMPEST je Checkpoint GOLD
partner s prestížnym štatútom
CCSP (Certiﬁed Collaborative Support Provider).

Microsoft
Spoločnosť TEMPEST je Microsoft Gold
Certiﬁed Partner
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FINANČNÝ SEKTOR
Aegon, d.s.s., a.s.
Aegon životná poisťovňa, a.s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Cetelem Slovensko, a.s.
ČSOB Leasing, a.s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Dexia banka Slovensko, a.s.
GE Money, a.s.
ING Bank N.V.
ING DSS, a.s.
Istrobanka, a.s.
J&T
Penta Investments, s.r.o.
Poštová banka, a.s.
Slavia Capital Group, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Sparkasse Haslach-Zell
Tatra banka, a.s.
Tatra - Leasing, s.r.o.
TIPOS, národná lotériová
spoločnosť, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Volkswagen Finančné služby
Slovensko, s.r.o.
VÚB Asset Management, správ.
spol., a.s.
VÚB, a.s.

PRIEMYSEL

OBCHOD, SLUŽBY A MÉDIÁ
COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo
Forza, a.s.
HB Reavis Group, a.s.
In Time, s.r.o.
Interpress Slovakia, spol. s r.o.
Markíza – Slovakia, s.r.o.
Pressburg Centrum, a.s.
Rempo, s.r.o.
RINGIER SLOVAKIA, a.s.
Slovak Parcel Service, s.r.o.
Slovenský rozhlas
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.

Bratislavská teplárenská, a.s.
E.ON IS Slovakia, spol. s r.o.
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
EVPÚ, a.s.
Grafobal, a.s.
HB REM, spol. s r.o.
Heineken Slovensko, a.s.
Johnson Controls International, spol. s r.o.
JURKI - HAYTON, s.r.o.
Linde Gas k.s.
Mondi SCP, a.s.
Slovalco, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Slovenské energetické strojárne, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovnaft, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
U.S. Steel Košice, s.r.o.
Unipharma Prievidza - 1. slovenská lekárnická, a.s.
Volkswagen Slovakia, a.s.
Zentiva, a.s.
Železiarne Podbrezová, a.s.

ŠTÁTNE INŠTITÚCIE
Centrum vedecko - technických
informácií SR
Generálna prokuratúra SR
Informačná kancelária Európskeho
parlamentu na Slovensku
Kancelária NR SR
Košický samosprávny kraj
Letové prevádzkové služby SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo ﬁnancií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Národná banka Slovenska
Národné športové centrum
Národný inšpektorát práce
Pamiatkový úrad SR
Protimonopolný úrad SR
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva
Slovenská správa ciest
Sociálna poisťovňa
Telekomunikačný úrad SR
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad vlády SR
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny
Veľvyslanectvo SRN v SR

VEDA A ŠKOLSTVO

TELEKOMUNIKÁCIE A IT
eTel Slovensko, spol. s r.o.
GTS Nextra, a.s.
Orange Slovensko, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Towercom, a.s.
Telenor Slovakia, spol s r.o.
T-Mobile Slovensko, a.s.
WiMAX Telecom Slovakia, s.r.o.

British International School Bratislava
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Jesseniova lekárska fakulta UK
Slovenská národná knižnica
Trnavská univerzita
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzitná knižnica Bratislava
Výpočtové stredisko SAV
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V minulom roku prešla komunikácia TEMPEST-u výraznou zmenou.
Uskutočnili sme marketingový prieskum, v ktorom manažéri podnikov
a špecialisti na oblasť infokomu
odpovedali na to, kde vidia trh ICT,
kto je pre nich kľúčový partner, kto
sú ICT lídri a ako vnímajú spoločnosť
TEMPEST. Na základe inšpirujúcich
výsledkov sme pripravili novú marketingovú stratégiu a rozhodli sa pre
inováciu značky. Prvýkrát od vzniku
spoločnosti sme inovovali ﬁremnú
identitu. V septembri sme predstavili nové logo a claim „TEMPEST – IT
makes sense“, ktoré používame na
Slovensku i v zahraničí.

Zároveň sme spolu s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi
oslávili 15. výročie našej úspešnej
existencie.
Počas tohto obdobia sme kontinuálne rástli, uskutočnili sme niekoľko
dôležitých akvizícií a vypracovali
sme sa na jedného z vedúcich systémových integrátorov na Slovensku.
Tieto skutočnosti nás tiež viedli
k zmene komunikačnej stratégie
a následne k zmene ﬁremnej identity.
Jedným z cieľov komunikácie v roku
2007 bolo udržať pozíciu TEMPESTu ako jedného z lídrov odvetvia.
Vstupovali sme do partnerstiev na
odborných konferenciách a eventoch. Predstavovali sme rôzne témy
v odborných médiách a vyjadrovali
sme sa k aktuálnym otázkam súvisiacim s IT.

Usporiadali sme druhý ročník
konferencie Judgment Day, ktorá
je zameraná na trendy v oblasti
informačnej bezpečnosti. Partnermi
podujatia boli napríklad Symantec,
Check Point alebo Sophos. Našich
zákazníkov a verejnosť sme prostredníctvom tlačových správ informovali o významných oceneniach,
ktoré sme dostali od svetových
výrobcov IT, ako aj o skutočnosti,
že TEMPEST disponuje najvyššími
úrovňami odborných kompetencií
i certiﬁkácií od najvýznamnejších
IT spoločností.

NEKOMERČNÉ AKTIVITY
Spoločnosť TEMPEST dlhodobo sleduje stratégiu spoločensky
zodpovedného podnikania, keďže je pevnou súčasťou nielen
obchodného, ale aj spoločenského prostredia. V roku 2007
smerovali naše nekomerčné podporné aktivity najmä do školstva,
vedy a vzdelávania, pričom sme sa zamerali na vysoké školy
s informatickým a technickým zameraním. Dôvodom je oblasť
podnikania spoločnosti a potreba komunikácie so študentmi.
Väčšina našich zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie.
Podpora vysokých škôl s informatickým zameraním je vkladom
do budúcnosti s perspektívou vychovania ďalších generácií infokomunikačných profesionálov, ktorí sa môžu stať našimi kolegami.
Angažovali sme sa tiež v rôznych ﬁlantropických projektoch
a pomohli sme organizáciám z oblasti kultúry a športu. Spoločnosť
poskytla organizáciám v roku 2007 priamu ﬁnančnú pomoc
a odovzdala aj množstvo iných neﬁnančných darov.

Ing. Rastislav Chudík
marketingový riaditeľ
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Spoločnosť TEMPEST, a. s., dosiahla aj
v roku 2007 rekordný hospodársky výsledok a obrat prvýkrát prekročil miliardu
Sk. Kumulatívne tržby spolu s dcérskou
spoločnosťou Taurent, s. r. o., dosiahli
1,032 mld. Sk, v medziročnom porovnaní
to predstavuje nárast o 6,45 %. Pridaná
hodnota spoločnosti v roku 2007 dosiahla sumu 346 mil. Sk, čo predstavuje
nárast 18,83 % oproti roku 2006.
V minulom roku sme zaznamenali aj
výrazné zvýšenie tržieb z IT služieb
a softvérového vývoja. Tržby z predaja
vlastných výrobkov a služieb medziročne
narástli až o 42,83 % a dosiahli hodnotu
548 mil. Sk. Medziročný pokles hospodárskeho výsledku súvisel s konsolidáciou a reštrukturalizáciou produktového portfólia, s novými akvizíciami
(dcérske spoločnosti TEMPEST Czech,
s. r. o., a Taurent s. r. o.), ako aj s investíciami do nových technologických oblastí.

Aj v roku 2007 sme nadviazali na predchádzajúci dynamický rast spoločnosti
a naďalej pokračujeme v jej konsolidácii.
Motorom rozvoja sú správne strategické
rozhodnutia v minulosti, nevyhnutné
transformačné zmeny a zrealizované
akvizície.
Vzhľadom na pevne vybudovaný základ
a cielenú stratégiu predpokladáme aj
v ďalšom období nárast tržieb, pridanej
hodnoty i ďalších hospodárskych
ukazovateľov.

Ing. Miroslav Doležal, CSc.
Vedúci oddelenia ﬁnancií

2004
380 519
13 034
103 615
201 322
179 428

2005
863400
41 634
217 700
478 900
384 500

2006
970 269
54 464
291 293
586 598
383 671

2007
1 032 725
43 301
346 036
484 743
547 982

delta
6,44%
-20,50%
18,79%
-17,36%
42,83%

v tisícoch EUR
Celkové tržby
Hospodársky výsledok
Pridaná hodnota
Tržby za predaj tovaru
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb
Počet zamestnancov

2003
8 153
582
1 790
3 714
4 571
102

2004
9 808
336
2 671
5 189
4 625
115

2005
18 910
912
4 768
10 489
8 421
139

2006
24 574
1 379
7 377
14 857
9 717
177

2007
30 733
1 289
10 298
14 426
16 308
202

delta
25,06%
-6,58%
39,58%
-2,90%
67,82%

* v tisícoch EUR
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v tisícoch SKK
Celkové tržby
Hospodársky výsledok
Pridaná hodnota
Tržby za predaj tovaru
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb

2007

v tisícoch SKK na 1 zamestnanca
Celkové tržby
Hospodársky výsledok
Pridaná hodnota
Tržby za predaj tovaru
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb

2003
3 290
235
722
1 499
1 845

2004
3 309
113
901
1 751
1 560

2005
6 212
300
1 566
3 445
2 766

2006
5 482
308
1 646
3 314
2 168

2007
5 113
214
1 713
2 400
2 713

delta
-6,74%
-30,34%
4,09%
-27,59%
25,15%

v tisícoch EUR na 1 zamestnanca
Celkové tržby
Hospodársky výsledok
Pridaná hodnota
Tržby za predaj tovaru
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb

2003
80
6
18
36
45

2004
85
3
23
45
40

2005
136
7
34
75
61

2006
139
8
42
84
55

2007
152
6
51
71
81

delta
9,59%
-18,14%
22,31%
-14,92%
47,05%
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** na jedného zamestnanca

SÚVAHA k 31.12.2007
AKTÍVA
Spolu majetok r. 002+ r. 003+ r. 032+ r. 062
Neobežný majetok r. 004+ r. 013+ r. 023
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)
Softvér (013) - /073,091A/
Goodwill (015) - /075,091A/

Netto v tis. SKK

PASÍVA

461 439

Spolu vlastné imanie a záväky r. 066+ r. 086+ r. 116

461 439

43 189

Vlastné imanie r. 067+ r. 071+ r. 078+ r. 082+ r. 085

117 086

7 609
340
7 269

Základné imanie súčet (r. 068 až 070)

4 800

Základné imanie (411 alebo +/-491)

4 800

Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)

-1 301

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)

34 921

Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417,418)

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

34 921

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

Dlhodobý ﬁnančný majetok súčet (r. 024 až 031)
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A
Obežný majetok r. 033+ r. 041+ r. 048+ r. 056
Zásoby súčet (r. 034 až 040)
Tovar (132,13X,139) - /196,19X/

Sledované v tis. SKK

659

Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081)

659

Zákonný rezervný fond (421)

404 802

30
-1 331
928
928

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 a r. 084

79 857

48 811

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

79 857

48 811

Výsledok hosp. za účt. obdobie /+-/ r.001- (r. 067+ r. 071+ r. 078+ r. 082+ r. 086+ r. 116)

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)

246 834

Záväzky z r. 087+ r. 091+ r. 102+ r. 112

Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A

237 873

32 802
272 582

Rezervy súčet (r. 088 až 090)

7597

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A

1 492

Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A,45XA)

7 597

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

4 400

Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až 101)

3 069

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

2 788

Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)

14 705

Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A
Finančné účty súčet (r. 057 až 061)
Peniaze (211,213,21X)
Účty v bankách (221A,22X +/-261)

109 157
700
108 457

Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až 111)

247 464

Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA) 174 195

174 195

Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064

13 448

Nevyfakturované dodávky (326,476A)

Náklady budúcich období (381,382)

13 448

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)
Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)
Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A)
Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)

33

17 493

3 788
570
39 013
4 748
25 150

Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až 115)

28

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

28

Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a 118)

71 771

Výnosy budúcich období (384)

71 771

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2007
TEXT

Sledované v tis. SKK

TEXT

Sledované v tis. SKK

Tržby z predaja tovaru (604)

439 587

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

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)

368 661

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

Obchodná marža r. 01 - r. 02

70 926

Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,547,548,549,555,557)

744
784
4 262
44 690

Výroba r. 05+r. 06+ r. 07

546 738

Výsledok hosp. z hosp. činnosti r. 11-r. 12-r. 17-r. 18+ r.19-r. 20+r. 21-r. 22+(-r. 23)-(-r. 24)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)

546 738

Výnosové úroky (662)

1 915

Výrobná spotreba r. 09+ r. 10

284 781

Nákladové úroky (562)

729

15 102

Kurzové zisky (663)

8 962

Služby (účtová skupina 51)

269 679

Kurzové straty (563)

9 307

Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08

332 883

Ostatné výnosy z ﬁnančnej činnosti (668)

Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)

264 605

Ostatné náklady na ﬁnančnú činnosť (568,569)

Mzdové náklady (521,522)

227 014

Výsledok hospodárenia z ﬁnančnej činnosti r.26-r.27+r.28+r.32-r.33+r.34-r.35-r.36+r.37-

Sporeba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503,505A)

Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)
Sociálne náklady (527,528)
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
Odpisy a opravné položky k dlhod. nehmot. majetku a dlhod. hmot. majetku (551,553)
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)

34 013
3 578
545
20 412
1 591

1
3 105

r.38+r.39-r.40+r.41-r.42+(-r.43)-(-r.44)

-2 263

Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47+ r. 48

9 625

- splatná (591,595)

9 625

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25+ r. 45- r.46

32 802

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) [r. 49+ r. 55- r.56]

32 802

PEŇAŽNÉ TOKY k 31.12.2007
TEXT

Sledované v tis. SKK

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov - zisk (+)

42 427

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A1.1. až A1.13)(+/-)

44 461

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)

20 412

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

3 000

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

7 519

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 (-)

-1
729
-1 915
- 1 944

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)

1 188

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

-847

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

16 321

Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, kt. 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 ekviv., kt. na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2.1 až A2.4)

57 038

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

228 674

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

-179 366

Zmena stavu zásob (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitné v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1+A2)
Prĳaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do ﬁnančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet A.1. až A.6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo ﬁnančných činností (-/+)

35

7 729
143 926
1 915
-729
102 686
-9 625

TEXT

Sledované v tis. SKK

Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti ( súčet A.1+ A.8 )

135 487

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majektu (-)

-24 029

Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

-659

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

1 591

Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti ( súčet A.1+ A.8 )

135 487

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majektu (-)

-24 029

Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Čisté peňažné toky z investičných činností (súčet B1 až B20)

-659
1 591
-23 097

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z ﬁnančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)

-58

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

481

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečeniu hlavného predmetu činnosti (-)

-539

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na ﬁnančnú činnosť (+)
Čisté peňažné toky z ﬁnančnej činnosti (súčet C1 až C9)

1
-56

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)

112 334

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku učtovného obdobia (+/-)

87 592

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 (+/-)

108 401
756

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

109 157

Kontrola

199 926

Rozdiel

90 769

SPRÁ
VA
AUDÍ
TO
RA
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Výročná správa sumarizuje základné fakty o živote našej spoločnosti v roku 2007.
Tím posilnili ďalší kolegovia, spolu s obchodnými partnermi sme zrealizovali niekoľko
projektov pre našich zákazníkov a ponúkli im naše produkty a riešenia. Pri pohľade na
čísla môžeme s rokom 2007 vysloviť veľkú spokojnosť. Dosahujeme výborné výsledky,
napredujeme. Ale to nie je všetko. Uvedomujeme si, že za číslami stoja ľudia.
Za každou myšlienkou, vývojom, produktom stoja ľudia. Našich partnerov či klientov
zastupujú ľudia. Preto im cítime potrebu povedať
ĎAKUJEME!
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na raste TEMPEST-u (nielen) v minulom roku.
Ďakujeme obchodným partnerom, ktorých spoluprácu, rady a skúsenosti si vážime
a ich ocenenia sú pre nás zaväzujúce. Ďakujeme našim zákazníkom za spätnú väzbu,
pomoc pri implementácii služieb a riešení problémov. Ďakujeme projektovým tímom,
ktoré musia v obmedzenom čase nájsť nielen cestu k úspešnému výsledku, ale aj
k vzájomnému rešpektu a spolupráci. Ďakujeme zamestnancom, všetkým jednotlivcom, ktorí svoje schopnosti, skúsenosti a talent premenili na hodnoty. Vašu prácu
si osobitne vážime.
Vďaka všetkým vám sme presvedčení o tom, že spoločne sa nám darí napĺňať claim
našej spoločnosti – že IT dáva naozaj zmysel.
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