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Vážené dámy, vážení pánové,

máme za sebou rok 2015 a já bych Vás rád seznámil s výsledky, kterých naše společnost v tomto roce dosáhla. Rok 2015 měl být v
rámci naší strategie připravené pro roky 2013 – 2015 rokem „růstu“. A to se nám také podařilo. Naše tržby nám meziročně vzrostly o
14,5%,ale nárůst jsme zaznamenali i v oblasti lidskýchzdrojů, kde celkový počet stálýchpracovníkůcelé skupiny BSCse zvýšil o 25%.
Rok 2015 však pro nás nebyl jen ve znamení růstu, ale také ve znamení důležitých změn, které ovlivní naši společnost na několik let
dopředu. Jako první bych určitě chtěl zmínit přestěhovaní naší centrály v Praze. Po dlouhých 19 letech jsme se rozhodli přesunout naše
sídlo do nového business centra na Kavčích horách. Tato změna nám přinese nejen nové, větší a moderní prostory, ale věříme, že
pozitivně ovlivní i celou naši firemní kulturu. Další změnou, která souvisí s naším stěhováním, byl kompletní přesun našich systémů do
privátního cloudu a také migrace na platformu Office 365. Využití cloudových služeb přinese našim zaměstnancům flexibilitu a
dosažitelnost našichaplikací kdekoliv a kdykoliv a zajistí také vyšší kvalitunaší „business continuity“.
Po obchodně úspěšném roce 2014 jsme v loňském roce pracovali na implementačních projektech našich nejnovějších produktů a naše
společné úsilí jsme završili uvedením dvou největších projektů naší společnosti do úspěšného živého provozu. V roce 2015 jsme pracovali
na jednom z největších projektů digitálního bankovnictví v ČR a jsme pyšní na to, že tento projekt se nám podařilo dodat včas a dle
zákazníkem stanovenýchplánů.
Finančně skončil rok 2015 pro naši společnost opět velice úspěšně. Dosáhli jsme srovnatelného rekordního hospodářského výsledku
jako vloni a navzdory velice složité hospodářské situaci na našich východních trzích se nám podařilo skórovat i tam. Náš obrat roste,
nabíráme nové kolegy. Díky tomu jsme se v loňském roce rozhodli otevřít další dvě kanceláře a to v Košicích a Olomouci. Naši lidé jsou
pro nás zcela klíčoví, a tudíž jsme se rozhodli se jim přiblížit co nejvíce tak, aby práce pro naši společnost byla i v souladu s jejich
harmonickým rodinným životem.
V roce 2015 jsme úspěšně podstoupili proces certifikace dle ISO norem. Výsledkem bylo získání certifikací dle norem ISO 9 000, ISO
20 000 a také jsme získali certifikaci našich vývojovýchprocesůdle metodiky SCRUM.
Vedle našeho hlavního businessu jsme se v loňském roce věnovali i několika startup projektům. Mezi nejvýznamnější se určitě řadí naše
spolupráce s investiční skupinou Rockaway v oblasti FinTech nebo projekt rozvoje internetové infrastruktury v zahraničí, kterému se
naplno budeme věnovat v roce 2016.
Rokem 2015 jsme úspěšně završili naši tříletou strategii a připravili naši společnost, stejně jako celou skupinu BSC pro budoucnost.
Budoucnost, která stojí na našich lidech, nejmodernějších produktech a našich zákaznících, jejichž důvěry si nesmírně vážíme. Naše jasné
zaměření na finanční sektor, hluboké know-how našich lidí a špičkové produkty nám umožňují naplňovat naši misi zlepšování bankovních
služeb.
S úctou

Petr Koutný
Generální ředitel a jednatel BSC PRAHA, spol. s r.o.

7.3. 2016



Představení společnosti

BSC PRAHA, spol. s r.o. poskytuje špičková softwarová řešení finančním institucím již od svého založení v roce
1990. Patříme mezi lídry v oblasti digitálního bankovnictví pro finanční instituce v Evropě, konkrétně v Česku, na
Slovensku, na Ukrajině, v Gruzii, v Ázerbájdžánu a v Rusku. Na Slovensku a v Rusku máme vlastní zastoupení,
dceřiné společnosti.

V oblasti obsluhy klientů je naší vlajkovou lodí platforma my|GEMINI Digital Banking, na jejímž základě dodáváme
kompletní multikanálový systém zahrnující internetové a mobilní bankovnictví. 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 dominantní postavení s produkty řady my|BI.
Výkaznictvím a regulatorním reportingem se BSC PRAHA zabývá téměř od počátku své existence a vzhledem k
narůstajícímu regulačnímu rámci v Evropě se nám daří stále rozšiřovat naše portfolio.

Pozadu nezůstáváme ani na poli BackOffice systémů, v řadě případů implementovaných na platformě iSeries. Jedná
se především o produkty a rozhraní pro bankovní systém MIDAS, jako jsou clearing, karetní systémy, poplatkování
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 20 let. Jako výkonný ředitel
společnosti má na starosti strategické vedení a HR v rámci celé skupiny BSC
zahrnující dceřiné společnosti BSCPrešov a BSCMsc.

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 vztahůse 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
umožnili 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 komplexním projektů.



Organizační struktura



Partnerství

BSC PRAHA 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. 

BSC PRAHA 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 MIDASuv oblasti národních specifik. 

BSC PRAHA 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.

BSC PRAHA je dlouholetým a úspěšným partnerem IBM v oblasti distribuce 
systémů kategorie IBM iSeries (dříve AS/400), pSeries (dříve RS/6000) a v oblasti 
softwarových řešení WebSphere. Naši specialisté se zabývají konfigurací a 
optimalizací produktů WebSphere, které jsou provozovány jako missioncritical
aplikace velkou většinou našich zákazníků.

BSC PRAHA se společností 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.



Zákazníci



Aktuální informace o společnosti
Činnost BSC byla v roce 2015 soustředěna do tří již tradičních obchodních linií GEMINI, BI a BOS. Každá z těchto linií se zabývá 
vývojem softwarových produktů, jejich podporou a údržbou. Spolu s dodávkou produktů naše společnost poskytuje také služby 
spočívající v analýze (obchodní, technické), zákaznických úpravách, implementaci a integraci našich produktů s aplikačním 
prostředím našich zákazníků. Služby aplikační podpory a údržby kritických aplikací jsou poskytovány v režimu 24x7, v rámci 
smluvně definovaných SLA na základě dlouhodobých kontraktů. V roce 2015 jsme získali několik nových zákazníků poté, co se 
nám podařilo zvítězit ve výběrových řízeních. Naše úspěchy v nich potvrzují vysokou konkurenceschopnost našich produktů jak na 
našich domácích trzích, tak také v zahraničí.  
V oblasti tržeb byl plán BSC pro rok 2015 překročen o 7,2% (nárůst oproti roku 2014 ovšem činil cca 14,5%). Obchodní linie 
GEMINI překročila plán výnosů o 13% (nárůst činil mohutných 33 %). BI překročila plán o 6,5% (s poklesem oproti roku 2014 ve 
výši cca 22%). Ke splnění plánu chybělo linii BOS 1,3%, což znamenalo, že BOS jako jediná linie v oblasti výnosů nesplnila plán a 
zůstala v oblasti výnosů na podobné úrovni jako v roce 2014. Stejná úroveň výnosů byla však v této obchodní linie více než 
kompenzována silným nárůstem profitability o celých 31,4%.
Všechny tři obchodní linie vykázaly zisk. Zisková marže celé BSC na úrovni provozního zisku (EBITDA) činila 19,3%, což znamenalo 
sice ve srovnání s rokem 2014 pokles o cca 24%, ovšem tento pokles byl způsoben zejména nárůstem výnosů s nižší ziskovostí 
spojených se zahájením několika velkých projektů. Spolu s významným nárůstem výnosů pak BSC v oblasti čistého zisku dokázala 
překonat plán o 6,7% a v absolutních číslech zůstala na stejné výši zisku jako v roce 2014, což považujeme za obrovský úspěch.
BSC nadále posílila svou bilanci, jejíž suma narostla oproti roku 2014 o cca 8,8 mil. Kč (+8,4%). Společnost je bez úvěrů, 
financovaná vlastním kapitálem, který činí 73,6% bilanční sumy (nárůst o 11% oproti roku 2014). BSC má dojednánu rezervní 
úvěrovou linku ve výši až 30 mil. Kč. Tato úvěrová linka může být použita v průběhu obchodního cyklu společnosti pro financování 
pracovního kapitálu. 
Naše dceřiná společnost BSC Msc se sídlem v Moskvě dosáhla v roce 2015 také výborných výsledků. Plán tržeb byl splněn, 
přičemž čistá zisková marže BSC Msc činila 8,7%. Tento výsledek je vzhledem k ekonomické situaci v Rusku velkým úspěchem. 
Bilanční suma BSC Msc dosáhla výše 53,2 mil. rublů (+1,2% oproti 2014). BSC Msc je bez úvěrů, financovaná vlastním kapitálem, 
který činí 77,5% bilanční sumy.
Dceřiná společnost BSC Prešov vykázala v roce 2015 vyrovnané hospodaření s mírným ziskem a stejně jako v předchozích letech 
se zaměřila na produktový vývoj a sourcing implementačních projektů skupiny.
Společnost v roce 2015 významně zvýšila své investice do výzkumu a vývoje. Nárůst oproti roku 2014 činil vysokých 275%.



Obchodní linie GEMINI v roce 2015

#myjsmeGEMINI

Rosteme a zlepšujeme se. Rok 2015 byl pro nás rokem náročných výzev, které jsme zvládli. Potvrdilo se, 
že naše strategie založena na profesionalitě, důvěře, týmech a našem produktu my|GEMINI  je správná. 
Budeme v ní pokračovat i dál.

Rok 2015 byl obchodně a realizačně úspěšný. Posilujeme na slovenském trhu, kde jsme získali nového 
významného zákazníka v oblasti korporátního bankovnictví. Pokračujeme tak v úspěšné expanzi 
započaté již v roce 2014. Daří se a jsme hrdí na to, že dnes mezi zákazníky GEMINI patří nejvýznamnější 
Slovenské banky.

Během roku 2015 jsme také dokázali úspěšně dokončit 4 velké projekty digitálního bankovnictví a spustit 
je “do živého”. Pro nás o to zajímavější, že jsme se zaměřili nejen na funkčnost, ale také na design a 
ergonomii ovládání. V Ázerbájdžánu, Gruzii, Česku a na Slovensku tak mají klienti našich zákazníků 
možnost vyzkoušet výsledky naší práce. Vytváříme software pro lidi - jednoduchý, použitelný, spolehlivý a 
bezpečný.

Nedílnou součástí naší práce v roce 2015 byl také rozvoj a údržba našeho produktu my|GEMINI. Zahájili 
jsme proces další modularizace našeho systému, vyvinuli nové infrastrukturní komponenty např. pro 
autentizaci, administraci, notifikaci, datovou integraci a další. Cílem těchto aktivit je větší agilita při 
implementaci a zejména příprava našeho produktu pro další významnou změnu a to možnosti provozu 
našeho systému na infrastruktuře moderních otevřených open source produktů. Tato změna umožní 
zatraktivnění produktové nabídky a významné zlevnění provozu na straně našich zákazníků bez 
kompromisů v oblasti zajištění kritických vlastností provozu systému. 



Obchodní linie GEMINI v roce 2015 (pokračování)

#myjsmeGEMINI

Obchodní a realizační rozvoj pro nás interně v GEMINI přinesl i potřebu řady změn. Zejména z tohoto 
důvodu jsme v roce 2015:

o přivítali celkem 65 nových kolegů,
o otevřeli nové kanceláře v Olomouci a Košicích,
o přesunuli naši vývojovou infrastrukturu do cloudu tak, abychom dokázali dynamicky vstřebat 

měnící se technologické potřeby našich projektů,
o zaměřili se na kvalitu a prošli certifikací IS0 9000, ISO 20000 a SCRUM,
o nastartovali GEMINI Akademii tak, abychom zajistili kontinuální rozvoj znalostí a  dovedností 

našich kolegů.



Obchodní linie BackOffice Systems v roce 2015

Rok 2015 se pro BOS LOB příliš nelišil od minulých let, tedy byl pro něj ve znamení projektů v 
oblastech: 

o platební styk
o karetní business
o spoluúčast na GEMINI projektech
o MIDAS zákaznické projekty

Nyní se podívejme blíže na tyto jednotlivé oblasti.
V oblasti platebního styku se realizovaly změny jak u tuzemských clearingových transakcí, tak pro 
oblast SEPA plateb a inkas. U tuzemského platebního styku proběhla implementace podpory nové 
zprávy typu HD:44, tedy tzv. „blokační zprávy“, která svým účelem směřuje do oblasti prevence / 
zvýšení bezpečnosti proti podvodným finančním transakcím.  U SEPA dochází k 1.2.2016, tedy se 
softwarovou realizací již v roce 2015, k zavedení volitelnosti BIC kódu. Platební systém byl upraven 
za tzv. IBAN Plus řešení od SWIFT, kterým se vyřešila tato problematika nazývaná též „IBAN only“.
V karetním businessu probíhal kontinuální rozvoj stávajících řešení, produktu CMS Interface na 
platformě Midas/iSeries a také naší nové Java verze karetního systému CMS Online. 
Tak jako v minulých letech pokračovala spolupráce nad projekty pro GEMINI 5 platformu, kde se 
věnujeme nadstavbě bankovního systému MIDAS. Tato nadstavba je realizována produktem 
GEMINI/400.
Nejdynamičtější oblastí, kde se v roce 2015 realizoval rozvoj, byly zákaznické projekty řešící jak 
integraci různých systémů na MIDAS, tak i rozšiřující nové funkčnosti v tomto systému. 



Obchodní linie Business Intelligence v roce 2015
Další úspěšný rok.

Do této jednoduché věty by se daly shrnout výsledky obchodní linie BI v roce 2015. Ve všech klíčových 
parametrech včetně čistého zisku jsme opět (již čtvrtý rok po sobě) překročili finanční plán a dosáhli 
velmi zajímavé hrubé ziskové marže. Hlavním důvodem byla kombinace dvou faktorů, a sice 
neutuchajícího zájmu o nákup licencí .NET verze našeho stěžejního modulu STAR, který byl zaměřen 
do sektoru pojišťovnictví, a pokračující implementace metodiky EBA v rámci projektů s několika 
významnými finančními skupinami na tuzemském trhu. Ani prodej licencí ostatních modulů systému 
my|BI nezůstal za očekáváním, především modul VERIFIER pro kontrolu dat a modul SDI pro 
automatizaci procesu regulatorního výkaznictví sklízely na trhu úspěch.

Portfolio našich zákazníků se v roce 2015 rozrostlo o nové členy především z řad nebankovních 
subjektů a v tomto pozitivním trendu bychom rádi pokračovali i v roce 2016.  Náš současný tržní podíl 
přesahující 60% bankovního sektoru neumožňuje dramatický nárůst zákaznické základny, na druhou 
stranu dává prostor pro další zlepšování a rozšiřování záběru našich produktů a služeb pro tento sektor, 
jako je například řešení pro oblast výkaznictví úvěrového portfolia dle metodiky ANACredit vyplývající z 
původních požadavků ECB. 

Zároveň do budoucna cílíme i na ostatní finanční sektory, jako jsou družstevní záložny, fondy 
kolektivního investování včetně penzijních fondů a obchodníci s cennými papíry, neboť i zde očekáváme 
zvýšenou poptávku z důvodu posilující regulace nejen ze strany ČNB, jako lokálního regulátora, ale 
především dynamicky se rozvíjející požadavky ze strany evropských regulačních autorit, jakými jsou 
EBA, EIOPA a ESMA.

Obchodní linie BI tak dosáhla již tradičně vynikajících výsledků, které potvrdily prvotřídní kvalitu 
produktů a služeb, které našim zákazníkům poskytujeme. 



Finanční výsledky - Výkaz zisků a ztrát za rok 2015 (v tis. Kč)



Finanční výsledky – Rozvaha za rok 2015 (v tis. Kč)



Struktura tržeb skupiny BSC

Dle zemí zákazníků

Dle obchodních linií



Lidé v BSC
V roce 2015 se skupina BSC také rozrostla o nové kolegy podílející se na projektech naší skupiny. Počet 
stálých pracovníků ve srovnání s rokem 2014 se zvýšil o 25% na celkový počet 194 osob. Tuto velkou 
skupinu poté doplňují specialisté, kteří jsou najímání podle potřeby na jednotlivé projekty. Počet 
takovýchto krátkodobě najímaných specialistů dosáhl v roce 2015 dalších cca 40 osob.

V roce 2015 jsme otevřeli další dvě kanceláře. Naše týmy jsou aktuálně rozmístěny v těchto lokalitách:

BSC PRAHA, spol. s r.o. – ústředí společnosti
Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 – Nusle, 140 00, Česká republika

BSC PRAHA, spol. s r.o. – kancelář Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 44, Olomouc, 779 00, Česká republika

BSC Prešov, spol. s r.o. – pobočka společnosti
Reimanova 9, Prešov, 080 01, Slovenská Republika

BSC Prešov, spol. s r.o. – kancelář Košice
Štúrova 27, Košice, 040 01, Slovenská Republika

BSC Msc, ZAO – pobočka společnosti
Pyatnickaya 71/5, building 6, Moskva, 115054 Ruská Federace

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

Počet stálých pracovníků skupiny BSC



Zpráva nezávislého auditora o roční účetní závěrce k 31.12.2015
Výrok auditora

„Podle našeho názoru účetní závěrka přiložená jako nedílná součást této zprávy podává ve všech významných (materiálních)
ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti s ručením omezeným BSC PRAHA k 31.12.2015
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 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 2.3.2016.“

Ostatní informace o výroční zprávě

Náš výše uvedený výrok k účetní závěrce za rok 2015 se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní
výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi
uvedenými ve výroční zprávě za rok 2015 ze dne 7.3.2016 a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve
významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o společnosti BSC Praha získanými během ověřování
účetní závěrky, 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.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích ve výroční zprávě společnosti s ručením omezeným BSC
Praha za rok 2015 nic takového 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: 15.3.2016



Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou  dle §82  zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Ovládané osoby: BSC PRAHA, spol. s r.o., BSC Prešov, spol. s r.o., BSC Msc, ZAO
Ovládající osoba: Algorithmiq, s.r.o. 

BSC Prešov, spol. s r.o. poskytuje softwarové služby společnosti BSC PRAHA, spol. s r.o. za běžných 
obchodních podmínek. Závazek společnosti BSC PRAHA, spol. s r.o. k 31.12.2015 vůči BSC Prešov, spol. s 
r.o. ve výši 73.600 EUR byl k datu vyhotovení této zprávy řádně uhrazen.
BSC Msc poskytuje softwarové služby společnosti BSC PRAHA, spol. s r.o. za běžných obchodních podmínek. 
Závazek společnosti BSC PRAHA, spol. s r.o. k 31.12.2015 vůči BSC Msc ve výši 445.766,68 RUB byl k datu 
vyhotovení této zprávy řádně uhrazen.
BSC PRAHA, spol. s r.o. poskytuje softwarové služby společnosti BSC Msc za běžných obchodních podmínek. 
BSC PRAHA, spol. s r.o. na základě smlouvy z 31.1.2013 vykonávala funkci řídící společnosti ve společnosti 
BSC Msc, a to do 13.2.2015.

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

V Praze dne 3. března 2016

Petr Koutný
Jednatel

Zpráva o vztazích
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