V

e spoleãnosti Citibank a. s. jsme pfiesvûdãeni
o tom, Ïe jedin˘m smyslem na‰ich obchodních
aktivit je vybudování takov˘ch vztahÛ, které
odolají zkou‰ce ãasu.
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Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva

R

ok 1999 byl v˘znamn˘m rokem jak pro ãeskou ekonomiku,
tak pro Citibank a.s. Makroekonomické ukazatele
naznaãily závûrem roku oÏivení ekonomiky. Souãasnû zaãala
tolik potfiebná restrukturalizace, která pfiedstavuje dÛleÏit˘,
byÈ velmi nesnadn˘ krok, nutn˘ k tomu, aby prÛmysl
âeské republiky mohl zaujmout v západní Evropû patfiiãnou
pozici, pokud jde o produktivitu a v˘konnost tohoto sektoru.
Jako nevyhnuteln˘ dÛsledek restrukturalizaãního procesu
se v‰ak v prÛbûhu uplynulého roku projevil v plné mífie pokles
kvality aktiv v bankovním sektoru. Privatizace státem vlastnûn˘ch
bank je dal‰ím dÛleÏit˘m faktorem probíhajícího procesu
restrukturalizace a prodej âSOB, a. s. a âeské spofiitelny, a. s.
byl v tomto ohledu nesmírnû pozitivním prvkem. Celkovû
lze fiíci, Ïe aãkoli pro ekonomiku obtíÏné období je‰tû zdaleka
není pfiekonáno, byly podniknuty konkrétní kroky vedoucí
správn˘m smûrem.

V

kontextu tûchto skuteãností proto s uspokojením
pfiedkládám dosaÏené v˘sledky hospodafiení Citibank a. s.
Na‰e ãisté provozní v˘nosy ve v˘‰i 2,3 miliardy Kã pfiedstavují
pfiedev‰ím obchodní aktivity v oblasti podnikového financování
a obchodování na finanãních trzích. V‰eobecné provozní
náklady ve v˘‰i 969 milionÛ Kã zahrnují znaãn˘ objem investic
na zahájení nové obchodní iniciativy zamûfiené na malé
a stfiední podniky v âeské republice. Tyto investice budou
pokraãovat i v roce 2000 s dÛrazem na segment mal˘ch
a stfiedních podnikÛ a na oblast internetu, elektronického
obchodování a poskytování bankovních sluÏeb drobn˘m
klientÛm. DosaÏen˘ ãist˘ zisk ve v˘‰i 206 milionÛ Kã pak odráÏí
vedle stabilních v˘nosÛ dopad vy‰‰ího objemu investiãních
nákladÛ a konzervativní postoj pfii hodnocení úvûrového
portfolia. Banka ve svém hospodafiení trvale dosahuje v˘sledkÛ,
které splÀují vysoce nároãná kritéria a finanãní ukazatele.
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P

okud jde o rozvoj obchodních aktivit, s velk˘m potû‰ením
mohu konstatovat, Ïe prÛzkum spokojenosti, jenÏ
provádíme kaÏd˘ rok, potvrdil, Ïe tyto aktivity mûly u na‰ich
zákazníkÛ velmi dobrou odezvu. V˘sledky prÛzkumu prokázaly
v˘znamn˘ nárÛst spokojenosti, kter˘ se projevil u v‰ech
hodnocen˘ch kategorií a produktÛ. Dûkujeme zákazníkÛm
za jejich pfiíznivé hodnocení, které nás zároveÀ zavazuje dále
investovat do zkvalitÀování a roz‰ifiování nabídky produktÛ
a sluÏeb. Na‰e iniciativa v oblasti sluÏeb poskytovan˘ch mal˘m
a stfiedním podnikÛm je jediná svého druhu v âeské republice
a ve svém dÛsledku pomÛÏe nejenom samotn˘m mal˘m
podnikÛm, ale rovnûÏ velk˘m spoleãnostem, neboÈ kvalitní
bankovní sluÏby jsou takto poskytovány i jejich dodavatelÛm
a obchodním zástupcÛm. Zahájení internetového bankovnictví
a poskytování sluÏeb v oblasti elektronického obchodování
umoÏní mal˘m firmám vyuÏít potenciál internetu k získání
nov˘ch trhÛ a zákazníkÛ. Ná‰ vztah vÛãi ãeskému finanãnímu
trhu je trval˘ a lze jej
demonstrovat právû objemem
investic v období nejistého
ekonomického prostfiedí
v âeské republice.

Z

ávûrem bych chtûl podûkovat
na‰im zamûstnancÛm za
jejich vynaloÏené úsilí obûtavost,
díky nimÏ se rok 1999 stal dal‰ím
úspû‰n˘m rokem pÛsobení banky.
V roce 2000 stojí pfied Citibank a.s.
v˘znamné úkoly a mne velmi tû‰í,
Ïe se nám dostává podpory právû
od lidí, na kter˘ch nám záleÏí
nejvíce – zákazníkÛ a zamûstnancÛ.

Akshaya Bhargava

1999

1998

1997

1996

1995

Celková aktiva

tis. Kã

54 180 244

39 939 750

41 567 897

30 612 979

25 486 310

Celkové vlastní jmûní

tis. Kã

5 012 644

4 133 400

3 863 852

2 506 297

1 880 295

âisté úrokové v˘nosy

tis. Kã

1 217 215

1 297 529

829 656

585 417

560 983

âist˘ zisk z finanãních operací

tis. Kã

916 718

825 216

1 074 140

500 301

351 619

âisté poplatky a odmûny

tis. Kã

190 566

157 543

71 638

75 605

29 116

Celkové provozní v˘nosy

tis. Kã

2 329 717

2 291 834

1 986 688

1 184 501

1 078 015

Zisk pfied zdanûním a pfied tvorbou
a pouÏitím rezerv a opravn˘ch poloÏek
k úvûrÛm

tis. Kã

1 219 631

1 457 920

1 249 376

810 794

673 397

Zisk pfied zdanûním

tis. Kã

515 840

1 063 006

1 039 907

624 616

534 281

âist˘ zisk

tis. Kã

205 647

711 842

851 782

615 067

465 855

Obchodní místa

poãet

6

6

2

1

1

%

19

15

19

21

18

Finanãní pfiehled

Kapitálová pfiimûfienost
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N

Na‰e hospodafiení

avzdory dramatickému poklesu úrokov˘ch sazeb
a zhor‰ení v úvûrové oblasti byl pro Citibank a. s.
rok 1999 velmi úspû‰n˘. Celkové provozní v˘nosy vzrostly
na 2,3 miliardy Kã vlivem zv˘‰eného objemu transakcí,
kter˘ kompenzoval pokles úrokov˘ch marÏí. Provozní náklady
vzrostly v dÛsledku na‰í investice do obchodních aktivit
skupiny podnikového bankovnictví pro rozvíjející se
spoleãnosti ve v˘‰i 200 milionÛ Kã. S odhlédnutím od této
investice se náklady roku 1999 pohybovaly na úrovni nákladÛ
roku 1998. Vzhledem k tomu se zisk pfied zdanûním a pfied
tvorbou a pouÏitím rezerv a opravn˘ch poloÏek k úvûrÛm
mírnû sníÏil z 1,46 miliardy Kã v roce 1998 na 1,22 miliardy Kã
v roce 1999. Pfiedstavenstvo se s pfiihlédnutím k obecnû
zhor‰enému prostfiedí v oblasti poskytování úvûrÛ rozhodlo
uplatnit konzervativní pfiístup pfii tvorbû rezerv a opravn˘ch
poloÏek a vytvofiilo dodateãné rezervy a opravné poloÏky
na úvûry ve v˘‰i 703,8 milionÛ Kã.

J

ejich v˘‰e byla stanovena na základû vnitfiních konzervativních
kritérií pro klasifikaci pohledávek, které v dostateãné mífie
zaji‰Èují pokrytí jak˘chkoliv pohledávek po splatnosti. Efektivní
daÀová sazba se ve srovnání s minul˘mi lety zv˘‰ila v dÛsledku
rozsáhlé jednorázové tvorby rezerv a opravn˘ch poloÏek v roce
1999, které byly z vût‰í ãásti daÀovû neuznatelné. Pfiedev‰ím
tento konzervativní pfiístup k tvorbû rezerv a opravn˘ch poloÏek
zpÛsobil pokles zisku po zdanûní. Pfiesto jsme s v˘sledky roku
1999 spokojeni a vûfiíme, Ïe nám poskytují velmi dobrou v˘chozí
pozici – s rezervami a opravn˘mi poloÏkami dostateãnû
pokr˘vajícími úvûrové portfolio a s kapitálovou pfiimûfieností
ve v˘‰i 19 % – k oãekávanému vzestupu ãeské ekonomiky
v roce 2000.

C

ílem na‰eho obchodního bankovnictví v âeské republice
je vytváfiet a budovat pevné vztahy se zákazníky –
nadnárodními spoleãnostmi, ãesk˘mi podniky a finanãními
institucemi.

T

Zpráva vedení

yto aktivity banky jsou organizovány v rámci skupin
zákazníkÛ a skupin produktÛ. Hlavní zákaznické skupiny
tvofií skupina podnikového bankovnictví, skupina finanãních
institucí a skupina podnikového bankovnictví pro rozvíjející
se spoleãnosti. Na‰e hlavní skupiny produktÛ zahrnují treasury,
fiízení likvidity, podnikové finance, fiízení investic, makléfiskou
ãinnost a leasing.
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C

itibank a. s. se vyznaãuje vysokou kvalifikací a odbornou
péãí sv˘ch zamûstnancÛ. Jsme hrdi na na‰e zamûstnance,
ktefií jsou na vysoké úrovni profesionality pfii styku se
zákazníkem, pfii v˘voji produktÛ i pfii obsluÏn˘ch ãinnostech
a odvádûjí kvalitní t˘movou práci. KaÏd˘ zamûstnanec má
stanovené úkoly, jejichÏ plnûním pfiispívá ke spokojenosti
zákazníka. Prostfiednictvím na‰ich místních a mezinárodních
‰kolicích center neustále rozvíjíme znalosti na‰ich zamûstnancÛ.
Banka zorganizovala ‰kolení pro rozvoj manaÏersk˘ch
schopností a v plné mífie vyuÏívá celosvûtová ‰kolicí stfiediska.
Proces ‰kolení a osobního rozvoje je nepfietrÏit˘ v kariéfie
kaÏdého zamûstnance banky. V˘sledkem je organizace, která
prostfiednictvím sv˘ch tuzemsk˘ch a celosvûtov˘ch zku‰eností
v kaÏdém smûru uspokojuje potfieby sv˘ch zákazníkÛ.
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Skupina podnikového bankovnictví

H

lavním úkolem skupiny podnikového
bankovnictví v âeské republice je
vytváfiet a upevÀovat dlouhodobé vztahy
s vybran˘mi nadnárodními spoleãnostmi
a s velk˘mi a stfiednû velk˘mi ãesk˘mi
podniky.

K

ritéria pro v˘bûr zákazníkÛ zahrnují jak
kvalitativní, tak kvantitativní faktory.
K na‰im zákazníkÛm pfiistupujeme
individuálnû a snaÏíme se nabídnout taková
fie‰ení, která by vyhovovala jejich specifick˘m
potfiebám nejlépe.
KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUÎEB
ZákazníkÛm nabízíme komplexní ‰kálu
finanãních produktÛ a sluÏeb. Tyto mimo jiné
zahrnují základní i sofistikované produkty
z oblasti treasury, fiízení likvidity a sluÏeb
platebního styku, podnikové finance
a poradenství, leasing, makléfiskou ãinnost
a investiãní bankovnictví. Na‰e sluÏby jsou
poskytovány na platformû elektronického
bankovnictví.
ZAMù¤ENÍ NA ZÁKAZNÍKA
Stfiedem zájmu banky je zákazník.
Disponujeme t˘mem specialistÛ, ktefií usilují
o to, aby klient dostal komplexní servis,
a zabezpeãují dodání balíãku zákazníkem
poÏadovan˘ch sluÏeb.

PODNIKOV¯ SEKTOR V ROCE 1999
Hospodáfiská recese v roce 1999 vytvofiila
nároãné prostfiedí pro poskytování nov˘ch
úvûrÛ. Uvedená skuteãnost a prohlubující se
problémy, spojené s kvalitou stávajících úvûrÛ
v fiadû bank a s jejich zaji‰tûním, vyústily
v neochotu bank navy‰ovat úvûrovou
angaÏovanost vÛãi podnikové sféfie. Znaãná
ãást podnikÛ s omezen˘m pfiístupem k nov˘m
kapitálov˘m zdrojÛm, úvûrÛm ãi se sníÏenou
ziskovostí se tak zaãala pot˘kat se zhor‰enou
likviditou a nedostateãnou tvorbou penûÏních
tokÛ. Vzhledem k tomu, Ïe podnikov˘ sektor
je do znaãné míry vzájemnû propojen,
projevil se ãásteãn˘ efekt domina. V tûchto
trÏních podmínkách dosáhla skupina
podnikového bankovnictví Citibank a.s.
dal‰ího rÛstu poãtu zákazníkÛ a objemu
obchodÛ a byla nápomocna pfii realizaci
celé fiady základních obchodních transakcí.
Souãasnû s tím jsme zachovali zdravé
a kvalitní úvûrové portfolio.
S T R AT E G I E D O N O V É H O T I S Í C I L E T Í
V novém tisíciletí hodláme pokraãovat
v souãasné strategii dal‰ího roz‰ifiování
klientské základny. Chceme b˘t stále na ãelní
pozici v oblasti rozvoje produktÛ, zejména
v oblasti fiízení likvidity a platebního styku,
podnikov˘ch financí, strukturovan˘ch
obchodÛ a finanãních derivátÛ. Vedle toho
usilujeme o zachování tradiãnû vysokého
standardu kvality v‰ech sluÏeb, které
poskytujeme zákazníkÛm.
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Skupina podnikového bankovnictví
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Skupina podnikového
bankovnictví pro rozvíjející
se spoleãnosti

V

roce 1999 Citibank a.s. zaãala nabízet
bankovní sluÏby mal˘m a stfiednû velk˘m
podnikÛm, které pfiedstavují pro banku
novou skupinu zákazníkÛ. Tento posun v na‰í
strategii nastal v dÛsledku novû identifikované
potfieby spolehlivého partnera mal˘ch
a stfiednû velk˘ch ãesk˘ch firem, kter˘ by
poskytoval komplexní rozsah bankovních
a finanãních sluÏeb. Citibank a.s. reagovala
na potfieby sv˘ch nov˘ch zákazníkÛ ‰irokou
nabídkou produktÛ, poskytovan˘ch
prostfiednictvím bezpeãného, pohotového
a moderního internetového bankovnictví.

První zákaznick˘ úãet byl otevfien v kvûtnu
1999 a na konci roku bylo aktivních celkem
700 úãtÛ nov˘ch zákazníkÛ. Celková v˘‰e
úvûrÛ poskytnut˘ch tûmto klientÛm dosáhla
1,3 miliardy Kã, coÏ pfiedstavuje podstatn˘
pfiínos pro rÛst ãeské ekonomiky.

V

roce 2000 chceme nadále rozvíjet
a diverzifikovat nabídku na‰ich sluÏeb.
V souladu s tím plánujeme zavedení nov˘ch
produktÛ v cizích mûnách a sluÏeb
dokumentárního platebního styku na druhé
ãtvrtletí roku 2000. Vyãlenili jsme ãástku
aÏ 6 miliard Kã na dal‰í financování sektoru
pfii dodrÏení nezmûnûné pfiísné úvûrové
politiky.

Skupina podnikového bankovnictví
pro rozvíjející se společnosti
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Skupina finanãních institucí

S

kupina finanãních institucí
zprostfiedkovala bankovní sluÏby
v tuzemsku i do zahraniãí a pokraãovala
v prohlubování tradiãnû dobr˘ch obchodních
stykÛ s bankami a poji‰Èovnami operujícími
na území âeské republiky. Zprostfiedkované
sluÏby pfiedstavovaly pfiedev‰ím transakãní
bankovnictví a sluÏby v oblasti podnikov˘ch
financí poskytované prostfiednictvím
celosvûtové sítû Citibank.

V

˘raznû jsme expandovali v obsluze
nebankovních subjektÛ, konkrétnû
penzijních a investiãních fondÛ. Zamûfiili
jsme se pfiedev‰ím na ‰irok˘ rozsah sluÏeb
spojen˘ch se správou portfolia cenn˘ch
papírÛ na‰ich klientÛ, napfiíklad sluÏby
depozitáfie, správa cenn˘ch papírÛ, vázaná
depozita a vypofiádání obchodÛ s cenn˘mi
papíry.

Skupina finančních institucí
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Jedním z úspûchÛ roku 1999 bylo udûlení
mandátu Issuing and Paying Agency
(správy emise a v˘plat) pro tfiicetilet˘
korunov˘ dluhopisov˘ program Evropské
investiãní banky.

N

a‰e skupina finanãních institucí obdrÏela
nejvy‰‰í hodnocení za poskytování sluÏeb
v oblasti úschovy cenn˘ch papírÛ, udûlením
dvou prestiÏních oborov˘ch ocenûní na
základû ankety nezávisl˘ch mezinárodních
respondentÛ – zákazníkÛ. Skupina získala
cenu „TOP Rated Custody Provider“
vyhla‰ovanou ãasopisem Global Custodian
a „Best Clearing Bank“ vyhla‰ovanou
ãasopisem ICB Magazine.

¤ízení likvidity, platební styk

O

d roku 1991 jsme se zamûfiili na sluÏby
v oblasti fiízení likvidity a hotovostního,
bezhotovostního a dokumentárního
platebního styku poskytované pfiedev‰ím
velk˘m tuzemsk˘m a zahraniãním
spoleãnostem. Jako souãást na‰í roz‰ífiené
strategie jsme v roce 1999 zaãali poskytovat
tyto sluÏby také mal˘m a stfiednû velk˘m
spoleãnostem. V souãasné dobû spoãívá
tûÏi‰tû na‰ich sluÏeb pfiedev‰ím ve
zprostfiedkování tokÛ z obchodního
platebního styku spoleãností. Zaãínáme se
v‰ak orientovat i na související penûÏní toky
mezi spoleãnostmi a jednotlivci.

N

á‰ t˘m tvofií odborníci, ktefií vyvíjejí
a nabízejí zákazníkÛm produkty v tûchto
oblastech: tuzemsk˘ a zahraniãní platební
styk, platební karty, fiízení likvidity,
elektronické bankovnictví, sluÏby
dokumentárního platebního styku
a obchodní financování.

R

ozvoj nov˘ch produktÛ v oblasti fiízení
likvidity v roce 1999 zahrnoval svoz
a zpracování hotovosti, zavedení privátních
elektronick˘ch platebních karet „PayLink“
vydan˘ch za úãelem plateb za zboÏí a sluÏby
a programové vybavení pro zpracování velkého
objemu odchozích plateb a neúãetních inkas.
Velk˘m tuzemsk˘m a zahraniãním zákazníkÛm
jsme zároveÀ zaãali poskytovat sluÏby
elektronického bankovnictví na platformû
Windows a mal˘m a stfiednû velk˘m klientÛm
sluÏby prostfiednictvím internetu. Podafiilo
se nám rovnûÏ zkvalitnit sluÏby poskytované
na‰ím zákaznick˘m stfiediskem (Electronic
Banking Services Help Desk), zv˘‰ili jsme
poãet obsluÏn˘ch pracovníkÛ a roz‰ífiili
provozní hodiny.

V

oblasti dokumentárních plateb jsme
optimalizovali sluÏby dokumentárního
platebního styku, zejména dokumentární
akreditivy a záruky. Pro úãely obchodního
financování jsme pak roz‰ífiili nabídku
financování pohledávek a zavedli privátní
elektronické platební karty „PayLink“.

Celková aktiva v letech 1995 – 1999 (tis. Kã)

Celkové vlastní jmûní v letech 1995 – 1999 (tis. Kã)
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N

eustále sledujeme potfieby na‰ich
zákazníkÛ a snaÏíme se vyhovût jejich
poÏadavkÛm. V˘sledkem je v˘voj a zavádûní
nov˘ch produktÛ, které odráÏejí tyto potfieby
a zmûny na trhu. V roce 2000 se zamûfiíme
pfiedev‰ím na internetové bankovnictví
pro velké tuzemské a zahraniãní zákazníky,
elektronické bankovnictví pro obchod
a elektronické obchodování a samozfiejmû
také na dal‰í v˘voj a inovace v oblasti
tradiãních bankovních produktÛ.

Řízení likvidity, platební styk

15

V

ûfiíme, Ïe inovace sluÏeb a v˘voj
diferencovan˘ch produktÛ spolu
s kvalitou poskytovan˘ch komplexních sluÏeb
jsou klíãem k úspû‰nému zv˘‰ení podílu
Citibank a.s. v oblasti fiízení likvidity
a platebního styku.

Treasury

S

kupinu Treasury tvofií 23 specialistÛ
na vysoké profesionální úrovni, ktefií
poskytují klientÛm sluÏby v oblasti devizov˘ch
obchodÛ, penûÏního trhu a finanãních
derivátÛ. Tyto obchody jsou uskuteãÀovány
s pfiihlédnutím ke specifick˘m potfiebám
zákazníkÛ. Ve stále rostoucím konkurenãním
prostfiedí, zatíÏeném sníÏenou ekonomickou
produktivitou âeské republiky, se Treasury
v roce 1999 podafiilo udrÏet vedoucí pozici
na trhu.

R

ecese ekonomiky zpÛsobila prudk˘
pokles inflace a poskytla centrální bance
dostateãn˘ prostor pro dramatické sníÏení
úrokov˘ch sazeb. ZároveÀ postupující
privatizace a nové investiãní pobídky pro
zahraniãní investory zpÛsobily rekordní pfiíliv
pfiím˘ch zahraniãních investic. Tato
skuteãnost mûla dÛleÏit˘ vliv na v˘voj
devizového kurzu koruny vÛãi zahraniãní
mûnû. Zavedení jednotné evropské mûny
euro na zaãátku roku 1999 a poãítaãov˘
pfiechod na rok 2000 (Y2K) vnesl rozruch
na mezinárodní finanãní trhy. Na‰e skupina
Treasury se úspû‰nû pfiizpÛsobila tûmto
zmûnám a díky neustálému rozvoji nov˘ch
produktÛ zamûfien˘ch na potfieby zákazníkÛ
si udrÏela vedoucí postavení na trhu.

T

reasury Marketing t˘m poskytuje
zákazníkÛm pfiístup na mezinárodní
finanãní trhy prostfiednictvím vhodn˘ch
finanãních produktÛ nabízen˘ch podle
individuálních potfieb zákazníka.
Dále je tento t˘m pfiipraven poskytnout
‰kolení a informace, t˘kající se jednotliv˘ch
produktÛ a základních zaji‰Èovacích strategií,
coÏ dále zvy‰uje zájem zákazníkÛ o na‰e
produkty. Jak dokazuje poslední prÛzkum,
zákazníci hodnotí kladnû vysokou
profesionální úroveÀ, kvalitní sluÏby
a proaktivní pfiístup dealerÛ a obchodníkÛ.

P

lnû vyuÏíváme dlouholeté zku‰enosti
Citigroup na svûtov˘ch a domácích trzích
a celosvûtovou globální síÈ, abychom poskytli
na‰im zákazníkÛm nejlep‰í sluÏby.
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Treasury
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Podnikové finance

S

kupina podnikov˘ch financí pomáhá
klientÛm získat finanãní prostfiedky
na kapitálov˘ch trzích a poskytuje jim
poradenství v nejrÛznûj‰ích oblastech
investiãního bankovnictví. Citibank a. s. a její
pfiidruÏené spoleãnosti, Salomon Smith
Barney a Schroders, mají jedineãné postavení
na trhu, umoÏÀující poskytovat zákazníkÛm
v‰echny sluÏby, které nabízí globální
obchodní a investiãní banka.

Podnikové finance
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¤ízení investic

C

iticorp investiãní spoleãnost a.s. (CIC)
byla v âeské republice zaloÏena v roce
1997 jako nezávisl˘ právnick˘ subjekt, aby
poskytovala na‰im zákazníkÛm sluÏby v oblasti
fiízení investic. Ke konci roku 1999 spravovala
spoleãnost úspû‰nû aktiva v celkové v˘‰i
pfiesahující 2 miliardy Kã. CIC nabízí
investorÛm tfii rÛstové otevfiené podílové
fondy, jmenovitû fond penûÏního trhu,
fond dluhopisÛ a fond akcií, v‰echny tfii
obchodované na Burze cenn˘ch papírÛ
Praha. Tyto fondy pfiedstavují investiãní
pfiíleÏitost jak pro institucionální, tak i pro
individuální investory. Díky vysoké
profesionální úrovni portfolio manaÏerÛ
a t˘mu anal˘z patfiily tyto tfii fondy mezi
pût nejv˘konnûj‰ích v âeské republice.

Řízení investic
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Na základû velmi sofistikovan˘ch a detailních
anal˘z garantuje CIC odborné hospodafiení
se svûfien˘mi prostfiedky. Stabilní dosaÏené
v˘sledky hospodafiení podílov˘ch fondÛ
a neustálá snaha celého t˘mu poskytovat
na‰im klientÛm vysoce kvalifikované sluÏby
v oblasti fiízení investic fiadí CIC mezi
nejv˘znamnûj‰í a respektované spoleãnosti
na ãeském kapitálovém trhu. Na‰ím hlavním
cílem v oblasti fiízení investic na ãeském trhu
je poskytování takov˘ch sluÏeb, které by plnû
uspokojily oãekávání a potfieby na‰ich
zákazníkÛ.

Makléfiská ãinnost

M

akléfiské ãinnosti jsou od roku 1996
nabízeny zákazníkÛm prostfiednictvím
Citicorp Securities (CR), s.r.o., dcefiiné
spoleãnosti Citibank a. s., ãlena a akcionáfie
Burzy cenn˘ch papírÛ Praha.

B

ûhem roku 1999 jsme dále posílili na‰e
dobré postavení na ãeském kapitálovém
trhu s rekordním celkov˘m objemem obchodÛ
ve v˘‰i 197 miliard Kã, coÏ pfiedstavuje 45%
nárÛst. Tento úspûch na‰ich makléfiÛ znásobil
znaãn˘ pfiíliv nov˘ch klientÛ v roce 1999.
Základnu na‰ich zákazníkÛ tvofií pfiedev‰ím
nadnárodní a domácí institucionální
spoleãnosti.

V

dÛsledku zv˘‰ené poptávky investorÛ
byla nabídka sluÏeb roz‰ífiena, zejména
o obchodování se zahraniãními cenn˘mi
papíry. Pro dal‰í posílení na‰í pozice na trhu
nabízíme zákazníkÛm pfiístup na v‰echny
svûtové trhy cenn˘ch papírÛ.

A

bychom uspokojili rostoucí investiãní
potfieby zákazníkÛ, rádi bychom
do budoucnosti zÛstali aktivním ãlenem
Burzy cenn˘ch papírÛ Praha a aktivnû
se úãastnili obchodování i na ostatních
v˘znamn˘ch svûtov˘ch trzích.

Makléřská činnost
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CitiLeasing s.r.o.

C

itiLeasing s.r.o. je nezávisl˘ právní subjekt,
kter˘ poskytuje v âeské republice
leasingové sluÏby klientÛm Citibank a. s.
K na‰im zákazníkÛm patfií nadnárodní
spoleãnosti, velké a stfiednû velké tuzemské
spoleãnosti, pfiepravní spoleãnosti a tiskafiské
závody. Bûhem roku 1999 jsme prostfiednictvím
leasingu financovali nákup nového zafiízení
za více neÏ 400 milionÛ Kã. Kromû zafiízení
pro pfiepravní spoleãnosti poskytujeme novû
také leasingové financování zafiízení urãen˘ch
pro tiskárny a vydavatelství. CitiLeasing s.r.o.
má ambiciózní plány do roku 2000. Zamûfiíme
se na rozvoj nov˘ch leasingov˘ch programÛ
specifického zafiízení a na dal‰í roz‰ífiení
leasingov˘ch sluÏeb, pfiedev‰ím ve skupinû
rozvíjejících se tuzemsk˘ch spoleãností.

CitiLeasing s.r.o.
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Dozorãí rada
Marc Desaedeleer
pfiedseda dozorãí rady

Taranjit Singh
ãlen dozorãí rady

A. T. Tshibaka

¤ídicí orgány

ãlen dozorãí rady

Pfiedstavenstvo
Radovan Vávra

Akshaya Bhargava

Franti‰ek Máslo

ãlen pfiedstavenstva
a v˘konn˘ fieditel

pfiedseda pfiedstavenstva
a generální fieditel

ãlen pfiedstavenstva
a v˘konn˘ fieditel

Terrance J. Kyle

Elias Panayotopoulos

ãlen pfiedstavenstva
a v˘konn˘ fieditel

ãlen pfiedstavenstva
a v˘konn˘ fieditel

Finanãní ãást
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P

fiedstavenstvo Citibank a.s. pfiedkládá v˘roãní zprávu banky za rok 1999. Podle zákona
ã. 158/1989 Sb., o bankách a spofiitelnách, byla Citibank a.s. („banka“) dne 15. ledna 1991
udûlena se souhlasem tehdej‰í Státní banky ãeskoslovenské univerzální bankovní licence umoÏÀující
bance ãinnost ve v‰ech oblastech bankovnictví a finanãních sluÏeb. Dále je Citibank a.s. drÏitelem
univerzální devizové licence udûlené Státní bankou ãeskoslovenskou dne 23. srpna 1991, která
umoÏÀuje bance provádût devizové operace podle devizového zákona ã. 219/1995 Sb., ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Banka byla zapsána do obchodního rejstfiíku se sídlem v Praze v ãervnu 1991.

B

anka je dcefiinou spoleãností ve stoprocentním vlastnictví Citibank Overseas Investment
Corporation (COIC), která je ve stoprocentním vlastnictví Citibank, N.A. v New Yorku. Hlavní
holdingovou spoleãností je Citigroup, skupina se sídlem ve Spojen˘ch státech poskytující finanãní
sluÏby prostfiednictvím sv˘ch zastoupení ve 100 zemích po celém svûtû. Celkov˘ akciov˘ kapitál
Citigroup k 31. prosinci 1999 byl 49,7 miliard USD.

Zpráva pfiedstavenstva

â
R

lenové pfiedstavenstva a dozorãí rady jsou uvedeni na stranû 42.

oãní úãetní závûrka banky byla pfiipravena v souladu se zákony âeské republiky a se stanovami
banky. Úãetní knihy banky a roãní úãetní závûrka jsou vedeny a pfiedkládány v ãesk˘ch
korunách (Kã). V období od 1. ledna do 31. prosince 1999 banka vykázala zisk po zdanûní
205 647 000 Kã (1998: 711 842 000 Kã). Pfiedstavenstvo navrhuje pfievést 10 282 350 Kã
(1998: 35 592 000 Kã) ze zisku do zákonného rezervního fondu.

K

apitálová pfiimûfienost k 31. prosinci 1999 byla 18,99 % (1998: 14,78 %), coÏ je pfii porovnání
s minimální vyÏadovanou kapitálovou pfiimûfieností, jeÏ je 8,00 %, velmi pfiíznivé. Bûhem roku
1999 pfiedstavenstvo pravidelnû informovalo dozorãí radu a konzultovalo s ní ve‰keré obchodní
ãinnosti a finanãní v˘sledky.

K

PMG âeská republika Audit s.r.o. je statutárním auditorem banky a vydal auditorskou zprávu
o ovûfiení roãní úãetní závûrky ke dni a za rok konãící dnem 31. prosince 1999.
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V˘kaz ziskÛ a ztrát

Roãní úãetní závûrka

(tis. Kã)
Úroky pfiijaté
Úroky placené
Zisk z úrokÛ

1999
3 863 049
(2 645 834)
1 217 215

1998
4 634 354
(3 336 825)
1 297 529

1997
3 266 904
(2 437 248)
829 656

Pfiijaté poplatky a provize
Placené poplatky a provize
âist˘ zisk z finanãních operací (pozn. 1)
V˘nosy z leasingu
Ostatní provozní v˘nosy
Mimofiádné v˘nosy (pozn. 4)
V˘nosy z provozní ãinnosti celkem

214 316
(23 750)
916 718
0
4 067
1 151
2 329 717

180 711
(23 168)
825 216
9 819
546
1 181
2 291 834

126 751
(55 113)
1 074 140
11 218
35
1
1 986 688

V‰eobecné provozní náklady celkem (pozn. 2)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku (pozn. 12)
Ostatní provozní náklady (pozn. 3)
Tvorba rezerv na krytí ohroÏen˘ch pohledávek (pozn. 18)
Tvorba rezerv na krytí nerealizovan˘ch ztrát z derivátÛ
PouÏití rezerv na krytí nerealizovan˘ch ztrát z derivátÛ
Tvorba opravn˘ch poloÏek k úvûrÛm (pozn. 18)
PouÏití opravn˘ch poloÏek k úvûrÛm (pozn. 18)
Tvorba opravn˘ch poloÏek k cenn˘m papírÛm
PouÏití opravn˘ch poloÏek k cenn˘m papírÛm
Tvorba opravn˘ch poloÏek k majetkov˘m úãastem (pozn. 13)
PouÏití opravn˘ch poloÏek k majetkov˘m úãastem
Mimofiádné náklady (pozn. 4)
Provozní náklady celkem

968 958
121 940
18 303
223 242
0
0
549 594
(69 045)
289
0
0
0
596
1 813 877

759 197
96 918
2 951
238 504
0
(13 525)
156 410
0
0
(8 471)
0
(6 467)
3 311
1 228 828

597 523
59 497
51 800
188 497
13 525
0
67 806
(46 834)
4 636
0
6 467
0
3 864
946 781

Zisk pfied zdanûním
DaÀ (pozn. 5)
âist˘ zisk (pozn. 20)

515 840
(310 193)
205 647

1 063 006
(351 164)
711 842

1 039 907
(188 125)
851 782

26

Rozvaha
(tis. Kã)
A K T I VA
Pokladní hodnoty (pozn. 6)
Úãty u âeské národní banky (pozn. 6)

31. 12. 99

31. 12. 98

31. 12. 97

204 085
4 442 333
4 646 418

121 748
988 728
1 110 476

92 535
1 470 933
1 563 468

Pokladniãní poukázky (pozn. 9)
Ostatní penûÏní ústavy (pozn. 6)
BûÏné úãty
Termínované vklady
Úvûry bankám (pozn. 6)

6 834 423

520 302

1 140 466

109 445
9 633 938
6 860 833
16 604 216

5 394 906
7 482 893
0
12 877 799

633 586
15 991 779
900 000
17 525 365

23 138 144
115 856
10 000
6 260
264 509
1 927 874
632 544
54 180 244

21 406 307
886 979
10 000
9 167
280 831
1 538 074
1 299 815
39 939 750

18 613 105
655 103
3 533
10 430
156 429
933 601
966 397
41 567 897

583 486
16 855 505
1 619 055
19 058 046

661 367
17 134 301
1 343 475
19 139 143

321 120
13 092 962
1 558 620
14 972 702

7 526 139
17 530 046
25 056 185

6 287 392
5 722 815
12 010 207

6 487 619
11 002 309
17 489 928

2 207 328
1 710 775
1 135 266
0

1 926 338
1 818 638
912 024
0

1 382 721
3 171 649
673 520
13 525

2 425 000
1 532 440
171 981
677 576
205 647
5 012 644

1 825 000
1 458 843
136 389
1 326
711 842
4 133 400

1 825 000
1 092 137
93 800
1 133
851 782
3 863 852

54 180 244

39 939 750

41 567 897

Úvûry klientÛm, ãistá hodnota (pozn. 7, 8 a 18)
Obchodovatelné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou (pozn. 10)
Investice do dcefiiné spoleãnosti, ãistá hodnota (pozn. 13)
Nehmotn˘ majetek, ãistá hodnota (pozn. 12)
Hmotn˘ majetek, ãistá hodnota (pozn. 12)
Úãty ãasového rozli‰ení aktivní (pozn. 14)
Ostatní aktiva (pozn. 14)
Aktiva celkem
P A S I VA
Ostatní penûÏní ústavy (pozn. 15)
BûÏné úãty
Termínované vklady a ostatní v˘pÛjãky
Podfiízen˘ dluh

Úãty klientÛ (pozn. 16)
BûÏné úãty
Termínované vklady a ostatní v˘pÛjãky

Úãty ãasového rozli‰ení pasivní (pozn. 17)
Ostatní pasiva vãetnû danû (pozn. 17)
Rezervy na krytí ohroÏen˘ch pohledávek (pozn. 18)
Rezervy na krytí nerealizovan˘ch ztrát z derivátÛ
Vlastní jmûní
Kapitál (pozn. 19)
Kapitálové fondy (pozn. 19)
Zákonn˘ rezervní fond (pozn. 20)
Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch období (pozn. 20)
Zisk bûÏného období (pozn. 20)

Pasiva celkem
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Podrozvaha
(tis. Kã)
Závazky ze záruk a otevfien˘ch akreditivÛ
poskytnut˘ch bankám (pozn. 23)
Závazky ze záruk a otevfien˘ch akreditivÛ
poskytnut˘ch klientÛm (pozn. 23)
Úvûrová rizika (pozn. 23)
Pohledávky ze spotov˘ch, termínov˘ch
a opãních devizov˘ch operací (pozn. 23)
Závazky ze spotov˘ch, termínov˘ch
a opãních devizov˘ch operací (pozn. 23)
Úrokové a jiné deriváty (pozn. 23)

31. 12. 99

31. 12. 98

31. 12. 97

142 398

217 024

43 170

4 804 378
6 396 299

3 053 296
3 764 706

3 008 091
2 032 195

82 972 878

110 226 265

67 002 884

82 766 088
108 416 263

110 501 024
127 561 731

65 841 794
84 254 045

Roãní úãetní závûrka

Úãetní principy
V ¯ C H O D I S K O P R O Z P R A C O VÁ N Í R O â N Í Ú â E T N Í Z ÁV ù R K Y
Roãní úãetní závûrka byla pfiipravena na základû úãetnictví vedeného v souladu se zákonem
o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi právními pfiedpisy âeské republiky a stanovami banky. V dÛsledku toho
nebyla tato úãetní závûrka zpracována v souladu se v‰eobecnû uznávan˘mi úãetními principy ve
Spojen˘ch státech, ani s mezinárodními úãetními standardy. Roãní úãetní závûrka byla sestavena na
základû principu historick˘ch cen (s v˘jimkou nûkter˘ch cenn˘ch papírÛ urãen˘ch k obchodování)
a plného ãasového rozli‰ení nákladÛ a v˘nosÛ.
Srovnatelné údaje za pfiedchozí rok byly upraveny nebo reklasifikovány tam, kde bylo nutné promítnout
zmûny v úãetních principech nebo v ãesk˘ch pfiedpisech pro finanãní v˘kaznictví.
Banka neprovádí konsolidaci úãetní závûrky se svou dcefiinou spoleãností Citicorp Securities (âR) s.r.o.,
ani se spoleãnostmi CitiLeasing s.r.o. a Citicorp investiãní spoleãnost, a.s., patfiícími do skupiny Citigroup.
âísla uvedená v závorkách reprezentují záporná ãísla.
ÚVùRY KLIENTÒM
Úvûry klientÛm jsou úãtovány v nominální hodnotû sníÏené o opravné poloÏky a zahrnují pÛjãky
a eskontované smûnky. âasové rozli‰ení diskontu smûnek je zahrnuto pod poloÏkou „V˘nosy a v˘daje
pfií‰tích období“.
Ú V ù R O V É P ¤ Í S L I B Y A K R E D I T N Í D E R I VÁT Y
Banka úãtuje ve‰keré úvûrové pfiísliby, záruky, otevfiené akreditivy a kreditní deriváty v podrozvaze.
Kreditní deriváty jsou povaÏovány za souãást bankovního portfolia a úãtují se podobnû jako záruky
i otevfiené akreditivy. Pro fiízení úvûrového rizika úvûrov˘ch derivátÛ uzavírá banka opaãné derivátové
obchody, které mohou b˘t zaji‰tûny hotovostí.
P O K L A D N I â N Í P O U K Á Z K Y A O B C H O D O VAT E L N É D L U H O P I S Y S P E V N O U Ú R O K O V O U S A Z B O U
Pokladniãní poukázky a obchodovatelné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou klasifikovány jako
krátkodobé cenné papíry zahrnuté v obchodním portfoliu, a proto jsou vykazovány buì v cenû
pofiízení (upravené o amortizaci prémie nebo diskontu) nebo v trÏní hodnotû, podle toho, která je
niÏ‰í. V investiãním portfoliu nejsou zahrnuty Ïádné cenné papíry. Pfii prodeji se rozdíl mezi ãist˘m
v˘nosem z prodeje a úãetní hodnotou úãtuje jako zv˘‰ení nebo sníÏení v˘nosÛ. U nákupu a prodeje
se úãtuje k datu vypofiádání.
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âasové rozli‰ení kuponu a amortizace prémie nebo diskontu jsou zahrnuty ve v˘kazu ziskÛ a ztrát
jako v˘nosy z úrokÛ, sníÏené o sráÏkovou daÀ v pfiípadech, kde je to vyÏadováno (tj. u obligací
vydan˘ch pfied 1. lednem 1998). Tyto danû jsou ãasovû rozli‰ovány na základû pfiedpokladu, Ïe tyto
instrumenty zÛstanou v drÏení banky buì do v˘platy kuponu nebo do splatnosti, podle toho, která
skuteãnost nastane dfiíve.
INVESTICE V DCE¤INÉ SPOLEâNOSTI
Banka vlastní 100 % registrovaného jmûní své dcefiiné spoleãnosti Citicorp Securities (âR) s.r.o.
Investice v dcefiiné spoleãnosti je uvedena buì v cenû pofiízení, nebo úãetní hodnoty podílu jmûní
dcefiiné spoleãnosti podle toho, která z hodnot je niÏ‰í.
HMOTN¯ A NEHMOTN¯ INVESTIâNÍ MAJETEK
Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek je uveden v pofiizovací cenû sníÏené o oprávky. Technické
zhodnocení bankou najatého majetku se odpisuje rovnomûrnû po dobu krat‰ího z následujících
období: zb˘vající období nájemní smlouvy anebo zb˘vající doba Ïivotnosti majetku. Nábytek
a zafiízení se odpisují rovnomûrnû v prÛbûhu tfií nebo ãtyfi let podle kategorie. Umûlecké pfiedmûty
se neodpisují. Software se odpisuje dva roky. Hmotn˘ majetek v cenû niÏ‰í neÏ 40 000 Kã a nehmotn˘
majetek v cenû niÏ‰í neÏ 60 000 Kã je úãtován do nákladÛ v roce jeho pofiízení. DaÀ z pfiidané
hodnoty vztahující se k pofiízení majetku se zahrnuje do pofiizovací ceny a je odpisována podle
kategorie investiãního majetku.
R E Z E R V Y A O P R AV N É P O L O Î K Y N A K R Y T Í P ¤ Í PA D N ¯ C H Z T R ÁT Z Ú V ù R Ò
Tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek na krytí pfiípadn˘ch ztrát z úvûrÛ je zahrnuta do nákladÛ. V˘‰i
rezerv a opravn˘ch poloÏek urãuje vedení na základû hodnocení pfiedpokládaného dopadu
tuzemsk˘ch a mezinárodních ekonomick˘ch vlivÛ, na základû zmûn v rozsahu a sloÏení portfolia,
jeho v˘konnosti a dal‰ích ukazatelÛ.
DaÀovû odãitatelná ãást vytvofieného objemu rezerv na krytí ohroÏen˘ch pohledávek a opravn˘ch
poloÏek k úvûrÛm je vypoãtena v souladu s poÏadavky zákona o rezervách.
P O P L AT K Y A P R O V I Z E
(a) Provize z úvûrÛ a finanãního pronájmu jsou klientÛm úãtovány za pouÏití roãní úrokové sazby
z nevyãerpané ãástky závazku, vypoãítané na denním základû. V˘nosy z provizí se ãasovû rozli‰ují.
(b) Poplatky za poskytovan˘ úvûr jsou klientÛm úãtovány v plné v˘‰i pfii zahájení transakce. Pfiíjmy
z tûchto poplatkÛ se úãtují ãasovû rozli‰ené rovnomûrnû po oãekávanou dobu trvání transakce.
V pfiípadû syndikátních pÛjãek se provize pfiijatá bankou jako manaÏerem konsorcia pfievy‰ující v˘‰i
provize ostatních úãastníkÛ syndikátu úãtuje do v˘nosÛ k datu, kdy je úãtována klientovi.
(c) Poplatky za akreditivy a záruky se klientÛm bûÏnû úãtují k datu vystavení akreditivu nebo záruky.
Pfiíjmy z tûchto poplatkÛ se rozpou‰tûjí do v˘nosÛ rovnomûrnû po dobu trvání závazku. V pfiípadû, Ïe
poplatek za jednotlivou transakci nedosahuje 500 000 Kã, je zaúãtován do v˘nosÛ v plné v˘‰i k datu,
kdy je úãtován klientovi.
(d) Provize a odmûny za provedené transakce a poradenské sluÏby jsou úãtovány do v˘nosÛ k datu,
kdy jsou úãtovány klientovi.
DEVIZOVÉ OPERACE
(a) Transakce v cizích mûnách jsou úãtovány v Kã v kurzu platném ke dni transakce. Aktiva a pasiva
vyjádfiená v cizích mûnách a promptní nákupy a prodeje cizích mûn se pfiepoãítávají na Kã v kurzu
vyhlá‰eném âNB pro den uzávûrky.
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(b) V pfiípadû termínov˘ch devizov˘ch transakcí zaúãtovan˘ch jako zaji‰Èovací operace se termínov˘
diferenciál transakce, ve vztahu k promptnímu smûnnému kurzu na trhu, urãuje v okamÏiku
provedení transakce a rozpou‰tí se do v˘nosÛ nebo nákladÛ rovnomûrnû po dobu trvání transakce.
Pohyby kurzu na promptním trhu, ve vztahu ke kurzu platnému v ãase provedení transakce, se úãtují
ve v˘nosech a nákladech dennû. Termínové devizové transakce klasifikované jako obchodní se
oceÀují metodou trÏní hodnoty za pouÏití trÏního termínového devizového kurzu. Zisky a ztráty jsou
diskontovány na souãasnou hodnotu za pouÏití trÏních úrokov˘ch sazeb.
(c) Zaplacené a pfiijaté opãní prémie z devizov˘ch opcí jsou vykazovány v rozvaze po dobu trvání
opce. U opcí v cizí mûnû jsou pfiíslu‰né revalvaãní zisky a ztráty uvedeny ve v˘kazu ziskÛ a ztrát.
V okamÏiku realizace opce nebo jejího vypr‰ení bez realizace je zaplacená a pfiijatá prémie zahrnuta
do v˘kazu ziskÛ a ztrát v plné v˘‰i. Ve‰keré nakoupené devizové opce jsou ihned prodány a naopak.

Roãní úãetní závûrka

(d) Akciov˘ kapitál splacen˘ v zahraniãní mûnû byl pfieveden na Kã za pouÏití kurzu platného ke dni
splacení. Rozdíl vznikl˘ mezi nominální hodnotou splaceného akciového kapitálu vyjádfienou v Kã
a korunovou protihodnotou skuteãnû upsané ãástky byl zúãtován jako aÏio. AÏio i následné kurzové
rozdíly ze splaceného kapitálu, jenÏ je nadále veden v USD, jsou vykazovány na úãtu kurzov˘ch
rozdílÛ v „Kapitálov˘ch fondech“ v rozvaze banky.
Ú R O K O V É D E R I VÁT Y
Úrokové deriváty zahrnují dohody o budoucí úrokové sazbû (Forward Rate Agreements), úrokové
swapy a cross currency swapy. Úrokové deriváty jsou klasifikovány buì jako obchodní nebo zaji‰Èovací
instrumenty.
Úroky z obchodních instrumentÛ (s v˘jimkou dohod o budoucí úrokové sazbû) se ãasovû rozli‰ují po
dobu trvání obchodu. âasové rozli‰ení placen˘ch nebo pfiijat˘ch úrokÛ z úrokov˘ch derivátÛ je
zahrnuto v ãisté v˘‰i do „âistého zisku/ztráty z finanãních operací“.
Obchodní instrumenty se oceÀují trÏními cenami na úrovni portfolia. Revalvaãní zisky a ztráty
zpÛsobené zmûnami devizov˘ch kurzÛ jsou plnû zohlednûny ve v˘kazu ziskÛ a ztrát. Revalvaãní ztráty
vyvolané zmûnami úrokov˘ch sazeb jsou promítnuty ve v˘kazu ziskÛ a ztrát prostfiednictvím vytvofiení
rezervy. Revalvaãní zisky vyvolané zmûnami úrokov˘ch sazeb se nezohledÀují.
Zaji‰Èovací instrumenty jsou ãasovû rozli‰eny po dobu trvání transakce. Tyto instrumenty se neoceÀují
trÏními cenami.
DA≈ Z P¤ÍJMÒ
âástka daÀové pohledávky ãi závazku za bûÏné období se vykazuje v ostatních aktivech ãi pasivech.
OdloÏená daÀ se vytváfií pouze s ohledem na ãasovou rozdílnost odpisování hmotného
a nehmotného investiãního majetku tak, jak to vyÏadují pfiíslu‰né zákony âeské republiky.
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N Á K U P C E N N ¯ C H PA P Í R Ò S P R ÁV E M Z P ù T N É H O P R O D E J E
Operace, ve kter˘ch jsou od bank nakupovány cenné papíry s právem zpûtného prodeje za pfiedem
stanovenou cenu, jsou úãtovány jako zaji‰tûné poskytnuté úvûry. Závazek vztahující se k tûmto
cenn˘m papírÛm se ve v˘‰i zaplacené úhrady zahrnuje do poloÏky „Ostatní penûÏní ústavy“ nebo
„Úãty klientÛ“ v rozvaze. Zaplacená úhrada se rovnûÏ úãtuje jako „Úvûry bankám“ nebo „Úvûry
klientÛm“.
Aãkoliv vlastnické právo k cenn˘m papírÛm koupen˘m s právem zpûtného prodeje pfiechází na
banku, v˘nos z tûchto cenn˘ch papírÛ náleÏí dluÏníkovi. Z tohoto dÛvodu není úrok z takov˘ch
cenn˘ch papírÛ bankou ãasovû rozli‰ován. Banka tyto cenné papíry navíc nepfieceÀuje trÏními
cenami.
Úrokové v˘nosy, které vznikají jako rozdíl mezi dohodnutou ãástkou prodeje a nákupu, jsou
rovnomûrnû ãasovû rozli‰ovány a úãtovány do úrokov˘ch v˘nosÛ ve v˘kazu ziskÛ a ztrát.
POLOÎKY Z P¤EDCHOZÍHO OBDOBÍ
PoloÏky z pfiedchozího období jsou vykazovány jako mimofiádné v˘nosy nebo mimofiádné náklady ve
v˘kazu ziskÛ a ztrát bûÏného roku.
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1. âist˘ zisk z finanãních operací
âist˘ zisk z finanãních operací zahrnuje:

Pfiíloha roãní úãetní závûrky

(tis. Kã)
âist˘ v˘nos z devizov˘ch operací
âist˘ zisk z operací s cenn˘mi papíry
âist˘ zisk/ztráta z ostatních finanãních operací

1999
745 574
165 467
5 677
916 718

1998
798 059
32 917
(5 760)
825 216

1999
272 386
84 916
357 302
611 656
968 958

1998
222 966
67 475
290 441
468 756
759 197

342
3
5
8

314
3
5
8

2. V‰eobecné provozní náklady
(tis. Kã)
Mzdy a odmûny zamûstnancÛ
Sociální v˘daje a zdravotní poji‰tûní
Personální náklady celkem
Ostatní v‰eobecné provozní náklady

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ v prÛbûhu roku:
Zamûstnanci
âlenové dozorãí rady
âlenové pfiedstavenstva
Ostatní ãlenové vedení

3. Ostatní provozní náklady
Ostatní provozní náklady roku 1999 zahrnují poji‰tûní vkladÛ klientÛ ve v˘‰i 16 258 346 Kã.
V roce 1998 byly ostatní provozní náklady pfieváÏnû tvofieny poloÏkami vyplacen˘mi za sluÏby tfietím stranám.
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4. Mimofiádné v˘nosy a náklady
(tis. Kã)
Mimofiádné v˘nosy
Mimofiádné náklady

1999
1 151
(596)

1998
1 181
(3 311)

Mimofiádné náklady roku 1999 a 1998 pfiedstavují úpravy úrokÛ a poplatkÛ pfiedchozích let a jiné provozní
úpravy a náhrady.

5. Zdanûní
(tis. Kã)
Splatná daÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob ve v˘‰i 35 %
OdloÏená daÀ ve v˘‰i 31 % z titulu ãasového nesouladu odpisÛ
hmotného a nehmotného investiãního majetku

1999
310 026

1998
344 559

167
310 193

6,605
351 164

31. 12. 99
204 085
4 442 333
4 646 418

31. 12. 98
121 748
988 728
1 110 476

31. 12. 99
109 445
15 880 188
614 583
16 604 216

31. 12. 98
5 394 906
5 090 868
2 392 025
12 877 799

6. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank
a pohledávky za bankami
a) Pokladní hotovost a vklady u emisních bank:
(tis. Kã)
Pokladní hotovost
Vklady u emisních bank
Celkem

b) Pohledávky za bankami a úvûry bankám podle zbytkové splatnosti:
(tis. Kã)
Splatné na poÏádání
Do 3 mûsícÛ
Od 3 mûsícÛ do jednoho roku
Celkem

V roce 1999 a 1998 nebyly vytvofieny Ïádné opravné poloÏky na pohledávky za bankami. âástka 6 640 000 000 Kã
v „Úvûrech bankám“ v roce 1999 pfiedstavuje úvûr poskytnut˘ âNB v rámci reverzní repo operace zaji‰tûn˘
pokladniãními poukázkami vydan˘mi âNB.
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7. Úvûry klientÛm, ãistá hodnota
(tis. Kã)
Úvûry klientÛm
Opravné poloÏky na krytí ztrát z úvûrÛ
âisté úvûry klientÛm

31. 12. 99
23 911 350
(773 206)
23 138 144

31. 12. 98
21 698 964
(292 657)
21 406 307

a) Pohledávky za klienty podle sektorÛ a zbytkové splatnosti, ãistá hodnota:

Pfiíloha roãní úãetní závûrky

(tis. Kã)

Splatné na
poÏádání

Do
3 mûsícÛ

Od 3 mûsícÛ
do 1 roku

1–2
roky

2–4
roky

4–5
let

Nad
5 let

Celkem

31. prosince 1999
Finanãní instituce
Nefinanãní instituce

0

30 000

320 000

0

0

0

0

350 000

592 567

15 480 516

5 149 758

155 783

89 380

268 279

25

21 736 308

Poji‰Èovny

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezidenti jednotlivci

0

16

1 692

7 045

9 629

7 566

224 349

250 297

Nerezidenti

128 888

468 740

173 911

30 000

0

0

0

801 539

Celkem

721 455

15 979 272

5 645 361

192 828

99 009

275 845

224 374

23 138 144

31. prosince 1998
Finanãní instituce
Nefinanãní instituce

117 956

64 854

29 606

41 175

44 856

0

0

298 447

12 042

15 576 979

4 426 197

167 727

223 380

0

262 543

20 668 868

Poji‰Èovny

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezidenti jednotlivci

0

500

1 055

1 616

12 569

9 534

155 707

180 981

Nerezidenti
Celkem

0

11 997

246 014

0

0

0

0

258 011

129 998

15 654 330

4 702 872

210 518

280 805

9 534

418 250

21 406 307

b) Pohledávky za klienty podle sektorÛ a zpÛsobu zaji‰tûní, ãistá hodnota:
(tis. Kã)

Bankovní
záruky

Nemovitosti

Vklady

Nezaji‰tûno

Celkem

31. prosince 1999
Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Poji‰Èovny
Rezidenti jednotlivci
Nerezidenti
Celkem

0
2 040 310
0
0
0
2 040 310

0
0
0
227 113
0
227 113

0
10 142
0
156
0
10 298

350 000
19 685 856
0
23 028
801 539
20 860 423

350 000
21 736 308
0
250 297
801 539
23 138 144

31. prosince 1998
Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Poji‰Èovny
Rezidenti jednotlivci
Nerezidenti
Celkem

0
2 517 214
0
0
0
2 517 214

0
0
0
159 760
0
159 760

0
63 712
0
0
0
63 712

298 447
18 087 942
0
21 221
258 011
18 665 621

298 447
20 668 868
0
180 981
258 011
21 406 307

V letech 1999 a 1998 nebyly provedeny Ïádné odpisy úvûrÛ ani náhrady ztrátov˘ch úvûrÛ.
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8. Syndikátní úvûry
Úvûry klientÛm zahrnují podíl banky na syndikátních úvûrech. Následující informace se vztahuje na syndikátní
úvûry, v jejichÏ pfiípadû byla banka hlavním manaÏerem:
(tis. Kã)

âástka poskytnutá bankou
âástka poskytnutá ostatními bankami
Celkem

31. 12. 99
Úvûrové
pfiísliby
2 238 776
4 144 664
6 383 440

31. 12. 99
ZÛstatky na
konci roku
1 962 188
3 240 355
5 202 543

31. 12. 98
Úvûrové
pfiísliby
3 357 159
5 838 113
9 195 272

31. 12. 98
ZÛstatky na
konci roku
2 298 497
4 442 868
6 741 365

Úvûry poskytnuté bankou a zahrnuté v rozvaze k 31. prosinci 1999 pfiedstavovaly 37,7 % (1998: 34,1 %)
z dluÏn˘ch zÛstatkÛ celkem. Úrok a riziko úvûrov˘ch ztrát u tûchto syndikátních úvûrÛ jsou rovnomûrnû
rozdûleny mezi v‰echny úãastníky syndikátu.

9. Pokladniãní poukázky
(tis. Kã)
Emitent
Pokladniãní poukázky – kotované
na Burze cenn˘ch papírÛ Praha
Vládní sektor
âNB
Celkem

31. 12. 99
TrÏní
hodnota

31. 12. 99
Úãetní
hodnota

31. 12. 98
TrÏní
hodnota

31. 12. 98
Úãetní
hodnota

410 993
6 423 435
6 834 428

410 988
6 423 435
6 834 423

520 967
0
520 967

520 302
0
520 302

V roce 1999 pfiijala banka pokladniãní poukázky âNB ve v˘‰i 6 665 562 000 Kã (sníÏené o diskont) v rámci
reverzní repo operace s âNB.
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10. Obchodovatelné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
(tis. Kã)

31. 12. 99
TrÏní
hodnota

31. 12. 99
Úãetní
hodnota

31. 12. 98
TrÏní
hodnota

31. 12. 98
Úãetní
hodnota

0
0
10 230
10 230

0
0
10 205
10 205

105 402
90 540
293 144
489 086

105 134
99 465
295 427
500 026

Dluhopisy – nekotované na Ïádném trhu
Nefinanãní instituce
Finanãní instituce
Celkem

0
105 651
105 651

0
105 651
105 651

398 793
0
398 793

386 953
0
386 953

Dluhopisy celkem

115 881

115 856

887 879

886 979

Pfiíloha roãní úãetní závûrky

Dluhopisy – kotované
na Burze cenn˘ch papírÛ Praha
Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Vládní sektor
Celkem

V roce 1999 pfiijala banka dluhopisy ve v˘‰i 10 204 861 Kã v rámci reverzní repo operace (1998: 25 018 000 Kã).
V‰echny zÛstatky zahrnují ãasovû rozli‰en˘ úrok. Dluhopisy se zbytkovou splatností do 1 roku pfiedstavují 100 %
celkové hodnoty dluhopisÛ (1998: 11,7 %).

11. Cenné papíry pro klienty
Cenné papíry pro klienty v drÏení banky, které nejsou zaznamenány v rozvaze banky:
(tis. Kã)
Cenné papíry s pevn˘m v˘nosem
Majetkové cenné papíry
Celkem

1999
5 193 009
22 263 819
27 456 828

1998
6 950 181
14 947 663
21 897 844
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12. Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek
(tis. Kã)

Technické
zhodnocení
pronajatého
majetku

Ostatní
hmotn˘
investiãní
majetek

Hmotn˘
investiãní
majetek
celkem

Nehmotn˘
investiãní
majetek
– software

Hmotn˘
a nehmotn˘
majetek
celkem

Pofiizovací cena:
Stav k 1. lednu 1999
PfiírÛstky
Úbytky
Stav k 31. prosinci 1999

198 271
34 994
0
233 265

284 594
63 296
(12 965)
334 925

482 865
98 290
(12 965)
568 190

37 748
6 078
0
43 826

520 613
104 368
(12 965)
612 016

Oprávky a odpisy:
Stav k 1. lednu 1999
Roãní odpis
Úbytky
Stav k 31. prosinci 1999

68 899
25 091
0
93 990

133 135
87 864
(11 308)
209 691

202 034
112 955
(11 308)
303 681

28 581
8 985
0
37 566

230 615
121 940
(11 308)
341 247

ZÛstatková cena:
Stav k 1. lednu 1999
Stav k 31. prosinci 1999

129 372
139 275

151 459
125 234

280 831
264 509

9 167
6 260

289 998
270 769

31. 12. 99
10 000
0
10 000

31. 12. 98
10 000
0
10 000

13. Investice v dcefiiné spoleãnosti
Investice do dcefiiné spoleãnosti Citicorp Securities (âR), s.r.o. zahrnuje:
(tis. Kã)
Cenu pofiízení
Opravné poloÏky

Citicorp Securities (âR), s.r.o., se sídlem Evropská 178, 166 40 Praha 6 je dcefiiná spoleãnost ve stoprocentním
vlastnictví Citibank a.s.

14. Úãty ãasového rozli‰ení aktivní a ostatní aktiva
(tis. Kã)
Náklady pfií‰tích období
Pfiíjmy pfií‰tích období
Ostatní aktiva
Celkem

31. 12. 99
9 851
1 918 023
632 544
2 560 418

31. 12. 98
8 964
1 529 110
1 299 815
2 837 889

Pfiíjmy pfií‰tích období zahrnují ãasové rozli‰ení úrokÛ z úrokov˘ch derivátÛ a úvûrÛ. Ostatní aktiva zahrnují
nerealizované devizové zisky.
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15. Závazky k bankám a podfiízená pasiva
a) Závazky vÛãi bankám podle zbytkové splatnosti:

Pfiíloha roãní úãetní závûrky

(tis. Kã)
Splatné na poÏádání
Do 3 mûsícÛ
Od 3 mûsícÛ do 1 roku
1 – 2 roky
2 – 4 roky
4 – 5 let

31. 12. 99
583 486
14 233 941
1 891 876
187 194
86 200
456 294
17 438 991

31. 12. 98
661 367
12 986 260
4 065 255
37 930
44 856
0
17 795 668

b) Podfiízená pasiva
âástka 1 619 055 000 Kã (1998: 1 343 475 000 Kã) pfiedstavuje podfiízen˘ úvûr ve v˘‰i 45 milionÛ USD
(za LIBOR + 0,43 %) od COIC. Tento úvûr je splatn˘ 27. prosince 2004.

16. Úãty klientÛ
Podle sektoru a zbytkové splatnosti:
(tis. Kã)

Splatné na
poÏádání

Do
3 mûsícÛ

Od 3 mûsícÛ
do 1 roku

1–2
roky

2–4
roky

4–5
let

Nad
5 let

Celkem

31. prosince 1999
Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Vládní sektor
Poji‰Èovny

19 852

405 392

0

0

0

0

0

425 244

6 340 431

12 582 962

411 372

26 219

378

0

110 567

19 471 929

0

0

0

0

0

0

0

0

377 104

1 064 313

6 435

0

0

0

0

1 447 852

Neziskové organizace

10 465

0

0

0

0

0

0

10 465

Rezidenti jednotlivci

202 851

204 439

2 219

0

0

0

0

409 509

Nerezidenti
Celkem

575 436

2 713 705

0

0

0

2 045

0

3 291 186

7 526 139

16 970 811

420 026

26 219

378

2 045

110 567

25 056 185

31. prosince 1998
Finanãní instituce

178 790

766 894

0

0

0

0

0

945 684

4 904 894

4 278 044

42 595

24 913

153

0

9 000

9 259 599

0

10,570

0

0

0

0

0

10 570

351 220

386 384

21 276

0

0

0

0

758 880

5 723

0

0

0

0

0

0

5 723

Rezidenti jednotlivci

128 351

45 670

0

0

0

0

0

174 021

Nerezidenti

718 414

135 333

0

0

0

0

1 983

855 730

6 287 392

5 622 895

63 871

24 913

153

0

10 983

12 010 207

Nefinanãní instituce
Vládní sektor
Poji‰Èovny
Neziskové organizace

Celkem

K 31. prosinci 1999 je na úãtech klientÛ zahrnut závazek vypl˘vající z reverzního repa ve v˘‰i 10 204 861 Kã.
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17. V˘nosy a v˘daje pfií‰tích období a ostatní pasiva
(tis. Kã)
V˘daje pfií‰tích období
V˘nosy pfií‰tích období
Ostatní pasiva

31. 12. 99
2 185 938
21 390
1 710 775
3 918 103

31. 12. 98
1 912 822
13 516
1 818 638
3 744 976

Vût‰ina v˘dajÛ pfií‰tích období je tvofiena ãasov˘m rozli‰ením úrokÛ z úrokov˘ch derivátÛ. Ostatní pasiva
pfiedstavují ostatní krátkodobé závazky vÛãi klientÛm vãetnû jednodenních zÛstatkÛ a zúãtovacích úãtÛ,
nerealizované kurzové ztráty z devizov˘ch obchodÛ a daÀov˘ závazek.

18. Rezervy a opravné poloÏky na pfiípadné úvûrové ztráty
(tis. Kã)

Rezervy

Stav k 1. lednu 1999
Tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek
PouÏití rezerv a opravn˘ch poloÏek
Stav k 31. prosinci 1999

912 024
223 242
0
1 135 266

Opravné
poloÏky
292 657
549 594
(69 045)
773 206

Nezaregistrovan˘
kapitál

Splacen˘
kapitál
celkem

768 550
(768 550)
0
0

3 283 843
0
673 597
3 957 440

19. Kapitál a kapitálové fondy
(tis. Kã)

Stav k 1. lednu 1999
Emitované akcie
Kurzové rozdíly ze splaceného kapitálu
Stav k 31. prosinci 1999

Základní
jmûní

ÁÏiov˘
fond

1 825 000
600 000
0
2 425 000

554 815
168 550
0
723 365

Rezerva na
kurzové
rozdíly
z kapitálu
135 478
0
673 597
809 075

K 1. lednu 1999 pfiedstavoval akciov˘ kapitál banky 1 825 000 bûÏn˘ch akcií se jmenovitou hodnotou 1 000 Kã na
jednu akcii. V souladu se stanovami banky ãástka splatná akcionáfiem za emisi tûchto akcií ãinila 84 222 679 USD.
Bûhem roku 1999 obdrÏela banka soudní schválení registrace dal‰ích 600 000 bûÏn˘ch akcií se jmenovitou
hodnotou 1 000 Kã na jednu akcii v celkové ãástce 25 770 379 USD. Kapitál banky je veden v USD.
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20. Nerozdûlen˘ zisk a zákonn˘ rezervní fond
(tis. Kã)

Nerozdûlen˘
Zisk
zisk bûÏného roku
Stav k 1. lednu 1999
1 326
711 842
Pfiídûl do zákonného rezerv. fondu
0
(35 592)
Pfievod zisku z roku 1998
676 250
(676 250)
Zisk za finanãní rok
0
205 647
Stav k 31. prosinci 1999
677 576
205 647

Nerozdûlen˘
zisk celkem
713 168
(35 592)
0
205 647
883 223

Zákonn˘
rezervní fond
136 389
35 592
0
0
171 981

Celkem
849 557
0
0
205 647
1 055 204

Pfiíloha roãní úãetní závûrky

Navrhované rozdûlení zisku roku 1999
(tis. Kã)
Stav k 31. prosinci 1999, pfied navrhovan˘m rozdûlením zisku
Pfiídûl do zákonného rezervního fondu
Pfiesun do nerozdûleného zisku

Nerozdûlen˘ zisk
205 647
(10 282)
195 365

21. Aktiva a pasiva vyjádfiená v cizích mûnách
Aktiva a pasiva v cizích mûnách
(tis. Kã)
Aktiva
Vedená v Kã
Vedená v cizí mûnû

Pasiva
Vedená v Kã
Vedená v cizí mûnû

Devizová pozice
(tis. Kã)
Aktiva v cizí mûnû
Rozvahové poloÏky
Podrozvahové poloÏky
– promptní, termínové a opãní devizové operace
– cross currency swapy

Pasiva v cizí mûnû
Rozvahové poloÏky
Podrozvahové poloÏky
– promptní, termínové a opãní devizové operace
– cross currency swapy

31. 12. 99

31. 12. 98

38 981 112
15 199 132
54 180 244

19 048 264
20 891 486
39 939 750

37 079 844
17 100 400
54 180 244

22 367 901
17 571 849
39 939 750

31. 12. 99

31. 12. 98

15 199 132

20 891 486

42 942 249
5 477 643
63 619 024

53 616 184
6 051 008
80 558 678

17 100 400

17 571 849

41 388 586
4 135 639
62 624 625

59 019 685
3 571 015
80 162 549
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22. Transakce s pfiidruÏen˘mi subjekty
âástky vykázané v rozvaze a podrozvaze zahrnují následující transakce se Citicorp a dal‰ími spoleãnostmi v rámci
skupiny Citigroup:
(tis. Kã)
Rozvaha:
Pohledávky za bankami
Pohledávky za klienty
Vklady bank
Vklady klientÛ
Podrozvaha:
Devizové operace
Mûnové opce
Úrokové a jiné opãní kontrakty
Záruky pfiijaté od bank
Závazky ze záruk poskytnut˘ch bankám
Závazky ze záruk poskytnut˘ch klientÛm
Otevfiené akreditivy
Podrozvahové úrokové instrumenty
Jiné závazky za bankami

31. 12. 99

31. 12. 98

144 386
61 857
4 444 479
116 531

1 284 957
243 678
3 320 520
62 136

17 266 228
1 452 110
412 131
2 163 966
758
1 097 936
41 549
59 764 248
1 559 615

33 573 664
70 830
0
2 711 636
119 976
911 056
0
44 788 988
0

23. Podrozvaha
a) Hrubá nominální hodnota neodvolateln˘ch podrozvahov˘ch úvûrov˘ch závazkÛ vÛãi klientÛm a bankám ãinila:
(tis. Kã)
Závazky ze záruk poskytnut˘ch
klientÛm
bankám
Závazky z otevfien˘ch akreditivÛ
klientÛm
bankám

31. 12. 99

31. 12. 98

4 195 973
758

2 563 663
119 976

608 405
141 640
4 946 776

489 633
97 048
3 270 320

(tis. Kã)
Závazky k poskytnutí úvûru a jiné závazky banky
za klienty ãi z jejich pfiíkazu
klientÛm
bankám

31. 12. 99

31. 12. 98

3 410 012
2 986 287
6 396 299

2 933 343
831 363
3 764 706

36 312
2 163 966

0
2 711 636

Záruky, v souvislosti s úvûry
poskytnut˘mi bankou klientÛm, pfiijaté
od klientÛ
od bank
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23. Podrozvaha (pokraãování)

Pfiíloha roãní úãetní závûrky

b) Podrozvahové finanãní nástroje
(tis. Kã)
Zaji‰Èovací nástroje
Termínové devizové operace (nákup)
Termínové devizové operace (prodej)
Úrokové swapy
Dohody o budoucí úrokové sazbû (FRA)

31. 12. 99

31. 12. 98

16 067 741
16 127 909
1 101 333
0

25 990 748
26 036 439
44 650
746 375

Nástroje k obchodování
Promptní devizové operace (nákup)
Promptní devizové operace (prodej)
Termínové devizové operace (nákup)
Termínové devizové operace (prodej)
Úrokové swapy
Dohody o budoucí úrokové sazbû
Cross currency swapy (nákup)
Cross currency swapy (prodej)
Úrokové a jiné opãní kontrakty
Opãní mûnové kontrakty (nákup)
Opãní mûnové kontrakty (prodej)

170 134
169 793
56 337 123
56 235 549
47 855 265
57 590 383
7 663 602
7 498 559
1 869 282
2 734 278
2 734 278

1 343 534
1 358 084
76 400 880
76 258 680
32 073 085
94 697 621
6 351 009
6 707 727
0
140 094
140 094

24. Orgány spoleãnosti
D

O Z O R â Í

R A D A

:

Marc Desaedeleer, pfiedseda dozorãí rady
Taranjit Singh, ãlen dozorãí rady
A. T. Tshibaka, ãlen dozorãí rady

P

¤ E D S TAV E N S T V O

:

Akshaya Bhargava, pfiedseda pfiedstavenstva
Franti‰ek Máslo, ãlen pfiedstavenstva
Elias Panayotopoulos, ãlen pfiedstavenstva
Terrance J. Kyle, ãlen pfiedstavenstva
Radovan Vávra, ãlen pfiedstavenstva
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âeská republika Audit, spol. s r.o.

Auditorská zpráva pro akcionáfie Citibank a.s.

O

vûfiili jsme informace obsaÏené ve v˘roãní zprávû Citibank a.s. (dále jen „banka“) za rok 1999.
Rozsah na‰í práce byl omezen pouze na potvrzení toho, Ïe informace uvedené ve v˘roãní
zprávû jsou v souladu s úãetní závûrkou.

D

ne 31. bfiezna 2000 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roãní úãetní závûrce banky:

„Provedli jsme audit pfiiloÏené úãetní závûrky Citibank a.s. (dále jen „banka“) k 31. prosinci 1999.
Za úãetní závûrku je odpovûdné pfiedstavenstvo banky. Na‰í odpovûdností je vyjádfiit na základû
auditu v˘rok o této úãetní závûrce.

Auditorská zpráva

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komofie auditorÛ âeské republiky
a auditorsk˘mi smûrnicemi Komory auditorÛ âeské republiky. Tyto smûrnice poÏadují, abychom
audit naplánovali a provedli tak, abychom získali pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje
v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrové ovûfiení podkladÛ prokazujících údaje a informace
uvedené v úãetní závûrce. Audit rovnûÏ zahrnuje posouzení pouÏit˘ch úãetních zásad a v˘znamn˘ch
odhadÛ uãinûn˘ch bankou a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni,
Ïe proveden˘ audit poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení na‰eho v˘roku.
Podle na‰eho názoru, úãetní závûrka ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrnû zobrazuje majetek,
závazky a vlastní jmûní Citibank a.s. k 31. prosinci 1999 a v˘sledek hospodafiení za rok 1999
v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské republiky.”
V Praze, dne 31. bfiezna 2000

KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
Licence ãíslo 71

Ing. Pavel Závitkovsk˘
Dekret ãíslo 69

Regionální zastoupení
PRAHA
Citibank a.s.
Evropská 178
166 40 Praha 6
Tel.: +420 - 2 - 2430 4111
Fax: +420 - 2 - 2430 4613

BRNO
Citibank a.s.
Hlinky 118
603 00 Brno
Tel.: +420 - 5 - 4321 1122
Fax: +420 - 5 - 4321 1648

PARDUBICE
Citibank a.s.
âechovo nábfieÏí 1790
530 03 Pardubice
Tel.: +420 - 40 - 6024 301
Fax: +420 - 40 - 6024 311

ÚSTÍ NAD LABEM
Citibank a.s.
Mírové námûstí 37
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 - 47 - 5258 358
Fax: +420 - 47 - 5258 365

OSTRAVA
Citibank a.s.
28. fiíjna 121a
709 00 Ostrava
Tel.: +420 - 69 - 6696 223
Fax: +420 - 69 - 6696 000

PLZE≈
Citibank a.s.
Sady PûtatfiicátníkÛ 26
301 17 PlzeÀ
Tel.: +420 - 19 - 7338 066
Fax: +420 - 19 - 7237 828

Dcefiiné spoleãnosti
C I T I C O R P S E C U R I T I E S (CR), s.r.o.
Evropská 178
166 40 Praha 6
Tel.: +420 - 2 - 2430 4111
Fax: +420 - 2 - 2430 4613

Sesterské spoleãnosti
CitiLeasing, s.r.o.
Evropská 178
166 40 Praha 6
Tel.: +420 - 2 - 2430 4111
Fax: +420 - 2 - 2430 4613
Citicorp investiãní spoleãnost, a.s.
Evropská 178
166 40 Praha 6
Tel.: +420 - 2 - 2430 4111
Fax: +420 - 2 - 2430 4613
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