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Vážené dámy, vážení pánové,

je březen roku 2019 a jako každým rokem se v rámci výroční zprávy naší společnosti ohlédneme za tím, co se vloni událo.

Nejviditelnější změnou asi bylo nové jméno naší společnosti a s ním související celkový rebranding. Po mnoho let nás naši zákazníci
znali jako BSC. A také po změně jména naší společnosti nás pod BSC budou znát i v budoucnu. To proto, že zkratka BSC zůstává,
jen se mění její význam a dochází k přiblížení se hodnotám, které v současnosti naše firma zastává a businessu, který dělá. BSC
nově znamená Banking Software Company. Jsme přesvědčeni, že tento náš nový brand doslova vyjadřuje to, čím jsme.

Jsme společností, která se již po více než 25 let zabývá bankovnictvím. Jsme společností, která vytváří své vlastní originální
softwarové produkty, jež dnes prodává zákazníkům v Evropě, Asii a USA.

V oblasti businessu se nám dařilo výborně. Tržby BSC jsme navýšili o 17% s tím, že na úrovni konsolidace celé skupiny očekáváme
dokonce nárůst o 20%. Naše zisková marže na úrovni provozního zisku dosáhla hodnoty 20%. Rostli jsme na všech trzích. Výborně
se nám dařilo v České republice a na Slovensku, kde náš růst přesáhl průměrnou výši. Právě to je dokladem toho, že i přes naši
zahraniční expanzi, nezapomínáme na naše domácí zákazníky.

Myslíme na budoucnost. Investice do našich produktů jsou největší výdajovou položkou, na kterou alokujeme významnou část
našeho provozního zisku. V roce 2018 jsme do výzkumu a vývoje našich produktů investovali téměř 40 miliónů korun, což činí cca
14% našeho obratu. Taková výše investic potvrzuje naše přesvědčení a víru v budoucnost našich produktů a je zřejmé, že v
nadcházejících letech musí být spojena s nárůstem tržeb plynoucích z prodeje software na úkor tržeb z poskytování IT služeb.
Abychom toho byli schopni dosáhnout, zahájili jsme v roce 2018 budování naší partnerské sítě s etablovanými společnostmi
poskytujícími IT služby jak v ČR, tak také v zahraničí.

V návaznosti na změnu značky jsme v roce 2018 také provedli změnu struktury vztahů s našimi zákazníky na Slovensku. Postupem
času všechny kontrakty převádíme do námi 100% vlastněné a již mnoho let na slovenském trhu působící dceřiné společnosti BSC
SK, která tyto zákazníky již obsluhuje napřímo.

Jsem rád, že naše rozhodnutí vstoupit na americký trh přineslo v roce 2018 první reálné výsledky. Do konce roku 2018 jsme
podepsali několik kontraktů a první banku v USA jsme dokonce spustili v živém provozu. V letošním roce nás čeká spuštění cca 5
dalších bank s tím, že věříme, že v roce 2020 bude počet našich zákazníků v USA již dvojciferný.

Jak roste náš business, zvětšují se i naše týmy. Je pro nás velkým úspěchem, že se nám daří přijímat nové kolegy v počtu desítek lidí
ročně, a přitom dosahovat velice nízké úrovně fluktuace cca 6%. Naše týmy rostou ve všech našich osmi pobočkách.

Uvědomuji si, že cesta, kterou jsme se vydali, není jednoduchá a klade vysoké nároky na nás všechny. Budujeme globální
společnost a konkurence je obrovská. Jsem rád, že jsem v BSC obklopen kolegy, kteří to nejen chápou, ale navíc naši společnou vizi
sdílejí a žijí podle ní. A právě jim a našim zákazníkům platí ten největší dík za úspěšný rok 2018.

Váš Petr Koutný
Generální ředitel a jednatel

Banking Software Company s.r.o.
14.3.2019



Představení společnosti

Banking Software Company s.r.o. poskytuje špičková softwarová řešení finančním institucím již od svého založení
v roce 1990. Patříme mezi globální lídry v oblasti digitálního bankovnictví pro finanční instituce již na třech
kontinentech, konkrétně v Česku, na Slovensku, na Ukrajině, v Gruzii, v Ázerbájdžánu, v Rusku a v USA. Na
Slovensku a v Rusku máme vlastní zastoupení, prostřednictvím dceřiných společností.

V oblasti digitálního bankovnictví je naší vlajkovou lodí platforma my|GEMINI Digital Bank OS, na jejímž základě
dodáváme širokou škálu digitálních produktů zahrnující retailové či korporátní bankovnictví, SME bankovnictví či
digitální prodej. Vše s koncovými aplikacemi pro web a stále častěji také pro mobilní zařízení. Přidanou hodnotou
naší platformy my|GEMINI je spojení nejmodernějších technologií, businessového know-how a mnohaleté
zkušenosti našich specialistů. Spojením těchto ingrediencí vznikají softwarová řešení, která umožňují našim
zákazníkům, bankám, poskytování služeb s mimořádným zákaznickým zážitkem.

V oblasti povinného výkaznictví zaujímáme na domácím trhu vedoucí postavení s produkty řady my|BI.
Výkaznictvím a regulatorním reportingem se BSC zabývá téměř od počátku své existence a vzhledem k
narůstajícímu regulačnímu rámci v Evropě se nám daří stále rozšiřovat naše portfolio jak co se hloubky a šíře
funkčnosti týká, tak také v počtu zákazníků.

Pozadu nezůstáváme ani na poli BackOffice systémů, v řadě případů optimalizovaných pro platformu IBM
Systém i. Jedná se především o produkty a rozhraní pro bankovní systém MIDAS, jako jsou clearing, karetní
systémy, poplatkový modul apod. Tuto oblast plně pokrývají produkty řady my|BOS.
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Management společnosti

Petr Koutný
Generální ředitel a jednatel

Radek Borovský
Finanční ředitel a prokurista

Čeněk Navrátil
Obchodní ředitel

Jan Hanuš
Vedoucí manažer – BI

Milan Vintr
Vedoucí manažer – BOS

Petr Štěpánek
Vedoucí manažer – GEMINI

Petr pracuje v BSC již od roku 1993. Jeho profesní kariéra je spojena s bankovnictvím a
software již po dobu více než 25 let. Jako výkonný ředitel společnosti má na starosti
strategické vedení a HR v rámci celé skupiny BSC zahrnující dceřiné společnosti BSC
SK a BSC Msc.

Radek nastoupil do BSC v roce 1995 a od té doby se zaměřuje na její
finanční řízení. Dnes Radek z pozice finančního ředitele řídí finanční
operace celé skupiny.

Čeněk má v BSC na starosti obchod a to již od roku 2007. Z pozice
obchodního ředitele je zodpovědný za všechny trhy, na kterých BSC působí.
Pod jeho útvar spadá také řízení vztahů se zákazníky a firemní marketing.

Honza je již od roku 1998 otcem naší obchodní linie zabývající se Business
Intelligence a reportingem finančních institucí. Jeho hlubokým znalostem a
zkušenostem v této oblasti odpovídá i velký tržní podíl, který naše produkty
mají.

Milan je expertem na hlavní bankovní systémy a aplikace, které s nimi
souvisí. Jeho obrovské zkušenosti a praxe, která jen v BSC sahá až do roku
1994, mu umožnily postavit tým, který disponuje unikátním know-how s více
než 90 lety praxe v bankovním businessu.

Petr je již od roku 2011 manažerem naší největší obchodní linie GEMINI.
Digitální služby je to, co pomáháme bankám vytvořit. Petr má hluboké
zkušenosti s bankovnictvím, vývojem software a řízením komplexních
projektů.



Organizační struktura



Partnerství

Banking Software Company je dlouholetým partnerem Oracle Czech v oblasti aplikací,
zejména pak databázových systémů, aplikačních serverů a middleware technologií.
Tyto produkty BSC nejen prodává, ale také implementuje a zajišťuje vysoce odborný 
poimplementační servis a technickou podporu. Náš produkt myGEMINI je 
registrovanou aplikační sadou v rámci ASFU programu. 

Banking Software Company je dlouholetým partnerem společnosti Misys. Úzká 
spolupráce s jedním z největších světových dodavatelů bankovních informačních 
systémů vedla k několikanásobnému úspěšnému nasazení univerzálního bankovního 
systému Midas DBA jak v České republice, tak i na Slovensku. V současné době se 
zabýváme vývojem a podporou rozšíření MIDASu v oblasti národních specifik. 

Banking Software Company se stala v prosinci 2010 partnerem Microsoftu na úrovni 
Silver Competency, což dokazuje vysoký stupeň způsobilosti a odborných znalostí 
vývojářů .NET platformy v oddělení Business Intelligence. Členství v Microsoft Partner 
Network nám poskytuje prostor pro prohlubování našeho know-how, díky čemuž 
můžeme našim zákazníkům poskytovat produkty a služby na nejvyšší úrovni.

Banking Software Company je dlouholetým a úspěšným partnerem IBM v oblasti 
distribuce systémů kategorie IBM System i (dříve AS/400), System p (dříve RS/6000) 
a v oblasti softwarových řešení WebSphere. Naši specialisté se zabývají konfigurací a 
optimalizací produktů WebSphere, které jsou provozovány jako mission critical
aplikace velkou většinou našich zákazníků.

Banking Software Company se společností Tech Data (dříve Avnet) spolupracuje již 
řadu let. Za dobu našeho partnerství se nám podařilo uskutečnit řadu úspěšných 
projektů v oblasti dodávek produktů společnosti IBM a Oracle, které dávají dobrý 
základ úspěšné spolupráce našich společností i do budoucna.



Vybraní zákazníci



Aktuální informace o společnosti
V rámci našich již tradičních třech obchodních linií GEMINI, BI a BOS jsme v roce 2018 dosáhli výrazného růstu obratu. 
I přes tento růst jsme se ovšem snažili, aby naši stávající zákazníci dostávali takovou pozornost, kterou si zaslouží. Z 
tohoto důvodu jsme personálně posílili oddělení zákaznické peče a pod vedením nového manažera jsme provedli 
přenastavení většiny procesů v této oblasti. Pozitivní efekt těchto změn byl již potvrzen na konci roku 2018 v rámci 
výzkumu zákaznické spokojenosti prostřednictvím NPS. Dosáhli jsme pozitivní skóre 33% s tím, že v roce 2019 máme 
za cíl toto skóre i nadále zlepšovat. V loňském roce jsme také významně investovali do svých vlastních produktů. Výše 
investic dosáhla téměř 40 mil. Kč, což je historicky nejvíce za dobu existence naší společnosti.

Celkové tržby BSC v roce 2018 narostly o celých 17% (na úrovni skupiny očekáváme dokonce až o 20%) a dosáhly výše 
295 mil. Kč. Výnosy GEMINI se zvýšily o 19% na 213 mil. Kč a to díky úspěšnému dokončení projektů u zákazníků, které 
jsme získali již v předchozím roce. Obchodní linie BI zaznamenala růst celkových výnosů o cca 30% na úroveň 42 mil. 
Kč. Obchodní linie BOS pak rostla v oblasti výnosů 13% a dosáhla výnosů cca 32 mil. Kč. Jak již bylo zmíněno výše, v 
roce 2018 jsme významně investovali do výzkumu a vývoje, kdy jsme do této oblasti alokovali o celých 62% více 
prostředků než v roce 2017. Do R&D jsme investovali více než 82% námi vykázaného čistého zisku za rok 2018.

Všechny tři obchodní linie byly profitabilní. Zisková marže celé BSC na úrovni provozního zisku (EBITDA) činila 20%. Rok 
2018 tak byl z pohledu ziskovosti pro nás dalším úspěšným rokem. 
Naše bilance narostla oproti roku 2017 o 31 mil. Kč (+19%) na 191 mil. Kč. Společnost je bez úvěrů, financovaná 
vlastním kapitálem. Jeho podíl na celkové výši bilanční sumy činí 78%. V době sestavení této výroční zprávy již BSC 
obnovila kontrakty na provozní financování do maximální výše 50 mil. Kč. Tato úvěrová linka může být použita v 
průběhu obchodního cyklu společnosti pro krátkodobé financování pracovního kapitálu. 
Naše dceřiná společnost BSC Msc v roce 2018 dosáhla také výborných výsledků. Nárůst tržeb oproti roku 2017 činil 
12%. Bilanční suma BSC Msc dosáhla výše 95 mil. rublů (+11% oproti 2017). BSC Msc je bez úvěrů, financovaná 
vlastním kapitálem, který činí 78% bilanční sumy. V roce 2018 došlo k transformaci BSC Msc z uzavřené akciové 
společnosti (ZAO) na společnost s ručením omezeným (OOO) díky změně korporátního práva v Rusku. 
Dceřiná společnost BSC SK vykázala v roce 2018 zisk ve výši 43 tisíc EUR. I v roce 2018 se BSC SK účastnila celé řady 
projektů v rámci skupiny BSC s důrazem na obchodní případy realizované na Slovensku. Díky tomu došlo také k 
převedení kontraktů těch slovenských zákazníků, kteří jsou obsluhováni přímo týmy naší slovenské pobočky, z BSC na 
BSC SK. 



GEMINI v roce 2018

Rok 2018 byl prvním rokem v naplňování naší strategie Agenda 2020. Hlavní aktivity v GEMINI směřovaly do oblasti 
péče o zákazníky, rozvoje produktu a do posilování našeho týmu.

Klíčové aktivity v roce 2018 byly orientovány na produktovou transformaci GEMINI. Jejím startem bylo vytvoření 
dedikovaného produktového týmu (20% celkových kapacit naší obchodní linie), nastavení nových interních 
procesů, změna systému plánování a finančního kontrolingu v GEMINI a v neposlední řadě i změna 
implementačního přístupu. Veškeré změny nezůstaly jen na papíře, ale byly ověřeny na reálných projektech. 
Někdy s pozitivním, někdy s negativním výsledkem, ale vždy s poznatky, jak dál produktovou transformaci 
směřovat. V roce 2018 vzrostly investice do výzkumu a vývoje na 17% z celkových příjmů GEMINI a byl vytvořen 
zcela nový produkt myGEMINI Digital Bank OS.

Produktová transformace a růst tržeb znamenal i výrazný nábor nových pracovníků do GEMINI. Celkově během 
roku došlo k nárůstu o 34 pracovníků tj. o 21% při udržení relativně nízké celkové fluktuace na hranici 7%. Výrazný 
růst a zároveň nutnost udržet potřebnou kvalitu a výkonnost implementačních služeb nebyl lehký úkol. Jeho 
zvládnutí pomohla již zaběhnutá programová resp. týmová agilní struktura GEMINI. Ve svém výsledku jsme tak 
dosáhli stavu, kdy je organizační a implementační model GEMINI dobře škálovatelný a otevřený k dalšímu růstu v 
budoucnu. Výrazným jak personálním, tak i obsahovým prvkem roku 2018, byla i rekonstrukce oddělení péče o 
zákazníky. Rekonstrukce zaměřena na zcela jiný styl i úroveň komunikace a obsluhy našich klientů.

Rok 2018 také ukázal, kde leží rizika a ohrožení pro další rozvoj GEMINI vzhledem k naplňování strategie Agenda 
2020. Jde zejména o slabší produktový a obchodní marketing a potřeba zvýšení viditelnosti firmy jak doma, tak v 
zahraničí. Další riziko spočívá v řešení projektových resp. zákaznických specifik na úkor produktu a inovací, a v 
nedostatečném personálním obsazení potřebných rolí v produktově orientované firmě. Řešení těchto oblastí tak 
zůstává prioritou pro rok 2019.

Petr Štěpánek
manažer obchodní linie GEMINI



BackOffice Systems v roce 2018

V rámci naší obchodní linie BackOffice jsme v roce 2018 realizovali projekty ve čtyřech hlavních oblastech:

o karetní business a Dispo balance HUB
o platební styk a legislativní změny s ním související
o spoluúčast na projektech implementace omnikanálového řešení myGEMINI
o zákaznické projekty v oblasti core bankovního systému MIDAS

V oblasti karetního business pokračovala implementace a rozvoj systému CM24, včetně funkčnosti Dispo Balance 
HUB. Byla zahájena implementace pro dalšího zákazníka a produkt byl dodán ke konci roku k testování. Kromě 
zvýšení dostupnosti karetního business, kompatibility na PCI DSS a platformě nezávislého řešení je Dispo Balance 
HUB důležitou motivací pro zákazníky – pro budoucí funkčnost okamžitých plateb, které budou zaváděny v 
bankách v průběhu roku 2019. 
V oblasti platebního styku byly implementovány nové tzv. R-Transakce v rámci požadavků „SEPA Changes 2018“. 
Byť název obsahuje slovo „changes“, jedná se o zcela nové funkčnosti, ne o drobné změny např. ve formátech 
SEPA plateb a inkas.

Tak jako v minulých letech pokračovala spolupráce nad projekty pro GEMINI 5 platformu, byl realizován POC pro 
implementaci a integraci na myGEMINI omnikanálové řešení v rámci nového projektu.

Největší oblastí, kde se v roce 2018 realizoval rozvoj, byly zákaznické projekty řešící integraci různých systémů na 
hlavní bankovní systém Midas, byla dokončena fúze dvou Midas bank, byl zakončen projekt upgrade produktů na 
novou verzi Midas - na produkt FusionBanking Midas. Probíhaly různé optimalizace existujících funkčností, byly 
zaváděny nové účetní vstupy do Midas, nové extrakce z Midas apod.

Jednou z velkých zákaznických implementací byla specifická funkčnost v souvislosti s GDPR a s anonymizací dat.

Milan Vintr
manažer obchodní linie BackOffice Systems



BI v roce 2018

Výsledky obchodní linie BI v roce 2018 ve všech sledovaných parametrech znovu vykázaly meziroční nárůst. Při 
srovnání s rokem 2017 se v oblasti tržeb jedná o růst ve výši celých 30% s odpovídajícím nárůstem absolutní 
ziskovosti. Tato čísla jsou sama o sobě pádným důkazem mimořádných hospodářských výsledků obchodní linie 
BI.

Nelze však označit jen jeden hlavní důvod tohoto úspěchu, neboť se jedná o kombinace více faktorů. Převažující 
je stálý zájem o koupi licencí systému myBI u nových zákazníků a pokračující zpřísnění dohledu finančního trhu 
v ČR také vedoucí k dalším objednávkám u stávajících zákazníků. Rozšiřování výkaznictví ČNB jako lokálního 
regulátora vyplývá z dynamicky se rozvíjejících požadavků ze strany evropských regulačních autorit (EBA, EIOPA, 
ESMA) a vede k průběžné poptávce po automatizaci procesu sběru dat nových i průběžně se měnících datových 
oblastí.

V loňském roce jsme získali tři nové zákazníky (Western Union International Bank, W.A.G. payment solutions a.s., 
Bank of Communications Prague branch) a vedeme pokročilá jednání s dalšími potenciálními zákazníky 
především v segmentu pojišťovnictví, což nás vede k přesvědčení, že pozitivní trend rozšiřování zákaznické báze 
bude i nadále pokračovat. Náš současný tržní podíl dosahující téměř 70% v bankovním sektoru ČR neumožňuje 
dramatický nárůst zákaznické základny, na druhou stranu je pro nás vždy velkou výzvou být z pozice lídra trhu pro 
tyto nové subjekty první preferovanou a zároveň i cílovou volbou.

V rámci modulu STAR jsme v roce 2018 představili zcela novou funkčnost komunikace s registrem RIAD včetně 
pokrytí souvisejících požadavků ECB na rozšířené výkaznictví úvěrových portfolií poskytnutých segmentu 
právnických osob dle standardu AnaCredit. V roce 2019 se pak zaměříme především na vývoj zcela nové 
generace systému myBI, který bude plně kompatibilní s novým metasystémem SDAT implementovaným ČNB.

Obchodní linie BI dosáhla v roce 2018 vynikajících výsledků a znovu tím potvrdila prvotřídní kvalitu produktů a 
služeb, které svým zákazníkům poskytuje.

Jan Hanuš
manažer obchodní linie Business Intelligence



Finanční výsledky - Výkaz zisků a ztrát za rok 2018 (v tis. Kč)



Finanční výsledky – Rozvaha za rok 2018 (v tis. Kč)



Struktura tržeb skupiny BSC

Dle zemí našich zákazníků

Dle obchodních linií



Lidé v BSC 
V roce loňském se meziročně zvýšil také počet lidí pracujících v našich týmech. Počet stálých pracovníků se ve 
srovnání s rokem 2017 zvýšil o 14 % na celkový počet 318 osob. Tento nárůst byl tvořen zvýšením velikosti týmů na 
všech našich pobočkách.

Naše týmy jsou aktuálně rozmístěny v těchto lokalitách:

Banking Software Company s r.o. – ústředí společnosti
Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 – Nusle, 140 00, Česká republika

Banking Software Company s.r.o. – kancelář Olomouc
Legionářská 1319/10, Olomouc, 779 00, Česká republika

BSC SK s.r.o. – pobočka společnosti
Raymanova 2766/9, Prešov, 080 01, Slovenská Republika

BSC SK s.r.o. – kancelář Košice
Trieda SNP 37, Košice, 040 01, Slovenská Republika

BSC Msc, OOO – pobočka společnosti
1st Kozhevnicheskiy lane 6, Moskva, 115114, Ruská Federace

BSC Msc, OOO – kancelář Vladimir
Mira street 34, Vladimir, 600017 Ruská Federace

BSC Msc, OOO – kancelář Nizhny Novgorod
Kerchenskaya 13, Nizhny Novgorod, 603086 Ruská Federace

BSC Msc, OOO – kancelář Izhevsk
Karla Marksa Street 218, Izhevsk, 426008 Ruská Federace

Počet stálých pracovníků skupiny BSC



Zpráva nezávislého auditora o roční účetní závěrce roku 2018 
Výrok auditora

„Podle našeho názoru účetní závěrka přiložená jako nedílná součást této zprávy podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv,
nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a také peněžních toků společnosti s ručením omezeným Banking Software
Company za rok končící k 31.12.2018 a je sestavená dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č. 500/2002 Sb. a českých účetních standardů v platném znění dne 28.2.2019 .“

Ostatní informace o výroční zprávě

Náš výrok k účetní závěrce za rok 2018 se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok.
Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi
o společnosti Banking Software Company získanými během auditu účetní závěrky a zda je výroční zpráva sestavena
v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na
základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou předmětem zobrazení v účetní závěrce jsou ve všech významných

(materiálních) ohledech v souladu s účetní uzávěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti
nezjistili.

AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Husitská 344/63, 130 00 Praha 3
Číslo osvědčení: 181
Auditor: Ing. Pavel Antoš
Číslo osvědčení: 1416
Datum vypracování: 14.3.2019



Ovládané osoby: Banking Software Company s.r.o., BSC SK s.r.o., OOO BSC MSK, Zygo it, s.r.o.

Ovládající osoba: Algorithmiq, s.r.o. 

BSC SK s.r.o. poskytuje softwarové služby společnosti Banking Software Company s.r.o. za běžných obchodních 
podmínek. Závazek společnosti Banking Software Company s.r.o. k 31.12.2018 vůči BSC SK s.r.o. ve výši 106.624 EUR 
byl k datu vyhotovení této zprávy řádně uhrazen.

OOO BSC MSK poskytuje softwarové služby společnosti Banking Software Company s.r.o. za běžných obchodních 
podmínek. Závazek společnosti Banking Software Company s.r.o. k 31.12.2018 vůči OOO BSC MSK, spol. s r.o. ve výši 
900.000 RUB byl k datu vyhotovení této zprávy řádně uhrazen.

Banking Software Company s.r.o. poskytuje softwarové služby společnosti OOO BSC MSK za běžných obchodních 
podmínek. Pohledávky společnosti Banking Software Company s.r.o. k 31.12.2018 vůči OOO BSC MSK, spol. s r.o. ve 
výši 3.647.615 RUB byly k datu vyhotovení této zprávy řádně uhrazeny. 

Banking Software Company s.r.o. poskytuje služby administrativní podpory společnosti Zygo it, s.r.o. za běžných 
obchodních podmínek. Pohledávka společnosti Banking Software Company s.r.o. k 31.12.2018 vůči Zygo it, s.r.o. ve 
výši 605 CZK byla k datu vyhotovení této zprávy řádně uhrazena. . 

Tuto zprávu vypracoval jednatel společnosti v souladu s §82 zákona o obchodních korporacích.

V Praze dne 4. března 2019

Petr Koutný
jednatel

Zpráva o vztazích


