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Introducere

Stimați acționari, parteneri de afaceri și colegi, 

anul 2021 a fost marcat de aprecierea coroanei 
cehe. În timp ce în ianuarie moneda națională 
s-a tranzacționat cu 26,30 EURCZK, în decembrie  
a fost mai puțin de 24,80 EURCZK. Această apreciere  
a coroanei s-a datorat îmbunătățirii situațieii economiei 
interne și, mai ales, faptului că Banca Națională a Cehiei 
a început să ridice rata de bază 2T REPO. Prima înăsprire 
a condițiilor monetare a fost în iunie, cu 0,5%, urmată de 
alte patru majorări ale ratei, până la 3,75% în decembrie. 
Banca Națională a Cehiei a răspuns astfel presiunilor 
inflaționiste, care au început să apară în toate țările, 
inclusiv în Republica Cehă. Creșterea prețurilor a fost 
subiectul numărul unu al dezbaterilor economice. În 
decembrie 2021, prețurile au crescut cu 6,6%, iar ipotezele 
pentru lunile următoare sugerau o altă creștere bruscă 
a prețurilor.

Imaginea economiei interne în 2021 a fost decentă. 
Şomajul a scăzut pe tot parcursul anului, ajungând în 
noiembrie la 3,3%. În acest domeniu, Cehia a continuat 
să fie unul dintre liderii absoluți din întreaga UE. Însă  
o examinare mai atentă a pieței muncii a dezvăluit  
o situație mai puțin fericită, conform căreia numărul de 
locuri de muncă vacante este tot mai mare, iar numărul 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă este 
în scădere, iar aceasta va însemna în viitor o presiune 
neplăcută asupra angajatorilor pentru a ajusta costurile 
salariale în sus. Balanța comercială a Republicii Cehe 
nu a arătat rezultate foarte bune în 2021 și a rămas în 
deficit pentru cea mai mare parte a anului. Cea mai rea 
lună din an a fost august, când soldul a scăzut la -28 de 
miliarde de coroane. A doua jumătate a anului nu a fost 
favorabilă nici pentru industria autohtonă care a fost 
aproape de zero, timp de câteva luni.

Întreaga lume s-a confruntat cu mai multe valuri de 
COVID-19, în 2021, care au adus turbulențe nu numai pe 
piețele valutare. Dolarul față de coroană a oscilat pe tot 
parcursul anului într-un interval de două coroane 20,70 - 
22,70 USDCZK. Spre sfârșitul anului, economiile individuale 
au pornit încet, mână în mână, odată cu relaxarea 
restricțiilor guvernamentale „covid“, deși situația 
pandemică din întreaga lume nu a fost favorabilă. 

Atacul Rusiei asupra Ucrainei de la începutul lui 2022 
are un impact uriaș asupra tuturor zonelor pieței.  
La finalul lunii februarie și începutul lunii martie, coroana 
a scăzut până la aproape 26,00 EURCZK. Banca Națională 
a Cehiei a intervenit la acest nivel și a reușit să readucă 
moneda națională la valori mai puternice. Agresiunea 
Rusiei a dus la o volatilitate uriașă a prețurilor petrolului, 

gazelor, aurului, argintului și a altor active, inclusiv pe 
piața valutară. Situația de pe piețe se va liniști doar dacă 
războiul se va termina și se va reduce riscul și temerile 
în ceea ce privește evoluția viitoare, care predomină în 
prezent.

Pentru Citfin, anul 2021 a fost un an de succes și, de 
asemenea, un an jubiliar. Am sărbătorit împlinirea  
a 25 de ani ai companiei. Referitor la suma din bilanț, 
ne-am apropiat de nivelul de 3,9 miliarde de coroane, 
iar în zona profitului am atins obiectivele planificate. 
Adecvarea capitalului pentru Citfin, spořitelní družstvo  
a atins o valoare semnificativ sigură de 27,46%, iar pentru 
Citfin - Finanční trhy, a.s. a fost de 489,90%. Valoarea 
sumei din bilanţ pentru Citfin - Finanční trhy, a.s. este 
dată de o modificare a modului de calcul conform 
modificărilor din legislaţie. Trebuie să menționăm aici 
că acest nivel de adecvare a capitalului este sănătos și 
în conformitate cu cerințele de reglementare ale Băncii 
Naționale a Cehei. 

Succesul Citfin s-a datorat în principal abordării 
dedicate a tuturor angajaților noștri. Deși majoritatea au 
lucrat de acasă în condiții dificile aproape tot anul, am 
putut să oferim clienților noștri toate serviciile financiare 
fără restricții. Fluctuația totală în compania noastră  
a atins doar 2,18%, iar durata de angajare medie la Citfin 
a fost extinsă la peste 6 ani. 

Mă bucur că, după un sfert de secol de existență, putem 
să ne gândim la Citfin ca la o companie stabilă pe 
piață. În continuare, simt un angajament mare față de 
angajații noștri, clienții și partenerii de afaceri, astfel 
încât să putem menține un standard ridicat al serviciilor 
noastre în viitor.

Sunt extrem de mândră că Citfin a putut să-și arate 
poziția morală față de agresiunea rusă din Ucraina, 
foarte rapid și fără echivoc, prin trimiterea unei sume 
considerabile ambasadei Ucrainei, care va contribui la 
apărarea țării invadate.

În final, vă mulțumesc pentru sprijin și vă doresc ca anul 
2022 să fie cum vă doriți. Sper ca sfârșitul anului 2022 
să fie mai fericit decât începutul său pentru noi toți, iar 
lumea să rămână un loc sigur pentru bucuriile personale 
și succesul în afaceri.

Martina Zvěřinová
CEO Citfin
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Stimați clienți, 

în 2021, am trecut, din nou, prin mai multe schimbări 
organizaționale în cadrul Citfin, din cauza măsurilor 
pandemice. Am abordat totul cu sensibilitate,  
cu maximă atenție la siguranță și menținerea calității 
și varietății serviciilor oferite. Sunt mândră că am reușit 
acest lucru, dar și să pregătim, în plus, câteva noutăți 
importante. Am implementat toate aceste îmbunătățiri 
pentru a simplifica și facilita colaborarea cu Citfin. 

Am reușit să accelerăm și să extindem opțiunile 
timpilor de decontare la băncile FIO și Komerční.  
De asemenea, am îmbunătățit pentru dvs. celelalte 
funcționalități ale serviciului de Urmărire a cursului prin 
SMS. După introducerea cursului de schimb solicitat 
de dvs., veți primi un SMS de informare când această 
valoare a cursului de schimb este atinsă pe piața 
valutară. În același timp, puteți seta un prag al cursului, 
care este cel mai rău posibil pentru dvs., dar totuși 
acceptabil. Dacă doriți să aveți o privire de ansamblu 
constantă asupra evoluției cursului de schimb, puteți 
comanda trimiterea cursului de schimb curent  
al perechii valutare care vă interesează. Aveți multe 
opțiuni din care să alegeți. Marele avantaj al serviciului 
de urmărire a cursurilor prin SMS este caracterul fără 
obligații și disponibilitatea gratuită. 

Datorită diferențelor mari ale ratelor dobânzilor de 
pe piața valutară, în a doua jumătate a anului 2021  
a fost momentul potrivit să lansăm campania 
Forward. Aceasta a atras atenția clienților noștri 
asupra posibilității de a profita de situații avantajoase 
la tranzacțiile la termen, în care prețul final forward 
al garanțiilor ar putea aduce economii semnificative. 

Nu în ultimul rând, aș dori să menționez noul nostru 
site www.edevizy.cz. Am mutat pe acest portal o parte 
substanțială din știrile valutare pe care le primiți de 
la noi. În fiecare zi vă aducem știri noi de pe piața 
valutară, articole despre evenimente curente, analize 
și comentarii ale datelor macroeconomice, grafice 
detaliate ale multor perechi valutare și alte informații 
economice importante pentru afacerea dvs.   

Din punct de vedere al rezultatelor economice,  
am reușit să asigurăm creșterea companiei chiar  
și într-o perioadă dificilă.  Numărul clienților mulțumiți  
a crescut la 17.538. Am efectuat peste 630.000 de plăți și 
încasări, iar numărul de plăți externe a depășit 367.000. 
Cifra noastră de afaceri, din tranzacții de schimb,  
a atins 185 de miliarde de coroane. 

Anul 2021 ne-a demonstrat că virusul COVID-19  
va rămâne alături de noi pentru foarte mult timp, dar 
sperăm cu toții că impactul său asupra vieții de zi cu 
zi se va diminua. Situația economică și politică actuală 
nu este cea mai bună și lumea se confruntă cu multe 
provocări. Cred că fiecare dintre noi se va baza pe 
onoare, astfel încât să devenim mai puternici și mai 
încrezători atunci când trecem prin situații dificile. 

În final, permiteți-mi să mulțumesc tuturor clienților 
noștri pentru încredere și sprijin, angajaților noștri 
pentru munca asiduă, și partenerilor noștri de afaceri 
pentru sprijinul acordat. În același timp, le urez tuturor 
mult succes în viața personală și profesională în 
decursul acestui an. 

 
Ing. Dagmar Rottová, MBA 

CSO Citfin

Comentariu



Informații
de bază
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Găsim întotdeauna
soluția potrivită

Suntem experți în valută, de aceea
ne descurcăm și cu solicitări

non-standard.

Suntem super
Asta spun despre noi clienții noștri.

Abordarea personală o completăm 
cu interes și atmosferă plăcută.

 

Nu facem deosebiri
Cu noi, și un om de

afaceri mic beneficiază
de confortul serviciilor

pentru marile corporații.

Expertul dumneavoastră 
în valută
Oferim soluții pentru tranzacții de plăți externe si servicii de schimb valutar pentru antreprenori și companii. 
Suntem aici pentru dvs. atunci când trebuie să cumpărați sau să vindeți o monedă străină, să efectuați plăți 
externe mai rapid și mai ieftin.

De ce să facem comerț cu Citfin?

Licența Citfin

Participări importante Citfin

ADET
Citfin este membru fondator al Asociației pieței 
valutare, o asociație profesională a comercianților 
nebancari marcanți de valute din Republica Cehă. 

ADZ
Citfin este membru al Asociației Cooperativelor de 
Credit, care reprezintă sectorul cooperativ monetar 
din Cehia.

CERTIS
Citfin este participant la sistemul de plăți 
interbancare al Băncii Naționale din Cehia 
(ČNB) având alocat codul bancar 2060.

SEPA
Citfin este membru cu drepturi depline al zonei 
unice de plăți SEPA și oferă clienților săi un transfer 
fără numerar în euro, în același mod și în aceleași 
condiții, indiferent dacă este o plată internă sau 
externă. 

SWIFT
Citfin face parte din SWIFT, rețeaua globală 
de comunicare a instituțiilor financiare. Calitatea 
de membru permite companiei Citfin să efectueze 
rapid și eficient toate tipurile de tranzacții externe 
de plată. 

Obținerea autorizației Băncii 
Națională Cehe pentru activitatea 

instituției de plată 
  

Obținerea licenței de dealer de 
valori mobiliare de la Banca 

Națională Cehă 
 

Citfin obține licență valutară 
pentru efectuarea tranzacțiilor 

pe termen cu valută de la Banca 
Națională Cehă



Produse
și servicii 
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Produse 
și servicii

Schimb valutar
• cursuri de schimb avantajoase
• reducerea și optimizarea costurilor
• raportul valutar, consultanță 

prin telefon
• abordarea individuală a clienților
 

Contul multi-valută EASY
• plăți în Euro pentru doar 2 CZK
• încasări externe și interne gratuit
• administrarea gratuită a contului 

în 28 de valute
• cursuri de schimb avantajoase 

fără limită
 

Tranzacții pe termen
• asigurare împotriva riscurilor valutare
• tranzacții încrucișate pe termen 

lung fără participarea CZK
• durata negocierii cu până 

la doi ani înainte
• limite scăzute pentru încheierea 

tranzacțiilor forward de la 10.000 EUR
 sau 10.000 USD
 

BankServis
• serviciul nostru de internet banking 

este perfect sigur
• ușor de utilizat
• clar și intuitiv
• accesibil 24 de ore pe zi, 

365 de zile pe an 
 

www.eDevizy.cz
• o gamă largă de perechi valutare, 

rapide și clare în grafice
• analize economice, articole, comentarii 

și informații interesante pentru afacerea 
dvs

• o privire de ansamblu asupra celor mai 
importanți indicatori macroeconomici 
ai Republicii Cehe, ratele interne și 
mondiale și cursurile de schimb ale 
Băncii Naționale a Cehiei

Schimb valutar online
• posibilitatea de a tranzacționa independent
• efectuarea schimbului valutar fără 

a fi necesară contactarea telefonică 
a departamentului nostru de dealing

• puteți efectua cu ușurință operațiuni de 
schimb valutar SPOT în CZK, EUR, USD, CHF, GBP, 
PLN, HUF și RON

• curs ONLINE oferit individual 
 

Plăți externe 
• reducerea costurilor privind comisioanele 

pentru plățile și încasările externe
• introducerea ușoară a ordinelor 

de plată prin BankServis
• posibilitatea de a introduce 

plăți telefonic prin Phonebanking
• efectuăm plăți rapid și sigur 

 

Order valutar
• monitorizarea automată a cursului
• schimb automat la cursul solicitat de 

dumneavoastră
• 24 de ore, 5 zile pe săptămână
• limite joase pentru realizarea unui Order, 

de la 10.000 EUR sau 10.000 USD 
 

Urmărire curs prin SMS
• monitorizarea fără caracter obligatoriu 

wa cursului pentru antreprenori și companii
• la atingerea cursului valutar dorit, trimitem 

SMS pe telefonul mobil
• mai multe niveluri de monitorizare ale cursului 

de schimb parități diferite
• simplu și gratuit
 

Pagini de curs valutar 
și cursul de schimb
• informații clare despre valutele 

EUR, USD, GBP, PLN, HUF, RUB 
• predicția parităților valutare 

EURCZK, USDCZK, GBPCZK, PLNCZK 
• grafice ale parităților valutare selectate 
• evenimente regulate de pe piața valutară
 

Calculator schimb valutar
• posibilitatea de a calcula rapid 

și clar economiile de curs valutar
• informații despre evoluția parităților monetare 

selectate de-a lungul timpului
• o combinație de 16 monede selectate 

și parități valutare într-un singur loc
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Cele mai importante 
evenimente din anul 2021
Citfin a sărbatorit 25 de ani
În data de 27 septembrie 1996 s-a înființat o mică 
firmă ambițioasă CITCO - Finanční trhy a.s. Doi ani 
mai târziu, cu doar câțiva angajați, obține primele 
licențe necesare de la Banca Națională a Cehei, care 
autorizau schimbul valutar pentru clienții corporate. 
Compania a crescut treptat și au venit noi licențe, 
angajați, oportunități și viziuni. La începutul noului 
mileniu, CITCO, care era deja o companie de 
mărime medie, a obținut licența pentru efectuarea 
tranzacțiilor la termen, ceea ce a extins semnificativ 
posibilitățile serviciilor oferite.

Timpul a trecut și CITCO a câștigat noi clienți, și-a 
extins echipa și, treptat, a devenit un jucător cheie 
pe piața schimbului valutar și am fost printre primii 
din țară care au obținut licență pentru asigurare 
împotriva riscurilor valutare. Datorită nouă, alte 
companii au aflat că o companie pur cehă, 
construită de la zero, poate oferi produse de înaltă 
calitate și sofisticate în lumea financiară și poate 
depăși în multe privințe băncile multinaționale. 
Numărul clienților mulțumiți a crescut brusc.

În 2008 a venit criza financiară, care s-a transformat 
treptat într-o criză economică. În același an se 
înființează cooperativa noastră de economii 
(spořitelní družstvo), care urmează să joace un rol 
crucial în dezvoltarea noastră ulterioară. CITCO 
- Finanční trhy a.s. s-a mutat într-un sediu nou,  
în Nové Butovice în Praga, unde ne aflăm și în prezent.

Doi ani mai târziu notăm două repere majore. Unul 
este rebrandingul la cunoscutul Citfin – Finanční 
trhy, a.s. din prezent. În al doilea rând, Citfin, spořitelní 
družstvo a început să ofere contul multivalută EASY, 
care este până în prezent unic pe piața bancară. 
Posibilitatea de a avea până la 28 de monede diferite 
sub un număr de cont și, în plus, gratuit s-a dovedit 
a fi o idee grozavă, care face viața companiilor mai 
ușoară și mai eficientă.

În următorul deceniu, Citfin a devenit treptat lider de 
piață în sectorul nebancar ceh în zona de schimb 
valutar și plăți externe. În prezent, compania este 
foarte stabilă, încă pur cehă și de succes, și are 
aproape 100 de angajați. În 2021, cifra noastră de 
afaceri din tranzacții de schimb a atins respectabila 
sumă de 185 de miliarde de coroane. Am finalizat 
aproape un milion de tranzacții de plată și peste 
17.500 de clienți mulțumiți au folosit deja serviciile 
noastre.  

Un sfert de secol este o bucată bună de viață, iar 
în tot acest timp am câștigat multă experiență și 
nu am pierdut impetuozitatea și capacitatea de 
a avea idei bune pe care clienții noștri să le apreciaze. 

De 25 de ani schimbăm piața valutară și povestea 
noastră continuă.

www.edevizy.cz
Este un nou portal de informare care conține articole 
despre evenimente de actualitate, opinii despre 
subiecte economice importante și comentarii 
despre date macroeconomice recente din țară și 
din străinătate. Acest site cuprinde, de asemenea, 
o prezentare generală a datelor economice din 
Republica Cehă, inclusiv ratele Băncii Naționale  
a Cehiei și cursurile de schimb. Nu în ultimul rând, 
site-ul oferă o gamă largă de perechi valutare în 
grafice.

Urmărirea cursului prin SMS
Datorită acestui serviciu fără obligații, căruia i-au 
fost aduse o serie de îmbunătățiri în 2021, nu mai 
trebuie să urmăriți cursurile. Este de ajuns să setați 
urmărirea, iar imediat ce ajungem la cursul dorit, 
veți primi un SMS pe telefonul mobil. În același timp, 
puteți seta un prag al cursului, care este cel mai 
rău posibil pentru dvs., dar totuși acceptabil. De 
asemenea, puteți primi cursurile curente în mod 
regulat într-o anumită zi și oră. Serviciul este gratuit.

Compensări mai frecvente
La băncile FIO și Komerční am accelerat și extins 
opțiunile timpilor de decontare.

Forward-uri fără avans până la 30 
de zile
Am îmbunătățit produsul dvs. preferat datorită 
căruia puteți să conveniți asigurarea cursului de 
schimb prin intermediul tranzacțiilor la termen 
Forward cu până la zece zile înainte fără avans. 
Acum puteți asigura cursul de astăzi fără avans cu 
până la o lună înainte. 

Aprobarea mai rapidă a liniilor 
Treasury
Am scurtat semnificativ procesul de aprobare  
a liniilor Treasury, ceea ce înseamnă, în practică, că 
dacă un client solicită o atribuire a liniei Treasury 
prin intermediul Departamentului comercial, 
atunci răspunsul Citfin va fi disponibil cel târziu în 
următoarea zi lucrătoare. Linia Treasury servește la 
executarea tranzacțiilor la termen Forward și Swap 
fără a fi nevoie să depuneți avansul inițial. 
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Evoluția indicatorilor
economici selectați Citfin
La data de 31. 12. 2021

Numărul de tranzacții
de plată externe executate în mii.

Cifra de afaceri a tranzacțiilor
de schimb în mld. CZK

Numărul de tranzacții
de plată interne pe an în mii.

2010 2012 2013 20142011 2016 20172015

178,8 157,3

108,8
115,9

143,1 146,8

103,2
99,5

2018

154,0

2019

184,5

2020

184,9

2021

184,7

2010 2012 2013 20142011 2016 20172015 2018 2019 2020 2021

259
290 300

161

254
188

118

65

327
373 351 367

422 435
357

293

2013 2014 2016

519

20172015

516

2018

565

2019 2020

574

2021

631
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Evoluția indicatorilor
economici selectați Citfin
La data de 31. 12. 2021

Total bilanț în milioane CZK

De clienți mulțumiți

12 788
13 633

8 960

11 278
10 306

7 818
6 457

2010 2012 2013 20142011 2016 20172015

14 774

2018

15 521 16 151

2019 2020

16 839

2021

17 538

2012 2013 201520142011

532
813

1 103

1 573

2 306

2017

2 402

2016

2 154

2018

2 534

3 069

2019 2020

3 573

2021

3 871



Rezultatele
activității
economice 
Citfin - Finanční trhy, a.s.
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Balanța
Citfin - Finanční trhy, a.s.

(în mii CZK) 2021 2020 2019

TOTAL ACTIV 698 918 696 664 587 393

ACTIVE PERMANENTE 1 746 3 152 2 089

Imobilizări necorporale     818 1 769 1 543

Imobilizări corporale 927 1 383 545

Imobilizări financiare 1 1 1

ACTIVE CIRCULANTE 696 669 693 066 585 103

Creanțe pe termen scurt 35 985 37 550 35 366

Activ financiar 660 684 655 516 549 737

INTERVALUL DE TIMP 503 446 201

2021 2020 2019

TOTAL PASIV 698 918 696 664 587 393

CAPITALUL PROPRIU 149 528 138 154 142 234

Capitalul social 22 000 22 000 22 000

Fonduri din profit 4 400 4 400 4 400

Rezultatul din anii anteriori 111 754 104 064 90 406

Rezultatul din perioada contabilă curentă 11 374 7 690 25 429

DATORII PE TERMEN LUNG 0 0 0

DATORII PE TERMEN SCURT 549 146 558 483 445 135

INTERVALUL DE TIMP 244 26 24
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Cont de profit
și pierdere

(în mii CZK) 2021 2020 2019

REZULTATUL FINANCIAR 77 491 70 472 71 458

Dobânzi -137 -204 -102

Venituri din acțiuni și participații 0 393 53

Comisioane -1 501 -1 444 -579

Operațiuni valutare 79 128 71 727 72 085

Alte venituri din exploatare 991 676 939

Alte cheltuieli din exploatare 46 86 0

CHELTUIELI CU PERSONALUL 42 765 30 380 17 234

Cheltuieli cu salariile 31 390 22 706 12 850

Cheltuieli cu asigurări sociale și asigurări de sănătate 11 375 7 675 4 384

Alte cheltuieli administrative 26 278 23 322 22 429

Amortizarea activelor fixe și a creanțelor 1 457 1 470 1 240

Provizionarea și utilizarea altor reserve -6 398 6 398 0

Rezultatul extraordinar al activității economice 0 0 0

REZULTATUL ACTIVITĂȚII ECONOMICE ÎNAINTE DE IMPOZITARE 14 333 9 491 31 494

Impozit pe venituri 2 959 1 801 6 065

REZULTATUL ACTIVITĂȚII ECONOMICE ÎN PERIOADA CONTABILĂ 11 374 7 690 25 429

Citfin - Finanční trhy, a.s.



Rezultatele
activității
economice 
Citfin, spořitelní družstvo 



17

Balanța
Citfin, spořitelní družstvo

(în mii CZK) 2021 2020 2019

TOTAL ACTIV 3 171 893 3 368 970 2 864 035

ACTIVE PERMANENTE 4 397 6 913 8 037

Imobilizări necorporale 1 521 3 200 2 649

Imobilizări corporale 1 764 3 714 5 388

Imobilizări financiare 1 112 0 0

ACTIVE CIRCULANTE 3 167 076 3 361 676 2 855 527

Creanțe pe termen scurt 88 341 109 772 97 776

Activ financiar 3 078 735 3 251 904 2 757 751

INTERVALUL DE TIMP 420 381 471

2021 2020 2019

TOTAL PASIV 3 171 893 3 368 970 2 864 035

CAPITALUL PROPRIU 123 467 101 325 67 826

Capitalul social 95 650 82 443 62 211

Fonduri din profit 5 715 4 285 4 091

Rezultatul din anii anteriori 13 108 0 0

Rezultatul din perioada contabilă curentă 8 994 14 597 1 524

DATORII PE TERMEN LUNG 155 0 0

DATORII PE TERMEN SCURT 3 048 251 3 267 645 2 796 208

INTERVALUL DE TIMP 21 0 0
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Cont de profit
și pierdere

(în mii CZK) 2021 2020 2019

REZULTATUL FINANCIAR 74 834 82 308 82 023

Dobânzi 10 786 32 806 39 236

Comisioane 5 365 4 436 3 151

Operațiuni valutare 58 683 45 066 39 636

Alte venituri din exploatare 741 75 225

Alte cheltuieli din exploatare 761 100 102

CHELTUIELI CU PERSONALUL 27 289 34 774 51 007

Cheltuieli cu salariile 20 261 25 866 38 034

Cheltuieli cu asigurări sociale și asigurări de sănătate 7 028 8 908 12 973

Alte cheltuieli administrative 23 571 25 657 25 599

Amortizarea activelor fixe și a creanțelor 3 063 3 665 3 256

Provizionarea și utilizarea altor reserve 0 0 0

Rezultatul extraordinar al activității economice 7 795 0 0

REZULTATUL ACTIVITĂȚII ECONOMICE ÎNAINTE DE IMPOZITARE 13 096 18 186 2 285

Impozit pe venituri 4 102 3 590 761

REZULTATUL ACTIVITĂȚII ECONOMICE ÎN PERIOADA CONTABILĂ 8 994 14 597 1 524

Citfin, spořitelní družstvo
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Contacte

Citfin - Finanční trhy, a.s. 
Radlická 751/113e, 158 00 Praga 5 – Jinonice
Nr. de identificare: 250 79 069
CIF: CZ25079069
Bancă: Citfin
Număr cont: 1002091/2060
Societatea este înscrisă în Registrul comerțului de pe 
lângă Tribunalul orășenesc din Praga, departamentul B, 
dosar nr. 4313
GIIN Citfin FT: PRDZKH.99999.SL.203
LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23
 

Citfin, spořitelní družstvo
Radlická 751/113e, 158 00 Praga 5 – Jinonice
Nr. de identificare:  257 83 301
CIF: CZ25783301
Bancă: Citfin
Număr cont: 1002083/2060
Societatea este înscrisă în Registrul comerțului de pe 
lângă Tribunalul orășenesc din Praga, departamentul 
Dr, dosar nr. 4607
GIIN Citfin SD: F7TPN5.99999.SL.203
LEI: 2138007WKF5CM2EUM824

Comerț
informații privind serviciile, încheierea 
contractelor și modificările contractelor
+420 234 092 083
romania@citfin.cz

Dealing
încheierea tranzacțiilor de schimb valutar, cotele 
cursurilor actuale, consultații privind evoluția pieței
+420 234 092 075
romania@citfin.cz

Middle Office
procesarea plăților
+420 234 092 075
romania@citfin.cz

Call Centre
suport tehnic pentru internet banking, 
Phonebanking, investigarea plăților
+420 234 092 075
romania@citfin.cz



Citfin - Finanční trhy, a.s.
Citfin, spořitelní družstvo

Radlická 751/113e
158 00 Praga 5

 +420 234 092 075
romania@citfin.cz

+420 234 092 075

www.citfin.cz
www.citfin.sk 
www.citfin.hu 
www.citfin.ro 
www.citfin.eu


