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Bevezetés

Tisztelt részvényesek, üzleti partnereink és kollégák!
A 2021-es év a cseh korona számára a megerősödés
jegyében telt. Míg januárban a hazai devizánk
26,30 EUR/CZK árfolyamon mozgott, decemberben
ez az árfolyam kevesebb, mint 24,80 EUR/CZK volt.
A cseh korona erősödése a belföldi gazdaság javuló
kondícióinak és elsősorban annak a ténynek a javára
írható, hogy a Cseh Nemzeti Bank megkezdte a 2T
REPO alapdíjszabás emelését. A devizafeltételek első
megszorítása júniusban 0,5%-os volt, majd az ezt
követő negyedévben fokozatosan emelkedett egészen
a decemberi 3,75%-ig. A Cseh Nemzeti Bank így reagált
azokra az inflációs nyomásokra, amelyek minden
országban megjelentek, Csehországot is ideértve.
A növekvő árak a cseh gazdasági viták legfőbb
témájává váltak. 2021 decemberében a drágulás üteme
elérte a 6,6%-ot, míg a további hónapok várakozásai
további meredek áremelkedéseket jeleztek.
A belföldi gazdaság árfogó képe ugyanakkor 2021-ben
tisztességes volt. A munkanélküliségi ráta novemberben
3,3% alá csökkent. Ezen a téren Csehország az abszolút
csúcstartónak bizonyult az egész EU-ban. A munkahelyi
piac
részletesebb
vizsgálata
azonban
azzal
a kedvezőtlen ténnyel szembesített, hogy a szabad
munkahelyek növekvő száma és az álláskeresők
csökkenő száma a jövőben kellemetlen nyomásnak
teszi ki a munkáltatókat a bérköltségek felfelé változása
miatt. A Cseh Köztársaság 2021-es üzleti mérlege nem
mutatott túl jó eredményeket, és az év nagy részében
deficites volt. A legrosszabb hónap az augusztus volt,
amikor a mérleg -28 milliárd cseh koronára esett vissza.
Az év második fele sem alakult jól a hazai iparban,
amely ebben az időszakban a zéró növekedés határán
mozgott.
Az egész világnak 2021-ben a COVID-19 több hullámával
is szembe kellett néznie, ami nemcsak a deviza piacon
okozott folytonos változásokat. A dollár a koronával
szemben egész évben a két koronás sávban a 20,70
– 22,70 USD/CZK árfolyamon hullámzott. Az év végén
az egyes gazdaságok lassan beindultak kéz a kézben
a „covid” kormánymegszorítások feloldásával, bár
pandémiás helyzet világszerte kedvezőtlen hatású volt.
Oroszország támadása Ukrajna ellen 2022 elején
rendkívüli módon befolyásolta a piac minden ágazatát.
Február és március fordulóján a korona 26,00 EUR/
CZK árfolyam közelébe zuhant. Ezen a szinten hajtott
végre intervenciós beavatkozást a Cseh Nemzeti Bank,
amivel sikerült a belföldi devizát ismét kedvezőbb
értékre erősíteni. Az orosz agresszió következménye
a kőolaj, a gáz, az arany, az ezüst és más árucikkek
árának hatalmas volatilitása - ideértve a devizapiacot

is. A piaci helyzet megnyugvására csak a háború
befejeződése és a napjaikban uralkodó jövőbeli
fejlődésből eredő aggodalom és kockázat csökkenése
esetén számíthatunk.
A Citfin számára a 2021-es év sikeres és egyben jubileumi
év is volt. A társaság ugyanis 25 éves fennállását
ünnepelhette. A mérlegfőösszeg terén megközelítettük
a 3,9 milliárd cseh korona határt, a nyereség tekintetében
pedig elértük a tervezett céljainkat. A Citfin, spořitelní
družstvo (takarékszövetkezet) tőkearányossága elérte
a 27,46%-os jelentősen biztonságos értéket, és a Citfin –
Finanční trhy, a.s. pedig a 489,90%-ot. A Citfin – Finanční
trhy, a.s. mérlegfőösszeg nagyságát a jogszabályi
változás szerinti számítási mód változása határozza
meg. Itt el kell mondani, hogy a tőkearányosság ezen
szintje egészséges, és összhangban áll a Cseh Nemzeti
Bank szabályozási követelményeivel.
A Citfin sikere különösen a munkavállalóink áldozatkész
hozzáállásának köszönhető. Bár a túlnyomó többségük
szinte egész évben nehezített otthoni körülményekben
dolgozott, mégis képesek voltak az ügyfeleknek az
összes pénzügyi szolgáltatás korlátlan nyújtására.
A munkavállalóink teljes fluktuációja sem haladta
meg a 2,18%-ot, és az átlagos munkaviszony több mint
6 évvel meghosszabbodott.
Örülök, hogy a negyedszázados fennállásunk feljogosít
arra, hogy a Citfint stabil piaci társaságként említsük.
Továbbra is hatalmas elköteleződést érzek a dolgozóink,
ügyfeleink és üzleti partnereink iránt, hogy a jövőben is
képesek legyünk fenntartani a nyújtott szolgáltatásaink
magas színvonalát.
Mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy a Citfin gyorsan
és egyértelműen kifejezte az erkölcsi elköteleződését
az orosz agresszióval szemben azzal, hogy Ukrajnának
komoly összegeket küldött az ukrán nagykövetségre
a megtámadott ország részére, amelyet a szükséges
védekezésre fordítanak.
Végül köszönöm az elköteleződésüket, és kívánom,
hogy a 2022-es év is az elképzeléseik szerint alakuljon.
Bízom abban, hogy a 2022-es év vége sokkal örömtelibb
lesz, mint annak a kezdete volt, és a világ továbbra is
biztonságos hely marad a személyes örömeinkre és
üzleti sikereinkre.

Martina Zvěřinová
CEO Citfin
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Hozzászólás

Tisztelt Ügyfeleink!
2021-ben a Citfinben a világjárvány miatt több
szervezeti átalakítást hajtottunk végre. Ezeket óvatosan
alkalmaztuk, a biztonságra és a szolgáltatások
minőségének
és
terjedelmének
fenntartására
vonatkozó maximális tekintettel. Büszke vagyok arra,
hogy sikerült, és sikerült előkészítenünk Önöknek
néhány fontos újdonságot. Ezeket a fejlesztéseket azért
vezettük be, hogy leegyszerűsítsük és kellemesebbé
tegyük Önöknek az együttműködést a Citfinnel.
Sikerült felgyorsítani és kibővíteni a könyvelési
időket a FIO bankban és a Komerční bankában.
Továbbfejlesztettük Önöknek az SMS Árfolyamfigyelés
szolgáltatás további funkcióit. Az Ön által igényelt
árfolyam megadása után egy értesítő SMS-t kap,
ha az adott deviza elérte a megadott árfolyamot
a devizapiacon. Ezzel együtt beállíthatja azt az
árfolyamhatárt, amely bár Önnek a lehető legrosszabb
lehetőség, és a még mindig elfogadható érték. Ha
folyamatos áttekintést szeretne az árfolyam változásról,
megrendelheti az aktuális árfolyamküldést az ön által
érdekelt devizapárról. Számos lehetőségből választhat.
A SMS Árfolyamfigyelés szolgáltatás rendkívüli előnye
a függetlenség és az ingyenes hozzáférés.
Tekintettel a devizák kamatozásának jelentős eltéréseire
a devizapiacon 2021 második felében, lehetőségünk
nyílt a Forward kampány elindítására. Ez figyelmezteti
az ügyfeleinket az előnyös helyzet kihasználásának
lehetőségére a határidős ügyleteknél, ahol a biztosítás
végső forward ára nem elhanyagolható megtakarítást
eredményezhet.

Nem utolsó sorban pedig meg kell említenem az új
honlapunkat www.edevizy.cz. A tőlünk megszokott
deviza értesítések lényeges részét erre a portálra
helyeztük át. Minden nap új devizapiaci hírekkel,
az aktuális események cikkeivel, elemzésekkel,
és a makrogazdasági adatok kommentárjaival,
a devizapárok részletes grafikonjaival és egyéb
gazdasági információkkal érkezünk, amelyek fontosak
lehetnek az üzletéhez.
A gazdasági eredmények szempontjából a nehéz
időszakban is biztosítottuk a társaság növekedését.
Az elégedett ügyfeleink száma 17 538-ra bővült.
Összesen 630 ezer beérkező és kimenő fizetést
teljesítettünk, illetve 367 ezer külföldi fizetésünk történt.
A váltóügyletek teljes forgalma elérte a 185 milliárd
cseh koronát.
A 2021-es év azt mutatta, hogy a COVID-19 még sokáig
velünk lesz, de mindannyian bízunk abban, hogy
a hétköznapi életre gyakorolt hatásai csökkennek.
Sem az aktuális gazdasági, sem a politikai helyzet
nem túl kecsegtető, hiszen a világ most számos
kihívással kénytelen szembenézni. Bízom abban, hogy
mindennel tisztelettel szembenézünk, erősebben és
öntudatosabban jövünk ki a nehéz helyzetekből.
Végül engedjék meg, hogy megköszönjem az ügyfeleink
bizalmát és elhivatottságát, a dolgozóink áldozatos
munkáját a nehéz időszakban, és az üzleti partnereink
támogatást, és örülök a további üzleti sikereknek. Ezzel
együtt kívánok sok sikert 2022-ben is a személyes és
a munkahelyi életben.
Ing. Dagmar Rottová, MBA
CSO Citfin
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Legfontosabb
információk

Az Ön
devizaszakértője
A vállalkozók és cégek számára kínálunk megoldásokat a külföldi fi zetési kapcsolataikhoz és devizaszolgáltatásigényeikhez. 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?

Mindig megtaláljuka
megoldást

Az idegen devizanemek szakértői
vagyunk, ezérta nem standard
igényekkel is megbirkózunk.

Szuperekvagyunk

Nem teszünk különbséget

Cseh Nemzeti Bank
értékpapír-kereskedői engedély
megszerzése

határidős devizaügyletek
lebonyolítását engedélyező Cseh
Nemzeti Bank devizaengedély
megszerzése a Citfin által

Ezt mondják rólunk az ügyfeleink.
Az egyéni hozzáállást érdeklődéssel
és kellemes légkörrel egészítjük ki.

Velünk a kisvállalkozó is eléri
a nagyvállalati kényelmi
szolgáltatásokat.

Citfin licenc

a Cseh Nemzeti Bank pénzintézeti
tevékenység végzésére feljogosító
engedélye

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.
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Termékek
és szolgáltatások

Termékek
és szolgáltatások
Devizaváltás
•

kedvező árfolyamok

•

devizajelentések, telefonos konzultáció

•

egyéni megközelítés az ügyfelek

•

költségcsökkentés és -optimalizálás

számára

EASY több pénznemű számla
•

kimenő eurós kifizetések csak 2 CZK-ért

•

ingyenes beérkező külföldi
és belföldi befizetések

•

ingyenes számlavezetés 28 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

www.eDevizy.cz
•
•
•

devizapárok széles skálája
áttekinthető grafikonokban

gazdasági elemzések, cikkek,
kommentárok és érdekes információk
az üzlete számára
a legfontosabb csehországi Bank
árfolyamainak áttekintése

Online Devizaváltás
•

önálló kereskedés lehetősége

•

váltás anélkül, hogy kapcsolatba kellene
lépniea dealinggel telefonon keresztül

•

könnyedén végezhet spot
csereügyleteket CZK-ban, EUR-ban, USDben, 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

•

a hét 5 napján, 24 órában-alacsony
limitek az Order létrehozásához ár10.000
eurótól vagy 10.000 amerikai dollártól

•

automatikus váltás az Ön által kívánt
árfolyamra

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

Árfolyamoldalak és deviza
árfolyamok
•

áttekintő információk a következő
devizákról: EUR, USD, GBP, PLN, HUF, RUB

•

Az EURCZK, USDCZK, GBPCZK, PLNCZK
devizapárok predikciója

•

rendszeres események a devizapiacról

Deviza számológép
•

az árfolyammegtakarítások
kiszámítása gyorsan és átláthatóan

•

információk a kiválasztott
valutapárok időbeli alakulásáról

•

16 kiválasztott valuta és valutapárok
kombinációja egy helyen
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2021-es év legfontosabb
eseményei
A Citfin a fennállása 25. évét
ünnepelte
1996. szeptember 27-én indult útjára a CITCO –
Finanční trhy a.s. nevű ambiciózus cég. Két évvel
később, néhány dolgozóval megszerzi az első
szükséges engedélyeket a Cseh Nemzeti Banktól,
amelyek feljogosítják a devizaváltásra a céges
ügyfelek számára. A cég fokozatosan növekszik, és
újabb engedélyeket, munkavállalókat, lehetőségeket
és víziókat szerez. Az új évezred küszöbén a közepesen
nagy CITCO megkapja a határidős ügyletekre az
engedélyt, amivel a nyújtott szolgáltatások köre
jelentősen kibővül.
Az idő tovább telik, és a CITCO újabb ügyfeleket szerez,
bővíti a csapatát, és fokozatosan kulcsfontosságú
piaci szereplővé válik a devizaváltási piacon,
illetve az országban elsőként szerez engedélyt az
árfolyamkockázattal szembeni biztosításra. A cégek
számára nekünk köszönhetően világossá vált, hogy
egy semmiből épült tisztán cseh gyökerű cég is
kínálhat magas minőségű és szofisztikált termékeket
a pénzpiac világában, képes sok mindenben
túlhaladni a nemzetközi bankokat. Az elégedett
ügyfelek száma rohamosan emelkedik.
A 2008 az egész világot sújtó pénzügyi válság éve,
amely fokozatosan csúcsosodik ki a gazdasági
válságba. Ugyanebben az évben jön létre
a takarékszövetkezetünk, amely meghatározó
szerepet tölt be a jövőben a fejlődésünkben.
A CITCO – Finanční trhy a.s. új épületbe költözött
Prága Nové Butovice negyedében, ahol máig
a székhelye található.
Két évvel később két fontos mérföldkőhöz érkeztünk.
Az egyik az új márkanév, a ma is használatos
Citfin – Finanční trhy, a.s. A másik, hogy a Citfin,
takarékszövetkezet megkezdi az EASY multidevizás
számlaszolgáltatását, amely máig egyedülálló
a bankpiacon. Rendkívül ügyes ötletnek bizonyult 28
különböző globális deviza egyetlen bankszámlán,
amely
megkönnyíti
és
hatékonyabbá
teszi
a cégeknek az életet.
A következő évtizedben a Citfin fokozatosan első
számú szereplővé vált a cseh nem banki szektorban
a devizaváltások és a külföldi fizetési kapcsolatok
ágazatában. A ma is rendkívül stabil, tisztán cseh és
sikeres cég csaknem 100 munkavállalót foglalkoztat.
A váltóügyletek teljes forgalma 2021-ben elérte
a tiszteletre méltó 185 milliárd cseh koronát. Nem
egész egy millió fizetési tranzakciót teljesítettünk, és
a szolgáltatásainkat immár 17 500 elégedett ügyfelünk
veszi igénybe.
Negyed évszázad már egy komoly évszám, amelynek
köszönhetően elég tapasztalatot gyűjthettünk,

emellett nem veszítettük el a könyörtlenségünket
és a jó ötletek iránti fogékonyságunkat, amelyet
az ügyfeleink is értékelnek. Már 25 éve változtatjuk
a devizapiacot, és a történetünk folytatódik.

www.edevizy.cz
Ez egy új információs portál, amely az aktuális
helyzetekről és a fontos gazdasági témákról kínál
érdekes cikkeket, véleményeket, kommentárokkal
jelentkezik a friss makroökonómiai adatokról belföldről
és külföldről egyaránt. A portál elválaszthatatlan
része a csehországi gazdasági adatok, a díjszabások
és a Cseh Nemzeti Bank árfolyamainak áttekintése.
Nem utolsó sorban a portál a devizapárok széles
választékát kínálja grafikonok formájában.

Árfolyamfigyelés SMS-ben
Ennek a kötetlen szolgáltatásnak köszönhetően,
amely 2021-ben számos fejlesztésen esett át, már
nem kell figyelnie az árfolyamokat. Elég beállítani
az árfolyamfigyelést, és amint elérjük az Ön által
igényelt árfolyamot, SMS-t kap a mobiljára. Ezzel
együtt a szolgáltatás keretében beállíthatja azt
az árfolyamhatárt, amely bár Önnek a lehető
legrosszabb lehetőség, de még mindig elfogadható
érték. Az aktuális árfolyamokat rendszeresen
megkaphatja a kiemelt napon és órában. Ingyenes
szolgáltatás.

Gyakoribb elszámolás
A FIO bankban és a Komerční bankában felgyorsítottuk
és kibővítettük a könyvelési idők lehetőségeit.

Forwardok előleg nélkül akár 30
napra
Továbbfejlesztettük az Önök kedvenc termékét,
amelynek köszönhetően rögzítheti az árfolyamot
a Forward határidős ügyletek révén akár tíz napra
előre, előleg nélkül. Most pedig akár már egy hónapra
előre rögzítheti a napi árfolyamot, előleg nélkül.

A Treasury vonalak gyorsabb
jóváhagyása
Jelentősen csökkentettük a Treasury vonalak
jóváhagyási folyamatát, ami a gyakorlatban annyit
jelent, hogy ha az ügyfél az üzleti osztály révén Treasury
vonal kirendelését kéri, a Citfin legkésőbb a következő
munkanapon kiadja a nyilatkozatát. A Treasury vonal
a Forward és a Swap határidős ügyletek teljesítésére
szolgál a kezdeti előleg befizetése nélkül.
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A Citfin kiválasztott gazdasági
mutatóinak alakulása
Adat: 31/ 12/ 2021

Csereügyletek forgalma,
milliárd CZK
184,9

184,7

2019

2020

2021

373

351

367

2019

2020

2021

184,5

99,5
2010

103,2
2011

108,8

2012

115,9

2013

143,1

2014

178,8

157,3

2015

2016

146,8

154,0

2017

2018

300

327

2017

2018

A végrehajtott külföldi fizetési
műveletek száma, ezrekben

161

188

254

290

259

118
65
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A végrehajtott belföldi fizetési
műveletek száma egy év alatt, ezrekben
631
565

293
2013

357

2014

422

435

2015

2016

519

516

2017

2018

2019

574

2020

2021
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A Citfin kiválasztott gazdasági
mutatóinak alakulása
Adat: 31/ 12/ 2021

Elégedett ügyfél

6 457

2010

7 818

2011

8 960

2012

10 306

2013

11 278

2014

12 788

2015

13 633

14 774

15 521

2017

2018

2016

16 151

16 839

2019

2020

Mérlegfőösszeg,
milliárd CZK
3 573

17 538

2021

3 871

3 069

2 306

2 154

2015

2016

2 402

2 534

1 573
1 103
532
2011

813

2012

2013

2014

2017

2018

2019

2020

2021
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Pénzügyi
eredmények

Citfin - Finanční trhy, a.s.

Mérleg
Citfin - Finanční trhy, a.s.

2021

2020

2019

698 918

696 664

587 393

1 746

3 152

2 089

Hosszú lejáratú immateriális javak

818

1 769

1 543

Hosszú lejáratú materiális eszközök

927

1 383

545

1

1

1

696 669

693 066

585 103

35 985

37 550

35 366

660 684

655 516

549 737

503

446

201

2021

2020

2019

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGEK

698 918

696 664

587 393

SAJÁT TÖKE

149 528

138 154

142 234

22 000

22 000

22 000

Nyereségtartalék

4 400

4 400

4 400

Előző évek áthozott gazdasági eredménye

111 754

104 064

90 406

11 374

7 690

25 429

0

0

0

549 146

558 483

445 135

244

26

24

(ezer CZK)
ÖSSZES ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Hosszú lejáratú pénzügyi eszközök
FOLYÓ ESZKÖZÖK
Rövid lejáratú követelések
Pénzügyi eszközök
IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Alaptöke

A folyó számviteli időszak gazdasági eredménye
HOSSZÚ JEJÁRATÚ KÜLSŐ FORRÁSOK
RÖVID LEJÁRATÚ KÜLSŐ FORRÁSOK
IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
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Eredménykimutatás
Citfin - Finanční trhy, a.s.

2021

2020

2019

77 491

70 472

71 458

-137

-204

-102

0

393

53

Díjak

-1 501

-1 444

-579

Deviza műveletek

79 128

71 727

72 085

Egyéb működési jövedelmek

991

676

939

Egyéb működési költségek

46

86

0

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

42 765

30 380

17 234

Bérek költségei

31 390

22 706

12 850

11 375

7 675

4 384

26 278

23 322

22 429

1 457

1 470

1 240

-6 398

6 398

0

0

0

0

14 333

9 491

31 494

Jövedelemadó

2 959

1 801

6 065

A PÉNZÜGYI ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGI EREDMÉNY

11 374

7 690

25 429

(ezer CZK)
PÉNZÜGYI EREDMÉNY
Kamatok
Részesedésből származó bevétel

Társadalombiztosítási és egészségbiztosítási költségek
Egyéb igazgatási költségek
Tárgyi eszközök és követelések értékcsökkenése
Provizionálás és más tartalékok használata
Rendkívüli eredmény
ADÓZÁS ELŐTTI GAZDASÁGI EREDMÉNY
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Pénzügyi
eredmények

Citfin, spořitelní družstvo

Mérleg
Citfin, spořitelní družstvo

2021

2020

2019

3 171 893

3 368 970

2 864 035

4 397

6 913

8 037

Hosszú lejáratú immateriális javak

1 521

3 200

2 649

Hosszú lejáratú materiális eszközök

1 764

3 714

5 388

1 112

0

0

3 167 076

3 361 676

2 855 527

88 341

109 772

97 776

3 078 735

3 251 904

2 757 751

420

381

471

2021

2020

2019

3 171 893

3 368 970

2 864 035

SAJÁT TÖKE

123 467

101 325

67 826

Alaptöke

95 650

82 443

62 211

5 715

4 285

4 091

Előző évek áthozott gazdasági eredménye

13 108

0

0

A folyó számviteli időszak gazdasági eredménye

8 994

14 597

1 524

155

0

0

3 048 251

3 267 645

2 796 208

21

0

0

(ezer CZK)
ÖSSZES ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Hosszú lejáratú pénzügyi eszközök
FOLYÓ ESZKÖZÖK
Rövid lejáratú követelések
Pénzügyi eszközök
IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGEK

Nyereségtartalék

HOSSZÚ JEJÁRATÚ KÜLSŐ FORRÁSOK
RÖVID LEJÁRATÚ KÜLSŐ FORRÁSOK
IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
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Eredménykimutatás
Citfin, spořitelní družstvo

2021

2020

2019

74 834

82 308

82 023

Kamatok

10 786

32 806

39 236

Díjak

5 365

4 436

3 151

58 683

45 066

39 636

Egyéb működési jövedelmek

741

75

225

Egyéb működési költségek

761

100

102

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

27 289

34 774

51 007

Bérek költségei

20 261

25 866

38 034

Társadalombiztosítási és egészségbiztosítási költségek

7 028

8 908

12 973

Egyéb igazgatási költségek

23 571

25 657

25 599

Tárgyi eszközök és követelések értékcsökkenése

3 063

3 665

3 256

0

0

0

7 795

0

0

13 096

18 186

2 285

4 102

3 590

761

8 994

14 597

1 524

(ezer CZK)
PÉNZÜGYI EREDMÉNY

Deviza műveletek

Provizionálás és más tartalékok használata
Rendkívüli eredmény
ADÓZÁS ELŐTTI GAZDASÁGI EREDMÉNY
Jövedelemadó
A PÉNZÜGYI ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGI EREDMÉNY
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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
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