FIZETÉSKÉPTELENSÉG
FENYEGET? MEGVÁLTOZIK A
![gO?Ĉ 00?KK!Ĉ

Ĉ  Î»ªĈ kÓ{k¶lĈ Çl¶lĈ ª²l»k»¦kĈ
számos vállalkozás pénzügyi helyzetét fogja
megingatni. Ezeknél a vállalkozásoknál módosul a
wÇÓ»ªĈ ª¶¶Ĉ ¶íĈ w¶ª{¨ÓĈ ÎÓ»v Ĉ kĈ
ÇÓ»ªĈ ¾Îk ¶Ĉ l²Ĉ Ĉ w¶kĈ kĈ »l²¶k¶lîĈ k Ĉ kĈ
»ÓªĈ ²{»Ĉ ¶Ĉ ¨»¶Ĉ ÎvĈ Ç óĈ Ĉ
kĈ Î¶Ó²ÃĈ kĈ ¯k¯²¥ îĈ kÓĈ Ĉ k Î²kĈ kÓĈ kĈ
gyakorlatban.

ĈwÇÓ»ªĈª¶¶Ĉl»klvk Ĉ
és krízishelyzetben

Ó»¶¯» ¶Ĉ Î»ªĈ
helyzetben van-e a cégem?
Ĉ

Ó»¶¯» ¶Ĉ

 Î»ªĈ

ÎÓ»²ªĈ

¥ k »¦Ĉ Ó{ÇĈ v¶Ó»Á îĈ ¥ÎĈ kĈ wĈ ÇÓ»ªĈ
l²Ĉ ª²Ĉ l»lĈ ÇkÎĈ l»k»lîĈ ¥ÎĈ kĈ wĈ Ĉ ¶ÓĈ
képes
kielégíteni
követeléseket.

a

vele

szemben

fennálló

Sokszor normális üzletmenet mellett is nehézséget
okoz
annak
eldöntése,
hogy
egy
cég

„ ÎÓ»v ąĈ kĈ wÇÓ»ªĈ ¨»¶Ĉ kĈ w»Ĉ kĈ

Ó»¶¯» ¶Ĉ Î»ªĈÎÓ»v ĈÇk ăóĈÓĈ
különösen igaz a jelenlegi helyzetben. Az üzleti

»l²¶k¶lĈ ¶Ĉ kĈ »¾k{¥ ¥¶¥Ĉ ²{ Ĉ ª Ĉ
²l Î»k óĈ $kĈ kĈ wÇÓ»ªĈ ÇkkÎĈ {¨ »¶ÇĈ l²»Ĉ

ÎÓ»Ĉ¦²l²¦Ĉ¦²l²kĈÇl»¥ÓîĈ¶¥¶Ó¥²Ĉ¯l²Ĉ k¯¯kĈª²Ĉ
sem lehet tudni, hogy valamely üzleti partnerünk

okoz a társaságnak vagy a tulajdonosoknak, ezért a
társaság irányába korlátlanul felel.

»¾{kăĈ »¶» Ĉ kĈ ¶Ó²Óª{¶¶Ĉ ¨»¶¶»óĈ 5Ĉ
»Ĉª²Ĉl» ĈkÓ»Ĉ¶îĈ¥²Ĉ¯Ĉ»vĈ¥Îk ĈlkĈ

Amint
azonban
a
cég
fizetésképtelenséggel
 Î»ªĈ ÎÓ»vĈ ²ÁîĈ kĈ ÇÓ»ªĈ »¶Ó»¶Ç¶ªĈ
¨»Ó»»¶ĈÇl»¥ÓóĈ%  »ªĈÓ{ÇĈl²Ĉ Ĉ
w¶kĈ kĈ »l²¶k¶lîĈ k Ĉ kĈ »ÓªĈ ²{²Ĉ ¶Ĉ
figyelemmel kell lennie a döntéseinek meghozatala
¶¥²l óĈ$kĈkĈwÇÓ»ªĈ ĈÎĈ»¶ÓîĈ¿ÎĈkÓĈ¶»¶Ĉ
¶Ól¥l¶Ĉ l²l¶vk Ĉ Ĉ Ĉ »»»Ĉ »ÓªĈ
¨ÓÇ» ÁĈ
kĈ
wÇÓ»ª»ªĈ
²»Ĉ
l²¾Ĉ

¥²l»¥Ól¶îĈ kÎĈ kĈ »l²¶k¶l¾ Ĉ Ã¨{¶»Ĉ
»» »ĈóĈÓĈ{{Ĉ¦ĈÃ¨{ªĈv¶Ó²Ó¶Ĉl w¥Ĉ
egyik napról a másikra megszakadhatnak, vagy
drasztikusan visszaeshet a cég termékei iránti kereslet
¶óĈ.Ç¶Ĉ¥Îk Ĉ¯kwĈ¶Ó²¯ªĈÇk îĈkĈÎ ĈÎÓ»v Ĉ
»¨vvĈ¦ k¯²kĈª²Ĉ»¾{ kĈ»²ÇÓ îĈ¶Ĉ¯¥ »¥¶k Ĉl» lĈ
ª²ĈkĈwĈÇ{»l¶ĈÎÓ»»óĈ
Annak eldöntése ezért, hogy fizetésképtelenséggel

»²»¶»óĈ
ÓĈ
²»¶Ó²Ã Ĉ
l¶k»kĈ
gondolkodást igényel egy hasonló helyzetbe került

 Î»ªĈ ÎÓ»v Ĉ ÇkÎ¾ ăîĈ kĈ ¶Ó¥¥»» lĈ
nehezebb és szerteágazóbb folyamat, amely az üzleti

wĈÇÓ»ª»ªóĈ

¨²Á Î²ªĈ Çk¦Ĉ ¶Ó¶¨²ÃĈ »l¥Ó¦{l¶»Ĉ ¶Ĉ kĈ
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megszerzett információ mélyreható elemzését teszi
szükségessé.

És mit tegyek, ha beáll a
Ó»¶¯» ¶Ĉ Î»ªĈ
helyzet?
ÎĈ Î Ĉ ÎÓ»v îĈ kĈ ÇÓ»ªĈ k¥²Ĉ l²Ĉ Ĉ ¯²¾{ ¶Ĉ
módon, ha egyrészt nem vállal a cég pénzügyi
helyzetéhez képest indokolatlan üzleti kockázatot,
l¶²¶Ó»Ĉ  { Ĉ  »Ó{¶»Ĉ »¶ÓĈ kĈ »ÓªĈ
veszteségek elkerülése, csökkentése érdekében.

Ĉ Ó»¶¯» ¶Ĉ  Î»ªĈ ÎÓ»v Ĉ kĈ
wÇÓ»ª Ĉ »¨vvĈ ¨Ó¨»»Ĉ »ª¶îĈ ¶Ĉ Îv Ĉ
kötelezettsége is van arra, hogy összehívja a társaság
ªvvĈ ¶Ó²Ç»îĈ ¶Ĉ Ó{ ÎÓÓĈ kĈ Ã¨{¶Ĉ
 »k²»l¶l¥ÓĈ ¶ÓÁ¶¶Ĉ »ªĈ ¯¦»l¶l»óĈ KÓ » Ĉ
¥{l¶»Ĉ  »»îĈ kĈ kĈ wÇÓ»ªĈ w¶ª{Ç{»Ĉ
kér, amellyel átmenetileg fizetési haladékot biztosíthat
a vállalkozásnak.

¶kĈk¥²Ĉ² »ĈkĈª¶¶îĈkĈ
ÇÓ»ªĈ»¶Ó»¶Ç¶ªĈÇkÎ¥ôĈ

Ĉ Ĉ  ª¶ÁĈ  {¥¥k»k Ĉ ¥wlÓk» kôĈ ²{¶ăĈ

4Ĉ kĈ wĈ
Çv Ĉ »¨²» ªĈ  »Ó{¶²Ĉ
¶ª¶¥²vk Ĉ kĈ wĈ ÇÓ»ªĈ »¶Ó»¶Ç¶ª Ĉ Çk Ĉ

folytatnunk a termelést, ha fennáll a kockázata annak,
hogy termékünk eladhatatlan lesz? Bocsássuk-e

»ª¶îĈ kĈ ª¶¶Ĉ ¨²vĈ vÇ¥ »Ĉ ¶ÓÎĈ
¨²Ĉ Ĉ Î¶ Ĉ¶Ó¶vvóĈ&ÎĈkĈ»ÓªĈĈ

inkább el az alkalmazottainkat és így próbáljuk a
veszteségeket minimalizálni? Kezdjünk-e marketing

ª¶Ĉ» ĈkÓĈ¿ óĈl² ÎÇÓ»ªĈ¶îĈkÓkÓĈkÓ¥Ĉ
kĈ ¶ÓÎîĈ kĈ ¾Îk Ĉ Ĉ ÇÓ»ªĈ »¶Ó»¶Ç¶ªîĈ

kampányba, próbáljunk-e új piacokat felkutatni, még
ha ez többletköltségekkel is jár?

de
a
társaság
döntésének
meghozatalára
meghatározó befolyást gyakorolnak. Ebbe a körbe

Általában is nehéz ilyen döntéseket meghozni, a
jelenlegi bizonytalanságok közepette pedig különösen
kÓĈÓóĈ»kl ¥¶ĈÇîĈ¥ÎĈkĈwÇÓ»ªĈ¥ÓÓ¥ Ĉ¥Îk Ĉ
döntést, amely összhangban van a józan gazdálkodás
követelményeivel. Fontos az is, hogy dokumentálja és
indokolja a meghozott döntéseit. Még ha utólag egy
{¨ »¶Ĉ  {¥¥k»k kĈ  ª¶Á»Ĉ ¶îĈ ªĈ
dokumentációval igazolható lehet, hogy a lépés az
k¥²ĈÇªĈ ¥²lw¦Ĉkk¯l Ĉ²kw¥ l¶ĈÇ¥»óĈ

beletartozhatnak nem utolsó sorban a cég
tulajdonosai is, különösen a többségi tulajdonos.
Mindez ugyan nem jelenti azt, hogy a tulajdonosnak
ÎĈ Ó»¶¯» ¶Ĉ  Î»ªĈ ÎÓ»v Ĉ kĈ
Ó¶vvĈ  Ĉ Î¿ kîĈ ¶Ĉ ¿Ĉ »ª»Ĉ  Ĉ
ª»²» îĈ kÓ»Ĉ kÓ¥ vk Ĉ  îĈ ¥ÎĈ kĈ »¾k{¥ ¥¶Ĉ
Ĉ¥Ók»Ĉ¥Îk Ĉ¨ÓÎÃ¶Ĉk»l²¥Ók»¥»îĈ»ÇĈ Ĉ
kÎk»Ĉ ¦ÇlĈ ¥Îk Ĉ ÇÓ»ªĈ {¨ »¶»îĈ kÎĈ ÎĈ Î Ĉ
ÎÓ»v Ĉ kĈ »¾k{¥ ¥¶Ĉ ²{»Ĉ kĈ »ÓªĈ
érdekek elébe helyezi.
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