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Bevezetés

Tisztelt részvényesek, üzleti partnereink és kollégák!

A 2019 év első fele a korona stabilitását jellemezte, 
a 25,45- 25,85 EUR-CZK sávban mozgott. Az otthoni 
valuta jelentős erősödése októberben kezdődött és 
az év végéig tartott. A korona felértékelődéséhez úgy 
a belföldi, mint a külföldi tényezők is hozzájárultak. 
Megfigyeltük a belföldi fogyasztói árak emelkedését, 
és helyesen feltételeztük az infláció további 
növekedését. Ez arra késztette a ČNB-t (Cseh Nemzeti 
Bankot), hogy élesebb észrevételeket tegyen, 
amelyek eredményeként a kamatláb 2020 elején 
2,25% -ra emelkedett. A cseh gazdaság egyéb adatai 
továbbra is rendkívülien jó GDP-arányt és alacsony 
munkanélküliséget mutattak. A gazdaságba vetett 
bizalom jó állapotban volt, és ez elsősorban üzleti 
partnereinket, legfőképpen Németországot érintette. 
A gazdasági visszaesés vagy akár a válság fenyegetése 
elmúlt. A cseh korona erősödésének külföldi okai 
között szerepelt a piacok bizonyos megnyugodása 
az USA és Kína közötti kereskedelmi megállapodás 
előkészítésével kapcsolatban. Az év második felében 
szintén letisztult a brexittel kapcsolatos helyzet, 
amikor már láthatóbbá vált, hogy milyen feltételek 
mellett lép ki Nagy-Britannia az Európai Unióból. Addig 
az időpontig ez nagyon kockázatos tényező volt.

Hasonló forgatókönyv szerint történt az USD-CZK pár 
alakulása is. A cseh gazdaság kiváló állapota a dollárral 
szemben is tükröződött, amely nagyon jól látszódott 
a legfontosabb makrogazdasági mutatókon, 
különösen a bruttó hazai terméken és 
a munkanélküliségi mutatókon is. Az év második 
felében az októberi 23,40 USD-CZK-ról 22,70 USD-CZK 
-ra mozdult. A tavalyi év ezen a szinten ért véget.

A koronához képest a 2019-es év a Citfinnek is kedvezett. 
A mérlegfőösszeg meghaladta a 3 milliárd CZK-t, 
a profit szempontjából ismét teljesítettük a kitűzött 
célokat, és a tőkemegfelelési mutató növekedett az 
előző évhez képest és elérte a biztonságos 26,65% 
szintet.

 

Idén is több alkalommal nyertük el a legrangosabb 
pénzügyi megbízhatóság díjat, a CZECH Stabilitási 
Díjat, az AAA - EXCELLENT szintjén. Ez számunkra 
a pénzügyi eredmények hosszú távú tendenciájának 
megerősítését jelenti, amelyet szintén a jövő iránti erős 
elkötelezettségként értelmezünk. A nyilvánosságnak 
nagyon jó pénzügyi megbízhatóságot mutatunk. 
Amennyire egyedi és ritka ez a pontozás, azt 
mutatja, hogy a cseh cégek alacsony százalékban 
képesek elérni ezt. Hisszük, hogy cégünk pénzügyi 
megbízhatósága és hitelessége kiemelkedően fontos 
üzleti partnereink számára. Csak a maximális pénzügyi 
körültekintés és a hatékony kiadások a bevételi tételek 
növekedésével összefüggésben, alapja a hosszú távú 
sikeres együttműködésünknek ügyfeleinkkel.

A 2019-es év a Citfin-nek számos jogszabályi 
kötelezettséget hozott. Az egyik ezek közül, megfelelés 
az ún. Tőkepiac II. hitelesített tesztnek. Ehhez 
a követelményhez a ČNB is csatlakozott annak 
érdekében, hogy szakszerűen képzett személyzet 
révén biztosítsa a pénzügyi intézmények ügyfeleinek 
nyújtott információk pontosságát és teljességét. 
A ČNB e iniciatíváját megértjük és köszöntjük. Mivel 
mindig is szem előtt tartottuk az érthetően előadott 
információk teljességét és helyességét, ez a teszt csak 
jogi kötelezettségünk hivatalos teljesítését jelentette. 
Meggyőződésem, hogy alkalmazottaink magas 
szintű professzionalizmusa a jövőben is megmarad. 
Örömmel jelentem be, hogy az értékesítési 
és kereskedési osztály kiválasztott alkalmazottjai 
sikeresen teljesítették ezt az igényes tesztet.

A biztonság területén szigorítottuk azokat   
a feltételeket, amelyek mellett elfogadjuk a jogi 
személyt Citfin ügyfeleként. Elsősorban a társaság 
átlátható és egyértelmű tulajdonosi struktúrájának 
ismerete szükséges. Abban az esetben, ha a leendő 
ügyfél elegendően nem mutatja be a tulajdonosi 
struktúrát, a Citfin az ilyen társaságot ügyfélként 
nem fogadja el. A jelentős változások, amelyekre 
a 2020 év folyamán reagálni fogunk, az a 253/2008 
sz. törvénycikkely további várható módosítása, 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni 
egyes intézkedésekről és a tényleges tulajdonosok 
nyilvántartásba vételéről szóló törvény elfogadása. 
A hatások különösen az ügyfél azonosításának 
és ellenőrzésének folyamatában várhatóak, a törvény 
megsértéséért kiszabott szankciók összegében 
és a tényleges tulajdonos azonosításának eljárásában.

Nagyra értékelem a tavaly elért eredményeket. 
Elsősorban, szeretném megköszönni az ügyfeleinknek. 
Mindegyikünk nagyon jól tudja, hogy az ügyfeleink 
viszik előre a mi ügyeinket és csak nekik köszönhetjük, 
hogy a Citfin állandóan javul. A bizalmuk kötelező 
számunkra és ezt értékeljük is. Tudjuk, hogy a mai 
versenypiacon sok vállalat számára a jó üzleti partner, 
a segítőkész és hajlandó viselkedés a legfontosabb 
érték. A személyzet stabilitása nélküli stabil Citfin 
nem lehetséges, ezért nagyon örülök annak, hogy 
2019-ben a fluktuáció 1,26% -ra esett, és az átlagos 
foglalkoztatási idő 4,95 évre nőtt. Munkavállalóink 
hosszú távú teljesítménye a pénzügyi ipar számára 
szokásos nagy nyomás alatt, magas. A szükséges 
pontosság és az alacsony hibatolerancia büszkeséget 
és tiszteletet ébreszt bennem. Szeretném megemlíteni 
a professzionalizmust és az ügyfél támogatást 
is, amely mindig is volt, van és mindig kulcsfontosságú 
marad a Citfin számára.

Martina Zvěřinová
CEO of Citfin



5

Hozzászólás

A Citfin továbbra is nagyszerű eredményekkel folytatja 
és az értéke idővel csak növekszik. Ezt a tavaly elért 
gazdasági eredményeink is bizonyítják. A teljes 
forgalom 20% -kal 184 milliárd Kč-ra nőtt. Kéz a kézben 
növekedett az elvégzett fizetési műveletek száma is. 
Tavaly több mint 565 ezer belföldi kimenő és beérkező 
kifizetést dolgoztunk fel, külföldi fizetések esetén 
pedig több mint 373 ezer tranzakciót végeztünk el. 
Van egy szám, aminek nagyon örülök, ez az elégedett 
ügyfeleink számának növekedése. Ez 4% növekedett 
és elérte a 16 151 ügyfelet. Hiszem, hogy ez a mutató 
továbbra is növekedni fog és egyre több elégedett 
ügyfelünk lesz. És ez nemcsak a cseh és szlovák piacon 
van így, hanem a magyar és Romániai piacon is, 
ahová 2019 a Citfin International projekt keretjében 
a Citfin megjelent.

A Citfin külföldi piacokra való belépése kapcsán 
új munkatársakkal bővítettük az értékesítési és 
a kereskedési részleget. Magyar és román kollégáink 
mindig készek arra, hogy ügyfeleiknek anyanyelvükön 
maximális szakmai ellátást és támogatást nyújtsanak.

Nem feledkeztünk meg a hazai piacunkról sem, ahogy 
az állandó ügyfeleinkről sem. És hogy közelebb legyünk 
hozzájuk, Brnóban is nyitottunk egy irodát.

Ügyfeleink számára a legkedvezőbb változás 
egy új, ingyenes szolgáltatás bevezetése, amely 
magában foglalja a valuta árfolyam SMS-ben 
történő figyelésének lehetőségét. Ez egy nem kötelező 
árfolyam megfigyelés, amikor az ügyfél eléri a kívánt 
értéket, a Citfin az ügyfél telefonszámára SMS-t küld. 
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi ügyfeleink számára, 
hogy mindig áttekintést kapjanak az árfolyamról. 
A terméket egyre több ügyfél használja, tehát tovább 
fejlesztjük, és már más módszereket is kidolgozunk 
az ügyfelek gyors és megbízható tájékoztatására 
a piaci helyzetről.

A Citfin mindig is az ügyfelekkel fennálló személyes 
kapcsolatok elmélyítésére alapoz, és nagyon örülök 
annak, hogy ez volt a helyzet tavaly is. Számos 
társadalmi rendezvényt is készítettünk ügyfeleink 
számára, hogy személyesen és nem hivatalos 
kereteken belül is találkozzunk velük. A legfontosabb 
események a „Na stojáka” esték és a Jára Cimrman 
Žižkov Színház színházi előadása volt. Mindkét esemény 
pozitív választ kapott, ezért szeretnénk hasonló 
szellemben folytatni a jövőben is.

2020-ban is tervezzük az üzleti tevékenység fejlesztését. 
Szeretnénk az állandó ügyfeleink kényelmét 
és elégedettségét növelni. Nagyon büszke vagyok 
a tavalyi év közösen elért eredményeire.

Ing. Dagmar Kubíková, MBA 
CSO of Citfin



Legfontosabb 
információk
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Az Ön 
devizaszakértője
A vállalkozók és cégek számára kínálunk megoldásokat a külföldi fi zetési kapcsolataikhoz és devizaszolgáltatás- 
igényeikhez. Itt vagyunk, ha külföldi valutát szeretne előnyös árfolyamán vásárolni vagy értékesíteni illetve, 
hogy meggyorsítsuk és olcsóbbá tegyük a külföldi fi zetéseket. 

Miért érdemes a Citfinnel kereskedni?

Citfin licenc

Mindig megtaláljuka 
megoldást

Az idegen devizanemek 
szakértői vagyunk, 

ezérta nem standard 
igényekkel is 

megbirkózunk. 

Szuperek vagyunk
Ezt mondják rólunk 

az ügyfeleink. 
Az egyéni hozzáállást 

érdeklődéssel és 
kellemes légkörrel 

egészítjük ki.

Nem teszünk 
különbséget

Velünk a kisvállalkozó 
is eléri a nagyvállalati 

kényelmi 
szolgáltatásokat. 

CSOPORTJÁBA 
KERÜLT 

Hosszútávon a cégünk 
legmegbízhatóbb  
pénzügyilek stabil.

Jelentős Citfin tagság

ADET
A Citfin a devizapiaci szövetség alapító tagja, amely 
a Cseh Köztársaságban működő, vezető, nem banki 
devizakereskedők szakmai szövetsége. 

ADZ
A Citfin a Hitelszövetkezetek szövetségének tagja, 
amely a cseh pénzszövetkezeti szektort képviseli.

CERTIS
A Citfin a Cseh Nemzeti Bank bankközi fi zetési 
kapcsolatrendszerének tagja, 2060-as hozzárendelt 
bankkóddal. 

SEPA
A Citfin a SEPA egységes fi zetési terület teljes 
jogú tagja, ügyfelei számára pedig készpénz 
nélküli pénzátutalási lehetőséget kínál euróban, 
ugyanolyan módon és ugyanolyan feltételekkel, 
akár belföldi, akár nemzetközi fi zetésről van szó. 

SWIFT
A Citfin a SWIFT pénzügyi intézmények globális 
kommunikációs hálózatának része. A tagság 
lehetővé teszi a Citfi n számára, hogy minden típusú 
nemzetközi fi zetési tranzakciót gyorsan 
és hatékonyan hajtson végre. 

a Cseh Nemzeti Bank pénzintézeti 
tevékenység végzésére feljogosító 

engedélye 
  

Cseh Nemzeti Bank 
értékpapír-kereskedői engedély 

megszerzése  
 

határidős devizaügyletek 
lebonyolítását engedélyező Cseh 

Nemzeti Bank devizaengedély 
megszerzése a Citfin által



Termékek 
és szolgáltatások
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Termékek 
és szolgáltatások

Devizaváltás
• kedvező árfolyamok
• költségcsökkentés és -optimalizálás
• devizajelentések, telefonos konzultáció
• egyéni megközelítés az ügyfelek 

számára

EASY több pénznemű számla
• kimenő eurós kifizetések csak 2 CZK-ért
• ingyenes beérkező külföldi 

és belföldi befizetések
• ingyenes számlavezetés 30 valutában
• előnyös árfolyam korlátozások nélkül
 

Határidős ügyletek
• biztosítás az árfolyam kockázatok ellen

• kereszt határidős ügyletek  
CZK részvétel nélkül

• a hitelgarancia hossza két évre előre
• a forwardszerződés megkötésének 

alacsony korlátai 10 000 EUR-tól vagy 
10 000 USD-től

 

BankServis
• internetes banki tevékenységeink 

tökéletesen biztosítottak
• felhasználóbarát
• áttekinthető és intuitív
• a nap 24 órájában, az év 365 napján 

hozzáférhető
 

Deviza számológép
• az árfolyammegtakarítások 

kiszámítása gyorsan és átláthatóan
• információk a kiválasztott 

valutapárok időbeli alakulásáról
• 16 kiválasztott valuta és valutapárok 

kombinációja egy helyen

Online Devizaváltás
• önálló kereskedés lehetősége
• váltás anélkül, hogy kapcsolatba 

kellene lépniea dealinggel telefonon 
keresztül

• könnyedén végezhet spot 
csereügyleteket CZK-ban, EUR-ban, 
USD-ben, CHF-ben, GBP-ben, 
PLN-ben,RON-ban és HUF-ban

• ONLINE egyéni árfolyam
 

Nemzetközi fizetések 
• költségek csökkentése a kimenő 

és bejövő külföldi fizetések díjait 
illetően

• fizetési megbízások egyszerű 
leadásaa BankServis-en keresztül

• fizetési megbízások telefonos leadási 
lehetőségea telefonos bankon 
keresztül

• a fizetéseket gyorsan és 
biztonságosan hajtjuk végre 

Deviza Order
• automatikus árfolyamfigyelés
• automatikus váltás az Ön által 

kívánt árfolyamra
• a hét 5 napján, 24 órában-alacsony 

limitek az Order létrehozásához 
ár10.000 eurótól vagy 10.000 amerikai 
dollártól 
 

Árfolyamfigyelés SMS-ben
• az árfolyam nem kötelező érvényű 

nyomon követése vállalkozók és 
vállalatok számára

• amikor eléri a kívánt árfolyam 
értéket, SMS-t küldünk 
a mobiltelefonra

• több szintű árfolyamfigyelés 
különböző valutapárokban

• egyszerűen és ingyenesen
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A Citfin kiválasztott gazdasági 
mutatóinak alakulása

2010 2012 2013 20142011 2016 20172015

178,8
157,3

108,8
115,9

143,1 146,8

103,299,5

2018

154,0

2019

184,5

259
290 300

161

254
188

118

65

2010 2012 2013 20142011 2016 20172015 2018

327

2019

373

A végrehajtott külföldi fizetési 
műveletek száma, ezrekben

Csereügyletek forgalma, 
milliárd CZK

A végrehajtott belföldi fizetési 
műveletek száma egy év alatt, ezrekben

422 435
357

293

2013 2014 2016

519

20172015

516

2018

565

2019

Adat: 31/ 12/ 2019.
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A Citfin kiválasztott gazdasági 
mutatóinak alakulása
Adat: 31/ 12/ 2019.

Mérlegfőösszeg, milliárd CZK

Tőkemegfelelés

2012 2013 201520142011

532

813

1 103

1 573

2 306

2017

2 402

2016

2 154

2018

2 534

3 069

2019

2012 2013 201520142011

35 % 33 %

23 % 22 % 25 %

2017

24 %

2016

28 % 25 %

2018

27 %

2019

12 788
13 633

8 960

11 278
10 306

7 818
6 457

2010 2012 2013 20142011 2016 20172015

14 774

2018

15 521 16 151

2019

Elégedett ügyfél
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2019-es év legfon-
tosabb eseményei
Árfolyamfigyelés SMS-ben
Lehetővé tettük ügyfeleink számára az árfolyamfigyelést SMS-ben. 
A termék elsősorban azoknak az ügyfeleknek van tervezve, akik a piaci 
árfolyamról gyorsan és könnyen szeretnének informálódni. Abban 
az esetben, ha a valuta árfolyam eléri a kívánt határszintet, az ügyfél 
mobiltelefonjára automatikusan SMS lesz küldve. A Citfin ingyenesen 
és kötelezettség nélkül kínálja ezt a szolgáltatást.

Irodát nyitottunk Brnóban
A moráviai ügyfeleink számára Brnóban megnyitottuk az irodánkat. 
Kibővítettük lehetőségeinket és lehetővé tettük ügyfeleinknek
a szerződések aláírását vagy követelményeik megoldását a Cseh 
Köztársaság második legnagyobb városában is.

Tőkepiac II.
A Citfin kiválasztott alkalmazottjai, akik a deviza forward vagy 
a deviza swap kereskedésekre szakosodtak, sikeresen teljesítették 
a ČNB szükséges tesztjét. A cél az volt, hogy megerősítsék a határidős 
értékpapírokkal kapcsolatos ismereteiket és eleget tegyenek 
a 14b§ 256/2004.sz. módosított törvénycikkely követelményeinek. 
Ez bizalmat ad az ügyfeleknek a szakemberek által nyújtott információk 
pontosságáról.

Citfin International
A 2019 év folyamán magyarul és románul beszélő kollégákkal 
szélesítettük ki a Citfin csapatját. Az új piacokon aktívak vagyunk az új 
ügyfelek megszerzésében, és ezért a honlapunkat és a BankServis-t 
a külfüldi ügyfeleink részére az anyanyelvükön indítottuk el.

Szénlábnyom
Úgy döntöttünk, hogy számba vesszük a Citfin által kibocsátott 
üvegházhatású gázokat. A környezetre és a fenntartható fejlődésre 
gyakorolt negatív hatások semlegesítése érdekében támogattuk 
a hársfasor kiültetését.

CSR Alap és jótékonyság
Bevezettük a CSR Alapot (Corporate Social Responsibility Fund). 
Ez egy a Citfin pénzeszközök alapjai közül, amelyik a társaságon 
kívül, különösen a szabadidős tevékenységek támogatásának 
és alkalmazottaink érdekeit szolgálja. A CSR Alapon keresztül 
támogatjuk a nonprofit szervezetek tevékenységeit az alkalmazottaink 
közvetlen részvételével vagy érdekeltségeik által. A 2019-es 
évben 300 000 CZK összegben támogattunk jótékonysági projekteket. 

AAA - LEGJOBBAK KIVÁLÓ
A 2019   -as évre újból megkaptuk a rendkívül rangos CZECH Stability 
AWARD értékelést. A Citfin hosszú távú értékelés alapján szerezte meg 
pénzügyi és nem pénzügyi fizetőképességének pozitív tendenciáját.

Citfin API
Az EP és az EU Tanácsa által rövidített PSD2 irányelv alapján létrehoztuk 
egy új Citfin API szolgáltatást. Ennek köszönhetően az ügyfeleink 
a harmadik félnek is hozzáférést biztosítanak a számlájukhoz.

BankServis kivonat
A BankServisben a kivonattal kapcsolatban új funkcionalitást vezettünk 
be. 2019-től az ügyfeleink az internetes banki szolgáltatásban 
egyszerűen kérelmezhetik a napi, heti vagy havi alapú kivonatok 
elküldését; akár CSV formátumban is.



Pénzügyi 
eredmények 
Citfin - Finanční trhy, a.s.
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Mérleg
Citfin - Finanční trhy, a.s.

(ezer CZK) 2019 2018 2017

ÖSSZES ESZKÖZÖK 587 159 476 879 458 617

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 089 2 210 2 204

Hosszú lejáratú immateriális javak   1 567 1 349 678

Hosszú lejáratú materiális eszközök 521 860 1 525

Hosszú lejáratú pénzügyi eszközök 1 1 1

FOLYÓ ESZKÖZÖK 584 869 474 311 455 955

Rövid lejáratú követelések 35 132 30 405 24 460

Pénzügyi eszközök 549 737 443 906 431 495

IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 201 359 459

2019 2018 2017

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGEK 587 159 476 879 458 617

SAJÁT TÖKE 142 234 116 806 88 074

Alaptöke 22 000 22 000 22 000

Nyereségtartalék 4 400 4 400 4 184

Előző évek áthozott gazdasági eredménye 90 406 61 674 42 675

A folyó számviteli időszak gazdasági eredménye 25 429 28 732 19 216

HOSSZÚ JEJÁRATÚ KÜLSŐ FORRÁSOK 0 0 0

RÖVID LEJÁRATÚ KÜLSŐ FORRÁSOK 444 901 359 799 370 242

IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 24 275 301
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Eredménykimutatás

(ezer CZK) 2019 2018 2017

PÉNZÜGYI EREDMÉNY 71 458 81 085 71 263

Kamatok -102 -14 -9

Részesedésből származó bevétel 53 2 064 0

Díjak -579 -2 247 -2 159

Deviza műveletek 72 085 81 282 73 431

Egyéb működési jövedelmek 939 397 616

Egyéb működési költségek 0 40 76

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 17 234 23 558 28 120

Bérek költségei 12 850 16 767 19 943

Társadalombiztosítási és egészségbiztosítási költségek 4 384 6 791 8 177

Egyéb igazgatási költségek 22 429 20 971 18 510

Tárgyi eszközök és követelések értékcsökkenése 1 240 1 173 1 192

Rendkívüli eredmény 0 0 0

ADÓZÁS ELŐTTI GAZDASÁGI EREDMÉNY 31 494 35 740 23 982

Jövedelemadó 6 065 7 008 4 766

A PÉNZÜGYI ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGI EREDMÉNY 25 429 28 732 19 216

Citfin - Finanční trhy, a.s.



Pénzügyi 
eredmények 
Citfin, spořitelní družstvo 
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Mérleg
Citfin, spořitelní družstvo

(ezer CZK) 2019 2018 2017

ÖSSZES ESZKÖZÖK 2 849 686 2 360 398 2 176 150

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 037 8 796 4 674

Hosszú lejáratú immateriális javak   2 649 2 612 2 115

Hosszú lejáratú materiális eszközök 5 388 6 184 2 559

Hosszú lejáratú pénzügyi eszközök 0 0 0

FOLYÓ ESZKÖZÖK 2 841 178 2 349 083 2 171 253

Rövid lejáratú követelések 83 452 86 727 71 723

Pénzügyi eszközök 2 757 726 2 262 356 2 099 530

IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 471 2 518 223

2019 2018 2017

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGEK 2 849 696 2 360 398 2 176 150

SAJÁT TÖKE 67 837 66 166 72 612

Alaptöke 62 211 61 879 61 429

Nyereségtartalék 4 102 4 081 3 291

Előző évek áthozott gazdasági eredménye 0 0 0

A folyó számviteli időszak gazdasági eredménye 1 524 206 7 892

HOSSZÚ JEJÁRATÚ KÜLSŐ FORRÁSOK 0 0 0

RÖVID LEJÁRATÚ KÜLSŐ FORRÁSOK 2 781 859 2 293 246 2 103 265

IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 986 273
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(ezer CZK) 2019 2018 2017

PÉNZÜGYI EREDMÉNY 82 023 68 577 62 574

Kamatok 39 236 15 545 3 881

Díjak 3 151 4 667 5 903

Deviza műveletek 39 636 48 365 52 790

Egyéb működési jövedelmek 225 183 201

Egyéb működési költségek 102 100 100

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 51 007 41 986 33 704

Bérek költségei 38 034 31 381 25 214

Társadalombiztosítási és egészségbiztosítási költségek 12 973 10 604 8 491

Egyéb igazgatási költségek 25 599 24 070 18 305

Tárgyi eszközök és követelések értékcsökkenése 3 256 2 104 771

Rendkívüli eredmény 0 0 0

ADÓZÁS ELŐTTI GAZDASÁGI EREDMÉNY 2 285 502 9 894

Jövedelemadó 761 296 2 001

A PÉNZÜGYI ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGI EREDMÉNY 1 524 206 7 892

Eredménykimutatás
Citfin, spořitelní družstvo
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Kapcsolatok

Citfin - Finanční trhy, a.s. 
Radlická 751/113e, 158 00 Prága 5 – Jinonice
Statisztikai azonosító: 250 79 069, adószám: CZ25079069
Bankkapcsolat: Citfin
Számlaszám: 1002091/2060
Bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon mint 
cégbíróságon, B szakasz 4313 lajstromszámon
GIIN Citfin FT: PRDZKH.99999.SL.203
LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23
 

Citfin, spořitelní družstvo
Radlická 751/113e, 158 00 Prága 5 – Jinonice 
Statisztikai azonosító: 257 83 301
adószám: CZ25783301
Bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon mint 
cégbíróságon, Dr, szakasz 4607
Bankkapcsolat: Citfin
Számlaszám: 1002083/2060
GIIN Citfin SD: F7TPN5.99999.SL.203
LEI: 2138007WKF5CM2EUM824

Üzleti osztály
információk szolgáltatásokról, szerződéskötésekről 
és szerződésmódosításokról
 +420 234 092 041
 hungary@citfin.cz

Dealing
devizaüzletek kötése, aktuális árfolyamok jegyzése, 
piacfejlődéssel kapcsolatos konzultációk
 +420 234 092 077
 hungary@citfin.cz

Middle Office
fizetésfeldolgozás
 +420 234 092 077
 hungary@citfin.cz

Call Centre
Internet Banking, Phonebanking, kifizetések vizsgálata, 
műszaki támogatás
 +420 234 092 077
 hungary@citfin.cz



Citfin - Finanční trhy, a.s.
Citfin, spořitelní družstvo

Radlická 751/113e, 158 00 
Prága 5 – Jinonice

 +420 234 092 077
 hungary@citfin.cz

 +420 234 092 077

www.citfin.cz
www.citfin.sk 
www.citfin.hu 
www.citfin.ro 
www.citfin.eu


