Tisková zpráva
Hospodářské výsledky TESCO SW: 5 let stabilního růstu v oblasti IT
Praha, 16. března 2010 – Společnost TESCO SW dnes oznámila své předběžné hospodářské
výsledky za rok 2009. Předběžný hospodářský výsledek po zdanění za rok 2009 je téměř 36 milionů
korun a obrat dosáhl více než 245 milionů korun. Na přelomu let 2009/2010 došlo také
k efektivnímu navýšení základního kapitálu společnosti ze tří na 54 milionů korun.
„I přes výrazný propad trhu v oboru IT způsobený odložením či zrušením řady zakázek a projektů se
nám povedlo nejen udržet stabilitu firmy, ale navíc dosáhnout rekordního obratu v její historii," uvádí
Josef Tesařík, generální ředitel společnosti. „Tento úspěch je odrazem naší filozofie a dlouhodobé
strategie, která je postavena na principech sociálně odpovědného podnikání a etice. Jeho podstatou
jsou nejen udržitelné příjmy a výdaje, ale zejména investice, ze kterých profituje i naše okolí a
společnost,“ doplňuje Tesařík.
Proto TESCO SW na konci 90. let investovalo do výstavby Regionálního centra Olomouc, které je dnes
významným administrativním a společenským centrem Olomouce a proto také před pěti lety bylo u
zrodu Moravské vysoké školy Olomouc, která přinesla do regionu střední Moravy vysokoškolské
vzdělání ekonomického směru. Kvalitativním posunem v aktivitách společnosti je zahájení první fáze
výstavby Inovačního centra a univerzitního kampusu, které by měly podpořit inovační potenciál a
podnikání v regionu a v konečném důsledku přispět ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.
Obrat TESCO SW od roku 2005:

Podle údajů olomouckého úřadu práce patří společnost TESCO SW mezi 100 největších
zaměstnavatelů v okrese Olomouc a je největším zaměstnavatelem v oblasti IT nejen v okrese, ale i
Olomouckém kraji. Počet zaměstnanců stoupl od roku 2005 o více jak 40 % na 159 zaměstnanců ke
konci roku 2009. TESCO SW nabízí vysoce kvalifikovaná pracovní místa, 74 % jeho zaměstnanců má
vysokoškolské vzdělání.

Nárůst počtu zaměstnanců TESCO SW od roku 2005

O společnosti:
Společnost TESCO SW a.s. zahájila svou činnost již v roce 1991 a za 19 let svého působení na trhu
získala jedinečné know-how a zkušenosti v oblasti vývoje a implementace informačních systémů a
poskytování IT řešení a služeb na míru. Ke klíčovým produktům v současné době patří
softwarová řešení pro správu a údržbu majetku, provozně-ekonomické systémy nabízející komplexní
přístup k řízení toku informací podniku, informační systémy pro správu projektů, kontaktů,
dokumentů a událostí a systémová integrace. Ke speciálním produktům patří monitorovací systémy
strukturálních fondů, které představují skupinu integrovaných a datově i technologicky
kompatibilních řešení pro podporu řízení projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu a fondů
Evropské unie.
TESCO SW sleduje od počátku svého podnikání vizi dlouhodobě udržitelného rozvoje a sociálně
zodpovědného podnikání. Proto v roce 2005 významně podpořilo vznik Moravské vysoké školy
Olomouc (www.mvso.cz), se kterou úzce spolupracuje a každoročně ji podporuje finančním
příspěvkem. V letošním roce TESCO SW jako hlavní investor zahájí 1. fázi výstavby Inovačního centra
a vysokoškolského kampusu v Olomouci (www.icol.cz)
TESCO SW také pravidelně podporuje kulturní či sportovní aktivity a již několikátý rok je partnerem
mezinárodního hudebního festivalu Struny podzimu, Moravské filharmonie Olomouc a jejího
festivalu Dvořákova Olomouc , Nadace Malý Noe, která pomáhá dětem z dětských domovů
v Olomouckém kraji i řady drobných sportovních či kulturních akcí místního charakteru.
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