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Citibank Zrt. Hungary Responsibility in Hungary”, a category launched in 2008. We 
closed 2008 performing ranked #3 in two further award categories, including: the “Best 
well in all business Electronic Bank of the Year” and the “Most Sympathetic Bank of 
segments despite the the Year”.
challenges in the financial We also won the Global Finance “Best Consumer Internet Bank” 
markets and economies and “Best Corporate and Institutional Internet Bank” Award in 
around the world and 2008, for the third consecutive year. Citi was also the award 
Hungary. After the winner for the “Best Online Consumer Credit”, “Best Deposit 
Citigroup announcement in Acquisition”, “Best Online Cash Management” award categories in 
March, Citibank Hungary Central and Eastern Europe. 
became part of the newly 

The Global Investor magazine’s European Clearing Survey ranked established high growth 
us as number one in the ”Best Bank for Settlement — Fixed Central and Eastern Europe 
Income” and the ”Best Bank for Settlement — Equity” categories region. One of our major 
and we gained “Sub-custodian of the Year — Europe” award in the steps in this new structure 
survey of the International Custody and Fund Administration was to combine the 
magazine. consumer and corporate 

businesses into one single We are also proud to have won the Metro Global Creative Award in 
business. From operating Hungary with our Zero Fee Bank Account ad based on votes from 
as a single business we the readers of Metro newspaper. 
leverage many synergies in 

Corporate and Commercial Banking Business. Our Corporate 
areas of operations and other shared functions that enable us in 

and Commercial Banking business continued to deliver a well-
managing our efficiency better and generating revenues from 

balanced performance in 2008 across all businesses. 
cross marketing.

In our Treasury business we offer a wide range of Treasury 
After-tax profit increased 10 percent over 2007, from HUF 15.1 

products to our corporate clients with special focus to 
billion to HUF 16.6 billion, while total assets grew from HUF 675.8 

identification of their operational risks and we are offering tailored 
billion to HUF 801.4, a 19 percent expansion. The total loan 

hedging solutions to reduce their risks. We introduced a new 
portfolio at the end of 2008 was HUF 188.5 billion, resulting in a 4 

version of our CitiTreasury Online Trading, the Interactive Trading 
percent increase. Deposits were at HUF 395.3 billion, recording a 

platform that provides unique access to foreign exchange markets 
10 percent increment over 2007. Return on equity (ROE) continued 

for our clientele. We managed to maintain our leading position in 
to be high at 24.73 percent and return on assets (ROA) was at 2.24 

derivatives trading on the local market. 
percent for 2008. Liquidity of the bank remained strong.

Our results in the Securities & Fund Services business were 
Another major milestone in the history of our local franchise was 

impacted by market volatilities in the capital markets. However, 
the reorganization of our legal vehicle by converting it into a 

average transaction volumes remained at previous year’s levels, 
branch of Citibank Europe plc based in Ireland. The branch 

while exceeding those in some cases due to increased investor 
conversion was implemented in the form of a cross-border merger 

activity that allowed us to maintain our leading position in this 
that became effective on January 1, 2009. As a branch of Citibank 

field. We introduced a new custody system and reorganized our 
Europe plc, we are now part of a European entity with a larger 

internal mechanisms to focus on the needs of our Hungarian 
balance sheet and a greater lending capacity that will make us an 

pension fund, mutual fund and insurance company clients. This 
even stronger partner for our clients in Hungary and will allow us 

client-focused, automated system managing all recent changes in 
to expand more effectively in the market. Our physical presence in 

the regulations related to pension funds has proved to be efficient 
the country and services provided to our clients will continue 

in practice and will serve as basis for our future client strategy.
unchanged and will improve in various areas.

We realigned the target market and the coverage teams dealing 
Recognitions from Clients and Industry Leaders. Our 

with top tier local corporates and mid sized enterprises to focus on commitment to increase service levels and enhance technology 
high value-added products and services. The aim of the continued to be recognized by our clients through record high 
realignment was to provide more tailor-made and sophisticated client satisfaction results in client and industry surveys.
solutions to our clients. We succeeded to demonstrate our 

Our Zero Fee Bank Account was voted #1 in the MasterCard — Bank strengths to benefit our customers especially in the areas of 
of the Year 2008 Competition in the “Best Deposit Account” Treasury and Cash Management. Innovation continued to be a 
Award category. In addition to this win, Citibank also took top cornerstone of our success and growth in these business segments 
honor by winning the “Best Bank for Corporate Social with several new and unique structures.

Serving subsidiaries of global partners continued to be a key area 
for us. During the year we managed to further strengthen and 
even widen our relationships with these customers. We are 
offering global products and services in the local market to ensure 
that these multinationals have access to the same products in 
Hungary and across the globe.

Consumer Business. We have achieved solid results in our 
Consumer business as well with a significant number of new 
customers joining our bank last year. We have worked on aligning 
our branch network to offer the full range of products and services 
to our consumer and SME clients following the universal banking 
model. Our new branch located at one of the busiest intersections 
of Budapest at Oktogon was inaugurated by Shirish Apte, CEO for 
Citi in the Central and Eastern Europe region reinforcing Citi’s 
commitment to our clients and the community in Hungary.

Chairman’s Report

Batara Sianturi, CCO for Citibank Hungary accepts the “Best Deposit 
Account” Award in the MasterCard — Bank of the Year 2008 Competition
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opportunities in portfolio diversification. The initiatives in 2008 
included offering a number of principal protected structured notes 
denominated in HUF, EUR and USD as well as Time Deposits with 
high interest rates. We continued to enhance our sophisticated 
investment product offering and distributed a number of mutual 
funds adding up to a total of 130 mutual funds from 10 asset 
management and fund houses.

2008 was also a year of enhancing value for our affluent 
customers. Citigold Platinum Club was relaunched with new 
exclusive offers from 30 of Citibank’s existing and new top brand 
partners in the areas of fashion, entertainment, dining and travel. 
Also the Citigold website was revamped providing clear and easy 
to access information about our investment products and services, 
including performance and market value of the investment 
products distributed by us.

We became the exclusive distributors of a new generation unit-
linked insurance product of our partner Aegon Hungary. Multifund 
is a flexible combination of mutual funds and an insurance element 
providing a modern long-term savings and investment possibility 2008 marked a major milestone also for our local Cards business 

th to the customers. Compared to other unit-linked products available as we celebrated the 10  anniversary of launching the Citibank 
on the market in case of Multifund customers can select from Credit Card in Hungary. We were the first bank to issue a credit 
funds of several onshore and offshore fund houses, a total of 130 card in 1998 in the local market and we have not given up our 
mutual funds of ten fund houses, including equity, bond, real leadership role ever since. Our key innovations aimed at offering 
estate, money market, and other funds.value-added, comfortable and flexible solutions to our customers 

include the first co-brand cards with a mobile phone company 
(Westel, now T-Mobile), an oil and gas company (Shell) and an 
airline company (MALÉV), all of them a leader in their industry. 
Also, our 24-hour telephone customer service, Utility Payment, 
Equal Payment Plan and Loan Over the Phone services were all 
novelties in the Hungarian market at the time we brought them to 
our customers. We are committed to continue with the innovations 
to maintain our leadership position in the credit card market for 
the benefit of our customers.

The greatest innovation and success in our Deposit business in 
2008 was introduction of the Zero Fee Bank Account, Hungary’s 
first free current account product. By this launch we have 
introduced a product offering Western European standards and 
pricing to our customers in Hungary since it allows for unlimited 
domestic HUF transactions, including cash withdrawals and all 
bank transfer transactions through ATMs, branches, telephone and 
online channels. A free Citibank debit card is linked to the account, 
with free CitiAlert service in the first year. This innovative product 
provides comfort and freedom to our customers in managing their 
finances to a never experienced extent. It was very well-received 

We continued with the innovations in the Internet and phone by existing and new customers as well as the media and has been 
banking space. A major innovation last year was introduction of voted the #1 in the MasterCard — Bank of the Year 2008 
the eStatement. We encouraged our customers to enroll to Competition in the Bank Account of the Year category.
paperless e-Statements by launching the Plant-a-Tree Program 
promising them that Citi would plant a tree for each conversion 
made. We enhanced our Citibank Online Internet banking service 
to include time deposit related transactions. Our multifactor 
authentication system for online transactions that is exclusively 
based on the list of payees set up by the customers is a very 
secure and cost efficient solution. We have added the eCourier 
service for the convenience of our customers complementing the 
One Minute Online Pre-Approval process and Webshop accessible 
via our Internet website at www.citibank.hu. Through our phone 
banking we conducted automated sales activity and automated 
customer satisfaction surveys in 2008.

We have reorganized our small and medium-sized enterprise 
businesses to be all housed in our consumer business in order to 
serve our clients more efficiently. In our new SME business we 
provide tailor-made services to clients ranging from newly 
established small businesses to companies with up to HUF 10 
billion annual net sales. A wide range of liability, investment and 
financing products are available for our clients in this segment in 

We have increased our activity in our Bank at Work program local and foreign currency. Our risk management solutions include 
through which we offer preferential conditions to groups of products managing the FX risks of clients that are instrumental in 
employees of different companies from various industries to open volatile times. We introduced the “Forrás Plusz” (“Resource Plus”) 
a bank account with us. loan package as a new financing solution for which we require the 
2008 was a year of diversification for our affluent customers in private surety of the business owners as only collateral in addition 
Citigold business. The challenging market environment presented to the guarantee provided by Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Promotion of the Citibank Zero Fee Bank Account at Oktogon intersection

Sanjeeb Chaudhuri, CEO for Global Consumer Group in CEE, Batara Sianturi, 
CCO for Citibank Hungary and Shirish Apte, CEO for Citi in CEE inaugurate 
the new Oktogon branch in Budapest on 28 August

Citibank Hungary’s Senior Management Team and Peter Csepanyi, chief 
engineer of Pilisi Parkerdo Forestry plant the first trees in Kamaraerdo 
on 3 October
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Corporate Social Responsibility Programs. We are very proud to lectures to the students of the Department of Enterprise Finances. 
have won MasterCard’s award for corporate social responsibility in Last year we organized a Case Study Competition to award 
2008, a category announced for the first time last year. This students developing the best case studies.
distinguished award recognizes our long-term commitment to Thirty secondary school students and thirty Economics teachers 
financial education and social enterprise building programs. took part in the annual Economics for Leaders Summer Program in 
In light of this award we used the funds traditionally spent on year- Piliscsaba, which was also sponsored by the Citi Foundation.
end customer gifts in support of underprivileged children by Within the framework of the Habitat for Humanity House Building 
buying them Christmas gifts. Seven million forints were distributed Employee Volunteering Program, three groups of 25 employees 
among three pre-selected NGOs dealing with children based on helped build affordable houses for families in Hajdúböszörmény.
votes from our customers.

We continued our NESsT-Citi Regional Social Enterprise 
Competition in partnership with NESsT foundation to support 
nonprofit organizations in launching their own enterprises that 
allow them to create their long-term financial sustainability and 
fund their community goals. Besides financial support from the Citi 
Foundation, the assistance provided by NESsT and Citi 
professionals extended to consultation, guidance and mentoring. 
The $10,000 award last year went to Barka Foundation, which runs 
a workshop to produce a high quality, designer product line of 
home decoration and gift items and employs people with 
intellectual disabilities. It was essential for the Foundation to 
combine the business philosophy with their social goals, and to 
create an enterprise that is viable in a competitive market 
environment.

In the framework of our Plant-a-Tree Program launched last year in 
support of our eStatement we planted 6,000 oak samplings in 
autumn in Kamaraerdo, a special environmental area in a suburb 
of Budapest, in replacement of a superannuated locust forest 
damaged by a spring storm in 2007. Our partners in implementing 
this program were the Forests for the Community Foundation and 
the Pilisi Parkerdo Forestry Company. We launched this program to 
drive environmental awareness with our customers and encourage 
them to shift to paperless eStatements by promising to plant a 
tree for each conversion made.

Around 50 employees of Citibank Zrt., along with some of their 
family members and friends, joined around 50,000 Citi volunteers 
in 100 countries for the third Citi Global Community Day on 
Saturday, November 8 to support two institutions of education and 
children’s health care in Budapest.

Based on the success of this program, we prepared the launch of 
the NESsT-Citibank For-Profit Social Enterprise Development 
Program, the first of its kind in Hungary, which aims at supporting 
the development of for-profit social enterprises in Hungary. The 
program will be critical in raising awareness of and providing 
support to a newly emerging type of enterprise, which, in addition 
to generating profit, also works to solve critical social problems.

Additional community programs include support of integrated 
studies of blind students, Kecskemet Children’s Hospital, and the 
Friends of Franz Liszt Music Academy.

Let me take this opportunity to thank our customers and our 
community for their continued trust and support, and to express 
my sincere gratitude to all our staff for their hard work and 
commitment, which helped make 2008 another successful year for 
Citibank Hungary.

With a grant from the Citi Foundation we continued our Citibank 
Financial Education School Program bringing economics, finance, 

Budapest, March 25, 2009mathematics and English-language teaching materials and books 
for 15,000 students in 36 elementary schools across Hungary.

We continued our Citi Corvinus University Financial Program, 
supporting the university in its endeavor to increase the level of 
financial education and to offer its students access to the most 

Batara Sianturiup-to-date information and trends in the financial markets. 
Chairman of the Board of DirectorsInaddition to the financial support coming from the Citi 

Foundation, local Citi volunteers were giving presentations and Citi Country Officer

Representatives of the Find Your Way Foundation for Children accept 
Citibank Hungary's Christmas Charity Donation on 17 December

rdParticipation of Citibank Hungary's volunteers in the 3  Citi Global 
Community Day on 8 November

NESsT Enterprise Development Director, Eva Varga and CCO for Citibank 
Hungary, Batara Sianturi, present Aron Jakab of the Barka Foundation, 
winner of the 2008 NESsT-Citi Social Enterprise Competition in Hungary 
with the award on 26 June
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2008-ban minden üzlet- Elsõ helyen végeztünk a Global Investor magazin Európai Klíring-
ágban jó teljesítményt felmérésén az állampapír-elszámolás és az értékpapír-elszámolás 

kategóriában, és elnyertük az „Év letétkezelõje Európában” díjat az értünk el a magyarországi 
International Custody and Fund Administration magazin felmérésé-Citibank Zrt.-nél a világ-
ben.szerte és hazánkban is 

jelentkezõ kihívásokkal teli Ugyancsak büszkék vagyunk arra, hogy a Metro Global Creative 
pénzpiaci és gazdasági Award magyarországi fordulójának keretében az olvasók a Citibank 
helyzet ellenére. Nullaforintos Bankszámla hirdetését ítélték a Metro napilapban 
A Citigroup márciusi beje- megjelent legkreatívabb hirdetésnek 2008-ban.
lentése után a magyar-

Vállalati és intézményi üzletág. A vállalati és intézményi ágazat 
országi Citibank a nagy valamennyi üzletágában kiegyensúlyozott teljesítményt értünk el 
növekedési potenciált rejtõ 2008 folyamán.
Közép- és Kelet-Európa 

Ügyfeleink számára a treasury termékek széles választékát nyújt-régió részévé vált. Az új 
juk, miközben különös figyelmet fordítunk mûködési kockázataik szervezetben egyik jelentõs 
feltérképezésére, valamint az ezeket csökkentõ, testre szabott lépésünk volt, hogy egye-
megoldások ajánlására. CitiTreasury Online Trading rendszerünk sítettük a lakossági és a 
egy továbbfejlesztett változatát vezettük be, az Interactive Trading-vállalati üzletágunkat. 
et, amely egyedülálló devizapiaci hozzáférést biztosít ügyfeleink-Egységes üzletként mû-
nek. Továbbra is megõriztük vezetõ helyünket a derivatív ügyletek ködve jobban ki tudjuk 
kereskedésének területén.

használni a szinergiákat, 
Letétkezelési osztályunk eredményeire hatással volt a tõkepiaco-különösen az operáció és egyéb megosztott funkciók terén, és ez 
kon jelentkezõ volatilitás. Ezzel együtt az átlagos tranzakciós segített a költséghatékonyabb mûködésben és a keresztértékesí-
volumenek a tavalyi szinteken maradtak, sõt, a megnövekedett tésbõl fakadó bevételek növelésében.
befektetõi aktivitásnak köszönhetõen egyes esetekben meghalad-

Adózott eredményünk 15,1 milliárd forintról 16,6 milliárd forintra, ták azokat, így sikerült megõriznünk vezetõ helyünket ezen a terü-
10százalékkal nõtt a 2007. év végihez képest, míg a mérlegfõ- leten. Bevezettünk egy új letétkezelési rendszert, és átszerveztük 
összeg 675,8 milliárd forintról 801,4 milliárd forintra, azaz 19 szá- belsõ mûködési folyamatainkat, hogy a hazai nyugdíjpénztárakra, 
zalékkal emelkedett. A nettó hitelállomány 2008 végén 188,5 mil- alapkezelõkre és biztosítótársaságokra tudjunk összpontosítani. 
liárd forint volt, mely 4 százalékkal magasabb az elõzõ évi érték- Ezaz ügyfélközpontú automatizált rendszer, mely tükrözi a nyug-
hez képest. A betétállomány 10 százalékkal, 395,3 milliárd forintra díjpénztárakat érintõ összes közelmúltban bekövetkezett törvényi 
bõvült a 2007. évihez képest. Tõkearányos nyereségünk (ROE) változást is, hatékonynak bizonyult a gyakorlatban, s így erre tud-
továbbra is nagy arányt, azaz 24,73 százalékot tett ki, eszközará- juk építeni ügyfélstratégiánkat a jövõben.
nyos nyereségünk (ROA) pedig 2,24 százalék volt 2008-ban. 

Átrendeztük a kiemelt hazai közép- és nagyvállalati piaci célcso-Likviditásunk magas szinten maradt.
portjainkat és átszerveztük ügyfélkiszolgáló csapatainkat, a nagy 

Vállalatunk történetében egy másik jelentõs mérföldkövet jelentett hozzáadott értékkel bíró termékekre és szolgáltatásokra helyezve 
2008-ban jogi szervezetünk átszervezése, mely eredményeként az a hangsúlyt. Az átstrukturálás célja a még inkább testre szabott és 
írországi székhelyû Citibank Europe plc Magyarországi Fióktele- szofisztikált megoldások nyújtása volt ügyfeleink számára. 
pévé alakultunk határon átnyúló egyesülés formájában 2009. Sikeresen bizonyítottuk erõsségünket különösen a treasury és 
január elsejei hatállyal. Mint a Citibank Europe plc fióktelepe, egy apénzforgalmi szolgáltatások terén. Az innováció továbbra is sike-
nagyobb mérlegfõösszeggel és hitelezési kapacitással, valamint rünk és növekedésünk alapja volt ezekben az üzleti szegmensek-
számottevõ európai jelenléttel bíró szervezet tagjaként, még ben is, hiszen számos új és egyedülálló struktúrával jelentkeztünk.
erõsebb partnerként szolgálhatjuk Magyarországon ügyfeleinket, Globális partnereink helyi leányvállalatainak kiszolgálása változat-
és még hatékonyabban terjeszkedhetünk a hazai piacon. Fizikai lanul prioritásaink közé tartozott 2008-ban is, tovább erõsítettük 
jelenlétünk továbbra is megmarad az országban, meglévõ ter- és bõvítettük kapcsolatunkat ezzel az ügyfélkörrel. Globális termé-
mékeinket és szolgáltatásainkat változatlan formában nyújtjuk keket és szolgáltatásokat nyújtunk a helyi piacon is, így a multi-
ügyfeleinknek, miközben számos területen fejlõdünk. nacionális vállalatok ugyanazokhoz a termékekhez férnek hozzá 

Magyarországon is, mint a világ minden táján.Díjak és elismerések. Szolgáltatásaink színvonalának növelése és 
rendszereink fejlesztése iránti elkötelezettségünket ügyfeleink és 
az iparág szereplõi a különbözõ ügyfélelégedettségi felméréseink 
és az iparági felmérések pozitív eredményeivel elismerték.

Nullaforintos Bankszámlacsomagunkkal elnyertük az elsõ helyezést 
a MasterCard — Az év bankja 2008 versenyben „Az év lakossági 
folyószámla terméke” kategóriában. Emellett, ugyancsak a Citibank 
nyerte el „Az év társadalmilag felelõs bankja” megtisztelõ címet, 
mely kategóriadíjat 2008-ban hirdettek meg elõször. A Citibank 
további két — „Az év elektronikus banki szolgáltatása” és „Az év 
legrokonszenvesebb bankja” — kategóriában harmadik helyezést 
ért el.

Tavaly harmadszor is elnyertük a Global Finance nemzetközi 
pénzügyi magazin „Legjobb Lakossági Internet Bank”, valamint 
„Legjobb Vállalati és Intézményi Internet Bank” díjait Magyar-
országon. A magazin szintén a Citibanknak ítélte a Közép- és Kelet-
Európa régióban a „Legjobb az Online Lakossági Hitelezésben”, 
a„Legjobb a Betétgyûjtésben”, és a „Legjobb az Online Pénzfor-
galmi Szolgáltatások terén” díjakat.

Elnöki beszámoló

„Citibank már az Oktogonnál is!” — hirdeti a felirat a 4-es villamoson
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Lakossági üzletág. Lakossági üzletágunkban is jó eredményeket 
értünk el tavaly, és számos új ügyfél csatlakozott a bankhoz. 
Azuniverzális banki stratégiánk tükrében átszerveztük fiókháló-
zatunkat, hogy a Citibank teljes termék- és szolgáltatáskínálatát 
nyújthassuk mind a magánszemélyek, mind a kkv-ügyfelek számá-
ra. A fõváros egyik legforgalmasabb csomópontjában, az Oktogo-
non megnyitottuk új fiókunkat, melyet Shirish Apte, a Citi Kelet- és 
Közép-Európa régiójának vezérigazgatója avatott fel, ezzel is kife-
jezve a Citi elkötelezettségét a magyarországi ügyfelek és a helyi 
közösségek iránt.

A 2008-as év fontos mérföldkövet jelentett a hazai kártyaüzletág 
történetében is, hiszen tavaly ünnepeltük a Citibank-hitelkártya 
magyarországi bevezetésének tizedik évfordulóját. 1998-ban a 
Citibank bocsátotta ki az elsõ valódi hitelkártyát a magyar piacon, 
ahol ma is vezetõ szerepet töltünk be. Kiemelt jelentõségû innová-
cióinkkal ügyfeleink számára nagy hozzáadott értéket jelentõ, 
kényelmes és rugalmas megoldásokat kívántunk nyújtani, többek 
között a magyar piacon elsõként bevezetett közös márkajelzésû 
hitelkártyákkal, melyeket az iparágukban vezetõ vállalatokkal, 2008 a diverzifikáció éve volt az erõs pénzügyi háttérrel rendelke-
vagyis az akkori Westel Magyarország (ma T-Mobile) mobilszolgál- zõ ügyfeleink számára a Citigold üzletágban. A kihívásokkal teli 
tató céggel, a Shell gáz- és olajipari céggel és a MALÉV légitársa- piaci környezet lehetõségeket teremtett a portfólió-diverzifikáció-
sággal együttmûködésben bocsátottunk ki. A hitelkártya-birtokos ra. Ajánlataink között forintban, euróban és dollárban denominált 
ügyfelek által is igénybe vehetõ 24 órás telefonos ügyfélszolgálat, tõkevédett strukturált termékek, valamint magas kamatozású 
továbbá a csoportos beszedési fizetési lehetõség, a könnyített tör- lekötött betét ajánlatok is szerepeltek. Továbbfolytattuk a szofisz-
lesztés és az egybõl kölcsön szolgáltatás a hitelkártyán ugyancsak tikált befektetési termékskálánk bõvítését, s így év végére már 10 
valódi újítások voltak a magyar piacon, amikor bevezettük õket. alap- és vagyonkezelõ partnercégünk mintegy 130 befektetési 
Elkötelezetten folytatjuk az innovációt ügyfeleink érdekében, hogy jegyét kínáltuk ügyfeleinknek.
megõrizhessük vezetõ helyünket a hitelkártya-piacon. A 2008-as év a Citigold-ügyfelek számára nyújtott értékek bõvíté-

sének az éve is volt. Újraindítottuk Citigold Platinum Clubunkat, 
melynek keretében 30 meglévõ és új, a divat, a szórakozás, a 
gasztronómia és az utazás területén szolgáltatásokat nyújtó, kiváló 
márkát képviselõ partnerünk jóvoltából új, különleges és exkluzív 
ajánlatokkal állhatunk Citigold ügyfeleink rendelkezésére. Átalakí-
tottuk Citigold honlapunkat, amelyen könnyen és gyorsan hozzá-
férhetõvé vált minden befektetési termékkel és szolgáltatással 
kapcsolatos információ, beleértve az általunk forgalmazott 
befektetési termékek piaci értékét és teljesítményét is.

2008-tól kizárólagos forgalmazóként kezdtük értékesíteni partne-
rünk, az Aegon Magyarország egyik újgenerációs, befektetési egy-
ségekhez kötött életbiztosítási termékét. A Multifund egy befekte-
tési alap és egy életbiztosítási elem rugalmas kombinációjaként 
korszerû, hosszú távú megtakarítási és befektetési formát jelent az 
ügyfelek számára. A hazai piacon elérhetõ hasonló termékekhez 
képest a Multifund esetében az is kivételesnek számít, hogy az 
ügyfelek több elismert, magyarországi és nemzetközi, nagy presz-
tízsû alapkezelõ befektetési jegyei közül választhatnak: tíz alap-
kezelõ összesen 130 befektetési jegye érhetõ el, köztük részvény-, 
kötvény-, ingatlan-, pénzpiaci és egyéb alapok jegyei.

Folytattuk az innovációt az internetes banki szolgáltatásaink és a 
telefonos ügyfélszolgálatunk területén is. A tavalyi év legnagyobb 
újdonsága az elektronikus bankszámlakivonat bevezetése volt. Az 

Betéti termékek üzletágunkban a legnagyobb innovációt és sikert a Ültessünk fákat a jövõért program meghirdetésével — amelyben 
Nullaforintos Bankszámla bevezetése jelentette, mely Magyaror- megígértük, hogy minden áttérõ ügyfelünk nevében elültetünk egy 
szág elsõ ingyenes lakossági folyószámla terméke volt. Ezzel egy facsemetét — arra ösztönöztük ügyfeleinket, hogy válasszák az 
nyugat-európai színvonalú és árazású termékkel bõvítettük kíná- elektronikus számlakivonatot. Citibank Online internetes banki 
latunkat, hiszen a Nullaforintos folyószámla-tulajdonos ügyfelek szolgáltatásunkat a betétlekötéssel kapcsolatos tranzakciókkal 
korlátlanul végezhetnek hazai forinttranzakciókat minden csator- bõvítettük. Az internetes tranzakciók teljesítése többcsatornás 
nán keresztül, így ingyenes számukra a készpénzfelvétel és minden azonosítás mellett történik, minden esetben az ügyfél által 
átutaláshoz kapcsolódó banki mûvelet, akár ATM-eknél, akár bank- felállított kedvezményezetti lista ellenõrzésével, mely kiemelt 
fiókokban, illetve telefonon keresztül vagy online intézik pénz- biztonságot és költséghatékonyságot nyújtó megoldás. Ügyfeleink 
ügyeiket. Ezenfelül, a Nullaforintos Bankszámlához ingyenes betéti kényelmének növelése érdekében eCourier futár szolgáltatással 
kártya kapcsolódik, továbbá a tranzakciókról az sms-visszaigazolás egészítettük ki az egyperces online elõzetes hitelbírálat és a 
is díjmentes az elsõ évben. Ez az újdonság páratlan szabadságot és Webáruház szolgáltatásainkat a www.citibank.hu honlapunkon. 
kényelmet nyújt ügyfeleinknek pénzügyeik intézésében. Telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül automatizált értékesítési 
A termék rendkívül jó fogadtatásban részesült mind meglévõ és új tevékenységet és ügyfélelégedettségi felméréseket végeztünk 
ügyfeleink, mind pedig a média körében, mely sikert a MasterCard 2008-ban.
— Az év bankja 2008 versenyben „Az év lakossági folyószámla A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében a kis- és középvállalati 
terméke” kategóriában elért elsõ helyezés koronázta meg. ügyfeleket kiszolgáló üzletágainkat egy üzleti területté szerveztük 
2008-ban nagyobb hangsúlyt fektettünk a „Citibank a munkahe- a lakossági üzletágon belül. Az újjászervezett üzletágban a frissen 
lyen” programunkra, amelynek keretében jelentõs kedvezmények- alakuló vállalkozásoktól a 10 milliárd forint éves árbevételû cégekig 
kel kínáljuk a csoportos munkahelyi számlanyitás lehetõségét a mindenkit az igényeinek megfelelõ termékekkel tudunk kiszolgálni. 
különbözõ iparágakban tevékenykedõ vállalatok dolgozói számára. A pénzforgalmi, a befektetési és a finanszírozási termékek széles 

A Citibank Nullaforintos Bankszámlacsomag csapata a Váci úti fiók elõtt

Sanjeeb Chaudhuri, a lakossági bank vezérigazgatója a Közép- és Kelet-
Európa régióban, Batara Sianturi, a Citibank Zrt. elnök-vezérigazgatója és 
Thomas Matthew, a Citibank Zrt. hitelkártya-üzletágának vezetõje a Citibank 
Hitelkártya kibocsátásának tizedik évfordulójának sajtóünnepségén
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választékával állunk kkv-ügyfeleink rendelkezésére forintban és mint 100 országában önkéntes munkát végzõ 50 ezer Citis kollégá-
devizában egyaránt. Kockázatkezelési kínálatunkban megtalálha- hoz a harmadik alkalommal megrendezett Citi Globális Közösségi 
tók az árfolyamkockázatot kezelõ megoldások, melyek különös Napon, hogy egy oktatási és egy gyermekegészségügyi intézmény-
jelentõségûek a nagy árfolyam-ingadozások idején. Új finanszíro- nek nyújtson segítséget Budapesten.
zási lehetõségként bevezettük a Forrás Plusz hitelcsomagot, 

A Citi Alapítvány támogatásával folytattuk a Citibank Pénzügyi 
amelyhez fedezetként kizárólag a tulajdonosok kezességvállalását 

Iskolatámogatási Programunkat, melynek köszönhetõen további 
kérjük a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizetõ kezessége mellett.

36általános iskola 15 ezer kisdiákja tanulhat a pénzügyi, gazdasági, 
Társadalmi felelõsségvállalási programok. Nagyon büszkék matematikai és angol nyelvi oktatási anyagokból és könyvekbõl, 
vagyunk arra, hogy elnyertük a MasterCard — Az év bankja 2008 melyeket a program keretében adományoztunk.
versenyben „Az év társadalmilag felelõs bankja” megtisztelõ címet, 

A Corvinus Egyetem Vállalkozások Pénzügyei Tanszékének munká-mely kategóriadíjat tavaly hirdettek meg elõször. Ezzel az elõkelõ 
ját támogató programunkat is folytattuk, amellyel fõ célunk, hogy díjjal elismerték a pénzügyi oktatás, valamint a társadalmi 
segítsük az intézményt abbéli törekvésében, hogy folyamatosan vállalkozásfejlesztés iránti hosszú távú elkötelezettségünket.
növelje a pénzügyi oktatás színvonalát, és a pénzügyi világ leg-
újabb ismereteit, illetve kutatási eredményeit oszthassa meg diák-
jaival. A Citi Alapítvány pénzügyi támogatása mellett önkéntes 
szakembereink különféle banki és pénzügyi témákban elõadásokat 
tartanak a Vállalkozások Pénzügyei Tanszék hallgatóinak. Tavaly 
esettanulmányi versenyt szerveztünk, hogy a legjobb tanulmányo-
kat elkészítõ diákokat ösztöndíjban részesítsük.

Harminc középiskolás diák és harminc közgazdaságtan-tanár vett 
részt az éves Közgazdaságtan Vezetõknek elnevezésû nyári 
szemináriumunkon Piliscsabán, melyet szintén a Citi Alapítvány 
támogatásával szerveztünk meg.

A Habitat for Humanity Önkéntes Dolgozói Házépítés program 
keretében tavaly három huszonötfõs dolgozói csapat segített 
megfizethetõ, tisztes lakóházakat építeni rászoruló családoknak 
Hajdúböszörményben.

A NESsT alapítvánnyal közösen továbbfolytattuk a 2007-ben indí-
tott NESsT-Citi regionális társadalmi vállalkozásfejlesztõ verse-
nyünket. E programunk célja az volt, hogy segítse a non-profit 
szervezeteket saját vállalkozások indításában, hogy az így elért 
pénzügyi eredményeket hosszú távú önfenntartásra, valamint 
közösségi céljaik finanszírozására fordíthassák. A Citi Alapítványtól 

A kitüntetés szellemében a hagyományosan karácsonyi ügyfélaján- érkezõ anyagi támogatáson kívül a NESsT munkatársai és a 
dékokra szánt összeget rászoruló gyermekek karácsonyi aján-

Citibank önkéntesei üzleti tanácsadással segítették a civilszerveze-
dékainak beszerzésére fordítottuk. Hétmillió forintot osztottunk 

teket. A tízezer dolláros, legjobb üzleti tervért járó díjat tavaly a 
szét három, elõzetesen kiválasztott, gyermekekkel foglalkozó ala-

Bárka Alapítvány kapta, mely szellemi fogyatékos embereket fog-pítvány között az ügyfelek szavazatai alapján.
lalkoztató, magas színvonalú iparmûvészeti lakásdísztárgyakat és 

Az elektronikus bankszámlakivonatra való áttérést ösztönzõ, tavaly ajándéktárgyakat gyártó mûhelyt üzemeltet. Az alapítvány számá-
elindított Ültessünk fákat a jövõért programunk keretében õsszel ra alapvetõ fontosságú volt, hogy az üzleti szemléletet össze tudja 
hatezer tölgyfacsemetét ültettünk el a fõvárosi Kamaraerdõben, hangolni társadalmi célkitûzéseivel, és olyan vállalkozást építsen 
egy 2007 tavaszán vihar sújtotta, kiöregedett akácos helyére. Az 

ki, amely egy versenyszellemû piaci környezetben is életképes.
Erdõk a Közjóért Alapítvány és a Pilisi Parkerdõ Zrt. voltak együtt-

Ennek a programnak a sikerén felbuzdulva elõkészítettük a NESsT-mûködõ partnereink a program megvalósításában. A kezdeménye-
Citibank társadalmi vállalkozásokat fejlesztõ programunkat, mely zéssel a környezetvédelmi tudatosságot kívánjuk építeni ügyfeleink 
2009 tavaszán indult és Magyarországon elsõként az üzleti szek-körében azáltal, hogy ígéretünk szerint minden elektronikus szám-

lakivonatra áttérõ ügyfelünk nevében elültetünk egy facsemetét. torban tevékenykedõ társadalmi vállalkozások fejlesztését szolgál-
ja. A program kiemelt fontosságú, mivel felhívja a figyelmet az 
olyan új típusú vállalkozásokra, amelyek a profitcélok mellett vala-
mely égetõ társadalmi probléma megoldására is törekszenek.

További jótékonysági programjaink közé tartozik a vak gyermekek 
integrált tanulásának támogatása, a Kórháztámogatási Jótékony-
sági Programunk, melynek keretében tavaly a Kecskeméti Gyer-
mekkórháznak segítettünk, valamint fiatal tehetséges magyar, 
komolyzenei mûvésznövendékek továbbtanulásának támogatása a 
Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre egyesületen keresztül.

Ezúton is köszönöm ügyfeleink és a közösség irántunk való bizal-
mát, és köszönöm valamennyi dolgozónknak az év során végzett 
kemény és elkötelezett munkáját, mellyel hozzájárultak ahhoz, 
hogy a Citibank egy újabb sikeres évet zárjon.

Budapest, 2009. március 25.

November 8-án, szombaton a Citibank Zrt. mintegy 50 dolgozója, Batara Sianturi
néhány családtag és barát kíséretében, csatlakozott a világ több elnök-vezérigazgató

A Citibank karácsonyi jótékonysági programja keretében támogatott 
alapítványok képviselõi december 17-én átveszik az adományt Batara 
Sianturi elnök-vezérigazgatótól

A Citibank Zrt. felsõvezetõi és Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdõ Zrt. 
fõmérnöke elültetik az elsõ fákat a Kamaraerdõben október 3-án
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Balance Sheet & Profit and Loss Statement

2007 2008

Assets

Liabilities and Shareholder’s Equity

Profit and Loss Statement

December 31, 2008
 

Citibank Zrt.

In HUF million

Cash and cash equivalents 2 597 10 942
Government securities 105 624 168 636
Securities Valuation Difference 179 3 910
Due from financial institutions 184 367 164 478
Loans 180 394 188 467
Other securities – –
Investment stocks and shares 399 446
Intangible assets 1 224 1 481
Fixed assets 3 541 3 356
Inventory – 3
Other assets 2 575 785
Derivatives Valuation Difference Gain 187 414 251 341
Accrued income and prepayments 7 516 7 567

TOTAL ASSETS 675 830 801 412

Due to financial institutions 17 041 51 608
Deposits from customers 360 682 395 255
Other liabilities 21 823 7 611
Derivatives Valuation Difference Loss 193 476 245 708
Accrued expense 9 517 7 051
Provisions 2 676 2 799
Subordinated loan 13 681 14 298

Total liabilities 618 896 724 330

Share capital 13 005 13 005
Capital reserve 561 561
General reserve 8 239 9 896
Retained earnings 21 079 34 627
Valuation Reserve 502 4 081
Profit after tax and allocation 13 548 14 912

Total shareholder’s equity 56 934 77 082

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER’S EQUITY 675 830 801 412

Interest income 43 871 45 717
Interest expense 14 097 13 846
Net interest income 29 774 31 871

Other income 402 399 596 271
– of which: Valuation Difference 170 835 275 821
Other expenses 413 558 607 689
– of which: Valuation Difference 171 120 278 675

Profit before tax 18 615 20 453

Corporate income tax 3 562 3 884
Profit after tax 15 053 16 569
General reserve allocation 1 505 1 657
Withdrawal from retained earnings – –
Dividends paid – –

Profit after tax and allocation 13 548 14 912
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Mérleg és eredménykimutatás

2007 2008

Eszközök

Források és részvényesi vagyon

Eredménykimutatás

2008. d
 

Citibank Zrt.

adatok millió Ft-ban

Pénzeszközök 2 597 10 942
Állampapírok 105 624 168 636
Állampapírok értékelési különbözete 179 3 910
Hitelintézetekkel szembeni követelések 184 367 164 478
Ügyfelekkel szembeni követelések 180 394 188 467
Egyéb értékpapírok – –
Részvények, részesedések 399 446
Immateriális javak 1 224 1 481
Tárgyi eszközök 3 541 3 356
Készletek – 3
Egyéb követelések 2 575 785
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 187 414 251 341
Aktív idõbeli elhatárolások 7 516 7 567

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 675 830 801 412

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 17 041 51 608
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 360 682 395 255
Egyéb kötelezettségek 21 823 7 611
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 193 476 245 708
Passzív idõbeli elhatárolások 9 517 7 051
Céltartalékok 2 676 2 799
Alárendelt kölcsöntõke 13 681 14 298

Források összesen 618 896 724 330

Jegyzett tõke 13 005 13 005
Tõketartalék 561 561
Általános tartalék 8 239 9 896
Eredménytartalék 21 079 34 627
Értékelési tartalék 502 4 081
Mérleg szerinti eredmény 13 548 14 912

Részvényesi vagyon összesen 56 934 77 082

FORRÁSOK ÉS RÉSZVÉNYESI VAGYON ÖSSZESEN 675 830 801 412

Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek 43 871 45 717
Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások 14 097 13 846
Kamatkülönbözet 29 774 31 871

Egyéb bevételek 402 399 596 271
– ebbõl értékelési különbözet 170 835 275 821
Egyéb költségek és ráfordítások 413 558 607 689
– ebbõl értékelési különbözet 171 120 278 675

Adózás elõtti eredmény 18 615 20 453

Adófizetési kötelezettség 3 562 3 884
Adózott eredmény 15 053 16 569
Általános tartalék képzése 1 505 1 657
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre – –
Jóváhagyott osztalék és részesedés – –

Mérleg szerinti eredmény 13 548 14 912

ecember 31.
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Independent Auditor’s Report
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Könyvvizsgálói jelentés
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Board of Directors / Az igazgatóság tagjai

Pavel Cecetka
Chairman of the Supervisory Board
a felügyelõbizottság elnöke

Henricus Lambertus Pijls
Member of the Supervisory Board
a felügyelõbizottság tagja

Sándor Katalin
Member of the Supervisory Board
a felügyelõbizottság tagja

Board of Directors on December 31, 2008
Az igazgatóság tagjai 2008. december 31-én

Supervisory Board on December 31, 2008
A felügyelõbizottság tagjai 2008. december 31-én

Devics Éva

Wealth Management Director

a lakossági betéti és befektetési 
termékek ügyvezetõ igazgatója

Czeslaw Piasek

Global Transaction Services 
Director

a globális tranzakciós 
szolgáltatások ügyvezetõ 
igazgatója

Batara P. Sianturi

Chairman of the Board of Directors, 
Citi Country Officer

az igazgatóság elnöke, 
vezérigazgató

Balássy M. László

Head of Corporate and 
Commercial Banking

a vállalati bank vezérigazgatója

Kömény Éva

Treasury Business Manager

a treasury megbízott vezetõje
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Szombathely

Gyõr

Budapest
Gödöllõ

Vác
Eger

Miskolc
Nyíregyháza

Debrecen

Szolnok

Békéscsaba

Szeged

Kecskemét

Szekszárd

Székesfehérvár

Kaposvár

Zalaegerszeg

Veszprém

Pécs

Branch Network / Fiókhálózat

1016 Budapest, 5600 Békéscsaba, 3527 Miskolc, 9700 Szombathely,
Hegyalja út 7–13. Munkácsy Mihály u. 3. Bajcsy Zs. u. 1–3. Kossuth L. u. 10.
Tel.: 489-7660 Tel.: (66) 549-650 Tel.: (46) 501-230 Tel.: (94) 514-460 

1036 Budapest, 4025 Debrecen, 4400 Nyíregyháza, 2600 Vác,
Lajos u. 76–80. Piac u. 51. Bethlen G. út 1. Káptalan u. 6.
Tel.: 453-1010 Tel.: (52) 520-770 Tel.: (42) 508-840 Tel.: (27) 512-200 

1051 Budapest, 3300 Eger, 7621 Pécs, 8200 Veszprém,
Vörösmarty tér 4. Deák Ferenc u. 1. Jókai tér 2. Brusznyai Á. u. 6.
Tel.: 288-2352, -2353 Tel.: (36) 511-500 Tel.: (72) 512-410 Tel.: (88) 590-420 

1054 Budapest, 2100 Gödöllõ, 6720 Szeged, 8900 Zalaegerszeg,
Báthory u. 12. Dózsa György út 33. Nagy Jenõ u. 1. Kossuth u. 25-27.
Tel.: 301-2700 Tel.: (28) 526-640 Tel.: (62) 554-770 Tel.: (92) 597-280 

1066 Budapest, 9021 Gyõr, 8000 Székesfehérvár,
Oktogon tér 1. Király u. 14. Liszt Ferenc u. 1.
Tel.: 354-2480 Tel.: (96) 513-245 Tel.: (22) 511-640

7400 Kaposvár, 7100 Szekszárd,
Fõ utca 7. Bezerédj u. 2.
Tel.: (82) 528-170 Tel.: (74) 528-430 

1134 Budapest, 6000 Kecskemét, 5000 Szolnok,
Váci út 35. Petõfi S. u. 1. Kossuth L. u 7.
Tel.: 288-2700 Tel.: (76) 570-020 Tel.: (56) 516-120 

1123 Budapest,
Alkotás út 11.
Tel.: 224-7340

Citibank Zrt.
Address/Cím: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.   Postal Address/Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123.

Tel.: +36 1 374-5000   Internet: www.citibank.hu   CitiPhone Banking: 06 40 CITI24

Bank Center, 



Citibank Zrt.

Bank Center

1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Tel.: (36-1) 374-5000

Fax: (36-1) 374-5100

www.citibank.hu


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

