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Chairman's report

2004 continued to be a successful business year

for Citibank Rt. After-tax profits increased by 13%

from HUF 11.3 billion in 2003 to HUF 12.8 billion

in 2004. Total assets increased from HUF 363.4 to

HUF 406.4 billion, a 12% increase. Total loan 

portfolio was HUF 152 billion and deposits were

HUF 258.8 billion, return on equity (ROE) was

32.64%, and return on assets (ROA) was 3.33%.

We continued with product innovation 

introducing a number of new services that are unique

on the Hungarian market. We further developed our

distribution network: opened three branches – in

Szombathely, Békéscsaba and Kaposvár – and six

sales centers – in Gyôr, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs

and Budapest, Kispest and Rákoskeresztúr areas, so

that by the end of the year we had 22 branches and

14 sales centers across the country.

Our franchise continued to be well-balanced in

terms of financials as both our corporate and 

consumer businesses achieved good results. We

closed a large number of corporate finance deals in

2004. We succeeded in maintaining our leadership

in developing structured solutions for the financing,

hedging and investment needs of our clients. Our

treasury reinforced our top position on the local

derivative trading market.

Our Securities Services business, which is part of

Global Transaction Services, closed a very fruitful

2004 as a result of new acquisitions, favorable 

macroeconomic climate and Hungary`s EU accession.

Volumes increased by over 60% compared to the

previous year and the assets under custody at

Citibank Rt. exceeded USD 13 billion at the end of

the year. Having introduced new value added products

and further improved our service quality, we 

sustained our dominant position in servicing the

global custodian and large international broker/

dealer customers. Overall, our Global Transaction

Services business has also closed a successful year, we

have acquired a number of local and international

customers, as well as expanded our business with the

existing customers.

We continued to organize seminars and conferences

for our corporate and CitiGold customers, where

Citigroup market analysts, banking professionals and

independent experts provided financial and capital

markets updates, macroeconomic overviews and 

outlooks.

The number of our consumer customers reached

more than 320,000 at the end of 2004. We continued

product innovation and introduced further unique

services to our more than 180,000 credit card holder

customers: the Equal Payment Plan (EPP) and

Credit Guard. EPP allows customers to pay back

domestic and international retail transaction

amounts bought on their Citibank credit card as well

as cash transactions in equal installments during the

tenor selected by them, at a preferential interest rate.

The Credit Guard consists of Price Protection and

Purchase protection services.

Concerning core banking products, we have

restructured our two account packages –

CitiComfort and CitiControl to better meet the 

customer needs. Our CitiGold business has grown

dynamically. The number of customers using our

exclusive services has reached 2,800 which is a 20%

increase compared to the end of 2003 and our

CitiGold portfolio exceeded HUF 87 billion, a 25%

growth on an annual basis. Our CitiGold Wealth

Planner service, which we introduced in 2003,

proved to be very successful with our customers, who

are now more open to looking at investments in

longer terms and diversified portfolios. We increased

our investment product offering by launching 

distribution of three new investment funds: Budapest

Guaranteed Fund, Futura Index Tracking Fund and

Credit Suisse Real Estate Fund.

We continued to build our SME business in the

course of 2004. In particular, CitiBusiness had a

good year both in terms of customer acquisition and

financial results. Our CitiBusiness services are 

competitive and build on assisting our customers to
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identify their needs and opportunities for growth

and offer them solutions that best support them in

achieving these goals.

We launched two new community programs in

2004 in addition to our traditional programs. Firstly,

in the framework of the Habitat for Humanity

House Building Employee Volunteering Program,

four groups of 20 employees helped build houses for

less fortunate families in Dunavarsany in addition to

the $30,000 donated from the Citigroup Foundation.

Secondly, we established the Citigroup Corporate

Finance Chair Program to support the Corvinus

University of Budapest in its endeavor to 

continuously increase the level of education and offer

their students access to the most up-to-date 

information and trends in the financial markets. This

is achieved partly by financial support of $40,000

from the Citigroup Foundation, and also, by 

organizing Citigroup local volunteers to give lectures

and presentations in specific financial and banking

subjects.

Continuing our traditional programs, the

Citigroup Foundation gave a grant of $130,000 to

continue our Citibank School Charity Program,

which bought teaching materials to 17,000 

students in 36 elementary schools across Hungary.

Thirty secondary school students and 30 economics

teachers took part in the annual ‘Economics for

Leaders’ summer program in Hungary, which was

also sponsored by the Citigroup Foundation. The

local business supported integrated studies of blind

pupils for the second year. We continued our

Hospital Charity Program started six years ago by

supporting the SOTE No 1. Children’s Hospital and

finally, through Friends of Franz Liszt Music

Academy, we supported further education of young

talented Hungarian musicians for the fourth year.

This is another opportunity for me to thank our

customers for their continued support, and to

express my sincere gratitude to all staff for their hard

work and commitment, which helped make 2004

another successful year for Citigroup in Hungary.

Budapest, May 24th, 2005

Sunil Sreenivasan

Chairman of the Board of Directors,

Citigroup Country Officer

Credit card general APR: 41.75%, Equal Payment

Plan APR: 25.80%. The APR has been calculated

considering the actual terms and the effective laws;

in case of the change of these terms the APR may

also change. The APR does not reflect the interest

risk of the credit. Uniform deposit interest rate

index of the consumer current account: 0.50%. The

General Terms and Conditions contain the detailed

description of the deposit agreement. The

Investment Products are subject to investment risks.

Investment products are not bank deposits, are not

government insured, are not an obligation of nor

they are guaranteed by Citibank/Citigroup or its

other affiliates. Citibank Rt. H-1051 Budapest

Szabadság tér 7, Cg. 01-10-041029, Metropolitan

Court acting as Court of Registration, PSZÁF

III/41.048-9/2002, 20th December, 2002, a 

member of the Budapest Stock Exchange.
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Üzleti jelentés

2004 ismét eredményes év volt a Citibank Rt.

életében. Az adózott eredmény 13%-os bôvülés mel-

lett 11,3 milliárd forintról 12,8 milliárd forintra

nôtt, míg a mérlegfôösszeg 363,4 milliárd forintról

406,4 milliárd forintra, azaz 12%-kal emelkedett. A

nettó hitelállomány 152 milliárd forint, a betétál-

lomány 258,8 milliárd forint volt. Tôkearányos

nyereségünk (ROE) 32,64%, eszközarányos

nyereségünk (ROA) 3,33% volt.

Folytattuk a termékinnovációt, számos olyan új

szolgáltatást vezettünk be tavaly is, amely egyedülálló

a magyar piacon. Értékesítési hálózatunkat három új

fiókkal és hat hitelközponttal bôvítettük, melynek

eredményeként fiókjaink száma 22-re, hitelközpont-

jaink száma pedig 14-re emelkedett év végére. Új

fiókokat Szombathelyen, Békéscsabán és Kaposvárott

nyitottunk, az ország három kiemelkedôen fontos

üzleti-kulturális régióközpontjaiban, új hitelközpon-

tokkal pedig Gyôrött, Miskolcon, Nyíregyházán,

Pécsett és Budapesten Rákoskeresztúron és Kispesten

várjuk ügyfeleinket.

Bankunk vállalati és lakossági ágazata kiegyen-

súlyozott tevékenységet folytatott, mindkét üzletág jó

pénzügyi eredményeket ért el. Számos vállalatfinan-

szírozási ügyletet bonyolítottunk. Sikeresen

megôriztük vezetô pozíciónkat az ügyfeleink pénz-

ügyi, fedezeti és befektetési igényeinek megoldására

kidolgozott struktúrák fejlesztésében. Treasury osz-

tályunk megtartotta elsô helyét a származékos ter-

mékek magyar piaci kereskedésében. Letétkezelési

üzletágunk is, mely a Globális Tranzakciós

Szolgáltatások ágazatunk része, gyümölcsözô évet

zárt 2004-ben, mely az üzleti kapcsolatok

bôvítésének, a kedvezô makrogazdasági feltételeknek,

illetve Magyarország európai uniós csatlakozásának

volt köszönhetô. A letétkezelt állomány több mint

60%-kal emelkedett az elôzô évihez képest, értéke az

év végén meghaladta a 13 milliárd dollárt. Új,

értéknövelt termékeink bevezetésével, illetve szolgál-

tatásaink minôségének további növelésével sikerült

megtartanunk piacvezetô pozíciónkat a globális

letétkezelôknek és a kiemelt nemzetközi brókereknek

nyújtott szolgáltatások tekintetében. Összességében,

a Globális Tranzakciós Szolgáltatások területén is

sikeres évet zártunk, számos hazai és nemzetközi

céget akviráltunk, meglévô ügyfeleinkkel pedig

bôvítettük üzleti kapcsolatunkat.

Az év során számos szemináriumot és konferen-

ciát szerveztünk vállalati és CitiGold-ügyfeleink

részére, melyek keretében vezetô Citigroup-

elemzôink és pénzügyi szakembereink, valamint

független szaktekintélyek ismertették a makrogaz-

daság, a pénzügyi és a tôkepiacok aktuális híreit,

elôrejelzéseit. 

Lakossági ügyfeleink száma meghaladta a 320

ezret 2004 végén. Termékinnovációs munkánk ered-

ményeként további egyedi szolgáltatásokat vezettünk

be a több mint 180 ezer fôt számláló hitelkártya-bir-

tokos ügyfélkörünk számára. Ezek közül az egyik a

Részletfizetési Terv, a másik a Vásárlási Biztosítás

Csomag volt. A Részletfizetési Terv lehetôvé teszi

ügyfeleink számára, hogy a hitelkártyával történô

hazai vagy külföldi vásárlás során kifizetett tételeket,

illetve a bankautomatából felvett készpénzt az általuk

választott futamidô alatt egyenlô részletekben, ked-

vezôbb kamat mellett törleszthessék. A Citibank

Vásárlási Biztosítás Csomag Citibank Árgarancia és

Citibank Értékgarancia szolgáltatást tartalmaz. 

Ami az alap banki szolgáltatásainkat illeti, megvál-

toztattuk CitiComfort és CitiControl számlacsomag-

jaink díjstruktúráját, hogy jobban megfeleljünk az

ügyféligényeknek. CitiGold üzletágunk is dinamiku-

san fejlôdött. Exkluzív szolgáltatásunkat igénybe

vevô ügyfeleink száma elérte a 2800-at, ami 20%-os

növekedés az egy évvel azelôtti idôszakéhoz képest, a

portfolió pedig 25%-os bôvülés mellett év végén

elérte a 87 milliárd forintot. A 2003-ban bevezetett

CitiGold Vagyontervezés szolgáltatásunk sikeresnek

bizonyult, ügyfeleink nagyobb hajlandóságot mutat-

nak a hosszabb távon való gondolkodásra, illetve a

portfolió diverzifikálására. Bôvítettük befektetési ter-

mékkínálatunkat három új befektetési alap forgal-

Tartalomjegyzék Üzleti jelentés Mérleg Eredménykimutatás
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mazásával, melyek: Budapest Garantált Származ-

tatott Zártvégû Befektetési Alap, Futura Indexkövetô

Részvényalap, Credit Suisse Ingatlan Alapokba

Befektetô Alap.

2004-ben is folytattuk kis- és középvállalati

üzletágunk bôvítését, ezen belül CitiBusiness üzletá-

gunk is jó évet zárt mind az új ügyfelek számát, mind

a pénzügyi eredményeket tekintve. CitiBusiness-

termékeink és szolgáltatásaink versenyképesek a hazai

piacon, hiszen úgy alakítottuk ki azokat, hogy segít-

sük a kis- és középvállalkozásokat felmérni szükség-

leteiket és meghatározni növekedési potenciáljukat,

ugyanakkor megtalálni a számukra legmegfelelôbb

pénzügyi megoldásokat, melyekkel legjobban

elérhetik céljaikat. 

Két új jótékonysági programot indítottunk 2004-

ben a meglévôk mellett. Ezek közül az egyik a

Habitat for Humanity Önkéntes Dolgozói Házépítés

program, melynek keretében négy húszfôs dolgozói

csapat segített megfizethetô tisztes lakóházakat

építeni rászoruló családoknak Dunavarsányban. 

A Citigroup Alapítvány 30 ezer dollárral támogatta a

programot. A másik új kezdeményezés a Citigroup

Vállalati Pénzügy Tanszéket támogató egyetemi

program, mellyel fô célunk, hogy segítsük a

Budapesti Corvinus Egyetemet abbéli törekvésében,

hogy folyamatosan növelje az oktatás színvonalát, és

a pénzügyi világ legújabb ismereteit és kutatási ered-

ményeit oszthassa meg hallgatóival. A támogatás

egyik része a Citigroup Alapítvány 40 ezer dolláros

pénzügyi adománya, ugyanakkor, önkéntes szakem-

bereink különbözô banki és pénzügyi témákban

elôadásokat tartanak a Vállalati Pénzügy Tanszék

hallgatóinak. A Citigroup Alapítvány 130 ezer dol-

láros támogatásával folytattuk a Citibank Iskola-

támogatási Programunkat, melynek segítségével

országszerte további 36 általános iskolában mintegy

17 ezer kisdiák tanulhat a gazdasági-pénzügyi, a

matematikai és az angol nyelvi oktatóanyagokból és

könyvekbôl, melyeket a program keretében biztosí-

tottunk. Harminc középiskolás diák, illetve harminc

közgazdaságtan-tanár vett részt az éves magyarországi

Közgazdaságtan Vezetôknek elnevezésû nyári szemi-

náriumunkon, melyet szintén a Citigroup Alapítvány

támogatásával szerveztünk. Bankunk két éve támo-

gatja vak gyermekek integrált tanulását. Hat éve

elindított Kórháztámogatási Jótékonysági Progra-

munk keretében a tavaly a SOTE I. számú Gyermek-

klinikának segítettünk. A Liszt Ferenc Zeneakadémia

Baráti Köre egyesületen keresztül pedig immár

negyedik éve támogattuk fiatal tehetséges magyar

komolyzenei elôadómûvészek továbbtanulását. 

Ezúton is köszönöm ügyfeleinknek az irántunk

való bizalmát, és köszönöm valamennyi dolgo-

zónknak az év során végzett kemény és elkötelezett

munkáját, mellyel hozzájárultak a Citigroup 2004-es

évi magyarországi sikeréhez.

Budapest, 2005. május 24.

Sunil Sreenivasan

elnök-vezérigazgató, Citibank Rt.

Hitelkártya általános THM: 41,75%, Részletfizetési

Terv THM: 25,80%. A THM meghatározása az

aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok

figyelembevételével történt és a feltételek változása

esetén a mértéke módosulhat. A THM-mutató

értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Lakossági bankszámla EBKM: 0,50%. A betéti

szerzôdés részletes leírását az Általános Üzleti

Feltételek tartalmazzák. A befektetési termékek

befektetési kockázatnak vannak kitéve. E termékek

nem minôsülnek bankbetétnek és a Citibank/

Citigroup és leányvállalatai nem garantálják azokat.

Citibank Rt. 1051 Budapest Szabadság tér 7., Cg.

01-10-041029, Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság,

PSZÁF III/41.048-9/2002., 2002. december 20., a

Budapesti Értéktôzsde tagja.

Tartalomjegyzék Üzleti jelentés Mérleg Eredménykimutatás

Könyvvizsgálói jelentés Az igazgatóság tagjai Fiókhálózat
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Balance Sheet: December 31, 2004

Assets 2003 2004

Cash and cash equivalents 6,179 16,619 

Government securities 34,660 95,347

Due from financial institutions 121,186 76,437

Loans 164,718 152,014

Other securities 187 -

Investment stocks and shares 282 407

Intangible assets 974 1,027

Fixed assets 2,830 3,434

Other assets 2,573 2,593

Inventory - -

Accrued income and prepayments 29,768 58,571

TOTAL ASSETS 363,357 406,449

Liabilities and Shareholder’s Equity 2003 2004

Due to financial institutions 35,528 25,555

Deposits from customers 244,243 258,776

Other liabilities 6,747 27,462

Accrued expense 31,110 55,188

Provisions 2,913 3,851

Subordinated loan - -

Total liabilities 320,541 370,832

Share capital 13,005 13,005

Capital reserve 561 561

General reserve 5,454 6,734

Retained earnings 13,606 15,317

Profit after tax and allocation 10,190 -

Total shareholder’s equity 42,816 35,617

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER’S EQUITY 363,357 406,449

In HUF millions
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Mérleg: 2004. december 31.

Eszközök 2003 2004

Pénzeszközök 6.179 16.619

Állampapírok 34.660 95.347

Hitelintézetekkel szembeni követelések 121.186 76.437

Ügyfelekkel szembeni követelések 164.718 152.014

Egyéb értékpapírok 187 -

Részvények, részesedések 282 407

Immateriális javak 974 1.027

Tárgyi eszközök 2.830 3.434

Egyéb követelések 2.573 2.593

Készletek - -

Aktív idôbeli elhatárolások 29.768 58.571

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 363.357 406.449

Források és részvényesi vagyon 2003 2004

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 35.528 25.555

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 244.243 258.776

Egyéb kötelezettségek 6.747 27.462

Passzív idôbeli elhatárolások 31.110 55.188

Céltartalékok 2.913 3.851

Alárendelt kölcsöntôke - -

Források összesen 320.541 370.832

Jegyzett tôke 13.005 13.005

Tôketartalék 561 561

Általános tartalék 5.454 6.734

Eredménytartalék 13.606 15.317

Mérleg szerinti eredmény 10.190 -

Részvényesi vagyon összesen 42.816 35.617

FORRÁSOK ÉS RÉSZVÉNYESI VAGYON ÖSSZESEN 363.357 406.449

Millió forintban

Tartalomjegyzék Üzleti jelentés Mérleg Eredménykimutatás

Könyvvizsgálói jelentés Az igazgatóság tagjai Fiókhálózat
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Profit and Loss Statement

2003 2004

Interest income 59,112 115,181 

Interest expense 37,699 91,219 

Net interest income 21,413 23,962 

Other income 22,629 26,600 

Other expenses 30,243 35,318 

Profit before tax 13,799 15,244 

Corporate income tax 2,477 2,443 

Profit after tax 11,322 12,801 

General reserve allocation 1,132 1,280 

Withdrawal from retained earnings -   8,479 

Dividends paid -   20,000 

PROFIT AFTER TAX AND ALLOCATION 10,190 -

In HUF millions
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Eredménykimutatás

2003 2004

Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek 59.112 115.181 

Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások 37.699 91.219 

Kamatkülönbözet 21.413 23.962 

Egyéb bevételek 22.629 26.600  

Egyéb költségek és ráfordítások 30,243 35.318 

Adózás elôtti eredmény 13.799 15.244 

Adófizetési kötelezettség 2.477 2.443 

Adózott eredmény 11.322 12.801 

Általános tartalék képzése 1.132 1.280 

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre -   8.479 

Jóváhagyott osztalék és részesedés -   20.000

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 10.190 -

Millió forintban

Tartalomjegyzék Üzleti jelentés Mérleg Eredménykimutatás

Könyvvizsgálói jelentés Az igazgatóság tagjai Fiókhálózat
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Board of Directors / Az igazgatóság tagjai

Board of Directors on December 31, 2004
Az igazgatóság tagjai 2004. december 31-én

Supervisory Board on December 31, 2004
A felügyelôbizottság tagjai 2004. december 31-én

Zdenek Turek

Citigroup Country Officer

az igazgatóság elnöke, vezérigazgató

Remeténé Kelemen Ilona 

Consumer Wealth 

Management Head

igazgató, lakossági befektetési

terület

Pelle László

Consumer Operations &

Technology Head

igazgató, bankmûveletek, IT,

lakossági bank

Mezô Gyula

Country Financial Controller

igazgató, pénzügy, controlling

Atif Bajwa

Chairman of Supervisory Board / a felügyelôbizottság elnöke

Veronika Spanárová

Member of Supervisory Board  / a felügyelôbizottság tagja
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