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Fuggetlen Konyvvizsgaloi Jelentes

A Diakhitel Kozpont Zrt.
reszvenyese reszere

Elvegeztuk a Diakhitel Kozpont Zrt. mellekelt penzugyi kimutatasainak konyvvizsgalatat, amely
penzugyi kimutatasok a 2015. december 31-i fordulonapra elkeszitett penzugyi helyzet
kimutatasbol, az ezen idoponttal vegzodo evre vonatkozo atfogo jovedelemkimutatasb6l, sajat
tokevaltozas kimutatasbol es cash flow kimutatasbol, valamint a szamviteli politika meghatarozo
elemeit es az egyeb magyarazo informaciokat tartalmazo kiegeszito megjegyzesekbol allnak.

A vezetes felelossege a penzugyi kimutatasokert

A penzugyi kimutatasok az Europai Unio altal atvett Nemzetkozi Penzugyi Beszamolasi
Standardokkal osszhangban torteno elkeszitese es valos bemutatasa, valamint - az akar csalasbbl,
akar hibabol eredo, lenyeges hibas allitasoktdl mentes -eves beszamolo elkeszitesehez a vezetes
altal szuksegesnek itelt belso ellenorzes fenntartasa az ugyvezetes felelossege.

A konyvvizsgalo felelossege

A mi felelossegunk a penzugyi kimutatasok velemenyezese az elvegzett konyvvizsgalat alapjan. A
konyvvizsgalatunkat a Nemzetkozi Konyvvizsgalati Szabvanyok alapjan hajtottuk vegre. A fentiek
megkovetelik, hogy megfeleljunk bizonyos etikai kovetelmenyeknek, valamint hogy a
konyvvizsgalatot ugy tervezzuk meg es vegezzuk el, hogy kello bizonyossagot szerezzunk arrol,
hogy a penzugyi kimutatasok nem tartalmaznak lenyeges hibas allitasokat.

A konyvvizsgalat magaban foglalja olyan eljarasok vegrehajtasat, amelyek celja konyvvizsgalati
bizonyitekot szerezni a penzugyi kimutatasokban szereplo osszegekrol es kozzetetelekrol. A
kivalasztott eljarasok, beleertve a penzugyi kimutatasok akar csalasbol, akar hibabol eredo,
lenyeges hibas allitasai kockazatanak felmereseit, a konyvvizsgalo megitelesetol fuggnek. A
kockazatok ilyen felmeresekor a konyvvizsgald a penzugyi kimutatasok ugyvezetes altali elkeszitese
es valos bemutatasa szempontjabol relevans belso ellenorzest azert merlegeli, hogy olyan
konyvvizsgalati eljarasokat tervezzen meg, amelyek az adott korulmenyek kozott megfeleloek, de
nem azert, hogy a vallalkozas belso ellenorzesenek hatekonysagara vonatkozoan velemenyt
mondjon. A konyvvizsgalat magaban foglalja tovabba az alkalmazott szamviteli alapelvek
megfelelosegenek es az ugyvezetes lenyegesebb becslesei esszerusegenek, valamint a penzugyi
kimutatasok atfogo bemutatasanak ertekeleset.

Meggyozodesunk, hogy a megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek elegendo es megfelelo alapot
nyujt a konyvvizsgaloi velemenyunk megadasahoz.

Velemeny

Velemenyunk szerint a penzugyi kimutatasok megbizhatb es valos kepet adnak a Diakhitel Kozpont
Zrt. 2015. december 31-en fennallo penzugyi helyzeterol valamint az ezen idoponttal vegzodo evre
vonatkozo jovedelmi helyzeterol es cash-flow-jarol az Europai Unio altal atvett Nemzetkozi Penzugyi
Beszamolasi Standardokkal osszhangban.

Eqyeb ugyek

A Diakhitel Kozpont Zrt. kulon penzugyi kimutatasokat keszitett a 2015. december 31-i
fordulonapra a magyar szamviteli torvennyel osszhangban, amelyhez kulon konyvvizsgaloi jelentest
bocsatottunk ki a Tarsasag reszvenyese reszere 2016. marcius 31-en.

C-""-"`~
Ernst Young Kft.
Budapest, 2016. Junius 14.

A member firm of Ernst 5'loun9 Global I.imlt~d
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D IAf(f~ I~~~ Diakhitel Kozporrl Zri.

A fogo jovedele~nki»~utatas 2015 es 2014 evekre vonatkozoan

I. Atfogo jovedelemkimutatas

Adatok millio Forintban

Me e zes 2015.12.31 
2014.12.31

91 9Y
m od ositott

Kamatbe~etelek 7 13 867 15 828

Kamatraforditasok 7 -8 723 -10 425

Nettb kamatbevetel 5 144 5 403

Biztositasi dijbe~telek 8 1 047 807

Karesemeny miatt felmerulo raforditas 9 -130 -133

Netto kereskedesi eredmeny 10 -119 -73

Egyeb mukodesi be~etel 11 89 125

Biztositastechnikai tartalek valtozasa 24 -255 2 188

Hitelek utan elszamolt ertekvesztes elotti netto
mukodesi eredmeny 

5 776 8 317

Hitelek utan elszamolt ertek~sztes / ertek~sztes 
4.1.2 -3 180 -5 393

visszairasa

Hitelezesi veszteseg -13 -315

Netto mukodesi eredmeny 2 583 2 609

Egyeb mukodesi koltseg, raforditas 11 -2 355 -2 587

Adozas elotti eredmeny 228 22

Adobe~tel / Adoraforditas 12 -27 -2

Targyevi nyereseg / veszteseg 201 20

Targyevi nyereseg /veszteseg
(a Tarsasag reszvenyeseire juto) 

201 20

Targyevi nyereseg /veszteseg 201 20

Eredmenybe ufo/agosan atsoro/hato tete/ek

Ertekesitheto penzugyi eszkozok valos erteken 
_12 47

torteno ertekelese miatti ertekefesi kulonbozetek
Egyeb atfogo jo~delemtetelek adobe~tele / 

1 -5
adoraforditasa

Eredmenybe uto/agosan nem atsoro/hato fefe/ek

Idoszak egyeb atfogo jovedelme halasztott
adoval egyiitt 

190 62

Targyevi atFogo jovedelem 190 62

Targyevi atfogo jovedelem
(a Tarsasag reszvenyeseire jut6) 190 62

Budapest, 2016. Junius 14. DIAK~!I'1'E:~ Kc~z~~it~'~ ~r~.

~.

1 ~J27 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
Ug ' r CsabaAdoszam: 12657331-2-41

1' Vezerigazgato
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D IAf(~-I Il~'L D,akh,t~t K~~~p~,~r Z,~t.
Penzu~i helyzet kim~tatas 2015.12.31 ?01=1.12.31 es 2011.01.01-re vonatkozoan

I.I. Penzugyi helyzet lcimutatas

Eszkozok
Penzeszkozok es penzeszkoz egyenertekesek
Diakhitelek
Biztositasi dijkovetelesek~e
Tenyleges adbko~telesek
Egyeb kovetelesek
Egyeb eszkozok
Targyi eszkozok
Immaterialis javak
Eszkozok osszesen:

Kotelezettsegek
Hitelintezetekkel szembeni kotelezettsegek
Egyeb kotelezettsegek
Kibocsatott kot~enyek
Biztositastechnikai tartalekok
Halasztott adokotelezettsegek
Kotelezettsegek osszesen:

Sajat toke
Jegyzett toke es toketartalek
Eredmenytartalek
Egyeb tartalekok
Sajat toke osszesen

A Tarsasag reszvenyeseire juto sajat toke

Sajat toke es kotelezettsegek osszesen:

Budapest, 2016. Junius 14

Megjegyzes 
2015.12.31

Adatok millio Forintban

2014.12.31 2014.01.01

mbdasitott modositott

14 559 19814 13094
15 244 121 245 991 246434

15 2355 2530 2544
0 3 10

16 195 198 127

17 59 3 1

18 196 233 212

19 257 269 303

247 742 269 041 262725

21 158464 153710 153832
22 549 622 578
23 74417 100 865 96 941
24 2669 2414 4602
20 938 915 450

237037 258 526 256403

25 2500 2500 2500

25 -5 958 -6 159 -6 179
25 14 163 14 174 10 001

10705 10515 6322

10705 10 515 6322

247742 269 041 262725

DlAF~~41T~L KbZPONT Zed.
1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. ~ '

Adoszam; 12057331-2-41 Ug ' r Csaba

~' Vezerigazgato
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Cash-flow ki»~2~tatas 2015 es 2014 evekre vo~~atkoz6a~~

IV. Cash-flow kimutatas

Adatok millio Forintban

Mukodesi tevekenysegbol szarmazo penzaramlas 2014.12.31
Me e zes91 9Y 2015.12.31

modositott

Addzaselotti eredmeny z28 22

Modositasok:

Immaterialis Javakra es Targyi eszkozokre elszamolt ertekcsokkenes 11 179 156

Immaterialis javak es targyi eszkozok ertekesitesenek eredmenye 11 0 29

Penzugyi eszkozokre elszamolt ertek~,esztes 4.1.2 3 180 5 393

Karesemeny miatt felmerulo raforditas, elengedett ko~eteles 9,11 143 448

Nett6 kamatbe~etel 7 -5 144 -5 403

Biztositastechnikai tartalekok valtozasa 24 255 -2 188

Tarsasagi ad6raforditas /adobe~tel 12 -27 -2

Diakhitel folyositasok -16 534 -16 778

Diakhitel torlesztesek 20 007 17 898

Kapott kamat 8 980 9 362

Fizetett kamat -10 708 -11 370

Netto kereskedelmi eredmeny 119 73

Biztositasi dijko~reeteles allomanyvaltozasa 142 -38

Egyeb eszkoz6kben beko~tkezett valtozasok 2 -65

Egyeb kotelezettsegekben beko~etkezett valtozasok -50 508

Mukodesi tevekenysegbol szarmazd netto penzaramlas 544 -1 977

Befektetesi tevekenysegbol szarmazo penzaramlas

Targyi eszkozok beszerzese -gg -gg

Targyi eszkozok ertekesitese 2 p

Immaterialis javak beszerzese -90 -74

Befektetett tevekenysegbol szarmazo netto penzaramlas -186 -173

Finanszirozasi tevekenysegbol szarmazo penzaramlas

Kibocsatott kot~nyek ellenerteke 21 230 26 764

Kibocsatott kbteenyek visszafizetese -44 841 -21 528

Hitelintezetektol kapott k6lcsbn 14 535 58 050

Hitelintezetekt6l kapott kolcson visszafizetese -10 754 -58 611

Egyeb tbkejuttatas 0 4 590

Finanszirozasi tevekenysegbol szarmazo nettd penzaramlas -19 830 9 265

PenzeskSzokben, penzeszkoz egyenertekesekben bekovetkezett netto
novekedes / csokkenes -19 244 7 137

Penzeszkozok, penzeszkoz egyenertekesek allomanya januar 1 jen 14 19 814 13 094

Penzeszk6zegyenertekesek valos ertekenek valtozasa -11 42

Egyeb tokejuttatasra juto halasztott ado 0 -459

Penzeszkozok, penzesckoz-egyenertekesek allomanya december 31 -en 14 559 19 814

Budapest, 2016. Junius 14.

`;27 (3ud~pest, Kacsa u. 15-23. B C C aba
Adbszam; 12657331-241

1, ezerigazgato
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DIA~(~I11~~L Diakhitel Kozpont Zrt.
Kiegeszfto megjegyzesek a penzugyi kimutat6sokhoz

Adatok milli6 Forintban

V. Kiegeszito megjegyzesek a penzug~~i kimutatasokhoz

1. A tarsasag rovid bemutatasa

A Diakhitel Kozpont Zrt. (tovabbiakban „Tarsasag" vagy „Diakhitel Kozpont") Magyarorszagon
bejegyzett reszvenytarsasag, szekhelye 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

A Diakhitel Kozpont Zrt. reszvenyeinek tulajdonosa a Magyar Allam.

A Tarsasag felett a tulajdonosi jogokat 2010. Junius 17-tol az allami vagyonnal valo felelos
gazdalkodas erdekeben szukseges torvenyek modositasarol, valamint egyes torvenyek
megallapitasarol szolo 2010. evi LII. torveny rendelkezesei alapjan a Magyar Fejlesztesi Bank
Zrt. (MFB) gyakorolja.

2014. oktober 20.-an az MFB, mint Tulajdonosi joggyakorl6 a Diakhitel Kozpont Zrt. mbdositott
Alapszabalyanak jbvahagyasaval ugy rendelkezett, hogy a Tarsasag iigyvezeto szerve az
Igazgatosag, az uzleti tevekenyseg es a munkaszervezet operativ iranyitasanak feladatkoret pedig
a Vezerigazgatora, mint cegvezetore telepitette. A Diakhitel Kozpont Zrt. mukodeset a
Felugyelobizottsag ellenorzi, a Felugyelobizottsag emellett az auditbizottsag feladatait is ellatja.

A Diakhitel Kozpont Zrt. a hallgatoi hitelrendszer mukodteteset, es a hallgatoi hitelek
folyositasat, nyilvantartasat vegzi. A hitelnyujtashoz sziikseges forrasok biztositasa a hallgat6i
hitelrendszerrol szolo 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (tovabbiakban a „Kormanyrendelet")
eloirasa szerint az Allamadbssag Kezelo Kozpont (AKK) bevonasaval tortenik, ennek kereteben a
Diakhitel Kozpont, szerzodessel megbizta az AKK Zrt.-t, hogy a penz- es tokepiacon eljarjon, es
az allam altal garantalt forrasok biztositasaban kozremukodjon.

A 2014. evi C torveny — a Magyar Kortarsasag 2015. evi koltsegveteser8l szolo 2014. evi C.
torveny 53. §-a szerint „A Magyar Allam keszfizeto kezeskent felel a Diakhitel Kozpont Zrt.
azon fizetesi kotelezettsegeiert, amelyek a belfoldrol es kulfoldrol, a diakhitelezesi rendszer
finanszirozasa erdekeben felvett hiteleib8l, illetve kotvenykibocsatasaibbl erednek."

A Tarsasag altal bevont forrasokra vonatkozo allami keszfizeto kezessegvallalas a 2016. evre a
Magyarorszag 2016. evi koltsegveteserol szolo 2015. evi C torveny 51. §-a alapjan biztositott.

A Tarsasag nem rendelkezik leanyvallalatban, tarsult vallalatban, illetve kozos vezetesu
vallalatban reszesedessel.

A Tarsasag a 2015. december 31-i fordul6napra 2016. marcius 31-en kulon penzugyi
kimutatasokat keszitett a magyar szamviteli torvennyel osszhangban, amelynek kozzetetele a
szamvitelrol szolo 2000. evi C. torvenynek megfeleloen megtortent.
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2. A penzugyi l~imutatasok keszitesenek alapja

2.1. Nyilatkozat a standardoknak valo megfelelesrol

A Tarsasag a mellekelt penzugyi kimutatasokat az EU altal befogadott Nemzetkozi Penzugyi
Beszamolasi Standardokkal (IFRS-ek) osszhangban keszitette. A penzugyi kimutatasok keszitese
soran meg nem alkalmazott uj IFRS standardokat es ertelmezeseket a 3.20 pont mutatja be.

Jelen penzugyi kimutatasok kozzetetelet az Igazgatosag 2016.junius 14-en hagyta jbva.

2.2. Az ertekeles alapja

A penzugyi kimutatasok ertekelesi alapja az amortizalt bekerulesi ertek, kiveve az ertekesitheto
penzugyi eszkozoket, amelyek az IAS 39-cel osszhangban valos erteken kerultek ertekelesre.

2.3. Funkcionalis es prezentalasi penznem

A Diakhitel Kozpont Zrt. funkcionalis penzneme a magyar forint. A Tarsasag szamara nem
jogszabalyi kotelezettseg az IFRS-ek szerinti beszamolo keszitese, az elozo idoszakokban a
penzugyi kimutatasokat elsosorban a nemzetkozi penzugyi piacok szamara keszitette, igy a
Tarsasag prezentalasi penznemenek az eurot valasztotta. 2015. evben a Szamviteli Politika
modositasara kerult sor, a valtozast kovetoen a tarsasag prezentacios penzneme a magyar forint
Lett. A penzugyi kimutatasokban szereplo adatok millio forintban kerulnek bemutatasra. A
Tarsasag azert dontott a prezentacios penznem megvaltortatasarol, mert a szamvitelrol szolo
2000. evi C. torveny 2015. evi modositasa alapjan a Tarsasag 2017. evtol a magyar szabalyozas
helyett IFRS beszamolo keszitesere kotelezett.

2.4. Becslesek es feltetelezesek alkalmazasa

Az IFRS-eknek megfelelo penzugyi kimutatasok elkeszitese megkoveteli, hogy a menedzsment
szakmai megitelest, becsleseket es feltetelezeseket alkalmazzon, melyek hatassal vannak az
alkalmazott szamviteli politikara, valamint az eszkozok es kotelezettsegek, bevetelek es koltsegek
penzugyi kimutatasokban szereplo osszegere. A becslesek es a kapcsolodo feltetelezesek multbeli
tapasztalatokon es szamos egyeb tenyezon alapulnak, amelyek az adott korulmenyek kozott
esszerunek tekinthetok, es amelyek eredmenye kepezi azon eszkozok es kotelezettsegek valos
erteke becslesenek alapj at, amelyek egyeb forrasokbol nem hatarozhatok meg egyertelmuen. A
tenyleges eredmenyek elterhetnek ezektol a becslesektol. A becslesek es a feltetelezesek
felulvizsgalatara rendszeresen sor kerul. A szamviteli becslesek modositasa a becsles
mbdositasanak idoszakaban kerul megjelenitesre, ha a modositas csak az adott evet erinti, illetve
a modositas idoszakaban es a kesobbi idoszakokban, ha a modositas mind a jelenlegi, mind a
kesobbi eveket erinti.

A Tarsasag az alabbi teruleteken alkalmazta a becslest:

• A vallalkozks folytatksa

A Tarsasag vezetese ertekelte a Tarsasag kepesseget a tovabbi mukodest illetoen es
megallapitotta, hogy a Tarsasag rendelkezik a szukseges eroforrasokkal, hogy folytassa
tevekenyseget a belathato jovoben. A Tarsasag vezetesenek tovabba nines tudomasa olyan
lenyeges bizonytalansagrol, mely jelentos ketseget tamasztana a vallalkozas folytatasara
vonatkozb kepessegevel kapcsolatban. A vallalkozas folytatasanak elve ertekelese soran a
Tarsasag figyelembe vette a Tarsasag altal bevont forrasokra vonatkoz6 allami keszfizeto
kezessegvallalast.
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• Penzugyi eszkozok es forrasok valds ertekelese

Amennyiben a penzugyi eszkozok es forrasok valos ertekenek meghatarozasa nem aktiv piaci
ar alapjan kerul meghatarozasra, valamilyen ertekeles modell alkalmazasara van szukseg.
A penzugyi instrumentumok valos ertekenek meghatarozasat a kiegeszito megjegyzesek 6.
pontja mutatja be.

• Eszkozok ertekvesztese

Az eszkozok ertekveszteset a Tarsasag kiegeszito megjegyzesek 3.13 pontjaban ismerteti.

• Biztositkstechnikai tartalek

A Tarsasag altal alkalmazott becsleseket az aktuariusi modellre vonatkozoan a kiegeszito
megjegyzesek 4.1.3. pontja mutatja be reszletesen.

• Halasztott ado koveteles

Halasztott adbkovetelest olyan mertekig jelenit meg a Tarsasag, ameddig valoszinu, hogy
jovobeli adokoteles eredmeny all majd rendelkezesre, amellyel szemben a koveteles
felhasznalhato. A halasztott ad6koveteleseket a Tarsasag minden egyes beszamolasi idoszak
vegen felulvizsgalja es olyan mertekig csokkenti, ameddig a kapcsolodo adoelony realizalasa
meg valoszinu. A halasztott ado elszamolast a kiegeszito megjegyzesek 3.8 pontja mutatja be
reszletesen.

2.5. Atsorolasok es hibak

A Tarsasag a 2014 evrol modositott beszamol6t tesz kozze.

A modositott beszamolo keszitesenek oka, a Diakhitel Kozpont Zrt. prezentacibs penznemenek
megvaltortatasa. A Tarsasag az osszehasonlithatosag erdekeben a 2014. evi adatokat is millio
Forintban teszi kozze, illetve bemutatja a 2014.01.01-re vonatkozo penzugyi helyzet kimutatas
adatait is millio Forintban. A prezentacios penznem valtortatasanak sajat tokere gyakorolt hatasa
a 25. pontban keriil reszletezesre.
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3. A lenyeges szamviteli politikak osszefoglalasa

Az alabbiakban kerulnek bemutatasra a penzugyi kimutatasok elkeszitese soran alkalmazott
jelentosebb szamviteli politikak. A szamviteli politikak kovetkezetesen kerultek alkalmazasra a
jelen penzugyi kimutatasokban szereplo idoszakokra.

3.1. A diakhitel termek elszamolasa

A Tarsasag altal nyujtott diakhitel-szerzodesek hitel-komponenst es biztositasi komponenst is
tartalmaznak. A biztositasi komponens letezese abbol fakad, hogy a hallgatoi hitelrendszerrol
szolo 1/2012. (I.20.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdese szerint a hitelfelvevo oregsegi
nyugdijazasa, vegleges rokkantsaga vagy halala eseten a hitelfelvevo teljes tartozasa elengedesre
keriil. Az oregsegi nyugdijazas vagy halal bekovetkeztekor fennallo hiteltartozasrol torten8
lemondas egyenerteku egy oregsegi nyugdijazaskor vagy halalesetkor esedekes penzbeli
juttatassal, amely alapjan a nyujtott diakhitelek reszlegesen az IFRS 4 hatokorebe tartozo
biztositasi szerzodesnek minosulnek.

A Tarsasag a diakhitelek hitel-komponenset es biztositasi komponenset elkulonitve szamolja el es
mutatja be az atfogo jovedelem kimutatasban, a penzugyi helyzet kimutatasban es a cash flow
kimutatasban.

A diakhitel-szerzodesek utan jaro kamatbevetel harom osszetevot tartalmaz: alapkamat, mukodesi
premium es kockazati premium. Az alapkamat a forraskamat fedezetet, a mukodesi premium a
mukodesi koltsegek es raforditasok fedezetet, mig a kockazati kamatpremium a diakhitelek
nemfizetesi kockazatanak fedezetet kepezi. A kockazati kamatpremium es a mukodesi
kamatpremium tovabb bonthato a penzugyi kockazathoz (hitel-komponenshez) es a biztositasi
kockazathoz (biztositasi komponenshez) tartozo elemekre. A kockazati kamatpremiumnak es a
mukodesi kamatpremiumnak az egyes komponensekhez tartozo elemekre valo megbontasa a
Tarsasag altal alkalmazott aktuariusi modell segitsegevel tortenik.

A diakhitel szerzodesek alapjan folyositott osszegek es a hitel-komponenshez rendelt jaro
kamatelemek a penzugyi helyzet kimutatasban diakhitelkent (ld. mega 3.9.3. a pontot), az atfogo
jovedelem kimutatasban kamatbevetelkent (ld. mega 3.3 pontot) kerulnek megjelenitesre. A
biztositasi komponenshez rendelt kamatelemek a penzugyi helyzet kimutatasban biztositasi
dijkoveteleskent (ld. mega 3.9.3. b pontot), az atfogo jovedelem kimutatasban biztositasi
dijbevetelkent (ld. mega 3.4 pontot) kerulnek megjelenitesre.

Az aktuariusi modell mukodeserol a kiegeszito megjegyzesek a 4.1.2 es a 4.1.3. pontja tartalmaz
reszletes leirast.

3.2. Netto kamatbevetelek

A kamatbevetelek kozott jeleniti meg a Tarsasag az effektiv kamatlab mbdszer alkalmazasaval a
diakhitel-szerzodesek utan kapott, jar6 kamatokbbl a hitel-komponenshez tartozo reszt, valamint
az ertekesitheto ertekpapirok utan kapott kamatokat.

A Tarsasag uzletszabalyzata alapjan a hitelfelvevo kesedelmes teljesitese vagy teljesitesenek
elmaradasa eseten a Diakhitel Kozpont kesedelmi kamatot szamit fel, melyet a kamatbevetelek
kozott jelenit meg a Tarsasag.

A kesedelmi kamatlab merteke:

a) a 2004. majus 1-et megelozoen kotott Hitelszerzodesek eseteben az ugyleti kan~atlab 4
szazalekponttal novelt merteke,
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b) a 2004. aprilis 30-at kovetden kotott Hitelszerzodesek eseteben a Ptk. 6:48. ~- a szerint keriil
meghatarozasra.

Kamatbevetelek kozott kerul kimutatasra a szabad felhasznalasu hitelekkel (Diakhitel 1)
kapcsolatos a hitelfelvevo hallgatbk reszere juttatott celzott kamattamogatas osszege. A 1/2012.
(I. 20.) Korm. rendelet 18.§-a szerint a hallgato celzott kamattamogatasban reszesul a
csecsemogondozasi dijra, a gyermekgondozasi dijra es a gyermekgondozast segito ellatasra (a
tovabbiakban: gyes) valo jogosultsag idoszakanak idejere.

Kamatbevetelek kozott mutatja ki a Tarsasag 1/2012. (I.20) 29.§-a alapjan az altalanos
kamattamogatas osszeget, melyre a kotott felhasznalasu hitelt igenybe vevo hallgato (Diakhitel2)
a hitelszerzodesenek fennallasanak idoszaka alatt jogosult. Az altalanos kamattamogatas merteke
a hitelfelvevo altal fizetendo a 6.§ (7) bekezdeseben meghatarozott — jelenleg 2% — kamatot
meghalado osszeg.

Az effektiv kamatlab az a kamatlab, amely a penzugyi instrumentum varhato elettartama alatti,
(vagy adott esetben egy ennel rovidebb idoszak alatti), becsiilt jovobeni penzkifizeteseket vagy
penzbeveteleket pontosan a penziigyi eszkoz vagy penziigyi kotelezettseg netto konyv szerinti
ertekere diszkontalja. Az effektiv kamatlab meghatarozasa a penzugyi eszkoz es kotelezettseg
kezdeti megjelenitesekor tortenik, es az a kesobbiekben nem kerul modositasra. Az effektiv
kamatlab szamitasakor a Tarsasag a penzugyi instrumentum valamennyi szerzodeses feltetelenek
figyelembevetelevel becsli acash-flow-kat, nem veszi azonban figyelembe a jovobeli hitelezesi
vesztesegeket.

A kamatraforditasok kozott jeleniti meg a Tarsasag kibocsatott kotvenyek, illetve a
hitelintezetekkel szembeni kotelezettsegek (felvett hitelek) utan fizetendo kamatok osszeget az
effektiv kamatlab modszer alkalmazasaval.

3.3. Biztositasi dijbevetelek, karesemeny miatt felmerulo raforditasok

Biztositasi dijbevetelkent jeleniti meg a Tarsasag a diakhitelek utan kapott, jaro kamatokbol a
biztositasi komponenshez tartozb reszt. A Tarsasag a biztositasi dijbevetelt arra az idoszakra
szamolja el, amely idoszaknak a kockazatat a dij fedezi (azaz arra az idoszakra, amikorra a dij
felszamitasra keriilt).

A Tarsasag a karesemeny miatt felmerulo raforditaskent mutatja ki a tenylegesen bekovetkezo
biztositasi esemenyek — a hitelfelvevo oregsegi nyugdijazasa, vegleges rokkantsaga, halalesete -
miatti hitelleirasokbol fakado raforditasokat.

3.4. Netto kereskedesi eredmeny

A nett6 kereskedesi eredmenyben mutatja be a Tarsasag az ertekesitheto penzugyi eszkozok
ertekesitesevel kapcsolatos nyeresegeket es vesztesegeket, beleertve a korabban a sajat tokeben
megjelenitett halmozott atertekelesi nyereseget vagy veszteseget, valamint a diakhitelektol eltero
egyeb penzugyi eszkozok ertekveszteseit.

Az amortizalt bekerulesi erteken ertekelt penzugyi eszkozok es penzugyi kotelezettsegek
eseteben az adott instrumentum kivezetese vagy az arfolyam-kulonbozetek miatti atertekelese
loran felmerulo nyereseg vagy veszteseg az idoszaki eredmenyben, a netto kereskedesi
eredmenyen belul kerul megjelenitesre.

3.5. Biztositastechnikai tartalekok es azok valtozasa

A Tarsasag biztositastechnikai tartalekot kepez arra a kockazatra, hogy a diakhitel szerzodesekbol
befolyo tovabbi biztositasi dijak jelenerteken szamitva nem fogjak fedezni a biztositasi
esemenyek bekovetkezesekor elengedesre kerulo osszegeket.
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A biztositastechnikai tartalek kezdeti me~jeleniteset kovetoen a Tarsasag a biztositastechnikai
tartalekot atertekeli a portfolio aktualis kockazati jellemzoinek megfeleloen. Az atertekelesbol
szarmazo nyeresegeket vagy vesztesegeket, amelyek tartalmazzak a diszkont lebontasanak
hatasat, az allomany valtozasainak hatasait es az aktuariusi feltetelezesek valtozasai valamint az
aktuariusi feltetelezesek es a targyidoszaki esemenyek elterese miatt fellepo aktuariusi
nyeresegeket vagy vesztesegeket, az eredmenyben a biztositastechnikai tartalekok valtozasa
soron jeleniti meg a Tarsasag. A biztositastechnikai tartalek kepzese (kezdeti megjelenitese es
atertekelese) a Tarsasag aktuariusi modellje alapjan tortenik. Az aktuariusi modell mukodeserol a
kiegeszito megjegyzesek 4.1.3. pontja tartalmaz reszletes leirast.

A biztositastechnikai tartalek ertekelesebe a Tarsasag beepit egy megfelelo szintu kockazati
marzsot. A megfelelo merteku kockazati marzs meghatarozasa soran a Tarsasag mindig
figyelembe veszi a Tarsasag realis lehetosegeit a kockazati premium (illetve annak reszekent a
biztositasi dij elem) jovobeni atarazasara. A kockazati marzs megfelelo szintjenek a kialakitasa a
Tarsasag aktuariusi modelljen alapul.

Mivel a Tarsasag minden fordulonapon atertekeli a tartalekot, igy az IFRS 4 alapjan a Tarsasag
megfelel a kotelezettseg megfelelosegi tesztre vonatkoz6 minimum felteteleinek.

3.6. Hitelezesi veszteseg

A tarsasag hitelezesi veszteseg soron mutatja be a behajthatatlannak illetve behajthatatlamlak
nem minosulo elengedett Diakhitel es Biztositasi dijkovetelesek osszeget.

3.7. Egyeb mukodesi bevetelek es koltsegek

Az egyeb mukodesi bevetelek kozott tobbek kort az immaterialis javak, targyi eszkozok
kivezetesebol, ertekesitesebol szarmazo nyeresegeket es vesztesegeket, valamint az elevult,
elengedett Diakhitel kovetelesekre utblag befolyt osszegeket mutatja be a Tarsasag.

Az egyeb mukodesi koltsegek a Tarsasag mukodese soran felmerulo koltsegeket, jellemzoen
igenybevett szolgaltatasok koltsegeit tartalmazza. Ezen tul a Tarsasag ezen a Boron mutatja ki a
targyi eszkozok, immaterialis javak ertekcsokkeneset, amortizaciojat, elszamolt ertekveszteset,
peres ugyekkel kapcsolatos, illetve egyeb celtartalek-kepzest, valamint munkavallaloi
juttatasokkal kapcsolatos koltsegeket.

A Diakhitel Kozpont Zrt. a szokasos uzletmenet soran allando merteku hozzajarulast teljesit a
munkavallaloik utan az Onkentes nyugdijpenztarakba, melyet az „Egyeb mukodesi koltseg"
Boron szamol el koltsegkent.

A Tarsasag ezen kivul nem biztosit dolgozoi reszere egyeb nyugdijazas utani javadalmazast.

3.8. Adoraforditas, adobevetel

Az adoraforditas, adobevetel a tenyleges es halasztott adbt tartalmazza. Az adoraforditas,
adbbevetel az atfogo jovedelem kimutatasban kerul megjelenitesre, kiveve amennyiben
kozvetlenul a sajat tokeben, vagy az egyeb atfogo jovedelemben kimutatott tetelekhez
kapcsolbdik, amikor az adohatas is ott kerul kimutatasra.

A tenyleges ado a targyevi adokoteles nyereseg utan varhatoan fizetendo ado a beszamolasi
idoszak vegen hatalyban levo, vagy lenyegileg hatalyban levo adokulcsokkal szamitva, valamint
a korabbi idoszakokkal kapcsolatosan fizetendo ado barmely modositasa.

A halasztott ado meghatarozasa a merleg modszer alkalmazasaval tortenik, amely figyelembe
veszi az eszkozok es kotelezettsegek szamviteli beszamoloban szereplo konyv szerinti erteke,
valamint az adofizetes celjab6l kiszamitott osszegek kozotti atmeneti kulonbozeteket. A
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halasztott ado ertekelese azokkal az ad6kulcsokkal tortenik, amelyek varhatoan vonatkozni
fognak az atmeneti kulonbozetekre, amikor azok visszafordulnak, a beszamolasi idoszak vegeig
hatalyba lepett vagy lenyegileg hatalyba lepett torvenyek alapjan.

Halasztott adokovetelest olyan mertekig jelenit meg a Tarsasag, ameddig valoszinu, hogy
jovobeli adokoteles eredmeny all majd rendelkezesre, amellyel szemben a koveteles
felhasznalhato. A halasztott adokoveteleseket a Tarsasag minden egyes beszamolasi idoszak
vegen felulvizsgalja es olyan mertekig csokkenti, ameddig a kapcsolodo adoelony realizalasa
meg valoszinu.

A halasztott adokovetelesek es halasztott adokotelezettsegek akkor szamithatoak be egymassal
szemben, ha ezt torveny altal kikenyszeritheto jog lehetove teszi ugyanazon adohatosag altal
kivetett nyeresegad6ra es a Tarsasag nettb alapon kivanja rendezni azokat.

A kozvetlenul a sajat toke terhere vagy javara elszamolt ertekesitheto kategoriaba sorolt
befektetesek valos erteken torteno ujraertekelesehez kapcsolodo halasztott adot szinten
kozvetlenul a sajat toke terhere vagy javara szamolja el a Tarsasag, es a kesobbiekben az atfogo
jovedelemre vonatkozo kimutatasban kerul megjelenitesre, amennyiben a valos ertekelesbol
szarmazo nyereseg vagy veszteseg megjelenik az atfogo jovedelem kimutatasban.

3.9. Penzagyi eszkozok es kotelezettsegek

A Tarsasag a penzugyi eszkozok es kotelezettsegek megjelenitesere a teljesitesi idopontban
torteno elszamolast valasztotta. A teljesites idopontja az az idopont, amikor a Tarsasag megkapja
vagy atadja az eszkort. A teljesites idopontja szerinti elszamolas jelenti az eszkoz megjeleniteset
azon a napon, amikor a Tarsasag azt megkapja, valamint egy eszkoznek a kivezeteset es az
elidegenites barmely nyeresegenek vagy vesztesegenek megjeleniteset azon a napon, amikor azt a
Tarsasag leszallitotta.

Kezdetben valamennyi penzugyi instrumentum valos erteken kerul megjelenitesre, amely magaba
foglalja a tranzakcios koltsegeket.

A penzugyi eszkozok kivezetesere akkor kerul sor, amikor a cash flow-k beszedesere vonatkozo
szerzodeses jogok megszunnek, vagy amikor a penzugyi instrumentum atadasra kerul minden
jelentos kockazattal es haszonnal egyiitt.

A penzugyi kotelezettsegek kivezetesere akkor kerul sor, amikor a szerzodeses kotelezettsegek
megszunnek a kotelezettseg kifizetesre, vagy torlesre kerul, illetve lejar.

A penzugyi eszkozok es kotelezettsegek netto alapon akkor kerulnek bemutatasra a penzugyi
helyzet kimutatasban, amennyiben a Tarsasagnak jogaban all netto modon elszamolni es a
Tarsasag vagy a netto osszeget szandekozik rendezni vagy egy idoben szandekozik a
koveteleseket behajtani es a kotelezettsegeket kiegyenliteni.

A penzugyi eszkozok es penzugyi kotelezettsegek jelenleg az alabbi kategbriak valamelyikebe
keriiltek besorolasra: „ertekesitheto penziigyi eszkozok", „kolcsonok es kovetelesek", „egyeb
penzugyi kotelezettsegek".

3.9.1. Ertekesitlzeto penzugyi eszkozok

Ertekesitheto penzugyi eszkozok azok a nem szarmazekos penzugyi eszkozok, amelyek
ertekesithetokent vannak megjelolve es nem kerultek besorolasra mas kategoriaba.

A kezdeti megjelenitest kovetoen az ertekesitheto penzugyi eszkozok ertekelese va16s erteken
tortenik es a valos ertek barmely valtozasa — az ertekvesztes kivetelevel — a sajat token beliil az
egyeb atfogo jovedelemben az egyeb tartalekok kozott kerul elszamolasra. Amikor egy
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ertekesitheto penzugyi eszkoz kivezetesre kerul, a korabban az egyeb atfogo jovedelemben
felhalmozott nyeresegek es vesztesegek atvezetesre kerulnek az eredmenybe.

A Tarsasag a Magyar Allam altal kibocsatott, harom honapnal rovidebb lejarattal rendelkezo
diszkontkincstarjegyeket ertekeli az ertekesitheto penzugyi eszkoz kategorianak megfeleloen
valos erteken. A penzugyi helyzet kimutatasban valo szerepeltetes celjara ugyanakkor ezek az
ertekpapirok penzeszkoz egyenertekeseknek minosulnek, es a penzeszkozok es penzeszkoz
egyenertekesek soron kerulnek kimutatasra.

3.9.2. Penzeszkdzdk es penzeszkoz egyenertekesek

A penzeszkozok kozott mutatja ki a Tarsasag a penzugyi helyzet kimutatasban, illetve cash flow
kimutatasban a penztari keszpenzallomanyt, aMagyar Allamkincstarnal vezetett bankszamlakon
levo korlatlan felhasznalasu egyenlegeket, valamint az osszes olyan adossaginstrumentumba tett
befektetest, amelynek a megvasarlas idopontjatol szamitott legfeljebb harom honapon beluli
lejarata van. A Tarsasag befektetesi gyakorlata alapjan jellemzoen 3 honapnal rovidebb hatralevo
futamideju diszkontkincstarjegyekbe fekteti szabad penzeszkozeit. A valos ertek meghatarozasa a
Magyar Allamkincstar altal kozzetett arfolyamjegyzes alapjan tortenik.
A penzeszkozok es penzeszkoz egyenertekesek — a diszkontkincstarjegyeket kiveve - amortizalt
bekerulesi erteken szerepelnek az idoszak vegi penzugyi helyzetre vonatkozo kimutatasban.

3.9.3. Kolcsonok es kdvetelesek

A kolcsonok es kovetelesek a fix vagy meghatarozhato fizetesekkel rendelkezo olyan penzugyi
eszkozok, amelyeknek nincs aktiv piaci jegyzese. Kezdetben az ilyen eszkozok kozvetlen
tranzakcios koltsegekkel novelt valos erteken vannak megjelenitve. A kezdeti me~jelenitest
kovetoen a kolcsonok es kovetelesek kategoriajaba sorolt penziigyi eszkozok az ertekvesztes
miatti vesztesegekkel csokkentett amortizalt bekerulesi erteken vannak ertekelve az effektiv
kamatlab modszer alkalmazasaval.

A kolcsonok cs kovetelesek a kovetkezo tetelekbol allnak: dialchitelek, biztositasi dijkovetelesek,
valamint az egyeb kovetelesek koziil az egyeb penziigyi eszkozok.

a) Diakhitelek

Diakhitelkent a diakhitel szerzodesek alapjan folyositott osszegek es a hitel-komponenshez (ld.
meg 3.2 Pont) rendelt jarb kamatelemek vannak kimutatva a penzugyi helyzet kimutatasban,
csokkentve a torlesztesekkel es az ertekvesztes miatti halmozott vesztesegekkel. A
hitelkihelyezesek akkor kerulnek me~jelenitesre, amikor azok folyositasa a hitelfelvevoknek
megtortenik (teljesites idopontja). Kivezetesukre akkor kerul sor, amikor a hitelfelvevok
visszafizetik kotelezettsegeiket, vagy a kormanyrendeletben rogzitett esemenyek alapjan leirasra
kerul, illetve lenyegileg a tulajdonlassal jaro minden kockazat es haszon atadasra kerul. A
diakhitelek kezdetben a kozvetleniil hozzarendelhet8 tranzakcios koltsegekkel novelt val6s
erteken vannak megjelenitve, a kesobbiekben pedig amortizalt bekerulesi erteken, az effektiv
kamatlab modszer alkalmazasaval, ertekvesztes miatti veszteseggel csokkentve kerulnek
kimutatasra. A diakhitelek ertekvesztesevel kapcsolatos reszletes informaciokat a 3.13.1.
Penzugyi eszkozok ertekvesztese pont tartalmazza.

b) Biztositasi dijkovetelesek

Biztositasi dijkoveteleskent a diakhitel szerzodesek alapjan biztositasi komponensehez (ld. meg
3.2 pont) rendelt jaro kamatelemek vannak kimutatva a penzugyi helyzet kimutatasban,
csokkentve a torlesztesekkel es az ertekvesztes miatti halmozott vesztesegekkel. A biztositasi
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dijkovetelesek kezdetben a kozvetleniil hozzarendelhet8 tranzakci6s koltsegekkel novelt valos
erteken vannak megjelenitve, a kesobbiekben pedig amortizalt bekerulesi erteken, az effektiv
kamatlab modszer alkalmazasaval, ertekvesztes miatti veszteseggel csokkentve kerulnek
kimutatasra. A biztositasi dijkovetelesek ertekvesztesevel kapcsolatos reszletes informaciokat a
3.13.1. Penzugyi eszkozok ertekvesztese Pont tartalmazza.

c) Egyeb kdvetelesek

Az egyeb kovetelesek kozott a Tarsasag elsosorban a vevokoveteleseket, munkavallaloknak adott
elolegeket valamint egyeb koveteleseket mutatja ki.

Az egyeb kovetelesek a kezdeti valos erteken torteno megjelenites utan amortizalt bekerulesi
erteken szerepelnek a penzugyi helyzet kimutatasban.

3.9.4. Egyeb penziigyi kotelezettsegek

Ez a kategoria olyan kotelezettsegeket foglal magaban, amelyek nem eredmennyel szemben valos
erteken ertekelt penzugyi kotelezettsegek. A Tarsasag az egyeb penzugyi kotelezettsegek
kategoriaba sorolja a hitelintezetekkel szembeni kotelezettsegeket, kibocsatott kotvenyeket,
valamint az egyeb kotelezettsegek kozul a penzugyi kotelezettsegeket.

Az egyeb penzugyi kotelezettsegek kezdeti megjelenitese valos erteken tortenik. A kezdeti
megjelenitest kovetoen amortizalt bekerulesi erteken ertekeli a Tarsasag ezeket a
kotelezettsegeket az effektiv kamatlab modszer alkalmazasaval.

Ezen modszer ertelmeben a diszkontokat es premiumokat (beleertve a dijakat, tranzakcibs
koltsegeket es egyeb premiumokat vagy diszkontokat) a kapcsol6do instrumentum fennmarado
futamideje alatt jelenitik meg az instrumentum kezdeti megjelenitesekor ervenyes effektiv
kamatlab alkalmazasaval.

a) Hitelintezetekkel szembeni kotelezettsegek

A Tarsasag minden egyes hitellehivast kulon hiteltartozasnak tekint. Az effektiv kamatlab
meghatarozasa valamennyi hitellehivas eseteben kulon-kulon tortenik, a kesobbiekben azonban
nem kerul ujraszamitasra akkor sem, ha a jovobeni cash flow-kra vonatkozo varakozasok
megvaltoznak. Amennyiben a felvett hitel kezdeti valos erteke elter a tenylegesen folyositott hitel
osszegetol, szukseges az elteres elszamolasanak merlegelese. A Tarsasagnak a Magyar Fejlesztesi
Bankt6l (MFB, aki a tulajdonosi jogokat gyakorolja a Tarsasag felett) felvett hitele eseteben a
kezdeti valos ertek alacsonyabb, mint a tenylegesen folyositott hitel. A kulonbozetet kapott
tokejuttataskent a sajat token belul az „Egyeb tartalekok" Boron szamolta el a Tarsasag. Az MFB
hitellel kapcsolatos informaciokat a 21. pont tartalmazza reszletesen.

b) Kibocsatott kotveny

A Tarsasag a diakhitelek forrasanak biztositasara kotvenyeket is bocsat ki. Minden egyes
kotvenykibocsatast kiilon kotvenytartozasnak tekint. Az egyes kotvenykibocsatasokhoz,
rabocsatasokhoz tartozo effektiv kamatlabat a kibocsatas, rabocsatas pillanataban hatarozza meg
a Tarsasag. A kotvenyek kezdeti valos ertekenek meghatarozasa soran a Tarsasag a
kibocsataskori diszkont, illetve premium erteket, valamint a kibocsatas soran felmerulo
tranzakcios koltsegeket is figyelembe veszi.
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Az egyeb kotelezettsegek kozott mutatja ki a Tarsasag elsosorban a szallitokkal, harmadik
felekkel szembeni kotelezettsegeket, kiveve az adojellegu teteleket.

3.10. Egyeb eszkozok

Az egyeb eszkozok kozott a Tarsasag elsosorban a vasarolt gongyolegeket, a reklamcelu
ajandekokat, a munkavallalok reszere vasarolt utalvanyokat valamint a Diakhitel Kozpont Zrt.
szamlavezetesi rendszer cserejevel kapcsolatos — a rendszer bevezetesekor aktivalhato -
kifizeteseket (szakertoi dijakat) mutatja ki.

3.11. Targyi eszkozok

A targyi eszkozok ertekelese, beleertve az idegen ingatlanon vegzett beruhazasokat is, halmozott
ertekcsokkenessel es ertekvesztes miatti veszteseggel csokkentett bekerulesi erteken tortenik. A
bekerulesi ertek az adott eszkoz megszerzesehez kozvetlenul hozzarendelheto raforditasokat
tartalmazza. A targyi eszkozokhoz kapcsolodo kesobbi raforditasok aktivalasara csak akkor kerul
sor, ha abbol a Tarsasag szamara jovobeni gazdasagi hasznok szarmaznak. Minden mas kesobbi
koltseg raforditaskent kerul elszamolasra abban az idoszakban, amikor az felmerult.

Az ertekcsokkenes elszamolasa az eszkoz uzembe helyezesenek idopontjat kovetoen tortenik, es
linearis alapon kerul kiszamitasra a meghatarozott hasznos elettartam alapjan. A targyi eszkozok
egyes kategoriai eseteben alkalmazott hasznos elettartamok az alabbiak voltak a penzugyi
kimutatasokban megjelenitett idoszakokban:

Ingatlanok

Telek
Idegen ingatlanon vegzett beruhazas

Gepek, berendezesek, felszerelesek, jarmuvek
Miiszaki berendezes
iJgyviteltechnikai berendezes
Szamitastechnikai berendezes
Jarmiivek

Egyeb berendezesek
Irodai butorok es berendezesek

korlatlan elettartam, nincs ertekcsokkenes
~17 ev

~7 ev
~7 ev
~3 ev
5 ev

~7 ev

A targyi eszkozok ertekcsokkenesi leirasat az atfogo jovedelem kimutatas „Egyeb mukodesi
koltseg" sora tartalmazza.

A targyi eszkozoket ertekvesztesi vizsgalatnak veti ala a Tarsasag minden olyan esemeny, vagy a
korulmenyek olyan valtozasa eseten, amelyek azt jelzik, hogy a konyv szerinti ertek esetleg nem
terul meg. Egy eszkoz konyv szerinti erteke azonnal leirasra kerul a megterulo ertekig, ha az
eszkoz konyv szerinti erteke magasabb a becsult megterulo erteknel. Az ertekvesztes
elszamolasat reszletesen a kiegeszito megjegyzesek 3.13.2 pontja mutatja be.

Minden beszamolasi idoszak vegen az eszkozok maradvanyerteke es hasznos elettartalma
felulvizsgalatra kerul es amennyiben ez szukseges m6dositasra kerul.
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A targyi eszkozok elidegenitese vagy selejtezese utani netto nyereseget vagy veszteseget a netto
egyenleg jellegetol fuggoen az „Egyeb mukodesi bevetel" vagy az „Egyeb mukodesi koltseg"
kozott szerepelteti a Tarsasag az elidegenites vagy selejtezes eveben.

3.12. Immaterialis javak

Az immaterialis javak fizikai megjelenes nelkuli, azonosithato, nem penzugyi eszkozok, amelyek
szolgaltatasok nyujtasat, vagy adminisztracios celokat szolgalnak.

Az immaterialis javak kezdeti ertekelese bekerulesi erteken, majd azt kovetoen felhalmozott
amortizacioval es felhalmozott ertekvesztes miatti veszteseggel csokkentett erteken tortenik. Az
immaterialis javak leirasara hasznos elettartamuk alatt, a hasznalatbavetel napjatol kezdodoen,
linearis amortizacios modszer alkalmazasaval kerul sor.

Az immaterialis javak eseteben alkalmazott hasznos elettartan7ok az alabbiak voltaic a
megjelenitett idoszakokban:

Vagyoni ertekii jogok 5 ev

Szoftverek 5 ev

Az immaterialis javak amortizaciojat az atfogo jovedelem kimutatas „Egyeb mukodesi koltseg"
sora tartalmazza.

Az immaterialis javakat ertekvesztesi vizsgalatnak veti ala a Tarsasag minden olyan esemeny,
vagy a korulmenyek olyan valtozasa eseten, amelyek azt jelzik, hogy a konyv szerinti ertek
esetleg nem terul meg. Egy immaterialis eszkoz konyv szerinti erteke azonnal leirasra kerul a
megterulo ertekig, ha annak konyv szerinti erteke magasabb a becsult megterulo erteknel. Az
ertekvesztes elszamolasat reszletesen a kiegeszito megjegyzesek 3.13.2 pontja mutatja be.

Minden beszamolasi idoszak vegen az immaterialis javak maradvanyerteke es hasznos
elettartalma felulvizsgalatra, es amennyiben szukseges modositasra kerul.

Az immaterialis javak elidegenitese vagy selejtezese utani netto nyereseget vagy veszteseget a
netto egyenleg jellegetol fuggoen az „Egyeb mukodesi bevetel" vagy az „Egyeb mukodesi
koltseg" kozott szerepelteti a Tarsasag az elidegenites vagy selejtezes eveben.

3.13. Ertekvesztes

3.13.1. Penziigyi eszkdzok ertekvesztese

A penzugyi eszkozoket a Tarsasag minden fordulonapon ertekeli abbol a szempontbol, hogy van-
e jele az eszkozok ertekvesztettsegenek. A penzugyi eszkozok akkor minosulnek
ertekvesztettnek, ha objektiv bizonyitek all fern arra, hogy egy vagy tobb, a penziigyi eszkoz
kezdeti megjeleniteset kovetoen bekovetkezett esemeny az eszkoz becsult jovobeni
penzaramlasait kedvezotlenul befolyasolja. Amikor objektiv bizonyitek all rendelkezesre az
ertekvesztettsegre vonatkozoan, akkor az egyedileg jelentos eszkozokre egyedileg szamolja el a
Tarsasag az ertekvesztest, a tobbi eszkozre egyedi vagy portfolio alapon hatarozza meg az
ertekvesztest.

A Tarsasag a diakhitelek es az egyeb penziigyi eszkozok ertekveszteset az alabbiak szerint
hatarozza meg.

a) Diakhitelek es biztositksi dijkovetelesek ertekvesztese

A diakhitelek es a biztositasi dijkovetelesek eseteben a Tarsasag nem azonositott egyedileg
jelentos teteleket, ezert a diakhitelek ertekvesztese portfolio alapon kerul meghatarozasra. A
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• Nem kesedelmes dikkhitelek portfdlidja: A Tarsasag a nem kesedelmes diakhitelek
portfoliojaba az alabbi diakhitel es biztositasi dijkoveteleseket sorolja

1. Folyositas alatt es torlesztesre var6 szerzodesek
2. Torlesztes alatt allo nem hatralekos szerzodesek

• Kesedelmes diakhitelek portfolidja: A Tarsasag portfolioja a kesedelmes szerzodeseknel
az alabbiak szerint alakul:

1. Torlesztes alatt allo 1-30 napos hatralekban levo szerzodesek
2. Torlesztes alatt allo 31-60 napos hatralekban levo szerzodesek
3. Torlesztes alatt a116 61-180 napos hatralekban levo szerzodesek
4. Torlesztes alatt allo 181-360 napos hatralekban levo szerzodesek (2015. evtol)

Felmondott szerzodesek

Fe[mondott szerzodesek portfdlidja: Azokat a dikkhiteleket tartalmazza, amelyeket vagy
az ugyfel vat a Tarsasag felmondott, az alabbi bontksban:

1. Reszletfizetesi kedvezmenyt kapott ad6sok portfolioja: azok a diakhitelek,
amelyek eseteben a Tarsasag reszletfizetesi kedvezmenyt kotott az adossal. A
reszletfizetes felteteleit a 4.1.2 fejezet tartalmazza.

2. Adohatdsag reszere behajtksra ktadott kovetelesek portfolidja: azok a
diakhitelek, amelyeket a Tarsasag atadta a Nemzeti Ado- es Vamhivatal
(NAV) reszere behajtasra.

3. Egyeb felmondott szerzodesek: Azok a diakhitelek amelyeket meg nem fizettek
vissza, reszletfizetesi kerelem meg nem erkezett es nem kerultek at az
adohatosaghoz.

Az egyes portfbliokat a Tarsasag egymastol elkuloniti es az ertekvesztes merteket kulon-kulon
hatarozza meg. Az egyes portfoliok eseteben az ertekvesztes mertekenek meghatarozasa az
aktuariusi modell segitsegevel tortenik.

Portfolio alapu ertekvesztes

Ertekvesztes szempontjabol vizsgalat ala kerulnek azon tetelek, amelyekre vonatkozoan
egyedileg nem kerul megallapitasra konkretan ertekvesztes szukseglet, ezekre a hitelkockazati
jellemzoik alapjan portfolio alapu ertekvesztes kepzes tortenik. Portfolio alapii ertekvesztes kerul
megkepzesre a beszamolasi idoszak vegen azon varhato vesztesegekre, amelyek a meg nem
eszlelt karesemenyek kovetkezteben erhetik a Tarsasagot. A fenti ertekvesztes meghatarozasakor
a Tarsasag figyelembe veszi a hasonl6 hitelkockazati jellemzokkel rendelkezo portfoliokra
vonatkozo, veszteseggel kapcsolatos multbeli adatokat.
A Portfolio alapu ertekveszteskepzes megfeleloen kialakitott reszportfbliokat, historikus
veszteseg adatokat, illetve az egyes szerzodesallapotnak megfelelo varhato veszteseget
figyelembe vevo modszertan alapj an kerul elvegzesre. A Tarsasag a portfolio alapu ertekvesztes
merteket az szerzodes-allapotok es egyeb hitelkockazati jellemzok alapjan elorevetitett varhato
penzaramok alapjan hatarozza meg.

Az ertekvesztes szazalekokat a Tarsasag az aktuariusi modell alapjan (4.1.2 pont) minden negyed
ev vegere vonatkozoan sziikseg szerint aktualizalja.
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b) Ertekesitlzeto ertekpapirok, egyeb penzugyi eszkdzok ertekvesztese

A Tarsasag ezeknel az eszkozoknel az ertekvesztettseget egyedileg vizsgalja. A Tarsasag az
alabbi objektiv evidenciakat hatarorta meg az ertekvesztettseg azonositasara:

• a partner kesedelembe esett

• a partner csddbe jutott,

• a partner felszamolas ala kerult.

A penzeszkoz egyenertekesek koze besorolt ertekesitheto ertekpapirok ertekvesztese ugy kerul
elszamolasra, hogy az egyeb atfogo jovedelemben elszamolt es az egyeb tartalekokban
bemutatott felhalmozott veszteseg az eredmennyel szemben atvezetesre kerul. Az egyeb atfogo
jovedelembol az eredmennyel szemben atvezetett felhalmozott veszteseg az amortizacioval es
torlesztesekkel csokkentett beszerzesi ertek es az aktualis valos ertek kulonbozete, csokkentve a
korabban eredmennyel szemben elszamolt ertekvesztessel. Amennyiben egy jovobeni idoszakban
egy korabban ertekvesztett ertekesitheto adossaginstrumentum va16s erteke novekszik es ez a
novekedes egy olyan esemenynek tudhato be, amely azt kovetoen kovetkezett be, hogy az
ertekvesztest az eredmenyben elszamoltak, akkor az ertekvesztes az eredmennyel szemben
visszairasra keriil.

Az amortizalt bekerulesi erteken nyilvantartott penzugyi eszkozok ertekvesztese a nyilvantartasi
ertek es a jovobeli becsult cash flow-k jelenertekenek a kulonbozetekent szamitodik. Az
ertekvesztes eredmennyel szemben kerul elszamolasra.

3.13.2. Nem penzugyi eszkozok ertekvesztese

Amennyiben a kulso vagy belso korulmenyek azt jelzik, hogy egy eszkoz ertekvesztett lehet, a
Tarsasag megvizsgalja az adott eszkoz ertekvesztesenek szuksegesseget. Az ertekcsokkentett
vagy amortizalt eszkozoket ertekvesztes szempontjabol a Tarsasag akkor vizsgalja meg,
amennyiben barmilyen jelzes van arra vonatkozoan, hogy a konyv szerinti ertek nem terul meg.

Ertekvesztes miatti veszteseg kerul kimutatasra, amennyiben az eszkoz konyvszerinti erteke
magasabb, mint annak megterulo erteke. A megterulo ertek az eszkoz ertekesitesi koltsegekkel
csokkentett valbs erteke es a hasznalati erteke kozul a magasabbik. A hasznalati ertek
meghatarozasakor a becsult jovobeni cash-flow-k egy olyan adozas elotti diszkontrataval
kerulnek diszkontalasra a jelenertekukre, amely tukrozi a piacnak a penz idoertekere es azoknak
az eszkoz-specifikus kockazatokra vonatkozo becsleset, amelyek nem lettek figyelembe veve a
cash flow-k becsleseiben.

A Tarsasag evente megvizsgalja, hogy van-e jelzes a korabban ertekvesztett eszkozok
ertekvesztettsegenek megszunesere vagy csokkenesere. Ha van ilyen jelzes, a Tarsasag becslest
keszit az eszkoz megterulo ertekere vonatkoz6an. A korabban elszamolt ertekvesztes visszairasa
abban az esetben lehetseges, amennyiben az eszkoz megterulo ertekenek meghatarozasahoz
hasznalt becslesekben valtozas tortent az utolso ertekvesztes elszamolasa ota. Az ertekvesztes
visszairasa csak olyan mertekben tortenhet, hogy az eszkoz konyv szerinti erteke ne haladja meg
a megterulo erteket es ne legyen magasabb annal az erteknel, amely akkor lett volna, ha az
eszkort ertekcsokkentik es ertekvesztes nem kerul elszamolasra Az ertekvesztes kepzes es
visszairas az atfogo jovedelem kimutatas „Egyeb mukodesi koltseg", illetve „Egyeb mukodesi
bevetel" soraival szemben kerul elszamolasra.
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3.14. Celtartalek

Celtartalekot kell megjeleniteni, ha a Tarsasagnak egy multbeli esemeny kovetkezteben meglevo
(jogi vagy velelmezett) kotelme all fern es valoszinu, bogy a kotelem teljesitesehez gazdasagi
hasznokat megtestesito eroforrasok kiaramlasara lesz szukseg, es a kotelem osszegere
inegbizhato becsles keszitheto.

A celtartalekkent kimutatott osszeg a meglevo kotelem rendezesehez a merlegfordulonapon
szukseges raforditasra vonatkozo legjobb becsles, figyelembe veve a kotelmet jellemzo
kockazatokat es bizonytalansagokat. Amennyiben a celtartalek ertekelesehez a meglevo kotelem
rendezesehez varhatoan szukseges cash-flow-t hasznaljak, a celtartalek konyv szerinti erteke ezen
cash-flow-k jelenerteke.

Amennyiben a celtartalek rendezesehez szukseges raforditasok egy reszet vagy annak egeszet egy
masik fel varhat6an megteriti, a koveteles eszkozkent akkor kerul kimutatasra, ha lenyegileg
biztos, hogy a Tarsasag megkapja a teritest es a koveteles osszege megbizhatban merheto.

A hatranyos szerzodesekbol fakado meglevo kotelmek celtartalekkent kerulnek kimutatasra. A
Tarsasag akkor minosit hatranyosnak egy szerzodest, ha a szerzodes alapjan fennallb kotelmek
teljesitesenek elkerulhetetlen koltsegei meghaladjak a szerzodes alapjan varhatoan befolyo
gazdasagi hasznokat.

A varhato jovobeni kotelezettsegekre kepzett celtartalek az „Egyeb mukodesi koltsegek" soron
kerul bemutatasra.

3.15. Jegyzett tdke es egyeb tartalekok

A tokeinstrumentum barmely olyan szerzodes, amely egy gazdalkodd egyseg valamennyi
kotelezettsegeinek levonasa utan a gazdalkodo eszkozeiben marado erdekeltseget testesit meg. A
Tarsasag altal kibocsatott tokeinstrumentumok a kapott ellenerteken kerulnek kimutatasra,
csokkentve a kozvetlen kibocsatasi koltsegekkel. A tokeemelesek a sajat tokeben attol az
idoponttol kezdve vannak megjelenitve, amikortol a reszveny ellenerteke kovetelheto a
reszvenyestol.

3.15.1. Toketartalek

A toketartalek olyan, a reszvenyesek altal rendelkezesre bocsatott hozzajarulasokbol all, amelyek
a toke reszet kepezik, de nem minosulnek jegyzett tokenek vagy azsionak, mely az egyeb
tartalekok kozott kerul kimutatasra.

3.15.2. Eredmenytartalek

A targyevi, valamint az elozo idoszakok nyeresegeit, vesztesegeit foglalja magaba.

3.15.3. Egyeb tartalekok

Az egyeb tartalekok foglaljak magukba a penzeszkoz egyenertekesek kozotti kimutatott, de az
ertekesitheto penzugyi eszkozok kategorianak megfeleloen ertekelt diszkontkincstarjegyek valos
ertekeben bekovetkezett valtozasaib6l szarmazo egyenlegeket (ertekelesi tartalek), valamint az
MFB-tol, mint tulajdonosi jogokat gyakorlo kapcsolt feltol felvett kedvezmenyes kamatozasu
hitel kezdeti valos ertekenek es a tenylegesen folyositott hitel osszegenek kulonbozetet, mint
tokejuttatast.
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A Tarsasag az allami tamogatasok elszamolasara es kozzetetelere, valamint az allami
kozremukodes egyeb formainak kozzetetelere vonatkozo szabalyokat, az IAS 20 — Allami
tamogatasok elszamolasa es az allami kozremukodes kozzetetele standard eloirasaival
osszhangban alkalmazza.

Egy olyan allami tamogatast, amely mar felmerult raforditasok vagy vesztesegek
kompenzalasara, vagy a Tarsasagnak jovobeli kapcsolodo koltseg nelkul adott azonnali penzugyi
tamogataskent valik lehivhatova, annak az idoszaknak a bevetelekent kell me~jeleniteni,
amelyben lehivhatova valik

A Tarsasag dontese alapjan a bruttb bemutatast alkalmazza az eszkozokhoz kapcsolodo allami
tamogatasok bemutatasa soran, azaz elkulonulten mutatja ki halasztott bevetelkent, amelyet
amortizal az eszkoz hasznos elettartama alatt.

3.17. Szegmens informacibk

Az IFRS 8 "Mukodesi szegmensek" standard eloirasokat tartalmaz arra vonatkozoan, hogy a
jegyzett tarsasagok hogyan mutassanak be informaciot a mukodesi szegmensekrol, valamint az
altaluk eloallitott termekekrol es szolgaltatasokrol, foldrajzi megoszlasukrol a penzugyi
kimutatasokban. A Diakhitel Kozpont Zrt. eseteben 2012 evtol a kotott felhasznalasu Diakhitel
termek bevezetese kovetkezteben 2 termek, a Diakhitel 1 es a Diakhitel 2 ertekesitese folyik. Az
uj termek aranya 2015 illetve 2014 evben sem arbevetel, sem eszkoz oldalon nem eri el a 10%-ot
valamint a termekertekesites fdldrajzi eloszlasa nem ad a Tarsasag vezetese reszere a
donteshozatalhoz felhasznalhato informaciot.

A Tarsasag eseteben egyetlen azonositott mukodesi szegmenshez tartozik a Tarsasag teljes
bevetele, eredmenye, eszkoze es kotelezettsege, igy a szegmens informacibkhoz kapcsolodo
kozzeteteli kotelezettsegtol eltekint.

3.18. A 2015. januar 1-tol alkalmazott tij IFRS standardok

A modositasok a Tarsasag 2015. januar 1 jen kezdodo uzleti evetol alkalmazandok.

A modositasok nincsenek hatassal a beszamolora.

• IAS 19 — Dolgozoi juttatasok standard modositasa eloirja a tarsasagok szamara, hogy a fix
eleresu juttatasi programok szamviteli kezelesenel vegyek figyelembe a dolgozok vagy
harmadik szemelyek altal fizetett hozzajarulasokat. Amennyiben a hozzajarulasok
szolgaltatashoz kotottek, azokat a szolgaltatasok idoszakaban kell elszamolni negativ
juttataskent. A m6dositas tisztazza, hogy ha a hozzajarulas fuggetlen a szolgaltatas eveinek
szamatol, a tarsasag megteheti, hogy - a hozzajarulasok evek kozotti megosztasa helyett -
ezeket a hozzajarulasokat a szolgaltatasi koltseg csokkentesekent szamolja el abban az
idoszakban, amelyben a szolgaltatasnyujtas tortenik.

A modositasok legkesobb a 2014. Julius 1 jen vagy azutan kezdodo uzleti evektol
alkalmazandok.

A modositasok nem erintik a Tarsasagot, mivel nincs fix eleresu juttatasi programja.
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IFRS standardok tovabbfejlesztese a 2010-2012-es ciklusban — Az alabbi fejlesztesek
2014. Julius 1-tol hatalyosak, es nincsenek hatassal a Tarsasag beszamolojara:

IFRS 2 Reszvenyalapu juttatasok

A tovabbfejlesztes eloremutatoan alkalmazand6 es pontositja a teljesitmenytol es szolgalattol
fuggo megszolgalasi feltetel definiciojat:

- A teljesitmenyfuggo feltetelnek szolgalatfuggo elemet is tartalmaznia kell

- A teljesitmenyfuggo feltetelnek teljesulnie kell, mikozben a masik fel a szolgaltatast nyiijtja

- A teljesitmenyfuggo feltetel kapcsolodhat a tarsasag sajat vagy a csoport mas tagjanak
mukodesehez vagytevekenysegehez

- A teljesitmenyfuggo feltetel lehet piaci es nem piaci is

- Amennyiben a szolgaltatast nyujto fel barmilyen okbbl felhagy a szolgaltatas nyujtasaval a
megszolgalasi idoszak soran, akkor a szolgalathoz kotott feltetel nem tekintheto
telj esitettnek.

IFRS 3 Uzleti kombinaciok

A modositas a jovoben alkalmazando es meghatarozza, hogy az uzleti kombinaciobol eredo
fuggo ellenerteket tartalmazo megallapodast - amelyet kotelezettsegkent vagy koveteleskent
mutat ki a tarsasag — utolag az eredmennyel szemben valosan kell ertekelni fiiggetlenul attol,
hogy az IFRS 9 (vagy az IAS 39) hatalya ala esik.

IFRS 8 Mnkodesi szegmensek

A modositasok visszamenoleg alkalmazandok es tisztazzak, hogy:

- a tarsasagnak be kell mutatnia az IFRS 8.12 szerint eloirt azon feltetelezeseket, amelyek
alapjan a vezetes szegmenseket wont ossze; ennek reszekent ismertetni kell az osszevont
mukodesi szegmenseket, valamint azon gazdasagi jellemzoket (pl. ertekesites es brutto
arresek), amelyek alapjan megallapitottak, hogy a szegmensek hasonloak;

- adott szegmens eszkozeinek levezetese a teljes eszkozertekbol csak akkor szukseges, ha
arr61 szo16 kimutatast - szegmenshez tartozo kotelezettsegekhez hasonloan - az egyik fo
donteshozo egyebkent is megkapja.

IAS 16 Targyi eszkozok es IAS 38 Immaterialis javak

A modositas visszamenoleg alkalmazando es pontositja az IAS 16-ban es IAS 38-ban, hogy
adott eszkoz atertekelese alapulhat a brutto es a netto konyv szerinti erteken is, attol fuggoen,
hogy melyikhez all rendelkezesre megfigyelheto adat. Tovabba a halmozott
ertekcsokkenes/amortizacio osszege a brutt6 ertek es a konyv szerinti ertek kulonbozete.

IAS 24 Kapcsolt felekkel kapcsolatos kozzetetelek

A modositas visszamenoleg alkalmazando es pontositja, hogy egy vezetesi szolgaltatasokat
nyujt6 — felso vezetoket biztosito - tarsasag kapcsolt felnek minosul, ennek megfeleloen a
szukseges kapcsolt felekkel kapcsolatos kozzeteteleket meg kell tennie. Amennyiben egy
tarsasag igenybe vesz ilyen szolgaltatasokat, be kell mutatnia az ezzel kapcsolatban felmerult
koltsegeket.
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IFRS standardok tovabbfejlesztese a 2011-2013-as ciklusban - Az alabbi fejlesztesek
2014. Julius 1-tol hatalyosak, es nincsenek hatassal a Tarsasag beszamolojara:

IFRS 3 IJzleti kombinaciok

A modositas a jovoben alkalmazando es tisztazza, hogy a kovetkezo tarsasagok nem
tartoznak az IFRS 3 hatalya ala:

- Kozos megallapodasok - azaz nem csupan a kozos vezetesu vallalatok - nem tartoznak az

IFRS 3 hatalya ala

- A felmentes kizar6lag a kozos megallapodasok sajat penzugyi kimutatasaira vonatkozik.

IFRS 13 Valos ertekeles

A modositas eloremutatoan alkalmazando es eloirja, hogy a portfolio alapon torteno
felmentes nemcsak a penzugyi eszkozokre es kotelezettsegekre, harem minder egyeb, az
IFRS 9 (IAS 39) standard hatalya ala tartozo szerzodesre is vonatkozik.

IAS 40 Befektetesi celu ingatlanok

Az IAS 40 standard kiegeszito szolgaltatasok fogalma megkulonborteti a befektetesi celu
ingatlant es a sajat hasznalatu ingatlant (targyi eszkort). A modositas eloremutatoan
alkalmazando es tisztazza, hogy rem az IAS 40 standardban rogzitett kiegeszito
szolgaltatasok definicioja, harem az IFRS 3 standard szerint kell eldonteni, hogy egy
tranzakcio eszkozvasarlasnak vagy uzleti kombinacionak minosul-e.

3.19. Uj standardok korai alkalmazasa

A tarsasag a 2015. evi beszamolojaban rem elt az uj standardok korai alkalmazasanak
lehetosegevel.
A Tarsasag a standardok hatalyba lepesekor tervezi az uj standardok alkalmazasat.

3.20. Meg rem alkalmazott tij IFRS standardok es ertelmezesek

Szamos uj standard, standardmodositas es ertelmezes meg rem hatalyos a 2015. december 31-
evel vegzodo evre vonatkozoan, es a jelen penzugyi kimutatasok elkeszitesekor ezek
alkalmazasara rem kerult sor.

A Tarsasag altal meg rem alkalmazott uj standardok:

IFRS 9 — Penzagyi instrumentumok standard az IAS 39 kivaltasat celzo atfogo program
keretein belul kerult kibocsatasra. A standard uj kovetelmenyeket vezetett be a besorolasra, az
ertekelesre, az ertekvesztesre es a fedezeti elszamolasra vonatkoz6an. Az IFRS 9 megorzi,
ugyanakkor leegyszerusiti a vegyes ertekelesi modellt es ket elsodleges ertekelesi kategoriat
hoz letre a penziigyi eszkozokre vonatkozoan: amortizalt bekeriilesi erteken vagy valos
erteken torteno ertekelest. A besorolas a vallalkozas uzleti modelljetol, valamint a penzugyi
eszkozbol szarmazo szerzodeses cash-flow-k jellemzoitol fiigg.

Az IFRS standard hatalyba lepesenek datuma 2018. januar 1.

A Tarsasag jelenleg vizsgalja az IFRS 9 alkalmazasanak hatasat a beszamolora.

27/69



D IA~(~I I ~ ~ Dikkhitel Kozpont Zrt.
Kiegeszito megjegyzesek a penzugyi kimutatbsokho~

Adatok millio Forirrtbarr

• IFRS 14 — Szabalyozott arkulonbozet elszamolasa. A szabadon valaszthato standard
alkalmazasat azon gazdalkodok valaszthatjak, amelyek tevekenyseget allami kozponti
arszabalyozas befolyasolja es az IFRS elso alkalmazasakor meg szeretnek tartani a
szabalyozott es piaci arkulonbozet elszamolasaval kapcsolatos addig hasznalt szamviteli
szabalyozasuk tobbseget. Az IFRS 14-et alkalmazo gazdalkodoknak a szabalyozoi kulonbozet
szamlakat a penzugyi helyzet kimutatason belul kulon soron kell feltuntetniuk, az egyes
szamlak kozotti mozgasokat pedig az eredmenykimutatasban vagy az atfogo
jovedelemkimutatasban szinten kulon sorokon kell bemutatniuk. A standard eloirja
gazdalkodot erinto kozponti arszabalyozas jellegenek, kapcsolodo kockazatainak, valamint a
beszamolora gyakorolt hatasanak a kozzetetelet.

Az IFRS 14 a 2016. januar 1 jen vagy azutan kezdodo uzleti evektol alkalmazando, de mivel
a Tarsasag mar evek ota keszit IFRS beszamolot, ez a standard nem vonatkozik ra.

• IFRS 16 Lizingek 2016 januarjaban adtak ki, es a lizingbe vevo szamara a legtobb lizing
eseteben eloirja a lizinggel kapcsolatos eszkoz es kotelezettseg kimutatasat. Az uj standard a
2019. januar 1 jet81 vagy az azt kovetoen kezdodo iizleti evekre hatalyos, azonban a korabbi
alkalmazas is megengedett, amennyiben az uj arbevetel standardot (IFRS 15 Vevokkel kotott
szerzodesekbol szarmazo arbevetel) is alkalmazza a tarsasag.

• Az IFRS 15 — Vevokkel kotott szerzodesek arbevetele 2014 majusaban kerult kiadasra es
egy uj, of lepesbol a116 modellt hataroz meg a vevokkel kotott szerzodesekbol keletkezo
arbevetelekre vonatkozoan. Az IFRS 15 alapjan arbevetel olyan ertekben mutatandb ki, amely
tukrozi azt az ellenerteket, amit a gazdalkodo egyseg a vevonek atadott aruk, vagy nyujtott
szolgaltatasok ellentetelezesekent elvar. Az IFRS 15 strukturaltabb megkozelitessel szolgal az
arbevetel ertekelesere es kimutatasara vonatkozoan. Az uj standard valamennyi tarsasagra
vonatkozik, es felulirja az IFRS arbevetel-kimutatasra vonatkozo valamennyi jelenleg
ervenyes kovetelmenyet.

A modositasok a 2018. januar 1 jen vagy azutan kezdodo uzleti evektol alkalmazandok, de a
korai alkalmazas is megengedett.

A Tarsasag jelenleg vizsgalja az IFRS 15 alkalmazasanak hatasat a t~eszainolora, azonbai~
elorelathatolag nem lesz ra jelentos hatassal.

• Az IFRS 11 — Kozos vezetesu vallalatokban levo reszesedes elszamolasanak modositasa
szerint a kozos tevekenysegben szerzett reszesedes elszamolasara az Uzleti kombinaci6kr61
szolo IFRS 3 temaszamu standard szabalyai alkalmazand6k, amennyiben a kozos
tevekenyseg uzleti tevekenysegnek minosul. A m6dositas azt is tisztazza, hogy a kozos
tevekenysegben mar meglevo reszesedest nem kell atertekelni tovabbi reszesedes
megszerzesekor, amennyiben a kozos vezetes tovabbra is fennall. A modositas nem
vonatkozik arra az esetre, ha a kozos vezetest gyakorlo felek - beleertve a penziigyi
kimutatast keszito tarsasagot - ugyanazon anyavallalat ellenorzese alatt allnak.

A modositas egyarant vonatozik kozos vezetesu vallalatban kezdeti erdekeltseg, valamint
ugyanazon kozos vezetesu vallalatban tovabbi erdekeltsegek megszerzesere, es a jovoben lesz
alkalmazando a 2016. januar 1 jen vagy azutan kezdodo uzleti evekre.
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A modositas elorelathatolag nem befolyasolja a beszamolot.

Az IAS 16-nak es az IAS 38-nak az ertekcsokkenes elfogadhatb modszereire vonatkozo
modositasa tisztazza, hogy hogy az arbevetel inkabb az uzletmenet folytatasabol (melynek az
eszkoz egy reszet kepezi) szarmazb gazdasagi hasznokat tukrozi, nem pedig az eszkoz
felhasznalasa reven keletkez8 gazdasagi hasznokat. Ennek kovetkezteben a targyi eszkozok
ertekcsokkenesere arbevetelen alapulo modszer nem alkalmazhato es immaterialis javak
eseteben is csak nagyon ritka esetekben megengedett.

A mbdositasok eloremutatoan alkalmazandbk a 2016. januar 1 jen vagy azutan kezdodo uzleti
evekre, de a korai alkalmazas is megengedett.

A modositasok varhat6an nem befolyasoljak a beszamolot, mivel a Tarsasag nem alkalmazza
az arbevetelen alapulo modszert a befektetett eszkozok ertekcsokkentesere.

Az IAS 16 es az IAS 41 — Mezogazdasag m6dositasa megvaltortatja a haszonnovenyek
definiciojanak megfelelo biologiai eszkozokre vonatkozo szamviteli kovetelmenyeket. Ennek
ertelmeben ezekre az eszkozokre a tovabbiakban nem az IAS 41, hanem az IAS 16
vonatkozik.
A modositasok visszamenoleg alkalmazandoak a 2016. januar 1 jen vagy azutan kezdodo
uzleti evekre, de a korai alkalmazas is megengedett.

A modositasok elorelathatolag nem befolyasoljak a beszamolbt.

Az IAS 27: Egyedi beszamolok modositasa megengedi a gazdasagi tarsasagok szamara,
hogy leanyvallalati, vegyesvallalati, illetve tarsult tarsasagi reszesedesuket a tokemodszer
alkalmazasaval az egyedi eves beszamolojukban mutathassak ki.

A mbdositasok a 2016. januar 1 jen vagy azutan kezdodo uzleti evekre alkalmazandok, de a
korai alkalmazas is megengedett.

A modositasok elorelathatolag nem befolyasoljak a beszamolot.

• Az IFRS 10 es IAS 28 2014 szeptembereben kiadott tovabbi modositasainak celja, hogy
kikuszoboljek az IFRS 10 es IAS 28 kovetelmenyei kozotti kovetkezetlensegeket, valamint
hogy pontositsa a befektet8 es annak tarsult vagy kozos vezetesii vallalata kozotti
eszkozertekesites, illetve apport fogalmat.

A modositasok a 2016. januar 1 jen vagy azutan kezdodo uzleti evekre alkalmazandok.

A modositasok elorelathatolag nem befolyasoljak a beszamolot.
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• IFRS standardok tovabbfejlesztese a 2012-2014-es ciklusban - Az alabbi, 2014
szeptembereben kiadott modositasok 2016. januar 1-tol hatalyosak, es varhatoan nem lesznek
jelentos hatassal a Tarsasag beszamolojara:

IFRS 5 Ertekesitesre tartott befektetett eszkozok es tevekenyseg megsznntetese

A modositas szabalyozza az ertekesitesre tartott eszkozok es a tulajdonosok kozott torteno
felosztasra szant eszkozok kozotti atsorolast, valamint azokat az eseteket, amikor a
tulajdonosok kozotti felosztasra szant eszkoz tevekenyseg megszuntetesenek tekintendo.

IFRS 7 Penzugyi instrumentumok kozzetetele

Az alkalmazando kozzeteteli kovetelmenyek pontos meghatarozasa vegett a mbdositas
tisztazza, bogy adott szolgaltatasi szerzodes mikor tekintendo atruhazott eszkozzel
kapcsolatos folytatodo tevekenysegnek. Egyuttal pontositja az IFRS 7 2011 decembereben
kiadott modositasanak alkalmazasat az egyszerusitett evkozi beszamolohoz szukseges
kozzetetelek kiszuresere vonatkozoan.

IFRS 19 Dolgozoi juttatasok

A modositas tisztazza, hogy azoknak a vallalati kotvenyeknek, melyek rataja
diszkontratakent hasznalhato a munkaviszony megszunese utani juttatasok kalkulacioja
soran, ugyanabban a penznemben kell lennie, mint a kifizetett juttatasnak.

IAS 34 Evkozi penzugyi kimutatasok

Pontositja az evkozi penzugyi kimutatasokon kivul kozetett informaciok fogalmat.

IAS 1 m6dositasa: Kozzetetel

Az IAS 1 Penzugyi beszamolo kimutatasa standard modositasa tisztazza, semmint
lenyegesen megvaltortatna az IAS 1 mar meglevo kovetelmenyeit. A mbdositas tisztazza:

az IAS 1 lenyegessegre vonatkozo kovetelmenyeit;

- azt, hogy az eredmenykimutatas, az egyeb atfogo jovedelem kimutatas es a merleg egyes
sorai tetelek szerint felbonthatok;

- azt, hogy a gazdalkodok maguk hatarozhatjak meg a kiegeszito me~jegyzesekben
bemutatottak sorrendjet;

- azt, hogy a tarsult vallalatok es kozos vallalkozasok egyeb atfogo eredmenyebol
tokemodszer alapjan elszamolt reszesedest egyetlen Boron, osszesitve kell kimutatni, es
aszerint kell besorolni, hogy ut6lag atsorolasra kerulnek-e az eredmenybe vagy sem.

A modositas tovabba azokat a kovetelmenyeket is tisztazza, amelyek abban az esetben
alkalmazandok, amikor a merleg, az eredmenykimutatas vagy az egyeb atfogo jovedelem
kimutatas tovabbi reszosszeseneket tartalmaz.

A modositasok a 2016. januar 1 jetol vagy az azt kovetoen kezdodo uzleti evekre
alkalmazandbk, de korabbi alkalmazasuk is megengedett.

Az IFRS 10, az IFRS 12 es az IAS 28 modositasa Befektetesi vallalkozasok:
konszolidacios kotelezettseg aloli mentesites

A modositas az IFRS 10-ben a befektetesi vallalkozasokra vonatkoz6 kivetel alkalmazasaval
kapcsolatban felmerult kerdeseket celozza meg. Az IFRS 10 modositasa egyertelmuve teszi,
hogy a konszolidalt eves beszamolo keszitesi kotelezettseg aloli mentesites arra az
anyavallalatra vonatkozoan is ervenyes, amely egy befektetesi vallalkozas leanyvallalata, a
befektetesi vallalkozas pedig valamennyi leanyvallalatat valos erteken ertekeli.
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Az IFRS 10 modositasa azt is tisztazza tovabba, hogy a befektetesi vallalkozasnak kizarolag
olyan leanyvallalata konszolidalando, amelyik maga nem befektetesi vallalkozas, es amely
tamogatasi szolgaltatasokat nyujt a befektetesi vallalkozas reszere. A befektetesi
vallalkozasok tobbi leanyvallalata valbs erteken kerul ertekelesre. Az IAS 28 modositasa
lehetove teszi a befekteto szamara, hogy a tokembdszer alkalmazasakor a befektetesi
vallalkozaskent mukodo tarsult vagy kozos vallalkozasa altal annak leanyvallalati
reszesedesei ertekelesere alkalmazott valos ertek alapu ertekelest alkalmazhassa.
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4. Penziigyi es biztositasi kockazatok kezelese

4.1. Penzugyi es biztositasi kockazatok altalanos bemutatasa

A Tarsasag a penzugyi eszkozok es kotelezettsegek kapcsan, valamint a diakhitel szerzodesek
biztositasi komponense miatt az alabbi kockazatoknak van kiteve:

• hitelezesi kockazat

• biztositasi kockazat

• likviditasi kockazat

• piaci kockazat

• elotorlesztesi kockazat

Az alabbiakban bemutatasra kerulnek a fent megnevezett kockazat tipusokkal kapcsolatosan a
Tarsasag kockazatkezelesi strategiaja es folyamatai, valamint a Tarsasag toke-megfelelesi
politikaja.

4.1.1. Kockazatkezelesi keretelvek

A Tarsasag tevekenysegevel egyutt jar bizonyos merteku kockazatvallalas, mely kockazatok
felmerese, ertekelese, limitalasa, elfogadasa es kezelese a Tarsasag minden napi operativ
tevekenysegenek szerves reszet kepezik.

A Tarsasag kockazatkezelesi tevekenysege, folyamatai ugy kerultek kialakitasra, bogy azok
elosegitsek a kockazati kornyezet valtozasainak folyamatos nyorrion koveteset.

A finanszirozassal kapcsolatos kockazatkezeles szervezeti keretei

A Diakhitel Kozpont finanszirozasi tevekenyeget az Allamadossag Kezelo Kozpont
(tovabbiakban „AKK") segiti. A Tarsasag szakterulete az AKK-val kozosen harom evre
vonatkoz6 Finanszirozasi strategist keszit, melyet evente felulvizsgal. A kockazatok kezelesenek
kereteit e strategia hatarozza meg. Az ebben szereplo forrasbevonasi alapelvek menten szinten az
AKK kozremukodesevel keszul a szoveges, illetve havi szinten szamszerusitett eves
Finanszirozasi terv, melyet a Tarsasag Tulajdonosa mellett a Nemzetgazdasagi Miniszter is
jovahagy a mindenkori koltsegvetesi torveny ertelmeben. A Tarsasag Finanszirozasi Bizottsaga
jellemzoen havonta ulesezik es az aktualis alaptevekenysegi adatok valamint piaci korulmenyek
figyelembe vetelevel dont minden finanszirozasi tranzakci6r61, a Tulajdonos es a Miniszter altal a
Finanszirozasi tervvel egyidejiileg jovahagyott eves kereteken beliil.

Belso kontrollok rendszere

A Tarsasag a belso kontrolljainak rendszeret a vonatkozo jogszabalyok, illetve a Magyar Nemzeti
Bank a belso vedelmi vonalak kialakitasarol es mukodteteserol szolo ajanlasait figyelembe veve
alakitja.

A Tarsasag belso kontroll funkcioinak resze kockazatkezelesi funkcio, melynek celja annak
biztositasa, hogy a Tarsasag a kockazatait megfeleloen azonositsa, merje, es kezelje annak
erdekeben, bogy a keletkezett kockazatok merteke ne veszelyeztesse a folyamatos mukodest. A
hitelezesi kockazat modellezese celjabol a Tarsasag kulso, fiiggetlen aktuarius szakertot
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alkalmaz. Ameimyiben a Tarsasag altal vallalt kockazatok merteke nincs osszhangban a
strategiakban foglaltakkal, a Vezerigazgato intezkedeseket hoz a kockazatok merseklese celjabol.

4.1.2. Hitelezesi kockazat

A hitelkockazat azt a potencialis kockazatot jelenti, hogy az ados nem teljesiti a fizetesi
kotelezettsegeit, vagy nem idoben teljesiti azokat, vagy csokken a kovetelesek erteke az ados
hitelminositesenek romlasa miatt. A Tarsasag eseteben hitelezesi kockazat elsosorban a
diakhitelekbol, biztositasi dijkovetelesekbol, valamint az ertekesitheto ertekpapirokbol szarmazik.

Hitelezesi kockazat kezelese

A hitelezesi kockazatok elorejelzesere a Tarsasag kiilso, fuggetlen aktuarius szakerto altal epitett
hitelkockazati es biztositasmatematikai modellt alkalmaz. A modell a hallgatoi hitelrendszer
historikus adataibol, egyeb demografiai es felsooktatasi adatsorokbol, illetve a jovore vonatkozo
varakozasokra es elorejelzesekre figyelemmel ugy hatarozza meg az ugyfelek fele a hallgatoi
hitel kamataban felszamitando kockazati premiumot, hogy az a hitelezesi kockazatokbbl eredo
varhato vesztesegeket fedezze, igy a hitelrendszer fenntarthatb modon mukodjon.

A hitelezesi kockazatok kezeleset reszben a Tarsasag beszedesi terulete vegzi, ahol a szoft
behajtasi tevekenyseggel erik el a nem megfeleloen fizeto adosokat. A jogszabalyban
meghatarozott feltetelek bekovetkezese eseten a Tarsasagnak jogaban all az erintett ugyfelek
szerzodeset felmondani es tartozasukat az adohatosagnak atadni, amikortol fogva az adok
modjara behajthatova valik. Az adohatosag altal beszedett osszegek a Diakhitel Kozponthoz
keriilnek tovabbitasra.

A Diakhitel 1 eseteben a nem-fizetes miatt adott naptari ev loran felmondott szerzodesek aranya
az ev elejen torlesztesi szakaszban levo szerzodesek szamahoz kepest 1.24% volt 2015-ben es
2,87% volt 2014-ben. A csokkenes oka, hogy a szabalyozasban 2014 vegen bekovetkezett
valtozas miatt a felmondast megalapozb hatralekossagi mertek 6 havirol 12 havi tartozasra nott,
igy a Tarsasag 6 honapon keresztul nem kezdemenyezett felmondasokat. A Diakhitel 2 eseteben a
nem fizetes miatt adott naptari ev loran felmondott szerzodesek aranya az ev elejen torlesztesi
szakban levo szerzodesek szamahoz kepest 6,7% volt 2015-ben es 11,22% volt 2014-ben. A
csokkenes oka, hogy a Diakhitel 2 allomanynal a torlesztesre kotelezett szerzodesek szama
folyamatosan emelkedik.

Az alabbi tablazat mutatja be a Tarsasag hitelezesi kockazatnak valo kitettseget a beszamolasi
idoszakok vegen:

Hitelezesi kocka7at

Penzeszkozok es penzeszkoz egyenertekesek

Diakhitelek

Biztositasi dijkovetelesek

Egyeb penzugyi eszkozok

Hitelezesi kockazatnak kitett eszkozok

2015, december3l. 2014. december3l.

559 19 814

276 953 275 677

2 653 2 794

167 169

280 332 298 454
maximalis erteke december 31-en
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Az alabbi tablazatok mutatjak be a Tarsasag hitelezesi kockazatnak kitett allomanyanak
nlegbontasat a beszamolasi idoszakok vegen, melyekre vonatkozon portfolio alapon kerult
ertekvesztes megallapitasra:

2015. december3l.

Nem kesedelmes Nem kesedelmes K~sedelmes

Hitelezesi kockaTat nem ertekvesztett ~rtekvesztett ertekvesztett Osszesen

allomfiny ~Ilom'~ny fillomany
Penzeszkozok es penzeszkoz egyenertekesek 559 0 0 559
Diakhitelek 0 200237 76716 276953

Biztositasi dijkovetelesek 0 7.887 766 2653

~yeb penzugyi eszkozok 167 0 0 167

Hitelezesi kockazatnak kitett eszkozok
X26 202124 77482 280332

maximfilis~rtekedecember3l-fin

2014. december3l.

Nem k~sedelmes Nem kesedelmes Kesedelmes

Hitelezesi kockarat nem ertekvesztett ~rt~kvesztett ~rt~kvesztett Osszesen

fillomany allomany allomany
PenzeszkSzok es penzeszkoz egyenertekesek 19 814 0 0 19 814

Diakhitelek 0 198755 76922 275677

Biztositasi dijkovetelesek 0 1993 801 2794

Egyeb penziigyi eszkozok 169 0 0 169

Hitelez~si kockfizatnak kitett eszkSzSk
19983 200748 77723 298454

maximalisertekedecember3l-fin

E~~tekvesztett I~itelek

A Tarsasag a diakhitelekre portfolio alapon szamit ertekvesztest.

• Ervenyben levo szerzodesek ertekvesztese:
a) Azon szerzodesek eseteben, amelyek az ertekeles pillanataban az alabbi

kategoriakba tartoznak:
- Folyositas alatt es torlesztesre varb szerzodesek,
- Torlesztes alatt a116 nem hatralekos szerzodesek,
- Legfeljebb ket honap hatralekban levo szerzodesek,

Az ertekvesztes osszege megegyezik a magyar szamviteli beszamolo szabalyai
szerint kepzett celtartalek es a biztositastechnikai tartalek kulonbozetevel. A magyar
szamviteli beszamolo szabalyai szerint kepzett tartalek szamitasa: A varhato
vesztesegek valamint a varhato penzaramok effektiv kamatlabbal szamitott
jelenertekenek kiilonbozete.

b) Az ertekeles pillanataban legalabb harom honap hatralekban levo szerzodeseket
ugy tekintjuk, amelyeknel objektiv bizonyitek all rendelkezesre az ertekvesztes
tenyere vonatkozoan.
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Az ertekvesztes osszege a fennallb hiteltartozas valamint a varhato penzaramok
effektiv kamatlabbal szamitott jelenertekenek kulonbozete. Az effektiv kamatlab a
hitelkamatlab csokkentve a biztositasi kockazatokra vonatkozo kockazati
premiummal.

• Felmondott szerzodesek ertekvesztese: Felmondott szerzodesnek minosulnek a
reszletfizetest kapb adosok (fizeteskonnyitesi megallapodas), a NAV reszere atadott
szerzodesek, egyeb felmondott szerzodesek. A felmondott szerzodesek ertekvesztese a
mar megszunt szerzodesekbol adodo megterulesek elmaradasat tartalmazza. Ennek
szamitasa szinten a varhato penzaramok — mely figyelembe veszi a szerzodes felmondasa
ota eltelt idot — fenti effektiv kamatlabbal torteno diszkontalasaval illetve az igy kapott
jelenertek es a tartozasok kulonbozetesnek kiszamitasaval tortenik.

Felmondott szerzodesekre elszamolt ertekvesztes aranya

201

Diakhitell Dial:t~itel2

70,4% 44,0%

2014

Diakt~itell Diakl~itel2

74,8% 46,1%

Ujratargyalt hitelek — reszletfizetesi kedvezmenyt kapott adosok

A Tarsasag fizetesi konnyiteskent reszletfizetest engedelyezhet az iigyfeleknek. Fizetesi
konnyitest kizarolag azon iigyfelek kerhetnek, akiknek teljes tartozasa egy osszegben esedekesse
valt. A fizetesi konnyites idotartama m~imum 10 ev. A fizetesi konnyites idotartama alatt az
ugyfel koteles a felszamitott kamatokkal egyutt visszafizetni a tartozasat. A tartozas
visszafizetese havonta fizetendo reszletek teljesitese reven lehetseges. A havi torleszto reszlet
annuitasos alapon kerul kiszamitasra egy minimalis havi osszeg es a maximalisan engedelyezett
futamido figyelembe vetele mellett. Az ertekvesztes az aktuariusi modell alapjan kerul
elszamolasra a felmondott szerzodesekre vonatkozo szamitasi m6dszer szerint.
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Az alabbi tablazat mutatja be a Tarsasag altal elszamolt ertekvesztest a beszamolasi idoszakok
vegen:

20ISdecem6er31.

Diiikhii.•11 Dii~khilel2 iS.vrr .

AEIsi3mnllDi nkhitel cA Elsr6no11 E4rwmoll
B~uttn i~rti•.k

i•hik~csztis
Nrlln eni•k Btillii FNFic

i•rti•kvc~rAi~s
Nell~i crlek B~ulli~eNi•k

i~lek~csztes
Netlii i•rti•k

ErvEnyhen l€v6 sxerz8dAsek 239460 1fi 153 223307 14179 26G 13915 253639 1fi 417 237222

folyGsitAs alatt As ibrlesztfsre vArd szerzSd€sek 52670 2080 50590 12499 164 12335 65169 2244 62925

TdrlesztAs alatt All6 nem hAValAkos szerz6tlAsek 133933 3082 130851 1135 13 1122 135068 3095 131973

T6rlesztAs alatt Allb 1-30 napos hAtralAkhan I@v8

rz6dFsek
195fi0 935 18675 362 5 157 19722 970 18782

TSrlesztAs alatt Alld 31-60napos hStralAkban lAv6
ea6dAsek

6569 552 6037 151 12 139 6740 Sb9 6176

Tbrlesz[As alai[311661-180 napos hAtralEkban lAv6

sxerzSdEsek
14998 2382 12616 137 26 111 15135 2408 12727

TorlesztEs alatt Alld 381-360 napos hAtral~kban 1pv8

szea6dAsek
11710 7122 4588 95 44 51 11805 71b6 4639

Felmondott szers8d(•sek 23189 16907 6885 25 11 19 23319 Ifi 615 6899

RAszleMizetAsi kedvexmEny[kapd addsok 6910 4961 ]949 15 11 14 6935 4972 1963

NAV MszEre beha7tAsro Atadott kdvefel@sek 13153 9397 3756 0 0 0 13153 9397 3756

EgyAh (elmondott s:erz6dAsek 3216 20x6 1]80 0 0 0 3226 2096 1180

Ossxes egyenleg dernmher 3]-An 262749 32557 230192 14209 275 13929 276953 32832 244121

GiiJ<hilel I Uinkhilell bxri
Bizlosit$si dijkUvetel esek Elszemol~ Ek~renxil~ Ele amn11

B~ulliienrk
@Ni~k~roszles

NcItL crti•k B~utln eMi•k
i~~tuk~'o.vrli•~

Nc~li~i•~Tek UNIIO CNek
i•r1i~k~'csrAi~x

~~~tfo cNik

~rvEnyben lAVB sxea6dAsek 2407 148 2259 1Z 0 ]2 2419 148 2271

Folyds(tAs alatt AS ltrlesztEsre v2r8 szerztldAsek 529 19 510 11 0 11 540 19 511

70rles:tAs alatt Alld nem hAtralEkos szerz8d€sek 1346 28 1318 1 0 1 1347 28 1319

TOrlesztAs alatt Alld l-30 napos h5tralAkhan lAvd

ers6desek
197 9 188 0 0 0 i97 9 188

Torlesztes alatt 311631-60napos hAtrelAkban lAvC ~
szea6dEsek

~ 5 61 0 0 0 66 5 61

Tdrleszt€s alatt 311d 67-180 napos hAtrelAkban 1pv8
ersBdEsek

151 22 129 0 0 0 151 22 129

TtlrlesrtAs alatt All6181-360 napos h5tralAkban lAv6

szerzbd2sek
118 65 53 0 0 0 118 65 53

Felmondott szerzBdAsek 230 150 87 0 0 0 23a 350 84

RAszletfizetAsi kedvezmAny[kapd addsok 69 45 Z4 0 0 0 69 45 24

NAV rAszAre hehajt5sra 3tadott kovetelAsek 132 86 46 0 0 0 132 B6 96

EgyAb felmondott sxerz8dpsek 33 19 14 0 0 0 33 19 14

bssxes egyenleg december 3l-An ~ 2601 29B 2343 12 D 12 2653 298 2355

DISkhItel Ggyfelekkel kapuolatos k&vecelps

detember 3l-€n
2~39D 32855 232535 14216 2]5 139G1 279606 33130 246976
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Diakhi tclek

ErvEnyben l0vb szersBdEsek

Fo1y651t35 Glatt Es tdrlesztEsre vzrd szerz6dEsek

Torleszt€s Glatt 51Id nem h3talEkos szerzUdesek

Tbrleszt€s Glatt 51161-30 napos h3tralEkban IAvB
szen5dAsek
T&rleszt~s Glatt 3114 31-fi0 napos h3[ralekban IL•vfi
szerztidesek
T&desztes Glatt 3114 61-180 napos h3tral€kban I €v6
szerz8desek

Felmondott szerz8d~sek

ftEszlet(izetEsi kedvezmenyt kap6 ad6sok

NAV r€szEre behajtSsra 5tadott kovetelesek

EgyE6 felmondot[ szerz6d€sek

bsszes egyenleg december 31-En

6iztositasi dijkovelelesek

ErvE ny6en ltv8 szerz6dEsek

FolySsilSs Glatt As torlesztEsre vAr6 szerzBdAsek

TbrlesztAs Glatt All6 nem hatral€kos szerz8d~sek

TdrlesztEs Glatt 51161-30 napos h3tralEkban IEvB
szerz8d€sek
TBrlesztEs Glatt 311d 31-60 napos h3tral€khan 12v&
szerztldEsek
T&rleszt€s Glatt 5114 61-180 napos h2tralek6an IEvQ
sxerztidesek

Felmondon s:erz6d€sek

REszletfize[Asi kedvezmpnyt kapd ad6sok

NAV rEszAre behajt55ra Atadot[ kdvetel€sek

Egy~6 felmondott szea8d~sek

1Ssszes egyenleg decem6er 31-tn

Dig&hilcl 1

Brut[8 i r1cA
Elsramoll

Nc[tu ei1cA
i h(• k~'csz~cs

249 362 13 030 231332

60946 3017 57929

129 375 2 789 126586

23719 1213 22506

6995 713 6282

23 327 5 298 18029

22705 16398 6307

6424 4569 ]855

14 059 10245 3814

2221 1584 638
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DiSkhilcl2

Elsilimull
B~vt~d L•rtLk

c nekecszl6s
Netld crtek

8 fi09 255 8349

8144 232 7 912

290 4 286

46 1 45

47 4 43

77 14 63

6 3 3

0 0 0

5 3 2

1 0 1

~xxrescn

Bmtt6 cnbk
Elsiaimnll

Nctto Frttk
E rtckresz[i•.s

2529fi6 13285 ]39 fi91

69090 3 249 65841

129 665 2 793 126 872

23765 1214 22551

7042 717 6 325

23404 5312 18092

22711 16401 6310

6424 4569 1855

14064 10246 3816

2223 1584 639

267067 ]9428 2376391 8610 258 83521 275677 29686 245991

Difikhitcl t

Else$moll
B~v[tM1 ertck Ncttb

Erlckccsrlcs

2 554 117

637 27

1352 25

248 11

73 6

244 48

236 147

67 41

147 92

22 14

fi7

196

26

55

8

Di;dchitcl 2

Els~dmult
Bivub Er1fk

e rlfk~~c silts
Ncttb bni~k

4 0 4

4 0 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

OSti IClL'~

Elsiaunolt
I3~vtt6 crlik

~fYCk~'C%%lCi
NcllM1 fiYEk

2558 117 2441

641 27 614

1352 25 1327

248 11 237

73 6 67

2M 48 19fi

236 147 89

67 41 26

147 92 55

22 14 8

2 790 264 2 5261 4 0 4I 2 794 269 2 530

DiSkhitel ilgyfelekkel kapcsola[os kSVetel~s 
z69 857 29 692 240 165 8 614 256 8356 278 471 29950 248521

december 3l-En

A fenti tablazatban az ervenyben levo szerzodesek ertekvesztese sor tartalmazza a
problemamentes, valamint kesedelmes diakhitel allomanyra vonatkozo informaciokat.

Az egyeb felmondott szerzodesek varhatoan reszletfizetesi kedvezmenyt kapo adosok, vagy NAV
reszere atadott kovetelesek koze keriilnek.
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Az elszamolt ertekvesztes alakulasat szemlelteti az alabbi tablazat:

Ertekvesztes mozgastabla Diakhitel l Diakhitel2 osszesen
Nyito egyenleg 2014. januar 1-jen 24 410 147 24 557

Targyevi ertekvesztes 5 282 111 5 393

Targyevi visszairas 0 0 0

Zarb egyenleg 2014. december 31-en 29 692 258 29 950

Targyevi ertekvesztes 3163 17 3 180

Targyevi visszairas 0 0 0

Zaro egyenleg 2015. december 31-en 32 855 275 33130

4.1.3. Biztositksi kockazat

Biztositasi kockazat kezelese

A Diakhitelek kamataban felszamitott kockazati premium fedezi a hallgatoi hitelben, mint
termekben foglalt implicit biztositasi kockazatokat is. Ilyen biztositasi jellegu elem az ugyfelek
elhalalozasa eseten torteno hitelleiras, vagy a nyugdijba vonulaskor, vegleges rokkantsagkor
torteno hitelelengedes. A kockazati premium becslesere szolgalo aktuariusi modellt kulso,
fiiggetlen aktuarius szakerto fejleszti es mukodteti, s ebben a biztositasi kockazatokat a hitelezesi
kockazatoktbl elkulonitve veszi figyelembe. A kockazatok szamitasahoz a halandosag, a
rokkantsagi adatok, a nyugdijazasi adatok figyelemmel kiserese es elemzese a modellben
megvalosult. A biztositasi elemmel kapcsolatban a modell szamitja a biztositastechnikai tartalek
erteket.

Biztositastechnikai tartalekok szamitasa

A biztositasi kockazati esemenyek bekovetkeztekor fellepo veszteseg tekintheto biztositasi
karnak. A tartalek az osszes ervenyben levo szerzodesre kerul szamitasra. A tartalek szamitasakor
a raforditas oldalon figyelembe kell venni a Diakhitel koltsegeinek a biztositasi kockazatokra eso
reszet is. A kockazati felar ezekre a kockazatokra szamitott resze pedig a biztositas netto dija. A
brutto dij a netto dij novelve a koltsegfedezettel. A koltsegfedezet a kamatfelar koltsegfedezeti
reszenek a biztositasi es a nem biztositasi kockazatok kozotti aranyos felosztasa, feltetelezve,
hogy a koltsegek es koltsegfedezetek azonosak. A biztositastechnikai tartalek egyenlo a
raforditasok forraskamaton szamolt jelenertekenek es a dijak forraskamaton szamolt
jelenertekenek kulonbozetevel. A biztositasi tartalek szamitasa szamos feltetelezesen alapul.
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Diakhitel 1.

ICocica~atol< ~uegoszlasa

Halalozas
Rokkantsag
Nyugdij
l3i~tositbsi kock~kzat osszese~~
Nem fizetes

Pen~ugvi kockkzat osszesen

Osszesen

Diakhitel 2.

Koci<a7atok megos~lasa

Halalozas
Rokkantsag
Nyugdij

Bi~lositksi kockk~at oss~esen

Nem fizetes

Penzugvi kockazal oss~esen

Osszesen

Diakhitel Kozpont Zrt.
Kiegeszito megje~zesek a penzugyi kimutatasokhoz

Adatok milli6 Forintban

2015. 11. fclev 2015. I.felev 2014. 11. felev 2014. Lfelev

8,93% 8,05% 8,05% 5,59%

13,11% 9, 61% 9, 61% 5, 89%

2,58% 1,58% 1,58% 0,22%

24, 62% 19, 24% 19, 24% 11, 70%

75,38% 80,76% 80,76% 88,30%

75, 38% 80, 76% 80, 76% 88, 30%

100,00' 100,00% 100,00% 100,00'0

2015. 11. felev 2015. I,fel~v 2014. I1. felev 2014. Lfelev

6,17% 5,07% 5, 07% 4,07%

3,22% 1,54% 1,54% 0,67%

1,76% 0,15% 0,15% 0, 21%

11,15% 6,76% 6,76% 4,95%

88,85% 93,24% 93,24% 95,05%

88,85% 93,24% 9324% 95,05%

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

A biztositasi kockazatok kozott a fentieken tul egyeb eleresi kockazat nem szerepel. A biztositasi
kockazatoknak nines semmilyen jelentos ismert koncentracioja.

Az alabbi tablazatok tartalmazzak a finanszirozasi kamatra, a mukodesi premiumra es a
berinflaciora valo feltetelezeseket a 2015 es 2014 vegi szamitasoknal:

Di6khitel 1.

2015, december 3l. 2016 2017 2018 20]9 2020 2021 2022 2023+

Finanszirozasi kamat 2,08% 2,29% 2,71% 3,01% 3,22% 3,34% 3,42% 3,49%

Mukodesi premium 0,70% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95%

Berinfl2ci0 3,38% 3,80% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54%

Dibkhitel 2.

2015. december 31. 2016 2017 20]S 2019 2020 2021 2022 2023+

Finanszirozasi kamat 2,08% 2,29% 2,71% 3,01% 3,22% 3,34% 3,42% 3,49%

MUkod25i premium 1,89% 1,43% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95%

Berinflacio 3,38% 3,80% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54%

Di6khitell.

2014, december 31. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022+

Finanszirozasi kamat 3,14% 3,02% 3,35% 3,66% 3,79% 3,79% 3,78% 3,79%

Mukodesi premium 0,94% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%

B2rinflacio 2,34% 3,80% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%

Didkhitel2.

2014. december 31. 20t5 2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022+

Finansziroz~si kamat 3,14% 3,02% 3,35% 3,66% 3,79% 3,79% 3,78% 3,79%

MUkod2si premium 2,33% 2,25% 2,25% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%

BErinfl7ci0 2,34% 3,80% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%
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Az ervenyben levo szerzodesek ertekvesztesenek es a biztositastechnikai tartalek szamitaskhoz
hasznalt feltetelezesek a Dikkhitel 1 es a Diakhitel 2 eseteben:

• A minimalber erteke 2015-ben a 347/2014. (XII.29) Kormanyrendelet alapjan a teljes
munkaidoben foglalkortatott munkavallalo reszere megallapitott szemelyi alapber
kotelezo legkisebb osszege 105.000 Ft. A modellezes soran a cash-flow projekcio elso
napjat megelozo ev oktober 31-en hatalyos minimalber kerult alkalmazasra 347/2014
(XII.17.) kormanyrendelet eloirasaival osszhangban. Ennek erteke 101.500 Ft. Az
alkalmazott minimalber feltetelezes a 2014. ev vegi tartalekolashoz hasznalt
feltetelezesekhez kepest 3,4%-kal n8tt.

• Behajtasi rata: A felmondott szerzodesek behajtasi, befizetesi tapasztalatai alapjan
kerultek meghatarozasra az erre vonatkozo feltetelezesek a Diakhitel 1 allomanyra
vonatkozoan. A felmondott szerzodesek toketartozas alapjan kerultek csoportositasra
(alacsony, kozepes, magas). A behajtas varhat6 sikeressege fugg a felmondas idopontjatol
is. 2015. ev vegen az adott evben felmondott szerzodesekre szamitott behajtasi ratak
56%/49%/34% toketartozasi csoportonkent. 2014. ev vegen az adott evben felmondott
szerzodesekre szamitott behajtasi ratak 56%/54%/31% voltak. Ezek a behajtasi ratak
kerultek alkalmazasra a Diakhitel2 modell eseteben is.

• A halandosagra vonatkozo becslesek a 2013-es nephalandosagi tabla alapjan kesziiltek.
Elemzesre kerult a Diakhitel 1 allomanyaban tapasztalhato es a nephalandosagi tabla
szerint vart halalozasi tapasztalat elterese. A kapott eredmenyek alapjan 90%-os modosito
faktor alkalmazasara kerult sor a tartalek meghatarozasakor.

• A rokkantsagi adatoknal az orszagos adatokra 70%-os modosito faktor kerult
alkalmazasra az elemzesek eredmenyekeppen.

• Egyosszegii visszafizetes valosziniisege: Az egyosszegu visszafizetes valosziniisege a
Diakhitel 1 allomanyi adatai alapjan a statusz es a fennmarado kolcson osszegenek
fiiggvenyeben keriilt definialasra.

A modosito faktorok alkalmazasara a diakhitel allomany tapasztalati adatai alapjan kerult
sor.

Az alabbi tablazat tartalmazza az arazas soran keszitett es hasznalt feltetelezesekkel
megegyezo tapasztalati adatok alapjan szarmaztatott valoszinusegeket.

A folyositasi es a torlesztes elotti szakaszban az egyosszegii visszafizetes valosziniisege 0.
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Egyosszegii visszafizetes valoszinusege

Diakhitel 1. - Diakhitel2.
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Adatok nzillio Forintban

Torlesztes alatt levo Hatralekos
Torlesztes alatt

Hatralekos

Kolcson osszege (HUFF szerzodesek szerzodesek ~e~
szerzodesek

szerzodesek

2015. december 31. 2014. december 31.

0 - 500 000 26,15% 16, 99% 25, 79% 15,12%

500 001- 1000 000 4, 67% 2, 08% 4, 87% 4, 63%

1000 000- 1500 000 2,48% 1,21% 2,39% 2,34%

1500 001-2 000 000 1,40% 0,61% 1,40% 1,38%

2 000 000 - 0, 85% 0, 32% 0, 89% 0, 89%

Az alkalmazott feltetelezes a 2014. ev vegi tartalekolashoz hasznalt feltetelezeshez kepest
m6dosult, az egyosszegu visszafizetes valoszinusege az alacsonyabb kolcson osszeg
kategoriak eseteben novekedett, mig a magasabb eseten inkabb csokkent vagy stagnalt.
Egyiitt vizsgalva az egyosszegii visszafizetes, az elotorlesztes es az egyosszegii
hitelfolyositas valtozasat az IFRS tartalek es ertekvesztes nott az uj feltetelezes hatasara.

• Az elotorlesztes valoszinusege es merteke: Az elotorlesztes merteket a rendszeres
idokozonkent torteno visszafizetes osszegenek szazalekaban hatarozza meg a modell es
feltetelezi, bogy evente egyszer tortenik. A 2015 evben a Diakhitel 1 eseteben a Diakhitel
2 modszertana kerult bevezetesre.

Az eloirt eves kotelezo torlesztesi osszeg nagysaganak fiiggvenyeben eltero merteku es
valoszinusegii elotorlesztes varhato, a rendelkezesre a116 informaciok alapjan az alabbi
feltetelezeseket alkalmazta a modell:

Eldtdrlesztes valdszinUsege

Dibkhitel 1.

2l) l 5, decemlxr 31. 2014. december 31.

Az eyes Az Eves

~oirttSrlesztoosszegnagysaga
~otorlesztes [orlesz[~s

~oirttorlesztoosszegnagys~ga
~~torlesztbs torlesztes

val6sziniisege usszeg~nek vdl6szinus~ge 8sszegenek

szazalekaban szfizal~k~6an

Alacsony 0 - 100000 49,69% 35,86% 35,35% 0,00%
Aszamitashoz hasznalt

Kozepes 100001 - 200000 50,39% 22,81% feltetelezesek2o14evbennem 35,37% 3,00%

fuggtek az el5irttorlesztoreszlet
Magas 200001- 51,52% 14,44% nagysagatdl 14,42% 22,00%

14,86% 190,00%

Dibkhitel2.

2015, december 31. 2014. decem6er 31.

Az ~~es Az eyes

~ot&rlesztbs torleszt~s Dotorlesztbs torlesztEs
~oirt torlesztotisszeg nagysaga ~oirt torlesztoosszeg nagysaga

valdszinus~ge Ssszegbnek wl6szinus~ge Ssszeg~nek

sz~zal~kaban szazalekaban

Alacsony 0 - 100000 49,69% 35,86% Alacsony 0 - 90000 50,26% 36,46%

Kozepes 100001 - 200000 50,399'0 22,81% Kozepes 90001 - 200000 52,89% 24,47%

Magas 200001- 51,52% 14,44% Magas 200001- 50,51% 13,49%
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• Kezdeti jovedelem: A Diakhitel 1 allomanyara vonatkozo hivatalos jovedelem adatok
alapjan kerul becslesre (az adatok forrasa a Nemzeti Ado- es Vamhivatal). A NYIKA
(Nyugdij- es Idoskori Kerekasztal) projekt adatai alapjan is lathato, hogy a 30 ev alatti
nepessegben a teljesen vagy reszben inaktivak aranya jelentosen magasabb, mint a
kesobbi korosztalyokban. Tehat ebbol a szempontbol a Diakhitel adatbazisban talalhatb
jovedelemadatok - mivel tobbsegukben 30 ev alatt szerzett jovedelmeket tartalmaznak -
alulbecslik a hosszabb tavon varhato jovedelmeket. Ezert a modellben hasznalt also
fizeteskategoria indulo fizetesre vonatkozo becsleshez a KSH altal keszitett 2010-es
statisztikai tukor alapjan a gimnaziumi vagy magasabb vegzettseggel rendelkezok 15-60
eves nepesseg koreben a gazdasagilag inaktivak aranya 4,3%. Ennek megfeleloen a
modell a szerzodesek 4,3%-nal feltetelezi, hogy az ados nem rendelkezik relevans
jovedelemmel. A kezdeti jovedelemkent a fizetesadatokkal nem rendelkezo szerzodesek
eseten a minimalber kerult megallapitasra.

• Korfuggo bernovekedes: A bernovekedes kor- es nemfuggo valtozokent szerepel a
modellben. Az erne vonatkozo becslesek a Nyugdij- es Idoskori Kerekasztal
nyugdijrendszerek modellezesenek projektjebol szarmaznak.

A tartalek erzekenysegvizsgklata:

A tartalekot leginkabb befolyasolo feltetelezesek megvaltortatasanak hatasainak
elemzeset, az alabbi tablazat szemlelteti.

Erzekenysegviag$lat, biztositasi tartaleksaimitasokra

Dinkhitel1.

Alapfeltetelezesekkel

Eredeti

FeltEtele~ks

2015, december 31.

M6dositott

felt~teleses 
Tartalek

z6zz

valtoais
Eredeti

Felteteleuts

2014. december 31.

Modositott

feltetelezes 
Tartalek

2367

valto~is

Haland6sag (a nephaland6saghoz kepest) 90%
80% 2395 -8,66%

90%
80°~ 2117 -10,56%

100% 2848 8,62% 100% 2615 10,48%

Rokkantsag (az orszagos adatokhoz kepest) 70%
60% 2107 -19,64%

70'~
60'~ 1908 -19,39%

80% 3134 19,53% 80'~ 2824 19,31%

Realbernovekedes
-1% 3829 46,03% -1% 3279 38,53%

+1% 1823 -30,47% +1~ 1770 -25,22

Behajtasi ratafelmondottszerzodesekre
56%,49%,34% 55%,48%33% 2622 0,00% 56%,54%,319 55%,53%30% 2367 0,00%

56%,49%,34% 57%,50%35% 2622 0,00% 5696,54%,31% 57%,55%32% 2367 0,00%

Kockazati premium 1,10%
-0,10% 2846 8,54%

14Z%
-0,10% 2508 5,96%

0,10% 2403 -8,35% 0,10% 2231 -5,75%

Forraskoltseg
-1,00° 1768 -32,57% -1,00% 1742 -26,40%

1,00% 3953 50,76% 1,00% 3337 40,98%

Qrazas 3373 28,64% 3099 30,93%
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2U 15, december3 L ~ 2014. Jecem6er 31.

Difikhitel2
Eredeti M6dositott

~rAnalek valto~s 
Eredeti Modosirott 

Tartalek vtSltor;Ss
~eltetele~ks feltEtelezes ~elt~telez~s fcltetelezEs

Alapfeltetelezesekkel a~ a~
$0% 30 -36,17% 80,00% 36 -23,40°/

Halandosag (a nephaland6saghoz kepest) 9p/
9a~

100% 64 36,17% 100,00% 57 21,28%

Rokkantsag (az orszagos adatokhoz kepest) 70'~
60% 32 -31,91%

~~/

60,00% 40 -14,89%
gQ~ 62 31,91% 80,00' 53 12,77%

-1% 73 55,32% -1,00% 54 14,89%
Realbernovekedes

+1% 25 -46,81% 1,00% 40 -14,89%

56%,49%,34% 55%,48%33% 47 0,00% 56%,54%,31% SS%,53%30h 47 0,00%
Beha'tasiratafelmondottszerzodesekre

~ 56%,49%,34% 57%,50%35% 47 0,00% 56%,54%,31% 57%,5532% 47 0,00%

Kockazati premium 1,16%
-0,10% 72 53,19% 1 28~ -0,10' 56 19,15%

0,10% 22 -53,19% 0,10' 38 -19,15%

-1,00% 116 146,81% -1,00% 75 59,57%
Forraskoltseg

1,00% -1 -102,13% 1,00% 27 -42,55%

Qrazas 30 -36,17% 32 -31,91%

A Biztositastechnikai tartalek erzekeny a realber-novekedesre, haland6sagra, rokkantsagra
vonatkoz6 feltetelezesek megvaltortatasara, mig a behajtasi ratara vonatkoz6 feltetelezes kevesse
befolyasolja a tartalek szintjet. A kockazati premium mertekenek megvaltortatasa is jelentos
hatassal van a tartalekszintre.

Az arazas erzekenyvizsgalat eseteben a 2015. evi arazasi feltetelek alkalmazasaval keszult a
szamitas, mely alapvetoen a gazdasagi feltetelezesekben (inflacio, realber, forraskoltsegek,
kesedelmi kamat) kulonbozik a 2015.december 31-i tartalekolas feltetelezeseitol.

A biztositastechnikai tartalek merteket a felszamitott kockazati premium szintje is befolyasolja,
melynek alakulasat az alabbi tablazat szemlelteti:

kamatperi6dus
kockazati premium merteke

Diakhitell Diakhitel2
2014.01.01-2014.Q6.30 1,67'0 1,24%
2014.07.01-2014.12.31 1,42% 1,28'0

2015.01.01-2015.06.30 1,42% 1,28'~b

2015.07.01-2015.12.31 1,10'0 1,16'0

4.1.4. Likviditksi kockkzat

A likviditasi kockazat annak kockazata, hogy a Tarsasag nem tudja a fizetesi kotelezettsegeit

hataridore teljesiteni.

A hallgatoi hitelrendszer finanszirozasaban, az adossag portfblib menedzsmentje soran szamolni

kell az un. „megitjitasi kockazattal" is, amely a lejar6 hitelek es kotvenyek visszafizetesehez

szukseges forrasok hozzaferhetosegebol ad6dik. A nem megfeleloen kezelt megujitasi kockazat

konnyen vezethet likviditasi problemakhoz, de kamatkockazatot is hordoz magaban abban az

esetben, ha a finanszirozas kiszolgaltatotta valik egy eszkoznek, vagy penziigyi partnernek.

Likviditksi kockkzat kezelese

A Tarsasag a likviditas-kiegyenlitesi funkci6 ellatasara mar tobb eve keszenleti (stand-by)

hitelkeret szerzodeseket alkalmaz, melynek keretosszeget olyan mertekben allapitja meg, amely

kello biztonsagot ad a varhat6an felmerulo helyzetekre. A keszenleti hitel az emlitett celokon

kivul a finanszirozas biztonsaganak noveleset is szolgalja, hiszen ha valamilyen piaci korulmeny
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kovetkezteben egy tervezett forrasbevonas nem tud megvalosulni, a rugalmas es megfeleloen
magas keretosszegu keszenleti hitelkeret jelenthet atmeneti megoldast, es csokkentheti a
likviditasi kockazatot.

A bevont forrasok futamidejenek megvalasztasakor fontos szempont a likviditasi kockazat
kerdese, igy cel, hogy a Tarsasag forrasainak futamideje kozelitsen az eszkozok, azaz a
diakhitelek hosszu varhato atlagos futamidejehez, csokkenjen a megujitasi kockazat es egyenletes
legyen a Diakhitel Kozpont forrasainak lejarati szerkezete.

Az alabbi tablazat a penzugyi kotelezettsegek es eszkozok szerzodes szerinti elvart cash flow-
inak lejarati megbontasat tartalmazza:

Likviditt~si kock'nrat

2015. december 31.
Penzeszkozok ~s p@nzeszkoz egyenertekesek
Diakhitelek
Biztosftasi dijkovetelesek
Egyeb penziigyi kovetel~sek
Nem szarmazekospenzugyikatelezetts~gek
Hitelintezetekkelszembenikotelezettsegek
Egyeb penziigyi kotelezettsegek
Kibocsatottkotvenyek

Likviditasi kock{7at

2014. december 31.
PenzeszkozokespenzeszkSzegyen@rt@kesek
Diakhitelek
Biztosit~si dijk&vetelesek
Egy~b p~nziigyi kovetel8sek
Nem szarfnazekos penzugyi kStelezettsegek
Hitelintezetekkel szembeni kotelezetts~gek
Egy~b p~nzugyi kotelezetts~gek
Kiboa~tott kbty@nyek

KSnyv V~rhatb 1 h6napon 1-3 hump 3 h6nap-
1-5 ~v kiSziStt 5 even tul

szerinti ~rt~k pEn~ramok beliil IcSzlitt 1 Ev kSzbtt

559 300 300 0 0 0 0
244121 365 632 1601 3 556 15 646 100 475 244 354
2 355 3 420 16 36 157 969 2 242
167 167 101 1 6 56 3

-158464 -183648 0 -1yU/ -8101 -119326 -53314
-149 -149 -116 -33 0 0 0

-74417 -78237 0 0 -42747 -35490 0
14172 107 485 1902 653 -35 039 -53 316 193 285

KSnyv Vfirh:~tb 1 honapon I-3 h6nap 3 h6nap-
1"5 ev kSzBtt 5 even tGl

szerinti Ert~k penraramok be1G1 kSz6tt 1 ~v kSzlitt

19 814 19 546 19 546 0 0 0 0
245 991 373 586 2 076 4 497 19 328 119 436 228 249
2 530 3 754 22 48 204 1228 2 252
169 169 104 1 5 55 4

-153710 -183088 -421 -2465 -7169 -119246 -53787
-142 -142 -115 -27 0 0 0

-100865 -107185 0 -20786 -30499 -55900 0
13 787 106640 21212 -18 732 -18131 -54 427 176 718

A fenti varhato cash flow-kat a Tarsasag az egyes penzugyi instrumentumok szerzodesbol
fakado, hatralevo futamidore vonatkozo jovobeni tokekoveteleseinek, illetve - kotelezettsegeinek,
valamint kamat es egyeb dijak miatti penzaramoknak a figyelembe vetelevel hatarorta meg.

A tablazat a Diakhitel Kozpont azon varhatb penzaramlasait tartalmazza, amelyek a Tarsasag
jelenleg szerz8deseib8l kovetkeznek. Mivel az eszkozoldal le~jelentosebb reszet kepezo,
varhatoan atlagosan 15-20 ev futamideju, jovedelemaranyos torlesztesu diakhiteleket a Tarsasag
nagyobb reszt rovidebb futamideju forrasokbol tudja finanszirozni, igy a fentiekbol szamitott
netto cash-flow rovid tavon negativva valik. A Tarsasag piaci alapu finanszirozasa azonban az
elmult evek tapasztalatai alapjan stabil, melyet az Allamadossag Kezelo Kozpont szakmai
tamogatasaval alakit ki es az allamhaztartasert felelos miniszter hagy jova.

9.1.5. Piaci kockazat

A piaci kockazat annak kockazata, hogy a piaci arak, mint a kamatlab (kamatlabkockazat),
arfolyamok (arfolyamkockazat) es devizaarfolyamok (devizakockazat) valtozasa befolyasolni
fo~ja a Tarsasag eredmenyet vagy penzugyi instrumentumainak erteket.

:~ .!
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Piaci kockkzatok kezelese

Dikkhitel Kozpont Zrt.
Kiegeszito megje~zesek a penzu~i kimutatasokhoz

Adatok nzillio Forintban

A hallgatoi hitelekre es a Diakhitel Kozpontra vonatkozo specialis szabalyok miatt (peldaul a
kamatmegallapitas modja) a magyar szamviteli eljarasok alkalmazasaval a Tarsasag eredmenyet
erinto kamatkockazat nines, mivel a kamatkockazatok tovabbharitasra kell, hogy keruljenek az
ugyfelekre a forraskoltsegek es beszedett kamatok mindenkori kulonbozetenek elhatarolasaval es
eloirt perioduson keresztul torteno feloldasaval, azaz a hitelek kamataban torteno kesobbi
ervenyesitesevel. A klasszikus hitelintezeti mukodes es kockazatkezeles megkivanja az eszkoz-
es forrasoldal lejaratainak a megfelelteteset (duration matching), annak erdekeben, hogy a piaci
hozammozgasokra a merleg ket oldala egyforman reagaljon, igy a kamatmarzs nagyjabol
valtozatlan maradjon, azaz a kamatkockazat ellen merlegszerkezetenek alakitasaval is fedezze
magat. Ezen elv alapjan a Diakhitel Kozpontnak a diakhitelek (azaz a Tarsasag eszkozeinek)
rovid, feleves, illetve onnan folyamatosan csokkeno duration erteket (azaz 6 honapos
id8szakonkent torteno atarazodasat) kellene a forrasoldalon is kialakitania tobb finanszirozasi
instrumentum sulyozott kombinaciojakent, hiszen a merleg eszkozoldalan a lejarat tekinteteben
valtortatni nem tud (ez a diakhitelek, mint termekek felteteleinek jelentos modositasaval lenne
csak lehetseges). Egy ilyen tipusu finanszirozas a gyakorlatban azonban a valtozb kamatozasu
finanszirozasi instrumentumok tulsulyat eredmenyezne igen negativ kovetkezmenyekkel: a
megoldas ugyan eliminalhatna a Tarsasag szamara az elhatarolasok alkalmazasanak
szuksegesseget, de nagymerteku volatilitast eredmenyezne a diakhitel kamataban. Ezen kivul
technikailag is nehezen kivitelezheto, a klasszikus banki gyakorlatban ugyanis mind az eszkoz-,
mind a forrasoldalon szamos instrumentum all rendelkezesre a folyamatos duration-illesztes
megvalositasara, melyek a Tarsasag szamara nem elerhetoek, vagy nem adottak.

A kamat- es arfolyamkockazatok kezelesere a Tarsasagnak alapveton a fix es valtozo kamatozasu
adossagelemek aranyanak alakitasa, illetve az igenybevett eszkozok futamidejenek megvalasztasa
all rendelkezesere. A Tarsasag a forrasszerkezetet ugy alakitja, hogy az lehetove tegye a
diakhitel-kamat csokkeneset a hozamok merseklodesevel parhuzamosan, am minel szukebb teret
adjon a nem vart, hirtelen piaci hozamemelkedesek me~jelenesenek a diakhitel kamataban. A
kulonbozo kamatozasu es futamideju forrasok jellemzoinek, piaci elerhetosegenek es kamat-
erzekenysegenek egyuttes figyelembevetelevel az allamadossag-kezeles tapasztalatai alapjan a
Tarsasag Finanszirozasi strategiaja az AKK altal javasolt fix/valtozo kamatozasu arany
kialakitasat hatarozza meg a piaci lehetosegek fiiggvenyeben.

Az alabbi tablazat az IFRS-ek szerint mutatja a kamatlabkockazatnak valo kitettseget
beszamolasi idoszakok vegen:

Kamatlab kocka7at 2015.12.31 2014.12.31

Fix kamatozasu 307 19 516

Valtozo kamatozasu 246485 248531

Kamatozo eszkozok 246 792 268047

Fix kamatozasu -107590 -128031

Valtozo kamatozasu -125291 -126544

Kamatozo kotelezettsegek -232881 -254575
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Adatok millio Forintban

A forint kamatok 50 bazispontos valamint az euro kamatok 10 bazispontos valtozasa az
alabbiakban bemutatott hatast gyakorolna a Tarsasag eredmenyere es tokejere.

Cash flow erzekenyseg

Valtoz6 kamatozasu instrumentumok (HUF)

Valtozo kamatozasu instrumentumok (EUR)

Cash flow erzekenyseg, netto

Valos ertek eraekenyseg

Fix kamatozasu instrumentumok

2015, december3l.
Nb~kedEs

m8rteke Saj'~t t6ke Eredm~ny
(6~zispont)

50 1013 1013

10 -37 -37

976 976

2015. december3l.

Ntiveke~s mert@ke 
Sajat toke Gredm~ny

(b~zis ~wnt)

2014. decembcr3l.
NtivekedEs

m~rt~ke Sajat toke Eredmeny
(b~zispont)

50 912 912

10 -38 -38

874 874

2014. december3l.
N~~+eked~s

m~rt~ke Sajfit toke Eredm~ny
(bazispont)

50 0 0 50 -6 0

A devizakockazat a forint es az euro, valamint a kulonbozo idegen devizak egymashoz
viszonyitott arfolyamvaltozasaibol fakadhat. A beszamolo keszitesenek idoszakaban azonban a
Diakhitel Kozpontnak nincsen kulfoldi devizaban denominalt eszkoze, vagy forrasa.

4.1.6. Elotorlesztesi kockkzat

Az elotorlesztesi kockazat annak a kockazata, hogy az Diakhitel Kozpont Zrt. veszteseget
szenved el amiatt, hogy az ugyfelek hiteleiket a szerzodeses lejarat elott reszben vagy teljesen
visszafizetik.

A magas elotorlesztesi hajlandosag miatt befolyo nagy osszegu visszafizetesek finanszirozasi es
penzaramlasi szempontbol elonyosnek tekinthetok, mivel elomozditjak a teljes onfinanszirozo
allapot mihamarabbi elereset. Mindazonaltal a hitelezesi vesztesegek szetteritesenek
szempontjabol nem nevezhetok elonyosnek, ugyanis igy a — feltehetoen — jo fizetokepesseggel es
magas fizetesi hajlandosaggal rendelkezo adosok hamarabb kikerulnek a kockazatkozossegbol,
igy a teljes kozosseg varhato hitelezesi vesztesegeit fedezni hivatott kockazati premium
kamatelemet is kevesebb ideig fizetik meg. A Tarsasag ennek kockazatat jelenleg ugy kezeli,
hogy a varhato elotorlesztesek a kockazati premium es a tartalekok becslesere alkalmazott modell
reszet kepezik. Egyeb intezkedesek — biintetodijak, iddbeli korlatozasok — nincsenek az
elotorlesztesre vonatkozoan.

5. Tokemenedzsment
A Diakhitel Kozpont Zrt. tevekenysege egyeb hitelnyujtas, amelyet a ra vonatkozo
kormanyrendelet ertelmeben gazdasagi tarsasagkent lat el, es — kisebb kivetelektol eltekintve —
nem vonatkozik ra a hitelintezeteket es penzugyi vallalkozasokat szabalyozo torveny. Ezzel
egyutt a Tarsasagnak nem szabalyoz6 szerve a Magyar Nemzeti Bank valamint a penzugyi
tevekenyseget vegzo intezmenyekre vonatkozo tokekovetelmeny eloirasok a Tarsasagot nem
erintik. Emiatt a Tarsasag tokesitettsege a penzugyi szektorhoz viszonyitva alacsony. A gazdasagi
tarsasagokra vonatkozo tokeeloirasoknak, mely szerint a reszvenytarsasag alaptokeje nem lehet
kevesebb 5 millio forintnal, a Tarsasag megfelel. (2013. evi V. torveny 3:212. §)
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6. Penzugyi instrumentumok valos erteke

Dikkhitel Kozpont Zrt.

Kiegeszit8 megje~zesek a penzu~i ki~nutatbsokhoz
Adatok millio Forintban

A Tarsasag Szamviteli politikaja es kozzetetelei megkovetelik a valos ertekek meghatarozasat a
penziigyi eszkozok es kotelezettsegek vonatkozasaban. A Tarsasag a valos erteken torteno
ertekelest kizarolag a penzeszkozok es penzeszkdz egyenertekesek koze sorolt ertekesitheto
ertekpapirok eseteben alkalmazza.

A valos ertek az az osszeg, amelyen az eszkozok ertekesitesre, a kotelezettsegek kiegyenlitesre
kerulnek a szokasos piaci feltetelek mellett megfeleloen tajekozott felek kozott.

Aktiv piac eseteben a Tarsasag a piacon rendelkezesre allo jegyzett arfolyamok alapjan vegzi az
eszkozok, kotelezettsegek valos ertekenek meghatarozasat (1. szint).

Ha nem allnak rendelkezesre fuggetlen arak, a megfigyelheto piaci adatokra tamaszkodo
ertekelesi technikakkal tortenik a valbs ertek meghatarozasa. Ilyen technika peldaul a
megfigyelheto piaci arakkal rendelkezo hasonlo instrumentumokkal torteno osszehasonlitas, a
diszkontalt cash-flow szamitas, az opcioarazasi modellek, valamint mas, a piaci szereplok altal
altalanosan alkalmazott ertekelesi technikak (2. szint). Penzugyi instrumentumokra vonatkozoan
elkepzelheto, hogy a valos ertek reszben vagy egeszben olyan felteveseken alapulo ertekelesi
technikak alkalmazasaval kerul meghatarozasra, amelyeket nem tamasztanak ala aktualis piaci
ugyletekbol vett arak vagy megfigyelheto piaci adatok (3. szint).

A valos ertekek az ertekelesi es/vagy kozzeteteli cellal az alabbi modszerek szerint kerultek
meghatarozasra az egyes penzugyi instrumentum kategoriak eseteben.

Ertekesitheto penziigyi eszkdzok

Ezen instrumentumok valos ertekenek meghatarozasa a „A lenyeges szamviteli elvek
osszefoglalasa" fejezeten belul a 3.9.1. alpontban kerult bemutatasra.

Diaklzitelek es biztositksi dijkovetelesek

Mivel a hallgatoi hitelekkel osszehasonlithato termek a piacon nincs, valamint mivel a Tarsasag a
penz es tokepiacokrol bevont forrasainak koltseget a kockazati es mukodesi premium felarakkal
egyutt az ugyfelek fele teljes mertekben ervenyesiti, igy a jelen beszamoloban a diakhitelek es a
biztositasi dijkovetelesek eseteben azzal a feltetelezessel elunk, hogy a val6s ertekuk megfelelo
kozelit8 becslese a konyv szerinti ertekiik. Ezt a feltetelezest erositi az a teny is, hogy a
szerzodesek felevente atarazodnak.

Egyeb kovetelesek es egyeb kdtelezettsegek

Az egyeb kovetelesek es kotelezettsegek eseteben mivel ezek rovid lejaratu tetelek, a
konyvszerinti ertek jol kozeliti az eszkozok, illetve kotelezettsegek valos erteket.

Hitelintezetekkel szembeni kotelezettsegek

A Diakhitel Kozpont felvett hiteleinek jelentos resze valtozo kamatozasu, s ezen instrumentumok
mindegyike atarazbdott 2015 decembereben.

A hitelek valos erteke a 2015. december 31-i forintpiaci hozamok es Tarsasag
kotvenykibocsatasai soran a referencia allampapirokhoz kepest kalkulalt atlagos felara alapjan
diszkontalva kerult kiszamitasra. A diszkontaland6 cash-flow elemek a forint alapon valtoz6
kamatozasu instrumentumok eseteben a Reuters-en elerheto 3 honapos forint swap
hozamgorbebol szamitott forward hozamok es az egyes hitelek, hitelreszletek sajat szerzodeses
kamatfelara alapjan kerultek becslesre. Az EURIBOR alapon kamatozo MFB hitelek eseteben a
diszkontalando cash-flow elemek a Reuters-en elerheto 3 honapos euro swap hozamgorbebol

47/69



D IA~{f~ 11~~L Dikkhitel K6zpont Zrt.
Kiegeszato nzegje~zesek a penziigyi kimutatksokhoz

Adatok millio Forintban

szamitott forward hozamok es a hitel sajat szerzodeses kamatfelara alapjan kerultek becslesre. A
hitelek valos erteke a konyv szerinti ertektol elter.

Kibocsktott kotvenyek

A Tarsasag altal nyilvanosan kibocsatott kotvenyek fix kamatozasuak es a Budapesti
Ertektozsden kereskedettek. Minden kotvenysorozat egy referenciakent szolgalo allampapir
sorozattal megegyezo feltetelekkel (kamatozas, lejarat) bir a konnyebb osszehasonlithatosag es
arazhatosag celjabol, azonban piacuk az allampapirok piacahoz kepest igy is jelentosen kevesbe
likvid. Emiatt a kotvenyek valos erteket ugy szamolja a Tarsasag, hogy az adott idopont elotti
utolso tranzakcio alkalmaval elect hozamot a referenda allampapir ugyanakkor ervenyes
hozamahoz viszonyitja, s az igy kapott hozamfelarat a referenda allampapir valos ertek szamitas
idopontjara ervenyes hozamahoz hozzaadva, a kapott hozammal diszkontalja az adott
kotvenysorozat varhato penzaramlasait.

Az alabbi tablazat mutatja be a Tarsasag penzugyi eszkozeinek es penzugyi kotelezettsegeinek a
fentiekben reszletezett modon meghatarozott valos erteket osszehasonlitva a konyvszerinti
ertekukkel az egyes beszamolasi idoszakok vegen:

Penzugyi instrumentumok valos erteke

1015. december 31.

Penzagyi instrumentumokvalos erteke 
h~~csbn8k Fs Ert~kesitheto Egy~b p~nztigyi K&nyvsurinti VaIGs ~rt~k

kiSvetelEsek pEnziigyi eszkSzbk kdtelezetts~gek ~rt~k Ssszesen Ssszesen

Penzeszkozok es penzeszkoz egyenertekesek 260 299 0 559 559

Diakhitelek 244121 0 0 244121 244121

Biztositasidijkovetelesek 2355 0 0 2355 2355

Egyeb penziagyi kovetelesek 167 0 0 167 167

Penziigyi eszkSzok valos erteke 246 903 299 0 247 202 247 202

Hitelintezetekkel szembeni kotelezettsegek 0 0 158464 158464 158699

Egycb penziagyi kotelezettsegek 0 0 149 149 149

Kibocsatottkbtvenyek 0 0 74417 74417 76393

P~nziigyi kStelezetts~gek valds erteke 0 0 233 030 233030 235 241

2014. december3l.

Venzugyi instr~unentumokvalos erteke

Penzeszkozok es penzeszkoz egyenertekesek
Diakhitelek

KSIcsSnSk ~s Ert~kes(thet6 Egy~b p~nziigyi KSnyvszerinti Valbs frt~k
k6vetel~sek p~nziigyi eszkifztik kBteleutts~gek ~rt~k Sssusen i3sszesen

309 19 505
245 991 0

19 814 19 814

245 991 245 991

Biztositasidijkovetelesek 2530 0 0 2530 2530

Egyeb penziigyi kovetelesek 169 0 0 169 169

P~nziigyieszkSzokval6serteke 248999 19505 0 268504 268504

Hitelintezetekkel szembeni kotelezettsegek 0 0 153710 153710 154529

Egyeb penzugyi kote~ezettsegek 0 0 142 142 142

Ki bocsatott kotve nye k 0 0 100 865 100 865 103 968

PenziigyikotelezettsegekvalGsert~ke 0 0 254717 254717 258639
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Valor ertek hierarchic

2015. december3l.

~:57~(07A I( h(10}'V' ti7A 1'I tlfl
~~;~I~is crtcl< I. srint 2. szinf 3. szinl

c itc k

Valds ertekeles ald tartoz6 eszkiSzok Z99 299 299 0 0

Ertekesithetd penzugyi eszkozok 299 299 299 0 0

Val6s erteken bemutatott eszkozok 246 903 246 903 260 0 24b 643

Bankbetetek, keszpenz 260 260 260 0 0

Diakhitelek 244121 244121 0 0 244121

Biztositasidijkovetelesek 2355 2355 0 0 2355

Egyeb penzugyi kovetelesek 167 167 0 0 167

Osszesen 247 202 247 202 559 0 246 643

Kotelezettsegek

Valds ertekeles alb tartozo kotelezettsegek

Valds erteken bemutatott kotelezettsegek

Hitelintezetekkel szembeni kotelezettsegek

Egyeb penziigyi kotelezettsegek

Kibocsatott kotvenyek

Osszesen

2014. december3l.

Es7lcozol<

Valds ertekeles alb tartozd eszkozdk

Ertekesithet6 penziigyi eszkozok

Valds erteken 6emutatott eszkozok

Bankbetetek,keszpenz

Diakhitelek

Biztositasi dijkovetelesek

Egyeb penzugyikovetelesek

Osszesen

Kotel ezettsegek

Valor ertekeles alb tartozd kdtelezettsegek

Valds erteken bemutatott kotelezettsegek

Hitelintezetekkel szembeni kotelezettsegek

Egyeb penziigyi kotelezettsegek

Kibocsatott kotvenyek

Osszesen

Kiiny~~ siA iinti
Valbs E~1ck 1. srinl 2. szinl 3. stint

ertek

0 0 0 0 0

233 030 235 241 0 235092 149

158 464 158 699 0 158 699 0

149 149 0 0 149

74 417 76 393 0 76 393 0

233 030 235 241 0 235 092 149

Kiinyv szc rind ~.
~Alos crtek I. stint 2. szinl 3. stint

e rte k

19 505 19 505 19 505 0 0

19 505 19 505 19 505 0 0

248 999 248 999 309 0 248 690

309 309 309 0 0

245 991 245 991 0 0 245 991

Z 530 2 530 0 0 2 530

169 169 0 0 169

268 504 268 504 19 814 0 248 690

Kiinyv szerinti
Valos c~tck L srint 2. scant 3. stint

eMek

0 0 0 0 0

254 717 258 639 0 258 497 142

153 710 154 529 0 154 529 0

142 142 0 0 142

100 865 103 968 0 103 968 0

254 717 258 639 0 258 497 142
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7. Kamatbevetel es kamatraforditas

Drakhitel Kozpviat Zrt.
Kiegeszito megje~~esek u penzii~i ki»~utatasokhoz

Adatok millio Forintba»

Kamatbevetei 2015 Zal~t~

Diakhitel kamatbevetel* 13 783 15 717

Diszkont kincstarjegy 84 110

Munkavallalok altal teritett kamat 0 1

Osszesen 13 867 15 828

Kamatraforditas 2015 20l ~t

Kotvenykamat 4 032 5 887

Hosszu lejaratu hitelek kamata 4691 4532

EIB hitelkamat 2 494 2 908

MFB hitelkamat 1936 1283

Takarekbank hitelkamat 261 341

Keszenleti hitelek kamata 0 6

Budapest Banic hitelkamat u 5

MFB hitelkamat 0 1

Osszesen 8 723 10 425

Netto kamatbevetel 5144 5403

*A diakhitelek hitelkompouenshez tartozb kamatelemeit tartalmazza.

Dialchitel kamatbe~~etel 2015 2014

res7letezese Diakhitcl I DiAkhitel2 Ossusen Difikhitel l Diakhitcl2 Clssuscn

Di6khitelbefo/ytkamatbevetel 7253 22 7275 7655 6 7661

-forrdskoltsegkamatbevetele 4222 10 4232 4858 3 4861

-kockbzati premium kamatbevetele 1696 4 1 700 1911 1 1912

-mukodesikoltsegkamatbevetele 1335 8 1343 886 2 888

Diakhitel tokesites miatti kamatbevetel 5 063 201 5 264 6 714 116 6 830

-forr6skoltsegkamatbevetele 3267 95 3362 4281 61 4342

-kockbzati premium kamatbevetele 1036 37 1073 1 698 20 1 718

-mukodesikoltsegkamatbevetele 760 69 829 735 35 770
Kamatbevetelbol biztositasi dijbevetelre

atvezetett osszeg
-1 036 -11 -1047 -803 -4 -807

Di~khitel kesedelmi kamata * 1262 1 1263 1137 0 1137

Kamattamogatas (CKT, AKT) 522 506 1028 573 323 896

Osszesen 13 064 719 13 783 15 276 441 15 717

*A kesedelmi kamatbevetel tartalmazza az ertekvesztett diakhitelekkel kapcsolatosan tenylegesen befolyt
kamatbevetel osszeget.
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8. Biztositasi dijbevetel

Diakhitel Kozpont Zrt.
Kiegeszito megjegyzesek a penzirgyi kimutatksokhoz

Adatok millio Forintban

Az aktuariusi modell kalkulacioja alapjan a kockazati premium elemeinek megoszlasi aranyat
felhasznalva szamitja ki a biztositasi dijbevetelt a Tarsasag, mely szerint az idoszakra jarb
kockazati es mukodesi premium osszeget megszorozza a biztositasi kockazat aranyaval. A
kockazatok megoszlasa a 4.1.3 pontban kerul bemutatasra. A Szamviteli Politika 3.3 pontja
alapjan a kamattamogatas osszege kamatbevetelkent kerul kimutatasra.

Biztositasi dijbevetcl 2015 2014

Di~nkhitel I Di'nkhitcl2 Osszesen Di$khitel l Diakhitcl2 Osszcsen

Idoszakrajarokockazatipremium 2732 41 2773 3609 21 363C

Idoszakra jaro mukodesi premium 2095 77 2172 1621 37 165E

Pr~miumokosszesen 4827 118 4945 5130 58 5188

803 4 807Ebbo"I dijbevetel 1036 31 1047

9. Karesemeny mutt felmerulo raforditas

Karesemeu~• miatti felmerulo raforditas

Hal3leset mlatti hitelleiras
Rokkantsag miatti hiteleiras
Ssszesen

~p~S

Dibk6itel 1 Diakhitel Z

105 3

22 0

127 3

zoia
Diakhitet I DiakLitel 2

89 0

44 0

A karesemenyek mutt felmerulo raforditasok becsleset es a tenylegesen bekovetkezett karokat az
alabbi tablazat szemlelteti:

Diakhitel 1

@~' Halaleset miatti hitelleiras Rokkantsag

becsult tens• becsult

2014 197 89 0

2015 200 105 0

10. Netto kereskedesi eredmeny

Netto kereskedesi eredmeny

Diakliitel 2

miatti leiras Halaleset miatti hitelleiras Rokkantsag miatti leiras

ten~~ becsult tens• becsult ten~~

44 0 0 0 0

22 6 3 0 0

Penzugyi instrumentumok visszavasarlasabol

szarmazo eredmeny

Netto kereskedesi eredmeny osszesen
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11. Egyeb mukodesi bevetelek es koltsegek

Egyeb mukodesi bevetel
Elengedett, elevult koveteles bevetele

Elengedett, elevult kotelezettseg bevetele

Allami tamogatas bevetele

MFB altal biztositott reklamkampany

Egyeb

Osszesen

Egyeb mukodesi koltseg, raforditas
Anyagkoltseg

Igenybe vett szolgaltatas

Egyeb szolgaltatas

Berkoltseg

Szemelyi jeliegu egyeb kifizetesek

Berjarulekok

Ertekcsokkenes

Kotveny forgalomba tartassal kapcsolatos raforditasok*

Veglegesen atadott penzeszkoz

Egye b

Ertekesitett, selejtezett targyi eszkozok es immaterialis

javak netto erteke

Osszesen

Diakhitel Kozpont Zrl.

Kiegeszito megjegyzesek a perrzi~~~i kin~utatasokho~
Adatok milliG Foy°i~alban

2015 2014

7 1

18 0

26 26

32 94

6 4

89 125

2015 2014

30 23

824 955

302 216

676 703

234 182

245 236

179 156

-198 81

60 5

3 3

0 27

2 355 2 587

* A kotveny forgaloinba tartassal kapcsolatos raforditasok kozott negativ elojellel szerepel a 2014

december 31.-ig kibocsatott kotvenyekkel kapcsolatos kibocsatasi koltsegek osszege 219 M Ft
ertekben. Ezek a koltsegek felmeruleskor raforditaskent kerultek elszamolasra, nem
csokkentettek a kotvenyek bekeriilesi erteket. 2015 evi modositast kovetkezteben ezen
kotvenyeknel ujra inegallapitasra kerult a kibocsatott kotvenyek bekerulesi erteke, amortizacioja.
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12. Adoraforditas, adobevetel

Diakhitel Kozpont Zrt.

Kiegeszito ~negje~yzesek a penzugvi kin~utat6sokhoz

Adatok millio Forintban

Az 1996. evi LXXXl. tv. 19 ~- a alai?jan a pozitiv adoalap 500 millio forintot meg nem halado

reszere a tarsasagi adokulcs 10%, mig az e folotti reszre 19%.

Az alabbi tablazat foglalja ossze a bemutatott idoszakokban hatalyos adokulcsokat:

A T'arsasag nyeresegado kulcsai azegyes evekben
Tarsasagi ado

Nyeresegado kulcs

A Tarsasag altal has~alt halasztott adokulcsok azegyes evekben.
Tarsasagi ado

Halasztott ad6kulcs

Targyevi nyeresegado raforditas
Targyevi nyeresegado raforditas

Targyevi nyeresegado raforditas osszesen

Halasztott ado bevetel/ raforditas
P,tmeneti kulonbozetek keletkezese es visszafordulasa

Halasztott adobevetel osszesen

Nyeresegado osszesen

zoos 2oia
10%, 19% 10%, 19%

10% ,19% 10'~ , 19%

2111 S

10%

2014

10%

ioi ia~

2015

3

2014

0

3 0

2015

24

2014

2

24 2

27 2

A szamviteli (konyv szerinti) eredmenyen alapulo varhato ado es a tenylegesen fizetett ado
kozotti egyeztetest az alabbiakban mutatja be a Tarsasag:

Ef~ektiv adokulcs levezetese 2015 2014

Idoszak eredmenye 201 20

Nyeresegado raforditas / bevetel -27 -2

Adozas elotti eredmeny 228 22

A Tarsasag nyeresegadb kulcsaval szamitott elvart nyeresegad6 -23 -2

Le nem vonhato raforditasok -6 -1

Ad6mentes bevetelek 3 9

Visszafordulo addkulonbozetek hatasa 2 -2

Fizetendd tarsasagi ado 3 0

Targyevi negativ tarsasagi ado-alap, amelyre nem lett kepezve halasztott ado koveteles 0 -6

Meg nem jelenitett atmeneti kulonbozetek valtozasa -4 0

Egyeb -2 0

Levezetett adoraforditas -27 -2
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Di6khitel Kozpont Z~~t.

Kiegeszito n~egje~vzesek a p~n~ilgyi kinautatbsokho~
Adatok »~illi6 Fori~7tbuf~

13. Eszkozok es kotelezettsegek lejarati megbontasa

Eszkozok lejarati bontasa 2015.12.31 2014.12.31

Penzeszkozok es penzeszkoz egyenertekesek

Even beluli 558 19813

Even tali 1 1

Osszesen: 559 19 814

Diakhitelek

Even beluli 43180 41651

Eve n t u I i 200 941 204 340

Osszesen: 244121 245 991

Biztositasi dijkovetelesek

Even beluli 437 442

Even tali 1918 2 088

Osszesen: 2 355 2 530

Tenyleges adokovetelesek

Even beliili 0 0

Even tGli 0 3

Osszesen: 0 3

Egyeb kovetelesek

Even beluli 131 135

Even tali 64 63

Osszesen: 195 198

Egyeb eszkozok

Even beluli 3 3

Even tali 56 0

Osszesen: 59 3

Targyi Eszkozok

Even beluli 0 0

Even tali 196 233

Osszesen: 196 233

Immaterialis Javak

Even beluli 0 0

Even tali 257 269

Osszesen: 257 269

Osszesen: 247 742 269 041
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KoYelezettsegek lejarati bontasa
Hitelintezetekkel szembeni kotelezettsegek

Even beluli

Even tali

Osszese n:

Egyeb kotelezettsegek

Even beluli

Even tali

Osszesen:

Kibocsatott kotvenyek

Even beluli

Even tali

Osszesen:

Biztositastechnikai tartalekok

Even beluli

Even tali

Osszesen:

Halasztott adokotelezettseg

Even beluli

Even tali

Osszesen:

Osszesen:

Dibkhitel Kozpont Zrt.

Kieges~ito naegje~zesek a perrzii~~i ki»~~tatbsokhoz
Adatok ~nillio Forintbai~

2015.12.31

7 625

150 839

2014.12.31

6 273

147 437

158 464 153 710

529

20

576

46

549 622

39 311

35106

46 809

54 056

74 417 100 865

155

2 514

150

2 264

2 669 2 414

0

938

0

915

938 915

237 037 258 526

14. Penzeszkozok es penzeszkoz egyenertekesek

Penzes~ozok es penzes7koz egyenertekesek 2015 20] 4

Keszpenz 1 0

Ertekesitheto ertekpapirok 299 19 505

Bankbetetek 258 308

Nem szabad felhasznalasu penzeszkozok 1 1

Osszesen 559 19 814

Nem szabad felhasznalasu penzeszkozok kozott a bankkartyak hasznalatahoz szukseges fedezeti
osszeg kerul kimutatasra.
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E~•tekesitheto'ertekpapirok allornanya

Di6khitel Kozpont Zrt.
Kiegeszito »~egje~yzesek a penzugyi kinautat6sokho~

Adatok millio Forintban

2015. december 31.

instrumentum \'etel napja Lejarat \e~ ertel: \ alos ertel:

D160309 2015.12.29 2016.03.09 300 299

osszesen 300 299

2014. december 31.

instruwentum ~~etei napja Lejarat '~e~•ertek \'alos ertek

D150121 2014.09.01 2015.01.21 180 179

D150121 2014.09.02 2015.01.21 160 160

D150121 2014.09.03 2015.01.21 230 229

D150121 2014.09.04 2015.01.21 200 199

D150121 2014.09.05 2015.01.21 225 224

D150121 2014.09.08 2015.01.21 100 100

D150121 2014.09.10 2015.01.21 31$5 3178

D150121 2014.09.11 2015.01.21 100 100

D150121 2014.09.12 2015.01.21 60 60

D150121 2014.09.15 2015.01.21 105 105

D150121 2014.09.16 2015.01.21 45 45

D150121 2014.09.17 2015.01.21 45 45

D150121 2014.09.18 2015.01.21 35 35

D150121 2014.09.19 2015.01.21 75 75

D150121 2014.09.22 2015.01.21 35 35

015012 2014.09.23 2015.01.21 44 44

D150121 2014.09.24 2015.01.21 9 430 9 410

D150121 2014.09.25 2015.01.21 70 70

D150121 2014.09.26 2015.01.21 30 30

D150121 2014.09.29 2015.01.21 50 50

D150121 2014.09.30 2015.01.2y S~ 50

D150121 2014.10.01 2015.01.21 120 120

D150121 2014.10.02 2015.01.21 126 126

D150121 2014.10.03 2015.01.21 280 279

D150121 2014.10.06 2015.01.21 425 424

D150121 2014.10.07 2015.01.21 124 124

D150121 2014.10.08 2015.01.21 1000 998

D150121 2014.10.09 2015.01.21 65 65

D150121 2014.10.14 2015.01.21 1130 1127

D150121 2014.10.15 2015.01.21 165 165

D150121 2014.10.16 2015.01.21 90 90

D150121 2014.10.21 2015.01.21 50 50

D150121 2014.10.22 2015.01.21 60 60

D150121 2014.10.29 2015.01.21 210 209

D150121 2014.10.30 2015.01.21 42 42

D150121 2014.10.31 2015.01.21 40 40

D150121 2014.11.04 2015.01.21 485 484

D150121 2014.11.05 2015.01.21 260 259

D150121 2014.11.06 2015.01.21 140 140

D150121 2014.11.07 2015.01.21 105 105

D150121 2014.11.10 2015.01.21 175 175

osszesen 19 546 19 505
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15. Diakhitelek es biztositasi dijkovetelesek

Diakhitel Kozpont Zrt.
Kiegeszito megjegyzesek a penzugyi kimutatasokhoz

Adatok millio Forintban

A Tarsasag altal nyujtott diakhitel szerzodesek egy hitel-komponenst es egy biztositasi
komponenst is tartalmaznak, melyek kulon soron kerulnek bemutatasra a penzugyi
helyzetkimutatasban.

A diakhitel 1 folyositasa 2001 oktobereben indult. 2003. januar 1-jen kezd8dott a diakhitelek
torlesztese, 2005. evben pedig megkezdodott a jovedelemalapu torlesztesek idoszaka.

A diakhitel 2 hiteligenylesek indulasanak datuma 2012. augusztus 15-e volt, az elso
hitelfolyositas pedig oktober 15-en sikeresen megtortent.

Diakhitel 1

A Tarsasag indulasa ota 350.136 fo (2014: 345.254 f8), reszesiilt hallgatoi hitelben, kozel 286,1
milliard forint hitel kerult folyositasra. 2015. ev vegen a torlesztesi szakaszban levo ugyfelek
szama 134.021fo (2014: 136.625 fo). A lezarasra kerult ugyfelek szama osszesen 152.212 fo.

A torlesztesre kotelezett hitelfelvevo a torlesztes bealltanak eveben es az azt koveto evben a
torlesztesi kotelezettseg beallta evet, illetve az azt koveto evet megelozo ev oktober 31. napjan
ervenyes minimalber tizenketszeres osszege utan koteles megfizetni a torlesztest.

A hallgatoi hitel torlesztesi kezdetet koveto 2. evben a torleszto reszlet a Rendeletben
meghatarozott feltetelek szerint — a targyevet megelozo masodik evben megszerzett jovedelem
6%-anak 1/12-ed resze, vagy a 2006/2007-es tanevt8l kezdve a koltsegteriteses kepzesre a
meghatarozott legnagyobb hitelosszeget felvett hitelfelvevok eseteben a jovedelem 8%,9%-anak
1/12-ed resze. Rendelet lehetove teszi maximum 36 naptari honapra meghatarozott feltetelek
eseten a torleszto reszlet mersekleset, amely nem lehet kevesebb a minimalis torleszto reszletnel.

Kotelez8 torleszto reszletek alakulasa:

E~• ~linin►alber
Torlesztoresztetet

meghatarozo

minimalb~r

Torlesztes m~rteke Torleszt~s m~rt~ke TSrlesztes m~rteke

6% 8% 9%

2003 50 000 50000 3 000 -

2004 53 000 53000 3 180 - -

2005 57 004 57000 3 420 - -

2006 62 SOQ 62 500 3 750 - -

2007 65 S00 62 500 3 750 5 000 -

2003 69 000 65 500 3 930 5 240 -

2009 71500 69 000 4140 5 520

2010 73 500 71500 4 290 5 720 6 435

7.011 78 000 73 500 4 410 S 880 6 615

2012 93 000 78000 4 580 6 240 7 020

2013 98 000 93000 5 580 7440 8 370

2014 101 500 98000 5 880 7840 8 820

2015 1d1 S00 101500 6 090 8120 9135

2016 111000 105 000 6 300 8 400 9 450
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D IA#Cf-I I ~~ ~ Dikkhitel Kozpont Zrt.
Kiegeszito megjegyzesek a penzugyi kimutatksokhoz

Adatok naillio Forintban

Diakhitel2

A 2012 evi indulastol osszesen20.378 fo (2014: 15.312 fo) reszesult hallgatoi hitelben, kozel 14,3
milliard forint kerult foly6sitasra. Torlesztesi szakaszban levo ugyfel 2.728 db (2014: 1.020 db)
es 417 ugyfel szerzodese mar lezarasra kerult.

A torlesztesre kotelezett hitelfelvevo a torlesztes bealltanak eveben es az azt koveto evben a
torlesztesi kotelezettseg beallta evet, illetve az azt koveto evet megelozo ev oktober 31. napjan
ervenyes minimalber tizenketszeres osszege utan koteles megfizetni a torlesztest. A hallgatoi hitel
torlesztesi kezdetet koveto 2. evben a torleszto reszlet a Rendeletben meghatarozott feltetelek
szerint — a targyevet megelozo masodik evben megszerzett jovedelem alapjan kerul
meghatarozasra.

A torleszto reszlet mertekenek hanyada a torlesztesi kotelezettseg kezdetekor fennallo
hiteltartozas osszegetol fugg, de annak legalabb 4%-os merteke. A Diakhitel Kozpont az egyes
teljes hiteltartozashoz tartozo torlesztesi hanyadokat a jogszabalyban eloirtak szerint koteles
kozzetenni.

Torlesztesi hanyad:

Tartozas osszege a
Torlesztes merteke

torlesztesi szakba

lepes napjan
0 - 1000 000 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.%

A diakhitelek es biztositasi dijkovetelesek allomanyara, illetve kapcsolodo ertekvesztesre
vonatkozo informaciokat a 4.1.2, 4.1.3, illetve pontokban szereplo tablazatok mutatjak be
reszletesen.
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16. Egyeb kovetelesek

Egyeb kovetelesek
Egyeb penzugyi kovetelesek

Vevokoveteles

Munkavallalok reszere folyositott hitel

Szallitonak adott eldleg

Ovadek

Koltsegvetesbol jaro kamattamogatas

Egyeb kovetelesek

Aktiv id6beli elhatarolas

Egyeb adokoveteles

Egyeb koveteles

Egyeb koveteles osszesen

17. Egyeb eszkozok

Diakhitel Kozpo~vt Zrt.

Kiegeszito megje~vaesek a pertzu~i kimz~tatasokhoz
Adatok i~~illio Forintban

zo~~ zola
167 169

0 0

17 21

2 11

47 44

101 93

28 29

25 27

2 1

1 1

195 198

Egyeb eszkozok 2015 20]4

Rendszeresere celjabol felmerult beruhazasi koltsegek* 56 0

Marketing celu keszletek 1 1

Keszlette minositetttargyi eszkozok 2 2

Osszesen 59 3

*A rendszeresere celjabol felmerult beruhazasi koltsegek 2014 evben a targyi eszkozok kozott
kerultek bemutatasra.
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18. Targyi eszkozok

Diakhitel Kozpont Zrl.
Kiegeszito n~egje~~~esek a pen~u~~i kinautatbsokhoz

Adatok naillio Forintban

A Taisasag az ingatlanl~oz kapesolodo vagyo~zerteku jogok eseteben korlatozott tulajdonjoggal
rendelkezik.

Ingatlanhor ~i-liis~aki l~,gyeb
kapcsolod6

Targyi esakozok alakulasa ~-;~~yoni crtckii 
be rendezesek, be rendezcsek, Bcruhazasok Ussuscn

gFpek,,jarmin~ek felszcrelesck
ioeok

Nyito brutto ertek 2014. januar 1. 87 461 69 52 669

NSvekedesek 31 58 6 174 269

Atsorolasok 0 0 0 0 0

Csokkenesek -59 -95 -5 -159 -318

Zaro brutto ertek 2014. december 31. 59 424 70 67 620

Novekedesek 24 69 10 98 201

Atsorolasok 1 0 0 -56 -55

Csokkenesek 0 -82 -2 -109 -193

Zarb brutto ertek 2015. december 31. 84 411 78 0 573

Nyito halmozott ertekcsokkenes 2014. januar 1. 34 364 59 0 457

Ertekcsokkenesi leiras 4 53 4 0 61

P,tsorolasok 0 0 0 0 0

Csokkenesek -31 -95 -5 0 -131

Zaro halmozott ertekcsokkenes 2014. december 31. 7 322 58 0 387

Ertekcsokkenesi leiras 4 62 7 0 73

Atsorolasok 0 0 0 0 0

Csokkenesek 0 -81 -2 0 -83

Zard halmozott ertekcsokkenes 2015. december 31. 11 303 63 0 377

Nyitd nett6 ertek 2014. januar 1. 53 97 30 52 212

Zarb nettd ertek 2014. december 31. 52 102 12 67 233

Zard nettd ertek 2015. december 31. 73 108 15 0 196

IngaNanhoz
Korlatlan Korlatlan

Nullara leirt hasuialatban levo targyi kapcsolodo
tulajdonjog~i ttdajdonjogu

es~ozok brutto erteke ~-~~y~~~~ ~~~ku n~uszaki GgyEb Beruhfi~asok Osszesen

~~gok be rendezesek, berendezesek,

~epek,.jarmuvek felsuml~sek

2014.december3l. 0 219 52 0 271

2015.december3l. 0 224 57 0 281
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Kieges,-ito megjegyzesek a penzu~yi kin~~tatasokhoz
Adatok millio Forintbarr

19. Immaterialis javak

A Tarsasag nem rendelkezik olyan eszkozzel melynek tulajdonjoga korlatozott.

Immaterialis javak alakulasa Vagyoni erteku jogok Szellemi termekek
~mmaterialis javak

osszesen

Nyitd brutto ertek 2014. januar 1. 1168 4 1172

Novekedesek

Atsorolasok

Csokkenesek

63

0

0

0

0

0

63

0

0

Zardbruttoertek2014. december3l. 1231 4 1235

Novekedesek

P,tsorolasok

Csokkenesek

94

0

-74

0

0

0

94

0

-74

Zaro brutto ertek 2015. december 31. 1251 4 1255

Nyito halmozott ertekcsokkenes 2014. januar 1. 868 1 869

Ertekcsokkenesi leiras

Atsorolasok

Csokkenesek

96

0

0

1

0

0

97

0

0

Zaro halmozott ertekcsokkenes 2014. december 31. 964 2 966

Ertekcsokkenesi leiras

,4tsorolasok

Csokkenesek

105

0

-74

1

0

0

106

0

-74

Zarb halmozott ertekcsokkenes 2015. december 31. 995 3 998

Nyito netto ertek 2014. januar 1. 300 3 303

Zaro netto ertek 2014. december 31. 267 2 269

Zaro netto ertek 2015. december 31. 256 1 257

Nullara leirt hasa~alatban levo

immaterialis javak brutto erteke

Korlatlan tulajdonjogu Korlatlan tulajdonjogu

Vagyoni erteku jogok Szellemi termekek

Immaterialis javak

osszesen

2014. december 31. 758 0 758

2015. december 31. 712 0 712
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DIAf(~II(~~L Diakl~itel Kozpont Zi•t.
Kiegeszito ~negje~zesek a per~zu~~i ki»~utatbsokhoz

Adatok ~nillio Foi•intban

20. Halasztott adokovetelesek es adokotelezettsegek

201 S, december 31. 2014. december 31.
I►alas~tott ad6

Adokoreteles AclokoPelezettseg Ncttb Adokoveteles A~IokotelezeYtseg ~'ett~i

Immaterialisjavak 0 0 0 0 0 0

Targyieszkozok 0 -1 -1 0 0 0

Kdvetelesek,nyujtotthitelek 3556 -243 3313 3175 -253 2922

Aktiv id6beli elhatarolasok 25 0 25 53 0 53

Penzeszkozegyenertekesek 0 0 0 0 -1 -1

Celtartalek 0 -3582 -3582 0 -3207 -3207

Biztositastechnikaitartalek 267 0 267 241 0 241

Hosszulejaratu kotelezettsegek 19~ -365 -173 412 -459 -47

Passzividobelielhatarolasok 0 -787 -787 0 -876 -876

Ad6kSvetelesek~addkbtelezettsegek 4040 -4978 -938 3881 -4796 -915

Fi elembenemvettaddkoveteles 0 0 0 0 0 0

AdokSvetelesek(ad6k6telezettsegek)
4040 -4 978 -938 3 881 -4 796 -915

&sszesen:

Az ~itnte~teti ki~loiibozetek adolzatasanak vciltozasat az alabbi tablkzatok szem[eltetik:

Atmeneti kulonbozetek Idoszalci Ggyeb atfogo
Nyito egyenleg Taro egyenleg

adohatasanak valtoTlsa eredmenyben jovedelemben
januarl-jen december3l-en

20l 5. december 31. elszamolt elszamolt

Immaterialis javak 0 0 0 0

Targyieszkozok 0 -1 0 -1

Kovetelesek, nyujtott hitelek 2 922 391 0 3 313

Aktiv iddbeli elhatarolasok 53 -28 0 25

Penzeszkoz egyenertekesek -1 0 1 0

Celtartalek -3207 -375 0 -3582

Biztositastechnikai tartalek 241 26 0 267

Hosszulejaratu kotelezettsegek -47 -126 0 -173

Passziv iddbeli eihatarolasok -876 89 0 -787

EI nem szamolt atmeneti kulonbozet 0 0 0 0

Osszesen -915 -24 1 -938

Atmeneti kulonbozetek

ad6hatasanak valtozasa

2014, ctecember 31.
Immaterialisjavak

Targyieszkozok

Kovetelesek, nyujtott hitelek

Aktiv idobeli elhatarolasok

P2nzeszkozegyenertekesek

Celtartalek

Biztositastechnikai tartalek

Hosszu lejaratu kotelezettsegek

Passziv idobeli elhatarolasok

EI nem szamolt atmeneti kulonbozet

Osszesen

Id6szaki Egyebatfog6 Ggy~b
Nyit6 egyenleg

eredmEnyben ji3vedelemben tokejuttat~sk~nt
~~r6 egyenleg

janu~rl-j@n ~ecember3l-fin
cls7.~molt elsz:~molt clsz5molt

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 389 533 0 0 2 922

94 -41 0 0 53

4 0 -5 0 -1

-2 825 -382 0 0 -3 207

460 -219 0 0 241

277 135 0 -459 -47

-848 -28 0 0 -876

0 0 0 0 0

-449 -2 -5 -459 -915

Egyeb tokejuttataskent elszamolt Boron az MFB-tol felvett EURIBOR alapoiz kamatozo hitellel
kapcsolatos halasztott ado kerul bemutatasra.
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21. Hitelintezetekkel szembeni kotelezettseg

Dikkhitel Kozpont Zrt.
Kiegeszito megjegyzesek a penzu~i kimutatasokhoz

Adatok milli6 Forintban

Hitelintcutekkel

sumbeni

koteleuttsegek

I~amal merle kc
Hitelfe Wetel

IIA~JN
Lejnr.~t nApjn Devirsnem

Hitel osszeg 7'okejuftAtas

2015

KonW szerinti
ertek

Hitel &sszeg Tokejuttales

2014

KSn~v szerinti
ertek

Europai Beruhaz~si Bank EIB VSFR 2005.10.12 2020.06.15 HUF 810 810 990 991

Eurdpai Beruhazasi Bank EIB VSFR 2006.01.12 2020.06.15 HUF 1350 1351 1650 1652

Europai Beruhazasi Bank EIB VSFR 2006.04.11 2020.06.15 HUF 1035 1036 1265 1266

Eurbpai Beruh~zAsi Bank EIB VSFR 2006.08.10 2021.03.15 HUF 825 825 975 976

Eurdpai Beruh3z3si Bank EIB VSFR 2006.11.13 2021.03.15 HUF 1540 1541 1820 1822

Eurbpai Beruhazasi Bank EIB VSFR 2006.12.12 2021.03.15 HUF 1595 1596 1885 1887

Eur6pai Beruh~z3si Bank EIB VSFR 2007.03.12 2021.09.15 HUF 900 901 1050 1051

Eur6pai Beruhazasi Bank EIB VSFR 2007.06.13 2021.12.15 HUF 2400 2402 2800 2803

Eurbpai Beruh9zasi Bank EIB VSFR 2007.10.11 2022.03.15 HUF 3713 3715 4284 4288

Eurbpai BeruhAzasi Bank EIB VSFR 200B.07.17 2023.03.15 HUF 3750 3753 4250 4254

Eurdpai 8eruh~z~si Bank EIB VSFR 2008.08.08 2023.03.15 HUF 3000 3002 3400 3404

Eur6pai BeruhAzSsi Bank 3M BUBOR-0,455Y 2008.12.11 2023.06.15 HUF 1425 1426 1615 1616

Eur6pai Beruh~z~si Bank 3M BUBOR-0,390% 2009.03.11 2023.06.15 HUF 4500 4502 5100 5104

Eurdpai Beruh~zasi Bank EIB VSFR 2009.08.10 2024.03.15 HUf 2975 2977 3325 3329

Eur6pai BeruhAz~si Bank EIB VSFR 2009.12.15 2024.06.15 HUF 1403 1403 1568 1569

Eurdpai Beruhazasi Bank EIB VSFR 2010.03.10 2024.09.15 HUF 2250 2252 2500 2503

Eur6pai Beruh3z~si Bank 3M BUBOR-1,130Y 2010.08.19 2025.03.15 HUF 6365 6410 6700 6703

Europai Beruhazasi Bank 3M BUBOR-1,142% 2010.10.13 2025.06.15 HUF 3325 3328 3500 3502

Europai BeruhazAsi Bank 3M BUBOR-1,032% 2010.12.13 2025.06.15 HUF 3468 3470 3650 3652

Europai Beruhbz3si Bank 6,296% 2011.03.W 2025.W.15 HUF 3000 3008 3000 3008

Eurdpai Beruhazasi Bank 5,803% 2011.04.21 2025.12.15 HUF 5500 5514 5500 5514

Eur6pai Beruh3z~si Bank 6,15796 2011.10.12 2026.06.15 HUF 4100 4111 4100 4111

Eurdpai BeruhazSsi Bank 6,471Y 2012.03.12 2026.09.15 HUF 2500 2507 2500 2507

Eurdpai Beruhaz~si Bank 6,353% 2012.06.11 2026.12.15 HUF 5500 5516 5500 5516

Europai Beruhaz~si Bank 3M BUBOR-0,56% 2012.10.18 2027.06.15 HUF 3000 3001 3000 3002

Eurdpai Beruh~z~si Bank 4,746% 2013.02.11 2027.12.15 HUF 2500 2505 2500 2505

Eur6pai Beruh3zAsi Bank 3M BUBOR+0, 161% 2013.10.11 2028.09.15 HUF 2000 2001 2000 2002

Eurbpai 8eruh3z3si Bank 3M BUBOR+0,161% 2013:10.11 2028.09.15 HUF 1800 1801 1800 1802

Eurdpai Beruh3z3si Bank 3M BUBOR+0,104% 2014.02.11 2028.12.15 HUF 1500 1501 1500 1502

Eurbpai Beruhaz3si Bank 2,98% 2014.10.13 2029.09.15 HUF 2400 2403 2400 2403

Eur6pai BeruhazAsi Bank 2,98% 2014.10.13 2029.09.15 HUF 1600 1602 1600 1fi02

Eur6pai BeruhazAsi Bank 2,561% 2015.08.18 2030.06.15 HUF 6000 6007 0 0

Eurdpai Beruh3zAsi Bank 3M BUBOR+11,3% 2015.10.13 2030.09.15 HUf 3900 3903 0 0

Magyar Fejlesztesi Bank 3M BUBOR+1,98% 2013.08.24 2018.08.21 HUF 7500 7512 7500 7514

Magyar Fejleszt~si Bank 3M BUBOR+1,98% 2014.02.11 2018.08.21 HUF 2500 2504 2500 2505

Magyar Fejleszt~si Bank 3M EURIBOR+1,2% 2014.1231 2019.1231 HUF 50000 -4590 46357 ~ 50000 -n 590 45410

Magyar Takarekbank 3M BUBOR+O,SY 2013.08.23 2018.06.21 HUF 1500 1502 1500 1502

Magyar Takarekbank 3M BUBOR+0,896 2013.08.24 2018.06.21 HUF 5500 8509 8500 8512

Budapest Bank 1M BUBOR+0,45% 2014.12.19 2015.03.09 HUF 0 0 420 421

~Ssszesen 161929 -459D 158464 158147 -4590 153710

*VSFR: variable spread floating rate = 3MBUBOR + valtozo spread

A Tarsasag az esedekes torleszto reszleteket mindig idoben teljesitette, a hitelszerzodesekben
eloirt felteteleknek a bemutatott idoszakok vonatkozasaban megfelelt.

63/69



DIAf(~-II~~~ Dibkhitel Krrponl Z~•t.
Kiegeszito megje~vzesek a penzugyi kinautatasokhoz
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22. Egyeb kotelezettseg

I?gyeb kotelezettsegek 201 S 2014

Egyeb penzugyi kotelezettsegek 149 142

Szallit6i kotelezettseg 149 142

Egyeb kotelezettsegek 400 480

Nem szamlazott szaliitok 18 23

Behajtasi koltsegatalany 2 2

MUkodesi koltsegek passziv iddbeli elhatarolasa 235 298

Ingyenesen atvett eszkozok ertekenek passziv iddbeli elhatarolasa 46 72

Diakhitel ugyfelekkel szembeni kotelezettseg 27 28

Munkavallalbkkal szembeni kotelezettseg 2 7

Egyeb adokotelezettseg 70 46

Egyeb kotelezettseg, J6teljesitesi biztositek 0 4

Egyeb kotelezettsegek osszesen 549 622

2,3. Kil~ocsatoti kotvetiyel~

Kibocsatott I~xmal [:Iso Lejarat Tolsden Nevcrtek
I<ii ny~~

sze~inti crtek
Neve~rtek

Konya,

~urinki crtek
kotv~nyek ~ncrtcke kibocsal~is idiipontja jegyzett

2015 2014

DK2015/01 8,00% 2011.10.12 2015.02.12 igen(BET) 0 0 19246 20576

DK2015/02 7,75% 2012.06.11 2015.08.24 igen(BET) 0 0 25500 26233

DK2016/01 5,50% 2013.03.12 2016.12.22 i ge n (BET) 39 000 39 311 39 000 39 630

D K2017/01 6, 75% 2014.09.10 2017.11.24 i ge n (BET) 18 000 19 406 13 000 14 426

DK2018/01 2,50% 2015.05.20 2018.06.22 igen(BET) 15500 15700 0 0

Osszesen 72500 74417 96746 100865

Kibocsatott kotvenyek allomanyanak alakulasa

llatum megneverks ll1i2014/UI D1:20(5/01 DK2015/02 DK2016/01 UR2017/ul DF2018/01 usszesen

2014.01.01 Nyito egyenleg 18 206 22 500 25 S00 27 500 0 0 93 706

2014.02.12 lejarat -18206 0 0 0 0 0 -18206

2014.03.12 kibocsatas 0 0 0 5000 0 0 5000

2014.06.25 visszavasarlas 0 -703 0 0 0 0 -703

2014.06.25 kibocsatas 0 0 0 6 S00 0 0 6 500

2014.09.10 visszavasarlas 0 -314 0 0 0 0 -314

2014.09.10 kibocsatas 0 0 0 0 5000 0 5000

2014.10.08 kibocsatas 0 0 0 0 5000 0 5000

2014.11.12 visszavasarlas 0 -2237 0 0 0 0 -2237

2014.11.12 kibocsatas 0 0 0 0 3000 0 3000

2014.12.31 Zar6egyenleg 0 19246 25500 39000 13000 0 96746

2015.02.12 lejarat 0 -19246 0 0 0 0 -19246

2015.03.7.1 kibocsatas 0 0 0 0 S 000 0 5000

2015.03.11 visszavasarlas 0 0 -2 073 0 0 0 -2 073

2015.04.15 visszavasarlas 0 0 -600 0 0 0 -600

2015.05.20 visszavasarlas 0 0 -1585 0 0 0 -1585

2015.05.20 kibocsatas 0 0 0 0 0 4000 4000

2015.06.17 kibocsatas 0 0 0 0 0 3000 3000

2015.07.15 kibocsatas 0 0 0 0 0 3000 3000

2015.08.19 kibocsatas 0 0 0 0 0 2500 2500

2015.08.24 lejarat 0 0 -21242 0 0 0 -21242

2015.12.09 kibocsatas 0 0 0 0 0 3000 3000

2015.12.31 Zardegyenleg 0 0 0 39000 18000 15500 72500
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24. Biztositastechnikai tartalek

Dikkhitel Ko~pont Z~°t.

Kiegeszito megje~~zesek a per~zii~yi kinautatbsokhoz

Adatok n7illio Forintban

Diakhitell Diakt~itel2 Osszesen

Egyenleg 2014. januar Ol. 4580 22 4602

Tartalek felhasznalas -133 0 -133

Atertekelesbol szarmazo veszteseg / nyereseg -2 080 25 -2 055

Egyenleg 2014. december3l. 2367 47 2414

Tartalekfelhasznalas -127 -3 -130

Atertekelesbol szarmazo veszteseg / nyereseg 382 3 385

Egyenleg 201.5, december3l. 2622 47 2669

Az atfogo jovedelemkimutatas biztositasn7atematikai tartalek valtozas sora tartalmazza a fenti
tablazatban bemutatott tartalek felhasznalas, a feltetelek valtozasa miatti tartalek feloldas illetve
az atertekelesbol szarmazo nyereseg egyuttes osszeget.

A feltetelezesek valto7asanalc elemzese
A 2014. ~v vegi fcltetciciksek modosit~sa a 2015. 

Diakhitcl 1 Dialchitcl 2 Ossi~cscn
ev vegi feltetclezesekre lepcsenkent

2014-as feltetelezesekke12014december3l-ere 2367 47 2414

2014-es feltetelezesekke12015december3l-ere 2867 21 2888

Mortalitas es morbiditasi feltetelezesek valtozasa 2 310 11 2 321

Atmeneti-valoszinusegekvaltozasa 2567 16 2583

Hitelfolydsitas, eldtorlesztes es egyosszegii visszafizeti 5 084 18 5102

Kockazaipremiumvaltozasa 4031 -15 4016

Hatralekutanfelszamitottkamatvaltozasa 4031 -15 4016

Berinflaciovaltozasa 3782 -16 3766

Forraskoltsegek valtozasa 3113 -12 3101

MGkddesi koltsegvaltozasa 3199 -13 3186

Minimalbervaltozas 2947 -14 2933

Maximalisanfelvehetofelevekszamanakvaltozasa 2999 8 3007

Behajtasi rata es behajtasi mintavaltozasa 2999 8 3007

Modellpont es behajtasi minta valtozasa 2 622 47 2 669

2015-osfeltetelezesekke12015december3l-ere 2622 47 2669

A feltetelezesek valto7asanak elemzese
A 2013. ~v vegi felt~telezEsek modositasa a 2014.

Diakhitel 1 Diakhitel 2 Osszesen
cv vegi feltetcle~ksekrc lepesenkent

2013-as feltetelezesekke12013december3l-ere 4580 22 4602

2013-as feltetelezesekke12014december3l-ere 4538 22 4560

Atmeneti-valdszinusegekvaltozasa 4732 24 4756

Hitelfolyositas, el5torlesztes es egyosszegii visszafizeti 4472 22 4494

Kockazai premiumvaltozasa 2391 3 2394

Hatralek utan felszamitott kamat valtozasa 2 391 3 2 394

Berinflaci6valtozasa 2463 3 2466

Forraskoltsegek valtozasa 1620 11 1631

Miakodesi koltseg valtozasa 1764 9 1773

Minimalbervaltozas 1637 8 1645

Modellpont es behajtasi minta valtozasa 2367 47 2414

2014-es feltetelezesekke12014december3l-ere 2367 47 2414
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Adatok millio Fo~~i»tba~~

25. Jegyzett toke, toketartalek es egyeb tartalekok

A Dialhitel Kozpont Zrt. alaptokeje az atteres pillanataban, az osszehasonlito idoszak, valamint a
targyidoszak vegen 300 db egyenkent 1.000.000 Ft-os neverteku jegyzett es befizetett
torzsreszvenybol alit. A Toketartalek erteke a bemutatott idoszakokban nem valtozott, annak
erteke 2.200 tnillio forint.

Sa,jat toke
Jegyzett tdke es tdketartalek

Eredmenytartalek

Egyeb tartalekok

Egyeb tdkejuttatas

Ertekelesi tartalek

Sajattdke osszesen:

2015 2014

2 500 2 500

-5 958 -6159

14163 14174

14164 14164

-1 10

10 705 10 515

A prezentacios penznem megvaltortatasa miatt a devizaatszamitasi tartalek megszuntetesre
kerult. Az alabbi tablazat tartalmazza a tartalek tokeelemenkenti megbontasat:

Egy~b tartalekok

Megnevez~s Jegyzetttoke Toketartal~k Eredm~nytartal~k AFSErt~kel~si Osszesen
Egy~b tSkejuttat5s 

~~I~k (DKJ)

Nyit6egyenleg2015.01.01 Euro 1193742 8861111 -25241118 51596217 31390 36441342

DevizaatszamitasitartalekEuro -241028 -1874544 5679089 -6616359 1 -3052872

ModositottnyitoegyenlegEuro 952714 6986567 -19562029 44979828 31391 33388470

Nyitoegyenleg2015.01.01 milli6Ft 300 2200 -6159 14164 10 10515

26. Fuggo kovetelesek, kotelezettsegek

2015.12.31
Megnevezes

ossug I.,ejarat

Diakhitel 1 ugyfelek reszere foly6sithato hitelkeret 1617 2016.01.15

Diakhitel 2 iigyfelek reszere folyosithato hitelkeret 54 2016.01.15

Diakhitelek fedezetere igenybe vehetd EIB III. hitelkeret p -

Diakhitelek fedezetere igenybe vehetd EIB IV. hitelkeret 23923 2017.12.31

Diakhitelek fedezetere igenybe vehet6 Takarekbank stand by hitelkeret 10000 2016.03.08

Diakhitelek fedezetere igenybe vehet6 BB stand by hitelkeret p -

Diakhitelek fedezetere igenybe vehetd OTP stand by hitelkeret p -

27. Operativ lizinggel kapcsolatos kotelezettsegvallalasok

2014.12.31

iisszeg Lejarat

1569 2015.01.15

40 2015.01.15

6 000 2015.06.30

27 966 2017.12.31

0 -

2 080 2015.03.09

10 000 2015.03.09

A Tarsasag a mukodesehez szukseges irodaepuleteket lizingel fel nem mondhato operativ lizing
inegallapodasok kereteben.

A lizing szerzodesek fobb parameterei:
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• KOKI iizletkozpont: L7gyfelszolgalat

Diakhitel Kozpont Zrt.
Kiegeszzto megjegyzesek a penzugyi kimutatbsokhoz

Adatok naillio Forintban

A berleti idoszak 5 ev, mely a berleti idoszak vegen, piaci aron meghosszabbithato. A berleti dij
euroban kerult meghatarozasra, mely megfelel a hazai ingatlanpiacon elfogadott arazasi
modszereknek. A Tarsasag viseli az arfolyamkockazatbol eredo hasznokat es karokat. A
szerzodes kizarja a helyiseg alberletbe adasanak lehetoseget. Amennyiben a hatarozott berleti
szerzodes lejarata elott a szerzodes a berlo altal felmondasra kerul a Tarsasag kotber fizetesere
kotelezett arra az idoszakra, melyre a berbeado uj berlovel nem szerzodik.

• Kacsa utca Residence irodahaz

A berleti idoszak 5 ev, de a szerzodes 3 ev utan felmondhato. Az irodaepulet tovabb berlese
eseten kedvezobb berleti dij fizetesere jogosult a Tarsasag. A berleti idoszak vegen a szerz8des
piaci aron meghosszabbithato. A berleti dij euroban kerult meghatarozasra, mely megfelel a hazai
ingatlanpiacon elfogadott arazasi modszereknek. A Tarsasag viseli az arfolyamkockazatbol eredo
hasznokat es karokat. A szerzodes a berbeado jovahagyasanak engedelyehez koti az
alberletbeadas lehet8seget.

S~ratideses feltetelek

berleti idoszak
BereltterUlet

berleti dtj

kedvezmenyes elso 14 hb

szolg.dij

felmondhatd

Koki Ilzletkozpont

llgyf~lswlg~lat

2012.08.15-2017.08.15

303 m2

20,4 EUR/m2+QFA

13EUR/m2+AFA

III. emelet

2014.05.31.-2019.0531

2368,13m2

9,9 EUR/m2+dFA

7,16 EUR/m2+QFA

3,8 EUR/m2+QFA

2017.05.31

A jovoben minimalisan fizetendo berleti dijak:

Residence i~rodah'az

Raktfir Llgyf~lswlg~lat

2014.05.31.-2019.05.31 2015.03.31-2019.05.31

57,59m2 155,18m2

S,5EUR/m2+,4fa 11 EUR/m2+QFA

- 3,8 EUR/m2+QFA

2017.0531 2017.05.31

2015 Koki Uzletkozpont Residence irodahaz osszesen

1 even belul 16 166 182

1 even tul, de 5 even belul 10 68 78

5 even tul 0 0 0

Osszesen 26 234 260

2014 Koki Uzletkozpont Residence irodahaz osszesen

1 even belul 16 146 146

1 even tul, de 5 even belul 25 230 230

5 even tul 0 0 0

Osszesen 41 376 376

28. Tranzakciok kapcsolt fclekkel

A Tarsasag felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Fejlesztesi Bank (MFB) gyakorolja, a Tarsasag
anyavallalata pedig a Magyar Allam.

Magyar Allammal, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorld vkllalattal folytatott tranzakcidk

A Tarsasag Magyar Allammal szembeni tranzakcioi magukba foglaljak az allam altal kibocsatott
diszkontkincstarjegyek vasarlasat, az ezek utan elszamolt kamatbeveteleket. A periodus vegen a
Tarsasag tulajdonaban levo diszkontkincstarjegyek allomanyat a kiegeszito me~jegyzesek 14-es
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pontja mutatja be. A diszkontkincstarjegyekkel kapcsolatosan elszamolt bevetelek a kiegeszito
me~jegyzesek 7. pontjaban kerultek reszletezesre.

A Tarsasag a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciokat a szokasos piaci feltetelek mellett
bonyolitotta. Ez alol kivetelt jelent az MFB-tol felvett EURIBOR kamatozasu hitelek (lasd
reszletesen 21. pont), mely eseteben a kedvezmenyes kamatozasi feltetelek miatt a folyositott
hitel kezdeti valos erteke alacsonyabb, mint a tenylegesen folyositott erteke. A kulonbozet
tokejuttataskent kerult elszamolasra az egyeb tartalekokon belul, mely a 25-os megjegyzesben
kerul bemutatasra. Az MFB-tol felvett hitelek ev vegi allomanyat, valamint a hitelfelvetel
kondicioit reszletesen a 21-es megjegyzes tartalmazza.

A hallgatoi hitelrendszerrol sz610 kormanyrendelet alapjan (1/2012 Korm. rendelet) a szabad
felhasznalasu hitelt igenybe vevo hitelfelvevo — a szerzodes idotartama alatt — celzott
kamattamogatasban reszesul a csecsemogondozasi dijra, a gyermekgondozasi dijra es a
gyermekgondozast segito ellatasra (a tovabbiakban: gyes) valo jogosultsag idoszakanak idejere

A celzott kamattamogatas anyagi fedezetet a csaladpolitikaert felelos miniszter altal vezetett
miniszterium koltsegveteseben kell biztositani. A celzott kamattamogatas osszeget a
miniszterium a Diakhitel szervezet szamlajara a jogosult hitelfelvevo megjelolesevel utalja at.

A 1/2012 Korm. rendelet 29§-a alapjan a kotott felhasznalasu hitelt igenybe vevo hallgat6
hitelszerzodese fennallasanak idoszaka alatt altalanos kamattamogatasban reszesul. A
kamattamogatas merteke a hitelfelvevo altal fizetendo 6.§ (7) bekezdeseben meghatarozott
kamatot meghalado osszeg.

Az altalanos kamattamogatas anyagi fedezetet az allamhaztartasert felelos miniszter altal vezetett
miniszterium koltsegveteseben kell biztositani. Az altalanos kamattamogatas havi osszeget a
miniszterium a Diakhitel szervezet reszere a hallgatoi hitel folyositasat koveto honapban, havi
bontasu elszamolas alapjan a hitelfelvevo me~jelolesevel utalja at.

A Magyar Allam garanciat vallal a Tarsasag altal a diakhitel finanszirozasara felvett hitelek
valamint a kibocsatott kotvenyek ertekere. (Kiegeszito megjegyzesek 1. Pont)

Az Allam altal nyujtott garancia erteket az alabbi tablazat mutatja be:

Idos7ak vegen fenallo toke allomany 2015 2014

Felvett hitelek 161929 158147

Kibocsatott kotvenyek 72 500 96 746

Osszese n 234 429 254 893

A tablazat adatai megegyeznek a 21, 23 kiegeszito megjegyzesekben bemutatott hitelintezetekkel
szemben fennallb tokekotelezettseg ertekevel illetve kibocsatott kotvenyek nevertekevel.
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Kulcspoacioban levo vezetokkel kapcsolatos
2015 20].4

tran7akci ok
Rovid tavu munkavallaloi juttatas 52 27

Munkaviszony megszunese utanijuttatasok 0 0

Egyeb hosszu tavu juttatasok 0 0

Vegkielegitesek 0 0

Igenybevett szolgaitatas 0 0

Osszesen 52 27

I~l~csolt felekkel kapcsolatos ugyleYek 2015 ~01~

Szolgaltatasok igenybevetele 4 4

MFB altal biztositott reklamkampany 32 94

Hosszu lejaratu bite] felvetele 0 52 500

Hosszu lejaratu bite] torlesztese 0 49 892

Hosszu lejaratu llitelek utan fizetett kamat 992 811

Rovid lejaratu ]life] felvetele 0 700

Rovid lejaratu bite] torlesztese 0 700

Rovid lejaratu hitelek utan fizetett kamat 0 1

29. Merlegfordulonap utani esemenyek

A penzugyi kimutatasok 2.1 pontjaban me~jelolt jovahagyasig nem tortentek olyan fordulonap
utani esemenyek, amelyek miatt szukseges left volna a kimutatasok modositasa.
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