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Vélemény

ElvegeztUk a Diákhitel KOzpont Zrt. (továbbiakban ,a Tarsasag) 2018. évi különállO pénzUgyi

kimutatásainak a konyvvizsgálatat, amely különálló penzugyi kimutatások a 2018. december 31-i

fordulOnapra elkészItett penzugyihelyzet-kimutatasbol, az atfogO jOvedelem kimutatásából, az ezen

idoponttal vegzOdo évre vonatkozO sajáttökeváltozás-kimutatásból és cash flow-kimutatásbOl, valamint a

jelentös számviteli politikák asszefoglalását és egyeb magyarázó informáciOkat tartalmazó kiegészIto

megjegyzésekbol állnak.

Véleményunk szerint a mellékelt különálló pénzügy kimutatások megbIzhatO és valós képet adnak a

Tarsasag 2018. december 31-en fennálló pénzugyi helyzetérOl, valamint az ezen idOponital végzOdö évre

vonatkozó pénzügyi teljesitményéröl és cash-f low-iról a Nemzetközi Pénzugyi Beszámolási Standardokkal

ässzhangban, ahogyan azokat az EU befogadta.

Vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Nemzetközi Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban hajtottuk vegre. Ezen

standardok értelmében fennálló felelosségeink bövebb leIrását jelentésünk ,,A kOnyvvizsgalOnak a különálló

pénzUgyi kimutatások konyvvizsgálatáért való felelossegei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek vagyunk a

Tarsasagtól a Konyvvizsgalók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott Konyvvizsgálok Etikai

KOdexével (a tovãbbiakban ,,IESBA-kódex°) osszhangban és eleget tettünk egyeb etikai felelossegeinknek

az I ESBA-kádexszel Osszhangban. Meggyozodesunk, hogy az általu nk megszerzett konyvvizsgálati

bizonylték elegendo és megfelelo ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.

Egyéb kérdések

A Társaság 2017. évi különálló pénzügyi kimutatásait más konyvvzsgáló konyvvizsgálta, aki 2018.

szeptember 12-en kelt konyvvizsgálOi jelentésében minOsItés nélküli véleményt bocsátott ki.

Felhivjuk a figyelmet a kiegeszItO megjegyzések 1. pontjára, ahol bemutatásra került, hogy a mellékelt

külOnálló pénzügyi kimutatások nem jogszabályi kotelezettsegen alapulO kOzzététel céljábál készültek.

Ennek megfelelOen a jelen konyvvizsgálói jelentés nem minösül a számviteli tOrvény 156-158. §-aiban foglalt

fuggetlen kOnyvvizsgálói jelentésnek.

A vezetés és az irányItással megbIzott szemelyek felelOssegel a különãlló pénzOgyi kimutatásokért
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A vezetés felelös a kUfOnálló pénzugyi kimutatásoknak a Nemzetközi Pénzugyi Beszámolãsi Standardokkal,

ahogyan azokat az EU befogadta, Osszhangban tOrténO elkészItéséért és valós bemutatásáért, valamint az

olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy Iehetövé váljon az akár csalásbOl,

akár hibábOl eredö Iényeges hibás áflItástOl mentes külOnáHó pénzügyi kimutatãsok elkészItése.

A kUIOnáIIc5 pénzugyi Mmutatások elkészItése során a vezetés feleiös a Társasag vállalkozás folytatására

való kepessegenek felméréséért, a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek

megfelelö kOzzétételéért, valamint — kivéve, ha a vezetésnek szándékában all megszUntetni a Társaságot

vagy beszüntetni az UzletszerU tevekenyseget, vagy amikor nem all elötte ezen kIvül más reáHs Iehetoseg —

a vállalkozás folytatásának elvén alapulO számvitel alkalmazásáért.

Az irányItással megbIzott személyek felelösek a Társasag penzugyi beszámolási folyamatának

felugyeleteért.

A konyvvizsgálónak a külänálló pênzugyi kimutatások konyvvizsgálatáért való felelOssegel

Célunk kellö bizonyosságot szerezni arrOl, hogy a külOnálló penzugyi kimutatások egésze nem tartalmaz

akár csalásból, akár hibábO) eredb lenyeges hibás állItást, valamint a véleményunket tartalmazO

konywizsgálói jelentést bocsátani ki. A kellö bizonyossag magas fokti bizonyosság, de nem garancia arra,

hogy a Nemzetközi Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban elvégzett konyvvizsgalat mindig feltárja a

étezö lényeges hibás áflItást. A hibás állItások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lenyegesnek

minOsUlnek, ha Onmagukban vagy egyUttesen ésszerü várakozások alapjãn befolyásolhatják a felhasználOk

adott külänállO pénzügyi kimutatások alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Nemzetközi Konyvvizsgalati Standardokkal Osszhangban elvegzett kOnyvvizsgálat részeként szakmai

megitélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a kOnyvvizsgálat egésze során. Emellett:

• AzonosItjuk es felbecsüljük a kUlOnálló pénzUgyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredö lenyeges

hibás állItásainak kockázatait, az ezekre a kockãzatokra reagáló konyvvizsgálati eljárásokat alakItunk ki es

hajtunk végre, valamint a véleményunk megalapozásához elegendö és megfelelo konyvvizsgalati

bizonyltékot szerzünk. A csalásból eredö lényeges hibás állItás fel nem tãrásãnak kockázata nagyobb, mint

a hibából eredOé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisitást, szãndékos kihagyásokat,

téves nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felUlIrását.

• Megismerjuk a konyvvizsgálat szempontjából releváns belsö kontroilt annak érdekében, hogy olyan

kOnyvvizsgálati eljárásokat tervezzUnk meg, amelyek az adott korulmények közOtt megfelelOek, de nem

azért, hogy a Tãrsaság belsO kontrolljának hatekonysagára vonatkozóan véleményt nyilvánItsunk.

• Ertékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfeleloségét és a vezetés által készItett

számviteli becslések és kapcsolOdó közzétételek ésszerUségét.

• Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéröl a vállalkozás folytatásának elvén alapulO

számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett konyvvizsgálati bizonyiték alapján arrOl, fennáll-e lenyeges

bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentös kétséget vethetnek tel

a Tarsaság vállalkozás folytatására való képessegével kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést

vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság all fenn, konyvvizsgãlói jelentésünkben tel kell hIvnunk a figyelmet

a különálló pénzügyi kimutatásokban lévö kapcsolódO közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen

közzétételek nem megfelelOek, minösItenUnk kell véleményünket. Következtetéseink a könyvvizsgálói

jelentésUnk datumáig megszerzett konyvvizsgalati bizonyltékon alapulnak. JövObeli események vagy

feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társasag nem tudja a vállalkozást folytatni.

• Ertékeljük a különálló penzugyi kimutatások, beleértve a kOzzétételeket is, attogo prezentálását, felépItését

és tartalmãt, valamint azt, hogy a különállO pénzugyi kimutatãsok a valOs bemutatást megvalosItO mOdon

mutatják-e be a mOgOttes ugyleteket és eseményeket.
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Kommunikáljuk az rãnyItãssai megbIzott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a konyvvizsgálat

tervezett hatókOrét és ütemezését, a konyvvizsgalat jelentös megállapItasait, beleértve a belsö kontroilnak a

konyvvizsgálatunk során általunk azonosItott jelentbs hianyosságait is.

Budapest, 2019. november 21.

Henye István
Partner
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DIAKHIL Diákhitel KOzpon! Zr!.
A’tfogójovedelemkimuiaiás 2018 és 2017 évekre vonatkozóan

I. Atfogo jövedelemkimutatás

Adatok milliO Forintban

Megjegyzes 2018.12.31 2017.12.31

Amortizált bekerulési értéken értékelt kamatbeteIek 7 6 018 7 374

Kamatráforditãsok 7 -4 121 -4 793

Nettó kamatbevétel 1 897 2 581

Biztosltási dbeéteIek 8 487 712

Karesemeny miatt felmer0lö ráfordItás 9 -164 -161

NettO kereskedési eredmeny 10 0 -65

Egyeb mOkOdési beteI 11 46 39

Biztositástechnikai tartalék éItozása 24 988 -1 666

Hitelekután elszámolt értékvesztés elötti nettO
3 254 1 440

mukodesi eredmeny
Hitelek után elszámolt értékesztés, céltartalék /

4.1.2 222 4342
értékesztés céltartalék sszairása
Hitelezési eszteseg 3.7 -46 -892

Nettó muködési eredmény 3 430 4 890

Egyeb mükOdési kdltseg, ráforditás 11 -2510 -2557

Adózás elötti eredmeny 920 2 333

AdóbeéteI / AdOrãforditás 12 -725 -220

TargyevinyeresegIveteség 195 2113

Tárgyevi riyereség Ive&tesg
195 2 113

(a Tarsasag reszvenyeseire juto)

Targyevi nyereseg Iveszteseg 195 2 113

Idä&ak atfogo jovedelme hala&tott adOval egyUtt 195 2 113

TargyeviatfogOjovedelem 195 2113

Targyevi atfogo jovedelem
(a Tãrsasag részvényeseire jutO) 195 2 113

DIAKHITEL KOZPONT Zrt.
1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

AdOszém: 12657331-2-41

Budapest, 2019. november21.

2.

d. Magyar Peter

Vezerigazgato
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DIAKHIL
Didkhite! Kozpon! Zrt.

Pénzugyi helyzet kimuiatás 2018.12.31 2017.12.31-re vonatkozóan

II. Penzugyi helyzet kimutatás

Adatok milliO Forintban

Megjegyzes 2018.12.31 2017.12.31

Eközök
PénzeszkOzok es pénzeszkoz egyenertekesek 14 478 229
Diãkhitelek 15 221198 226 080
Biztositási dijkOteIések 15 1345 1 585
Tenyleges adOkOeteIések 5 0
Egyeb kOet&ések 16 353 192
EgyebeszkOzOk 17 4 3
Tárgyi eszkOzOk 18 182 220
Immateriälis javak 19 318 186
Eszközökäs&esen: 223883 228495

Hitelintézetekkel szembeni kOtelezettsegek 21 191 554 183 395
Tenyleges adokOtelezettsegek 0 8
Egyeb kOtelezettségek 22 430 577
Céltartalékok 4 258 0
Kibocsãtott kOtények 23 11 447 31 377
Biztositástechnikai tartalékok 24 2 996 3 984
Halasztott adókOtelezettsegek 20 1 344 620
Köte Iezettsegek összesen: 208 029 219 961

Saját töke
Jegyzett töke és töketartalék 25 2 500 2 500
Eredménytartalék 25 3 321 -3 999
Egyebtartalekok 25 10033 10033
Saját töke ösesen 15 854 8 534

A Tarsasag részényeseirejutó sajãttöke 15854 8534

Saját töke és kotelezettsegek äsesen: 223 883 228 495

AKFHTEL KOZPONT Zrt.

Budapest, 2019. november 21. 1027

d Magyar Peter

VezerigazgatO
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DIA+H L
Diákhitel Kozpont Zr!.

Cash-flow kimutatás 2018 és 2017 évekre vonatkozóan

IV. Cash-flow kimutatás

Adatok miIIiO Forintban
Megjegyzés 2018.12.31 2017.12.31

MOködési tevekenysegböl ármazó pénzáramlás
Adózãselötti eredmény 920 2333
Módositások:

Immateriátis Jaakra es Tãrgyi eszkozokre elszámolt értékcsökkenés 11 129 156
Immateriãlis jaak és tárgyi eszközok értékesitésének eredmériye 11 0 20
Nem-penzugyi eszközokre eszámoIt értékesztés 0 1
PénzUgyi eszkozOkre elszámoft érték.esztés, céltartalék 4.1.2 -222 -4342
Karesemeny miatt felmerülö ráforditás, elengedett koeteIés 911 209 1 053
Nettó kamatbeéteI 7 -1 897 -2 581
Biztositãstechnika tartalékok Itozása 24 -988 1 666
Tarsasãgi adOráforditás /adObeéteI 12 -725 -220

Diakhitel folyOsitások -13 717 -12 843
Diákhitel törlesztések 26 953 23 887
Kapott kamat 4 959 5 743
Fizetett kamat -3 622 -4 479
NettO kereskede)mi eredmeny 0 65
Biztositás dijkdeteIes áIIományãItozása 336 397
Egyeb eszkdzdkben bekOetkezett Itozãsok -162 6
Egyeb kotelezettsegekben bekOetkezett ‘ãItozások 569 215
MOködé& tevekenysegbol ârmazô nettó pénzáramlás 11 822 8 744

Befektetési tevékenysegböl ármazó pénzáramlás
Targyeszkozokbeszerzese -11 -143
Targyi eszkdzOk értékesitése 0 1
Immaterialls jaak beszerzése -211 -110
Befektetett tevékenységböl ármazó nettó pénzáramlás -222 -252

Finan&irozási tevékenysegböl ármazó penzaramás
Kibocsátott kOtenyek ellenértéke 0 0
Kibocsãtott kêtnyek Asszafizetése -19 500 -18 136
Hitetntézetektöl kapott kdlcsén 30 285 29 830
Hitetntézetektöl kapott kOlcsOn ,sszafizetése -23 056 -22 501
Finanirozási tevekenysegbol származO nettó pénzãramlás -12 271 -10 807

Pénze&közökben, pénzekoz egyeriértekesekben bekävetkezett nettô
novekedéslcsäkkenés 249 18

Pénzeközok, pénze&koz egyenertekesek állomãnya január 1-jén 14 229 211
Pénzeközök, penzekoz-egyenértékesek állománya december 31-en 14 478 229

DIAKHITEL KOZPONT Zrt.
1027 BudapeSt, Kacsa u. 15-23.

Budapest, 2019. november 21. Adôszám: 12657331-2-41

o)
d. Magyar Peter

VezerigazgatO
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Adatok millió Form/ban

V. KiegeszItö megjegyzesek a kfllönálió pénzügyi kimutatásokhoz

1. A társaság rövid bemutatása

A Diákhitel Kozpont Zrt. (továbbiakban ,,Társaság” vagy ,,Diákhitel Kozpont”) Magyarországon
bejegyzett részvénytársasãg, székhelye 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

A Diäkhitel Kozpont Zrt. részvënyeinek tulajdonosa a Magyar Allam.

A Tãrsaság feLett a tulajdonosi jogokat 2010. jCinius 17-ta! az ãllami vagyonnal vaLO felelôs
gazdá!kodás ërdekëben sztikseges torvények niódosItásãrOl, valamint egyes torvények
megállapItásãrO! szó!ó 2010. ëvi LII. tOrvény rendelkezësei alapján a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
(MFB) gyakoroija.

2014. oktOber 20.-an az MFB, mint Tulajdonosi joggyakorló a Diákhitel Kozpont Zrt. módosItott
Alapszabalyanak jóváhagyásáva! ügy rendelkezett, hogy a Tãrsasãg Ugyvezetö szerve az
IgazgatOsãg, az Uzieti tevekenység és a munkaszervezet operatIv irányItásának fe!adatkOrét pedig
a VezérigazgatOra, mint cégvezetöre telepItette. A Diákhitel Kozpont Zrt. müködését a
FelUgyelôbizottság ellenörzi, a Felugyelöbizottság emellett az auditbizottság feladatait is ellátja.

A Diákhitel Kozpont Zrt. a hallgatoi hite!rendszer müködtetését, és a hallgatoi hitelek folyósitásat,
nyilvántartását végzi. A Diákhitel szervezet a hallgatoi hitelrendszerról szóló 1/20 12. (1.20.) Korm.
rendelet elöIrása szerint az allamilag garanta!t forrásait kizárolag a hallgatói hitelek kiheLyezésére,
azt á!Iami kezessegvállalassa! kibocsátott értékpapIrok es egyéb, allami!ag garantá!t
forrásbevonások alapján fenná!!ó fizetési kotelezettségeinek te!jesItésére, mQködési koltségeinek
fedezésére és a kibocsãtott értékpapIrok és forrásbevonások alapján fennálló fizctési
kotelezettsegeinek te!j esitésére használhatj a fel.

A Magyar Allam készfizetö kezesként felel a Diãkhitel Kozpont Zrt. azon fizetési
kotelezettségeiert, amelyek a belfl5ldrôl es kUiffildrOl, a diákhitelezési rendszer finanszfrozása
érdekében fe!vett hiteleibö 1, ilLetve kOtvénykibocsátasaibO 1 erednek.

A bevont forrásokra vonatkozó állami készfizetâ kezessegvallalast az alábbi törvények biztosItják.

Magyarország 2019. évi kozponti koltségvetesérâ! szOló 2018. evi L törvény 53. §
Magyarország 2018. évi kozponti koltségvetéserô! szóló 2017. évi C. törvény 52. §

A Társaság nem rende!kezik !eanyvál!a!atban, társu!t vállalatban, i!letve közös vezetésü vá!!a!atban
részesedéssel.

A számvite!rôl szóló 2000. évi C. torvény 9/A. § (2) pontja szabalyozza, hogy me!y gazdasági
tãrsasagoknak kötelezô az eves beszámolOt az IFRS-ek szerint ke!! összeállItani.
A Tãrsaság a fenti paragrafus alapján nem kötelezett IFRS beszãmoló összeá!!Itãsãra.

A Tãrsaság a 2018. december 31-i fordulónapra 2019. március 21.-en kUlön pénzUgyi
kiniutatásokat készItett a magyar számvite!i torvénnye! osszhangban, arne!ynek kOzzététele a
számvitelrOl szo!O 2000. ëvi C. torvénynek megfe!elaen megtortént.
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2. A pénzflgyi kimutatások készItésének alapja

2.1. Nyilatkozat a standardoknak való megfelelesrôl

A Társasag a mellékelt kUlönálló pénzUgyi kimutatásokat az EU által befogadott NemzetkOzi
PenzUgyi Beszámolási Standardokkal (IFRS-ek) osszhangban këszItette. A pënzugyi kimutatások
këszItëse sorãn meg nem alkalmazott üj IFRS standardokat és értelmezéseket a 3.21 pont mutatja
be.

Jelen pénztigyi kimutatások kOzzétételét az IgazgatOság 2019. november 21-en hagytajOva.

2.2. Az értékelés alapja

Kezdeti értékeléskor az eszkOzök es kotelezettsegek bekerülési értéken kerUlnek bemutatásra,
kivéve egyes penzugyi instrumentumokat, amelyeket valós értéken kell bemutatni.

Az alábbiakban felsoroltak kivételével a pénzUgyi kimutatások készItëse során az értékelés alapja
az eredeti bekerülési ërtëk

• a származëkos pénzügyi instrumentumok értékelése valós értéken tortenik;
• az eredmennyel szemben valós értéken értékelt pénzUgyi instrumentumok értékelése valós
értéken torténik;
• az egyeb pénzUgyi instrumentumok értékelése amortizált bekerülési értéken tOrténik.

2.3. Funkcionális és prezentálási pénznem

A Diákhitel Központ Zrt. funkcionális, valamint prezentãciOs pénzneme a magyar forint. A
pénztigyi kimutatásokban szereplô adatok milliO forintban kerUlnek bemutatásra.

2.4. Becslések es feltételezések alkalmazása

Az IFRS-eknek megfelelô pénzugyi kimutatások elkészItése megkoveteli, hogy a menedzsment
szakmai megItelést, becsléseket es feltételezéseket alkalmazzon, melyek hatãssal vannak az
a!kalmazott számviteli politikára, valamint az eszközök és kotelezettsegek, bevételek és koltségek
penzügyi kimutatásokban szereplö összegére. A becslések és a kapcsolOdó feltételezések mCiltbeli
tapasztalatokon es számos egyéb tényezôn alapulnak, amelyek az adott korLilmények kOzött
ésszerUnek tekinthetOk, es amelyek eredménye képezi azon eszközök és kotelezettsegek valOs
értéke becslésének alapját, amelyek egyeb forrásokból nem határozhatók meg egyertelmuen. A
tényleges eredmények eltérhetnek ezektöl a becslésektöl. A becslések és a feltételezések
felUlvizsgálatára rendszeresen sor kerUl. A számviteli becslések módosItása a becslés
mOdosftásának idOszakában kerUl megjelenItésre, ha a mOdosItás csak az adott évet érinti, illetve a
módosftãs idöszakãban és a késöbbi idöszakokban, ha a módosItás mind ajelenlegi, mind a késôbbi
éveket érinti.

A Társaság az alábbi terUleteken alkalmazta a becslést:

• Pénzugyi eszközök esforrások valós értékelése

Amennyiben a pénzUgyi eszközOk és források valOs értékének meghatározãsa nem aktIv piaci
ár alapján kerUl meghatározásra, valamilyen értékelés modell alkalmazására van szukseg. A
pénzUgyi instrumentumok valOs értékének meghatãrozãsát a kiegészItö megjegyzesek 6. pontja
mutatja be.
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• Eszközök értékvesztése

Az eszközök értëkvesztésével kapcsolatos számviteli alapelveket a Társasãg kiegëszItô
megjegyzesek 3.14 pontjában ismerteti, mIg az elszámolt értékvesztés a 4. fejezetben kerUl
bemutatásra.

• BizlosItdstechnikai lartalék

A Társaság által alkalmazott becslések számviteli alapelvei a 3.6 pontban mIg a becslések
értékét aktuáriusi modelire vonatkozOan a kiegészItô megjegyzések 4.1.3. pontja mutatja be
részletesen.

• Céltartalék

A Társaság által alkalmazott becslësek alapelveit a 3.15 pont tartalmazza. A diákhitel Ugyletek
hitelnyüj tãsi elkotelezettsëgeben rej La hitelkockázattaL kapcsolatosan, az aktuáriusi modelire
vonatkozó kiegészIta megjegyzëseket a 4.1 pont mutatja be részletesen.

2.5. Atsorolások és hibák

A Társaság a 2017 ëvi beszámolO lczãrãsát követóen nem tart fel hibãt.
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3. A lenyeges számviteli politikák osszefoglalása

Az alábbiakban kerülnek bemutatásra a pénzugyi kimutatások elkészItése során alkalmazott
jelentösebb számviteli politikák. A számviteli politikák kOvetkezetesen kerOltek alkalmazásra a
jelen pënziigyi kimutatásokban szereplô idöszakokra.

3.1. Számviteli politika és közzététel változásai

Ajelen beszãmolási idOszaktOl hatalyba lépO, az IASB ãltal közzétett és az EU ãltal bcfogadott üj
es mOdosItott standardok és ërtelmezések, melyek kOvetkeztében a Társaság mOdosItotta
szämviteli politikáját.
Az alãbbi standardokat a Társaság a 2018. január 1-jén kezdödö évre vonatkozó pënzUgyi
kimutatásokban alkalmazza elóször.

• IFRS 9 — PénzUgyi instrumentumok standard az lAS 39 kiváltãsãt célzO átfogo program
keretein belül került kibocsátásra. A standard Cij kovctclmênyeket vczetett be a besorolásra, az
értékelésre, az értékvesztésre es a fedezeti elszámolásra vonatkozóan. Az IFRS 9 megörzi,
ugyanakkor 1eegyszer(sIti a vegyes értékelési modeilt es két clsôdleges értékelësi kategoriát
hoz létre a pénzUgyi eszközökre vonatkozóan: amortizált bekerUlési értëken vagy valós ërtéken
történö értékelést. A besorolás a vállalkozás Ozleti modelljëtöl, valamint a pénzugyi eszkOzböl
származó szerzödéses cash-flow-k jellemzöitöl ffigg.

Az IFRS 9 üj besorolási és értékelési megkozelItést alkalmaz a pénzUgyi eszkOzök tekintetében,
amely egyrészt fligg a választott Uzieti modelltöl, ahogyan a Társaság az eszkOzöket kezeli,
másrészt pedig fUgg a pénzáramlásokjellemzöitöl.
Az Cij standard nem hasznãlja a lejáratig tartott, kölcsönök es követelések, illetve értékesIthetô
pénzUgyi eszközök lAS 39 szerinti kategoriáit, amelyeket a következö kategoriákra cserél le:
• Amortizá!t bekerUlési értéken értékelt pénzUgyi eszközök (AC)
• Egyéb átfogO jövedelemmcl szemben valOs értëken értékelt pénzLigyi eszközök (FVOCI)
• Eredménnyci szemben valós értéken értékelt pénzUgyi eszközök (FVTPL)
Az IFRS 9 nagyrészt megtartja az lAS 39 alatt alkalmazott pénzUgyi kotelezettségekre vonatkozó
besorolási szabályokat.

Az értékvesztés mOdszertanajelentösen változott, a korábban alkalmazott lAS 39 szerinti felmerUlt
veszteség modeilt felváltotta az IFRS 9 szerinti “elOre tekintö” várhatO veszteség modell. Az IFRS
9 elöIrásai alapján a hitelezési veszteségek idôben clöbb kerUlnek elszámolãsra, mint az lAS 39
hatálya alatt. Az éj standard elôIrja, hogy minden hiteire, nem valós értéken értékelt
hitelinstrumentumra, hiteligérvényre es pénzugyi garanciaszerzôdésre értékvesztést kell këpezni a
vãrhatO hitelezési vesztesëg model! alapján.

Az IFRS 9 kezdeti a!ka!mazása a Társaság 2018. január I-i nyitO eredménytartalékának
módosItását eredmënyezte. Az áttërés hatását a 3.22 Attérési kOzzétételek megjegyzés mutatja be.
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Az IFRS 15 — Vevökkel kötött szerzodések árbevétele

2014 májusában kiadásra kerlilt standard egy Cij, Ot Iépésbol álló modelit határoz meg a vevökkel
kOtOtt szerzödësekbOl keletkezö árbevételek elszãmolására vonatkozOan.

Az IFRS 15 alapján árbevétel olyan értékben mutatandó ki, amely tUkrOzi azt az ellenértëket, amit
a gazdálkodO egység a vevönek átadott áruk, vagy nyüjtott szolgaltatãsok ellentételezésekënt elvár.
Az IFRS 15 strukturáltabb megkozelItéssel szolgál az árbevétel értékelésére es kimutatãsára
vonatkozóan.

A Társaság az üj standardot minden ugyfelekkel kötOtt szerzOdësböl származO bevétel

elszámolására alkalmazza, kivéve az alábbiakat:

• lIzingszerzodések, amelyek az lAS 17 LIzing standard hatálya ala tartoznak,

• az IFRS 9 Penztigyi instrumentumok cImü standard hatálya ala tartozO bevételek,

• a biztosItãsi szerzôdésekbOl származO bevételek, melyek elszámolása az IFRS 4 BiztosItási

szerzödések cImü standard hatálya ala tartozik.

A Tãrsaság esetében a legtobb vevôkkel kötött szerzödés pénzUgyi instrumentum, amely az IFRS

9 hatókörébe tartozik, illetve az IFRS 4 hatálya ala tartozO biztositási szerzödésekbäl szärmazó

bevétel, Igy az IFRS 15-nek nines jelentôs hatása a Tarsasag átfogO jövedelmére, pénzugyi

mutatóira.

A Tãrsaság által nyüjtott szolgaltatasokkal kapcsolatban keletkeznek olyan megszolgált bevételek,

dIjak, jutalékok és egyeb jövedelmek, amelyek kOzvetItéssel és egyeb szolgáltatásokkal

kapcsolatosan merUlnek fel, ezáltal pedig az IFRS 15 hatOkörébe tartoznak. Ezeket a dIjakat,

jutalékokat és egyeb bevételeket az IFRS 15 alapján a Társaság akkor számolja el, amikor a

szolgáltatást átadja a vevönek es olyan osszegben, amennyit az adott szolgãltatásnyüjtásért

jogosnak tart.

A Tãrsaság az áttéréskor azt a mOdszert választotta, hogy az IFRS 1 5-t visszamenölegesen, az IFRS

15 elsô alkalmazásának halmozott hatását 2018. januãr 1-jén az eredménytartalék

nyitOegyenlegenek kiigazftásakéntjelenIti meg az elsö alkalmazás idopontját magában foglalO eves

beszãmolási idöszak tekintetében, csak az elsö alkalmazás idöpontjában meg nem teljesItett

szerzOdésekre vonatkozOan.

3.2. A diãkhitel termék elszámolása

A Társaság által nyüjtott diákhitel-szerzôdések hitel-komponenst és biztosItási komponenst is
tartalmaznak. A biztosItási komponens létezése abból fakad, hogy a hallgatoi hitelrendszerról szóló
1/2012. (1.20.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint a hitelfelvevö öregségi nyugdIjazása,
végleges rokkantsaga vagy halála esetén a hitelfelvevó teijes tartozása elengedésre kerLil. Az
oregsegi nyugdIjazás vagy halál bekövetkeztekor fennállO hiteltartozasról történO lemondás
egyenertekü egy oregségi nyugdIjazaskor vagy halálesetkor esedékes penzbeli juttatãssal, amely
alapján a nyüjtott diákhitelek reszlegesen az IFRS 4 hatókörébe tartozó biztosItasi szerzödésnek
minOsülnek.
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A Társaság a diákhitelek hitel-komponensét ës biztosftási komponensét e!kU!önItve szãmolja el és
mutatja be az átfogo jövedelem kimutatásban, a pCnztigyi helyzet kimutatásban és a cash flow
kimutatásban.

A diãkhitcl-szerzOdCsek után járó kamatbevCtel három összetevöt tartalmaz: alapkamat, müködCsi
premium Cs kockázati premium. Az alapkamat a forráskamat fedezetCt, a mtIködCsi premium a
mQködCsi koltsegek Cs ráfordftások fcdezetCt, mIg a kockãzati kamatprémium a diákhitelck
nemfizetCsi kockázatának fedezetét képezi. A kockázati kamatprCmium Cs a müködési
kamatprémium tovább bontható a pCnzugyi kockázathoz (hite!-komponenshez) és a biztosItási
kockázathoz (biztosftási komponenshez) tartozó elemekre. A kockázati kamatprémiumnak Cs a
müködCsi kamatpremiumnak az egycs komponensekhez tartozO e!emekre va!O megbontása a
Társasag által a!ka!mazott aktuáriusi model! segftségévcl törtCnik.

A diákhitel szerzödCsek alapjan folyósftott osszegek Cs a hitel-komponenshez rendelt járó
kamatelemek a pénzugyi helyzet kimutatãsban diákhitelkCnt (Id. meg a 3.10.2.a pontot), az atfogO
jovedelem kimutatásban kamatbevCtelkCnt (Id. meg a 3.3 pontot) kerulnek megjelenftCsre. A
biztosItási komponenshez rcndelt kamatelemek a pCnztigyi helyzet kimutatásban biztosftási
dIjkövetelésként (Id. meg a 3.10.2.b pontot), az atfogo jOvedelem kimutatásban biztosftási
dijbevCtelként (Id. meg a 3.4 pontot) kerfllnek megjelenftesre.

Az aktuáriusi modell mflködCsének számviteli alapelveirôl akiegeszItö megjegyzesek 3.10 Cs 3.14
pontja, az e!számo!t vesztesegekröl a kiegeszItO megjegyzCsek 4.1.2 és a 4.1.3. pontja tartalmaz
rCszlctes leIrást.

3.3. Nettó kamatbevételek

A kamatbevCtelek között jelcnfti meg a Társasãg az cffektIv kamat!ãb módszer a!ka!mazásáva! a
diákhitel szerzödCsck utän kapott, járO kamatokbO! a hitel-komponenshez tartozO részt.

A Tãrsaság uz!etszabályzata alapján a hitelfelvevä kCsedelmes teljesItése vagy teijesItésének
e!maradása esetén a Diákhitel Kozpont késedelmi kamatot számIt fe!, melyet a kamatbevCtelek
közöttjelenIt meg a Tärsaság.

A késede!mi kamatláb mértCke:

a) a 2004. május 1-Ct megelözäen kOtött HitelszerzödCsek esetCben az Ugyleti kamatláb 4
százalCkponttal növelt mCrtéke,

b) a 2004. április 30-at követôen kötött Hite!szerzödCsek esetCben a Ptk. 6:48. §- a szerint kerU!
mcghatározásra.

Kamatbevételek kOzött kerUl kimutatásra a szabad felhasználás(i hitelekkel (Diãkhitel 1)
kapcsolatos a hitelfelvevô ha!Igatok rCszére juttatott cClzott kamattámogatãs összege. (CKT) A
1/2012. (1. 20.) Korm. rendelet 18.-a szerint a hallgatO célzott kamattámogatásban rCszesü! a
csccsemâgondozási dIjra, a gyermckgondozasi dIjra Cs a gyermekgondozást segItó ellátásra (a
továbbiakban: gyes) va!ó jogosultsãg idôszakának idejére.

Kamatbevételek között mutatja ki a Társaság 1/2012. (1.20) 29.-a alapjan az általános
kamattamogatás összegCt (AKT), melyre a kötött felhasználásC hitelt igCnybe vevö hallgatO
(Diákhitcl 2) a hitelszerzödésCnek fennál!ásának idószaka alatt jogosult. Az általános
kamattamogatás mértéke 2017. szeptcmber 30.-ig a hitelfelvevö által fizetendö a 6. (7)
bekezdésében meghatározott —2% — kamatot meghalado Osszeg. 2017. október 01 -täl a 290/2017-
es kormányrendelet módosItotta az 1/20 12 kormányrendeletet, mely alapján a kötött felhasználásC
hitel esetében a kamatot az állam a hitelszerzôdCs idötartama alatt, a központi koltsCgvetCs terhére,

17/76



DIA+(f1IL Diákhitel Kozpont Zr!.

KiegészI!b’ megjegyzések apénzugyi kimutathsokho:
Adatok mu/jo Forintban

általános kamattámogatás formájában átvállalja a hitelfelvevötól. Az általános kamattámogatás

mértéke megegyezik a kötött fclhasználásü hitel számItott kamatával.

Az effektIv kamatláb (EIR) az a kamatláb, amely a pënztigyi instrumentum várhatO élettartama

alatti, (vagy adott esetben egy ennél rövidebb idöszak alatti), becsult jovObeni pénzkifizetéseket

vagy pénzbevételeket pontosan a pénzugyi cszköz vagy pénzugyi kotelezettseg nettó konyv szerinti

értékére diszkontálja. Az effektIv kamatláb meghatározása a pénzugyi eszköz és kotelezettseg

kezdeti megjelenItésekor történik, es fix kamatozás esetén — speciális esetektöl eltckintve - az a

késôbbiekben nem kerUl mOdosItásra, mIg változó kamatozásü pénzügyi instrumentumoknãl az

effcktIv kamat minden átárazódáskor üjramegãllapitásra kerül. Az effektIv kamatláb számItásakor

a Társaság a pénzugyi instrumentum valamennyi szerzôdéses feltételének figyelembevetelévcl

beesli a cash-flow-kat, nem veszi azonban figyelembe ajövöbeli hitelezési veszteségeket.

Az 1/2012. (1. 20.) Korm. rendelet alapján a Társaság megváltoztathatja a diákhitelek Ugyicti

kamatának mértékét minden féléves kamatperiódusra vonatkozóan az 1/2012. (I. 20.) Korm.

rendeletben meghatározott módon (abban az esetben és olyan mértëkben, ahogy a finanszIrozási

koltségei, a hitelkockázati premium ës az egyeb adminisztrativ koltség premium vãltozásai

indokolják). A Târsaság a diãkhitel kamatozását hasonlónak tekinti egy standard változO

kamatozásii konstrukcióhoz, ezért az EIR mértékét minden féléves kamatperiOdusra az aktuális

Ugyleti kamatlãb alapul vételével allapItja meg.

IFRS9 alkalmazásának következtében a várhatO hitelezési vesztesëg kiszámItása szempontjábOl a

Tãrsasãg a Stage 1 és Stage 2 pénzugyi eszközök (ezek meghatározását lásd 3.14 és 4.1.2 pont)

esetén a kamatbevételt az EIR-nek a bruttO konyv szerinti értékre történö alkalmazásãval, mIg a

Stage 3 pénzugyi eszközOk esetdn a kamatbevételt az EIR-t az értékvesztéssel csökkentett bruttó

konyv szerinti értékre alkalmazza.

A kamatráfordItások között jelenIti meg a Tãrsaság kibocsátott kotvények, illetvc a

hitelintëzetekkel szembcni kotelezcttsegek (felvett hitelek) után fizetendö kamatok 5sszeget az

effektIv kamatláb módszer alkalmazásãval.

3.4. BiztosItási dIjbevételek, káresemény miatt felmerülö ráfordItások

BiztosItási dfjbevételként jelenIti meg a Tarsaság a diákhitelek után kapott, jãró kamatokbOl a

biztosItãsi komponenshcz tartozó részt. A Társaság a biztosItási dIjbevételt arra az idószakra

számolja el, amely idOszaknak a kockázatát a dIj fedezi (azaz arra az idöszakra, amikorra a dIj

felszámItásra került).

A Társasãg a karesemény miatt felmerUlö ráfordItásként mutatja ki a tenylegescn bekövetkezö

biztosItási események — a hitelfelvevö öregségi nyugdujazasa, vegleges rokkantsága, halálesete -

miatti hitelleIrásokból fakadó ráfordItãsokat.

3.5. Nettó kereskedési eredmény

Az amortizált bekerUlési értéken értékelt pénzugyi eszközök és pénzUgyi kOtelezettségek esetében

az adott instrumentum kivezetése vagy az ãrfolyam-kUlonbozetek miatti átértékelése során

felmcrUlô nyereség vagy veszteség az idOszaki eredményben, a nettO kereskedési eredmenyen belUl

kerUl megjelenItesre.

3.6. BiztosItástechnikai tartalékok és azok változása

A Társaság biztosItástechnikai tartalékot képez arra a kockázatra, hogy a diákhitel szerzädésekbôl

befolyó tovãbbi biztosItási dIjak jelcnértéken számItva nem fogják fedezni a biztosItási események

bekövetkezCsekor elengedesre kertilô osszegeket.

18/76



D IAK+1IL
Diákhitel KOzpont Zr!.

Kiegés:Itó’ megjegyések a pénugyi kimutatásokhoz
Adatok mi/ho Foriniban

A biztosItástechnikai tartalék kezdeti megjelenItését követöen a Társaság a biztosItástechnikai
tartalékot átértékeli a portfOlio aktuális kockázati jellemzöinek megfelelOen. Az átértékelésbOl
származó nyercsegeket vagy veszteségeket, amelyek tartalmazzák a diszkont lebontásának hatását,
az állomány vãltozásainak hatásait és az aktuáriusi feltételezések változásai, valamint az aktuáriusi
feltételezések és a tárgyidöszaki események eltérése miatt fellépO aktuáriusi nyeresegeket vagy
veszteségeket, az eredményben a biztosItástechnikai tartalékok változása soron jelenIti meg a
Társasäg. A biztosftãstechnikai tartalék képzése (kezdeti megjelenItése és ãtértékelése) a Társaság
aktuáriusi modelije alapján történik. Az aktuáriusi modell mükOdésërOl a kiegészItO megjegyzések
4.1.3. pontjatartalmaz részletes leIrást.

A biztosItástechnikai tartalék ërtékclésëbe a Társaság beépft egy megfelelo szintü kockázati
marzsot. A megfelelo mérték kockázati marzs meghatározása során a Tarsaság mindig figyelembe
veszi a Társaság reãlis lehetosegeit a kockázati premium (illetve annak részeként a biztosItási dij
elem) jövObeni átárazására. A kockázati marzs megfelelO szintjének a kialakftása a Társaság
aktuáriusi modelijén alapul.

Mivel a Társaság minden fordulónapon átértékeli a tartalékot, Igy az IFRS 4 alapjári a Tarsasag
megfelel a kotelezettség megfelelOsegi tesztre vonatkozO minimum feltételeinek.

3.7. Hitelezési veszteség

A Tarsasag hitelezési veszteség soron mutatja be a behajthatatlannak, illetve behajthatatlannak nem
minOsülO elengedett Diákhitel es BiztosItási dfjkovetelések osszegét.

2017 év végéig a hitelezési veszteség bruttó módon került bemutatásra a beszãmolóban, a
kapcsolOdO értékvesztés kivezetését a ,,Hitelek utãn elszámolt értékvesztés, céltartalék /
ërtékvesztés, céltartalék visszaIrás sor tartalmazza.

3.8. Egyéb müködési bevételek és költségek

Az egyeb mflködési bevételek közott többek közt az immateriális javak, tãrgyi eszközök
kivezetësébOl, értékesItésëbOl szãrmazó nyereségeket és veszteségeket, valamint az elévUlt,
elengedett Diákhitel követelésekre utOlag befolyt osszegeket mutatja be a Társasãg.

Az egyéb müködési koitsegek a Társasãg müködése során felmerUlO koltsegeket, jellemzöen
igenybevett szolgáltatások koltsegeit tartalmazza. Ezen tél a Társasãg ezen a soron mutatja ki a
tárgyi eszközi5k, immateriális javak értékcsökkenését, amortizáciOját, elszámolt értékvesztésët,
peres ugyekkel kapcsolatos, ii letve egyéb céltartalék-képzest, valamint munkavál IalOi j uttatásokkal
kapcsolatos koltsegeket.

A Diákhitel Kozpont Zrt. a szokásos üzletmenet sorãn állandO mértékü hozzájárulást teljesft a
munkavállalOik után az Onkéntes nyugdIjpenztarakba, melyet az ,,Egyéb müködési koltseg” soron
számol el koltségkent.

A Tãrsaság ezen kIvül nem biztosIt dolgozOi részére egyéb nyugdIjazás utáni javadalmazást.

3.9. AdóráfordItás, adóbevétel

Az adOráfordItás, adóbevëtel a tenyleges és halasztott adOt tartalmazza. Az adOrãfordItás,
adObevétel az atfogO jOvedelem kimutatásban kerül megjelenItesre, kivéve amennyiben
közvetlenUl a saját tOkében, vagy az egyeb átfogO jövedelemben kimutatott tételekhez kapcsolOdik,
amikor az adóhatás is ott kerUl kimutatásra.
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A tenyleges ado a tárgyévi adOköteles nyereség után vãrhatOan fizetendó ado a beszámolási idäszak
végén hatályban lévó, vagy lényegileg hatályban Iévö adókulcsokkal számItva, valamint a korábbi
idöszakokkal kapcsolatosan fizetendö ado bármely módosItása.

A halasztott ado meghatározãsa a mérleg módszer alkalmazãsával törtënik, amely figyelembe veszi
az eszközök és kotelezettsëgek számviteli beszámolOban szereplö kOnyv szerinti értéke, valamint
az adófizetés céljából kiszámItott osszegek közötti ãtmeneti kUlonbözeteket. A halasztott adO
értékelése azokkal az adOkulcsokkal történik, amclyek várhatOan vonatkozni fognak az átmeneti
kUlönbOzetekre, amikor azok visszafordulnak, a beszãmolási idôszak végéig hatalyba lépett vagy
lényegileg hatályba Iépett torvények alapján.

Halasztott adOkövetelést olyan mértékigjelenIt meg a Tãrsasãg, ameddig valószinü, hogyjovObeli
adOkOteles eredmény all majd rendelkezésre, amellyel szemben a követelés felhasználhatO. A
halasztott adOköveteléseket a Tãrsaság minden egyes beszãmolási idOszak végén felUlvizsgalja es
olyan mertekig csökkenti, ameddig a kapcsolódO adóelOny realizálása meg valószfnü.

A halasztott adókövetelések es halasztott adokotelezettsegek akkor számIthatóak be egymassal
szemben, ha ezt torvény által kikényszerIthetO jog lehetövé teszi ugyanazon adOhatosag ãltal
kivetett nyereségadOra és a Tãrsaság nettó alapon kfvánja rendezni azokat.

3.10. Pénztigyi eszközök és kötelezettségek

A Tarsasãg a pénzUgyi eszközök és kotelezettségek mcgjelenItésére a teijesItés idôpontjãban
tOrténik. A teijesItés idOpontja az az idOpont, amikor a Társaság megkapja vagy átadja az eszközt.
A teijesItés idOpontja szerinti elszámolás alapján a Tãrsasãg az eszköz megjelenftéset azon a napon
jelenIti meg, amikor a Társaság azt megkapja. Az eszköznek a kivezetését és az elidegenites
bãrmely nyereségenek vagy veszteségenek megjelenItësét azon a napon mutatja, amikor azt a
Társaság leszãllItotta.

A Társaság egy pénzUgyi eszköz vagy pénzUgyi kotelezettség kezdeti megjelenItésekor azokat
valós értéken értékeli, növelve vagy csökkentve — amennyiben a pénzUgyi eszköz vagy pénzUgyi
kotelezettség nem az eredménnyel szemben valós értéken értékelt — azon tranzakciós koltségekkel,
amelyek közvetleniil a pénzugyi eszkOz vagy a pénzUgyi kotelezettség kibocsátásának vagy
megszerzésének tulajdonithatók.

A Társaság ãltal a pénztigyi eszkOzök kezelésére alkalmazott Uzieti modell, valamint a pénzUgyi
eszköz szerzOdésbOl credO pénzáramlás-jellemzOi határozzák meg a pénztigyi eszközök
besorolãsát, kezdeti megjelenItését, illetve késObbi értékelését.

A pénzUgyi eszközök kivezetésére akkor kerül sor, amikor a cash flow-k beszedésére vonatkozO
szerzOdéses jogok megszflnnek, vagy amikor a pénzugyi instrumentum átadásra kerUl minden
jelentOs kockázattal és haszonnal egyUtt.

A pénzUgyi kotelezettségek kivezetésére akkor kerül sor, amikor a szerzOdéses kotelezettsëgek
megszGnnek a kotelezettség kifizetésre, vagy törlésre kerül, illetve lejár.

A pénzUgyi eszközök és kotelezettségek nettO alapon akkor kerUlnek bemutatásra a pénzUgyi
helyzet kimutatásban, amennyiben a Tarsaságnak jogaban all nettO mOdon elszamolni és a Társaság
vagy a nettó osszeget szándékozik rendezni vagy egy idOben szándékozik a kOveteléseket behajtani
és a kotelezettségeket kiegyenl Iteni.
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Besorolás és értékelés

Az értékelési szabályok az IFRS 9-re történö ätá!lás kOvetkcztében nem változtak, kivéve az
értékvesztés.

OsszehasonlItO idoszak:

Az 5sszehason!ItO idöszakra az lAS 39 szabályai szerint a pënzügyi eszközök és pénzUgyi
kotelezettségek az alábbi kategoriák valamelyikébe kcrültek besorolásra: ,,pénzeszkozok es
pénzeszkoz egycnértekesck”, ,,értékesIthetö értékpapIrok”, ,,kölcsönök és kovetelések”, ,,egyeb
pénzugyi kote!ezcttsegek”.

Tárgyid ôszak:

Az IFRS 9 a pénzugyi eszkOzök besorolásának egy ij megkOzclItéset vezette be, amely a
szerzôdéscs cash-flowk je!lemzóin és azon az Uzicti modellen alapul, amclyen az eszközt tartják.
CJzleti modellek, szcrzödéses cash-flowk elôzetes e!emzései készLiltek a Társaság jelentOsebb
portfoliójan, hogy azonosItsa a pénzgyi instrumentumok elszãmo!ásãnak módját.

A Társaság lizieti modclljei olyan szinten kerLiltek meghatarozasra, amely tLikrOzi, hogy a pénzugyi
eszkozök csoportjait hogyan kezeli egyutt egy adott Uzleti eel elérése érdekében.
A Társaság pénzflgyi eszközOk kezelésére a!kalmazott flz!eti modelije ténykérdés, amely tipikusan
az flzleti modell cé!jának elérése érdekében folytatott tevekenysegeken kcresztül figyelhetö meg.
A Társaság a pénzUgyi eszközök kezelésére alka!mazott Uzieti modelijének értékelésekor merlegel,
és az értékelés kimenetelét nem egyetlen tényezO vagy tevekenység alapján hatãrozza meg, hanem
az értékelés idöpontjában rendelkezCsére ãllO minden re!eváns bizonyitékot figyelembe véve. E
relcváns bizonyftekok közé tartoznak egyebek mcllctt a következök:
a) milyen mOdon értékc!i az Uzicti model! es az Liz!eti model! a!apján tartott pénzUgyi eszközök
te!jesItményét, és mi!yen mOdon ke!l bcszãmo!nia ezekrö! a ku!cspozIciókban !évö vezetOinek, az
anyaval!alatának;
b) az tizieti modell (és a model! a!apján tartott pénzugyi eszkOzök) teljesItményere hatO kocká.zatok
es kLiiönOsen e kocká.zatok kezelésének modja; va!amint
c) az üzletvezetök javadalmazásának mOdja (peldãul, hogy ajavadalmazás a kezelt eszkOzök valós
értékén vagy a bcszedett szerzôdéses pénzãramlásoktOl fUgg).

A Társaság a vizsgalatok eredményeképpcn adott portfo!iOjára vonatkozóan a következô iizleti
niode!!eket határozta meg:

CJzleti model! CJz!eti model! tarta!ma, fô jellemzôi A!kalmazási terUlet
mcgnevezésc
CJz!eti mode!!, • cé!ja az eszköz pénzáram!ásainak • Diákhitel ugyletek
ame!ynek cé!ja rea!izá!ãsa annak é!ettartama során • Diszkont kincstárjegy
pénzUgyi eszközök teljesftett szerzOdéses kifizetések • Munkavãl la!ói hitelek
szerzOdéses beszcdésével
pénzáramlásainak • az értékesItések nem képezik az
beszedése érdekében Uz!eti mode!! szerves részCt, hanem
történô tartása annak esetleges, me!!ékes elemei
(,,HTC”)
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az értékesItések nem
osszeegyeztcthetetlenck ezzel az
Uzieti model lel

CJzleti modell, • mind az eszközök szerzâdëses • nem releváns

amelynck célja pénzáramlásainak beszedëse, mint
pénzügyi eszközök azok értékesItése a.z Uzieti modell
szerzôdéses szerves része
pënzáramlasainak • Ebben az Uzleti modeilben
beszedése tipikusan több az ërtékesItés, mint a
értékesItës HTC Uzicti modeliben
(,,HTAS”)

Egyeb üzlcti modell • nem releváns
• p1. kereskedesre tartas,

• a társaság döntëseit az adott
eszközzel kapcsolatosan

alapvetöen annak valOs értéke
alapján hozza meg, annak

érdekében, bogy realizálja a valOs
értëk változás miatti potenciális
nyeresegeket

A szerzó’déses pénzdramlások Wzsgálata (“SPPI” teszt)
A Társaság a kezdeti megjelcnItéskor elvegzi az adOsságinstrumentum tIpusü pénzügyi eszközei

szerzödéses pénzáramlãsainak vizsgálatãt, amely vizsgálat alapján megállapItja, hogy az adott

penzügyi eszköz szerzödéses feltételei meghatározott idôpontokban olyan pénzáramlasokat

eredmenyeznek, amelyek kizarolag a tOke ës a kint levö tokeosszeg után járO kamat kifizetései-e

továbbá az Ugyletekhez kapcsolOdó p1. elötörlesztés lehetösége, futamidö hosszabbItás esetcit
figyelembe véve (,,SPPI teszt teijesUl”) vagy scm (,,SPPI teszt nem teljesLil”). A Társaság pénzügyi

instrumentum tIpusonként vizsgálja, dokumentálja az SPPI teszt megfelelösëgét.

A fentiek alkalmazásában
• a tôkc a pënztigyi eszköz kezdeti megjelenItéskori valOs értëke.

• a kamat a pénz idäértékënek, egy meghatarozott idószak alatt kint levô tókeOsszeggel

kapcsolatos hitclkockázatnak, továbbã egyeb alapvetö hitelezési kockãzatoknak és

koltsegeknek az ellenértékét, valamint a nyeresëgrátát tartalmazza.

A Társaság a pénzUgyi eszközök bekerülésekor clvegzi az adossãginstrumentum tIpusü pénzUgyi

cszközei szerzOdéses feltételeinek vizsgalatat (SPPI teszt).

A Társaság a täkeinstrumentumnak minôsülä pénzUgyi eszközei esetében a fenti besorolási elveket

nem alkalmazza. Ezen eszközöket azok kezdeti bekerUlésekor egyeb ãtfogo jövedelemmel

szemben valOs értéken ërtékeltkënt soroija be.

A Társaság a pénzUgyi eszközöket és kotelezettsdgeket jellemzöen amortizált bekerülési értéken

jelenIti meg kivéve azokat az eseteket, amikor a standard ettôl eltérö eläIrást fogalmaz meg, vagy

a valOs érték opciO alapjãn az eredménnyel szemben valós értéken értékeltkënt valO megjelenItést

választotta.
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Ertékvesztés
Az IFRS 9 egy várható hitelezési veszteség alapü értëkvesztés modeilt vezetctt be az eddigi
felmerUlt vesztcsëg alapü model! helyctt, amely az ërtëkvcsztés egy korábbi megjelenItéset Irja do.

A standard megkovcteli a gazdálkodOktol, hogy a pénztigyi eszköz kezdeti megjelenItésének
pillanatátOl kezdve kerUljOn elszámolásra a várható hitelezési veszteség. Az értékvesztés
elszámolãsának bemutatását a 3.14.1 pont mutatja be.

3.10.1. Pénzeszkozok és pénzeszkoz egyenértékesek

A pénzeszk5zOk között mutatja ki mind az összehasonlftO mind a tárgyidOszakban a Társasag a
pénzUgyi helyzet kimutatásban, illetve cash flow kimutatásban a pénztári készpénzállomanyt, a
Magyar Allamkincstárnál vezetett bankszámlákon lévO korlátlan felhasznãlásü egyenlegeket,
valamint az Osszes olyan adOssaginstrumentumba tell befektetést, amelynek a megvasarlas
idOpontjãtO! számftott Iegfeljebb három hónapon beltili lejárata van.

A pénzeszkozok es pénzeszkoz cgyenértékesek amortizált bekerUlési értéken szerepelnek az
idOszak végi pénzUgyi helyzetre vonatkozó kimutatásban.

3.10.2. Amortizált bekerülési érléken értékeft pénzugyi eszkozok

(OsszehasonlItO idOszak: Kölcsönök és követelések lAS 39)

A Tarsasag a targyidOszakban amortizált bekerUlési értéken értékelt pénztigyi eszközök —

összehasonlItO idOszakban a kOlcsOnOk ës követelésck - között mutatja ki a fix vagy
meghatározhatO fizetésekkel rendelkezO olyan pénzUgyi cszközöket, amelyeknek nincs aktIv piaci
jegyzése.

Kezdctben az ilyen eszkOzök közvetlen tranzakciOs koltsdgekkel növelt valOs értéken vannak
megjelenItve. A kezdeti megjelenItést kOvetOen a pénzUgyi eszközOk az értëkvesztés miatti
veszteségekkel csi5kkentett amortizált bekcriilési értéken vannak értékelve az effektIv kamatláb
módszer alkalmazásával.

Az amortizált bekertilési értéken értékelt pénzugyi eszk5zök - az Osszehasonlftó idOszakban
kölcsOnök és kOvetelések - a következO tételekbOl állnak: diãkhitelek, biztosItási dfjkövetelések,
valamint az egyeb követclések köztil az egyéb pénztigyi eszközök.

a) Diákhile!ek

Diãkhitelként a diákhitel szerzOdések alapján folyósItott Osszegek és a hitel-komponcnshez (id.
meg 3.2 pont) rendelt járó kamatelemek vannak kimutatva a pénzugyi helyzet kimutatásban,
csökkentve a tOrlesztésekkel es az értékvesztés miatti halmozott veszteségekkel. A
hitelkiheLyezesek akkor kertilnek megjelenItésre, amikor azok folyOsItása a hitelfelvevOknek
megtorténik (teijesités idopontja). KivezetésUkre akkor kertil sor, amikor a hitelfelvevOk
visszafizetik kotelezettsegeiket, vagy a kormányrendeletben rogzItett esemenyck alapján leIrásra
kcrül, illetve lenycgileg a tulajdonlással járO minden kockázat és haszon átadásra kertil. A
diákhitelek kezdetbcn a kOzvetlentil hozzárendelhetO tranzakciOs koltsegekkel növelt valós ërtëken
vannak megjelenItve, a kësObbiekben pedig amortizãlt bekertilési értéken, az effektfv kamatláb
mOdszer alkalmazãsával, értékvesztés miatti veszteséggel csökkentve kertilnek kimutatásra. A
diákhitelck értékvesztésével kapcsolatos részletes informáciOkat a 3.14.1 Penzugyi eszközök
értékvesztése pont tartalmazza.

23/76



DIAKHIL Diákhite! Kozpon! Zr!.
KiegészItô’ megjegyzések a pénzugyi kimu!atásokhoz

Adatok millió Forintban

b) BiztosItdsi dtjkövetelések

BiztosItási dijkovetelësként a diákhitel szerzödések alapján biztosItási komponenséhez (id. meg
3.2 pont) rendeltjáró kamatelemek vannak kimutatva a pénzUgyi helyzet kimutatãsban, csökkentve
a törlesztésekkel es az értékvesztés miatti halmozott vesztesegekkel. A biztosItási dIjkövetelësek
kezdetben a közvetlenUl hozzãrendelhetö tranzakciós koltsegekkel növelt valós értéken vannak
megjelenItve, a kësöbbiekben pedig amortizãlt bekertilési értëken, az effektIv kamatláb módszer
alkalmazásával, értékvesztés miatti veszteséggel csök.kentve kerUlnek kimutatãsra. A biztosItãsi
dIjktivetelések értëkvesztésëvcl kapcsolatos részletes informáciOkat a 3.14.1 PénzUgyi eszközök
értëkvesztëse pont tartalma.zza.

c) Egyéb követelések

Az egyëb követelések között a Társaság elsösorban a vcvököveteléseket, munkavállalóknak adott
elolegeket, valamint egyeb ktivetelëseket mutatja ki.

Az egyéb követelések a kezdeti valOs drtéken történö megjelenItés után amortizált bekerUlési
értéken szerepelnek a pénzUgyi helyzet kimutatásban.

Vevöktivetelések az IFRS 15 alapján kertilnek bemutatásra. Arbevétel olyan értékben mutatandO
ki, amely ttikrözi azt az ellenértéket, amit a gazdalkodO egység a vevönek átadott áruk, vagy
nytijtott szolgãltatások ellentételezéseként elvãr.

A Társaság a vevOkövetelések es szerzödéses cszközök esetében (amelyek az IFRS 15 hatãlya ala
tartozO tranzakciOkbOl keletkezhetnek) az értékvesztési veszteséget mindig teijes élettartam alatt
várható veszteségkent számolja el, abban az esetben, ha azok nem tartalmaznak jelentós
finanszIrozási komponenst, vagy egy dyne! rövidebb idötartamra vonatkoznak.

Amennyiben ezek a tIpusti eszközök szignifikans finanszIrozási komponenst tartalmaznak, a
Társaság abban az esetben is - számviteli politikai dtintésc alapján ds a sztenderd adta lehetäseg
nyomán — az egyszertisItett módszert vãlasztja, vagyis teljes élettartam alatt várható veszteséget
számol el.

3.10.3. Amortizált bekerülési értéken Jrtékelt pénzügyi kolelezeitségek

(2018.01.01. doff - lAS 39 - Egydb pénztigyi kotelezettsegek)

Ez a kategoria olyan kotelezettsegeket foglal magában, ame!yek nem eredmennye! szemben valOs
drtéken értéke!t pénzugyi kote!ezettsegek. A Társaság ebbe a kategoriaba soroija a hitclintézetekke!
szembeni kotelezettsegeket, kibocsátott kOtvényeket, valamint az egyeb kotelezettségek közti! a
pénzugyi kotelezettsegeket.

Az amortizált bekertildsi erteken drtéke!t pénztigyi kotelezettsdgek kezdeti megje!enItése va!Os
drtéken törtdnik. A kezdeti megjelenItést követOen amortizált bekertilési értdken drtéke!i a Tarsaság
ezeket a kotelezettsegeket az effektIv kamatlab módszer a!kalmazásával.

Ezen mOdszer érte!mében a diszkontokat ds prdmiumokat (beledrtve a dIjakat, tranzakciOs
koltségcket és egyeb prdmiumokat vagy diszkontokat) a kapcsolOdO instrumentum fennmaradO
futamideje alatt jelenItik meg az instrumentum effektIv kamatlábanak az alkalmazásãval. Fix
kamatozásti pdnztigyi kotelezettsegek esetén a kezdeti megjelenItéskor megáilapitott effektIv
kamatláb — speciális esetektOl eltekintve — a futamidO alatt nem vá!tozik, mfg vá!tozó kamatozásü
pénzilgyi kotelezettsdgeknél az effektIv kamat a változO kamat minden átára.zódásakor
ujramegal!apItasra kerül.

24/76



D IAKH IL Diãkhitel Kozpont
KiegészItó’ megjegyzések a pénzugyi kimutatósokhoz

Adatok mu/jo Foriniban

a) Hitelintézetekkel szembeni kote!ezettségek

A Társaság minden cgyes hiteiiehfvást kUlOn hiteitartozásnak tekint. Az effektIv kamatláb
meghatározasa valamcnnyi hiteilehivás esetében külön-kUiön történik. A késöbbiekben az effektIv
kamatiáb a fix kamatozásü pénzUgyi kotclezettségeknel— speciális esetektOl eitekintve — a futamidô
alatt nem vãltozik, mIg változó kamatozásü pénzUgyi kotelezettségeknël az cffektIv kamat a
változó kamat minden átárazOdásakor ijramegáliapitasra kerUl. Amennyiben a feivett hitel kezdeti
valOs értéke eltér a tenylegesen foiyósItott hitel osszegétöl, szukseges az eltérés eiszámoiásãnak
meriegelese. Ha a Tãrsaságnak a Magyar Fcjlcsztési BanktOi (MFB, aki a tulajdonosi jogokat
gyakoroija a Tarsasag felctt) feivett valamely hitele esetében a kezdeti valOs érték aiacsonyabb,
mint a ténylegesen foiyósItott hiteiosszeg, akkor a különbözetct kapott tökejuttatãsként a saját
tOken beiüi az ,,Egyeb tartaldkok” soron számoija ci a Tãrsaság.

b) Kibocsá(ott kotvény

A Társaság a diákhiteick forrásának biztosItására kotvényeket is bocsãt ki. Minden cgyes
kotvenykibocsãtast kUlön kotvénytartozásnak tekint. Az egyes kotvénykibocsátãsokhoz,
rábocsãtásokhoz tartozó effcktIv kamatiábat a kibocsátás, rábocsátás piiianatában határozza meg a
Tarsaság. A kOtvényck kezdeti bekerUlési értékének mcghatarozasa során a Társaság a
kibocsátáskori diszkont, ilietve premium értëkét, valamint a kibocsátás során fclmerUiO tranzakciOs
koltsdgeket is figyeiembe veszi.

c) Egyéb pinzugyi kotelezellségek

Az egyëb kotelczcttségek közOtt mutatja ki a Tãrsaság cisOsorban a szállItókkai, harmadik fcickkei
szembeni kotelezettsegcket, kivéve az adOjeiiegO téteieket.

3.11. Egyéb eszközök

Az cgydb eszközök közOtt a Társaság elsOsorban a vásároit gongyoiegeket, a rekiámcéiü
ajándékokat, a munkaváiiaiOk részére vásároit utaiványokat mutatja ki.

3.12. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszkOzOk értékelésc, beleértvc az idegen ingatianon végzett beruházásokat is, haimozott
értékcsökkenéssci es értékvesztés miatti veszteséggcl csökkentett bekerUlési értéken történik. A
bekcrtiiési érték az adott eszkOz megszerzeséhcz közvetienUi hozzárendeihetO räfordItásokat
tartaimazza. A tárgyi eszkOzOkhOz kapcsoiódO késObbi ráfordItások aktivãlására csak akkor kcrUi
sor, ha abbOi a Társaság számára jövObeni gazdasági hasznok szãrmaznak. Minden más késObbi
koitseg ráfordItásként kerfli eiszámoiásra abban az idOszakban, amikor az felmerUlt.

Az értékcsOkkenés eiszámolása az eszkOz Uzembe helyezésdnek idOpontját kOvetOen történik, és
iineáris alapon kerUi kiszámftásra a meghatározott hasznos éiettartam aiapján. A tárgyi cszkOzök
egyes kategoriai esetében aikaimazott hasznos élettartamok az aiábbiak voitak a pénzUgyi
kimutatásokban megjeienItett idOszakokban:

Ingatlanok

Telek koriãtian éiettartam, nines értékcsOkkenés
Idegen ingatlanon végzett beruházás 17 év

Gépek, berendezések, felszerelések, jármüvek
Müszaki berendezés —7 év
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CJgyviteltechnikai berendezés -7 év
SzãmItástechnikai berendezés -3 év
Jãrmüvek 5 ëv

Egyéb berendezések
Irodai bütorok és berendezések —7 év

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leIrását az atfogO jövedelem kimutatás Egyeb müködési
koitség” sora tartalmazza.

A tárgyi eszkOzöket értékvesztési vizsgálatnak veti ala a Társaság minden olyan esemény, vagy a
korUlmények olyan változása esetén, amelyek aztjelzik, hogy a konyv szerinti ërték esetleg nem
térUl meg. Egy eszköz kOnyv szerinti értéke azonnal IeIrásra kerUl a megterulO értekig, ha az eszkoz
konyv szerinti értéke magasabb a becsUlt megterUlo értéknél. Az ërtékvesztés elszámolását
részletesen a kicgeszItö megjegyzések 3.14.2 pontja mutatja be.

Minden beszámolãsi idöszak végén az eszközök maradvãnyérteke és hasznos élettartalma
felulvizsgálatra kerül es amennyiben ez szUkséges mOdosItásra kerül.

A tárgyi eszközök elidegenItese vagy selejtezése utah ncttO nyereséget vagy veszteséget a nettO
egyenleg jellegétol fliggoen az ,,Egyeb mükodési bevétel” vagy az ,,Egyeb miködési kOitseg”
között szerepelteti a Társasãg az elidegenItes vagy selejtczés évében.

3.13. Immateriális javak

Az immateriálisjavak fizikai megjelenes nélküli, azonosIthatO, nem pénzUgyi eszközök, amelyek
szolgáltatások nyijtását, vagy adminisztrációs célokat szolgálnak.

Az immatcriális javak kezdeti értékelése bekerülési értéken, majd azt követöen felhalmozott
amortizãciOval és felhalmozott értékvesztés miatti veszteseggel csökkentett értéken tOrténik. Az
immateriális javak leIrására hasznos élettartamuk alatt, a használatbavétel napjátOl kezdôdöen,
lineãris amortizációs módszer alkalmazásával kerUl sor.

Az immateriálisjavak esetében alkalmazott hasznos élettartamok az alábbiak voltak a megjelenItett
idOszakokban:

Vagyoni értékQjogok 5 ev

Szoftvcrek 5 ev

Az immateriális javak amortizációját az ãtfogO jOvedelcm kimutatás ,,Egyéb müködési koltség”
sora tartalmazza.

Az immateriálisjavakat értékvesztési vizsgalatnak veti ala a Tãrsaság minden olyan esemény, vagy
a korulmények olyan változása esetén, amelyek azt jeizik, hogy a konyv szerinti érték esetleg nem
térUl meg. Egy immateriãlis eszköz konyv szerinti értéke azonnal leIrásra kerUl a megtérulô ertekig,
ha annak konyv szerinti értéke magasabb a becsUlt megtérUlô értéknél. Az értékvesztés
elszámolását részletesen a kiegeszItô megjegyzesek 3.14.2 pontja mutatja be.

Minden beszámolási idäszak végén az immateriálisjavak maradványérteke es hasznos élettartalma
felulvizsgálatra, és amennyiben szUkseges módositásra kerUl.

Az immatcriális javak elidegenitése vagy selejtezése utãni nettó nyereséget vagy veszteseget a
nettó egyenlegjellegétOl fliggöen az ,,Egyeb müködési bevétel” vagy az ,,Egyeb müködési koltség”
között szerepelteti a Társasãg az elidegcnItës vagy selejtezés évében.
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3.14. Ertékvesztés

3.14.1. Pénzugyi eszközok érlékvesztése

a) Tárgyidózak IFRS 9 szerinti elszdmolás

2018. január 1-töl a Tãrsaság a pénzLigyi eszkOzOk értékvesztésére az IFRS 9 szabalyait
alkalmazza.
A Társasagnak a várhatO hitelezési veszteségre ërtëkvesztést kell megjelenItenie.
Társasag minden beszãmolási fordulónapon vizsgálja es értéke!i, ha a kezdeti megjelenes Ota
pénzugyi cszköz hitelkockázata j elentOsen nOvekedett.

Egy üj háromszintü modell kertilt kialakItásra az IFRS 9 elöIrásainak való megfelelôsegre. Az ij
értékvesztés mOdszertanban osztályozva vannak a pénzugyi instrumentumok annak érdekében,
hogy meghatarozasra kerflljön a kezdeti megjelenItést kOvetôen a hitelkockázat jelentös
nOvekedése, illetve lehetövé váljon az IFRS 9 szerint értëkvesztett pénzQgyi eszkozOk azonosItása.
Azon instrumentumok esetében, amelyek értékvesztettek vagyjelentösen megnö a hitelkockázatuk
a kezdeti megjelenItésUk óta, a teijes élettartamuk a!att várhatO hitelezési veszteség (fogalmanak
meghatározãsát lãsd: 4.1 .2) kerül elszámolãsra. Amennyiben ez a hitelezési kockázat nem
emelkedett jelentOsen a kezdeti bekertilés óta, ügy 12 havi várható veszteséget (fogalmanak
meghatározãsãt lásd: 4.1.2) fog elszámolni a Társaság.

Ennek megItelesekor a Tarsaság figyelembe vesz minden rendelkezésre álló információt, beleértve
ajövObe mutatókat egyaránt, egy vãrhatO veszteség model! alapján.

Az értékvesztés këpzést és visszaIrást a Társaság az eredményben számolja el, mint értékvesztési
veszteség/nyereség.

A Társaság a diákhitelck és az cgyeb pénzUgyi eszkOzOk értékvesztését az alábbiak szerint
határozza meg.

Diákhitelek és biztosItási dIjkövetelések értékvesztése

Az LFRS 9 standardnak megfelelöen egy olyan egyedi értékvesztés model! kialakItása volt indokolt,
amcly megfelel a hallgatoi hitel egyedi jel!emzóinek.
Ezen jellemzök köztil az értékvesztés model! szempontjãbO! a !egfontosabbak:

• A hitelfo!yósItás több even keresztUl történik, s a hiteltörlesztés csak ezt követôen kezdädik
meg;

• A törlesztörészlet mértéke az adOsjövede!métö! fligg es idóben változik
• BiztosItãsi események bekövetkeztekor a fennálló hiteltartozás elengedesre kerlil es

lefródik. !!yen esemény lehet az adós halála, megrokkanása, i!Ietve nyugdijba vonulása,
• A szerzödés teijes futamidejére vonatkozó hitelkeret összege nem láthatO elôre, ami egy

visszavonhatat!an kote!ezettség a Diákhitel Kozpont részéröl.

Az élö szerzödések értékvesztés szãmItása sztochasztikus modeilben történik. Ez aztjelenti, hogy
minden szerzôdés a véletlen alapján eldöntött pályát fut be és a portfólió szintQ eredmények a
nagyszámCi véletlen futás atlagakent adódnak.
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A sztochasztikus model! stabi!itása a portfó!iOt a!kotó szerzôdësek számától és a vëletlen futások
darabszãmãtó! ftigg. Szerzädésenként csak irreá!is számItási kapacitássa! kaphatO stabil eredmény,
ezért az IFRS 9 B.5.5.4 pontja, a GPPC 2.1.2.9-10., 2.1.3.4 pontja és az EBA aján!ãs 49-53. pontja
alapjãn o!yan homogén portfoliO csoportok kertiltek kialakItásra, amelyek esetén mar stabi!nak
tekinthetO a sztochasztikus értéke!és minden csoport esetén. Az drtékvesztés számftás ezáltal
csoportszinten törtdnik.

Az drtékvesztés mode!! kialakItásakor figye!emme! voltunk az IFRS 9 B5.5.49-51.
irãnymutatására, miszerint valamennyi releváns és rende!kezésre a!lo információt figyelembe
vettUnk az értékvesztés számItás során.

Portfóliókba soro!ás módszertana

Az értékvcsztds kiszámItásához a teljes portfó!ió szegmentáiásra kerU!t o!yan csoportokra, melyek
homogenek kockázati szempontból viszont e!egendOen tagoltak ahhoz, hogy ne fedjenek el a
csoportosItás okãn egyedi vise!kedëseket. A re!eváns szegmentá!o váitozOk meghatározãsához
vizsga!tuk az egyes vá!tozOk kUlönbözO értékei mentén a marginális értékvesztés ku!csokat, illetve
ugyanezt a változók kombináciOiban. Ezek alapján a meg nem ttirlesztOk (felvevOk és várakozó
státuszban levOk) esetén a szerzOdés idötartama és a fe!vett hite!osszeg a!apjan szegmentältunk, a
mar tör!esztOk esetén ezeken kIvül a tör!esztési hOnapok száma, ajövede!em kategoria, illetve nem
késede!mesek esetén az e!mii!t egy évben hátralékban let indikátorát (0-1, igen - nem) használtuk
meg fe!. Mindkét esetben a csoportok kialakItása során figyelembe vetttik a szerzOdések stage
besorolását is, azaz egy csoporthoz tartozó szerzOdések stage besoro!ása megegyezik.

A mode!! az Igy kia!akItott csoportokra ka!kulã! értékvesztés, cé!tartalék és biztosItástechnikai
tartalék kulcsokat. Ezek a csoportosItási szabályok rogzItésre kerti!tek a Diákhite! Kozpont
rendszerében is, és minden szerzOdds a rogzItett szabá!yok alapján a meghatározott csoportok
egyikebe sorolOdik. Majd ezekre a csoportokra kerül kiszãmItásra az értékvesztés, mint a
csoportonkenti értékvesztés ku!cs és hite!tartozással szorzata.

Várható veszteség ka!ku!áció

Az értékvesztés ka!ku!ãciOját sztochasztikus értéke!ésü, aktuáriusi ka!ku!áciOs model! végzi
csoport szinten.

A model! inputjait két csoportra oszthatjuk: a szerzOdésszintü adatok és a kü!sO feltételezések.
ElObbiek tarta!maznak ugyfe! adatokat, tanu!mányi adatokat, tör!esztdsse! és hãtralekoságga!
kapcso!atos adatokat. Utóbbi csoport tartalmazza az ã!!omány szintü feltételezéseket, i!!etve
paramétereket. Ide sorolhatOak a mortalitási és morbiditási feltéte!ezések, i!!etve az á!ta!ános
gazdasági fe!tételezések. UtObbiak !efrjãk a makrogazdasag a!akulãsát, ide tartozik az infláciOs
elOreje!zés, a várhatO realbernovekedes, a Diákhite! Kozpont várhatO jövObeli forraskoitsege.

Az IFRS 9 megkovete!i a jövObe!i gazdasági trendek figye!embevetelet az értékvesztés számItás
során, i!letve ezek hatásának beépItését a számItási metódusba. Az elOzO bekezdésben emlItett
elOretekintO gazdasagi fe!tdtelezéseken tü! a munkaerOpiacot !eIró vá!tozOk, mint a kortO!,
tudományterU!ettOl es karrierpáiyatO! fliggO bérnOvekedés, i!!etve az inaktivitási ráta mutatOk á!tal
a mode!!ben imp!ementálasra kerU!nek a jOvOre vonatkozO várakozãsok, me!yek az értékvesztés
részévé teszik e várt trendeket.
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Az összes várható veszteség számItãs metodologiája a kOvetkezö:

CF
Várható veszteség Hitelkintlévôség + Lejárt tartozas

— (1 + EIRt)t

Ahol E1R jelOli a t. idöszak effektiv kamatláb biztosftási dIjjal csökkentett részét, CF pedig a t.
idöszak vãrhatO cash-flow elemek osszegëtjeloli, melyek a kOvetkezôk:

• Befizetés (normal, egyOsszegü, állami kamattámogatás) (+)
• BiztosItási esemény miatti leIrások (halãl, rokkantság, nyugdIj) (+)
• Lejãrt tartozãs es felmondott szerzOdés megtértilëse (visszafizctës, egyosszegü

visszafizetës) (+)

• Hitelkihelyezés (-)
• Biztositási dIj (-)

Ezek alapjan az ërtékvcsztés és céltartalék számItás során a biztosItási komponens eredménye
(biztosItási eseménybol fakadO leIrás és a biztosItási dij) elkülönItésre kerUl.

A fenti metodologiával számolható a teijes tartamra vonatkozO várható veszteség (,,lifctime
expected loss”), illetve a 12 hOnapos várható veszteség is.

Várható veszteség megbontása értékvesztésre és céltartalékra

Az IFRS 9 szerint a (maximális) hitelkeret meg fel nem használt részét es az azokra vonatkozó
céltartalékot nyilvan kell tartani. Hasonlóan a fennãllO követelésekre számolt értékvesztéshez, a
hitelkeret fel nem használt részére vonatkozóan is portfOliO csoportonkénti céltartalék kulcs kerUl
meghatározãsra.

Ezek alapján az értékvesztés modellben külön kertil nyilvántartásra az értékelési napon fennálló
tOketartozás és a meg várható hitelkihelyezes. A várható vcszteség ezt követOen a fennállO
tOketartozás és a meg vãrhatO folyOsItas arányaban kerül megosztásra értdkvesztésre és
céltartalékra. Ezt követOen a szerzOdésenként átadott maximãlis hitelkeret meg fel nem használt
része alapján kertil meghatarozasra a céltartalék kuics.
Az értékvesztés kulcs megállapItásánál a várható veszteseg értékvesztésre esO részét osztjuk el a
kategOriara jutO hiteltartozással.

BiztosItási komponens modellezési módszertana

A diákhitel termékek esetében a biztosItási kockäzatok és a pdnzUgyi kockázatok szétválasztandOk
és a biztositási komponens IFRS 4 szerint kezelendO. Ennek megfelelOen az aktuáriusi modellben
prospektIv biztosftastechnikai tartalék kerül megkepzesre a biztosItási komponensek kockazatara
az alabbi megkozclItes szerint:

Kárkifizetés Biztositási prémiumt
BiztosItástechnikat tartalék = —

______________________

(1 + r3t (1 + rt)t
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Ahol

• rt jelöli a t. idöszaki diszkontlábat;
• Kárkifizetést jelöli a t. idöszakban bekövetkezö, biztosItási okü (halál, rokkantsag,

nyugdIj) leIrást, ideërtve a lejárt tartozásra vonatkozO biztosftási okü IeIrãst.
• Biztositási prémiumt jelöli a biztosItási kockázatra elkülönftett dijat a t. idöszakban.

A biztosItás premium a kockázati premiumbOl kerUl elktilönItésre a biztosItási és pénzUgyi
kockázat arányában a premium számitás során. Azaz az összes biztosItási kockázatból származó
netto leIrások jelenértékének és a pénzugyi nettó leIrások jclenértdkének aránya határozza meg a
biztosItãsi dIj es az értékvesztésre jutó premium arányãt a teijes kockázati prémiumon belUl.

IFRS Stage besorolás mOdszertana

Az IFRS9 szerint az IFRS Stage besorolás alapja lehet az adott entitás belsO tigyfél minösItési
rendszere. Tekintve azonban, hogy a torvényi eläIrások alapján a Diákhitel Kozpont valamennyi
hitelért folyamodO diãk részére, aki teijesIti a törvény által elöIrt feltételeket köteles a hitelt
folyósitani, igy elözetes hitelbIrálat az ugyfelek részére nem történik. Emiatt a Diäkhitel Kozpont
belsó Ugyfel minösftési rendszert nem alkalmaz. A Diákhitel Kozpontnál belsö Ugyfél minósItési
(rating) rendszer kialakItásának jelentös tobbletkoltsege lenne, amely rating rendszer nem
szolgalna más funkciót. A rating rendszer esetleges bevezetését nehezitené az is, bogy limitált azon
információk köre, amelyek a torvényi eläIrások alapján rendelkezésre állnának a rendszer
kialakItásához. Emiatt a Diãkhitel Kozpont nem alkalmaz az értëkvesztés számItásához rating
kategOriát az IFRS9 B.5.5.16 és B.5.5.51 pontja alapján.
A fentiekbOl következäen az IFRS 9 szerinti Stage besorolások ismérve lehet minden olyan
rendelkezésre álló informáciO, mely a szerzOdéstjellemzö kockázatot leIrja.

A folyósItási szakaszban figyelembe vett információk, amelyekból jelentös hitelezesi kockázatra
lehet következtetni a kdsöbbiekben, törlesztö szakaszba lépéskor:

• Ogyfel iskola rangsorban elfoglalt helye;
• CJgyfel tanulmanyi viselkedése (kihagyott félévek, átiratkozások, aktIv/passzfv státusz).

T5r1esztö szerzOdések esetén az IFRS 9 szerinti Stage besorolások ismérve a késedelem mértéke,
azaz a késedelmes napok száma, ugyanis a diákhitelek esetében nem megvalosIthatO a dinamikus
besorolás. Az alkalmazott határ 90 nap.

Az egyes stage kategOriakhoz tartozó értékvesztés számftás módszertanãt a 4.1.2 pont mutatja be.

Egyéb pénzügyi eszközök értékvesztëse

Az IFRS 9 megkoveteli, hogy a pénztigyi eszközök bekerUléskor a gazdálkodo egységnek
elszámolt veszteséget kell megjelenitenie a vãrható hitelezési veszteségre.

A Tarsasag élni kiván azzal a gyakorlati megoldással melyet az IFRS 9 B5.5.35, valamint az 5.5.17
pontja szabályoz.
A Tãrsaság ezeknél a pénzUgyi eszközOknél a mültbeli tapasztalatait használja fel a kezdeti
hitelezési veszteség becsléséhez. A késóbbi idäszakokban a hitelkockázat növekedését egyedileg
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vizsgalja. A Társaság az alábbi objektIv evidenciákat határozta meg a kezdeti hitelkocká.zat
megnovekedesenek azonosItására:

• a partner késedelembe esett

• a partner csôdbe jutott,

• a partner felszámolás ala került.

Az értékvesztés eredménnyel szemben kertil elszámolásra.

b) OsszehasonlIló idb’czak lAS 39 szerinti elszámolás

A pénzUgyi eszközöket a Társasãg minden fordulónapon értékeli abból a szempontból, hogy van
e jele az eszközök ërtekvesztettsegenek. A pénzUgyi eszközök akkor minösülnek értékvesztettnek,
ha objektIv bizonylték all fenn arra, bogy egy vagy több, a pénzUgyi eszköz kezdeti megjelenItesét
követöen bekövetkezett esemény az eszkoz becsfllt jövôbeni pénzáramlásait kedvezOtlenUl
befolyásolja. Amikor objektiv bizonyftek all rendelkezésre az értékvesztettségre vonatkozOan,
akkor az egyedileg jelentôs eszközökre egyedileg számolja el a Társasãg az ërtékvesztést, a többi
eszkOzre egyedi vagy portfOlio alapon határozza meg az ërtékvesztést.

A Társaság a diákhitelek és az egyéb pénzügyi eszkOzök értékvesztësét az alábbiak szerint
határozza meg.

Diákhitelek és biztosItási dIj követelések értékvesztése

A diákhitelek és a biztosItási dIjkövetelések esetében a Tãrsaság nem azonosItott egyedilegjelentOs
tételeket, ezért a diákhitelek értékvesztése portfoliO alapon kerUl meghatarozasra.

A Tãrsaság az alábbi portfOliókat határozta meg:

Ervényben levO szerzOdések

• Nem késedelnies didkhite!ek portfóliója: A Társasag a nem késedelmes diákhitelek
portfOliójába az alábbi diákhitel es biztosftási dIjkoveteléseket soroija

1. FolyósItás alatt es torlesztésre várO szerzOdések
2. TOrlesztés alatt álló nem hátralékos szerzOdések

• Késedelmes didkhitelek portfóliója: A Társasãg portfoliOja a késedelmes
szerzOdéseknél az alãbbiak szerint alakul:

1. Törlesztés alatt állO 1-30 napos hátralékban lévO szerzOdések
2. Törlesztés alatt álló 31-60 napos hátralékban lévO szerzOdések
3. Törlesztés alatt álló 6 1-90 napos hátralékban lévO szerzOdések
4. Törlesztés alatt állO 91-210 napos hátralékban lévO szerzOdësek
5. Törlesztés alatt 1lO 211-300 napos hatralekban lévO szerzOdések
6. Törlesztés alatt allo 301 + napos hátralékban lévO szerzOdések

Felmondott szerzôdések

• Felmondott szerzödések portfóliOja: Azokat a diákhiteleket tartalmazza, amelyeket
vagy az ugyfel, vagy a Társaságfelmondott, az alábbi bontásban:

1. Részletfizetési kedvezményt kapott adOsok, azok a diãkhitelek, amelyek esetében a
Tarsasag részletfizetési kedvezményt kötött az adóssal. *
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2. AdOhatOsag részëre behajtãsra ãtadott követelësek portfóliója: azok a diákhitelek,
amelyeket a Társaság átadta a Nemzcti AdO- es Vámhivatal (NAV) részére
behajtásra

3. Egyéb felmondott szerzOdësek: Azok a diãkhitelek, amelyekct meg nem fizettek
vissza, részletfizetési kérelem meg nem érkezett es nem kerültek at az
adohatosaghoz.

*Reszletftzetcsi kedvezményt kapott adósok
A Társaság fizetési konnyItéskent részletfizetést engedélyezhet az ugyfeicknek. Fizetési konnyltést
kizarO!ag azon Ugyfelek kérhetnek, akiknek teijes tartozása egy osszegben esedékessé vált. A
fizetési konnyItes esetén az adohatosági behajtás helyett kOzvetlenül a Társaság részére
részletfizetdsi megallapodás alapján kerü! sor a tartozás megfizetesére.
A fizetési konnyItés idOtartama maximum 10 ev. A fizctési konnyItés idötartama alatt az ugyfél
köteles a felszámItott kamatokkal egyUtt visszafizetni a tartozását. A tartozãs visszafizetése
havonta fizetendO részletek teijesItése rdvén lehetséges. A havi törlesztö részlct annuitásos alapon
kertil kiszãmItásra egy minimális havi Osszeg és a maximálisan engedélyezett futamidO
figyclembevétele mcllett. Az értékvcsztés az aktuáriusi model! alapjan kertil elszámo!ásra a
felmondott szerzOdésekre vonatkozó számItási mOdszer szerint.
Az egyes portfóliókat a Tarsasag egymástOl elkfl!onIti és az értékvesztés mértékét külön-kUlön
határozza meg. Az egyes portfO!iOk esetében az értékvesztés mértékének meghatározása az
aktuáriusi mode!! segItségeve! tOrténik.

PortfoliO alapü ërtékvesztés

Ertékvesztés szempontjábó! vizsga!at ala kerUlnek azon tételek, amelyekrc vonatkozóan egyedi!eg
nem kerti! megá!!apItásra konkrétan értékvesztés szukséglet, ezekre a hitelkockazati jel!emzOik
alapján portfoliO alapO értékvesztés képzés történik. PortfOliO alapü értékvesztés kerti!
megképzésrc a beszamolási idOszak végén azon varhatO veszteségekre, amelyek a meg nem észlelt
káresemenyek kOvetkeztdben érhetik a Társaságot. A fenti értékvesztés meghatározasakor a
Tarsasag flgyelembe veszi a hasonlO hitelkockázati jellemzOkkel rendelkezO portfOliOkra
vonatkozó, veszteseggel kapcsolatos mtiltbeli adatokat.
A PortfoliO alapO értekvesztésképzés megfeleloen kialakItott részportfOliOkat, historikus veszteseg
adatokat, illetve az egyes szerzOdésállapotnak megfelelO varhatO veszteséget figyelembe vevO
mOdszertan alapjan kertil elvegzesre. A Tarsasag a portfolio alapO értékvesztés mértékét az
szerzOdes-állapotok es egyéb hitelkockázati jellemzOk alapjan elOrevetItett varhatO penzaramok
alapján hatarozza meg.

Az értékvesztés szazalekokat a Tarsasag az aktuariusi modell alapján (4.1.2pont) minden negyedév
végére vonatkozóan szUkség szerint aktualizalja.

Egyéb pénzügyi eszközök értékvesztése

A Társasãg ezeknél az eszközöknél az ertekvesztettséget egyedileg vizsgalja. A Tarsasag az alábbi
objektIv evidenciakat határozta meg az ertekvesztettseg azonositasara:

• a partner késedelembe esett

• a partner csOdbc jutott,

• a partner felszámolás ala kerUlt.
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Az amortizált bekeri.ilési ërtéken nyilvántartott pënzUgyi eszkOzök értékvesztése a nyilvántartási
értëk és a jövöbeli becsUlt cash flow-k jelenértékének a különbözeteként számItódik. Az
értékvesztés eredménnyel szemben kerül elszámolásra.

3.14.2. Nem pénzugyi eszkozok értékvesztése

Amennyiben a kUlsô vagy belsö korulmények azt jeizik, hogy egy eszköz értékvesztett lehet, a
Társaság mcgvizsgalja az adott eszköz értékvcsztésénck szUkségességét. Az értékcsOkkentett vagy
amortizált eszközöket értékvesztés szempontjából a Társaság akkor vizsgálja meg, amennyiben
bármilyenjelzés van arra vonatkozOan, hogy a konyv szerinti érték nem térUl meg.

Ertékvesztés miatti veszteség kcrUl kimutatásra, amennyiben az eszköz konyvszerinti értéke
magasabb, mint annak megtérUlö értéke. A megtértilö érték az eszkOz értékesItési koltsegekkel
csökkentctt valós értéke és a használati értékc közUl a magasabbik. A használati érték
meghatározásakor a becsUltjövöbeni cash-flow-k egy olyan adOzás elötti diszkontrátával kerUlnek
diszkontálãsra ajelenërtékUkre, amely tUkrözi a piacnak a pénz idöértékére es azoknak az eszköz
specifikus kockázatokra vonatkozó becslését, amelyek nem lettek figyelembe véve a cash flow-k
becsléseiben.

A Társaság évente megvizsgálja, hogy van-e jeizés a korábban értékvesztett eszközök
ertekvesztettsegének megszünésére vagy csOkkenésére. Ha van ilyen jeizés, a Tãrsaság becslést
készIt az eszköz megtéruló értékére vonatkozOan. A korábban elszámolt értékvesztés visszaIrása
abban az esetben lehetseges, amennyiben az eszköz megtérUlö értékének meghatarozásahoz
használt becslésekben változás tOrtént az utolsO értékvesztés elszãmolãsa óta. Az értékvesztés
visszafrãsa csak olyan mértékben történhet, hogy az eszköz konyv szerinti értéke ne haladja meg a
megtérulO értéket es ne Iegyen magasabb anna! az értéknél, amely akkor lett volna, ha az eszközt
értékcsökkentik es értékvesztés nem kerUl e!számolásra Az értékvesztés këpzés és visszaIrás az
átfogojovede!em kimutatás ,,Egyéb müködési kOltség”, illetve ,,Egyeb müködësi bevétel” soraival
szemben kertil elszámolásra.

3.15. Céltartalék

lAS 37 szabalyai szerint céltarta!ékot kell megjelenfteni, ha a Tarsasagnak egy müitbeli esemény
következtében meglévö (jogi vagy vélelmezett) kötelme all fenn és valOszInü, hogy a kOtelem
teljesItésëhez gazdasãgi hasznokat megtestesItó eróforrások kiáramlásãra lesz szUkség, és a
kötelem osszegére megbIzhatO becslés készIthetô.

A céltartalékként kimutatott összeg a meglévâ kOtelem rendezéséhez a mérlegfordulonapon
szUkséges ráfordItásra vonatkozO legjobb becslés, figyelembe véve a kötelmet jellemzó
kockázatokat és bizonytalansãgokat. Amennyiben a céltartalék értékeléséhez a meglevo kötelem
rendezéséhez várhatóan sztikséges cash-flow-t használják, a céltartalék konyv szerinti értéke ezen
cash-flow-k jelenértéke.

Amennyiben a céltartalék rendezéséhez szukséges ráfordItások egy részét vagy annak egészét egy
másik fél várhatóan megtérfti, a követelés eszkOzként akkor kerül kimutatãsra, ha Iényegileg biztos,
hogy a Társaság megkapja a térItést és a követelés összege megbIzhatOan mérhetó.

A hátrányos szerzôdésekböl fakadó meglévö kötelmek céltartalékként kerUlnek kimutatãsra. A
Tarsaság akkor minösIt hátrányosnak egy szerzôdést, ha a szerzödés alapján fennãllO kötelmek
teijesItésének elkerUlhetetlen koltsegei meghaladják a szerzódés alapján vãrhatOan befolyO
gazdasagi hasznokat.

A várható jövôbeni kotelezettsegekre képzett céltartalék az ,,Egyéb müködési koltségek” soron
kerül bemutatásra.
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Az IFRS 9 szabályai szerint céltartalékot kell megjelenIteni a hitelnyüjtási elkötelezettségek

várható hitelezdsi vesztesëgére. A diákhitel ugyletekkel kapcsolatos céltartalék összege az

aktuáriusi model! alapjan kerUl megallapItasra. A céltartalék összcge, a ,,Hitelek után elszámolt

értékvesztés, céltartalék” soron kerUl bemutatásra.

3.16. Jegyzett tôke és egyéb tartalékok

A tôkeinstrumentum bármely olyan szerzödds, amely egy gazdãlkodO egysdg valamennyi

kotelezettsdgeinek levonása után a gazdálkodO eszkOzeiben maradó erdekeltséget testesit meg. A

Társaság által kibocsátott tökeinstrumentumok a kapott ellenértéken kerUlnek kimutatásra,

csökkentve a közvetlen kibocsátási koltségekkel. A tökeemelések a saját tOkében attól az idOponttól

kezdve vannak megjelenItve, amikortól a részvény ellenértéke követelhetö a részvényestöl.

3.16.1. Tb’kelartalék

A tökctartalék olyan, a részvényesek által rendelkezésre bocsãtott hozzãjãrulásokbOl all, amelyek

a tôke részét képezik, de nem minosulnekjegyzett tökének vagy ãzsiónak, mely az egyéb tartalékok

kOzött kerül kimutatásra.

3.16.2. Eredménytartalék

A tárgyévi, valamint az elOzö idOszakok nyereségeit, veszteségeit, valamint a szãmviteli politika

vãltozásainak hatását foglalja magãba.

3.16.3. Egyéb tartalékok

Az egyeb tartalékok foglalják magukba az MFB-tól felvett kedvezményes kamatozásü hitel kezdeti

valOs értékének és a tenylegesen folyOsItott hitel osszegénck kUlOnbözctét, mint täkejuttatást.

3.17. Allami támogatasok

A Társasãg az állami támogatasok elszãmolására es közzétételére, valamint az állami

közremüködés egydb formáinak közzétételére vonatkozO szabályokat, az lAS 20 — Allami

tamogatások elszámolása és az állami közremüködés közzététele standard elöIrásaival

osszhangban alkalmazza.

Egy olyan állami támogatást, amely mar felmerUlt rãfordItások vagy vesztcsegek kompenzálására,

vagy a Társasagnak jOvöbeli kapcsolOdO koltség nélkül adott azonnali pénzügyi támogatáskent

válik lehIvhatóvá, annak az idöszaknak a bevételeként kell megjelenIteni, amelyben lehIvhatOvá

válik

A Társasãg döntése alapján a bruttó bemutatást alkalmazza az eszközOkhöz kapcsolódO állami

tãmogatások bemutatása során, a.zaz elktilönItve mutatja ki halasztott bevételként, amelyet

amortizál az eszköz hasznos élcttartama alatt.

3.18. Szegmens informãciOk

Az IFRS 8 “Mtlködési szegmensek” standard eläIrãsokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a

jegyzett társaságok hogyan mutassanak be információt a müköddsi szegmensekról, valamint az

általuk elOállItott termékekröl és szolgaltatásokrol, földrajzi megoszlásukrOl a pénzUgyi

kimutatásokban. A standard alkalmazása akkor kötelezô amennyiben a gazdãlkodO egység

adOssäg- vagy tókeinstrumentumaival nyilvános piacon (hazai vagy ktilfZ5ldi tOzsdën, illetve

tözsdén kIvüli drtékpapIrpiacon, beleértve a hclyi és regionális piacokat is) kereskednek.
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A Diákhitel Kozpont Zrt. esetdben 2012 évtäl a kötött felhasználásü Diákhitel termék bevezetése
következtében 2 termék, a Diákhitel I és a Diákhitel 2 értékesItése folyik. Az üj termék aránya
2017 évben scm árbcvétel, scm eszkOz oldalon nem en el a I 0%-ot valamint a termékértékesItés
ffildrajzi eloszlása nem ad a Tãrsaság vezetése részére a dOntéshozatalhoz felhasználhatO
információt.

A Társasãg esetében 2017 évben cgyetlen azonosftott müködési szegmenshez tartozik a Társasag
teijes bevétele, eredménye, eszköze es kotclezettsege, Igy a szegmens informáciOkhoz kapcsolOdó
közzététel i kotelezcttsegtol eltckint.

A Tarsasãg által kibocsátott kotvények a szabályozott piaci kereskedelmi forgalombOl 2018.
november 9-en kivonásra kerLiltek.

A kotvények kivonásával 2018 december 31-en a Tãrsaságncm kOtclezett a müködési szegmens
szerinti bemutatásra.

3.19. A 2018. január 1-töl alkalmazott (ij IFRS standardok

A jelen beszámolási idOszaktól hatályba lépä, az IASB által közzétett és az EU által befogadott üj
es módosftott standardok es értclmezések, melyck nem módosItottãk a Társaság Számvitcli
politikaját

• IFRS 2 ,,Részvényalapü kilizetés” standard módosItásai — RészvényalapCi kifizetési
ugyictek besorolása és értékclése.

• IFRS 4 ,,BiztosItási szerzôdések” standard mOdosItásai — IFRS 9 PénzUgyi instrumentumok
es IFRS 4 BiztosItási szerzödések egyUttes alkalmazãsa

3.20. Uj standardok korai alkalmazása

A Tãrsaság a 2018. évi beszámolOjában nem élt az üj standardok korai alkalmazásának
lehetöségével, azok alkalmazását a hatályba lépésekor tervezi.

3.21. Meg nem alkalmazott üj IFRS standardok és értelmezések

Számos üj standard, standardmOdosItás és értelmezés meg nem hatályos a 2018. december 31 -ével
vegzödo évre vonatkozOan, és ajelcn pénzUgyi kimutatãsok elkészItésekor ezek alkalmazására ncm
kerUlt sor.

Az IASB által kibocsãtott és az EU által befogadott, de meg nem hatályos üj és módosftott
standardok es értelmezések:

• IFRS 16 LIzingek 2016 januãrjában adták ki, és a lIzingbe vcvä szãmãra a legtobb lIzing
esetében elóIrja a lIzinggcl kapcsolatos eszköz es kotelezettseg kimutatását. Az üj standard a
2019. január 1-jétôl vagy az azt követöen kezdôdO (izieti ëvekre hatályos, azonban a korábbi
alkalmazãs is megengedett, amennyibcn az tij árbevdtel standardot (IFRS 15 VevOkkel kötOtt
szerzödésekbôl származó árbevétel) is alkalmazza a tãrsaság.

Az IFRS 16 kczdeti alkalmazásának egyedi pénztigyi kimutatásokra gyakorolt várhatO becstilt
hatásai az alábbiakban kerUlnek bemutatásra. A standard 2019. január 1-i kezdeti alkalmazásãnak
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tényleges hatãsai ettöl eltdrhetnek amiatt, hogy az IFRS 16 szerinti üj számvitcli politikák meg
változhatnak a kezdeti alkalmazás dátumát is magaban foglalo elsö pénzugyi kimutatások

kozzëteteléig.

Az IFRS 16 a Iizingbevevök számviteli elszámolásaira vonatkozOan egyetlen modeilt vezet be,

amely alapján a lfzingbevevö a mogottes eszköz használatának jogát megtestesItö használatijog

eszközt, valamint IIzingfizetesekre vonatkozó kötelmet, vagyis lIzingkotelezettsdget j elenIt meg. A

lIzingbevevOnek elkUlönItetten kell megjelenItenie a lIzingkotelezettségre vonatkozó

kamatráfordItást és a használatijog-eszkozre vonatkozO értékcsökkenési leIrást. A lIzingbevevonek

emellett bizonyos események (peldául a lIzing futamidejének változása, a IIzingfizetéscket

meghatározo indexek vagy kamatlábak változãsa miatt a jövöbeli lIzingfizetesek változása)

bekövetkezése esetén üjra kell értékelnie a IIzingkotelczettséget. A lIzingbevevo a

lIzingkotelezettség ãtértékelésének összegët a használatijog-eszkoz módosItãsakéntjelenIti meg. A

standard megjelenItési kivételeket fogalmaz meg a rövid futamidejü lIzingekre és olyan lIzingekre

vonatkozóan, amelyck esetében a mögöttes eszköz kisértékü. A lIzingbeado elszámolãsa ajelenlegi

standard elöIrásaihoz hasonlóan történik, tehát a lIzingbeadOknak továbbra is pénzugyi vagy
operatIv lIzingkent kell besorolnia a IIzingeket.

Az IFRS 16 felvãltja a jelcnlegi lIzingekkel kapcsolatos szabályozásokat, vagyis az lAS 17

LIzingek standardot, az IFRIC 4 Annak meghatározása, hogy egy megállapodás tartalmaz-e

lIzinget értelmezést, a SIC-I 5 OperatIv lIzingek ösztönzó’k és a SIC-27 A lIzingjogi formaját

magában foglaló tranzakciók tartalmi megItélése értelmezést. Az IFRS 16 emellett az lAS I 7-ne!

széleskörübb közzétételi kovetelményeket is megfogalmaz.

A Társaság, mint lIzingbevevô’

A Tarsaság ij eszközöket es kOtelezettsegeket fog megjelenIteni a korábban operatIv lIzingnck

minOsItctt Ugyletei esetében. Korábban az operatIv IIzingfizetesek Iineáris alapon az eredmdnyben

kerUltek elszámolásra a lIzing futamideje alafl. Ezen !Izingekkel kapesolatos koltsegek jellcge az

IFRS I 6-ra történô áttérés következtében megváltozik, mivel a Társaság a hasznalatijog

eszközökre értékcsökkenési leIrãst, a lIzingkote!ezettségekkel kapcsolatban pedig kamatráfordItást

fog megjclenIteni.

A Tarsasag valamennyi eszkozkategoriájanal a szerzödések nem-lIzing komponensei elkülonItésre

kerUlnek, ezeket a komponensekct a Társaság továbbra is a felmerfllësUkkor számo!ja el

koltsegként.

A Tãrsaság a standard által megengedett nientesItési kivételekkel osszhangban (igy dOntött, hogy

a standard kovete!ményeit nem alkalmazza a rövid futamidejü lIzingek, valamint az olyan lIzingek

esetében, amelycknel a mogOttes eszköz kisértékü.

A jelenleg rendelkezésre áIIó informáciOk alapjan a Társaság várhatOan 527 millió Ft Osszegben

fog hasznãlatijog-cszkozt megjelenIteni, az üj elöIrások miatt pedig a lIzingkotelezettségek konyv

szerinti értéke várhatóan 527 millió Ft-tal fog növekedni 2019. januãr 1-jéve!. Az üj elôIrások miatt

az értékcsökkenési leIrás osszegeben 99 millió Ft növekedés, a lIzingkotelezettséggel kapcsolatos

kamatráfordItások esetében pedig 14 milliO Ft emelkedés vãrható a 2019. évben. A fenti osszegek

a Társaság bérelt irodaepuletével kapcsolatosak.

A Társaság IIzingbevevOkent az IFRS 16-ra történô átãlláskor nem rendelkezett pénzUgyi

Iizingekkel, ezért az IFRS 16 alkalmazásának nem Icsz jelentOs hatása ebben a tekintetben.
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A Társaság, mini lIzingbeadó

A Tãrsaság nem rendelkezik lIzingbeadOként lfzingUgyletekkel, ezért e tekintetben az IFRS 16-ra
történô áttérésnek nem várhatO jelentös hatása.

Attérés

A Társaság az IFRS 16-ot 2019. január 1-jén alkalmazza elöször, ës az áttérésre a módosftott
visszamcnôleges alkalmazás módszerét választotta, vagyis a standard elsô alkalmazásãnak
halmozott hatását a felhalmozott eredmény nyitoegyenlegenek kiigazitãsakéntjelenIti meg az clsó
alkalmazás idopontjãban.

A Társasag az IFRS I 6-ra tOrténO áttérés kapcsán az alábbi dOntéseket hozta:

- A Társaság az elsö alkalmazás idopontjában iijraértëke1i, bogy a szerzödés az IFRS 16
hatálya alatt lizing-e, vagy lIzinget tartalma.z-e.

- A korãbban az lAS 17 alapján operatIv lIzingnek minôsItett lizingek esetében az elsó
alkalmazás idopontjãban megj elen Itett hasznalatijog-eszkozt a lIzingkotelezettseggel
azonos értéken értéke!i, kiigazitva az adott lIzing kapcsán a pénzUgyi helyzetre vonatkozó
kimutatásban közvetlentil az eIsö alkalmazás idOpontjãt megelOzöen megjelenItett elöre
kifizetett vagy elhatárolt lIzingdIjak értékével.

- A Társaság a rövid futamidejü lIzingek esetében alkalmazza a standard által megengedett
egyszerQsItëseket. Az IFRS I 6-ra történö áttéréskor a hátralévô futamidö minden
eszkozcsoport esetében kevesebb, mint I év.

- A Társaság az elsô alkalmazás idöpontjában a használatijog-eszkoz értékelésénél nem veszi
figyelembe a kezdeti kozvetlcn koitsegeket.

• IFRS 9 “Pénzflgyi instrumentumok” standard módosItásai — Elótörlesztés jellemzök
negatIv kompenzációval — az EU által elfogadva 2018. március 22-en (hatalyba lép a 2019.
január I -eve!, illetve az azt kOvetöen kezdódö beszámolási idöszakokban),

• lAS 19 “Munkavallalói juttatások” standard mOdosItisai — ProgrammodosItas, -

megszorItás vagy -rendezés — az EU által elfogadva 2019. március 13-an (hatalyba lép a 2019.
január 1 -ével, illetve az azt követOen kezdödö beszámolási idôszakokban),

• lAS 28 “Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévô befektetések” standard
módosItásai - Társu!t vál!alkozásokban ës közös válla!kozásokban lévö hosszCi távü
érdekeltsegek — az EU á!tal elfogadva 2019. február 8-an (hata!yba lép a 2019. január 1-eve!,
illetve az azt követöen kczdödö beszámo!ási idOszakokban),

• Egyes standardok mOdosItásai - “IFRS-ek továbbfejlesztése (2015-2017 években)” —

Az IFRS Fejlesztési Projekt eredményeképpen az egyes standardokat érintôen (IFRS3, IFRS
ii, lAS 12 és lAS 23) történt módosItás, elsôdlegesen az inkonzisztenciák megszUntetése és a
magyarázatok tisztázása érdekében — az EU által elfogadva 2019.március 14-en (hatalyba lCp
a 2019 január I -ével, illetve az azt kOvetöen kezdödô beszámolãsi idôszakokban),
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• IFRIC 23 “Nyeresegado kezelésével kapcsolatos bizonytalanság” — az EU által elfogadva

2018. oktOber 23-an (hatalyba lép a 2019 január 1-ével, illetve az azt kövctôen kezdödö

beszãmolási idöszakokban).

Az IASB által kiadott és az EU által meg nem jováhagyott standardok es értelmezések:

• IFRS 17 BiztosItãsi szerzödések standard azzal a céllal készUlt, hogy következetes, elvi

megalapozottságü számviteli szabalyokat határozzon meg a biztosItási szerzödésekre

vonatkozOan — elOIrja, hogy a biztosItási kotelezettségek értékelése az (in. current fulfillment

value értékén történjen, emellett pedig egy egységesebb értékelési és bemutatási eljárás

alkalmazását frja do minden biztosItási szerzOdés esetében.
Az IFRS 17 standard az IFRS 4 ,,BiztosItási szerzOdések” standard és annak kapcsolOdó

értelmezései helyébe lép, és a 2021. január 1-jén vagy azt követOen kezdOdO idOszakokra

alkalmazandO. Korábbi alkalmazas akkor megengedett, ha a gazdálkodO az IFRS 15 ,,VevOkkel

kötött szerzOdésekbOl származó bevételek” standardot és az IFRS 9 ,,PénzUgyi

instrumentumok” standardot mar alkalmazza.

A standard alkalmazãsának a Társaság beszámolójãra való hatásának felmérése folyamatban

van.

3.22. Attérési közzététel

Az IFRS 15 2018. januãr 1-i alkalmazása nem eredmënyezte a Tãrsaság 2018. január 1-i nyitó

eredménytartalékãnak mOdosItását. Az egyéb müködési bevétel sorok tartalmazzák a tãrgyidOszak

vevOi szerzOdésekbOl származó, IFRS 15 alapjan szám(tott bevételeit.

A Társaság 2018. január 1-jével ãttért az IFRS 9 standardra az lAS 39 standardrOl, ami valtozast

jelent a pénzUgyi instrumentumok besorolására es megjelenItésére, valamint az értékvesztési

módszertanra.

2017. december 31-en az lAS 39 elOIrása szerint a pénzUgyi eszkozök a kölcsOnök és kOvetelések

kategóriába tartoztak. 2018.0 1.01-jén az elvégzett Uzieti modell és SPPI teszt alapján a pénzUgyi

eszközOk az IFRS 9 hatálya alatt amortizált bekerülési értéken kerülnek értékelésre.

A pénzUgyi kotelezcttségek esetében, a 2017.12.31-en lAS 39 szerinti egyeb pénzUgyi

kotelezettsegek kategoriába sorolt pénzUgyi kotelezettségek 2018.01.01 -jétöl amortizált bekerülési

értéken kerülnek értékelésre.

A tarsaságnál nincsenek eredménnyel szemben valósan értékelt, valamint cgyéb átfogO

jövedelemmel szemben valOsan értékelt eszkOzök ds kotelezettségek, nincsenek származékos

Ugyletek és nem alkalmaz fedezeti elszãmolást.

Az alábbi tablazatban kerül bemutatásra az eszközök 2017. december 31-i (az lAS 39 elOIrásaival

osszhangban IévO) zároegyenlegek és az üj számviteli elOIrások szerinti (IFRS 9 Cj értékelCsi és
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értëkvesztési elóIrásaival osszhangban Iévö), 2018. január 1-jei egyenlegek egyeztetesc. Ezekben
a táblákban a 2017. december 31-i (az lAS 39 elöIrásaival Osszhangban lévO) egyenlegek
módosftásra kerLiltek az tij ërtékelési és értékvesztési szabályok alkalmazása miatt, hogy Igy az
IFRS 9-nek megfelelôen 2018. január I -jei egyenlegek kerUijenek meghatározasra.

EszkUzök

PenzeszkozOk és penzeszkoz egyenertekesek
Diakhitelek

Biztositãsi dijkO.eteIesek

Egyêb kOeteIesek

Egyeb eszkozOk

Targyi eszkOzôk

Immateriális jaek

E&közök összesen:

Kotelezettséyek

Hitelintézetekkel szembeni kOtelezettsegek
Tnyeges adOkOtelezettsegek

Egyeb koteezettsegek

Celtartalékok

Kibocsätott crttények

Biztositástechnikai tartalékok

Halasztott adOkOtelezettségek

Kotelezettsegek összesen:
Sajat töke

Jegyzett töke es töketartalék

Eredménytartalék

Egyeb tartalékok

Sajattöke összesen

Az IFRS 9 átãllás kOvetkeztébcn értékvesztës visszaIrásra kerUlt sor, melynek oka, hogy a kezdeti
idöszakban 12 havi vãrhatO veszteség kertil elszãmolásra a korãbban lAS 39 szabályai által
alkalmazott teijes élettartamra vãrhatO veszteség elszámolãsa helyett. A céltartalék osszege az
IF RS 9 bevezetésével kapcsolatos vãrható hitelnyüjtási elkotelezettségre vonatkozik.

2017.12.31 Ertékeles 2018.01.01

229 0 229

226080 7300 233380
1585 51 1636

192 0 192
3 0 3

220 0 220

186 0 186
228495 7351 235846

183395 0 183395

8 0 8

577 0 577

0 226 226
31377 0 31377
3984 0 3984

620 0 620
219961 226 220187

2500 0 2500
-3999 7125 3126
10033 0 10033
8534 7125 15659
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4. Pénzugyi és biztosItási kockázatok kezelése

4.1. Pénzügyi és biztositási kockázatok általános bemutatãsa

A Tarsasag a pénzugyi eszközök és kotelezettsegek kapcsan, valamint a diákhitel szerzödések

biztosItási komponense miatt az alábbi kockázatoknak van kitéve:

• hitelezési kockázat

• biztosItãsi kockázat

• likviditási kockázat

• piaci kockázat

• elötörlesztési kockázat

Az alábbiakban bemutatásra kerUlnek a fent megnevezett kockázat tIpusokkal kapcsolatosan a

Társaság kockázatkezelési stratégiaja és folyamatai, valamint a Társaság töke-megfelelési

politikãja.

4.1.1. Kockdzatkezelési keretelvek

A Társaság tevekenysegevel egyUtt jar bizonyos mértéki kockázatvállalás, mely kockázatok

felmérése, értékelése, limitálása, elfogadasa és kezelése a Társaság minden napi operatIv

tevekenységének szerves részét képezik.

A Társasag kockázatkezelési tevekenysege, folyamatai ügy kerUltek kialakItásra, bogy azok

elösegItsëk a kockázati kornyezet változásainak folyamatos nyomon kOvetését.

A finanszIrozással kapcsolatos kockázatkezelés szervezeti keretei

A Diákhitel Kozpont finanszIrozãsi tevekenyéget az ALlamadossag Kezelö Kozpont segIti. A

finanszIrozási koncepcióban szereplö forrásbevonási alapelvek mentén a Magyar Fcjlesztési Bank

k5zremüködësëve1 kësztil a szoveges, illetve havi szinten számszerüsitett eves FinanszIrozási ten’,

melyet a Társaság Tulajdonosa mellett a PenzUgyminiszter is jóváhagy a mindenkori koltségvetési

törvény ërtelmében. A Társaság FinanszIrozäsi Bizottsága jellcmzöen havonta Ulésezik ës az

aktuális alaptevékenységi adatok, valam mt piaci korulmények figyelembevetelével dönt m inden

finanszIrozási tranzakcióról, a Tulajdonos és a Miniszter által a FinanszIrozási tcrvvel egyidejQleg

jóváhagyott eves kereteken belUl.

Belsö kontrollok rendszere

A Társasag a belsö kontrolijainak rendszerét a vonatkozó jogszabãlyok, illetve a Magyar Nemzeti

Bank a belsó védelmi vonalak kialakItásãrO) és mükOdtetéséról szólO ajánlásait figyelembe véve

alakItj a.

A Társaság belsö kontroll funkciOinak része kockázatkezelési funkciO, melynek célja annak

biztosItása, bogy a Társasãg a kockázatait megfelelóen azonosItsa, mérjc, és kezeije annak

érdekében, hogy a keletkezett kockázatok mértéke ne veszélyeztesse a folyamatos mUködést. A

hitelezési kockázat modellezése céljábOl a Tarsaság kUIsö, fliggetlen aktuárius szakértôt alkalmaz.

Amennyiben a Társaság által vállalt kockãzatok mértéke nincs osszhangban a strategiákban

foglaltakkal, a Vezerigazgato intézkedéseket hoz a kockázatok mrsék1ése céljábOl.
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4.1.2. Hitelezési kockãzat

A hitelkockázat azt a potenciãlis kockázatot jelenti, hogy az adOs nem teijesIti a fizetési
kotelezettsegeit, vagy nem idôben teijesiti azokat, vagy csökken a kOvetelések értéke az adOs
hitelminôsItésének romlãsa miatt. A Társaság esetében hitelezési kockázat elsôsorban a
diákhitelekböl, biztosItási dIjkövetelésekböl származik.

Hitelezési kockãzat kezelése

A diákhitelek és biztositási dIjköveteléseivel kapcsolatos hitelezési kockázatok elörejelzésére a
Társaság kQlsO, fuggetlen aktuárius szakértô által épItett hitelkockázati és biztosftásmatematikai
modeilt a!kalmaz. A modell a hallgatOi hitelrendszer historikus adataiból, egyeb demográfiai es
felsöoktatási adatsorokból, illetve a jövôre vonatkozó várakozásokra és elórejelzésekre
figye!emme! gy határozza meg az tigyfelek felé a hallgatOi hitel kamatában felszámftandO
kockazati prémiumot, hogy az a hitelezési kockãzatokból eredô várhatO vesztesegeket fedezze, igy
a hitelrendszer fenntartható módon mQködjin.

A hitelezési kockázatok kezelését részben a Társaság beszedési területe végzi, ahol a szoft behajtási
tevekenységgel érik el a nem megfeleloen fizetö adósokat. A jogszabalyban meghatarozott
feltételek bekovetkezëse esetén a Tarsasagnak jogaban all az érintett tigyfelek szerzödését
felmondani és tartozásukat az adOhatOságnak átadni, amikortOl fogva az adOk mOdjãra behajthatóvá
válik. Az adohatOság által beszedett osszegek a Diákhitel Központhoz kertilnek továbbItásra.

A modell szerkezete és rnzIkodése

A modell a véletlen események konvergenciája érdekében nem hasznãl csoportosItott
modeilpontokat, minden szerzödés külön modellpontként kerUlt kiértékelésre.
A modeilben sztochasztikusan, véletlenek alapján eldöntött pályát fut be minden modeilpont. Ez a
megkozelItés lehetövé teszi a szerzödésenkénti futást, illetve a megfe!elôen nagy futásszám mellet
ktilönbözô érzekenységvizsgálatok elvégzését is. A modell számolja a havonta várható
hitelkihelyezéseket, a visszafizetésekbâ! és a célzott kamattámogatásbol befolyO bevételeket, a
tülfizetésck visszatérItésët, a finanszIrozási koltsegeket és egyéb mflködési ktlltsëgeket, a
felmondott szerzödésekból megtérUlö osszegeket, valamint a mér!egtetelek (teijes hitelosszeg,
tartalékok stb.) vãltozásãt. Az Igy elörevetftett nyeresegek és vesztesegek segitségével
meghatarozhatO az értékvesztés mértéke, valamint az eves premium szint.

Az aktuáriusi model! végzi a biztosItãsi tartalék, valamint a hitelnyüjtasi elkotelezettsegek várható
hitelezési fedezetére képzendö céltartalék számItását is.

A nemfizetesi esélyelc hátralékosok vizsgálata

A mode!lek minden hOnapban minden mode!!ponthoz hozza rende!nek egy státusz á!!apotot, ami
más — a modelipont tãb!ában, vagy inputként megadott — parameterekkel egyUtt meghatározza, a
model!ponthoz kapcso!ódO penzaramokat az adott hónapban. A modellekben a szerzâdések a
következô ãllapotokba sorolOdnak: hitelkihelyezes alafl, törlesztésre var, törleszt— nem hátralékos,
hátralékos (csoportosItva a hátra!ék mértéke szerint), felmondott (behajtás vagy fizetéskonnyItés),
GYES, rokkantsãg, visszafizetett, elhalálozott vagy nyugdIjkorhatart elért. A modell fe!tételezi,
hogy minden státuszvá!tás a hOnap kozepén és minden pénzmozgãs a hOnap végén történik. Az
egyes állapotok közti átmenetek ajellegUk szerint lehetnek determinisztikusak, fliggetlenek, illetve
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sztochasztikusak. A várakozási idöszakból a törlesztési idöszakba valO átmenet determinisztikus,

azaz akkor következik be, ha az egyes idäszakok elöre meghatározott hosszãt elérte a szerzödés. A
halál, a rokkantság es a GYES státuszokba kerUlés valOszInüsege ugyanaz minden más, nem
elnyelö státuszbOl. Ezen átmenetek nagysága nyilvánosan elérhetO, teijes népességre vonatkozó,
de szakértôi becsléssel korrigalt statisztikák alapjãn került megállapItasra. A hátralékos állapotokba
és onnan felmondásba, illetve fizetö ãllapotba történó átmentek valOszInüségeit többváltozós
elemzéssel megallapftott átmenet-valószInüségek határozzák meg. Az egyes státuszok közötti

ãtmenet-valoszInuségeket a következó modeilpont parameterek határozzãk meg: a nem, a
jovedelem, a kor, a töketartozás, a tudományterUlet, a késedelemben töltött hónapok száma,
valamint, hogy mennyi ideje van az Ugyfél törlesztési státuszban.

Az alábbi táblázat a nem fizetés miatt az adott naptãri év során felmondott szerzôdësek arányãt

mutatja be az év elején torlesztési szakban lévö szerzOdések számához képest

2018. december 31. 2017. december31.

Diákhitel 1. 107% 1,30%

DikhiteI 2. 2,29% 3,40%

Az alábbi tãblázat mutatja be a Társasãg hitelezési kockázatnak való kitettsegét a beszámolási

idöszakok végén:

1-Jitelezési kockáat 2018. december31. 2017. december31.

PénzeszkOzok és pénzeszkoz egyenértékesek 478 229

Diákhitelek 249927 263100

BiztosftásidIjkövetelések 1556 1892

Egyéb pénzügyi eszközök 305 152

Hitel nyüjtási elkotelezettsegek 179 485 166 005

Hitelezési kockázatnak kitett eszközök
431751 431378

maximalis erteke december 31-en
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Ertékvesztés bemutatãsa

2017 év lAS 39 szerinti értékelés

Az alábbi tãblázat mutatja be a Tãrsaság hitelezési kockázatnak kitett állományãnak megbontasát
2017 ev végén, melyekre vonatkozón portfOlio alapon kerLilt az értékvesztés megallapItásra:

2017. december31.

Késedelmes‘,ern kesedelnies nern em kesedelmesHitele,esi kockazat . . .. . . ertekses,tett Osszesenerteks esztett atlornans erteksesztett allornans
aIIoinan

229 0 0 229
o 186258 76842 2631(83
o 1304 583 1892

157

PénzeszkOzok en pCnzeszkoz egyenértékesek
Didkhitelek

Biztositás d(jkdvetelesek

E8yêb pCnaUgyl eszkozok
HiteIezsi kockdzatnak tntett eszkbzbk
max(mális értéke december 31-en

152 0 0 —-

381 187562 77430 265373

Erlékveszlelt hilelek

A Társaság a diãkhitelekre és biztosItási dIjkövetelésekre nem szerzOdésenként, hanem
meghatarozott mOdszertan alapjan kepzett portfoliOcsoportokra, azaz portfoliO alapon számIt
értékvesztést.

Ertékvesztés számItáshoz alkalmazott mOdszerek bemutatása

• Ervényben lévO’ szerzô’dések értékveszrése:
a) Azon szerzOdések esetében, amelyek az értékelés pillanatában az alábbi

kategOriákba sorolható:
- FolyOsItãs alatt és törlesztésre váró szerzödések,
- Torlesztés alatt álló nem hátralékos szerzOdësek,
- Legfeljebb két hOnap hãtralékban lévö szerzOdések,

Az értékvesztés összege megegyezik a magyar számviteli beszãmolO szabalyai szerint
kepzett céltartalék és a biztosItãstechnikai tartalék kUlonbozetével. A magyar
szãmviteli beszámolO szabalyai szerint képzett tartalék számItása: A várható
vesztesegek, valamint a várhatO pénzáramok effektIv kamatlábbal számItott
jelenértékének kUlönbözete.

b) Az értékelés pillanatában legalãbb három hónap hátralékban lévO szerzOdéseket
igy tekintjUk, amelyeknél objektIv bizonylték all rendelkezésre az êrtékvesztés
tënyére vonatkozOan.

Az értékvesztés összege a fennãllO hiteltartozás valamint a várhatO pénzáramok
effektIv kamatlábbal számftott jelenértékének különbözete. Az effektIv kamatláb a
hitelkamatláb csökkentve a biztosItási kockázatokra vonatkozO kockázati
prémiummal.
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• Felmondoit szerzó’dések értékvesziése:
Azon szerzôdések esetében, amelyek az értékelës pillanatában az alãbbi kategoriakba sorolható:

-részletfizetési kedvezményt kapO adOsok (fizetëskonnyItési megallapodas),

- NAV részére átadott szerzödések,
-egyeb felmondott szerzödések (várhatóan NAV átadäs, vagy

fizetéskonnyItési megallapodás)

A felmondott szerzödések értékvesztése a mar megszünt szerzödësekból adódó

megtérUlések elmaradását tartalmazza. Ennek számftása szintén a várható pénzaramok

a feriti effektIv kamatlábbal történô diszkontãlãsával, illetve az Igy kapott jelenérték és

a tartozások kUlönbözetének kiszámftãsával történik. A modell a várható cash-flow-k

meghatározása során figyclembe veszi a szerzôdës felmondása óta eltelt idöt és a

felmondáskori tOketartozás nagyságát.

Az alãbbi tãblázat mutaUa be a Társaság által 2017 évben elszámolt értékvesztést
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2018 év IFRS 9 szerinhi értékelés

Stage 1 értékvesztés számItás

IFRS 9 szerint amennyiben a pénzügyi eszkOz hitelkockázata a kezdeti megjelenestol a beszámoló
fordulOnapjáig nem nOtt jelentOsen 12 hOnapos várható veszteségre kell értékvesztést számItani,
azaz a 12 hOnapon belUl bekövetkezö ,,default” esemënybol fakadó, a teijes tartamra számItott
várhatO veszteségre.
A ,,default” a Diákhitcl Kozpont definIciója szerint a 90 napnál nagyobb késedelembe kerUlést
jelenti.

A diákhitelekre és biztosftási dIjkövetelésekre nem szerzödësenként, hanem meghatározott
módszertan alapján képzett portfolió-csoportokra, azaz portfólió alapon szãmIt értékvesztést.”

Stage 2 és Stage 3 értékvesztés számItás

Az élettartam alatti várható hitelezësi vesztesëg a pënzUgyi instrumentum várhatO ëlettartama alatt
lehetseges nem telj esItési eseményekbol eredö várható hitelezési veszteség.

A Stage 2 és Stage 3 csoportok kezelése kOzötti kUlonbseg az értékvesztés képzés során elszámolási
szinten jelentkezik az IFRS 9 elvárásai szerint, modellezési szempontból nem kUlOnbözik a két
csoport. Etmek megfelelôen a Stage 2 és Stage 3 csoport értékvesztésének szãmItása azonos módon
történik.

A Stage 2 és Stage 3 státuszban Iévö diákhitel és biztosItási dIjkövetelésekre IFRS9 elöIrásainak
megfelelöen teijes élettartamra vonatkozO várható veszteséget számolunk a kovetkezoképpen: az
értékvesztést egyes portfoliOcsoportokra a fennãlló hiteltartozás valamint a várható pénzáramok
effektfv kamatlãbbal számItott jelenértékének kUlOnbözeteként számItjuk. Az effektIv kamatláb
ebben az esetben a hitelkamatláb csökkentve a biztosItási kockázatokra vonatkozO kockázati
prémiummal.

A Társaság 3 hónapban állapitotta meg azt az idótávot, melyet a korábban bedölt szerzOdésnek
nem bedölt állapotban kell töltenie ahhoz, hogy gyOgyultnak tekinthessUk.
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Az alábbi tOblázat muta(ja be a Társaság által 2018 évben elszdmolt értékvesztést

2018. december31.
D;2k6rcl I DiákhilcI 2 Osr,.nsscn

Drakirilelek Onrlrn crrrk
. EIr/•)nioIt

;• 2nék 6oct16 2516k
EIr,aerolt

Neltri rirnrik Oratrri 046k
. Elsárnolt

\C1I érték
crlckneratcr crtekccrztcr crtnkvcrztcs

STAGE I 152371 1549 150831 25385 166 25219 177756 1706 17601

Fnlrnannsn86innnrlbhnrrth.rn.inrriccrcvarnr,cr,Idcrck 30440 95 30341 16428 31 16393 46960 530 46735

TOrbsatêrrnkolale,crr ncnilItrnlrkna. ‘ag’ rlrInnrr) aeanoconlI rccraldc,ck 113 903 1 193 112 790 8 501 614 8 387 122 444 1 307 121 177

TOrbnzaésrn kornrrnan; 1-1) nap klrrnkktnn Sr I rrcr/Idcncl 2 949 252 7 696 456 12 433 8 404 269 0 135

STAGE2 17676 2458 15218 3469 264 3204 21144 2722 18422

Fn)cSn)t4s cIa)). ran; inIrnrdlnlO. lOrSr/rnnre also r,crcnjirck 2 234 283 2 111 2 163 44 2 119 4457 227 4 23u

10r6,rrtOsrn knrelnanrr ncnrharrnliknr. a an; rnrSnnOsl r/Innlnbnh) arnre)dnank 1 549 SE 391 9 0 9 1 055 58 1

TnrIcr4OrrnkOIcIn/nI 3)-connphnnalrkhan )erlrn,rnldlank 8989 1291 7698 612(1 112 688 9789 1403 1306

nrknccnarnklraknctr6)-9)naphannSksan kcOarnrcidesnk 5344 926 4418 496 198 308 5840 1034 4906

STAGE3 49178 23686 25527 1849 649 1204 51027 24301 26726

Tnrkrriosrc knrnkccrr 91.12’) nap hSrrnkkban Sal ranarldlank 4449 316 3 493 341 78 267 4 794 1 034 3760

I/rlnacrcrrc kOickoil 121-15’ nap lannicklan )c’l a,craldc,nk 3 398 658 213 197 54 143 3581 912 2673

Torkrarc,rn knrcSaao )5I-18’naplalraklban k’n.,a.rnra;dcnk 2 609 735 187 152 37 91 2 741 772 1999

1nrk;riinrnknrr,S,n)r l9I-Sat)napbalnr)nklan Snlnaarar)dnrck 9399 3672 5722 600 227 373 9999 3899 6101

[Orkanancra knInSncn SgabSs 76) nap har,nkkhnn Sal an,rn6dOsnk 4959 2 255 2734 264 110 154 5 223 2361 2059

Mcgna)nI n/rn i/nd/n/I anrthdinck 24 374 16101 9194 311 139 172 24685 15 319 9 366

Sgpenlegdecemberll-én 219225 27654 191571 36702 1075 29627 249927 29729 221198

DidkhiIcI I D19666c1 2 GIna/ran

Btzonnitásr drjkbretrlérek
9 1765

EIr,amol
NcttOaiallk OrnIrO eridk

- Elm
N/ItO 61161 OrnttO OrtOk

EIna.nnolr
5 6o6k

crick; crater crtnkrcnatcr crtckrnnarcr

STAGEI 1086 11 899 18 0 19 1824 11 5019

lab nnaarakracncrn)nhnnakmI ,/rkNarcarcal6ancrclnjcrck 155 1 154 15 0 15 170 5 169

Tdrleannrnc kalakrnn n/n; hlrr$4aa, aag /4cc/ca) r/)nc)cScll rnrX’ddck 788 8 780 3 0 3 791 8 783

Tarknrnlarnkntnkrnn ).5(naphllra)ckban hnao rrnrlsdccck 63 2 61 0 0 5 63 2 61

STAGE2 133 20 511 4 0 ‘ 137 20 117

Fnk-Onldanta().ncrn)b)aonlharS,)nrkrnOnrcr-thtnnnrcliOack 15 1 1 3 6 3 14 1 13

InrlrnrnOrrn klrckran nnrnhInalckns. rag; )/rSnrnns) c/Inc)cle)6 arnra)Insck 10 1 9 0 0 0 10 1 9

1arkrrnnarckrnckzc/ 31-6/nap Sannkkban Sal aacrandnank 69 19 59 I 5 1 70 10 6

Tnrba/Oarc knickacrr 6)-SO nap harrnSkkan las aanaaddcrck 43 8 3 0 8 8 43 8 35

STAGE3 393 180 213 2 0 2 395 188 218

TarSn/crrn 50/Inn/sr 5I-)2)naphnnnlckban kid orn)dcnck 35 6 27 6 5 ) 35 8 27

TlrkanrcrrnllrcSndI )2)-Iinnapha)rn)c6)nn k,la.oraOdcck 25 7 22 0 0 0 29 7 22

Tarkrnrearnk/IckrnII )91-)6/nnp harrakikban 051 aanri’dcrck 23 6 17 0 0 0 23 6 17

forSnnOrrn k/rckirnn 181-33) rap hannkl3ran Sc) arnra)dcack 95 33 53 1 0 1 87 33 54

T/rkcnlIrrn k/I/S/dr krgn)Ihh 361 nnp hIrnlckhrn 6/nO nrnrnOdcack 47 22 25 6 0 5 47 22 25

taingra4nrnnnr rnndcrnrr nrnra6drack 173 154 68 1 5 1 174 554 2

Ogyenlegdenembe,31-en 1838 211 1121 24 0 24 1556 211 1345

Diákh)teI Ogytelekkel kapnnnlaios kOnetnlOr denemtrersl-en 220 757 27865 192832 30726 1075 23651 251403 28840 222 543

Az elszámolt értekvcsztés alakulását szemlélteti az alábbi tãblázat:

Ertékvcsztés mozgástábla Diákhitel I Diákhitel 2 összesen

Nyitó egyenleg 2017. január 1-jén 40 928 741 41 669

Tárgyévi értékvesztés 0 0 0

Tárgyévi visszaIrás -4 291 -51 -4 342

Zâró egyenleg 2017. december 31-en 36 637 690 37 327

IFRS9 átállás hatása -7 222 -129 -7 351

Nyitó egyenleg 2018. január 1-jén 29 415 561 29 976

Atsorolths stagek közott -1 726 870 -856

Ertékvesztés nettá OjraértékelOse 0 0 0

Keletkeztetésbôl és vásárlOsból származO 10 12 22

Kivezetésbdl származá csokkenés -894 0 -894

Az értékvesztési számla IeIrásokbOl szárm -782 0 -782

Korábban IeIrt osszegek elszámolt megtér’ 0 0 0

A becslési módszertan aktualizálásábOl sz 1 842 -368 1 474

Záró egyenleg 2018. december 31-en 27 865 1 075 28 940
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A felmondott szerzódésekre az értékvesztés aránya az alábbiak szerint alakult:

ev I
2018

2017

Diákhitel 1

62,3%

66,6%

Az alãbbi táblázat mutatja be a Társasag által a Diákhitelek hitclnyüjtási elkotelezettségre
elszámolt céltartalék értékét a beszámolási idäszakok végén:

201 december31.
HeIojtái Dj.ikhitel I DäkhiteI 2 Osszesen

eIkoI,etteg Brutló érték (éItartItk BruElO érttk Ctltartalék BruttO trtek (tlartalék
STAGE1 82833 1 50473 0 133306 1
STAGE2 10602 218 4310 39 14912 257
STAGE3 27730 0 3537 0 31267 0
Egyenleg

- 121165 219 58320 39 179485 258december 31-en

2017. december31. IFRS gátállás hatása
HiteI,r,ñ1tasi DiHhiteI I Di3khitel 2 Osszesen

eIkorIzetég BruttO trttk (éltartaltk BruttO 4rttk (eltartaltk BruttO t rttk (tltartaltk
STAGE1 83315 1 41765 0 125080 1
STAGE2 9532 196 3217 29 12749 225
STAGE3 26287 0 1889 0 28176 0
Egyenleg

119134 197 46871 29 166005 226december 31-en

Az elszámolt céltartaLék alakulását szemlélteti az alábbi táblázat:

Céltartalék mozgástábla Diákhitel I Diákhitel 2 összesen
Nyitóegyenleg20l7.januárl-jén 0 0 0
Tárgyévi céltartalék képzés 0 0 0
Tárgyévi visszaIrás 0 0 0
Záróegyenleg2ol7.december3l-én 0 0 0
IFRS9 átállás hatása 197 29 226
Nyitó egyenleg 2018. január 1-jén 197 29 226
Tárgyévi céltartalék képzés 22 10 32
Tárgyévi visszaIrás 0 0 0
Záró egyenleg 2018. december 31-en 219 39 258

Diákhitel2

44,6%

49,7%
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4.1.3. Bizlosftósi kockázal

BiztosItási kockázat kezelése

A Diákhitelek kamatában felszámftott kockázati premium fedezi a hallgatOi hitelben, mint

termékben foglalt implicit biztosItási kockázatokat is. Ilyen biztosItási jellegü elem az ugyfelek

elhalálozása esetén tOrténö hitelleIrás, vagy a nyugdIjba vonuláskor, végleges rokkantságkor

történö hitelelengedes. A kockázati premium becslésére szolgalo aktuáriusi modeLit kUlsó,

fuggetlen aktuárius szakértO fejleszti és müködteti, s ebben a biztosItási kockázatokat a hitciezési

kockázatoktOl elkulonItve veszi figyelembe. A kockázatok számItásához a halandoság, a

rokkantsági adatok, a nyugdIjazasi adatok figyelemmel kIsérése és elemzése a modeilben

megvalOsult. A biztosItási elemmel kapcsolatban a modell számItja a biztosItástechnikai tartalék

értékét.

BiztosItãstechnikai tartalékok számItãsa

A biztosItási kockãzati események bekövetkeztekor fellépô veszteség tekinthetô biztosItási kárnak.

A tartalék az összes ervényben lévó szerzödésre kerül számItásra. A tartalék számItásakor a

ráfordItãs oldalon figyelembe kell venni a Diákhitel koltségcinek a biztosItási kockázatokra esó

részét is. A kockázati felár ezekre a kockázatokra számftott része pedig a biztosItás nettó dIja. A

bruttó dIj a ncttO dIj növelve a koltségfedezettel. A koltsegfedezet a kamatfelãr koltsegfedezeti

részének a biztosItási és a nem biztosItási kockázatok közötti arányos felosztása, feltételezve, bogy

a koltsegek es koltsegfcdezetek azonosak. A biztosItástechnikai tartalék egyenlo a ráfordItások

forráskamaton szãmolt jelenértékének és a dijak forráskamaton számolt jelenértékének

különbözetévcl. A biztosItási tartalék szãmItása számos feltételezésen alapul.

Didkhitel 1.

Kockázatok niegoszlasa 2018. II. felés 2018. I.félé, 2017. II. félév 2017. I.félév

Halálozás

R k k ants é g

N yu g d ij
Bi:,iI.cI k,ickó:ai uss:csen

Nem tizetés

I’ CU 511 gii k c k a; iii i, i .; c s en

O ssze sen

Ditkhitel 2.

Kockázato k m egoszlasa

H ala lo zá S

Rokkantság

N y u g d

8hz/a sIlas, kacká;ai öss;esen

Nem fizetés

I’ é a ; 11 g ii k a e k a; a / ii s; e s ci,

O ssze sen

A biztosItási kockázatok között a fentieken ti:iI cgyeb elérési kockãzat nem szerepel. A biztosItási

kockázatoknak nines semmi lyen j elentOs ismert koncentrációj a.

424% 6,06% 6,06% 7,84%

6,53% 8,80% 8,80% 10,33%

1,08% 1,60% 1,60% 5,20%

11,85% 16,46% 16,46% 23,37%

88,15% 83,54% 83,54% 76,63%

88,15% 83,34% 83,54% 76,63%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2018.II.félév 2018.I.félév 2017.Il.félév 2017.l.féléy

3,02% 3,64% 3,64% 3,56%

3,61% 5,08% 5,08% 6,26%

0,14% 0,17% 0,17% 1,76%

6,77% 8,89% 8,89% 11,58%

93,23% 91,11% 91,11% 88,42%

93,23% 91,11% 91,11% 88,42%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Az alábbi táblázatok tartalmazzãk a finanszIrozási kamatra, a müködësi prémiumra és a
bérinflációra valO feltételezéseket a számItãsoknál:

2019 2020 1021 2022 2023 2024 2025 2026*
0.80% 131% 184% 2.40% 2.85% 30% 346% 3,53%
1.08% 1.20% 1.30% 1.38% 1.44% 1.02% 1 58% 1.58%
4,70% 4.58% 4.44% 4.21% 4.21% 421% 4.21% 4.21%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026+
0.80% I 31% 1.84% 2.40% 2.85% 3.19% 3,49% 3,53%
1.12% I 25% 1.30% 1.38% 1.44% 1 52% 1 58% 1.58%
4,70% 4 56% 4.44% 4.21% 4.21% 4,71% 4,21% 4.21%

2018 2019 2020 2021 2022 2623 2024 2025 2026”
081% 086% 1.61% 2.11% 2.55% 2.67% 3.16% 3.46% 354%
1.12% 1,20% 1 20% 1.20% 1.10% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%
4.96% 4.40% 4.39% 3,59% 3.59% 3.50% 3 59% 3.58% 3.54%

Az érvényben lévô’ szerzó’dések értékvesztésének és a biztositásiechnikiii tartalék számItásához
használtfeltetelezesek a Diákhitel 1 és a Diákhitel 2 esetében:

• A minimálbér értéke 2018-ben a 430/2016. (X1I.15) Kormányrendelet alapján a
teljes munkaidôben foglalkoztatott munkavállalO részére megállapItott szemelyi
alapbér kOtelezO Iegkisebb összege 138.000 Ft. A modellezés során a cash-flow
projekció elsö napját megelozo év oktOber 3 1 -en hatályos minimálbér kertilt
alkalmazásra melyet a Hallgatoi hitelrendszerrOl szOló 1/2012. (1.20)
Kormányrendelet szabályoz. Az elOzö év elöIrásai alapján ennek értéke a 430/2016.
(X1l.15) Kormányrendelet alapjan 127.500 Ft. Az alkalmazott minimálbér
feltételezés a 2017. ev végi tartalékoláshoz használt feltételezésekhez képest 8,2%-
kal nôtt.

Behajtási ráta: A felmondott szerzödések behajtási, befizetési tapasztalatai alapjãn
kertiltek meghatarozasra az erre vonatkozó feltételezések a Diákhitcl I ãllományra
vonatkozOan. A felmondott szerzôdések töketartozás alapján kertiltek
csoportosItásra (alacsony, közepes, magas). A behajtãs várhatO sikeressege ftigg a
felmondás idopontjãtOl is. A 2011. évben elfogadott jogszabály-mOdosItás
eredményeként a hallgatói hiteltartozãsok behajtására addig rendelkezésre álló 5
eves keretidöszak meghosszabbIthatovã vált vegrehajtasi cselekmenyek ismétlOdô
foganatosItása révén akár korlátlan ideig. 2018. ëv végén a felmondott
szerzödésekre szárnItott behajtási rãták a Diákhitel Zrt. és az MKK Magyar
Követeléskezelö Zrt. kOzOtt 2018. decemberében Iétrejött szerzôdéses ár alapján
kertiltek megál lapItasra. Az érvényben Iévö szerzödések értévesztése töketartozási
csoportonként 61 %/57%/52%.
2017. ev végén számItott behajtási ráták 62%/62%/51% voltak. Ezek a behajtási

rátãk kerUltek alkalmazásra a Diákhitel 2 modell esetében is.

• A halandósagra vonatkozó becslések a 2013-es nephalandOsagi tábla alapjan
készültek. Elemzësre kertilt a Diákhitel 1 allományában tapasztalható és a
néphalandosági tábla szerint várt halálozási tapasztalat eltérése. A kapott

DiOkhitel I.

2018. deoensber 31.
FlnansIirozOs, kamat

Mdk0doo pIOflSIUfll

BérinfIciö

OiOklriteI 2.

2018. decer8b6r 3!.
FrnancoIooasr 6am 46

M4kodési premIum

80 rlnfIOciO

Diákhitel 1.

201’. drrenrber 31.
Fr nanstkozOsr kamar

MäkOdOsi pre.rriram

BCrinIIäi6

Did Oh 181 2.

2017. olecerrrhrr 31.
Frnanszir926si kamat

M5kodé4 prCnrram

BCIiflfIáIió

2018 20I9 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
081% 0.86% 1.51% 2.11% 2.55% 2.87% 3.16% 3,46% 3 54%
0.97% 1 20% I 20% 1.20% 1.20% 1,29% 1,20% 1.20% 1.20%
4 96% 4 40% 4.38% 3.59% 3.59% 3.09% 359% 3.59% 3.50%
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eredmenyck alapján korcsoport valamint ncm függö módosftO faktor alkalmazására

kerü!t sor a tartalék meghatározásakor.

• A rokkantsági adatoknãl az országos adatok figyclembevetelével készU!tek,
valamint a Diákhitel 1 ál!ományãban tapaszta!t elemzések a!apján módositó faktor
kertilt alkalmazásra.

• Egyösszegü visszatizets valoszInusége: Az egyosszegü visszafizctés

va!oszInusége a Diákhitel I állományi adatai alapjan a státusz és a fennmaradO
kolcsön osszegenek fliggvenyeben kertilt definiálásra, külön meghatározva a
visszafizctési és hátralékos státuszü szerzödéseket.

Az a!ábbi táblázat tartalmazza az ãrazás során készItett es haszná!t feltételezésekkel

megegyezö tapasztalati adatok alapjan származtatott valoszmnüsegeket.

A fo!yósItási és a tör!esztës elötti szakaszban az egyosszegQ visszafizetés valoszInusege 0.

Egyosszegd visszafizetes valószInusége

Diákhitel I. - Diákhitel 2.
To rlesz1O alatI

forlesztes alati leo [latralekos 1-latralekos

KOIrsOn Osszege (I-ft F) szerzndOsek szerzudések
szerzodések

szerzodesek

2018.december 31. 201’.decernber 31.

0 - 500 000 17,08% 11,34% 17,47% 9,67%

500 001 - 1000 000 6,81% 3,63% 7,13% 3,20%

1 000 000 - 1 500 000 3,57% 1,97% 3,76% 1,94%

1500001 - 2000000 2,12% 1,21% 2,28% 1,16%

2000001 - 1,09% 0,60% 1,18% 0,63%

• Az elôtörlesztés valószInüsëge és mértéke: Az elötörlesztés mértékét a rendszeres

idöközönként történö visszafizctds osszegenek százalékában határozza meg a
model! és feltdtelezi, hogy évente egyszer történik. A becslés a Diákhitel I
a!lományi adatai alapján késztllt.

Az elôIrt eves kötelezö tör!esztési osszeg nagysaganak fliggvenyében e!térö mértékü és

valoszmnüsegu elôtör!esztés vãrhatO, a rendelkezdsre á!ló informáciOk a!apján az alábbi

fe!téte!ezéseket a!ka!mazta a model!:
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El6törlesztEs valószin(isége

Didkhitel 1. - Diókhitel 2.

2018. december 31. 2017. december 31.

.-Iées tdrlesztés
.-z ews ldrIeSztes

osszegenek floirt
Eloirl Iorlesztcosszeo Elctorlesztes .., .. .. i]otorlesztes osszegenekTi1xis . . szazalekaban az Eorlesiluosszeg

r1Igvsaga s.aloszinusege .. . salosziniisege szazalekaban azeI,,torles,tes nagssIa
elctdrleszles nag%saga

nao 4% agil

Alacsony 0 - 100000 4862% 49,55% 0 - 100000 49,62% 55,15%

Közepes 100001 - 200000 49,61% 23,26% 100001 - 200000 49,69% 24,43%

Magas 200 001 - 48,55% 12,86% 200 001 - 50,30% 13,98%

Kezdeti jövedelem: A kezdeti jövedelem adatok az aktuárius által készItett
elemzësen alapulnak, amely az Orszagos NyugdijbiztosItasi FöigazgatOsãg 20 14.-
ben elkëszItett jövedelem adatbázisa alapjãn készült. Minden szerzödéshez
vé1etIenszer(en kertil hozzãrendelésre a nemének és tanulmányainak, valamint a
feltételezett jövedelem kategOrianak (pesszimista, átlagos, optimista) megfelelö
kezdeti jOvedelcm. A kezdeti jövedelem évröl évre a szerzOdö korátOl fliggo
béremelési faktorral emelkedik. A tapasztalati jövedelemadatok visszamérése
szUksegessé tette egy tij jovedelemkategoria — inaktIv — bevezetését. Az inaktIv
állomány jövedelme a modeliben a törlesztés során mindvegig az aktuális
minimálbér alatt marad. Továbbá bevezetésre került a kezdeti jövedelem tábla
értékkövetése.

KorfüggO bérnövekedés: A kezdö fizetés és a bérnövekedés ftigg a
tudornánytertilettôl, a hitelfelvevö nemétöl és korától. A kezdö fizetések az országos
Nyugd ij b iztosItási FöigazgatOsagto 1 származO adatok alapj an kerti itek
meghatározásra. A szerzödéshez véletlenszerüen feltételez egy karrierutat nielyhez
évente egy fizetésemelési faktor tartozik.

A tartalék érzékenységvizsgdlata:

A tartalékot Ieginkabb befolyásolO feltételezések megváltoztatasanak hatásainak elemzését,
az alábbi tãblázat szemlélteti.
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ErzékensOg asgál at. b osit6s( tarta(ékszm itâsokra

2*8. 4,m%, 31.

Módosilott
Eredetz Felteleleze* Tartalek

felletelezes

2 901

A B iztosItástechnikai tartalék erzékeny a reálbér-növekedésre. halandoságra, rokkantsãgra
vonatkozó feltételezësek megvaltoztatására, mig a behajtási rátára vonatkozó feltételezés kevéssé
befolyásolja a tartalék szintjët. A kockázati premium mértékének megváltoztatása is jelentôs
hatással van a tartalékszintre.

Az árazás erzekenyvizsgãlat esetében az évi árazási fcltételek alkalmazásával készUltek a
szämItások, mely alapvetöen a gazdasági feltételezésekben (reálbér-növekedés, forraskoltség,
m(ködési koltség, késedelmi kamat) ktilönbözik az év végi tartalékolások feltételezéseitöl.

A biztosItástechnikai tartalék mértékét a felszámItott kockázati premium szintje is befolyasolja,
melynek alakulásãt az alábbi táblázat szemlélteti:

kamatperiódus

2017.0101-2017.06.30

2017.07.01-2017.12.31

2018.01.01-2018.06.30

2018.07.01-2018.12.31

D(sil*hitel 1.

Alapfeltételezésekkel

Eredeti
vattozas -

Feltetelezes

2*17. ,Iscemlr 31.

MOdositolt
Tartaték

feltétetezés

3965

véltoz/ts

Halanddslg (a néphalandosdghoz képest) korcsoportonkerzt’
.10% 2 957 1,93%

90%
80% 3 815 -3.78%

-10% 2 767 -4,62% 180% 4 125 4,08%

Rokkantság (az orszagos adatokhoz kdpest) korcsoportonként’
*195,6 3802 4,86% 60% 3 724 -6,08%

-10% 2 723 -6,14% 30% 4 184 5,52%

Reálbernovekedés
-1% 3 103 9,72% -1% 4629 16,75%

*1% 2 668 -8,03% *1% 3490 -11,90%

Behajtae rdla felr,soodott szerz6désekre MKK stercédés alapjan
62%/58%/53% 2 898 -0,10%

6256/6274/51%
61%/61%50% 3 965 0.h

60%/56%/51% 2855 -1,5996 63%/63%/52% 3965 0,233%

Koekàz,t prémisrm 344%
-0,1% 2955 1,86%

,,,
0% 4053 2,275,3

*0,1% 2793 -3,72% - 3% 3891 -1,8756

Forzaskoltség
-1% 2648 -8,72% -1% 3387 -14,595,3

- *1% 3 269 12,69% 1% 4862 22,62%

Arazas 3273 12,82% 4693 18,36%

2018. ,6censtr 31. 2017. ,6ceo1or 31.

Diákhitet 2 Eredeti Fettételezés
t005jt0t1

Tarlalék ssiltozds
Eredel, .lo(tosito2t

Tik sdltoz,6s
feltetelezes Fe lIe telezes feltelelezes

Alapfeltételezésekkel 95 19

HalandOság (a néphalarrdôsághoz képest( koresoportooként’ *13%
116 22,11% 80% 8 -57,89%

89 -6,32% 180% 32 68,42%

Rokkantsãg 02 orsaágos adatokhoz képest) korcsoportorrként
.10% 109 14,74% 60% 1 -94,74%

-13% 70 -26,32% 80% 37 94,74%

Reálbérnooekedés
-1% 111 16,84% -1% 34 78,95%

*1% 78 -17.895,3 *1% 15 -21,05%

Behajtási ráta felmnrrdott szer,oidésekre MKK szerzödés alapján
62%/53%/53% 94 -1,05%

62%/62%/S1%
61%/61%50% 19 0,6014

60%/56%/51% 91 -4,21% 6356/6354/52% 19 0,80%

Kockázal prénriorso 1,45%
-0.1% 125 31,58%

1,51%
-0,1% 15 84,21%

*0,1% 66 -33,53% 0,1% 5 -73,68%

Fcrrdskolt*ég
-1% 111 16,84% -1,954 36 89,4756

. *1% 30 -15,79% 1,0% 15 -21,05%

Arazas 175 64,21% 85 347,37%

kockázati premium mértéke

Diákhitel 1 Diákhitel 2

0,97%
0,50%

0,50%

0,64%

1,08%

1,51%

1,41%

1,45%
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4.1.4. Likviditási kockázat

A likviditási kockázat annak kockázata, hogy a Társaság nem tudja a fizetési kotelezettségeit
határidöre teijesIteni.

A haflgatOi hitelrendszer finanszfrozásãban, az adosság portfólió menedzsmentje során számolni
kell az ün. ,,megiijftási kockázattal” is, amely a lejárO hitciek és kotvenyek visszafizetéséhez
szflkseges források hozzáferhetoségebol adódik. A nem megfelelóen kezelt megüjItãsi kockázat
konnyen vezethet likviditási problémákhoz, de kamatkockazatot is hordoz magában abban az
esetben, ha a finanszIrozás kiszolgaltatotta válik egy eszkOznek, vagy pénzUgyi partnemek.

Likvidi!dsi kockdzat kezelése

A Társasãg a Iikviditás-kiegyenlItesi funkciO ellátására mar tobb eve készenléti (stand-by)
hitelkeret szcrzôdéseket alkalmaz, melynek keretosszeget olyan mértékben állapItja meg, amely
kellö biztonsagot ad a várhatOan felmerUlö helyzetekre. A készenléti hitel az emlItett célokon kIvül
a finanszIrozás biztonságának novelését is szolgálja, hiszen ha valamilyen piaci korulmény
kovetkeztében egy tervezett forrásbevonás nem tud megvalOsulni, a rugalmas és mcgfelelöen
magas keretosszegu készenléti hitelkeretjelenthet átmeneti megoldast, és csökkentheti a Iikviditási
kockázatot.

A bevont források futamidejének megválasztásakor fontos szempont a likviditási kockázat kérdése,
Igy cél, bogy a Társaság forrásainak futamideje közelItsen az cszkozOk, azaz a diäkhitelek hosszi
várható átlagos futamidejéhez, csOkkenjen a megjItási kockázat és egycnletes Iegyen a Diákhitel
Kozpont forrásainak lejárati szerkezete.

Az alábbi táblázat a pénzügyi kotelezettségek és eszközok szerzôdés szerinti elvárt cash flow-inak
lcjárati megbontasat tartalmazza:

S u-halo I hOnapo. 1-3 hOnap 3 hOnp - 1-5l.ksdtma kocloiat
- 5356 Onz3rimok heluI kUaaIl I é kSziill 154811

2018. deren,ber 31.

Pénzezkonok r pOnzezk0z egyerértOkeek 478 0 0 0 0 0 0
DOkhteIek 221 198 273 144 10 558 4 242 19 257 99409 139 678
8105454 dijkooetelések 1345 1554 71 26 118 567 772
Egyét, pénOgyi kbveteIOek 305 305 254 0 2 4 45
Nen ärnenékon penug9i hoteIeettnegek

HitelintOzetekkel embers kOteleze05egek -191 554 -206 265 -242 -2 833 -79 728 -86 607 -36 855
Egyeb pOezUgy kcteIezettegeb -148 -148 -138 -10 0 0 0
KibocoOtoll koteOnyek -11 447 -11 770 0 0 -385 -11 385 0

2017? 56820 10503 1425 -60736 1888 103640

- KSns Sarliató I hónapon 1-3 Ilonal) 3 hónap- I-S é9 5 éefllikuditasi kocka20t . . - - - .. .... -- -szennn ertek perizar-arnok belul kozott I es kozott kozott tul

2017. december31.

Penzeszkozok és pénzeszkoz egyenértSkesek 229 0 0 0 0 0 0
DiOkhitelek 226080 295372 1449 3151 16429 99311 175032
Biztosftsi dijkbvetelések 1585 1971 10 22 116 664 1159
Egyeb penzugyi kovetelések 152 152 0 101 2 48 1
Nem szdrmazékos pénzUgyi kbtelezettségek

Hitelintézetekkel szembeni kOtelezetlsSgek -183 395 -198 127 -1414 -2 668 -19 032 -137 841 -37 172
Egyéb pOnzu8yI katelezettsogek -281 -281 -162 -119 0 0 0
Kibocs1ott kotvSnyek -31 377 -32 142 0 0 -20 372 -11 770 0

12993 66945 -117 481 -22857 -49588 139020

A fenti várhatO cash flow-kat a Társaság az egyes pénzUgyi instrumentumok szerzOdésböl fakadó,
hãtralévö futamidöre vonatkozó jövöbcni tökeköveteléseinek, illetve - kotelezettségeinek, valamint
kamat es egyeb dIjak miatti diszkontálás nëlkUli pénzaramoknak a figyelembevetelevel határozta
meg.
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A táblázat a Diákhitel Kozpont azon várható pénzãramlásait tartalmazza, amelyck a Tãrsaság

jelenleg szerzödéseiböl kOvetkeznek. Mivel az eszközoldal legjelentäsebb rëszét këpezö, várhatOan

átlagosan 15-20 év futamidcjü, jovedelemaranyos törlcsztésü diákhiteleket a Tãrsasag nagyobb

részt rovidebb futamidejü forrásokból tudja finanszfrozni, igy a fentiekböl számItott nettó cash-

flow rövid távon negatIvvá válhat. A Társaság piaci alapü finanszIrozása azonban az e1milt évck

tapasztalatai alapján stabil, melyet az Allamadosság Kezelô Kozpont szakmai támogatásaval alakIt

ki és a a PenzUgyminiszter hagyjova.

4.1.5. Piaci kockãzat

A piaci kockázat annak kockázata, hogy a piaci árak, mint a kamatláb (kamatlábkockázat),

árfolyamok (arfolyamkockãzat) és devizaárfolyamok (devizakockázat) változása befolyásolni

fogja a Társaság eredményét vagy pénzugyi instrumentumainak értëkét.

Piaci kockázatok kezelése

A hallgatoi hitelekre es a Diákhitel Kozpontra vonatkozó speciãlis szabályok miatt (példãul a

kamatmcgállapltas módja) a Tãrsaság eredményét érintä kamatkockázat nincs, mivel a

kamatkockázatok továbbhárItásra kell, hogy kerüljenek az ugyfelekre. A klasszikus hitelintézeti

mQködés és kockázatkezelés megkIvanja az eszköz- és forrásoldal Iejáratainak a megfeleltetését

(duration matching), annak érdekében, hogy a piaci hozammozgásokra a merleg két oldala

egyformán reagáljon, Igy a kamatmarzs nagyjábOl változatlan maradjon, azaz a kamatkockázat

ellen mérlegszerkezetének alakItãsával is fedezze magát. Ezen ely alapján a Diákhitel Kozpontnak

a diákhitelek (azaz a Társaság eszkOzeinek) rOvid, féléves, illetve onnan folyamatosan csökkenó

duration értékét (azaz 6 hOnapos idöszakonként történö átãrazódását) kellene a forrásoldalon is

kialakItania több finanszIrozási instrumentum sii1yozott kombinãciOjaként, hiszen a mérleg

eszközoldalán a lejárat tekintetében változtatni nem tud (ez a diákhitelek, mint termékek

feltételeinek jelentös módosItásával lenne csak lehetséges). Egy ilyen tipusü finanszIrozás a

gyakorlatban azonban a változó kamatozást finanszIrozási instrumentumok tilsilyát

eredményezne igen negatIv kovetkezményekkel,nagymertekü volatilitást eredmenyezve a diákhitel

kamatában. Ezen kIvUl technikailag is nehezen kivitelezhetö, a klasszikus banki gyakorlatban

ugyanis mind az eszköz-, mind a forrásoldalon számos instrumentum all rendelkezésre a

folyamatos duration-illesztés megvalosItãsára, melyek a Társaság szãmára nem elérhetóek, vagy

nem adottak.

A kamat- ës arfolyamkockazatok kezelésére a Társasãgnak alapvetOn a fix és vãltozó kamatozãsü

adOsságelemek arányanak alakItása, illetve az igenybevett eszközök futamidejének megválasztãsa

all rendelkezésére. A Társaság a forrásszerkezetét ügy alakItja, hogy az lehetOvé tegye a diãkhitel

kamat csökkenését a hozamok mérséklödésével párhuzamosan, am minél szflkebb teret adjon a

nem várt, hirtelen piaci hozamemelkedések megjelenésenek a diákhitel kamatában. A különbözö

kamatozásü és futamidejü források jellemzOinek, piaci elérhetOsegének es kamat-erzékenysegének

egyUttes figyclembevetelevel az államadossãg-kezelés tapasztalatai alapjan a Társaság

FinanszIrozãsi stratégiája az AKK által javasolt fixlváltozó kamatozásü arány kialakItãsát

határozza meg a piaci IehetOségek fiiggvenyeben.

Az alábbi táblázat az IFRS-ek szerint mutatja a kamatlábkockázatnak valO kitettséget beszámolási

idOszakok végén:
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Kamatiáb kockázat
Fix kamatozásü
Változó kamatozásü
Kamatozó eszközök

Fix kamatozásü
Változó kamatozásü
Kamatozó kotelezettsegek

2018.12.31 2017.12.31
3 4

A forint kamatok 50 bãzispontos valamint az euro kamatok 10 bázispontos változása az
alábbiakban bemutatott hatást gyakoroina a Társaság eredményére és tOkéjére.

Cash flow ërzékenysëg

Változá kamatozásü nstrumentumok (HUF)
Váitozó kamatozás instrumentumok (EUR)
Cash flow erzékenyseg, nettó

2018. december31.
Nöekedës

mtrtéke Saját toke Eredmény
(Izispont)

891 891

-38 -38

853 853

2017. december31.
\övek edes

niértéke Saját toke Eredmé ny
(Izispont)

50

10

A devizakockázat a forint es az eurO, valamint a kUlönbozö idegen devizák egymáshoz viszonyItott
ärfolyamváltozásaiból fakadhat. A beszámoiO készItésének idöszakában azonban a Diákhitel
Kozpontnak nincsen kUiffildi devizában denominált eszköze, vagy forrása.

4.1.6. Eló’torlesztési kockãzal

Az elötörlesztësi kockázat annak a kockázata, hogy az Diãkhitel Kozpont Zrt. veszteséget szenved
ci amiatt, hogy az Ugyfelek hiteleiket a szerzOdéses lejárat elött rëszben vagy teijesen visszafizetik.
A magas elOtOrlesztési hajlandOság miatt befolyO nagy összegü visszafizetések finanszIrozási es
penzaramiási szempontbOl eiOnyOsnek tekinthetOk, mivel elOmozdItják a teijes OnfinanszIrozó
állapot mihamarabbi elérését. Mindazonáital a hitelezési vesztesegek szétterItésének
szempontjábói ncm nevezhetOk elonyosnck, ugyanis Igy a — feitehetöen — jO fizetökepesseggei és
magas fizetési hajlandosäggal rcndelkezO adOsok hamarabb kikerUlnck a kockázatkOzossegbol, igy
a teijes kozossëg várható hitelezési veszteségeit fedezni hivatott kockázati premium kamatelemet
is kevesebb ideig fizetik meg. A Társaság ennck kockázatát jelenieg Ogy kezeli, hogy a vãrhatO
elötörlesztések a kockázati premium és a tartalékok becslésére alkalmazott modcll részét képezik.
Egyeb intézkedések — büntetOdIjak, idObeii korlátozások — nincsenck az eiOtöriesztésre
vonatkozOan.

5. Tôkemenedzsment
A Diákhitel Kozpont Zrt. tevekenysege egyeb hitclnyOjtás, ameiyet a rá vonatkozó
kormányrendelet érteimében gazdasagi tarsasagkent lãt ci, és — kisebb kivételektöi eltekintve — nem
vonatkozik rá a hitelintézeteket és pénzügyi vállalkozásokat szabãlyozó törvény. Ezzel együtt a

222 547 227 670
222550 227674

-81 749 -95 817
-121252 -118955
-203001 -214772

50

10
952

-37
915

952

-37

915
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Társaságnak nem szabãlyozO szerve a Magyar Nemzeti Bank valamint a pénzUgyi tevëkenyseget

végzö intézmënyekre vonatkozO tökekovetelmény eläIrãsok a Társaságot nem érintik. Emiatt a
Társaság takésItettsege a pénzügyi szektorhoz viszonyItva alacsony. A gazdasági társasãgokra

vonatkozó tOkeelöIrásoknak, mely szerint a részvënytãrsaság alaptokeje nem lehet kevesebb 5

milliO forintnãl, a Társaság megfelel. (2013. evi V. törvëny 3:2 12. §)

6. Pénzugyi instrumentumok valós értéke

A Társaság Számviteli politikája és közzétételei megkovetelik a valós értékek meghatarozasat a
pénzügyi eszközOk es kotelczettsegek vonatkozásában. A társasagnãl a bcszámolási idöszakban
nincscnek valós értéken ërtékelt pënzügyi eszközök ës kotelezettsëgek.

A valós érték az az Osszeg, amelyen az eszkozök értêkesItésrc, a kotelezettsegek kiegyenlItésre
kerUlnek a szokásos piaci feltëtelek mellett megfelclôen tájëkozott felek közOtt.

AktIv piac esetében a Társasãg a piacon rendelkezésre álló jegyzett árfolyamok alapján végzi az
eszközök, kotelezettségek valOs értékének meghatarozasát (1. szint). Ha nem állnak rendelkezésre
fuggetlen árak, a megfigyelhetó piaci adatokra támaszkodó értëkelësi technikákkal történik a valOs
érték meghatarozasa. Ilyen technika például a megfigyelhetö piaci ãrakkal rendelkezO hasonló

instrumentumokkal történO összehasonlItás, a diszkontãlt cash-flow számItás, az opcióárazási
modellek, valamint más, a piaci szereplök által általãnosan alkalmazott értëkclési technikák (2.
szint). PenzUgyi instrumentumokra vonatkozóan elképzelhetö, hogy a valós értëk rdszben vagy
egeszben olyan feltevéseken alapuló értékelési technikák alkalmazãsãval kerül meghatározãsra,
amelyekct nem támasztanak ala aktuális piaci ugyletekból vett árak vagy megfigyelheto piaci

adatok (3. szint).

A valós értékek az értékelési és/vagy közzétételi celia! az alábbi módszerek szerint kerUltek
meghatározasra az egyes pénztigyi instrumentum kategoriák esetében.

PénzeszkozOk és pénzeszkoz egyenértékesek

A pénzeszkozok és pënzeszkoz egyenértekesek esetében a konyv szerinti ërték jOE közeiIti az
cszközOk vaiOs értékét.

Diákhite!ek és biztosftási dijkövetelések

Mivel a hailgatoi hitelekkei összehasoniItható termék a piacon nincs, valamint mivel a Társaság a
penz es tOkepiacokrOl bevont forrásainak kOitséget a kockázati és müködési premium feiárakkai
egyutt az ugyfelek felé teijes mértékben érvényesIti, Igy ajelen beszámolOban a diákhitelek es a
biztosItási dIjköveteiések esetében azzal a feltételezéssel élUnk, hogy a valós értékflk megfeielO
közelItO becslése a konyv szerinti értékUk. Ezt a feltételezést erOsIti az a tény is, hogy a szerzOdések
félévente átárazOdnak.

Egyéb követelések és egyeb kotelezettségek

Az egyéb kOvetelések es kOtelezettsegek esetében mivel ezek rövid lejárat tételek, a könyvszerinti

értékjól közeiIti az eszközOk, illetve kotelezettségek valós értékét.

Ilitelintézelekkel szembeni kotelezettségek

A Diákhitei Kozpont feivett hiteleinek jelentOs része vãltozO kamatozás, s ezen instrumentumok

mindegyike átárazOdott 2018 decemberében.
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A hitelek valós értéke a 2018. december 31-i forintpiaci hozamok és Társaság kotvénykibocsãtásai
során a referenda allampapIrokhoz képest kalkulált átlagos felára alapjãn diszkontãlva kerUlt
kiszámftásra. A diszkontálandó cash-flow elemek a forint alapon változó kamatozásü
instrumentumok esetében a Reuters-en elérhetö 3 hOnapos forint swap hozamgorbebäl számItott
forward hozamok es az egyes hitelek, hitelrészletek saját szerzödëses kamatfelãra alapján kerültek
becslésre. Az EURIBOR alapon kamatozó MFB hitelek esetében a diszkontálandO cash-flow
elemek a Reuters-en elérhetö 3 hónapos eurO swap hozamgorbébOl szãmitott forward hozamok és
a hitel saját szerzOdëses kamatfelára alapjãn kertiltek becslésre. A hitelek valós értëke a konyv
szerinti értéktöl eltér.

Kibocsdlott kotvények

A Társasag ãltal nyilvánosan kibocsátott kotvények fix kamatozásiiak. .Minden kotvenysorozat egy
referenciaként szolgálO állampapIr sorozattal megegyezO feltételekkel (kamatozás, lej árat) bIr a
konnyebb osszehasonlIthatosag és árazhatoság céljából, azonban piacuk az állampapirok piacához
képest Igy is jelentOsen kevésbé Iikvid. Emiatt a kotvények valós értékét iigy számolja a Tarsasag,
hogy az adott idOpont elOtti utolsO tranzakció alkalmával elért hozamot a referencia állampapIr
ugyanakkor érvényes hozamához viszonyItja, s az Igy kapott hozamfelárat a referencia állampapIr
valOs érték szãmftás idOpontjára érvényes hozamához hozzáadva, a kapott hozammal diszkontálja
az adott kotvénysorozat várható pénzáramlásait.

Az alábbi táblázat mutatja be a Tãrsaság pénztigyi eszközeinek és pénzugyi kOtelezettségeinek a
fentiekben részletezett mOdon meghatározott valós értékét Osszehasonl itva a konyvszerinti
ërtéktikkel az egyes beszámolási idOszakok végén:

Pénzugyi instrumentumok valós értéke

2018. december31.

Amortizált bekerülési értéken értékelt Konyvszerinti Valós érték
instrumentumok érték összesen összesen
Pénzeszközök és pénzeszkäz egyenertékesek 478 478
Diákhitelek 221 198 221 198
BiztosItási dIjkövetelések 1345 1345
Egyéb pénztigyi követelések 305 305
PénzUgyi eszkäzök összesen 223 326 223 326
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 191 554 192 961
Lgyéb pénzügyi kotelezettségek 148 148
Kibocsátott kotvények 11 447 11 643
PénzUgyi kotelezettségek összesen 203 149 204 752
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KiegészItó’ megjegyzések a pénzügyi kimutatósokhoz
Adatok ,nillió For!ntban

2017. december31.
Kölcsönök es Egéb pénzugvi Könvszerinti aIOs éiték

NIe”nevezes .. . ..

koeteIesek kotelezettsegek ettek osszesen osszesen

Pénzeszkozakéspénzeszkozegyenértékesek 229 0 229 229

Diákhitelek 226080 0 226080 226080

Biztos(tásidijkovet&ések 1585 0 1585 1585

Egyeb pénzugyi kovetelések 152 0 152 152

PénzUgyi eszkbzbk összesen 228 046 0 228 046 228 046

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek 0 183395 183395 178844

Egéb pénzügyi kotelezettségek 0 281 281 141

Kibocsàtott kotvények 0 31 377 31377 52 230

Pénzugyi kotelezettsegek összesen 0 215 053 215 053 231 215

Valós érték hierarchia

2018. december31.
könv, sze tinti

aIos ertek 1. szint 2. szlnt 3. szint
ertek

Eszközök

VaIós értéken bemutatott eszközök 223 326 223 326 478 0 222 848

Bankbetétek, készpénz 478 478 478 0 0

Diákhitelek 221198 221198 0 0 221198

Biztositási dIjkovetelések 1345 1345 0 0 1345

Egyébpenzugyikovetelések 305 305 0 0 305

Kotelezettségek

Valds értéken bemutatott koteIezettségek 203 149 204752 0 204 604 148

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettsegek 191 554 192 961 0 192 961 0

Egyebpenzugyikotelezettsegek 148 148 0 0 148

Kibocsátott kotvények 11447 11643 0 11643 0

2017. december31.
Könv sze nnti .,..

aIos e rte k I. szint 2. snnt 3. szint
ertek

Eszközök

Valós értéken bemutatott eszközök 228 046 228 046 229 0 227 817

Bankbetétek, készpén2 229 229 229 0 0

Dithkhitelek 226080 226080 0 0 226080

Biztosit3si dijkövetelések 1585 1585 0 0 1585

Egvebpenzugyikovetelesek 152 152 0 0 152

Kotelezettsegek

Vaios értéken bemutatoit kotelezettsegek 215 053 231 215 0 231 074 141

Hitelintézetekkelszembeni kötelezettségek 183395 178844 0 178844 0

Egyeb pénzuyi kotelezettsegek 281 141 0 0 141

Kibocsátott kotvények 31377 52230 0 52230 0
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7. Kamatbevétel és kamatráfordItás

Amortizált bekerUlési értéken ërtékelt pénzUgyi eszközök kamatbevételét és kamatráfordItását az
alábbi táblázat mutatja be:

Kamatbevétel
Diákhitet kamatbevétel*

Osszesen

2018 2017

*A diákhitelek hitelkomponenshez tartozó kamatelemeit tartalmazza.

Kamatráfo rdItás
Kötvénykamat

Hosszü Iejáratü hitelek kamata
EIB hitelkamat
MFB hitelkamat
Takarékbank hitelkamat
Készenléti hitelek kamata
MKB hitelkamat
Osszesen

Nettó kamatbevétel

2018 2017

442 1 100
3678 3692
1725 1849

1946 1782
7 61
1 1

Dhikhite kamalbeétel 21)18 2017
res4etezése [)iakliitel I Dhikhitel 2 Oss,esen Diákhftel I Diákhitel 2 Osszesen

Diókhiteibefolytkamatbevétel 3257 0 3257 4308 111 4419
-forróskoitség kamotbevétele 1106 0 1106 2037 39 2076
-kockázotiprémium kamatbevétele 816 0 816 1 098 41 1 139
-mOkbdés,ko!tség kamatbevétele 1 335 0 1 335 1 173 31 1 204
Diakhitel tökésités miatti kamatbevétel 1 170 0 1 170 1 615 209 1 824
-forráskoltség kamatbevétele 427 0 427 795 84 879
-kockázatiprémium kamotbevétele 272 0 272 446 65 511
-mtikOdésikoltségkamatbevétele 471 0 471 374 60 434
Kamattámogatás (CKT, AKT) 245 945 1 190 275 494 769
-forthskoltségkamatbevétele 83 223 306 130 169 299
-kockázatiprémiurn kamatbevétele 101 315 416 74 136 210
-mOkbdésikältségkamatbevétele 61 407 468 71 189 260
Kamatbeuételbôl biztositãsi dijbevételre

431 56 -487 -659 -53 -712átvezetett osszeg

Oiákhitel késedelmi kamata * 877 11 888 1 068 6 1 074
Osszesen 5118 900 6018 6607 767 7374

*A késedelmi kamatbevétel tartalmazza az értékvesztett diákhitelekkel kapcsoiatosan ténylegesen befolyt
kamatbevéte összegét.

6018 7374

6018 7374

1 1
4121 4793

1897 2581
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8. BiztosItási dIjbevétel

Diákhitel Kozpont Zr!

KiegészItá’ megjegyzések a pénzugyi kirnutatásokhoz
Adatok millió Forintban

Az aktuáriusi modell kalkuláciOja alapján a kockázati premium elemeinek mcgoszlási arányát
felhasználva számItja ki a biztosItási dIjbevételt a Tãrsaság, mely szerint az idöszakra járó
kockázati és m(iködësi premium összegét megszorozza a biztosItási kockázat arányãval. A
kockázatok megoszlása a 4.1.3 pontban kerUl bemutatásra.

B iztosItási dIjbevétel 2018

Diákhitel I Diákhitel 2 Osszesen

2017

DiákhiteI I Diákhitel 2 Osszesen

9. Káresemény miatt felmerülô ráfordItás

Káreseniény miatti felmerOlö

ráfordItás

Haláleset miatti hitelleIràs

Rokkantság miatti hiteleIrás

összesen

A morbiditási ës mortalitási feltdtelezések minden árazás során felUlvizsgãlatra kerülnek, valamint
megállapItásra kerUlnek a módosItó faktorok az elOzö évek tapasztalati adati a!apján.

A karesemények miatt felmerLilO ráfordItások becslését és a tenylegesen bekOvetkezett károkat az
alábbi táblãzat szemlélteti:

Di4khitel I Diákhitel 2

. Halálesel mialti Rokkantság miatti Haláleset nhiatti Rokkantsg miatti

hite lleinis hitelleIrás hitelleinis hitelle irtis

becsUlt tény becsiilt 1ny becsült tény beesOlt teny

2017 131 128 197 26 9 7 13 0

2018 133 142 200 17 11 4 16 1

10. Nettó kereskedési eredmény

Nettó kereskedési credménykdnt a Diákhitel által kibocsátott kotvények visszavásárlásából

származó eredmény kerUl bemutatásra.

Nettó kereskedési eredmény 2018

Pénzugyi instrumentumok visszavásárlásából

származó eredmény

Nettó kereskedési eredmény összesen

0 -65

0 -65

ldôszakra járó kockzati premium

Idäszakra járo mUködési premium

Prémiumok összesen

Ebbdl dijbevétel

1 189

1867

3056

315 1 504

407 2274

722 3 778

1618

1 608

3226

431 56 487 659 53 712

242

498

740

1 860

2 106

3966

2018 2017

Di3khitel I DiCkhitel 2 Ossiesen DiCkhitel I Diekhitel 2 Osszesen

142 4 146 128 7 135

17 1 18 26 0 26

159 5 164 154 7 161

2017
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Kiegés:itJ tnegjegyzések a pénzigyi kimuiatásokho.
Adatok millió Forintban

11.Egyéb muIködési bevételek és koltségek

Egyeb müködési bevétel
Eiengedett, eiévüit követeiés bevéteie
Miami támogatás bevétele
Egyéb

_______________________________

Osszesen

Egyeb müködési koltseg, ráfordItás
Anyagkoltség

Igénybe vett szoigáltatás
Egyeb szoigaltatas

Be rkoltség
Személyi jeilegU egyéb kifizetések
Be rj a rule k o k
E rt é k cs a k ken é s
Kotvény forgaiomba tartás ráfordItásai
Véglegesen átadott pénzeszkoz
Egyéb eszkozók értékvesztése, Ieitárhiány
rtékesItett, seiejtezett tárgyi eszkozok és
immateriális javak nettá értéke
Egyéb

_______________________________

Osszesen

12. AdóráfordItás, adóbevétel

2017. január 1-töl hatalyos társasági ado törvény 1996. évi LXXXI. tv. 19k-a alapjan ,,a tãrsasãgi
ado rnértéke a pozitIv adóalap 9 százaléka”.

Az alábbi táblázat foglaija Ossze a bemutatott idöszakokban hatályos adókulcsokat:

2018

28

0

2017

15
20

18 4

46 39

2018 2017

27 29

943 920

190 201

750 725

252 251

200 214

129 156
2 24

15 15
0 1

0 20

2 1

2510 2557
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KiegészItô’ megjegyzések a pénzugyi kimu!atásokhoz
Adatok mu/jo Forintban

ATársaság nyereségadó kulcsai azegycs években

Társasági ado

__________________________________

Nyeresegadó kulcs 9%

A Társaság által használt lialasztott adókulcsok azegyes

Tàrsasági adO
KülOnadO

_____________________________

Halasztott adókulcs

______________________________

Tárgyévi nyereségadó ráfordItás
Tárgyévi nyeresegadO ráfordItás

______________________________

Tárgyévi nyeresegadó ráfordItás összese n

______________________________

Hal asztott ado bevétel/ ráfordItás
Atmeneti különbözetek keletkezése és visszafordulása

______________________________

Halasztott adóbevétel összesen

Nyereségadó összesen

___________________________

A számviteli (konyv szerinti) eredményen alapuló várható ado és a ténylegesen fizetett ado közOtti

egyeztetést az alábbiakban mutatja be a Társaság:

Effektiv adókulcs levezetése
Idôszak eredménye

Nyereségadó ráfordItás / bevétel -725

Adózás elötti eredmény 8 045

A Társaság nyereségadó kulcsával számItott elvárt nyereségadó

Le nem vonhatO ráfordftâsok

Fizetendö társasági ado

Meg nem jelenItett átmeneti különbözetek változása

Egyéb

___________________________

Levezetett adóráfordItás

_____________________________

Tárgyévi nyereség / vesztesOg

Adóbevétel / adOráfordftás

_____________________________

EffektIv adókulcs %

2018

9%

2017

9%

9%

2018

9%

2017

9%

9% 9%

2018 2017

1 11

1 11

2018 2017

724 209

724 209

725 220

2018

7 320

2017

2 113

-220

2333

-724 -210

-1 -10

1 11

-1 -13

0 2

-725 -220

7320 2113

-725 -220

10% 10%
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Kiegés:Itô megjegyések a pénzugyi kimutatásokhoz
Ada/ok mi/ho Forintban

13.Eszközök és kotelezettségek lejárati megbontása

.. . 2018.12.31 2017.12.31lszközök lejarati bontasa .. . . . . .. . .. . -Even beluli Even tuli Osszesen Even beluli Even tuli Osszesen
Pénzeszközök es pénzeszköz eyenértékesek 477 1 478 228 1 229
DikhiteIek 39 456 181 742 221 108 44 598 181 482 226 080
Biztositási dijkovetelések 262 1 083 1 345 336 1 249 1 585
Tenyleges adókövetelések 5 0 5 0 0 0
Egyéb követelések 304 49 353 141 51 192
Egyéb eszközök 4 0 4 3 0 3
Tárgyi Eszközök 0 182 182 0 220 220
Immateriálisiavak 0 318 318 0 186 186
Ôsszesen 40508 183375 223883 45306 183189 228495

. 2018.12.31 2017.12.31Kötelezettsegek I ejárati bontása . .. . . . . .. . .. . .

Even beluli Even tuli Osszesen Even beluli Even tub Osszesen
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 79 856 111 698 191 554 84 095 99 300 183 395
Tenyleges adókotelezettségek 0 0 0 8 0 8
Egyebkötelezettsegek 430 0 430 577 0 577
Céltartalék 0 258 258 0 0 0
Kibocsátott kötvények 0 11447 11447 19 767 11 610 31 377
Biztositstechnikai tartalékok 170 2 826 2 996 180 3 804 3984
Halasztott adbkötelezettség 0 1 344 1344 0 620 620
Osszesen 80456 127573 208029 104627 115334 219961

14. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenertekesek

Pénzeszközök es penzeszkozegyenertekesek
Készpénz
rtékesIthetö értékpap(rok
Bankbetétek
Nem szabad felhasználásü pénzeszkozok
Osszesen

Nem szabad felhasználãsü penzeszkozok kOzOtt a bankkártyák hasznãlatához szUksëges fedezeti
osszcg kerUl kimutatásra.

15.Diãkhitelek és biztosItási dIjkövetelések

A Tãrsaság által nyüjtott diákhitel szerzOdések egy hitel-komponenst és egy biztosItási komponenst
is tarta!maznak, melyck külOn soron kerülnek bemutatãsra a pénzUgyi helyzetkimutatásban.

A diákhitel 1 folyósItasa 2001 oktOberében indult. 2003. január 1-jén kezdödött a diákhitelek
törlesztése, 2005. évben pedig megkezdôdOtt a jovedelemalapü törlesztések idószaka.

2018 2017

o 1

o o
477 227

1 1
478 229
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A diákhitel 2 hiteligénylesek indulásának dátuma 2012. augusztus 15-e volt, az elsö hitelfolyósItás
pedig október 15-en sikeresen megtortént.

Diákhitel 1

A Társaság indulãsa Ota 362.486 fö (2017: 358.297 fO), részesUlt hallgatoi hitelben, megkozelItoleg
308,0 milliárd forint hitel kerUlt folyósItásra.

A torlesztésre kötelezett hitelfelvevO a törlesztés beálltának évében és az azt követö évben a
törlesztési kotelezettseg beállta évét, illetve az azt követö évet megelözO ev október 3 1. napján
érvënyes minimálbér tizenkétszeres osszege után köteles megfizetni a törlesztëst.

A halLgatOi hitel törlesztési kezdctët követO 2. évben a törlesztö részlet a Rendeletben
meghatarozott feltételek szerint — a tárgyévet megelözö második évben megszerzettjovedelem 6%-
ának 1/12-ed rësze, vagy a 2006/2007-es tanévtöl kezdve a koltségterIteses képzësre a
meghatarozott legnagyobb hitelosszeget felvett hitelfelvevök esetében a jövedelem 8%,9%-ának
1/12-ed része. Rendelet lehetövé teszi maximum 36 naptári hOnapra meghatározott feltételek
esetén a törlesztô részlet mérséklését, amely nem lehet kevesebb a minimális torlesztó részletnél.

Kötelezö törlesztö részletck alakulása:

1örlesztorészletet
Torlesztes Torlesztes merteke Torlesztes merteke

E .I inimalber meghatarozo
merleke 6% 8% 9%

niininialber

2018 138000 127500 7650 10200 11475

2019 149000 138000 8280 11040 12420

Diákhitel 2

A 2012 évi indulástól összesen 35.857 fö (2017: 29.556 fO) részesUlt hallgatOi hitelben, közel 33
mill iárd forint kerfllt folyOsItásra.

A torlesztésre kötelezett hitelfeLvevö a törlesztés beálltának évében és az azt követö évben a
törLesztési kotelezettség beállta ëvét, illetve az azt követö évet megelôzo ev október 3 1. napján
érvényes minimálbér tizenkétszeres osszege után köteles megfizetni a torlesztést. A hallgatOi hitel
törlesztësi kezdetét követô 2. évben a törlesztö részlet a Rendeletben meghatározott feltételek
szerint — a tárgyëvet megelozo második évben megszerzett jövedelem alapján kerUl
meghatarozãsra.

A törlesztö részlet mértékének hányada a törlesztési kotelezettseg kezdetekor fennállO hiteltartozás
osszegétöl fligg, de annak Iegalább 4%-os mértéke. A Diákhitel Kozpont az egyes teljes
hiteltartozáshoz tartozó törlesztési hanyadokat a jogszabályban elöIrtak szerint köteles közzétenni,
melyet az alábbi táblázat mutatja be.

Tartozás összege a ..Torlesztesi hanyad
torlesztesi szakba

%
lépés napján

0 - 1000000 Ft 4%

1.000.001- 2.000.000 Ft 5%

2.000.001- 3.000.000 Ft 7%

3.000.001- 4.000.000 Ft 9%

4.000.001-30.000.000 Ft 11%
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16. Egyéb követelések

N’Iegnevezés
Egyéb pénzügyi követelések
Munkaváilalók részére folyósItott hitel
SzállItónak adott eIâleg
Ovadék
Koltségvetésbäl járó kamattámogatás
Egyéb követelések
AktIv iddbeli elhatárolás
Egyéb adókövetelás
Egyéb kävetelés
Egeb követelés összesen

Diákhitel Ko:pont Zr!.
KiegészItó’ megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz

Adalok mi/ho Form/ban

17. Egyéb eszközök

Meg n e ‘e zé s
Marketing célü készletek
Készietté minösItett tárgyi eszközbk
Osszesen

A diákhitclek es biztosftási dijkovetclések állomãnyára, illetve kapcsolOdó értékvesztésre
vonatkozó informáciOkat a 4.1.2 valamint a 4.1.3, pontokban szerepló táblázatok mutatják be
részletesen.

2018
305

7

0
44

254

48

46
2

0
353

2017

152
10

0
42

100
40
33

2

5
192

2018 2017
4 2
0 1
4 3
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Adatok millió Forintban

18. Tárgyi eszközök

A Társaság az ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékfl jogok esetében korlátozott tulajdonjoggal

rendelkezik.

IngitIanhoz
SILIszakI Egveb

kapcsolodo
Targvi eszkozok alakulasa berendezesek berendezesek, Beruhazasok Osszesen

va”soni e rte ku
gepek,jarmuvek felszerelesek

oco k

Nyitâ bruttó érték 2017. Janudr 1. 86 424 79 0 589

Növekedések 0 52 3 253 308

Atsoroldsok -4 0 4 0 0

Csäkkenések -24 -55 -4 -165 -248

Zdró bruttó érték 2017. december31. 58 421 82 88 649

Novekedések 57 13 223 293

Atsoroldsok 0

Csokkenések -1 -10 -7 -282 -300

Zdró bruttó érték 2018. december 31. 57 468 88 29 642

Nyitó halmozott értékcsökkenés 2017. janudr 1. 16 347 65 0 429

Ertékcsökkenési Iefrds 5 53 7 0 65

Atsoroldsok 0 0 1 0 1

Csokkenések -8 -54 .4 0 -66

Zró halmozott értékcsökkenés 2017. december 31. 13 346 70 0 429

Ertékcsokkenési Ieirds 3 41 5 0 49

AtsoroIsok 0 0 0 0 0

Csakkenések -1 -10 -7 0 -18

Zdró halmozott értékcsökkenés 2018. december 31. 15 377 68 0 460

Nyitó nettó érték 2017. január 1. 70 77 13 0 160

Záró nettó érték 2017. december 31. 45 75 12 88 220

Zdró nettd érték 2018. december31. 42 91 20 29 182

Korlállan Korláilan
Ingatlanhoc

- . . .. iulajdonjogu tulajdonjogu
%ullara leirt hasznalatban tevo targvi kapcsolodo . -

... Sluszaki E’veb Beruhazasok Osszesen
eszközök bruttó értéke sagyoni erteku

berendezések, berendezések,

gépek, jármuvek felszerelések

2017.december3l. 0 236 58 0 294

2018.december3l. 2 278 56 0 335
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19. Immateriáiis javak

A Társaság nem rendelkezik olyan eszkozzel melynck tulajdonjoga korlátozott.

Immateriális jas akIm materialis javak alakulasa agoni ertekti jogok Szellemi termekek
OS S ze S e ii

Nyitó brutto érték 2017. január 1. 1 271 4 1 275
Novekedések 109 1 110
Atsorolások 0 0 0
Csokkenések -25 0 -25
Záró bruttá érték 2017. december 31. 1 355 5 1 360
Novekedések 199 12 211
Atsorolásol< 0 0 0
Csökkenések -1 0 -1
Záró bruttó érték 2018. december31. 1 553 17 1 570

Nyitó halmozott értékcsökkenés 2017. janur 1. 1 101 4 1 105
Ertékcsökkenési Ieiräs 92 0 92
Atsorolások 0 0 0
Csökkenések -23 0 -23
Záró halmozott értékcsökkenés 2017. december31. 1 170 4 1 174
Ertékcsökkenési Ieirás 78 1
Atsorolások

Csökkenések -1
Záró halmozott értékcsökkenés 2018. december 31. 1 247 5 1 174

Nyitó nettó érték 2017. január 1. 170 0 170
Záró nettó êrték 2017. december 31. 185 1 186
Zaró nettô érték 2018. december 31. 306 12 318

iii Iára leIrt haszuál athan évo Korlátlan tulajclonjogñ Korlátlan tuIajdonjogi Immateriális jasak
ni ntateriälis javak bruttó értéke agyoni értékü jogok Szellemi terniékek összesen

2017. december 31. 1 011 3 1 014
2018.december3l. 1076 5 1081
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20. Halasztott adókövetelések és a dókötelezettsegek

Az átineneti különbözetek adóhalásának vállozását az alábbi táblázatok szemlél(etik:

Atmeneti különbözetek
adOhatásának változasa
2018. december31.
Tárgyi eszközök

Követelések, nyO)tott hitelek

Egyéb követelések

Céltartalék

Biztosftâstechnikai tartalék

HosszO Iejáratü kotelezettségek

Egyéb kötelezettségek

Osszesen

Atmeneti különboietek
adO hatásának változasa
2017. december31.
Tàrgyi eszközok

Kovetelések, nyOltott hitelek

Egyéb követelések

Céltartalék

Biztositástechnikai tartalék

HosszO IejáratO kotelezettsegek

Egyeb kotelezettségek

Osszesen

Egvéb átfogO
jövedelernben

elszámolt

Halaszlott a(IO

kmateridIis javak

Tirgyi eszkdzbk

KOeteIések, nVüJtoll h1elek

Egyéb kbvetelések

Pd nzeszkoz egyeriertdkesek

Cdltartaldk

Biztasitástechnikai tartaldk

HosszU Iejdratd kötelezettsdgek

Egvdb kdteleaeltsegek

dókdre lelds

0

2 440

25

270

40

2018. december 31.

Addkdlelezetlsdg

0

0

-121

-3 600

0

.79

-322

et1d egesiIeg

0

2318

25

-3 600

270

.39

-322

2017. december31.

Addkövetelés AdOkdlelezelssdo 7setlO egvenleg

0 0 0

3 0 3

3188 -143 3045

221 0 221

0 0 0

0 -3736 -3736

359 0 359

79 -162 -83

0 -429 -429

AddkOwetelések (adokotelezettsdgek) 2 178 -4 122 -1 344 3 850 -4 470 -620

Figyelembe nem vettaddkOvetelés 0 0 0 0 0 0

Addkövetelések (addkotelezettségek)
2 778 -4 122 -1 344 3 850 -4470 -620

dsszeSen:

Nyitó egyenleg
januar 1-jell

Idos zaki
e redmé n ben

C Is 7251)1011

3 0

3045 -726

221 -196

-3736 136

359 -89

-83 44

107

ZoirO egvenleg

deceniber3l-én

0 3

0 2319

0 25

0 -3600

0 270

0 -39

0 -322-429

-620 -724 0 -1344

Idoszaki Egeb tfogó
syitó egenIeg Ziró egenIeg

eredrnenvben jOs-edeleniberi
januär I-jéii - de cc mbe r 31 -ë n

ekzamolt elszarnolt

6 -3 0 3

3413 -368 0 3045

10 211 0 221

-3 372 -364 0 -3 736

209 150 0 359

-94 11 0 -83

-583 154 0 -429

-411 -209 0 -620
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21.Hitelintézetekkcl szembeni kotelezcttsëg

‘VSFB variable spread floating rate = 3MBU009 a ed/toed spread

*vSFR: variable spread floating rate = 3MBUBOR + vOltazó spread

A Társaság a.z esedékes torlesztö részleteket mindig idöben teijesItette, a hitelszerzOddsekben
elOIrt feltëteleknek a bemutatott idOszakok vonatkozásában megfelelt.
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. Kne iiiiatni K’,dii I
Hitelitatdoet [lileIfelvd let Lejda’al

Hod
onL KOoyn tee (ott I-hId eokO

(

Könvn seennhi

megneneodoe
konaatnaos knaaoi naeaieke

napj,a napp
Devioonem Oosoeg kslUnlikaa drtek önnoeg kal3nbbaa valeS

2BIB 2017
Enrdpa/ Bornkáadni Bank náttoad BIB VSFR 2025.1012
lurdpai Bernkázdsi Bank ndltoad BIB V0F9 2B06.01.12
Eurdpai Beenkdadoi Bank nállnad BIB VSF9 2036.0411
Eatdpai Bernkaads Bank nd/toad 1/B VSF9 2036.04.10
Enndgai Beruhdadoi Bank ndltoad EIB VSF9 2026.11.13

Snndpa/ Bernhdadn/ Bank ndltnad F/B VSFB 2016.12.12
Enrdpa/ Beruhdadn/ Bank odltoad FIB VSFB 2027 B3.12
Furdpai Bnrnkáadsi Bank ndtlnad k/B VSFB 2007.02.13
Eurdpai Bernkd2dni Bank nd/toad k/BVSF9 2037.10.11
Fnedpai Berukdadsi Bank nd/toad 1/BVSF9 203B.57.17

Enndpai Berukdadsi Bank nd/toad E/B VSFB 2509.OB.OB

knedpa/ Berskdads/ Bank na/toad 3M BSBO9-0,415% 2023.12.11
Eurdpat Bnrukdadni Bank na/load 3M BUBO9-B,39.S 2029.03.11

Furdpai Bnrnkdadsi Baok ndttoad BIB VSFB 2029.08.15
Eurdgai Borakdadni Bank ndtload F/B VSFB 2039.12.15
Eardpai Bernkdadni Bank ndttoad B/B VSF9 2010.03,15
Enedpai Berokdadni Bank tin 2,3B7% 2310.OB.19
Eordpai Bershdnds; Bank nd/toad 3M BSBO9aO,246% 2010.10.13
Eurdpai Berukaadoi Bank nd/toad 3M BUBOBnO,2ok% 2010.12.13
Eurdpai Berukdadsi Bank tin 6,296% 2311.0309
Eurdpai Berokdadni Bank Ito 5,053% 20110421

Eordpai Berakdadoi Bank tin 6,157/4 2011.10.12
lordpai Beaukdadni Bank tin 8,471% 2012.03.12
Enrdpat Berukdadni Bank tin 6,353% 2012.06.11

Eurdpai Bernkdadn/ Bank na/toad 3M BUBQ9-0,Sk% 2B12.15.1B
Eurdpai Bnrukdadn/ Bank Ito 4,746% 2913.02,11
Eordpa/ Beenkdadn’ Bank na/toad 3M B/JBOBnO,lkl% 2013.13.11

Entdpa/ Bernkaadn/ Bank nd/toao 3M BSBO9-nO,1S1% 2013.18.11
Eurdpai Bnrnhdada/ Bank na/load 3M BUBOBnS,104% 2014.02.11
Eurdpai Bernkaaasi Bank tin 2,30% 2314.1013
Eandpai Bernkdlds/ Bank Ito 2,91% 2014.1013
kordpai Berskdadsi Bank tin 2,561% 2015.00.SB

Eurdpai Bernhdadn/ Bank ad/toad 3M BUBOBO0.113% 2015.10.13
Enrdpa/ Bornkaadn/ Bank ndltnad 3M B/JBO9n-0,73k% 2016.12.21
Enadpa/ Bnenkdadni Bank Ito 1,326% 2017.1B.11
Eordpai Bernkdadsi Bank tin i,iro 201B.04 21
Bord pat Berokdadoi Bank I/o 2,B13% 201B.11.16

MaByae Fnjlesatdoi Bank na/toad 3M BUBO9.1,BB% 2013.00.24
Magyar Fnjtesatéo/ Bank nd/loan 3M BUBO9OS,39% 2014.02.11
MogyarFnj/nsatdn/ Bank ndttoad 3M ESB/BOBnl,2% 2014.12.31

Magyor Fej/enatdo/ Bank tin 1,19054 2016.12.21

Magynr Foj/enatdn/ Book na/toad 3M BUBOB.0,91% 2017.07.25
Magyar Fe//etatdoi Bank tin 1,340% 2017.1122
Mogyar Fn1/enatdsi Bank nd/tnan 3M BUBOBOO,53% 201B.0621
Magyor Fettesaadni Bank no/loan 3M BUBO9+0,B%d 201B.BB.21
Magyar Takardkbank odttoad SM BUBOBnO,24% 201B.10.12
MKB Bank ndllnnd 1 M naionn no tsna 30171314

2020.06.15

202006 15

2020.02. 15

2021.03 15

2021.0315

2021.03,15

202139.15

2021.12 15

2022.03 15

202303 15

2023.03.15

2523.06 15

2023.0215

2024.03.15

202402.15

202400.15

2025.03.15

202502 15

2025.06.15

2025.09.15

2025 12.15

2026.06.15

202603 15

2026.1215

2027,06,15

2027.12.15

2020.09.15

202006 15

2028 12.15

2029.09,15

2529.09.15

2330.06 15

2030.09.15

2331.12.15

2032.09.15

2333.06 15

2033.09.15

201B.OB.21

2018.08.21

2019.12.31

2019.0224

2021,0725

2022 13 26

2022.06.21

2022.02.21

2019.03 09
30100357

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

951

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

951

9SF

9SF

9SF

9SF

91,/F

9SF

9SF

9SF

9FF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

9SF

HUF

270

455

345

375

700

725

450

1200

1999

2 250

1800

855

2703

1925

908

1500

4355

2275

2373

2103

3950

3075

2020

4400

2550

2200

1955

1503

2403

9030

1755

1600

3900

2800

2805

3450

4900

50000

23020

10(130

12 000

9300

10020

225

270

450

340

370

700

720

450

1200

1999

2 205

1002

855

2702

1925

909

1509

4346

2275

2373

2 106

3060

3084

2036

4413

2050

2255

1950

1902

2403

6027

1 750

1602

39(01

2901

2052

3403

4806

49119

20123

19913

12039

9302

10034

22S

450

750

575

525

980

1 015

905

18130

2575

2750

2202

1045

3310)

2275

1073

1750

5925

2625

2739

2402

4402

3495

2250

4950

2850

2500

21)30

1502

2 403

61)02

1907

16130

3902

28(61

2950

0

7501

2502

50002

20000

10002

12 509

1400

450

750

579

525

985

1 015

600

1601

2571

2 750

2200

1040

33/8)

2275

1073

1 751

5060

2625

2 738

2407

4411

3495

2256

4964

2850

2 505

2002

1500

2403

6027

1900

1602

391)3

2081

2602

7503

2501

49203

20123

10010

12018

1403

.4595 -4590

Onsaesnn 192180 -4990 191 554 184 931 .4 599 193 395
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22.Egyéb kotelezettseg

Egyeb kotelezettségek

Egyéb pénzügyi kotelezettségek

SzállItOi kotelezettség

Egyéb köteiezettségek

Nem számlázottszállftók

M(ködési költségek passzIv idöbeli elhatárolása

Diákhitel ugyfelekkel szembeni kotelezettség

MunkaváIIaókkaI szembeni katelezettség

Egyéb adókötelezettség

Egyéb kötelezettségek összesen

Diákhiie! Kozpont Zrt.
KiegészItó’ megjegyzések a pénzugyi kimutatásokhoz

Adatok mi!lió Forintban

,. .
•,, KOnys ,,, kOiius

Ki bocsatott kamat Elsa Lejarat T.csden ‘.everIek ..,. %evertek .

sic rlntl crIck sze r,nti e rlek
kötvtnvek ntértéke LibocsEts idöpontja jegvzetl

2018 2017

01(2017/01 67S% 2014.0910 2017.11.24 igen (BET) 0 0 0 0

01(2018/01 2,50% 2015.05.20 2018 06.22 igen (BET) 0 0 19 500 19 767

0K2020/01 3,60% 2016.09.14 2020.06.24 igen (BET) 11 000 11 447 11 000 11 610

Ônszesen 11000 11447 30500 31377

Kibocsátott kotvények állomanyának alakulása (névértëken)

Datum megnevezés DK2017/O1 DK2OIX/O1 DK2020/Ol összesen

2017.01.01 Nyitó egyenleg 18 000 19 500 11 000 48 500

2017.04.12 visszavásárlás -600 0 0 -600

2017.05.24 visszavásárlás -2 075 0 0 -2 075

2017.08.23 visszavásárlás -2 400 0 0 -2 400

2017.11.23 Iejárat -12 925 0 0 -12 925

2017.12.31 Záró egyenleg 0 19 500 11 000 30 500

2018.06.22 ejárat -19 500 0 -19 500

2018.12.31 Zaróegyenleg 0 0 11000 11000

2018 októberében lezajlott az MFB Zrt. által szervczett kotvény csereaukciO, mely alatt az MFB
nyilvános kotvënykibocsátás keretében kotvënycsere lehetOségét ajánlotta fel a Diákhitel Központ
Zrt. kotvények jogosultjai részére. A sikeres aukciOt követóen a Tarsasãg és az MFB Zrt. közös
kérelemmel fordult novemberben a BET felé, hogy a Társaság kotvényei a BET termëklistájárOl
törlésre kcrUljenek. A benyüjtott törlési kérelem alapján 2018. november 9-i hatállyal törölte a
Budapesti Ertëktözsde a Társasag kötvënyeit terméklistájárOl. Az értékpapfrok utolsó kereskedési
napja a Budapesti Ertéktözsdén 2018. november 6. volt.

2018 2017

148 281

148 281

282 296

24 1
149 143

12 53

39 49

23. Kibocsátott kotvények

58 50

430 577
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24.BiztosItástechnikai tartalék

Biztositástechnikai lartalék alakulása

Diäkhitel I Diikhitel 2 Osszesen
Egienleg 2017. januárUl. 2231 87 2318

Tartalék fehasznáIás -154 -6 -160

AtértékelésbOl származó veszteség / nyereség 1 888 -62 1 826
Egvenleg 2017. (lecember3l. 3965 19 3984

Tartalék felhasználás -159 -5 -164

Atértékelésbôl származó veszteség I nyereség -905 81 -824
Egvenleg 2018. december31. 2901 95 2996

Az ãtfogo jövedelemkimutatás biztosftásmatematikai tartalék változás sora tartalmazza a fenti
táblázatban bemutatott tartalék felhasználás, a feltételek változása miatti tartalék feloldás, illetve
az átértékelésböl származO nycreség egyuttes osszegét.

A feltételezések változásának elemzése

A feltétciezések változasának elernzése
A 2017. és ségi feltételc,ések mOdositása a 2018. és ségi ..

Diakhitel I Diakhitel 2 Osszcenfeltcteletesekre Icpesenkent

2017-as feltételezésekkel 2017. december 31-ére 3 965 19 3 984
2017-es feltételezésekkel 2018. mércius 31-ére 3 803 - 3 803
2018. evi 3razâs - modell en parameter v3ltoztatás 2 971 -25 2 946
2018.évi árazàs -ttérés az IFRS 9 számitásra 2018.0930-ra 3 190 162 3 352
Hátralék után felszámitott kamat változása 3 149 154 3 303
BérinfláciO változása 3 171 160 3 331
Forráskoltségek vâltozâsa 2 982 178 3 160
MGködési koltseg változása 2 991 175 3 166
Minimálbér vltozãs 2 840 165 3 005
Modeilpont en datum véltozása 2 895 94 2 989
Behajtâsi ráta vãltoztatás 2 901 95 2 996
2018-os feltételezésekkel 2018. december 31-ére 2 901 95 2 996

.- feltCtelezések naltozásának elernzése
A 2016. Cs vCgi feltCtelezfsek nlo(Iosilasa a 2017. Cs segi

. - . - Diakhitel I I),akhitel 2 Osszesenfeltetelezesekre lepesenkent

2016-as feltételezêsekkel 2016. december 31-ére 2 231 87 2 318
2016-os feltételezésekkel 2017. március 31-ére 2 287 47 2 334
2017. evi árazás - modell és parameter változtatás 4 147 25 4 172
Hátralék utén felszámitott kamat változása 4 136 30 4 166
BérinfIció változása 4 124 20 4 144
Forráskoltségek változása 3 811 23 3 834
MUkädési koltseg változása 3 966 24 3 990
Minimálbér változás 3 493 22 3 515
Modeilpont és datum valtozasa 3 965 76 4 041
Allami kamattamogatas valtozasa 18 18
2017,decemberi árazás 19 19
2017-os feltételezésekkel 2017. december 31-ére 3 965 19 3 984
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25. Jegyzett tóke, tôketartalék és egyéb tartalékok

A Diákhitel Kozpont Zrt. alaptökéje az áttérës pillanatában, az összehasonlItó idöszak, valamint a
targyidoszak végén 300 db egyenkent 1.000.000 Ft-os névértëkü jegyzett és befizetett
torzsrészvénybol alit.
A Tóketartalék értéke a bemutatott idöszakokban nem változott, annak értéke 2.200 millió forint.
Egyeb tôkejuttatásként a Magyar Fejlesztési Banktól felvett hitelek kezdeti valOs érték kulonbOzete
kerUl bemutatásra.

Saját tôke
iegyzett tdke és tôketartalék

Ere d me nytartalé k

Egyéb tartalékok

26. Függö követelések, kotelezettsegek

27. OperatIv IIzinggel kapcsolatos kotelezettségvállalások

A Társaság a mcikodesehez szUkséges irodaépuleteket, helyiségeket lIzingel fel nem mondhatO
operatIv I Izing megál Iapodasok keretében.

A lIzing szerzödések föbb paraméterei:

KOKI Uzletkozpont: CJgyfelszolgálat

A bérleti idöszak 5 év, mely a bérleti idôszak végén, piaci áron meghosszabbIthatO. A bérleti dIj
euróban kerUlt meghatãrozãsra, mely megfelel a hazai ingatlanpiacon elfogadott árazási
módszereknek. A Társaság viseli az arfolyamkockázatból eredô hasznokat ës károkat. A szerzódés
kizárja a helyiség albérletbe adásãnak lehetöséget. Amennyiben a hatãrozott bérleti szerzOdés
Iejárata elôtt a szerzädës a bérlö által felmondásra kerUl a Társaság kötbër fizetésére kötelezett arra
az idäszakra, melyre a bérbeadó üj bérlOvel nem szerzôdik.

2018 2017

Egyéb tOkejuttatOs

Ertékelési tartalék

Sajáttöke összesen:

2 500

3 321

10 033

10 033

2 500

-3 999
10 033

10 033

0 0

15 854 8 534

NI e g n eve zé s
2018.12.31

bsszeg

1 108

61

2017.12.31

Lejárat

2019.01.15

2019.01.15

Os sze g

1226

60

Lejárat

2018.01.15

2018.01.15
Diákhitel 1 ugyfelek részére folyósItható hitelkeret

Diákhitel 2 ugyfelek részére folyósItható hitelkeret

FUggö kötelezettseg 1 169 1 287

Diákhitelek fedezetére igenybe vehetO EIB IV. hitelkeret 1 675 2018. 12.31 18097 2018.12.31

Diákhitelek fedezetére igénybe vehetO EIB V. hitelkeret 11 289 2021.12.31 0 -

Diákhitelekfedezetére igOnybe vehetäTakarékbank stand by hitelkeret 7275 2019.03.08 2500 2018.03.08

Diákhitelek fedezetére igénybe vehetd MKB stand by hitelkeret 2 500 2019.03.08 6 100 2018.03.08

Diékhitelek fedezetére igénybe veheté Takarékbank stand by hitelkeret 0 0

Diákhitelek fedezetére igenybe veheté UniCredit Bank hitelkeret 0 0

FOggô követelés 22739 26697
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A bérleti szerzôdése 2017. októberben megszünt.

• Kacsa utca Residence irodaház

A bérleti idöszak 5 év, de a szcrzödés 3 év után felmondhatO. Az irodaépulet tovább bérlése esetdn
kedvezöbb bérleti dIj fizeteserejogosult a Társaság. A bérleti idószak végén a szerzödés piaci áron
meghosszabbIthatO. A bdrleti dIj euróban került meghatározasra, mely mcgfelel a hazai
ingatlanpiacon elfogadott árazási mOdszereknek. A Társaság viseli az árfolyamkockázatból credo
hasznokat es károkat. A szerzOdés a bérbeadO jOváhagyasanak engedelyehez köti az albérletbeadãs
lehetOsegét.

2018. decemberében megãllapodás tOrtént az irodaépulet tovább bérlésérOl. A szerzOdés lejáratát
követOen 2019.06.01-tOl üj feltëtelekkel kisebb terLiletcn további öt évre szOló bérleti szerzOdés
kerUlt alãIrásra

• DR-Site

A szerzOdés biztosItja a bérbeadó geptermeben elhelyezett rack szekrény 50%-at, melyben a bérlO
elhelyezheti szervereit. A bérleti idOszak 2017.10.01-2018.09.30. kOzötti idöszakra vonatkozik. A
bérleti szerzOdés a határozott idOtartam lejárata elOtt csak a bërbeadó szerzOddsszegese csetén
mondhatO fel. 2018. évben a szerzOdés módosItãsra kertilt melynek kOvetkeztében a bérleti idOszak
2019.10.01-énjár Ic.

,., . .
. Residence

Szerzodeses feltetelek Residence irodahaz DR Site
ugvfelszolgalat

Bérleti idószak 2014.05.31-2019.05.31 2015.03.31-2019.05.31 2016.10.01.-2019.10.01,
Bérelt terület 2368,13m2 155,18m2 1db rack szekrény 50%-a
Bérleti dij 10,1 EUR/m2-fAFA 11,22 EUR/m2+AFA 75000 HUF+Afa
Kedvezmény 2017.06- 2018.02 50%

Szolg.dij 3,8 EUR/m2+AFA 3,8 EUR/m2+AFA -

Albérletbe adás engedély kérés engedély kérés

lndexálás 2015-tóI HICP-EU27fogy.árindex

A jövOben minimálisan fizetendO bérleti dIjak:

2018

léven belül

1 even til, de 5 even bekil
Seven tCl

Residence irndahaz

72

0

DRSite

1

0

oss7.esen

73

0
0 0 0

Osszesen 72 1 73

2017 Residence injdaház DR Site összesen
lévenbelül 157 1 158
1éventiI,de5évenbelul 69 0 69
5éventCl 0 0 0
Osszesen 226 1 227
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28.FinanszIrozási tevekenységbôl credo kötelezettségek

Fi nanszirozási tevékenvsegekböl eredo kotelezettsegek
2018.01.01 C ash-flo Antortlzaclo 2018.12.31

Va Ito zas a I

Felvetthitelek 183395 7229 930 191554

Kibocsãtott kbtvények 31377 -19 500 -430 11447

Finanszirozasitevekenysegbdl származó összes kotelezettseg 214 772 -12 271 500 203 001

29.Tranzakciók kapcsolt felekkel

A Tarsaság felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) gyakoroija, a Társasag

tényleges tulajdonosa pedig a Magyar A 11am.

Magyar Allammal, valamint a tu!ajdonosijogokat gyakorlO vállalattalfolytatott tranzakciók

A Társaság a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciókat a szokásos piaci feltételek mellett

bonyolItotta. Ez aIóI kivdtelt jelent az MFB-tOl fclvett EURIBOR kamatozási hitelek (Iásd

részletesen 21. pont), mely esetében a kedvezményes kamatozási feltételek miatt a folyOsItott hitel

kezdeti valós értéke alacsonyabb, mint a tenylegesen folyOsItott értéke. A kUlönbözet

tökejuttatásként került elszámolãsra az egyéb tartalékokon belül, mely a 25-os megjegyzesben

kcrül bemutatásra. Az MFB-töl fclveft hitelek ev végi állományát, valamint a hitelfelvétel

kondIcióit részletesen a 21-es megjegyzés tartalmazza.

A haLlgatoi hitelrendszerröl szóló kormanyrendelet alapján (1/2012 Korm. rendelet) a szabad

fe1haszná1ási hitelt igenybe vevö hitelfelvevö — a szerzödés idötartama alatt — a rendelet I 8

alapjãn célzott kamattámogatásban részesul a csecsemögondozási dfjra, a gyermekgondozasi dijra

és a gyermekgondozást segItô ellátásra (a továbbiakban: gyes) való jogosultság idöszakának

idejére.

A célzott kamattamogatas anyagi fedezetét a csaladpolitikáért felelôs miniszter ãltal vczetett

minisztérium koltsegveteseben kell biztosItani. A célzott kamattamogatas osszegét a minisztérium

a Diákhitel szervezet számlájára ajogosult hitelfelvevö megjelolésevel utaija at.
A 1/2012 Korm. rendelet 29-a alapjãn a kötOtt felhasználásti hitelt igénybe vevö hallgato

hitelszerzödése fennãllásának idöszaka alatt általános kamattamogatasban részesUl. A

kamattamogatas mértéke a hitelfelvevö által fizetendö 6. (7) bekezdésében meghatározott kamatot

meghalado osszeg.

Az általános kamattamogatas anyagi fedezetét az államháztartásért felelOs miniszter által vezetett

minisztérium koltsegvetésében kell biztositani. Az általános kamattámogatas havi összegét a

minisztdrium a Diákhitel szervezet részére a hallgatOi hitel folyOsItását kOvetO hónapban, havi
bontásü elszámolãs alapjãn a hitelfelvevö megjelolésével utaija at.
A kormanyrendelet I 8/A. alapjan a näi hitelfelvcvôk gyermekvallalashoz kapcsolódó állami

tamogatast igenyelhetnek második, ilLetve harmadik vagy tovabbi gyermeke megszUletese,

orokbefogadãsa esetén. A gyermektamogatas mértéke a fennállO tartozãs 50% illetve 100%-a. A
tãmogatás — kizárolag egy hiteire vehetô igénybe - igénybevételekor hitelfelvevö dönthet, bogy

mely hitelére ken a támogatást.
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A gyermektamogatas Osszegét az államháztartásról szólO torvényben kell biztosItani. A
gycrmektámogatás havi osszegét a Magyar Allamkincstár a Diãkhitel szervezet rëszëre havi
bontásü elszámolás alapján a hitelfelvevö megjelOlésëvel utaija at.

A Magyar AIlamtOI a Diákhitel cigyfelek részérc igénycit támogatásokat az alábbi táblãzat mutatja
be:

Megnevezes 2018 2017
Diákhitel 1 ugyfelek részére Cézott kamattámogatas 245 275
Dákhite 1 ugyfeek részére Gyermektámogatás 1 227 0
Diákhitel 2 ugyfelek részére Altalános kamattámogatás 945 494
Diákhitel 2 Ugyfelek részére Gyermektámogats 13 0
Osszesen 2 430 769

A Magyar Allam garanciát váIlal a Társasag által a diákhitel finanszIrozására felvett hitelek,
valamint a kibocsãtott kOtvények ërtékére. (KiegeszItó megjegyzesek 1. pont)

Az Allam által nyüjtott garancia értékét az alábbi táblázat mutatja be:

Idôszak végén fenálló töke áilomány 2018 2017

Felvetthitelek 192160 184931
Kibocsátott kotvények 11 000 30500
Osszesen 203160 215431

A táblázat adatai megegyeznek a 21, 23 kiegeszItó megjegyzesekben bemutatott hitelintëzetekkel
szemben fcnnállO tókekotelezettseg értékével, ii Ietve kibocsátott kotvényck névértékével.

A Diákhitet Kozpont Zrt. ës a Magyar Fcjlesztési Bank - mint kapcsolt fél - közOtti ugyleteket az
alábbi táblázat részletezi:

Megnevezés 2018 2017

Szolgáltatások igenybevetele 3 5

Hosszt 1ejárati’i hitel felvétele 19 300 22 000

Hosszii lejáratâ hitel törlesztése 10 000 0

Hosszti Iejáratii hitelek után fizetett kamat 1 014 683
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KulcspozIcióban lévö vezelbkkel kapesolatos tranzakciók

KulcspozIcióban lévö vezetäk:

• VezérigazgatO

• Igazgatoság tagjai

• FelUgyeLô Bizottság tagjai

Traniakció tIpias megnevezése

Rövid távt munkavállalóijuttatás

Munkaviszony rnegszünése utáni juttatások

Egyéb hosszi távü juttatások

Végkielegitések

Igenybevett szolgáltatás

____________________________

Os s ze sen

____________________________

30. Merlegfordulonap utáni események

A pénzügyi kimutatások 2.1 pontjában megjelolt jóváhagyásig nem történtek olyan fordulOnap

utáni eseményck, amelyek miatt sziikséges lett volna a kimutatások mOdosItása.

UzietifejilIdés

A hitelezéshez kapcsolódO beszedési es behajtási tevekenységben 2019 évben jelentös változás

történik. 2019. évtOl a Társaság a diákhitelezésrôl szóló jogszabályban rogzItett szabályozás

alapján koteles Iesz a felmondott hiteleket negyedevente az MKK Magyar Követeléskezelô Zrt.

nek engedményezési szerzödés keretében átadni. A hitel ára szintén jogszabályban szabályozott a

céltartalék képzési módszertannal osszhangban kialakItott, Diákhitel Kozpont aktuáriusa által

készItett és évente felulvizsgált és az MFB által évente auditált árképzési módszer alapján kerül

meghatarozasra.

2018 2017

90 78

0 0

0 0

0 0

0 0

90 78
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