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Spolo čnos ť Cisco oznámila hospodárske výsledky  
za 4. štvr ťrok a fiškálny rok 2007 

 
 

Zhrnutie oznámených hospodárskych ukazovate ľov: 
 

• Čisté tržby  za 4. štvrťrok:   9,4 miliardy USD (medziročný nárast o 18%) 
• Čistý zisk  za 4. štvrťrok:   2,3 miliardy USD (podľa GAAP 1,9 miliardy USD) 
• Zisk na akciu  za 4. štvrťrok:  0,36 USD (medziročný nárast o 20%), podľa 

GAAP 0,31 USD (medziročný nárast o 24%) 
 
• Čisté tržby  za fiškálny rok 2007:  34,9 miliardy USD (medziročný nárast o 23%) 
• Čistý zisk  za fiškálny rok 2007:  8,4 miliardy USD (podľa GAAP 7,3 miliardy USD) 
• Zisk na akciu  za fiškálny rok 2007:  1,34 USD (medziročný nárast o 22%), podľa 

GAAP 1,17 USD (medziročný nárast o 31%)  
 
 
Bratislava / San José, 14. august 2007  
– Spoločnosť Cisco®, svetový líder v oblasti sieťových riešení a technológií, dnes oznámila 
hospodárske výsledky za 4. štvrťrok (4Q) a celý fiškálny rok 2007 (FR 2007). Čisté tržby 
spoločnosti za 4Q dosiahli 9,4 miliardy USD; čistý zisk podľa štandardov GAAP 1,9 miliardy 
USD alebo 0,31 USD na akciu. Non-GAAP čistý zisk spoločnosti predstavoval 2,3 miliardy 
USD alebo 0,36 USD na akciu.  
 
Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Cisco John Chambers povedal: "Pri pohľade na 
nadchádzajúci fiškálny rok sme presvedčení o tom, že v oblasti sieťových technológií 
smerujeme do novej éry, ktorú my definujeme ako druhú fázu internetu. Očakávame, že 
bude založená na spolupráci a technológiách Web 2.0. Tento nový model nám umožní 
identifikovať a zachytiť príležitosti na trhu efektívnejším spôsobom, ako kedykoľvek predtým.“ 
 
Slovensko 
Na Slovensku je rast spoločnosti Cisco porovnateľný s celkovým trendom dynamického rastu 
rozvíjajúcich sa trhov (emerging markets). Ako uviedol generálny riaditeľ Marcel Rebroš, 
Cisco Slovensko sa teší významnému rastu nielen v obrate ale aj počte zamestnancov. Na 
úspešný vývoj vplýva aj celkový pozitívny trend v slovenskej ekonomike. Jedným 
z významných parametrov silnejúceho trhu je práve aj zvyšujúci sa dopyt v oblasti 
poskytovateľov telekomunikačných služieb. 
 
 
Ďalšie finančné výsledky 

• Spoločnosť Scientific-Atlanta, Inc., ktorú Cisco získalo 24. februára 2006, sa vo 
fiškálnom roku 2007 podieľala na čistých tržbách čiastkou 2,8 miliardy USD (989 
miliónov USD za FR 2006).  

• Peňažný tok z operácií za 4Q FR 2007 predstavoval 2,7 miliardy USD (2,3 miliardy 
USD za 4Q FR 2006); za 3Q FR 2007 to bolo 2,4 miliardy USD. Peňažný tok 
z operácií za celkový FR 2007 dosiahol 10,1 miliardy USD, zatiaľ čo za FR 2006 to 
bolo 7,9 miliardy USD. 

• Hotovosť, ekvivalentné finančné prostriedky a investície dosiahli ku koncu FR 2007 
hodnotu 22,3 miliardy USD (ku koncu FR 2006 to bolo 17,8 miliardy USD a 22,3 
miliardy USD ku koncu 3Q FR 2007). 
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• Počas fiškálneho roka 2007 spoločnosť Cisco spätne odkúpila za celkovú cenu 7,8 
miliardy USD vlastné kmeňové akcie v objeme 297 miliónov pri priemernej cene 
26,12 USD na akciu. V rámci programu spätného získania akcií Cisco k 28. júlu 2007 
odkúpilo a stiahlo z obehu 2,2 miliardy svojich kmeňových akcií pri priemernej cene 
19,40 USD na akciu za celkovú cenu približne 43,2 miliardy USD. 26. júla 2007 
spoločnosť schválila odkúpenie ďalších kmeňových akcií, do objemu 5 miliárd USD.  

• Ku koncu 4Q FR 2007 predstavoval koeficient objemu dodávok a termínov úhrad 
(DSO) 38 dní (rovnako ako za 4Q  FR 2006). Ku koncu 3Q FR 2007 to bolo 33 dní.  

• Obrat zásob podľa štandardov GAAP dosiahol v 4Q FR 2007 koeficient 10,3 (v 4Q 
FR 2006 to bolo 8,5 a v 3Q FR 2007 predstavoval hodnotu 8,8). Za 4Q FR 2007 bol 
non-GAAP obrat zásob na úrovni 10,1 (za 4Q FR 2006 bol na hodnote 8,3 a za 3Q 
FR 2007 na hodnote 8,6). 

 
"S finančnými výsledkami, ktoré odzrkadľujú ďalší rekordný štvrťrok, sme veľmi spokojní,“ 
uviedol finančný riaditeľ Cisco Dennis Powell. „Aj na základe týchto výsledkov dokázala 
spoločnosť Cisco dosiahnuť medziročný rast zisku na akciu o viac než 22 percent už 
v šestnástom štvrťroku po sebe.“  
 
Akvizície a investície 
 

• Spoločnosť Cisco oznámila plánovanú investíciu na úrovni 150 miliónov USD za 
účelom získania kapitálového podielu vo firme VMware, Inc. Táto investícia je 
zameraná na posilnenie spolupráce medzi oboma spoločnosťami s cieľom podpory 
využívania produktov VMware v kombinácii so sieťovou infraštruktúrou Cisco.  

• Cisco ukončilo akvizíciu spoločností WebEx Communications, Inc., IronPort Systems, 
Inc., a BroadWare Technologies, Inc.  

 

Významné udalosti v podnikaní 
 
Nové produkty 
 

• Spoločnosť Cisco oznámila rozšírenie systému Cisco Unified Wireless Network.  

• Cisco uviedlo širokú škálu nových produktov a riešení dátových centier zameraných 
na pomoc zákazníkom pri zlepšovaní využitia a bezpečnosti ich dátových zdrojov. 

• Cisco spustilo systém Self-Defending Network 3.0, ktorý prináša široké možnosti 
inšpekcie dátového toku (bezpečnostné prvky na úrovni siete v kombinácii 
s možnosťou kontroly elektronickej pošty, dát z internetu a okamžitých správ). 

• Cisco uviedlo na trh riešenie Cisco In-Store Mobility Solutions, ktoré obchodom 
a nákupným centrám umožňuje poskytovať svojim zákazníkom efektívnejšie služby a 
zvyšovať pohodlie nakupovania. 

• Spoločnosť Linksys® predstavila zdokonalený prepínač Gigabit Smart Switch pre 
malé podniky s ľahko ovládateľným internetovým rozhraním, ktoré im umožňuje 
jednoducho spravovať a konfigurovať svoje siete. 

• Spoločnosti Cisco a Scientific-Atlanta oznámili uvedenie prvých produktov Universal 
Edge QAM zo série RF Gateway, ktoré poskytujú operátorom káblových sietí vysokú 
úroveň výkonnosti pri prevádzke video služieb a vysoko-rýchlostných dátových 
služieb.  
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Zhrnutie vybraných hospodárskych výsledkov  
 
 

 

 
*GAAP = generally accepted accounting principles 
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Výsledky za Q4 (GAAP)  

 Q4 2007 Q4 2006 oproti Q4 2006 

Čisté tržby 9,4 miliardy USD 8,0 miliardy USD +18,1% 

Čistý zisk 1,9 miliardy USD 1,5 miliardy USD +25,0% 

Zisk na akciu 0,31 USD  0,25 USD  +24,0% 

Výsledky za Q4 (non-GAAP)  

 Q4 2007 Q4 2006 oproti Q4 2006 

Čistý zisk 2,3 miliardy USD 1,9  miliardy USD +21,2% 

Zisk na akciu 0,36 USD  0,30 USD  +20,0%  

Výsledky za fiškálny rok (GAAP)  

 FR 2007 FR 2006 oproti FR 2006 

Čisté tržby 34,9  miliardy USD 28,5 miliardy USD +22,6% 

Čistý zisk 7,3 miliardy USD 5,6 miliardy USD +31,4% 

Zisk na akciu   1,17 USD  0,89 USD  +31,5% 


