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1. Úvod 
 
Tato výro�ní zpráva rekapituluje �innost Citfin, spo�itelního družstva za rok 2014 a zárove� 
p�edkládá svým �len�m zám�ry pro nejbližší období. 
 
Zám�rem zpracovatel� a p�edkladatel� této zprávy je srozumitelným zp�sobem všem 
�len�m Citfin, spo�itelního družstva podat informaci o �innosti, stavu majetku v�etn� 
pohledávek a závazk� jejich družstva. 
 
 
 

2. Údaje charakterizující spo�itelní družstvo a jeho �innost 
 
Obchodní firma:  Citfin, spo�itelní družstvo 
 
Sídlo:  Praha 5, Radlická 751/113e
 
Identifika�ní �íslo:  257 83 301
 
 
Spo�itelní družstvo zahájilo svoji �innost 26. 7. 1999 zápisem v obchodním rejst�íku 
vedeném M�stským soudem v Praze - oddíl Dr, �íslo vložky 4607 pod firmou SPARTA, 
družstevní záložna. 
Dne 24. 11. 2004 došlo ke zm�n� firmy a sídla na Prague Credit Union, spo�itelní družstvo, 
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. 
Dne 10. 11. 2008 došlo ke zm�n� sídla firmy, nové sídlo je Radlická 751/113e, Praha 5. 
Dne 17. 12. 2008 bylo �lenskou sch�zí rozhodnuto o zm�n� obchodní firmy. Obchodní firma 
nov� zní: Citfin, spo�itelní družstvo. 
Od 27. 2. 2009 je Citfin, spo�itelní družstvo ú�astníkem systému CERTIS s kódem banky 
2060. 
 

3. Personální složení �ídících orgán� Citfin 
 

A. P�edstavenstvo 
 

P�edseda p�edstavenstva – Ing. Gabriel Kovács  
Místop�edseda p�edstavenstva – Ing. Jaroslav Struhala 
�len p�edstavenstva – Ing. Jan Kav�ík 

 
B. Kontrolní komise 

 
P�edseda dozor�ího orgánu – Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. 
�len dozor�ího orgánu – Doc. Ing. Jarmila Radová, CSc. 
�len dozor�ího orgánu – Ing. Ta	jana Reichlová 
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C. Úv�rová komise 
 
P�edseda úv�rové komise – Ing. Andrea Dvo�á�ková, CSc. 
�len úv�rové komise – Mgr. Iveta Závodská 
�len úv�rové komise – Ing. Eva Urbanová 

 
Všichni výše uvedení �lenové orgán� spl�ovali a spl�ují ve smyslu § 2a odst. 7 až 10 
zákona �. 87/1995 Sb., o spo�itelních a úv�rních družstvech podmínky d�v�ryhodnosti a 
odborné zp�sobilosti. 
 
 

D. Informace o pen�žitých i nepen�žitých p�íjmech, které �lenové orgán� p�ijali v 
daném období od spo�itelního družstva (v tis. K�): 

 

 
 
�lenové orgán� Citfin nem�li k 31. 12. 2014 žádné nepen�žité p�íjmy od Citfin, spo�itelního 
družstva.  
 
 

E. Ukazatele k 31. 12. 2014 
  

 
 
  
 

Ukazatel 
Celkový kapitálový pom�r 17,29 %
Rentabilita pr�m�rných aktiv 0,30 %
Rentabilita pr�m�rného kapitálu (tier 1) 7,60 %
Zam�stnanci (pr�m�rný p�epo�tený  po�et) 14,825
Mandátní smlouvy - kontrolní komise 3
Mandátní smlouvy - úv�rová komise 3
Aktiva na 1 zam�stnance 96 867 tis. K�
Správní náklady na 1 zam�stnance 1 958 tis. K�
Zisk po zdan�ní na 1 zam�stnance 241 tis. K�

2014
P�edstavenstvo 0
Úv�rová komise 108
Kontrolní komise 480

k 31. 12. 2014
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Opat�ení regulátora a požadavky ke zjednání nápravy (podle § 28 odst. 1 zákona 
87/1995 Sb., o spo�itelních a úv�rních družstvech): 
 
V roce 2014 Citfin, spo�itelní družstvo splnilo všechny požadavky regulátora v souladu 
s p�íslušnými právními p�edpisy. 
 
 
 
Vydané záruky: 
 
Citfin, spo�itelní družstvo k 31. 12. 2014 neposkytlo žádné ru�ení za p�j�ky nebo úv�ry 
�len�. 
 
 
Osoby s kvalifikovanou ú�astí: 10% podíl na základním kapitálu p�esáhly tyto osoby: 
 
Ing. Gabriel Kovács – 97,29 % 
 
 
Celková výše závazk� po lh�t� splatnosti: 
 
Citfin, spo�itelní družstvo nem�lo k 31. 12. 2014 žádné závazky po lh�t� splatnosti. 
 
 
Celková výše pohledávek po lh�t� splatnosti: 
 
Citfin, spo�itelní družstvo eviduje k 31. 12. 2014 pohledávky po lh�t� splatnosti ve výši 155 
tis. K�. 
 
 
Úv�ry p�ijaté: 
 
Citfin, spo�itelní družstvo k 31. 12. 2014 nep�ijalo žádné úv�ry od bank �i jiných 
družstevních záložen. 
 

 

8. Podnikatelský plán na další ú�etní období 
 
Obchodní a finan�ní plán spo�itelního družstva byl sestaven a následn� schválen 
p�edstavenstvem a kontrolní komisí. Zárove� byly pro nadcházející období stanoveny 
priority v oblasti obchodní strategie a marketingu. Citfin je v roce 2015 p�ipraven poskytovat 
svým klient�m služby v portfoliu nabízených produkt� a to zejména vedení multim�nového 
ú�tu v 29 m�nách, sm�nu devizových prost�edk�, domácí a zahrani�ní platební styk, 
internetové bankovnictví a úro�ení vklad�. 
 
Obchodní úsek si klade za cíl dále navyšovat po�et �len� družstva. Nadále bude docházet 
ke zkvalit�ování nabízených služeb a zárove� rozši�ování produktového portfolia s cílem 
získávat nové klienty. V zájmu dosažení stanovených cíl� spo�itelní družstvo p�edpokládá 
stabilizaci po�tu zam�stnanc�, postupné navyšování vklad� a hospodá�ského výsledku. 
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9. �ízení rizik v Citfin, spo�itelní družstvo 
 
V rámci organiza�ního uspo�ádání Citfin, spo�itelního družstva jsou stanovena pravidla a 
kontrolní mechanismy pro sledování vyhodnocování a �ízení jednotlivých rizik, kterým je 
spo�itelní družstvo vystaveno. �ízení rizik je odd�leno od obchodních složek spo�itelního 
družstva a pracuje nezávisle na nich. 
Za dodržování ur�ených pravidel jsou zodpov�dné p�íslušné odborné útvary. Oblast 
bezpe�nosti a ochrany informací je zast�ešena bezpe�nostním manažerem. 
V spo�itelním družstvu je nastaven systém �ízení rizik, který respektuje p�íslušné platné 
zákony �eské republiky a právní p�edpisy a doporu�ení �eské národní banky. Funk�nost 
systému �ízení rizik je nejmén� jednou ro�n� prov��ována interním auditem družstva a o 
výsledcích prov�rky jsou informovány p�edstavenstvo a kontrolní komise.  
Citfin, spo�itelní družstvo neprovádí žádné úv�rové obchody a tedy ani nestandardní 
úv�rové obchody s osobami se zvláštním vztahem k družstevní záložn� ve smyslu 
p�íslušných ustanovení zákona 87/1995 Sb., o spo�itelních a úv�rních družstvech, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
 
Strategie �ízení rizik je pravideln� schvalována a revidována p�edstavenstvem, které je 
pravideln� m�sí�n� informováno o všech významných skute�nostech a událostech v oblasti 
risk managementu. 
 
Spole�nost �ídí rizika v p�ti základních oblastech: riziko kreditní, tržní, koncentrace, likvidity 
a opera�ní riziko. Vystavena je v p�evážné mí�e kreditnímu riziku, které je determinováno 
p�edevším finan�ními vazbami k úv�rovým institucím. Míra kreditního rizika je významn� 
redukována dodržováním schválených vnit�ních limit� angažovanosti k jednotlivým 
protistranám v�etn� finan�ních institucí a pravidelným vyhodnocováním jejich kredibility, 
mimo jiné i pomocí sledování jejich rating� podle uznávaných ratingových agentur. 
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku investi�ního portfolia je stanoven na základ� 
standardizovaného p�ístupu. 

 
Z tržních rizik je spole�nost vystavena p�evážn� m�novému riziku. Toto riziko je 
eliminováno schválenými limity na celkovou m�novou pozici a limity na �isté m�nové 
pozice. Regulace výše vnit�ních limit� vychází z m��ení a odhad� hodnot variability a 
korelací nejvíce používaných m�n. Spole�nost denn� vyhodnocuje dodržování m�nových 
limit� a dle pot�eby je aktualizuje, zárove� je podrobuje m�sí�n� stresovým test�m. 
Kapitálový požadavek k m�novému riziku je stanoven na základ� �lánku 351 na�ízení EU �. 
575/2013. 
 
Základním nástrojem pro hodnocení úrokových rizik (obecné úrokové riziko) je metoda BPV, 
pro kterou jsou stanoveny limity pro jednotlivé m�ny, pro jednotlivé �asové koše a je 
stanoven celkový limit. Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku je stanoven 
metodou splatností. 
 

 
Opera�ní riziko je sledováno a vyhodnocováno prost�ednictvím soustavy klí�ových 
rizikových indikátor� a vnit�ním systémem monitoringu, hlášení a �ešení událostí opera�ního 
rizika. Kapitálový požadavek k opera�nímu riziku je stanoven metodou BIA. 
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Stanovené vnit�ní limity jsou vždy p�ísn�jší, než limity p�edepsané dohledovým orgánem 
(�NB). 
 
Velikosti a typy jednotlivých kapitálových požadavk� jsou ve spole�nosti plánovány 
v souladu s požadavky systému vnit�n� 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 p�edstavenstvem spole�nosti 
v souladu s § 82-88 zákona o obchodních spole�nostech a družstvech v platném zn�ní. 
 
 

A. Vý�et ovládajících a ovládaných osob 
 

a) Ovládaná osoba 
Citfin, spo�itelní družstvo, se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, I� 257 83 301, 
zapsaná v oddílu Dr, vložce 4607, vedené u M�stského soudu v Praze. 
Zastoupená panem Ing. Gabrielem Kovácsem, p�edsedou p�edstavenstva a Ing. 
Jaroslavem Struhalou, místop�edsedou p�edstavenstva 
(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 
b�žných ú�t�. 

 
 
 

C. Vztahy mezi ovládanou osobou a dalšími spole�nostmi ovládanými stejnou ovládající 
osobou 
 

Popis poskytnutých pln�ní a p�ijatých protipln�ní 
 
Citfin – Finan�ní trhy, a. s. se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, I�O: 25079069  
 
Citfin, spo�itelní družstvo – dodavatel 
 
- devizové spotové operace od srpna 2008 (Citfin – Finan�ní trhy, a. s. je �lenem 

Citfin, spo�itelního družstva na základ� �ádné p�ihlášky �lena) 
- vedení multim�nového ú�tu na základ� smlouvy o vedení b�žného ú�tu 
 
Veškeré smluvní vztahy a jiné právní úkony a opat�ení byly uskute�n�ny za podmínek 
obvyklých v b�žném obchodním styku. Spole�nosti Citfin, spo�itelní družstvo z nich 
v pr�b�hu ú�etního období roku 2014 nevznikla žádná újma. 
 
Citfin, spo�itelní družstvo bylo za ú�etní období roku 2014 povinn� auditováno. 
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Vybrané položky rozvahy a výsledovky 
 

AKTIVA (tis. K�)     k 31. 12. 2014 
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 507 792
Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami 351 564
v tom: a) splatné na požádání   330 626
  b) ostatní pohledávky   20 938
Pohledávky za klienty - �leny družstevních záložen 155
v tom: a) splatné na požádání   0
  b) ostatní pohledávky   155
Dluhové cenné papíry   535 985
Dlouhodobý majetek     2 800
Ostatní aktiva     40 420
Pohledávky za upsaný základní kapitál   0
Náklady a p�íjmy p�íštích období   149
          
          
          
PASIVA (tis. K�) k 31. 12. 2014
Závazky v��i bankám a družstevním záložnám 0
v tom: a) splatné na požádání   0
  b) ostatní závazky   0
Závazky v��i klient�m - �len�m družstevních záložen 1 324 221
v tom: a) splatné na požádání   1 324 126
  b) ostatní závazky   95
Ostatní pasiva     56 083
Výnosy a výdaje p�íštích období   3 352
Rezervy        0
Základní kapitál     37 004
v tom: a) splacený základní kapitál   37 004
Rezervní fondy a rizikové fondy   1 300
Nerozd�lený zisk nebo neuhrazená ztráta z p�edchozích období 10 520
Zisk za ú�etní období     3 576
      
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (tis. K�) k 31. 12. 2014
Výnosy z úrok� a podobné výnosy   4 389
Náklady na úroky a podobné náklady   1 109
Výnosy z poplatk� a provizí   7 974
Náklady na poplatky a provize   4 814
Zisk nebo ztráta z finan�ních operací   28 390
Správní náklady     29 028
v tom: a) náklady na zam�stnance   14 972
  b) ostatní správní náklady   14 056
Zisk nebo ztráta za ú�etní období z mimo�ádné �innosti 0
Zisk nebo ztráta za ú�etní období po zdan�ní 3 576
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Údaje o kapitálu (v tis. K�) 
31. 12. 2014 

CAP0046 - Kapitál 1 48 680
   CAP0268 - Tier 1 (T1) kapitál 2 48 680
      CAP0047 - Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 3 48 680
         CAP0048 - Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 4 37 004
            CAP0049 - Splacené CET1 nástroje 5 37 004
            CAP0050 - Dopl�ující informace: nástroje nepoužitelné pro CET1 kapitál 6 0
            CAP0051 - Emisní ážio 7 0
            CAP0052 - (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje 8 0
            CAP0056 - (-) Skute�né nebo podmín�né závazky k nákupu vlastních CET1 nástroj� 12 0
         CAP0057 - Nerozd�lený zisk/neuhrazená ztráta 13 10 520
            CAP0058 - Nerozd�lený zisk/neuhrazená ztráta za p�edchozí období 14 10 520
            CAP0059 - Použitelný zisk/ztráta 15 0
               CAP0060 - Zisk/ztráta 16 0
               CAP0061 - (-) Nepoužitelný mezitímní zisk nebo nepoužitelný zisk z ukon�eného ú�etního období 17 0
         CAP0062 - Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospoda�ení (OCI) 18 0
         CAP0063 - Ostatní rezervní fondy 19 1 210
         CAP0064 - Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 20 90
         CAP0065 - Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po p�echodnou dobu 21 0
         CAP0066 - Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 22 0
         CAP0067 - P�echodn� uznávané menšinové podíly 23 0
         CAP0068 - Úpravy CET1 kapitálu z d�vodu použití obez�etnostních filtr� 24 0
         CAP0073 - (-) Goodwill 30 0
         CAP0077 - (-) Jiná nehmotná aktiva 34 -144
            CAP0078 - (-) Jiná nehmotná aktiva - hrubá hodnota 35 -144
            CAP0079 - Odložené da�ové závazky související s jinými nehmotnými aktivy 36 0
         CAP0080 - (-) Odl. da�. pohl. závislé na bud. zisku nevypl. z p�echod. rozdíl� snížené o souvis.da�. závazky 37 0
         CAP0081 - (-) Nedostatek úprav o úv�rové riziko k o�ekávaným ztrátám p�i IRB 38 0
         CAP0082 - (-) Aktiva z definovaných požitkových penzijních fond� 39 0
         CAP0086 - (-) Vzájemné investice do CET1 nástroj� 43 0
         CAP0087 - (-) P�evýšení od�itatelných položek nad AT1 kapitálem 44 0
         CAP0088 - (-) Kvalifikované ú�asti mimo finan�ní sektor (alternativn� s rizikovou váhou 1250 %) 45 0
         CAP0089 - (-) Sekuritizované expozice (alternativn� s rizikovou váhou 1250 %) 46 0
         CAP0090 - (-) Volné dodávky (alternativn� s rizikovou váhou 1250 %) 47 0
         CAP0091 - (-) Seskupení expozic, pro které nelze ur�it rizikovou váhu podle IRB (alt. s rizik. váhou 1250 %) 48 0
         CAP0092 - (-) Akciové expozice podle VaR (alternativn� s rizikovou váhou 1250 %) 49 0
         CAP0093 - (-) Nadlimitní nevýznamné investice do osob z finan�ního sektoru 50 0
         CAP0094 - (-) Odložené da�ové pohledávky závislé na budoucím zisku vyplývající z p�echodných rozdíl� 51 0
         CAP0095 - (-) Nadlimitní významné investice do osob z finan�ního sektoru 52 0
         CAP0096 - (-) Hodnoty p�esahující 15 % vlastního CET1 kapitálu 53 0
         CAP0097 - Ostatní p�echodné úpravy CET1 kapitálu 54 0
         CAP0098 - (-) Dodate�né odpo�ty od CET1 kapitálu podle �l. 3 CRR 55 0
         CAP0099 - Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpo�ty od CET1 kapitálu 56 0
      CAP0100 - Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 57 0
   CAP0121 - Tier 2 (T2) kapitál 78 0
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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 úv�rové riziko, riziko protistrany, riziko rozm�ln�ní a volné 4 66 357
      CAP0005 - Rizikov� vážené expozice pro úv�rové riziko p�i STA celkem 5 66 357
         CAP0006_001 - *Rizikov� vážené expozice p�i STA bez sekuritizovaných expozic 6 66 357
            CAP0006_007 - *Expozice v��i institucím 12 65 567
            CAP0006_008 - *Expozice v��i podnik�m 13 723
         CAP0007 - Sekuritizované expozice STA 23 0
      CAP0009 - Rizikov� vážené expozice pro úv�rové riziko p�i IRB celkem 25 0
   CAP0019 - Rizikové expozice pro vypo�ádací riziko celkem 48 0
   CAP0022 - Rizikové expozice pro pozi�ní riziko, m�nové a komoditní riziko celkem 51 145 863
      CAP0023 - Rizikové expozice pro pozi�ní riziko, m�nové a komoditní riziko p�i STA 52 145 863
         CAP0024 - Obchodovatelné dluhové nástroje 53 143 150
         CAP0025 - Akcie 54 0
         CAP0026 - M�nové obchody 55 2 713
         CAP0027 - Komodity 56 0
      CAP0028 - Rizikové expozice pro pozi�ní, m�nové a komoditní riziko p�i použití vlastních model� 57 0
   CAP0029 - Rizikové expozice pro opera�ní riziko celkem 58 69 313
      CAP0030 - Opera�ní riziko - p�ístup BIA 59 69 313
      CAP0031 - Opera�ní riziko - p�ístup TSA/ASA 60 0
      CAP0032 - Opera�ní riziko - p�ístup AMA 61 0
   CAP0033 - Dodate�né rizikové expozice z d�vodu uplat�ování režijních náklad� 62 0
   CAP0034 - Rizikové expozice pro úpravy ocen�ní o úv�rové 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 pom�rech (v tis. K�) 

31. 12. 2014 
CAP0143 - Kapitálový pom�r CET1 (%) 1 17,29
CAP0144 - P�ebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 2 36 012
CAP0145 - Kapitálový pom�r T1 (%) 3 17,29
CAP0146 - P�ebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 4 31 789
CAP0147 - Celkový kapitálový pom�r (%) 5 17,29
CAP0148 - P�ebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 6 26 158
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