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Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky naší společnosti za rok 2019.

V roce 2019 došlo k pokračování restrukturalizace vztahů s našimi zákazníky. Naším dlouhodobým cílem je, aby zákazníky na trzích,
na kterých máme své přímé zastoupení formou dceřiných společností, obsluhovaly právě týmy našich lokálních společností. S tím
souvisí i převedení kontraktů takových zákazníků na naše lokální pobočky. V roce 2019 jsme provedli restrukturalizaci kontraktů na
Slovensku. Od roku 2019 není business našich významných slovenských zákazníků součástí výsledků Banking Software Company
s.r.o. (dále jako „BSC“), ale je součástí výsledků naší dceřiné společnosti BSC SK s.r.o., přičemž výsledky všech našich dceřiných
společností jsou poté předmětem konsolidace na úrovni celé skupiny BSC.

V roce 2019 jsme pokračovali ve své strategii vybudování silné mezinárodní společnosti, která vytváří své vlastní originální
softwarové produkty, a které následně prodává zákazníkům v Evropě, Asii a USA.

V businessu se nám dařilo a i přes restrukturalizaci obchodních vztahů se zákazníky na Slovensku se nám podařilo navýšit tržby
samotné BSC na více než 304 mil. Kč (na úrovni konsolidace celé skupiny očekáváme nárůst tržeb o více než 15%). Naše zisková
marže na úrovni provozního zisku dosáhla hodnoty 12%. Rostli jsme na všech trzích. Výborně se nám dařilo v České republice i na
Slovensku, kde náš růst přesáhl průměrnou výši.

Myslíme na budoucnost.

Investice do našich produktů tvořily i v roce 2019 největší výdajovou položku, na kterou alokujeme významnou část našeho
hrubého zisku. V roce 2019 jsme do výzkumu a vývoje našich produktů investovali téměř 43 miliónů korun, což činí cca 14%
našeho obratu.

V roce 2019 jsme také investovali do rozvoje našeho působení v USA, kdy jsme prostřednictvím našeho partnera podepsali několik
nových kontraktů a také inkasovali tržby typu předplatného („subscription“) z nového obchodního modelu BaaS (bank-as-a-service).
V letošním roce se těšíme na další nárůst předplatných tržeb plynoucích z akvizice dalších bank v USA.

Náš business roste, a podle toho se zvětšují i naše týmy, což si vyžádalo expanzi v rámci našich stávajících prostor v Praze. Tato
expanze bude pokračovat i v roce 2020.

A protože se snažíme chovat jako odpovědná firma, rozhodli jsme se v roce 2019 podpořit naši budoucnost, tj. podpořit děti z
dětských domovů, kteří mají začátek svého života složitější než mnoho z nás. BSC zahájila spolupráci se spolkem Hvězdy dětem, se
kterým chceme spolupracovat dlouhodobě a nejen formou finanční podpory, ale také osobního zapojení mých kolegů v rámci
několika plánovaných akcí v roce 2020.

Na závěr bych chtěl poděkovat našim věrným zákazníkům a také kolegům, se kterými se snažíme měnit svět bankovnictví k
lepšímu.

Váš
Petr Koutný

Generální ředitel a jednatel
Banking Software Company s.r.o.

9.3. 2020



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 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 DBOS je spojení nejmodernějších technologií, businessového know-how a mnohaleté zkušenosti
našich specialistů. Spojením těchto ingrediencí vznikají softwarová řešení, která umožňují našim zákazníkům -
bankám poskytovat služby 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 rozhraní pro bankovní systém MIDAS, a naše vlastní produkty v oblasti plateb a
transakcí, karetních systémů, poplatků apod. Tuto oblast plně pokrývají produkty řady my|BOS.



Základní údaje
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IČO 00549533
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Management společnosti

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.

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.

PETR KOUTNÝ
CEO

JAN HANUŠ
BI

MILAN VINTR
BOS

PETR ŠTĚPÁNEK
GEMINI

Karel má za sebou
více než 25 let
zkušeností v rámci
finančního sektoru,
vývoje produktů a
business konzultací.
Pracoval ve
společnostech Arthur
Andersen, Accenture
a v Komerční bance.
Do BSC se vrátil téměř
po 15 letech v roce
2019

KAREL BERAN
Produkty a Inovace



Management společnosti (pokračování)

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.

ČENĚK NAVRÁTIL
Obchodní ředitel

RADEK BOROVSKÝ
Finanční ředitel

LUCIE KANDOVÁ
Head of People Management

Josef Řezáč
Head of Customer Care

Lucka je skutečná
profesionálka v oblasti
HR. Celou svou kariéru
zasvětila práci s lidmi a
i po mnoha letech je
plná nadšení a energie,
kterou předává všem
kolem sebe. Lucka
pracuje v BSC od roku
2005.

Pepa se věnuje
zákaznickým službám
již déle než 15 let. Jeho
cílem je vždy nejen
naplnit očekávání
zákazníků, ale dodat
jim vždy něco navíc, co
povede k vysoké
spokojenosti a
angažovanosti vůči
BSC. Pepa strávil
podstatnou část své
kariéry v rozvoji
zákaznické podpory
globální společnosti
DHL. V BSC pracuje od
roku 2018.



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 Finastra (dříve 
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 roce 2019 náš business v rámci všech obchodních linií rostl. Vzhledem k mezinárodní působnosti je pro nás důležité 
sledovat jak výsledky BSC, tak také vývoj businessu celé skupiny. Z tohoto důvodu uvádíme vždy aktuální informace 
týkající se Banking Software Company a spolu s nimi také relevantní data vypovídající o businessu celé skupiny. 

Tržby BSC v roce 2019 dosáhly výše 304 mil. Kč. Výnosy GEMINI dosáhly 214 mil. Kč a i přes restrukturalizaci vztahů s 
našimi zákazníky na Slovensku dosáhly obdobné výše jako v roce 2018 (na úrovni skupiny výnosy GEMINI meziročně 
rostly o celých 21%). Obchodní linie BI dosáhla jednociferného růstu ve výši 4%, a to zejména díky odsunutí termínu 
uvolnění nového metasystému ČNB. Prodejně byl rok 2019 pro BI velice úspěšný (prodeje licencí se zdvojnásobily), jen 
realizace projektů se přesunula do roku 2020. Obchodní linie BOS v roce 2019 co se týká tržeb stagnovala, tj. dosáhla 
jen minimálního růstu ve výši 2%, a její výnosy dosáhly cca 33 mil. Kč.
V roce 2019 jsme opět významně investovali do výzkumu a vývoje, kdy jsme do této oblasti alokovali skoro 43 mil. Kč. 
Významně jsme navýšili výdaje spojené s prodejem a marketingem a to o celých 65%, kdy celkové výdaje dosáhly cca 
21 mil. Kč. Administrativní výdaje jsme udrželi na stejné úrovni jako v roce 2018. Dosáhly částky 22 mil. Kč.
Obchodní linie BI a BOS byly profitabilní a samotná GEMINI vykázala v BSC ztrátu (po konsolidaci byla i tato obchodní 
linie zisková). Zisková marže BSC na úrovni provozního zisku (EBITDA) činila 19% a pohybovala se blízko cílové hranice 
20%). Rok 2019 tak byl z pohledu ziskovosti pro nás dalším úspěšným rokem. 
Naše bilance narostla oproti roku 2018 o 44 mil. Kč (+23%) na 235 mil. Kč. Společnost je bez dlouhodobých závazků, 
financovaná vlastním kapitálem a krátkodobým financováním poskytnutým bankou. Podíl vlastního kapitálu na celkové 
výši bilanční sumy činí 73%. V době sestavení této výroční zprávy již BSC obnovila kontrakty na provozní financování do 
maximální výše 50 mil. Kč a získala cizoměnový úvěr ve výši 1,2 mil. EUR. Úvěrové linky mohou být použity v průběhu 
obchodního cyklu společnosti pro krátkodobé financování pracovního kapitálu. 

Naše dceřiná společnost BSC Msc v roce 2019 dosáhla také výborných výsledků. Nárůst tržeb oproti roku 2018 činil 
celých 44%. Bilanční suma BSC Msc dosáhla výše 119 mil. rublů (+27% oproti 2018). BSC Msc je bez úvěrů, 
financovaná vlastním kapitálem. 

Dceřiná společnost BSC SK vykázala v roce 2019 zisk ve výši cca 9,8 mil. Kč a to zejména díky přímé obsluze 
slovenských zákazníků jejichž kontrakty byly v roce 2019 převedeny na BSC SK.



GEMINI v roce 2019

Rok 2019 byl v divizi GEMINI charakterizován řadou změn. V souladu s naplňováním firemní strategie v oblasti 
produktové transformace, byl vytvořen dedikovaný tým věnující se inovacím a produktovému rozvoji. Tým byl 
organizačně ukotven na úrovni vedení celé společnosti. Došlo také k výraznému posílení marketingového týmu a 
zintenzivnění jeho činnosti primárně v oblasti digitálního marketingu a public relations BSC a GEMINI produktů.
Pokračovaly intenzivní investice do vývoje našeho stěžejního produktu - Digital Bank OS. Během roku se produkt 
rozrostl na celkem 23 softwarových komponent, které poskytují veškeré klíčové služby nutné pro postavení a provoz 
moderní digitální banky. Digital Bank OS nabízí jak klasické servisní služby, plnou podporu standardu PSD2 a 
implementaci multibankingu, tak i podporu prodejních a akvizičních procesů včetně správy obsahu a online 
komunikace mezi bankou a klientem. V roce 2019 jsme provedli i kompletní revizi principů maintenance a support 
a zprovoznili jsme pro naše zákazníky a partnery Product Portal obsahující informace o aktualizacích Digital Bank OS 
a jeho plánovaném rozvoji. 

Na americkém trhu v rámci projektu Nymbus jsme dokončili kompletní redesign mobilních aplikací a celkově se 
dostali na 7 provozovaných bank. U dalších našich zákazníků se nám podařilo aktivně rozvíjet naše služby v oblasti 
mobilního vývoje. Získali jsme nové projekty u zákazníků Slovenská spořitelna, PPF, Medfox a realizovali jsme zásadní 
redesign mobilních aplikací v TBC Bank. Oceněním naší práce byl fakt, že náš zákazník TBC Bank získal s naší 
mobilní aplikací ocenění “Best in mobile banking GLOBAL WINNER” od prestižní organizace GLOBAL FINANCE.
Dále se nám podařilo u našich klientů naplnit požadavky regulace PSD2 a plně implementovat služby Multibankingu. 
Potěšilo nás obhájení naší pozice a opětovné získání ocenění v kategorii „NEJAMBICIOZNĚJŠÍ PROJEKT“ v soutěži 
pořádané Raiffeisenbank.
Rozvoj GEMINI probíhal nejen u našich zákazníků, ale i interně. Otevřeli jsme nové prostory v Košicích a Prešově. Do 
naší spolupráce a řešení jsme zapojili OpenSource komunitu ve formě projektu Gravitee.io a Openhub.cz. Zaměřili 
jsme se na technologický rozvoj v oblasti cloud technologí a CI/CD procesů. Integrovali jsme v rámci Digital Bank OS 
ekosystému zajímavé technologie v oblasti bezpečnosti a v oblasti správy digitálního obsahu.
Celkově lze rok 2019 hodnotit jako rok investiční a růstový.

Petr Štěpánek
manažer obchodní linie GEMINI

http://gravitee.io/
http://openhub.cz/


BackOffice Systems v roce 2019
V rámci naší obchodní linie BackOffice jsme v roce 2019 realizovali projekty v 5 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
o vývoj a nasazení nového produktu - CEMANpay

V oblasti karetního business pokračovala implementace a rozvoj systému CM24, včetně funkčnosti Dispo Balance 
HUB. Proběhla implementace karetního řešení pro jednoho zákazníka a v roli Dispo Balance HUB byla úspěšně 
implementována podpora okamžitých plateb, a to u dvou zákazníků. 

V oblasti platebního styku byly implementovány nové R-Transakce v rámci požadavků SEPA Changes 2019. Jednalo 
se o poměrně rozsáhlou novou funkčnost,  s tím, že u stávajících zákazníků byla úspěšně nasazena povinná část. 
U volitelné části se pak předpokládá nasazení v roce 2020. Taktéž probíhala implementace změn v souvislosti s 
legislativním požadavkem na sjednocení poplatků za platby v rámci EHP.

Probíhala implementace a integrace na myGEMINI omnikanálové řešení u jednoho se zákazníků s core systémem 
FusionBankingMidas. Zde vznikl zcela nový, nezávislý na obsluze, a „odlehčený“ interface GEMINI/400 MCH.
Tak jako v předchozích letech pokračoval u všech zákazníků jak drobný rozvoj stávajících produktů a systémů, tak i 
specifický zákaznický vývoj. Někde se např. jednalo o větší automatizaci/bezobslužnost zpracování plateb, jinde o 
zavádění principu správy dat v režimu „4 očí“. Taktéž např. pokračoval rozvoj interface pro jiného poskytovatele 
přímého bankovnictví. 

V roce 2019 proběhl vývoj a úspěšné nasazení nového produktu u nového zákazníka. Jedná se o produkt 
CEMANpay. Tento produkt dokáže napojit účastníka platebního styku v ČR na systém CERTIS, aniž by do stávajících 
systémů tohoto účastníka bylo nutno implementovat plnou podporu tuzemského platebního styku. Jedná se o 
vhodné řešení pro zahraniční banky, které se chtějí stát rychle (a levně) účastníkem českého platebního styku. 

Milan Vintr
manažer obchodní linie BackOffice Systems



BI v roce 2019

Výsledky obchodní linie BI v roce 2019 vykázaly růst, který byl ovšem přibrzděn přesunem nasazení nového 
metasystému ČNB na rok 2021. Rok 2019 tak přinesl nárůst nových prodejů s tím, že implementace budou 
realizovány až v roce 2020. Rok 2019 opětovně potvrdil mimořádné hospodářské výsledky obchodní linie BI za 
celou uplynulou dekádu. Nelze označit jen jeden hlavní důvod tohoto dlouhodobého úspěchu, neboť se jedná o 
kombinaci více faktorů, z nichž převažuje stálý zájem o koupi produktů systému myBI u nových zákazníků a 
pokračující zpřísnění dohledu finančního trhu v ČR, což vede k dalším objednávkám i u stávajících zákazníků. 
Rozšiřování regulatorního výkaznictví vůči ČNB jako lokálního regulátora vyplývá z dynamicky se rozvíjejících 
požadavků ze strany evropských regulačních autorit (tj. EBA, EIOPA, ESMA, včetně samotné ECB).

V loňském roce jsme získali celkem deset nových zákazníků, konkrétně se jedná o tyto subjekty: Československá 
obchodní banka, Hypoteční banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Českomoravská záruční a 
rozvojová banka, HSBC France - pobočka CZ, J&T bank CZ, J&T investiční společnost, ATLANTIK finanční trhy, 
SLAVIA pojišťovna, DIRECT pojišťovna. Zároveň vedeme pokročilá jednání s dalšími potenciálními zákazníky 
především v segmentu pojišťoven, družstevních záložen a obchodníků s CP což nás vede k přesvědčení, že 
pozitivní trend rozšiřování zákaznické báze bude i nadále v budoucnu pokračovat. Náš současný tržní podíl 
dosahující téměř 85% v bankovním sektoru ČR neumožňuje dramatický nárůst zákaznické základny, na druhou 
stranu je pro nás vždy velkou výzvou být z pozice absolutního lídra trhu pro nové subjekty první preferovanou a 
zároveň i cílovou volbou.

V rámci modulu STAR jsme v roce 2019 spustili nový komunikační kanál na registr RIAD (Register of Institutions
and Affiliates Database) včetně pokrytí souvisejících požadavků ECB na rozšířené výkaznictví úvěrových portfolií 
poskytnutých segmentu právnických osob dle standardu AnaCredit.

V letošním roce se chceme zaměřit především na vývoj dalších modulů zcela nové generace systému myBI, který 
bude plně kompatibilní s novým metasystémem SDAT implementovaným ČNB pro sběr dat finančního sektoru 
v ČR. První modul jsme již uvedli na trh v listopadu 2019 pro výkaznictví na Centrální evidenci účtů.

Obchodní linie BI dosáhla v roce 2019 vynikajících výsledků a jenom tím potvrdila prvotřídní kvalitu produktů a 
služeb, které svým zákazníkům poskytuje.

Jan Hanuš
manažer obchodní linie Business Intelligence
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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 2018 zvýšil o 20 % na celkový počet 382 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 2019 
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 31.12.2019 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 5.3.2020.“

Ostatní informace o výroční zprávě

Náš výrok k účetní závěrce za rok 2019 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: 13.3.2020



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 31.12.2019 vůči BSC SK s.r.o. ve výši 77.743,71 
EUR byl k datu vyhotovení této zprávy řádně uhrazen.

Banking Software Company s.r.o. poskytuje softwarové služby společnosti BSC SK s.r.o. za běžných obchodních 
podmínek. Pohledávky společnosti Banking Software Company s.r.o. k 31.12.2019 vůči BSC SK s.r.o. ve výši 18.073,98 
EUR byly k datu vyhotovení této zprávy řádně uhrazeny

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 31.12.2019 vůči OOO BSC MSK, spol. s r.o. ve výši 
1.796.416,62 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 31.12.2019 vůči OOO BSC MSK, spol. s r.o. ve 
výši 7.203.343 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 31.12.2019 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 3. března 2020

Petr Koutný
jednatel

Zpráva o vztazích


