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PÍLOHY
Zpráva auditora k ádné úetní závrce spoitelního družstva za rok 2014
Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku a ztráty
ádná úetní závrka v nezkráceném rozsahu
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1.

Úvod
Tato výroní zpráva rekapituluje innost Citfin, spoitelního družstva za rok 2014 a zárove
pedkládá svým lenm zámry pro nejbližší období.
Zámrem zpracovatel a pedkladatel této zprávy je srozumitelným zpsobem všem
lenm Citfin, spoitelního družstva podat informaci o innosti, stavu majetku vetn
pohledávek a závazk jejich družstva.

2.

Údaje charakterizující spoitelní družstvo a jeho innost
Obchodní firma:

Citfin, spoitelní družstvo

Sídlo:

Praha 5, Radlická 751/113e

Identifikaní íslo:

257 83 301

Spoitelní družstvo zahájilo svoji innost 26. 7. 1999 zápisem v obchodním rejstíku
vedeném Mstským soudem v Praze - oddíl Dr, íslo vložky 4607 pod firmou SPARTA,
družstevní záložna.
Dne 24. 11. 2004 došlo ke zmn firmy a sídla na Prague Credit Union, spoitelní družstvo,
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4.
Dne 10. 11. 2008 došlo ke zmn sídla firmy, nové sídlo je Radlická 751/113e, Praha 5.
Dne 17. 12. 2008 bylo lenskou schzí rozhodnuto o zmn obchodní firmy. Obchodní firma
nov zní: Citfin, spoitelní družstvo.
Od 27. 2. 2009 je Citfin, spoitelní družstvo úastníkem systému CERTIS s kódem banky
2060.
3.

Personální složení ídících orgán Citfin
A. Pedstavenstvo
Pedseda pedstavenstva – Ing. Gabriel Kovács
Místopedseda pedstavenstva – Ing. Jaroslav Struhala
len pedstavenstva – Ing. Jan Kavík
B. Kontrolní komise
Pedseda dozorího orgánu – Doc. Ing. Karel Kopp, CSc.
len dozorího orgánu – Doc. Ing. Jarmila Radová, CSc.
len dozorího orgánu – Ing. Ta jana Reichlová
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C. Úvrová komise
Pedseda úvrové komise – Ing. Andrea Dvoáková, CSc.
len úvrové komise – Mgr. Iveta Závodská
len úvrové komise – Ing. Eva Urbanová
Všichni výše uvedení lenové orgán splovali a splují ve smyslu § 2a odst. 7 až 10
zákona . 87/1995 Sb., o spoitelních a úvrních družstvech podmínky dvryhodnosti a
odborné zpsobilosti.

D. Informace o penžitých i nepenžitých píjmech, které lenové orgán pijali v
daném období od spoitelního družstva (v tis. K):
2014
Pedstavenstvo
Úvrová komise
Kontrolní komise

0
108
480

lenové orgán Citfin nemli k 31. 12. 2014 žádné nepenžité píjmy od Citfin, spoitelního
družstva.

E. Ukazatele k 31. 12. 2014
Ukazatel
Celkový kapitálový pomr
Rentabilita prmrných aktiv
Rentabilita prmrného kapitálu (tier 1)
Zamstnanci (prmrný pepotený poet)
Mandátní smlouvy - kontrolní komise
Mandátní smlouvy - úvrová komise
Aktiva na 1 zamstnance
Správní náklady na 1 zamstnance
Zisk po zdanní na 1 zamstnance

k 31. 12. 2014
17,29 %
0,30 %
7,60 %
14,825
3
3
96 867 tis. K
1 958 tis. K
241 tis. K
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Opatení regulátora a požadavky ke zjednání nápravy (podle § 28 odst. 1 zákona
87/1995 Sb., o spoitelních a úvrních družstvech):
V roce 2014 Citfin, spoitelní družstvo splnilo všechny požadavky regulátora v souladu
s píslušnými právními pedpisy.

Vydané záruky:
Citfin, spoitelní družstvo k 31. 12. 2014 neposkytlo žádné ruení za pjky nebo úvry
len.

Osoby s kvalifikovanou úastí: 10% podíl na základním kapitálu pesáhly tyto osoby:
Ing. Gabriel Kovács – 97,29 %

Celková výše závazk po lht splatnosti:
Citfin, spoitelní družstvo nemlo k 31. 12. 2014 žádné závazky po lht splatnosti.

Celková výše pohledávek po lht splatnosti:
Citfin, spoitelní družstvo eviduje k 31. 12. 2014 pohledávky po lht splatnosti ve výši 155
tis. K.

Úvry pijaté:
Citfin, spoitelní družstvo k 31. 12. 2014 nepijalo žádné úvry od bank i jiných
družstevních záložen.

8.

Podnikatelský plán na další úetní období
Obchodní a finanní plán spoitelního družstva byl sestaven a následn schválen
pedstavenstvem a kontrolní komisí. Zárove byly pro nadcházející období stanoveny
priority v oblasti obchodní strategie a marketingu. Citfin je v roce 2015 pipraven poskytovat
svým klientm služby v portfoliu nabízených produkt a to zejména vedení multimnového
útu v 29 mnách, smnu devizových prostedk, domácí a zahraniní platební styk,
internetové bankovnictví a úroení vklad.
Obchodní úsek si klade za cíl dále navyšovat poet len družstva. Nadále bude docházet
ke zkvalitování nabízených služeb a zárove rozšiování produktového portfolia s cílem
získávat nové klienty. V zájmu dosažení stanovených cíl spoitelní družstvo pedpokládá
stabilizaci potu zamstnanc, postupné navyšování vklad a hospodáského výsledku.
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9.

ízení rizik v Citfin, spoitelní družstvo
V rámci organizaního uspoádání Citfin, spoitelního družstva jsou stanovena pravidla a
kontrolní mechanismy pro sledování vyhodnocování a ízení jednotlivých rizik, kterým je
spoitelní družstvo vystaveno. ízení rizik je oddleno od obchodních složek spoitelního
družstva a pracuje nezávisle na nich.
Za dodržování urených pravidel jsou zodpovdné píslušné odborné útvary. Oblast
bezpenosti a ochrany informací je zastešena bezpenostním manažerem.
V spoitelním družstvu je nastaven systém ízení rizik, který respektuje píslušné platné
zákony eské republiky a právní pedpisy a doporuení eské národní banky. Funknost
systému ízení rizik je nejmén jednou ron provována interním auditem družstva a o
výsledcích provrky jsou informovány pedstavenstvo a kontrolní komise.
Citfin, spoitelní družstvo neprovádí žádné úvrové obchody a tedy ani nestandardní
úvrové obchody s osobami se zvláštním vztahem k družstevní záložn ve smyslu
píslušných ustanovení zákona 87/1995 Sb., o spoitelních a úvrních družstvech, ve znní
pozdjších pedpis.
Strategie ízení rizik je pravideln schvalována a revidována pedstavenstvem, které je
pravideln msín informováno o všech významných skutenostech a událostech v oblasti
risk managementu.
Spolenost ídí rizika v pti základních oblastech: riziko kreditní, tržní, koncentrace, likvidity
a operaní riziko. Vystavena je v pevážné míe kreditnímu riziku, které je determinováno
pedevším finanními vazbami k úvrovým institucím. Míra kreditního rizika je významn
redukována dodržováním schválených vnitních limit angažovanosti k jednotlivým
protistranám vetn finanních institucí a pravidelným vyhodnocováním jejich kredibility,
mimo jiné i pomocí sledování jejich rating podle uznávaných ratingových agentur.
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku investiního portfolia je stanoven na základ
standardizovaného pístupu.
Z tržních rizik je spolenost vystavena pevážn mnovému riziku. Toto riziko je
eliminováno schválenými limity na celkovou mnovou pozici a limity na isté mnové
pozice. Regulace výše vnitních limit vychází z mení a odhad hodnot variability a
korelací nejvíce používaných mn. Spolenost denn vyhodnocuje dodržování mnových
limit a dle poteby je aktualizuje, zárove je podrobuje msín stresovým testm.
Kapitálový požadavek k mnovému riziku je stanoven na základ lánku 351 naízení EU .
575/2013.
Základním nástrojem pro hodnocení úrokových rizik (obecné úrokové riziko) je metoda BPV,
pro kterou jsou stanoveny limity pro jednotlivé mny, pro jednotlivé asové koše a je
stanoven celkový limit. Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku je stanoven
metodou splatností.

Operaní riziko je sledováno a vyhodnocováno prostednictvím soustavy klíových
rizikových indikátor a vnitním systémem monitoringu, hlášení a ešení událostí operaního
rizika. Kapitálový požadavek k operanímu riziku je stanoven metodou BIA.
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Stanovené vnitní limity jsou vždy písnjší, než limity pedepsané dohledovým orgánem
(NB).
Velikosti a typy jednotlivých kapitálových požadavk jsou ve spolenosti plánovány
v souladu s požadavky systému vnitn stanoveného kapitálu a jejich vývoj je pravideln
vyhodnocován.
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10. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je sestavena pedstavenstvem spolenosti
v souladu s § 82-88 zákona o obchodních spolenostech a družstvech v platném znní.

A. Výet ovládajících a ovládaných osob
a) Ovládaná osoba
Citfin, spoitelní družstvo, se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, I 257 83 301,
zapsaná v oddílu Dr, vložce 4607, vedené u Mstského soudu v Praze.
Zastoupená panem Ing. Gabrielem Kovácsem, pedsedou pedstavenstva a Ing.
Jaroslavem Struhalou, místopedsedou pedstavenstva
(dále jen ovládaná osoba)
b) Ovládající osoba
Ing. Gabriel Kovács, r. . 730421/0309, bytem Rudná, V Aleji 852
(dále jen ovládající osoba)

B. Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou
V roce 2014 mezi ovládanou a ovládající osobou byla v platnosti smlouva o vedení
bžných út.

C. Vztahy mezi ovládanou osobou a dalšími spolenostmi ovládanými stejnou ovládající
osobou
Popis poskytnutých plnní a pijatých protiplnní
Citfin – Finanní trhy, a. s. se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, IO: 25079069
Citfin, spoitelní družstvo – dodavatel
-

devizové spotové operace od srpna 2008 (Citfin – Finanní trhy, a. s. je lenem
Citfin, spoitelního družstva na základ ádné pihlášky lena)
vedení multimnového útu na základ smlouvy o vedení bžného útu

Veškeré smluvní vztahy a jiné právní úkony a opatení byly uskutenny za podmínek
obvyklých v bžném obchodním styku. Spolenosti Citfin, spoitelní družstvo z nich
v prbhu úetního období roku 2014 nevznikla žádná újma.
Citfin, spoitelní družstvo bylo za úetní období roku 2014 povinn auditováno.
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Vybrané položky rozvahy a výsledovky
AKTIVA (tis. K)
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami
v tom:
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
Pohledávky za klienty - leny družstevních záložen
v tom:
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Dlouhodobý majetek
Ostatní aktiva
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Náklady a píjmy píštích období

k 31. 12. 2014
507 792
351 564
330 626
20 938
155
0
155
535 985
2 800
40 420
0
149

PASIVA (tis. K)
Závazky vi bankám a družstevním záložnám
v tom:
a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
Závazky vi klientm - lenm družstevních záložen
v tom:
a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje píštích období
Rezervy
Základní kapitál
v tom:
a) splacený základní kapitál
Rezervní fondy a rizikové fondy
Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období
Zisk za úetní období

k 31. 12. 2014
0
0
0
1 324 221
1 324 126
95
56 083
3 352
0
37 004
37 004
1 300
10 520
3 576

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (tis. K)
Výnosy z úrok a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Výnosy z poplatk a provizí
Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finanních operací
Správní náklady
v tom:
a) náklady na zamstnance
b) ostatní správní náklady
Zisk nebo ztráta za úetní období z mimoádné innosti
Zisk nebo ztráta za úetní období po zdanní

k 31. 12. 2014
4 389
1 109
7 974
4 814
28 390
29 028
14 972
14 056
0
3 576
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Údaje o kapitálu (v tis. K)
CAP0046 - Kapitál
CAP0268 - Tier 1 (T1) kapitál
CAP0047 - Kmenový tier 1 (CET1) kapitál
CAP0048 - Nástroje použitelné pro CET1 kapitál
CAP0049 - Splacené CET1 nástroje
CAP0050 - Doplující informace: nástroje nepoužitelné pro CET1 kapitál
CAP0051 - Emisní ážio
CAP0052 - (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje
CAP0056 - (-) Skutené nebo podmínné závazky k nákupu vlastních CET1 nástroj
CAP0057 - Nerozdlený zisk/neuhrazená ztráta
CAP0058 - Nerozdlený zisk/neuhrazená ztráta za pedchozí období
CAP0059 - Použitelný zisk/ztráta
CAP0060 - Zisk/ztráta
CAP0061 - (-) Nepoužitelný mezitímní zisk nebo nepoužitelný zisk z ukoneného úetního období
CAP0062 - Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaení (OCI)
CAP0063 - Ostatní rezervní fondy
CAP0064 - Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
CAP0065 - Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po pechodnou dobu
CAP0066 - Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu
CAP0067 - Pechodn uznávané menšinové podíly
CAP0068 - Úpravy CET1 kapitálu z dvodu použití obezetnostních filtr
CAP0073 - (-) Goodwill
CAP0077 - (-) Jiná nehmotná aktiva
CAP0078 - (-) Jiná nehmotná aktiva - hrubá hodnota
CAP0079 - Odložené daové závazky související s jinými nehmotnými aktivy
CAP0080 - (-) Odl. da. pohl. závislé na bud. zisku nevypl. z pechod. rozdíl snížené o souvis.da. závazky
CAP0081 - (-) Nedostatek úprav o úvrové riziko k oekávaným ztrátám pi IRB
CAP0082 - (-) Aktiva z definovaných požitkových penzijních fond

1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
30
34
35
36
37
38

31. 12. 2014
48 680
48 680
48 680
37 004
37 004
0
0
0
0
10 520
10 520
0
0
0
0
1 210
90
0
0
0
0
0
-144
-144
0
0
0

39

0

CAP0086 - (-) Vzájemné investice do CET1 nástroj
CAP0087 - (-) Pevýšení oditatelných položek nad AT1 kapitálem
CAP0088 - (-) Kvalifikované úasti mimo finanní sektor (alternativn s rizikovou váhou 1250 %)
CAP0089 - (-) Sekuritizované expozice (alternativn s rizikovou váhou 1250 %)
CAP0090 - (-) Volné dodávky (alternativn s rizikovou váhou 1250 %)
CAP0091 - (-) Seskupení expozic, pro které nelze urit rizikovou váhu podle IRB (alt. s rizik. váhou 1250 %)
CAP0092 - (-) Akciové expozice podle VaR (alternativn s rizikovou váhou 1250 %)
CAP0093 - (-) Nadlimitní nevýznamné investice do osob z finanního sektoru
CAP0094 - (-) Odložené daové pohledávky závislé na budoucím zisku vyplývající z pechodných rozdíl
CAP0095 - (-) Nadlimitní významné investice do osob z finanního sektoru
CAP0096 - (-) Hodnoty pesahující 15 % vlastního CET1 kapitálu
CAP0097 - Ostatní pechodné úpravy CET1 kapitálu
CAP0098 - (-) Dodatené odpoty od CET1 kapitálu podle l. 3 CRR

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

55

0

CAP0099 - Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpoty od CET1 kapitálu

56

0

57
78

0
0

CAP0100 - Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál
CAP0121 - Tier 2 (T2) kapitál
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Údaje o rizikov vážených expozicích (v tis. K)
31. 12. 2014
CAP0001 - Rizikové expozice celkem

1

281 533

CAP0002 - z toho: OCP dle l. 95 (2) a l. 98 CRR

2

0

CAP0003 - z toho: OCP dle l. 96 (2) a l. 98 CRR

3

0

CAP0004 - Rizikov vážené expozice pro úvrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmlnní a volné
CAP0005 - Rizikov vážené expozice pro úvrové riziko pi STA celkem

4

66 357

5

66 357

CAP0006_001 - *Rizikov vážené expozice pi STA bez sekuritizovaných expozic

6

66 357

CAP0006_007 - *Expozice vi institucím

12

65 567

CAP0006_008 - *Expozice vi podnikm

13

723

23

0

25

0

CAP0007 - Sekuritizované expozice STA
CAP0009 - Rizikov vážené expozice pro úvrové riziko pi IRB celkem
CAP0019 - Rizikové expozice pro vypoádací riziko celkem

48

0

CAP0022 - Rizikové expozice pro poziní riziko, mnové a komoditní riziko celkem

51

145 863

CAP0023 - Rizikové expozice pro poziní riziko, mnové a komoditní riziko pi STA

52

145 863

CAP0024 - Obchodovatelné dluhové nástroje

53

143 150

CAP0025 - Akcie

54

0

CAP0026 - Mnové obchody

55

2 713

CAP0027 - Komodity

56

0

CAP0028 - Rizikové expozice pro poziní, mnové a komoditní riziko pi použití vlastních model

57

0

58

69 313

CAP0030 - Operaní riziko - pístup BIA

59

69 313

CAP0031 - Operaní riziko - pístup TSA/ASA

60

0

CAP0032 - Operaní riziko - pístup AMA

CAP0029 - Rizikové expozice pro operaní riziko celkem

61

0

CAP0033 - Dodatené rizikové expozice z dvodu uplatování režijních náklad

62

0

CAP0034 - Rizikové expozice pro úpravy ocenní o úvrové riziko celkem

63

0

CAP0038 - Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem

67

0

CAP0039 - Ostatní rizikové expozice

68

0

Údaje o kapitálových pomrech (v tis. K)
CAP0143 - Kapitálový pomr CET1 (%)
CAP0144 - Pebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu
CAP0145 - Kapitálový pomr T1 (%)
CAP0146 - Pebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu
CAP0147 - Celkový kapitálový pomr (%)
CAP0148 - Pebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu

1
2
3
4
5
6

31. 12. 2014
17,29
36 012
17,29
31 789
17,29
26 158
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