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Úvod

Tato v˘roãní zpráva hodnotí pro Citibank a.s.
v mnoha ohledech v˘jimeãn˘ rok 2001.
Oslovili jsme studenty Stﬁední prÛmyslové
‰koly a Vy‰‰í odborné ‰koly grafické
v Praze, aby vytvoﬁili ‰kálu rozmanit˘ch
ilustrací spojen˘ch jednotícím tématem
– ãíslem 10, v˘roãním ãíslem vyjadﬁujícím
deset let pÛsobení Citibank a.s. v âeské
republice. Jistû budete souhlasit, Ïe práce
studentÛ dokazují: To ãíslo samo o sobû
je inspirující.

Zapojením studentÛ grafického designu
do tvorby firemní publikace Citibank a.s.
pﬁiná‰í dal‰í impulz do jejich profesního
vzdûlávání. Stﬁední prÛmyslová ‰kola
grafická v Praze vÏdy kladla dÛraz na
sepûtí v˘uky a podnikání. Právû o toto
pojetí se nejvíce zaslouÏil zﬁejmû
nejznámûj‰í ﬁeditel ‰koly, Ladislav Sutnar,
kter˘ po své emigraci do USA bûhem
2. svûtové války patﬁil k zakladatelÛm
a vrcholn˘m pﬁedstavitelÛm amerického
moderního grafického designu.

Jako odpovûdná firma Citibank a.s.
podporuje v souladu se zásadami dobrého
firemního obãanství pﬁedev‰ím rozvoj
standardÛ vzdûlávání. Toto úsilí je
zamûﬁeno jak na zkvalitnûní ekonomického
‰kolství v âeské republice (CERGE UK, V·E
v Praze, Anglo American College, âeské
manaÏerské centrum, Nadace Junior
Achievement Foundation, Foundation for
Teaching Economics), tak na podporu
projektÛ souvisejících se sociální péãí o dûti.

Právû hodnoty, které vnesl Ladislav Sutnar
do ãeského grafického ‰kolství – modernost,
dynamiãnost, nejvy‰‰í standard kvality
a otevﬁenost vÛãi svûtu – spojují dnes SP·
grafickou se Citibank a.s. v âeské
republice. Jsme potû‰eni, Ïe mÛÏeme
studentÛm ‰koly poskytnout moÏnost
realizace jejich kreativních nápadÛ
a profesionální zruãnosti.
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Zpráva pﬁedstavenstva

Pﬁedstavenstvo Citibank a.s. pﬁedkládá
v˘roãní zprávu banky za rok 2001. 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.

âlenové pﬁedstavenstva a dozorãí rady jsou
uvedeni na stranû 6.

Banka 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 americk˘ch,
poskytující finanãní sluÏby prostﬁednictvím
sv˘ch zastoupení ve více neÏ 100 zemích
po celém svûtû. Celkov˘ vlastní kapitál
Citigroup k 31. prosinci 2001 ãinil
81,2 mld. USD (2000: 66,2 mld. USD).
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Roãní 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 2001
banka vykázala zisk po zdanûní ve v˘‰i
1 117 398 608 Kã (2000: 854 571 081 Kã).
Pﬁedstavenstvo navrhuje pﬁevést
55 869 930 Kã (2000: 42 728 554 Kã)
ze zisku do zákonného rezervního fondu.
Kapitálová pﬁimûﬁenost k 31. prosinci 2001
byla 12,87 % (2000: 20,15 %), coÏ je pﬁi
porovnání s minimální vyÏadovanou
kapitálovou pﬁimûﬁeností 8,00 % pﬁíznivé.
Bûhem roku 2001 pﬁedstavenstvo
pravidelnû informovalo dozorãí radu
a konzultovalo s ní ve‰keré obchodní
ãinnosti a finanãní v˘sledky.
KPMG âeská republika Audit, spol. 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 2001.
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Statutární orgány

Pﬁedstavenstvo:

Dozorãí rada:

David C. Francis
pﬁedseda pﬁedstavenstva

A. T. Tshibaka
Marc Desaedeleer

Franti‰ek Máslo
ãlen pﬁedstavenstva
David Kay
ãlen pﬁedstavenstva
Terrance J. Kyle
ãlen pﬁedstavenstva

Poznámka:
Pan Atif Bajwa byl jmenován pﬁedsedou
pﬁedstavenstva ke dni 22. 1. 2002. ZároveÀ
pan David C. Francis odstoupil z funkce pﬁedsedy
pﬁedstavenstva. Dne 27. ãervna 2002 byl ãlenem
pﬁedstavenstva jmenován pan Krister Holm.
V prÛbûhu roku 2001 odstoupil z funkce ãlena
dozorãí rady pan Taranjit Singh a na jeho místo
byla jmenována paní NadûÏda Padevûtová.
Tato zmûna nebyla k 31. prosinci 2001 zapsána
v obchodním rejstﬁíku.
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Dopis pﬁedsedy pﬁedstavenstva

S potû‰ením pﬁedkládáme v˘roãní zprávu

Souãasnû si Citibank a.s. udrÏela své

s v˘sledky na‰eho hospodaﬁení za rok

vedoucí postavení i v oblasti firemního

konãící 31. prosincem 2001. LoÀsk˘ rok

bankovnictví. Právû na tento segment trhu

probûhl ve znamení desátého v˘roãí

se pﬁed deseti lety pﬁi svém vstupu

existence Citibank a.s. na ãeském trhu

na ãesk˘ trh zamûﬁila. Snaha o inovaci

a byl v˘jimeãn˘ v mnoha ohledech.

produktÛ a zv˘‰ení kvality sluÏeb pro

Po období peãliv˘ch pﬁíprav jsme zahájili

firemní klientelu dosáhla bûhem tûchto let

v âeské republice sluÏby osobního

v‰eobecného uznání. V rámci nezávislého

bankovnictví. Dnes nabízíme celou ‰kálu

prÛzkumu ãasopisu Prague Business

sluÏeb osobního bankovnictví a opíráme

Journal a finanãního serveru Peníze.CZ

se pﬁitom o dlouhodobé globální zku‰enosti

zamûﬁeného na firemní bankovnictví

Citibank v této oblasti. Od samého

získala Citibank a.s. v ‰esti ze sedmi

poãátku fungování tûchto sluÏeb k jejich

hodnocen˘ch kategorií prvenství a v jedné

dynamickému rozvoji v˘znamnû pﬁispûlo

se umístila jako druhá. Na‰e pevná pozice

zavedení moderních, celosvûtovû velmi

na trhu firemního bankovnictví

úspû‰n˘ch produktÛ a sluÏeb, jako jsou

a bankovnictví pro malé a stﬁední podniky,

kreditní karty, osobní pÛjãky, 24hodinové

stejnû jako novû zavedené sluÏby osobního

telefonní bankovnictví a internetové

bankovnictví, nám umoÏÀují nabídnout

bankovnictví.

kompletní ‰kálu bankovních sluÏeb
‰irokému spektru zákazníkÛ vãetnû velk˘ch

Mimoﬁádného rÛstu dosáhla Citibank a.s.

korporací, jejich partnerÛ z ﬁad mal˘ch

také v oblasti sluÏeb pro malé a stﬁední

a stﬁedních podnikatelÛ, a také jejich

podniky. V roce 2001 se na celém svûtû

zamûstnancÛ.

nena‰la jiná poboãka Citibank, kde
by divize pro malé a stﬁední podniky
Citibussines rostla rychleji neÏ právû
v âeské republice.
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Za tûmito úspûchy stojí pﬁedev‰ím vysoce

Ná‰ pohled do budoucnosti je optimistick˘.

motivované úsilí a schopnosti na‰ich

âeská republika je stabilní stﬁedoevropskou

zamûstnancÛ, práce v‰ech kolegÛ, minul˘ch

zemí smûﬁující do sjednocené Evropy.

i souãasn˘ch, kteﬁí sedm dnÛ v t˘dnu,

Toto, pro âeskou republiku historické

ãtyﬁiadvacet hodin dennû poskytují sluÏby

období, dává pﬁíleÏitost vyuÏít v‰ech

na‰im klientÛm. To, co nás na dne‰ním

pﬁedností globální finanãní instituce, jakou

bankovním trhu odli‰uje, je právû odhodlání

je Citibank. Chceme hrát aktivní roli

na‰ich zamûstnancÛ nacházet ﬁe‰ení pro

pﬁi úspû‰ném zaãleÀování ãeského

potﬁeby zákazníkÛ a neváhat vÏdy udûlat

hospodáﬁství do globální ekonomiky.

krok navíc ke zv˘‰ení úrovnû sluÏeb tak, jak

Integrace do Evropy jistû pﬁinese v˘znamné

to od nás zákazníci oãekávají. Dûkuji v‰em

zmûny do podnikání na‰ich klientÛ, stejnû

na‰im kolegÛm za vynikající v˘sledky

jako do jejich soukrom˘ch ÏivotÛ. Chceme

dosaÏené Citibank a.s. v roce 2001.

b˘t o krok napﬁed pﬁed tûmito zmûnami,
stále inovativní, pﬁedvídající nové potﬁeby

Tûchto v˘sledkÛ bychom stûÏí dosáhli,

a poÏadavky na‰ich zákazníkÛ. Pevnû vûﬁím,

neb˘t dÛvûry, kterou nám na‰i klienti dávají.

Ïe je pﬁed námi jedno z nejzajímavûj‰ích

Jsme pﬁipraveni tuto dÛvûru posilovat

období na‰í práce v âeské republice.

dal‰ím zkvalitÀováním sluÏeb a zavádûním

Tû‰íme se na to, jak budeme i nadále

nov˘ch produktÛ.

pomáhat na‰im zákazníkÛm v jejich

V˘roãní zpráva 2001

Atif Bajwa
generální ﬁeditel
a pﬁedseda pﬁedstavenstva

podnikání i v osobním Ïivotû.
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Finanãní pﬁehled

(tis. Kã)

˘roãní zpráva 2001

2001

2000

1999

73 552 917

56 572 846

54 180 244

Celkov˘ vlastní kapitál

5 329 455

6 100 621

5 012 644

âisté úrokové v˘nosy

Celková aktiva

1 559 279

1 205 888

1 136 711

âist˘ zisk z finanãních operací

874 221

964 168

997 222

âisté poplatky a provize

416 357

263 601

190 566

3 781 564

2 929 180

2 329 717

1 738 219

1 409 426

1 219 631

Zisk pﬁed zdanûním

1 681 593

1 198 490

515 840

âist˘ zisk

1 117 399

854 571

205 647

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

Obchodní místa
Kapitálová pﬁimûﬁenost

10

7

6

6

13 %

20 %

19 %

V˘roãní zpráva 2001

let Citibank a.s. v âeské republice

V˘roãní zpráva 2001

Na‰e hospodaﬁení

Rok 2001 byl pro na‰i banku dal‰ím

Banka pokraãuje ve své dlouhodobé

úspû‰n˘m rokem. âist˘ zisk ãinil

strategii b˘t dobﬁe zavedenou bankou

1 117 mil. Kã (nárÛst o 31 % oproti

v âeské republice. Znamená to pro ni

loÀskému roku). Úspû‰n˘ vstup a rÛst

pÛsobit ve v‰ech hlavních oblastech

v oblasti osobního bankovnictví a na trhu

bankovnictví a zároveÀ pokraãovat

mal˘ch a stﬁedních podnikÛ vedl k nárÛstu

v získávání vût‰ího podílu na trhu.

ãist˘ch úrokov˘ch v˘nosÛ o 29 %
a nárÛstu ãist˘ch v˘nosÛ z poplatkÛ

Celkov˘ vlastní kapitál spoleãnosti ve v˘‰i

o 58 % na celkovou hodnotu 416 mil. Kã.

5,3 mld. Kã se projevil v úrovni ukazatele
kapitálové pﬁimûﬁenosti ve v˘‰i 12,87 %,

Bilanãní suma banky vzrostla o 30 %

coÏ je ve srovnání s minimální hodnotou

z hodnoty 56,6 mld. Kã na konci roku

stanovenou regulátorem ve v˘‰i 8 %

2000 na hodnotu 73,6 mld. Kã na konci

pﬁíznivé. Vûﬁíme, Ïe tato úroveÀ vlastního

roku 2001. NárÛst bilance byl veden

kapitálu spoleãnosti vytváﬁí silnou základnu

zejména rÛstem poskytovan˘ch úvûrÛ

pro dal‰í rozvoj strategie získávání nov˘ch

klientÛm o 27 % na celkovou hodnotu

klientÛ.

27 mld. Kã.
Vzhledem ke zlep‰ující se situaci
v ekonomice a díky na‰im konzervativním
metodám poskytování úvûrÛ nebylo nutné
v roce 2001 tvoﬁit dal‰í v˘znamné ãástky
opravn˘ch poloÏek k úvûrÛm. Nicménû
v souladu s obezﬁetn˘m pﬁístupem
k posuzování úvûrov˘ch rizik nav˘‰ila banka
bûhem roku 2001 v‰eobecnou rezervu
o 259 mil. Kã k pokrytí ve‰ker˘ch
potenciálních rizik.
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Zpráva managementu

Osobní bankovnictví

·kála sluÏeb a produktÛ Citibank a.s.
na trhu osobního bankovnictví odpovídá

Na základû úspûchÛ, kter˘ch skupina

nejvy‰‰ím svûtov˘m standardÛm, vyuÏívá

Citigroup dosáhla v oblasti osobního

na‰ich globálních zku‰eností, profesionality

bankovnictví po celém svûtû, zavedla

a ‰piãkové kvality. V roce 2001, tedy jiÏ

Citibank a.s. tyto sluÏby od bﬁezna 2001

bûhem prvního roku fungování, jsme

také v âeské republice. Poprvé v historii

zaznamenali obrovsk˘ pokrok, kdyÏ jsme

jsme nabídli úplnou ‰kálu sluÏeb osobního

nabídli na‰im klientÛm ‰iroké portfolio

bankovnictví, produktÛ a poboãkov˘ch míst

produktÛ a sluÏeb osobního bankovnictví.

pro individuální zákazníky. V˘sledky

Citibank kreditní karta byla okamÏitû velmi

dosaÏené v prvním roce fungování tûchto

pozitivnû akceptována trhem. Budeme

sluÏeb potvrzují, Ïe díky roz‰íﬁení nabídky

i nadále vyuÏívat pﬁedností získan˘ch díky

na v‰echny segmenty bankovnictví posílila

na‰emu globálnímu pÛsobení a také díky

Citibank a.s. v˘raznû své postavení na trhu.

zku‰enostem s tímto produktem. ·piãkové

Osobní bankovnictví znamená pro sluÏby

parametry a zamûﬁení na zákaznick˘ servis

Citibank v âeské republice mezník, kter˘

zajistily to, Ïe Citibank osobní pÛjãka

potvrzuje na‰e odhodlání nabídnout

naprosto pﬁesnû odpovûdûla na rostoucí

ve vysoce konkurenãním prostﬁedí ‰piãkové

poptávku po tomto typu produktu na

bankovní sluÏby jak pro soukromou

spotﬁebitelském trhu. Exkluzivní bankovní

klientelu, tak pro firmy.

sluÏby, stejnû jako investiãní poradenství
pro nejmovitûj‰í klientelu CitiGold, získaly

Realizace tak sloÏitého úkolu, jak˘m je

velmi pozitivní odezvu trhu a doplnily

uvedení sluÏeb osobního bankovnictví na

základní nabídku bankovních produktÛ –

trh – pﬁi dodrÏení striktní nákladové

bûÏn˘ch úãtÛ, spoﬁících úãtÛ,

disciplíny a vysoké efektivity – vyÏaduje

termínovan˘ch vkladÛ a debetních karet.

aktivní podporu celé firmy.
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Zpráva managementu

Na‰i podnikatelskou strategii pro bankovní

Skupina firemního a investiãního
bankovnictví

neÏ 350 nadnárodních a více neÏ 750

sluÏby na dálku charakterizují dvû klíãová

velk˘ch lokálních spoleãností. V roce 2001
posílila divize firemního a investiãního

slova – dostupnost a pohodlí. Na podporu
sítû na‰ich poboãek jsme zavedli

Pﬁed deseti lety Citibank pﬁinesla na ãesk˘

bankovnictví svou pozici na trhu jak díky

24hodinové telefonické bankovní centrum

trh zku‰enosti a know-how jedné z nejsilnûj‰ích

akvizici nov˘ch zákazníkÛ, tak nárÛstem

CitiPhone. DoplÀuje se s nejmodernûj‰ím

celosvûtov˘ch finanãních institucí, Citigroup.

aktiv a poãtu transakcí stávajících klientÛ.

ﬁe‰ením pro internetové bankovnictví

V prÛbûhu tûchto let pokroãila Citibank a.s.

Citibank Online, které umoÏÀuje na‰im

od poskytování ﬁe‰ení pro potﬁeby vybrané

Citibank je jedním z pﬁedních poskytovatelÛ

zákazníkÛm pﬁístup k jejich úãtÛm

skupiny velk˘ch firemních klientÛ – pﬁedev‰ím

syndikovan˘ch pÛjãek v âeské republice

a k bance kdykoli a odkudkoli potﬁebují.

nadnárodních spoleãností – po pokrytí

i v globálním mûﬁítku. Spolupráce se

celého ãeského trhu s úplnou nabídkou

sesterskou spoleãností Schröder Salomon

K budování této komplexní nabídky a pro

inovativních bankovních produktÛ a sluÏeb

Smith Barney, která je rovnûÏ souãástí sítû

úãinnou komunikaci tûchto nov˘ch

vãetnû sluÏeb osobního bankovnictví. Av‰ak

Citigroup, umoÏÀuje nabídnout zákazníkÛm

moÏností slouÏila marketingová kampaÀ,

je to právû firemní bankovnictví, které stále

jak˘koli produkt v této oblasti tak, aby

která byla opakovanû ocenûna v odborn˘ch

tvoﬁí nejv˘znamnûj‰í ãást aktivit banky,

vyhovoval jejich rozmanit˘m potﬁebám.

soutûÏích. Cílem bylo posílit vnímání znaãky

stejnû jako její klientely v âeské republice.

Na‰i experti sehráli v roce 2001 klíãovou
roli v ﬁadû v˘znamn˘ch transakcí pro pﬁední

prostﬁednictvím celkové komunikaãní
strategie podporované dílãími kampanûmi

Dnes je základním úkolem skupiny

ãeské i zahraniãní spoleãnosti – PlzeÀsk˘

na jednotlivé produkty. Bûhem prvního roku

podnikového bankovnictví poskytovat

Prazdroj, a.s., Motorpal a.s., Bohemia

provozování sluÏeb osobního bankovnictví

sluÏby ﬁadû nadnárodních spoleãností,

Crystalex Trading, Mûstská správa

jsme díky tûmto kampaním v˘raznû

velk˘m a stﬁednû velk˘m tuzemsk˘m

telekomunikaãních sluÏeb v Moskvû atd.

pokroãili v hodnotách vnímání jak znaãky,

podnikÛm, finanãním institucím a veﬁejnému

tak produktÛ.

sektoru. Citibank v âeské republice nabízí

V nezávislém prÛzkumu ãasopisu The Prague

kompletní portfolio komerãních a investiãních

Tribune a finanãního internetového serveru

V roce 2002 oãekáváme dramatick˘ nárÛst

bankovních produktÛ a sluÏeb vãetnû

Peníze.CZ se Citibank a.s. umístila jako

zájmu zákazníkÛ o nabídku sluÏeb na‰eho

treasury, ﬁízení likvidity a sluÏeb platebního

nejlep‰í v oblasti firemního bankovnictví,

osobního bankovnictví. V nadcházejících

styku, firemních financí a poradenství se

a to v 6 ze 7 kategorií: nejlep‰í image,

letech to bude pro Citibank a.s. klíãová

strukturovan˘m obchodním financováním,

nejlep‰í úvûrové sazby, nejlep‰í sluÏby,

oblast.

leasingu a makléﬁsk˘ch sluÏeb. Na‰e

nejlep‰í sluÏby elektronického bankovnictví,

portfolio v souãasné dobû zahrnuje více

nejlep‰í investiãní produkty a nejrychlej‰í
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reakce na poÏadavky zákazníkÛ. V kategorii

Skupina Citibusiness

cenov˘ch nabídek. Podílíme se na rozvoji
tohoto segmentu také jako partneﬁi

„Nejlep‰í sluÏby v mezinárodním obchodû“
obsadila Citibank a.s. v tomto prÛzkumu

Malé a stﬁední podniky jsou v‰ude na

druhou pﬁíãku.

svûtû – a âeská republika není v˘jimkou –

nejrÛznûj‰ích vzdûlávacích aktivit.

stabilizujícím a rÛstov˘m prvkem

V roce 2001 pokraãovala skupina

V oblasti sluÏeb pro finanãní instituce

v ekonomice, zdrojem podnikatelsk˘ch

Citibusiness v úspû‰ném získávání nov˘ch

zprostﬁedkováváme zákazníkÛm, kteﬁí

nápadÛ a úspûchu zaloÏeného na umu,

zákazníkÛ. Jejich poãet se zv˘‰il o 50 %

pÛsobí na ãeském finanãním a kapitálovém

kreativitû a profesionální práci jednotlivcÛ.

a o více neÏ 100 % se zv˘‰ila úvûrová

trhu, tuzemské i mezinárodní bankovní

Aby oslovila zákazníky na tomto nároãném

angaÏovanost vÛãi mal˘m a stﬁedním

sluÏby s pﬁidanou hodnotou, které pﬁispívají

trhu, zaloÏila Citibank speciální divizi

podnikÛm. V rámci celosvûtového

na‰im klientÛm ke zlep‰ení jejich

Citibusiness zamûﬁenou na poskytování

programu Citibusiness zaznamenala ãeská

v˘konnosti. Speciální oddûlení finanãních

kompletní ﬁady produktÛ pro potﬁeby

divize vÛbec nejdynamiãtûj‰í rÛst.

institucí nabízí své sluÏby domácím

tohoto segmentu.

i zahraniãním bankám, poji‰Èovnám,
obchodníkÛm s cenn˘mi papíry a dal‰ím

V˘borné finanãní v˘sledky této divize

institucionálním investorÛm. V roce 2001

v roce 2001 odráÏejí pﬁedev‰ím úspûch

jsme úspû‰nû prohloubili spolupráci

zvoleného obsluÏného modelu, kter˘ je

s mimobankovním sektorem, zejména

zamûﬁen na aktivní a pﬁímé bankovnictví

s penzijními fondy, investiãními

s osobním pﬁístupem. Naprostá vût‰ina

spoleãnostmi a jejich podílov˘mi fondy.

klientÛ Citibusiness obsluhuje svÛj úãet

Velk˘ dÛraz soustavnû klademe na

prostﬁednictvím nejmodernûj‰ích

spokojenost na‰ich klientÛ, která se mimo

internetov˘ch technologií. Souãástí

jiné odrazila v obdrÏení titulÛ Best Clearing

úspû‰ného modelu je i efektivní úvûrov˘

Bank v âeské Republice, udûlen˘

proces, kter˘ umoÏÀuje klientÛm vyuÏívat

renomovan˘m ãasopisem Global Investor,

‰irokou ‰kálu úvûrov˘ch produktÛ

a Commended Custodian od ãasopisu

optimalizovan˘ch pro potﬁeby mal˘ch

Global Custodian Magazine.

a stﬁedních podnikÛ v âeské republice.
Citibank a.s. byla první na ãeském trhu,
která nabídla zákazníkÛm z mal˘ch
a stﬁedních podnikÛ v˘bûr z ﬁady rÛzn˘ch
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¤ízení likvidity a platební styk
(e-Business)

Na tento trend jsme reagovali vytvoﬁením

V oblasti dokumentárního platebního styku

a úspû‰nou implementací produktu

a financování obchodu jsme rozvíjeli a dále

nazvaného Cross-border pooling, kter˘

zdokonalovali ná‰ program financování,

Toto oddûlení odpovídá za v˘voj, nabídku

umoÏÀuje okamÏitou koncentraci finanãních

podporovan˘ exportní a garanãní

a implementaci jak „tradiãních“, tak

prostﬁedkÛ v Citibank v Lond˘nû tak, aby

poji‰Èovnou EGAP. Pozornû jsme sledovali

inovativních ﬁe‰ení pro tuto sféru podnikání

úroky z vkladÛ byly co nejvy‰‰í. Kromû

a analyzovali cesty obchodní v˘mûny mezi

Citibank a.s. Na‰e produkty zahrnují oblast

tohoto globálního ﬁe‰ení pro ﬁízení likvidity

zemûmi stﬁední Evropy, stejnû jako mezi

ﬁízení likvidity, firemních platebních karet,

jsme vyvinuli i produkt zamûﬁen˘ na

stﬁedoevropsk˘mi a západoevropsk˘mi

e-commerce, elektronického a internetového

regionální trend soustﬁeìování platebního

zemûmi. Cílem tûchto anal˘z je poskytování

bankovnictví, tuzemsk˘ch i zahraniãních

styku. Na‰i zákazníci dnes mohou

kvalitních informací a konzultací na‰im

plateb, ﬁízení inkasa, stejnû jako produktÛ

uskuteãÀovat platby za své poboãky sídlící

zákazníkÛm vãetnû navrÏení nejvhodnûj‰ích

pro financování obchodu a pro rozvoj

v rÛzn˘ch zemích ze svého regionálního

obchodních nástrojÛ a moÏností financování

obchodních sluÏeb.

centra.

jejich obchodÛ.

V roce 2001 jsme vûnovali pozornost

V roce 2001 pokraãovalo na‰e úsilí

Vûﬁíme, Ïe nynûj‰í prostﬁedí pro podnikání

pﬁedev‰ím analyzování a reakcím na

o rozvoj inovativních technologií na bázi

v âeské republice, pﬁíprava na pﬁistoupení

nejnovûj‰í v˘voj v ekonomice, na trhu

internetu. Citicorp Overseas Investment

âR k EU a nástup jednotné evropské mûny

a v zákaznickém prostﬁedí, stejnû jako

Fund získal pûtiprocentní podíl ve

pﬁiná‰í velké mnoÏství nov˘ch my‰lenek,

hledání odpovûdí a ﬁe‰ení na zmûny

spoleãnosti CenTrade, elektronickém trÏi‰ti

trendÛ a pracovních postupÛ. NahlíÏíme

související zejména s pﬁípravou na vstup

zamûﬁeném na velké korporace, jejímÏ

na tento v˘voj jako na prostor i pﬁíleÏitost

âeské republiky do EU. Zaznamenali jsme

vût‰inov˘m vlastníkem je âesk˘ Telecom.

pro dal‰í inovativní ﬁe‰ení, která mÛÏeme

rostoucí trend centralizace likvidity

Citibank a.s. se stala finanãním partnerem

nabídnout na‰im zákazníkÛm.

a poptávku po ﬁe‰eních pﬁedpokládajících

a poskytovatelem platebního mechanismu

její koncentraci a sdruÏování.

dostupného v‰em zákazníkÛm spoleãnosti

To se projevilo v soustﬁeìování procesÛ

CenTrade.

ﬁízení likvidity, plateb a pohledávek v tzv.
mezinárodních cash centrech umístûn˘ch
v nûkter˘ch ze zemí stﬁední a v˘chodní
Evropy, v západní Evropû ãi v USA.
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Treasury

a dokázala úspû‰nû pﬁizpÛsobit svou

Oddûlení Treasury v˘znamnû pﬁispûlo

strategii tûmto trendÛm, pﬁiãemÏ plnû

k úspû‰nému desetiletému pÛsobení

Aãkoli rok 2001 byl velmi obtíÏn˘m

vyuÏívala rozsáhlého pﬁístupu k hlavním

Citibank a.s. v âeské republice a podniká

obdobím pro svûtové finanãní trhy, na‰e

svûtov˘m trhÛm díky globální síti Citigroup.

ﬁadu aktivních krokÛ k tomu, aby na tento
úspûch navázalo a dále jej rozvíjelo i ve

oddûlení Treasury znovu dokázalo
dosáhnout pÛsobiv˘ch finanãních v˘sledkÛ

Marketingová skupina oddûlení Treasury

a pﬁispûlo tak k posílení vedoucí pozice

nabídla celou ﬁadu nov˘ch sluÏeb, ãímÏ

Citibank a.s. na ãeském devizovém trhu.

v˘raznû podpoﬁila efektivní finanãní

T˘m ‰piãkov˘ch profesionálÛ poskytuje

plánování a ﬁízení finanãních rizik na‰ich

na‰im zákazníkÛm nej‰ir‰í ‰kálu sluÏeb

klientÛ v minulém roce. Zejména nûkteré

a produktÛ v oblasti devizov˘ch transakcí,

novû vyvinuté zaji‰Èovací instrumenty

penûÏního trhu a derivátÛ a souãasnû plní

pﬁispûly k ochranû mnoha velk˘ch ãesk˘ch

roli Citibank a.s. jako jednoho

exportérÛ proti negativním úãinkÛm

z nejv˘znamnûj‰ích tvÛrcÛ tûchto trhÛ

posilování koruny.

druhé dekádû.

v âeské Republice.
Oddûlení Treasury aktivnû usiluje o získání
Pokraãující zotavování ãeské ekonomiky

vedoucí pozice v oblasti poskytování sluÏeb

za pomûrné nízké inflace a relativnû

na bázi internetu. V rámci tûchto aktivit

úspû‰n˘ch exportních v˘konÛ ãesk˘ch

jsme zﬁídili internetov˘ portál CitiTreasury,

podnikÛ (i pﬁes celosvûtové zpomalení

unikátní zdroj aktuálních zpráv, faktick˘ch

ekonomického rÛstu) byly hlavními

informací, statistik, sazeb a cen, kter˘

externími faktory stojícími za dal‰ím

slouÏí jako úãinn˘ nástroj komunikace se

úspû‰n˘m rokem pro oddûlení Treasury.

zákazníky. Souãasnû byl pro na‰e zákazníky

PﬁevaÏujícími trendy na ãesk˘ch finanãních

vyvinut a nyní se uvádí na trh nov˘ on-line

trzích v roce 2001 byly pokraãující pokles

software pro obchodování nazvan˘ FXLink,

korunov˘ch úrokov˘ch sazeb a posilování

pﬁedstavující snadn˘ a pruÏn˘ zpÛsob

kurzu ãeské mûny (podpoﬁené masivním

provádûní základních devizov˘ch obchodÛ.

pﬁílivem pﬁím˘ch zahraniãních investic).
Skupina mezibankovních obchodÛ oddûlení
Treasury (Trading) potvrdila svou pozici
klíãového hráãe na korunov˘ch trzích
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CitiLeasing, s.r.o.

Citicorp investiãní spoleãnost, a.s.

V roce 2001 jsme také zahájili spolupráci
se Citibank a.s. v oblasti distribuce na‰ich

Citibank a.s. nabízí v âeské republice

Rok 2001 byl pro Citicorp investiãní

fondÛ drobn˘m investorÛm. Pro tento úãel

leasingové sluÏby prostﬁednictvím nezávislého

spoleãnost, a.s. rokem velmi úspû‰n˘m.

byla pﬁizpÛsobena podoba tﬁí na‰ich

právního subjektu CitiLeasing, s.r.o.

Byl to rok, kdy se v˘znamn˘m zpÛsobem

podílov˘ch fondÛ tak, aby odpovídala

Financování se soustﬁeìuje na dopravní

prohloubila spolupráce s institucionálními

potﬁebám drobn˘ch investorÛ.

techniku, obrábûcí stroje, technologické

klienty, zejména z ﬁad finanãních institucí.

linky a jiné stroje a zaﬁízení. Na‰e sluÏby

Rozvoj spolupráce s velk˘mi institucionálními

Úspûchy Citicorp investiãní spoleãnosti, a.s.

jsou k dispozici v‰em klientÛm Citibank a.s.

investory patﬁí k dlouhodob˘m zámûrÛm

potvrzuje i ocenûní Paegas Signum

od nadnárodních spoleãností pﬁes velké

na‰í spoleãnosti.

Temporis, které získal CitiEquity Czech Fund
za nejlep‰í v˘konnost mezi akciov˘mi fondy

tuzemské firmy aÏ po malé a stﬁední
podniky vãetnû zaãínajících.

Na‰í snahou zÛstává pﬁiná‰et klientÛm
takové produkty, které jsou v˘sledkem

V roce 2001 financoval CitiLeasing, s.r.o.

peãlivého prÛzkumu jejich potﬁeb a které

kontrakty v hodnotû pﬁes 1,7 mld. Kã,

jsou schopny pﬁinést ﬁe‰ení a hodnotu.

a to jak na nákup nového, tak i pouÏitého

Takov˘m produktem je CitiLiquidity Fund,

zaﬁízení. V roce 2002 roz‰iﬁujeme na‰i

kter˘ jsme uvedli na trh v srpnu 2001.

nabídku o produkty zaloÏené na novém

OceÀujeme skuteãnost, Ïe se stal velmi

zpÛsobu financování aktiv. Chceme se je‰tû

oblíben˘m nástrojem ﬁízení likvidity pro ﬁadu

více zamûﬁit na poskytování finanãních

spoleãností. Od svého vzniku realizoval

ﬁe‰ení „‰it˘ch na míru“ mezinárodním

tento fond finanãní transakce v objemu

i pﬁedním tuzemsk˘m spoleãnostem, stejnû

pﬁesahujícím 32 mld. Kã.

jako na pomoc rozvíjejícím se ãesk˘m
firmám prostﬁednictvím financování jejich
investiãních potﬁeb formou leasingu.
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CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o.

Lidské zdroje

Dlouhodob˘m cílem Citibank a.s. je b˘t
nejÏádanûj‰ím zamûstnavatelem ve svém

Spoleãnost CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o.

Ve spoleãnosti Citibank a.s. usilujeme

oboru. Na‰e aktivity v oblasti lidsk˘ch

zprostﬁedkovávala pro na‰e zákazníky

o získání a udrÏení nejlep‰ích zamûstnancÛ,

zdrojÛ, s pﬁihlédnutím k rozvoji osobností,

obchodování s cenn˘mi papíry. V roce

talentovan˘ch lidí z âeské republiky i ze

pﬁispívají k naplnûní tohoto cíle. Neménû

2001 do‰lo k dal‰ímu v˘znamnému

zahraniãí. Právû díky profesionalitû a talentu

nám záleÏí na spokojenosti na‰ich

upevnûní obchodních vztahÛ mezi CITICORP

na‰ich kolegÛ se nám daﬁí dosahovat stále

zamûstnancÛ. Proto se v‰emi na‰imi kolegy

SECURITIES (CR), s.r.o. a Salomon Smith

lep‰ích v˘konÛ a poskytovat tak na‰im

stále konzultujeme návrhy zamûﬁené na

Barney Inc., jedním z nejvût‰ích obchodníkÛ

zákazníkÛm sluÏby na nejvy‰‰í úrovni.

zlep‰ování pracovního prostﬁedí
a zamûstnaneck˘ch v˘hod, které

s cenn˘mi papíry na svûtû, kter˘ je rovnûÏ
souãastí mateﬁské finanãní skupiny

Rok 2001 byl mimoﬁádn˘, pokud jde o nárÛst

Citigroup.

poãtu nov˘ch zamûstnancÛ, zejména v oblasti

poskytujeme.

osobního bankovnictví, na‰í nejnovûj‰í

Díky promy‰lené strategii i praxi v oblasti

Na základû podrobné ekonomické anal˘zy

sluÏby zákazníkÛm, oficiálnû uvedené na trh

vzdûlávání, rozvojov˘ch pﬁíleÏitostí

se Citibank a.s. rozhodla ukonãit ãinnost

na jaﬁe loÀského roku. Tato skuteãnost jen

a sociálního i pracovního prostﬁedí

své dceﬁiné spoleãnosti, obchodníka

potvrdila trval˘ trend rÛstu pﬁíznaãn˘ pro

pro zamûstnance patﬁíme k nejlep‰ím

s cenn˘mi papíry, CITICORP SECURITIES

desetileté pÛsobení Citibank a.s. v âeské

zamûstnavatelÛm v âeské republice.

(CR), s.r.o. k 30. ãervnu 2002.

republice. V roce 1991 jsme zaãínali s ménû
neÏ 50 a pﬁes ãíslo 300 v roce 1999 jsme

Obchodní ãinnost Citibank a.s. v oblasti

dosáhli poãtu více neÏ 650 stál˘ch

cenn˘ch papírÛ na tuzemském a zahraniãním

zamûstnancÛ banky koncem roku 2001.

kapitálovém trhu bude pokraãovat
v nezmûnûném rozsahu.

Odpovídající vzdûlání, profesionální ‰kolení
a hluboké znalosti v oboru jsou pro v‰echny
na‰e kolegy samozﬁejmostí. Jen tak jsou
schopni ãelit nov˘m v˘zvám ve stále se
mûnícím bankovním svûtû. Dále tedy
investujeme nemalé finanãní prostﬁedky
a ãas do jejich vzdûlávání, ‰kolení
a profesionálního v˘cviku jak v âR, tak
v zahraniãí. Právû zahraniãní vzdûlávací
programy pﬁiná‰ejí na‰im kolegÛm ‰kolení
té nejvy‰‰í kvality.
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V˘kaz zisku a ztrát
(tis. Kã)

2001

2000

1999

Úroky pﬁijaté
Úroky placené

3 458 955
(1 899 676)

2 809 818
(1 603 930)

3 128 205
(1 991 494)

âist˘ zisk z úrokÛ

1 559 279

1 205 888

1 136 711

454 505
(38 148)
874 221
0
22 699
909 008

279 469
(15 868)
964 168
0
1 171
494 352

214 316
(23 750)
997 222
0
4 067
1 151

3 781 564

2 929 180

2 329 717

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 pﬁed tvorbou a pouÏitím opravn˘ch poloÏek a rezerv celkem
V‰eobecné provozní náklady (pozn. 2)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku (pozn. 12)
Ostatní provozní náklady (pozn. 3)
Tvorba rezerv na krytí ohroÏen˘ch pohledávek (pozn. 18)
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
Tvorba ostatních opravn˘ch poloÏek a rezerv
PouÏití ostatních opravn˘ch poloÏek a rezerv
Mimoﬁádné náklady (pozn. 4)
Provozní náklady celkem
Zisk pﬁed zdanûním
DaÀ (pozn. 5)
âist˘ zisk (pozn. 20)

1 565
148
353
259

938
506
834
376
0
544 562
(747 312)
3 886
(805)
0
0
130 235
(178 803)
20 554

721
713
808
130
0
103 455
(100 649)
701
(185)
0
0
53 228
0
5 768

968
121
18
223

958
940
303
242
0
549 594
(69 045)
289
0
0
0
0
0
596

2 099 971

1 730 690

1 813 877

1 681 593
(564 194)

1 198 490
(343 919)

515 840
(310 193)

1 117 399

854 571

205 647

Úãetní principy a pﬁíloha roãní úãetní závûrky na stranách 33 – 44 jsou nedílnou souãástí roãní úãetní závûrky.
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Rozvaha
(tis. Kã)

31. 12. 01

31. 12. 00

31. 12. 99

Aktiva
Pokladní hodnoty (pozn. 6)
Úãty u âeské národní banky (pozn. 6)

170 562
2 131 640

311 546
668 382

204 085
4 442 333

2 302 202

979 928

4 646 418

9 205 833

2 859 937

6 834 423

811 170
17 950 253
6 852 364

268 446
23 733 849
1 112 187

109 445
9 633 938
6 860 833

25 613 787

25 114 482

16 604 216

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

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

Pasiva
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)
Ostatní rezervy
Vlastní kapitál
Kapitál (pozn. 19)
Kapitálov˘ a áÏiov˘ fond (pozn. 19)
Zákonn˘ rezervní fond (pozn. 20)
Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch období (pozn. 20)
Zmûna reálné hodnoty derivátÛ v bankovním portfoliu (pozn. 20)
Zisk za rok (pozn. 20)

Pasiva celkem

27 027 192
1 800 130
10 000
16 936
316 238
222 361
7 038 238

21 222
398
10
14
310
280
5 382

505
451
000
043
613
198
689

23 138
115
10
6
264
1 927
632

144
856
000
260
509
874
544

73 552 917

56 572 846

54 180 244

770 531
11 029 958
1 631 655

316 109
6 728 384
1 701 585

583 486
16 855 505
1 619 055

13 432 144

8 746 078

19 058 046

15 919 073
24 791 918

8 866 238
23 479 482

7 526 139
17 530 046

40 710 991

32 345 720

25 056 185

620 425
11 855 100
1 602 772
2 030

390 406
7 646 625
1 343 396
0

2 207 328
1 710 775
1 135 266
0

000
365
992
418
281
399

2 425 000
1 734 168
182 264
872 940
31 678
854 571

2 425 000
1 532 440
171 981
677 576
0
205 647

5 329 455

6 100 621

5 012 644

73 552 917

56 572 846

54 180 244

2 425
723
224
813
25
1 117

Úãetní principy a pﬁíloha roãní úãetní závûrky na stranách 33 – 44 jsou nedílnou souãástí roãní úãetní závûrky.
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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)
Potencionální 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. 01

31. 12. 00

31. 12. 99

650 853

380 764

142 398

4 034 056
4 401 479

3 490 358
7 238 621

4 804 378
6 396 299

172 350 187

128 223 002

82 972 878

172 068 102
289 753 010

127 890 150
140 272 137

82 766 088
108 416 263

Úãetní principy a pﬁíloha roãní úãetní závûrky na stranách 33 – 44 jsou nedílnou souãástí roãní úãetní závûrky.
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Úãetní principy

Pokladniãní poukázky a obchodovatelné
dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
Pokladniãní poukázky a obchodovatelné
dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou
klasifikovány jako krátkodobé cenné papíry
zahrnuté v obchodním portfoliu nebo
v portfoliu k prodeji dle zámûru banky,
a proto jsou vykazovány buì v cenû poﬁízení
(upravené o amortizaci prémie nebo diskontu),
nebo v trÏní hodnotû, podle toho, která je
niÏ‰í. Pﬁi prodeji se rozdíl mezi ãist˘m
v˘nosem z prodeje a úãetní hodnotou úãtuje
jako zv˘‰ení, nebo sníÏení v˘nosÛ.
O nákupu a prodeji se úãtuje k datu
vypoﬁádání.

V˘chodisko pro zpracování roãní úãetní
závûrky
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
Citibank a.s. (dále jen „banka“). V dÛsledku
toho nebyla tato úãetní závûrka zpracována
v souladu se v‰eobecnû uznávan˘mi úãetními
principy ve Spojen˘ch státech americk˘ch,
ani s mezinárodními úãetními standardy.
Roãní úãetní závûrka byla sestavena na
základû principu historick˘ch cen (s v˘jimkou
cenn˘ch papírÛ urãen˘ch k obchodování
a derivátÛ 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 (CR), s.r.o., ani se spoleãnostmi
CitiLeasing, s.r.o. a Citicorp investiãní
spoleãnost, a.s. patﬁícími do skupiny
Citigroup.
âísla uvedená v závorkách pﬁedstavují
záporná ãísla.
Úvûry klientÛm
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“.
Úvûrové pﬁísliby a kreditní deriváty
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.

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 dceﬁiné spoleãnosti
Banka vlastní 100 % registrovaného
kapitálu své dceﬁiné spoleãnosti CITICORP
SECURITIES (CR), s.r.o. Investice v dceﬁiné
spoleãnosti je uvedena buì v cenû poﬁízení,
nebo úãetní hodnotû podílu na vlastním
kapitálu dceﬁiné spoleãnosti, podle toho,
která z hodnot je niÏ‰í.
Hmotn˘ a nehmotn˘ dlouhodob˘
majetek
Hmotn˘ a nehmotn˘ dlouhodob˘ majetek je
uveden v poﬁizovací cenû sníÏené o oprávky.
Technické zhodnocení bankou najatého
majetku se odpisuje úãetnû rovnomûrnû po
dobu krat‰ího z následujících období: 10 let,
nebo zb˘vající období nájemní smlouvy.
Nábytek a zaﬁízení se odpisují rovnomûrnû
v prÛbûhu ãtyﬁ let. Umûlecké pﬁedmûty se
neodpisují. Novû poﬁízen˘ software se
odpisuje ãtyﬁi 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.
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Rezervy a opravné poloÏky na krytí
pﬁípadn˘ch ztrát z úvûrÛ
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 banky 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.

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.

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.
Poplatky a provize
(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 200 000 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.
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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. TrÏní cena devizov˘ch opcí se
úãtuje plnû do v˘kazu ziskÛ a ztrát.
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Úrokové deriváty
Úrokové deriváty zahrnují dohody o budoucí
úrokové sazbû (Forward Rate Agreements),
úrokové swapy a úrokové opce. Úrokové
deriváty jsou klasifikovány buì jako
obchodní, nebo zaji‰Èovací instrumenty.

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.

Obchodní instrumenty se oceÀují trÏními
cenami na úrovni portfolia. Revalvaãní zisky
a ztráty jsou plnû zohlednûny ve v˘kazu
ziskÛ a ztrát.
Zaji‰Èovací instrumenty jsou ãasovû
rozli‰eny po dobu trvání transakce.
Zbytková trÏní cena zaji‰Èovacího derivátu
je zaúãtována na pﬁíslu‰né úãty vlastního
kapitálu v rozvaze.
DaÀ z pﬁíjmÛ
âástka daÀové pohledávky ãi závazku
za bûÏné období se vykazuje v ostatních
aktivech ãi pasivech. OdloÏená daÀ se
zji‰Èuje jako rozdíl mezi daÀov˘m základem
a ziskem pﬁed zdanûním zji‰tûn˘m
v úãetnictví z titulu rozdílu mezi odpisy
hmotného a nehmotného majetku podle
zákona o daních z pﬁíjmu, jakoÏ i ostatních
doãasn˘ch rozdílÛ.
Nákup cenn˘ch papírÛ s právem
zpûtného prodeje
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
„Závazky k bankám“ nebo „Závazky ke
klientÛm“ v rozvaze. Zaplacená úhrada se
rovnûÏ úãtuje jako „Pohledávky za bankami“
nebo „Pohledávky za klienty“.

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.
PoloÏky z pﬁedchozího období
PoloÏky z pﬁedchozího období jsou
vykazovány jako mimoﬁádné v˘nosy nebo
mimoﬁádné náklady ve v˘kazu ziskÛ a ztrát
bûÏného roku.
Zmûny úãetních postupÛ
V roce 2001 banka konvertovala USD
vlastní kapitál do Kã v souladu s úãetními
postupy. Kurzov˘ rozdíl ze splaceného
kapitálu byl zaúãtován do mimoﬁádn˘ch
v˘nosÛ ve v˘‰i 898 mil. Kã.
V souladu s úãtovou osnovou a postupy
úãtování platn˘mi pro rok 2001 banka
vykazovala cenné papíry ve tﬁech portfoliích
dle zámûru poﬁízení: k obchodování,
k prodeji a drÏené do splatnosti.
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1. âist˘ zisk z finanãních operací
âist˘ zisk z finanãních operací zahrnuje:
(tis. Kã)

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

2001

2000

1 003 050
(203 205)
74 376

880 708
(16 200)
99 660

874 221

964 168

âist˘ zisk z ostatních finanãních operací za rok 2001 a 2000 obsahuje ãástku 74,4 a 99,7 mil. Kã z derivátov˘ch operací.

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

2001

2000

552 858
150 863
703 721

388 345
117 137
505 482

862 217

792 239

1 565 938

1 297 721

621
3
4
22

441
3
4
18

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

3. Ostatní náklady
Ostatní náklady roku 2001 a 2000 zahrnují zejména odhadovan˘ pﬁíspûvek do fondu poji‰tûní vkladÛ klientÛ ve v˘‰i 83,1 mil. Kã a 14,3 mil. Kã.
Dále ostatní náklady roku 2001 zahrnují odepsané pohledávky za klienty ve v˘‰i 142,9 mil. Kã a náklady na e-commerce ve v˘‰i 92,9 mil. Kã.

4. Mimoﬁádné v˘nosy a náklady
(tis. Kã)

Mimoﬁádné v˘nosy
Mimoﬁádné náklady

2001

2000

909 008
(20 554)

494 352
(5 768)

888 454

488 584

Mimoﬁádné v˘nosy roku 2000 pﬁedstavují zejména zmûnu v úãtování derivátov˘ch transakcí v obchodním portfoliu a odloÏené danû. Mimoﬁádné v˘nosy roku
2001 pﬁedstavují hlavnû zisk z pﬁecenûní kapitálu ve v˘‰i 898 mil. Kã.
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5. Zdanûní
(tis. Kã)

DaÀ z pﬁíjmÛ
Vratka danû za rok 1999
Doplatek za rok 2000
OdloÏená daÀ ve v˘‰i 31 %
DaÀov˘ náklad

2001

2000

479 864

332 141
(6 082)

1 217
83 113

17 860

564 194

343 919

OdloÏené danû z pﬁíjmu jsou poãítány ze v‰ech doãasn˘ch rozdílÛ za pouÏití aktuální daÀové sazby 31 %.

OdloÏená daÀová pohledávka se skládá z následujících poloÏek:
(tis. Kã)

2001

2000

Opravné poloÏky a rezervy
Odpisy hmotného a nehmotného majetku

50 293
27 090

134 195
26 301

OdloÏená daÀová pohledávka

77 383

160 496

(tis. Kã)

31. 12. 01

31. 12. 00

Pokladní hotovost
Vklady u emisních bank

170 562
2 131 640

311 546
668 382

2 302 202

979 928

31. 12. 01

31. 12. 00

811 170
24 298 888
503 729

268 446
24 846 036
0

25 613 787

25 114 482

6. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank a pohledávky za bankami
a) 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 2001 byla vytvoﬁena opravná poloÏka k pohledávkám za bankami ve v˘‰i 0,6 mil. Kã, v roce 2000 ãinila tato opravná poloÏka 0,2 mil. Kã. âástka
5 500 mil. Kã v „Pohledávkách za bankami“ v roce 2001 pﬁedstavuje úvûr poskytnut˘ âNB v rámci reverzní repo operace zaji‰tûn˘ pokladniãními poukázkami
vydan˘mi âNB, v roce 2000 tato ãástka pﬁedstavovala 820 mil. Kã.

7. Pohledávky za klienty, ãistá hodnota
(tis. Kã)

Úvûry klientÛm
Opravné poloÏky na krytí ztrát z úvûrÛ
âisté úvûry klientÛm

31. 12. 01

31. 12. 00

27 586 240
(559 048)

21 999 128
(776 623)

27 027 192

21 222 505
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a) Pohledávky za klienty podle sektorÛ a zbytkové splatnosti, ãistá hodnota:
(tis. Kã)

Splatné
na poÏádání

Do Od 3 mûsícÛ
3 mûsícÛ
do 1 roku

1–2
roky

2–4
roky

4–5
let

Nad
5 let

0
1 619 208
0
10 419
0
0
2 123

0
1 284 833
0
75 081
825
0
9 708

0
956 413
0
166 423
0
0
50 946

0
962 068
0
303 871
0
0
40 308

Celkem

31. prosince 2001

Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Poji‰Èovny
Rezidenti jednotlivci
Nerezidenti
Vládní sektor
Îivnosti
Celkem

2
3 140
2
75
19

573
982
715
088
934
0
95 687

0
13 968 233
0
621
342 646
428 750
53 219

0
3 215 156
0
3 915
0
0
195 447

2
25 146
2
635
363
428
447

573
893
715
418
405
750
438

3 336 979 14 793 469 3 414 518 1 631 750 1 370 447 1 173 782 1 306 247 27 027 192

31. prosince 2000

Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Poji‰Èovny
Rezidenti jednotlivci
Nerezidenti
Celkem

177
1 688 544
2 398
0
85 566

52 038
14 012 030
0
632
51 369

0
3 039 168
0
5 843
0

1 776 685 14 116 069 3 045 011

0
545 977
0
2 661
0

0
1 151 747
0
11 937
0

0
217 212
0
9 500
0

548 638 1 163 684

226 712

0
83 263
0
262 443
0

52
20 737
2
293
136

215
941
398
016
935

345 706 21 222 505

V roce 2000 byla pohledávka za Ïivnostmi vykázaná mezi nefinanãními institucemi.

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

Záruky
spoleãností

Bankovní
záruky

Nemovitosti

Vklady

Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Poji‰Èovny
Rezidenti jednotlivci
Nerezidenti
Vládní sektor
Îivnosti

0
287 814
0
0
0
0
0

0
2 120 689
0
0
0
0
0

0
3 160 685
0
252 644
0
0
0

0
2 910
0
0
0
0
0

Celkem

287 814

2 120 689

3 413 329

2 910

Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Poji‰Èovny
Rezidenti jednotlivci
Nerezidenti

0
0
0
0
0

0
3 189 655
0
0
0

0
0
0
266 573
0

0
7 140
0
0
0

Celkem

0

3 189 655

266 573

7 140

Nezaji‰tûno

Celkem

31. prosince 2001

2
19 574
2
382
363
428
447

573
794
715
774
405
750
439

21 202 450

2
25 146
2
635
363
428
447

573
892
715
418
405
750
439

27 027 192

31. prosince 2000

V roce 2001 banka odepsala úvûry ve v˘‰i 142,9 mil. Kã, v roce 2000 nebyly provedeny Ïádné odpisy úvûrÛ.
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52
17 541
2
26
136

215
143
398
445
936

17 759 137

52
20 737
2
293
136

215
938
398
018
936

21 222 505
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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. 01
Úvûrové
pﬁísliby

31. 12. 01
ZÛstatky
na konci roku

31. 12. 00
Úvûrové
pﬁísliby

31. 12. 00
ZÛstatky
na konci roku

2 687 914
14 319 864

2 280 519
12 299 324

3 229 901
7 414 502

2 629 071
6 056 039

17 007 778

14 579 843

10 644 403

8 685 110

Úrok a riziko úvûrov˘ch ztrát u tûchto syndikátních úvûrÛ jsou rovnomûrnû rozdûleny mezi v‰echny úãastníky syndikátu.

9. Pokladniãní poukázky
(tis. Kã)

Emitent
Vládní sektor
âNB
Celkem

31. 12. 01
TrÏní
hodnota

31. 12. 01
Úãetní
hodnota

31. 12. 00
TrÏní
hodnota

31. 12. 00
Úãetní
hodnota

3 712 202
5 500 000

3 705 833
5 500 000

2 039 971
820 000

2 039 937
820 000

9 212 202

9 205 833

2 859 971

2 859 937

âástka 9 206 mil. Kã pﬁedstavuje k 31. prosinci 2001 hodnotu 8 906 mil. Kã pokladniãních poukázek k obchodování a hodnotu 300 mil. Kã pokladniãních
poukázek k prodeji. V roce 2001 pﬁijala banka v rámci reverzních repo operací pokladniãní poukázky âNB ve v˘‰i 5 500 mil. Kã a pokladniãní poukázky
vládního sektoru ve v˘‰i 501 mil. Kã. V roce 2000 pﬁijala banka pouze pokladniãní poukázky âNB ve v˘‰i 820 mil. Kã. Cenné papíry pﬁijaté v rámci reverzních
repo operací jsou souãástí portfolia k obchodování a nevztahuje se na nû trÏní pﬁecenûní.

10. Obligace a jiné cenné papíry s pevn˘m v˘nosem urãené k obchodování a k prodeji
(tis. Kã)

31. 12. 01
TrÏní
hodnota

31. 12. 01
Úãetní
hodnota

31. 12. 00
TrÏní
hodnota

31. 12. 00
Úãetní
hodnota

0

0

0

177 681
69 855
762 966

0
0
311 867

0
0
312 568

1 020 115

1 010 502

311 867

312 568

Dluhopisy – nekótované na Ïádném trhu
Nefinanãní instituce
0
Finanãní instituce (k obchodování)
789 916
Celkem
789 916

0
789 628
789 628

85 905
0
85 905

85 883
0
85 883

1 800 130

397 772

398 451

Dluhopisy – kótované na Burze cenn˘ch papírÛ Praha
Finanãní instituce
0
Nefinanãní instituce
z toho: k obchodování
177 737
k prodeji
69 855
Vládní sektor (k obchodování)
772 523
Celkem

Dluhopisy celkem

1 810 030

Celková úãetní hodnota dluhopisÛ a jin˘ch cenn˘ch papírÛ s pevn˘m v˘nosem urãen˘ch k obchodování byla 1 734 mil. Kã a urãen˘ch k prodeji byla 70 mil. Kã
k 31. prosinci 2001.
V roce 2001 a 2000 pﬁijala banka dluhopisy ve v˘‰i 826 mil. Kã a 52 mil. Kã v rámci reverzních repo operací. V‰echny zÛstatky zahrnují ãasovû rozli‰en˘ úrok.
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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

31. 12. 01

31. 12. 00

13 533 569
31 492 739

11 091 389
29 722 031

45 026 308

40 813 420

12. Hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
(tis. Kã)

Technické
zhodnocení
pronajatého
majetku

Ostatní
hmotn˘
investiãní
majetek

Hmotn˘
investiãní
majetek
celkem

Nehmotn˘
investiãní
majetek
celkem

Hmotn˘
a nehmotn˘
majetek
celkem

240 103
42 615
(7 300)

450 883
93 267
(9 520)

690 986
135 882
(16 820)

120 326
23 933
(63 061)

811 312
159 815
(79 881)

275 418

534 630

810 048

81 198

891 246

80 071
31 927
(7 025)

300 302
98 166
(9 631)

380 373
130 093
(16 656)

106 283
18 413
(60 434)

486 656
148 506
(77 090)

Stav k 31. prosinci 2001

104 973

388 837

493 810

64 262

558 072

ZÛstatková cena:
Stav k 1. lednu 2001
Stav k 31. prosinci 2001

160 032
170 445

150 581
145 793

310 613
316 238

14 043
16 936

324 656
333 174

Poﬁizovací cena:
Stav k 1. lednu 2001
PﬁírÛstky
Úbytky
Stav k 31. prosinci 2001
Oprávky, odpisy a opravné poloÏky:
Stav k 1. lednu 2001
Roãní odpis
Úbytky

13. Majetkové úãasti s rozhodujícím vlivem
Investice do dceﬁiné spoleãnosti CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. zahrnuje:
(tis. Kã)

Cenu poﬁízení
Opravné poloÏky

31. 12. 01

31. 12. 00

10 000
0

10 000
0

10 000

10 000

CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. se sídlem Evropská 178, 166 50 Praha 6 je dceﬁiná spoleãnost ve stoprocentním vlastnictví Citibank a.s.
Auditovaná ãástka vlastního kapitálu CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. k 31. prosinci 2001 ãiní 31,4 mil. Kã.

14. Úãty ãasového rozli‰ení aktivní a ostatní aktiva
(tis. Kã)

31. 12. 01

31. 12. 00

Náklady pﬁí‰tích období
Pﬁíjmy pﬁí‰tích období
Ostatní aktiva

17 147
205 214
7 038 238

23 790
256 408
5 382 689

7 260 599

5 662 887

Pﬁíjmy pﬁí‰tích období zahrnují zejména ãasové rozli‰ení úrokÛ z pohledávek. Ostatní aktiva zahrnují v roce 2001 zejména kladnou reálnou hodnotu
z pﬁecenûní derivátÛ ve v˘‰i 6 360 mil. Kã (2000: 4 907 mil. Kã).
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15. Závazky k bankám a podﬁízená pasiva
a) Závazky vÛãi bankám podle zbytkové splatnosti:
(tis. Kã)

31. 12. 01

31. 12. 00

Splatné na poÏádání
Do 3 mûsícÛ
Od 3 mûsícÛ do 1 roku
1 – 2 roky
2 – 4 roky
4 – 5 let

770
8 304
2 590
135

531
012
777
169
0
0

316 109
3 936 022
1 027 040
8 781
132 945
1 623 596

11 800 489

7 044 493

K 31. prosinci 2001 je na úãtech bank zahrnut závazek vypl˘vající z reverzního repa ve v˘‰i 6 827 mil. Kã, k 31. prosinci 2000 pﬁedstavoval tento závazek
820 mil. Kã.

b) Podﬁízená pasiva

âástka 1 632 mil. Kã a ãástka 1 702 mil. Kã v roce 2001 a 2000 pﬁedstavuje podﬁízen˘ úvûr ve v˘‰i 45 mil. USD (za LIBOR + 0,49 %)
od mateﬁské spoleãnosti COIC (Citibank Overseas Investment Corporation). Tento úvûr je splatn˘ 27. prosince 2005.

16. Závazky ke klientÛm
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
roky

Nad
5 let

Celkem

520
098
774
784
497
638
494
268

1 961 774
18 216 734
562 606
1 627 985
0
1 647 845
201 355
35 207

0
194 488
0
0
0
51 023
5 817
0

0
13 132
0
0
0
4 749
98
0

0
26 931
0
0
0
109
6 978
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
235 087
0
0
0
0
0
0

2 116 294
31 897 470
565 380
1 711 769
11 497
2 492 364
1 401 742
514 475

15 919 073

24 253 506

251 328

17 979

34 018

0

235 087

40 710 991

91 818
7 071 767
39
226 300
10 788
447 626
1 017 900

970 187
18 563 029
0
667 556
0
442 917
73 528

0
2 386 653
0
0
0
35 366
787

0
2 948
0
0
0
10 959
0

0
20 394
0
0
0
0
2 090

0
0
0
0
0
0
0

7 000
296 068
0
0
0
0
0

1 069 005
28 340 859
39
893 856
10 788
936 868
1 094 305

8 866 238

20 717 217

2 422 806

13 907

22 484

0

303 068

32 345 720

31. prosince 2001

Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Vládní sektor
Poji‰Èovny
Neziskové organizace
Rezidenti jednotlivci
Nerezidenti
Îivnosti
Celkem

154
13 211
2
83
11
788
1 187
479

31. prosince 2001

Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Vládní sektor
Poji‰Èovny
Neziskové organizace
Rezidenti jednotlivci
Nerezidenti
Celkem

K 31. prosinci 2001 nejsou na úãtech klientÛ zahrnuty Ïádné závazky vypl˘vající z reverzního repa, k 31. prosinci 2000 jsou tyto závazky ve v˘‰i 52 mil. Kã.
V roce 2000 byly závazky za Ïivnostmi vykázány mezi nefinanãními institucemi.
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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. 01

31. 12. 00

571 249
49 176
11 855 100

364 860
25 546
7 646 625

12 475 525

8 037 031

Vût‰ina v˘dajÛ pﬁí‰tích období je tvoﬁena ãasov˘m rozli‰ením úrokÛ z depozit. Ostatní pasiva pﬁedstavují v roce 2001 zejména zápornou reálnou hodnotu
z pﬁecenûní derivátÛ ve v˘‰i 6 377 mil. Kã (2000: 4 835 mil. Kã).

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

Stav k 1. lednu 2001
Tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek
PouÏití rezerv a opravn˘ch poloÏek
Kurzov˘ rozdíl z tvorby a rozpou‰tûní opravn˘ch poloÏek v cizí mûnû
Stav k 31. prosinci 2001

Rezervy

Opravné poloÏky

1 343 396
259 376
0
0

776 792
544 562
(747 312)
(14 385)

1 602 772

559 657

Opravné poloÏky k 31. prosinci 2001 zahrnují 559 mil. Kã opravn˘ch poloÏek vytvoﬁen˘ch k úvûrÛm klientÛ (pozn. 7) a 0,6 mil. Kã opravn˘ch poloÏek
vytvoﬁen˘ch k pohledávkám za bankami (pozn. 6).

19. Kapitál a kapitálové fondy
(tis. Kã)

Stav k 1. lednu 2001
Emitované akcie
Rozpu‰tûní kurzového rozdílu ze splaceného kapitálu
Stav k 31. prosinci 2001

Základní
kapitál

ÁÏiov˘
fond

Rezerva na
kurzové
rozdíly
z kapitálu

Splacen˘
kapitál
celkem

2 425 000
0
0

723 365
0
0

1 010 803
0
(1 010 803)

4 159 168
0
(1 010 803)

2 425 000

723 365

0

3 148 365

K 31. prosinci 2001 pﬁedstavoval akciov˘ kapitál banky 2 425 000 bûÏn˘ch akcií se jmenovitou hodnotou 1 000 Kã na jednu akcii. V srpnu 2001 banka
konvertovala kapitál veden˘ v USD do Kã. âástka kurzov˘ch rozdílÛ ve v˘‰i 898 mil. Kã byla zaúãtována do mimoﬁádn˘ch v˘nosÛ (pozn. 4).

20. Nerozdûlen˘ zisk a zákonn˘ rezervní fond
(tis. Kã)

Nerozdûlen˘
zisk

Zisk
bûÏného
roku

Nerozdûlen˘
zisk
celkem

Zákonn˘
rezervní
fond

Reálná
hodnota
derivátÛ

Celkem

Stav k 1. lednu 2001
Pﬁídûl do zákonného rezervního fondu
Pﬁevod zisku z roku 2000
Zisk za finanãní rok
V˘plata dividend za rok 1998 a 1999
Zmûna reálné hodnoty derivátÛ
v bankovním portfoliu

872 940
0
811 843
0
(871 365)

854 571
(42 728)
(811 843)
1 117 399
0

1 727 511
(42 728)
0
1 117 399
(871 365)

182 264
42 728
0
0
0

31 678
0
0
0
0

1 941 453
0
0
1 117 399
(871 365)

0

0

0

0

(6 397)

(6 397)

Stav k 31. prosinci 2001

813 418

1 117 399

1 930 817

224 992

25 281

2 181 090
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Navrhované rozdûlení zisku roku 2001:
(tis. Kã)

Nerozdûlen˘ zisk

Stav k 31. prosinci 2001, pﬁed navrhovan˘m rozdûlením zisku
Pﬁídûl do zákonného rezervního fondu

1 117 399
(55 870)

Pﬁesun do nerozdûleného zisku

1 061 529

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

31. 12. 01

31. 12. 00

50 273 824
23 279 093

32 537 366
24 035 480

73 552 917

56 572 846

55 659 758
17 893 159
73 552 917

32 318 048
24 254 798
56 572 846

31.12.01

31.12.00

23 279 093

24 035 480

144 362 705
3 190 168

72 988 957
3 383 160

170 831 966

100 407 597

17 895 969

24 254 798

150 199 278
6 803 181

71 175 790
4 416 645

174 898 428

99 847 233

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

22. Transakce s pﬁidruÏen˘mi subjekty
V souladu s § 66a, zákona ã. 513/1991 Sb. („Obchodní zákoník“), pﬁedstavenstvo jako statutární orgán banky vypracovalo zprávu
o vztazích mezi propojen˘mi osobami za rok 2001, která popisuje transakce/vztahy mezi spﬁíznûn˘mi spoleãnostmi. V souladu
s legislativními poÏadavky je tato zpráva o vztazích souãástí v˘roãní zprávy banky za rok 2001.

23. Podrozvahové úvûrové závazky
a) Hrubá nominální hodnota neodvolateln˘ch podrozvahov˘ch závazkÛ vÛãi klientÛm a bankám ãinila:
(tis. Kã)

Závazky ze záruk poskytnut˘ch
klientÛm
bankám
Závazky z akreditivÛ poskytnut˘ch
klientÛm
bankám

31. 12. 01

31. 12. 00

3 553 019
2 156

2 268 275
0

481 037
648 697

1 222 083
380 764

4 684 909

3 871 122
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Pﬁíloha roãní úãetní závûrky

23. Podrozvahové úvûrové závazky (pokraãování)
(tis. Kã)

31. 12. 01

31. 12. 00

Závazky k poskytnutí úvûru a jiné závazky banky za klienty ãi z jejich pﬁíkazu
klientÛm
bankám

4 401 479
0

6 349 246
889 375

4 401 479

7 238 621

287 814
2 120 689

152 062
3 189 655

2 408 503

3 341 717

31. 12. 01

31. 12. 00

24 343 373
24 290 618
901 809
0

8 491 296
8 523 799
703 353
0

Záruky pﬁijaté
od klientÛ
od bank

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)
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 (FRA)
Cross currency swapy (nákup)
Cross currency swapy (prodej)
Úrokové a jiné opãní kontrakty
Opãní mûnové kontrakty (nákup)
Opãní mûnové kontrakty (prodej)

2
2
133
133
103
178
10
9
6
2
2

109
119
182
192
871
824
075
825
155
639
639

510
869
625
854
792
901
403
485
212
276
276

1
1
109
109
64
73
7
7
1
1
1

648
654
504
383
789
156
425
175
623
152
152

462
112
855
938
074
114
667
579
596
722
722

24. Orgány spoleãnosti
Dozorãí rada:
A. T. Tshibaka, pﬁedseda dozorãí rady
Marc Desaedeleer, ãlen dozorãí rady
NadûÏda Padevûtová, ãlenka dozorãí rady
Pﬁedstavenstvo:
David C. Francis, pﬁedseda pﬁedstavenstva
Franti‰ek Máslo, ãlen pﬁedstavenstva
David Kay, ãlen pﬁedstavenstva
Terrance J. Kyle, ãlen pﬁedstavenstva
Poznámka:
Pan Atif Bajwa byl jmenován pﬁedsedou pﬁedstavenstva ke dni 22. 1. 2002. ZároveÀ pan David C. Francis odstoupil z funkce pﬁedsedy pﬁedstavenstva.
Dne 27. ãervna 2002 byl ãlenem pﬁedstavenstva jmenován pan Krister Holm.
V prÛbûhu roku 2001 odstoupil z funkce ãlena dozorãí rady pan Taranjit Singh a na jeho místo byla jmenována paní NadûÏda Padevûtová. Tato zmûna nebyla
k 31. prosinci 2001 promítnuta v obchodním rejstﬁíku.
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Zpráva auditora

KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
P.O. Box 107
120 00 Praha 2
âeská republika

Jana Masaryka 12
120 00 Praha 2
âeská republika

Tel.: +420 2 2212 3111
Fax: +420 2 2251 2380
www.kpmg.cz

Zpráva o auditu pro akcionáﬁe Citibank a.s.
Na základû provedeného auditu jsme dne 26. dubna 2002 vydali o úãetní závûrce, která je souãástí této v˘roãní zprávy, zprávu
následujícího znûní:
„Provedli jsme audit pﬁiloÏené úãetní závûrky Citibank a.s. k 31. prosinci 2001. Za úãetní závûrku je odpovûdn˘ statutární orgán
spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je vyjádﬁit na základû auditu v˘rok o této úãetní závûrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech 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 spoleãností 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 aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanãní situaci
Citibank a.s. k 31. prosinci 2001 a v˘sledek hospodaﬁení za rok 2001 v souladu se zákonem o úãetnictví a pﬁíslu‰n˘mi pﬁedpisy âeské
republiky.“
Ovûﬁili jsme téÏ soulad ostatních finanãních informací uveden˘ch v této v˘roãní zprávû s auditovanou úãetní závûrkou. Podle na‰eho
názoru jsou tyto informace ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s námi ovûﬁenou úãetní závûrkou.
Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojen˘mi osobami odpovídá statutární orgán spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je ovûﬁit
správnost údajÛ uveden˘ch ve zprávû. Nezjistili jsme Ïádné skuteãnosti, které by nás vedly k názoru, Ïe zpráva obsahuje v˘znamné
nesprávnosti.

V Praze, dne 17. kvûtna 2002

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

Pavel Závitkovsk˘
Osvûdãení ãíslo 69
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Zpráva o vztazích mezi
propojen˘mi osobami

Zpráva pﬁedstavenstva spoleãnosti
Citibank a.s. o vztazích mezi
propojen˘mi osobami za rok 2001
podle ustanovení § 66a zákona
ã. 513/1991 Sb., v platném znûní
Pﬁedstavenstvo jako statutární orgán
spoleãnosti Citibank a.s., se sídlem
Evropská 178, 166 40 Praha 6,
Iâ: 16190891, zapsána v obchodním
rejstﬁíku vedeném Mûstsk˘m soudem
v Praze, oddíl B., vloÏka 786 (dále jen
„Spoleãnost“) tímto vydává tuto zprávu
o vztazích mezi ovládající osobou
a ovládanou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládan˘mi stejnou ovládající osobou (dále
jen „propojené osoby“).

1. Seznam smluv uzavﬁen˘ch mezi
propojen˘mi osobami

Ovládající osoba:
Citibank Overseas Investment
Corporation, se sídlem New Castle
Corporate Commons, One Penn's Way,
New Castle Delaware, USA
Ovládaná osoba:
CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o., se
sídlem Evropská 178, 166 50 Praha 6,
Iâ: 63997576
Propojené osoby:
CitiLeasing, s.r.o., se sídlem Evropská
178, 166 60 Praha 6, Iâ: 25073117
Citicorp investiãní spoleãnost, a.s., se
sídlem Evropská 178, 166 70 Praha 6,
Iâ: 25601415
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- Smlouva o sdílení nákladÛ (Cost Sharing
Agreement) ze dne 30. 11. 2000 uzavﬁená
mezi Spoleãností, CitiLeasing, s.r.o.,
Citicorp investiãní spoleãnost, a.s.
a CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o.,
jejímÏ pﬁedmûtem je sdílení nákladÛ mezi
smluvními stranami za sdílené funkce ve
smlouvû uvedené;
- Distribution Agreement ze dne 8. 10. 2001
uzavﬁená mezi Spoleãností a Citicorp
investiãní spoleãnost, a.s., jejímÏ
pﬁedmûtem je distribuce podílov˘ch listÛ
otevﬁen˘ch podílov˘ch fondÛ spravovan˘ch
Citicorp investiãní spoleãnost, a.s.;
- Depozitáﬁská smlouva ze dne 10. 12. 1998
uzavﬁená mezi Spoleãností a Citicorp
investiãní spoleãnost, a.s., jejímÏ
pﬁedmûtem je poskytovaní sluÏeb
depozitáﬁe ze strany Spoleãnosti
v souladu se zákonem o investiãních
spoleãnostech a investiãních fondech
(zákon ã. 248/1992 Sb. v platném znûní);
- Smlouva o poskytování správy cenn˘ch
papírÛ ze dne 27. 8. 1997 uzavﬁená mezi
Spoleãností a Citicorp investiãní
spoleãnost, a.s., jejímÏ pﬁedmûtem je
poskytování správy cenn˘ch ze strany
Spoleãnosti;
- Subordinated Credit Facility Agreement
(Smlouva o podﬁízeném dluhu) uzavﬁená
dne 22. 12. 1995 mezi Spoleãností
a Citibank Overseas Investment
Corporation, jejímÏ pﬁedmûtem je
poskytnutí úvûru Spoleãnosti;
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- devizové a derivátové obchody mezi
Spoleãností a CitiLeasing, s.r.o.;
- Composite Facility Agreement (Smlouva
o úvûrov˘ch produktech) ze dne
4. 11. 1999 mezi Spoleãností
a CitiLeasing, s.r.o., na základû které je
spoleãnost CitiLeasing, s.r.o. oprávnûna
ãerpat od Spoleãnosti úvûr ve formû
krátkodob˘ch úvûrÛ na penûÏním trhu se
splatností do 48 mûsícÛ a dále ve formû
kontokorentního úvûru splatného na
poÏádání Spoleãnosti;
- devizové obchody mezi Spoleãností
a CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o.;
- Smlouvy o vedení bûÏného úãtu mezi
CitiLeasing, s.r.o. a Spoleãností, a to ve
vztahu k bûÏn˘m úãtÛm ãíslo:
2015000205 (CZK), 2015000803 (EUR),
2015001718 (EUR), 2015001806 (EUR),
201500044 (USD), 2015001603 (CZK),
2015001400 (CZK);
- Smlouvy o vedení bûÏného úãtu mezi
Citicorp investiãní spoleãnost, a.s.
a Spoleãností, a to ve vztahu k bûÏn˘m
úãtÛm ãíslo: 4010140101 (CZK)
a 4010140603 (CZK), a dále ve vztahu
k bûÏn˘m úãtÛm pro podílové fondy
obhospodaﬁované Citicorp investiãní
spoleãnost, a.s., ãísla úãtÛ:
4010140304 (CZK), 4010140400 (CZK),
4010140507 (CZK), 4010140718 (CZK);

- Smlouvy o vedení bûÏného úãtu mezi
CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o.
a Spoleãností, a to ve vztahu k bûÏn˘m
úãtÛm ãíslo: 4000430703 (GBP),
4000430201 (USD), 4000431706 (EUR),
4000431503 (CZK), 4000431300 (CHF),
4000430818 (SEK), 400043019 (CZK),
4000432418 (NOK), 4000432506 (CAD),
4000430404 (CZK), 400043051 (USD),
4000431909 (GBP), 4000432004 (CHF),
4000432207 (SEK), 4000432100 (EUR),
4000432901 (AUD), 4000432709 (JPY),
4000433007 (AUD), 4000432602 (DKK).

Statutární orgán Spoleãnosti tímto
potvrzuje, Ïe na základû v˘‰e uveden˘ch
smluv, jin˘ch právních úkonÛ a opatﬁení
nevznikla Spoleãnosti újma.

2. Jiné právní úkony uãinûné
Spoleãností v zájmu propojen˘ch osob
- úhrada nákladÛ za ‰kolení zamûstnancÛ
propojen˘ch osob ve ‰kolicím stﬁedisku
v Istanbulu, úhrada tûchto nákladÛ byla
pﬁefakturována propojen˘m osobám,
které ji v plné v˘‰i uhradily

Statutární orgán Spoleãnosti se domnívá,
Ïe penûÏitá plnûní, resp. protiplnûní, která
byla poskytnuta na základû v˘‰e popsan˘ch
vztahÛ mezi propojen˘mi osobami, byla
v obvyklé v˘‰i.
Statutární orgán Spoleãnost dále
konstatuje, Ïe Spoleãnost nebyla Ïádn˘m
zpÛsobem po‰kozena jednáním ovládající
osoby ãi propojené osoby, Spoleãnosti
nevznikla na základû smluvních a jin˘ch
vztahÛ s propojen˘mi osobami Ïádná újma
ãi majetková v˘hoda a vzájemné transakce
mezi propojen˘mi osobami byly provádûny
na základû obvykl˘ch trÏních podmínek.

V Praze dne 29. bﬁezna 2002
3. Ostatní opatﬁení uãinûná Spoleãností
v zájmu propojen˘ch osob nebo pﬁijatá
Spoleãností na popud propojen˘ch
osob
Ïádná

Atif Bajwa
pﬁedseda pﬁedstavenstva
Citibank a.s.
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Regionální zastoupení

Praha

Ostrava

Citibank a.s.
Evropská 178
166 40 Praha 6

Citibank a.s.
28. ﬁíjna 121a
709 00 Ostrava
Tel.: +420 69 6696 223
Fax: +420 69 6696 000
(Poboãka se v prÛbûhu roku 2002
pﬁestûhuje na novou adresu)

OR: Mûstsk˘ soud v Praze, odd. B,
vloÏka 786
Iâ: 16190891
DIâ: 006-16190891
Tel.: +420 2 3306 1111
Fax: +420 2 3306 1613
Internet: www.citibank.cz
Citibank a.s.
Rytíﬁská 24
110 00 Praha 1
Tel.: +420 2 3306 2355
Fax: +420 2 3306 2356
Citibank a.s.
Prodejní centrum Revoluãní
Revoluãní 6
110 00 Praha 1
Tel.: +420 2 2480 0952

Brno
Citibank a.s.
Hlinky 118
603 00 Brno
Tel.: +420 5 4321 1122
Fax: +420 5 4321 1648
(Poboãka se v prÛbûhu roku 2002
pﬁestûhuje na novou adresu)

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

PlzeÀ
Citibank a.s.
Lochotínská 18
301 00 PlzeÀ
Tel.: +420 19 7338 066
Fax: +420 19 7237 828

Dceﬁiné spoleãnosti
CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o.
Evropská 178
166 50 Praha 6
OR: Mûstsk˘ soud v Praze, odd. C,
vloÏka 39693
Iâ: 63997576
Tel.: +420 2 3306 1111
Fax: +420 2 3306 1870

Sesterské spoleãnosti
CitiLeasing, s.r.o.
Evropská 178
166 60 Praha 6
OR: Mûstsk˘ soud v Praze, odd. C,
vloÏka 47295
Iâ: 25073117
DIâ: 006-25073117
Tel.: +420 2 3306 1363
Fax: +420 2 3306 1330
Citicorp investiãní spoleãnost, a.s.
Evropská 178
166 70 Praha 6
OR: Mûstsk˘ soud v Praze, odd. B,
vloÏka 4893
Iâ: 25601415
Tel.: +420 2 3306 1847
Fax: +420 2 3306 1616

48

© 2002
Vydala: Citibank a.s.
Poradenství, design a produkce: ENTRE s.r.o.
Ilustrace: studenti Vy‰‰í odborné ‰koly grafické
a Stﬁední prÛmyslové ‰koly grafické v Praze

