
 

       

VÝROČNÍ NOVINY
Z DOMOVA 
Je červen 1994 – z Dolu Odra byl vytěžen 
a vyvezen na povrch poslední vozík uhlí 
v celé Ostravě. Nicméně my máme jiné 
starosti, běháme po úřadech a zakládáme 
firmu. BILLcome, vítej na světě.  
 
 

 

 
 
 
Nějak tak zněl inzerát, díky kterému jsme 
získali našeho prvního klienta. 
Mimochodem – klienta, který je s
dodnes. A jak to přesně bylo?  
Dříve neměl doma telefon každý, a tak 
tomu bylo i u našeho šéfa. Vždyť i kancelář 
zprvu sídlila v dětském pokojíč
synka. Na inzerátu byl uveden telefon na 
šéfovu maminku. Když se jí zájemce 
dovolal, předala mu adresu. Ale bez 
předchozí domluvy těžko někoho 
zastihnete na první dobrou. A tak se 
poštěstilo až napotřetí, úspěšně.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZAJÍMAVOST  

V roce 1996 jsme 2 měsíce neměli 
kde „složit hlavu“. Tuto dobu jsme 
dočasně přečkali na provizorním 
pracovišti – v prostorách
místní Základní školy Komenského. 
Našimi pracovními místy byly školní 
lavice  

 

NOVĚ VZNIKAJÍCÍ 

ÚČETNÍ FIRMA HLEDÁ

 NOVOU KLIENTELU

 

VÝROČNÍ NOVINY
Speciální vydání

Dolu Odra byl vytěžen 
vyvezen na povrch poslední vozík uhlí 

Nicméně my máme jiné 
starosti, běháme po úřadech a zakládáme 
firmu. BILLcome, vítej na světě.   

Nějak tak zněl inzerát, díky kterému jsme 
získali našeho prvního klienta. 

klienta, který je s námi 
 

Dříve neměl doma telefon každý, a tak 
tomu bylo i u našeho šéfa. Vždyť i kancelář 

dětském pokojíčku jeho 
synka. Na inzerátu byl uveden telefon na 
šéfovu maminku. Když se jí zájemce 
dovolal, předala mu adresu. Ale bez 
předchozí domluvy těžko někoho 
zastihnete na první dobrou. A tak se 
poštěstilo až napotřetí, úspěšně. 

MILNÍKY 

1994 zakládáme BILLcom

1994 jsme jednou z prvních firem 
komunikující elektronicky s bankou 
přes BBS 

1995 vyvíjíme účetní software

1996 sídlíme na poliklinice 

1998 už je nás 10 

2000 stáváme se partnerem bank při 
tvorbě podnikatelských záměrů

2000 komunikujeme s
internet 

2005 stěhujeme se na náměstí

2006 ukončili jsme podporu DOS aplikací

2012 pro klienty vyvíjíme

2012 30% dokladů zpracováváme 
elektronicky 

2013 přecházíme na IS FLEXIBEE jako 
partner 

2014 vyvíjíme sw produkt EBISO
2017  komunikujeme online s

2017 první odchod do důchodu 
kolegyně „odchází
pokračuje  

2018 75% dokladů zpracováváme 
elektronicky 

2018 máme prvního psího kolegu 

2018 „pohráváme si“ s 

2019 umělá inteligence pracuje pro nás

2019 slavíme 25 let 

 

 

měsíce neměli 
kde „složit hlavu“. Tuto dobu jsme 
dočasně přečkali na provizorním 

prostorách družiny 
ístní Základní školy Komenského. 

Našimi pracovními místy byly školní 

NOVĚ VZNIKAJÍCÍ  

ÚČETNÍ FIRMA HLEDÁ 

NOVOU KLIENTELU 

NOVÉ HITY ROKU  1 9 9 4

      LUCIE               KABÁT
    Amerika          

VÝROČNÍ NOVINY 
Speciální vydání č.25

zakládáme BILLcom 

z prvních firem 
komunikující elektronicky s bankou 

vyvíjíme účetní software 

sídlíme na poliklinice  

stáváme se partnerem bank při 
tvorbě podnikatelských záměrů 

 bankami přes 

stěhujeme se na náměstí 

ukončili jsme podporu DOS aplikací 

pro klienty vyvíjíme grafický archiv 

30% dokladů zpracováváme 

přecházíme na IS FLEXIBEE jako 

produkt EBISO 
komunikujeme online s bankami 

první odchod do důchodu - 
odchází“, a přesto s námi 

75% dokladů zpracováváme 

máme prvního psího kolegu  

 umělou inteligencí 

umělá inteligence pracuje pro nás 

NOVÉ HITY ROKU  1 9 9 4 

LUCIE               KABÁT 
Amerika            Colorádo 



 

NÁŠ MASKOT 

Jedno ráno roku 2018 se rozrazily dveře 
kanceláří a dovnitř vběhlo štěně. 
Neumannovi si pořídili psa?! No jo, je to 
tak. Malý zlatý retrívr se kolébal od jedné 
účetní ke druhé a radostně poskakoval. 
Nedá se nic dělat Lucky, odteď v
s námi. Od té doby každé ráno začíná 
rituálem – obejít všechny kanceláře, 
všechny řádně přivítat a pak hurá na 
snídani. Tedy skoro každé ráno
má „dovolenou“, to aby kočce doma nebylo 
samotné smutno  A tak začal „náš život“ 
s Luckym. 

 

NAPSALI O NÁS 

Zveřejněno s laskavým souhlasem autora publika  

Jedno ráno roku 2018 se rozrazily dveře 
kanceláří a dovnitř vběhlo štěně. 
Neumannovi si pořídili psa?! No jo, je to 
tak. Malý zlatý retrívr se kolébal od jedné 
účetní ke druhé a radostně poskakoval. 

odteď v tom jedeš 
doby každé ráno začíná 

obejít všechny kanceláře, 
pak hurá na 

snídani. Tedy skoro každé ráno, ve středu 
“, to aby kočce doma nebylo 

A tak začal „náš život“ 

      1 9 9 4 
P R E M I É R Y   F I L

VYKOUPENÍ Z VĚZNICE SHAWSHANK

FORREST GUMP 

PRINCEZNA ZE MLEJNA

 

PODĚKOVÁNÍ 
Za těch 25 let se událo mnoho a zde je jen 
malý náhled do našeho „firemního života“. 
Nutno ale říci, že nebýt Vás, jistě bychom 
toho nezvládli ani polovinu. Díky za to, že 
jste. Práce pro Vás nás těší. 

   Váš BILLcom
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VĚZNICE SHAWSHANK 

PRINCEZNA ZE MLEJNA 

Za těch 25 let se událo mnoho a zde je jen 
malý náhled do našeho „firemního života“. 
Nutno ale říci, že nebýt Vás, jistě bychom 
toho nezvládli ani polovinu. Díky za to, že 
jste. Práce pro Vás nás těší.  

Váš BILLcom 

Ladislava Hartmana, POZNÁVÁNÍ o.s. 


