


D O K T O R I É R T E K E Z É S 

KATITS ETELKA 

A VALLALATI NŐVEKEDES ES VÁLSÁG 
TŐKEFINANSZÍROZÁSI KONCEPCIÓJA 

Pécs 
1997. 





Tartalomjegyzék 

Bevezető................ 3 
Jelölések magyarázata.... 8 
1. A vállalati tőkeflmanszírozásl teória ismertető] egyei 13 

1.1. Alapvető feltevések, megközelítések y 13 
1.2. Normatív és pozitív teória - • • • 16 
1.3. A vállalati finanszírozási teória fejlődési szakaszairól 18 

1.3.1. A XX. század közepének ismérvei. 19 
1.3.2. A döntésorientált irányzat • • 20 
1.3.3. Ajelen és a közeljövő 30 

2. A vállalati növekedés tőkefinanszírozási koncepció]a 35 
2.1. A vállalati növekedés típusai - 36 
2.2. A belső vállalati növekedés finanszírozási modellje 37 

2.2.1. Alkalmazott kategóriák és definíciók 37 
2.2.2. Növekedési stratégiák 38 
2.2.3. Növekedési program •. 40 

2.2.3.1. A növekedési program két alapelve 42 
2.2.4. Növekedési stratégia a bizonytalan elvárások esetére 44 

2.3. A belső és a fenntartható vállalati növekedés összefüggései 47 
2.3.1. A fenntartható növekedés 47 
2.3.2. A külső finanszírozási igény és arány meghatározása 55 

2.4. A finanszírozható vállalati növekedés összefüggései 60 
2.4.1. A részvényesek megtérülését maximalizáló tőkestruktúra 61 
2.4.2. A finanszírozható növekedési ráta meghatározása 63 

3. A vállalati válság tőkefinanszírozási koncepciója 68 
3.1. A válság leírása és j elzései 68 
3.2. A válság fázisai • ••••• 69 

3.2.1. A látens krízis 72 
3.2.2. A kifejlett krízis ••••• 7 3 

3.3. A menedzsment-orientált irány 73 
3.3.1. A prevenció 75 
3.3.2. "Turnaround" 78 

3.3.2.1. A zavarelhárítás négylépcsős modellje 80 
3.3.3. A kríziskezelés 83 

3.4. A klasszikus tételek... ••••••• 87 

1 



3.5. A döntésorientált irány. •••••• 92 
3.5.1. Funkciók és követelmények..... 92 
3.5.2. Csődnyitási okok egy ideális világban 92 
3.5.3. A fizetésképtelenség csődállapotként értelmezve........ 96 
3.5.4. Az eladósodottság csődáiiapotkéní értelmezve. 97 

3.5.4.1. A.probléma 97 
3.5.4.2. Mérlegkoncepciók és az eladósodás 97 

3.5.5. Csődeljárás vagy csődön kívüli egyezség? 101 
3.5.5.1. Kraus-Litzenberger csődmodellje. 105 
3.5.5.2. Egy háromperiódusos modell 112 

3.5.5.2.1. A részvényes csődkalkulációja 113 
3.5.5.2.2. A hitelezői csődkalkuláció 115 
3.5.5.2.3. Az adós mérlegelése 119 

3.5.6. Fúzió/felvásárlás 126 
3.5.6.1 A fúziók megkülönböztetése finanszírozásuk szerint 127 
3.5.6.2. Az adósságkapacitás növelésére vonatkozó mérlegelés 130 

3.5.6.2.1. Lewellen modellje... 131 
3.5.6.2.2. Higgins-Schall modellje.... ..133 
3.5.6.2.3. Scott modellje 137 

Összegzés 1^4 
Függelék 147 
1. EBIT-EPS analízis 148 
2. A csődmenedzselés forgatókönyve 154 

A csődeljárás megindítása 155 
A fizetési moratórium alatt jelentkező feladatok 157 
Kimutatások és elemzések készítése 162 
A fizetőképesség helyreállítására alkalmas program készítése 182 
Technikai kérdések és tennivalók 184 
A végrehajtás és az ellenőrzés módj a 185 

A szerző e témakörben megjelent munkái 186 
Hivatkozások 188 

2 



Bevezető 

A vállalati gazdaságtan nagyon fiatal, de rohamosan fejlődő területe a tőkefinan-

szírozás. E század hatvanas éveitől kezdve olyan tételeket dolgoztak ki, s a vállalati 

gyakorlat is szívesen vesz igénybe olyan módszereket, amelyek több szempontból 

elemezve segítik a hosszabb távra szóló expanziós döntések megalapozását. A tőkefi-

nanszírozási irányzatok vizsgálatának tárgya a növekedésorientált vállalat, illetve a 

növekedési perspektívát célul kitűző vállalati kör. Olyan koncepcióvá érett model-

lekkel találkozhatunk, mint pl. a tőkestruktúra és a vállalati értékelés modellje, az ér-

tékpapírok értékelésének modellje, a likviditás-cash flow-forgótőke meghatározás 

egymásra épülő koncepciója stb. Napjainkban pedig már megfogalmazhatjuk azokat a 

tételeket, amelyek a vállalati válság finanszírozási-pénzügyi-gazdasági vonásait ra-

gadják meg és a vállalati válság-finanszírozás formálódó koncepciójának alapkövét 

jelenthetik. 

Törekvéseinket az alábbiakban fogalmazzuk meg: 

1. Amennyiben elfogadjuk a Bleicher féle vállalati életciklus megközelítést [A válla-

lati metamorfózis tipikus szakaszainak identifikációján kívül megadja az ahhoz szük-

séges tevékenységeket, stratégiákat és struktúrákat. Bleicher, 1979. 40.], akkor ez 

átültethető a tőkefinanszírozás kiépülő koncepciójába is. Itt felmerül egy igény. Ha a 

vállalati életciklus minden szakaszának bekövetkezését természetes eseménynek te-

kintjük, akkor mindegyik életszakasz problémáit-kihívásait - választott témánk szerint 

- tőkefinanszírozási szempontból is kezelni kell. E helyen ezért szeretnénk felépítem a 

vállalati életciklus növekedési és válság szakaszának tőkefinanszírozási koncepcióját. 

Hangsúlyozzuk azt, hogy elsősorban nem összekapcsolni és egymásra építeni akaijuk 

a koncepciókat. Ezeket úgy szeretnénk egymás mellé helyezni, hogy a koncepciók 

felépítésének, logikájának váza azonos legyen. Ezt a vázat a vállalati tőkefinanszírozá-

si irányzatok határozzák meg. 

2. Célunk a vállalati növekedés és válság olyan tőkefinanszírozási koncepcióját kidol-

gozni, amely meg szeretne felelni mind a teoretikus, mind a praktikus szemléletnek. 

Azt állítjuk, hogy ha napjainkig megkülönböztethetők a tőkefinanszírozási irány-
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zatok klasszikus (leim), menedzsment- és döntés-orientált útjai, akkor a válság-

finanszírozás kiépülő koncepciója is ezt a három irányt kell hogy kövesse. Vizsgá-

latunk tárgya: a nagy tőkelekötésű, korlátozott felelősségű társaságok. (Elsősorban 

részvénytársaságokról lesz szó, de a leírtak érvényesek a korlátolt felelősségű társasá-

gokra a megfelelő kategóriák használata mellett.) 

3. A tárgyalt koncepció kizárólag az egy évnél hosszabb lekötésű finanszírozási for-

rásokat veszi figyelembe. (Ezzel nem azt akaijuk mondani, hogy a vállalati növekedés 

és a válság finanszírozása nélkülözheti a rövid lejáratú források kezelését. Ez utóbbi a 

napi üzletmenet pénzügyeihez és a gazdálkodás kérdéskörébe tartozik. Pénzügyi me-

nedzselési problémák megoldását jelenti, amelynek tárgyalása nem az értekezés emlí-

tett célkitűzését szolgálja.) E források a tőkeszerzés különböző módozataival bizto-

síthatók. A saját és idegen tőke szerzésén kívül ide soroljuk a saját tőke növelésének 

azt a módját, amely az értékesítési folyamatból származik, tehát belülről, a profit visz-

szatartásából táplálkozik [Möser, 1988.]. Részvénytársaságnál például ezért teszünk 

különbséget extem és intem saját tőke (részvénytőke) növelése között, mivel az előb-

bi új részvénykibocsátással megszerzett forrást jelöl, az utóbbi pedig a visszatartott 

profitból eredő saját tőke emelését jelenti. Az alábbi ábra sorra veszi a lehetséges tő-

kefinanszírozási módokat [Wöhe, 1990.]. 

Tőkefinanszírozási módok 

Külső tőke szerzése hitelfelvétellel és/vagy részesedési jog eladásával történhet. 

Amennyiben vállalati értékpapírokkal történik a tőkeszerzés, úgy beszélhetünk meg-

határozott időre szóló kötvénykibocsátással megvalósuló hitelezésről és határozatlan 

idejű részvénykibocsátást feltételező külső finanszírozásról. Kiválasztott témánk sze-

rint a belső finanszírozás kerül előtérbe. 
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A belső finanszírozás a saját munkával és erőfeszítésekkel megszerzett forrásokból 

történő finanszírozás. Ez két részből tevődik össze. Egyrészt beszélhetünk az idegen 

és/vagy saját forrással megszerzett eszközökbe fektetett tőke felszabadításától. Ennél 

az eljárásnál vagyoncsoportokat (pl. ingatlanok, gépek, berendezések, vásárolt és saját 

előállítású készletek, vagyoni értékű jogok stb.) hoznak létre aszerint, 

» amelyekkel szemben már nincsen teljesítményelvárás, az üzletmenethez egyáltalán 

nem szükségesek, nem hoznak hasznot, de értékesíthetők, és így eladásuk révén be-

vételekhez lehet jutni, 

» amelyeket más vállalkozás vagy más szervezeti megoldás (pl. bérbeadás) keretében 

jövedelmezőbben lehet hasznosítani, 

» amelyekre szükség van, tehát felül kell vizsgáim, milyen összegek szükségesek 

majd pótlásukra, és ezek honnan lesznek előteremthetők. 

Ez az eljárás alkalmas arra is, hogy a vállalati összvagyon ne változzon, viszont a ho-

zam és a kockázat szempontjából kedvezőbb struktúrájú legyen. (A vagyon átstruktu-

rálása.) Másrészt pedig beszélhetünk önfinanszírozásról, amelynek forrása az adózott 

profit azon része, amelyet nem fizetnek ki osztalékként. Ha a társaság a visszatartott 

profitból, azaz a saját forrásból valósítja meg fejlesztési célkitűzéseit, akkor az önfi-

nanszírozást, még pontosabban netté önfinanszírozást jelent. Ha a visszatartott pro-

fit mellé, az amortizáció és a diszponibilis készletek (készpénz, csekk, bankszámla) is 

belépnek, akkor azt bruttó önfinanszírozásunk nevezzük. 

4. A koncepció a társas vállalkozások tőkefinanszírozási kapacitását meghatározó 

tényezőkkel foglalkozik. Egy üzleti vállalkozás potenciális tőkebevonásának maxi-

mális igénybe vételét a (tervezett vagy váratlan) alaptőke emelésével a finanszírozási 

igény keletkezésekor tőkefinanszírozási kapacitásnak nevezzük. A vállalat tőkefi-

nanszírozási kapacitásának determinánsai: 

• Pénzügyi hozamerő 

Eltekintve más tőkehozamoktól, ezt az értékesítési árbevétel és a működési költsé-

gek különbsége határozza meg tartós többlet formájában. 
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• Tőke felszabadítást lehetőségek 

Ez érinti - a folyó értékesítési folyamaton kívül - a vállalati vagyon likvidálásának 

kérdését, amelynek megkülönböztethető egy időbeni (milyen gyorsan...?) és egy 

érték komponense (mekkora veszteség vagy nyereség keletkezik...?). 

• Részvény kibocsátási potenciál (részesedés finanszírozási potenciál) 

Meghatározza a különböző időpontokban (maximálisan) bevonható saját tőke 

(részvénytőke) nagysága, amelyet nemcsak a tőkeemelés összege, hanem a ki-

bocsátott részvények értékesítési ára, illetve vételi árfolyama is meghatároz. 

• Adósságkapacitás (hitelfinanszírozási potenciál) 

A vállalat és a bank által folyósított kölcsöntőke azon nagysága, amely maximali-

zálja a részvényesek hozamát. 

5. Mindvégig törekszünk szóban forgó elgondolásaink formalizált bemutatására, 

hiszen ez alapvető sajátossága és jellemzőié a vállalati tőkefinanszírozási kutatásnak. 

Mondanivalónkat három részben fejtjük ki. 

Az első részben a vállalati tőkefinanszírozás fejlődési irányait gondoljuk át, s látni 

fogjuk, hogy itt már van egy hiányzó láncszem a vállalati válság-finanszírozás elvi 

alapjainak kimunkálásában. 

A második részben felépítjük a vállalati növekedés tőkefinanszírozási koncepcióját 

három növekedési típusra - a belső, a fenntartható és a finanszírozható növekedésre -

alapozva. Egy finanszírozási modellel és számpéldákkal igyekszünk az összefüggése-

ket megvilágítani. A belső vállalati növekedésen alapuló finanszírozási modell megal-

kotásával igazolni szeretnénk azt, hogy két alapelv rögzítése közül egy is elegendő a 

kizárólag belső forrásokkal finanszírozott növekedés megvalósításához. 

A harmadik részben a vállalati válság különböző szakaszainak exponálását követő-

en körülj áljuk a válságmenedzselési irányokat, a krízis finanszírozásának ún. des-

kriptív tételeit és a döntési problematikát lehetséges megoldásaival együtt (Ez képezi 

a válság tőkefinanszírozási koncepciójának a vázát). Az utóbbinál a csődszabályozás, 
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mini a piacgazdaság jogrendezésének nélkülözhetetlen eleme adja az alapot a mérle-

geléshez. Itt kiemeljük azt., hogy - mindvégig - a szabályozás formális szempontjai 

helyett a gazdasági-pénzügyi összefüggések mérlegelésére helyezzük a hangsúlyt. 

Ebben a részben azért időzünk el a vállalati csődállapot, valamint a csőd vagy nem-

csőd kérdése mellett, mert a valóságban a csődszituáció az a határeset, amikor a vál-

lalat életpályáját a menedzsment jó irányba vezetheti. Több oldalt szentelünk a válla-

lati fúzió/felvásárlás problémakörének, mert ez óhatatlanul - gazdaságunk jelenét 

figyelve - válságkezelési alternatívaként jön szóba, s egy külön blokkot képez a kon-

cepció építésében. 

A három rész kifejtése után közreadott függelék két részből áll. Az első részben egy, a 

pénzügyi eszköztárból vett, adaptált és aktualizált elemzési technika olvasható, amely 

egyaránt használható a vállalati növekedésben és válságban a finanszírozási források 

arányainak megválasztására vonatkozó döntések megalapozásához. A függelék máso-

dik részében szereplő csődmenedzselési forgatókönyv elkészítésének célja az, hogy a 

nehézségekkel küzdő vállalkozók gyakorlati teendőihez segítséget nyújtson. Elsősor-

ban a fizetési moratórium menedzselésére helyezzük a hangsúlyt a megoldási lehető-

ségekkel együtt. A csődmenedzselési feladatok végrehajtását úgy tekintjük át, mintha 

ezzel egy külső szakembert vagy egy tanácsadó céget bíztunk volna meg. Ez azért 

került külön függelékbe, mert itt már nemcsak a hosszú távú menedzselésről van szó. 
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A jelőlések magyarázata 

vállalat birtokában levő összes eszköz (Assets) 

ár-költség-fedezet-nyereség 

profit visszatartási ráta (Retention Rate) 

a vállalati egyesülés csődköltsége 

az A, illetve B vállalat csődköltsége az egyesülés előtt 

közvetlen csődköltség ay'-edik periódusban 

a j-edik eszköz szisztematikus kockázatának mértéke, amely összeha-
sonlítja egymással a j'-edik eszköz megtérülésének variabilitását a piaci 
portfolió megtérülésével 

nem szerződéses kötelezettségek 

az A vállalat nem szerződéses kötelezettsége az i-edik szituációban 

a tőkeértékelés modellje (Capital Asset Pricing Model) 

beruházás pénzárama 

a csődegyezség elvárt tőkeértéke a hitelező szempontjából 

a csődegyezség elvárt tőkeértéke a részvényes szempontjából 

tőkeérték a í-edik periódusban 

osztalékfizetési ráta (Dividend Payout) 

a t-edik periódusban kifizetett vagy kifizethető osztalék nagysága 

idegen tőke (hitelezői tőke) 

idegen tőke jelenlegi piaci értéke 

maximális kölcsönösszeg 

a szerződés-konform hitelezői igény értéke a f-edik időpontban 

nominális értékű adósság a r-edik időpontban 
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éves amortizáció 

az eszköz értékesítési ára normál feltételek között 

szerződéses kifizetések a hitelezőknek a j-edik periódusban 

a vállalat által fenntartani kívánt fizetőképességi arány (Solvency Rate) 

részvénytőke 

a részvénytőke jelenlegi piaci értéke 

kamat- és adófizetés előtti eredmény (Earnings before Interest and 
Taxes) 

a vállalat (bruttó) jövedelme kamat- és adófizetés előtt, ami a realizált 
beruházási programból adódik a j - 1,2,...,Tperiódusban 

adófizetés előtti eredmény (Earnings before Taxes) 

külső finanszírozási alapok nagysága 

részvényegységre jutó eredmény 

fajlagos fedezet 

vállalati szintű fedezettömeg 

fix költség 

bruttó tőkeérték (Gross Present Value) 

kockázatmentes kamatráta 

kockázattal korrigált kamatráta 

kezdeti beruházási kiadás 

súlyozott átlagköltség 

összes tőke (.D+E = A vállalati mérlegazonosság alapján) 

kölcsöntőke költsége 

a j'-edik vállalat kamatfizetése 

részvénytőke költsége (a részvényes befektetése) 
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az össztőkén belül a részvénytőke aránya 

a beruházási projekt vagy a vállalat működési élettartama 

nem cash fizetés (pl. amortizáció) 

közönséges részvények száma kötvényfinanszírozás esetén 

közönséges részvények száma részvényfinanszírozás esetén 

adózott eredmény (Net Profit) 

termék értékesítési ára 

preferált osztalék nagysága 

külső finanszírozás aránya 
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diszkontfaktor, azaz 

megkövetelt megtérülés 

részvénytőke megkövetelt megtérülése 

részvénytőke nettó megtérülése 

a vállalat birtokában levő összes eszközzel szemben megkövetelt meg-
térülés 

ay'-edik eszköz megkövetelt (várható) megtérülése 

a piaci portfolió megtérülése 

a piaci kockázati prémium 

esedékes fizetési kötelezettség a hitelező(k) felé 

a vállalati egyesülés esedékes fizetései a hitelezők felé 

az A, illetve B vállalat esedékes fizetései a hitelezők felé az egyesülés 
előtt 

eszközarányos megtérülés (Return on Assets) 

részvénytőke arányos megtérülés (Return on Equity) 



lekötött tőke megtérülése (Return on Investments) 

önfinanszírozási arány (Self Financing Ratio) 

értékesítési árbevétel (Sales) 

a korrelációs koefficiens aj-edik eszköz megtérülése és a piaci portfo-
lió megtérülése között 

ay'-edik eszköz kockázati mértéke a standard eltéréssel mérve 

a piaci portfolió kockázati mértéke a standard eltéréssel mérve 

a vállalat birtokában levő összes eszköz megtérülésének kockázata a 
standard eltéréssel mérve, 

a részvénytőke megtérülésének kockázata a standard eltéréssel mérve 

a piaci portfolió kockázati mértéke a standard eltéréssel mérve 

társasági adóráta (Corporate Tax) 

egy vállalat összes költsége 

amortizációs adókedvezmény 

vállalati szintű értékesítési árbevétel 

vállalati pénzáram 

a vállalati egyesülés hitelező(ke)t megillető pénzárama 

az A, illetve B vállalat hitelezőit megillető pénzárama az egyesülés előtt 

a vállalat összes pénzárama 

a vállalati egyesülés összes pénzárama 

az A, illetve B vállalat összes pénzárama az egyesülés előtt 

eladósodott vállalat piaci értéke 

kizárólag részvénytőkével finanszírozott vállalat piaci értéke 
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az A vállalat részvénytőkéjének értéke az /-edik szituációban 

átszerveződő vállalat értéke 

a vállalat értéke a í-edik időpontban 

a változatlan formában továbbműködő vállalat értéke a /-edik időpont-
ban 

a vállalat likvidációs értéke a í-edik időpontban 

esemény vagy állapot bekövetkezési valószínűsége 

bekövetkezési állapot 
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1. A vállalati tőkefinanszírozási teória ismertetőjegyei 

A tőkefinanszírozási elmélet célja a vállalatvezetés számára döntési kritériu-

mokat kifejleszteni az optimális finanszírozási döntés meghozatala érdekében. A 

tőkefinanszírozási elmélet figyelembe veszi azt, hogy 

• a befektetési döntéseket a bizonytalanság mellett kell meghozni, 

• a tőkejuttató általában kockázatkerülő, 

• létezik a részvények és kötvények forgalmazásának szervezett piaca, 

• a tőkejuttató diverzifikációval a kockázatot csökkentheti, 

• a tőkepiacon az árfolyamok - nagyszámú befektetők várakozásainak és kalkulációi-

nak eredményeként - a befektetők számára döntés-relevánsak. 

Mindehhez a tőkeszerző vállalatnak szüksége van információkra a tőkejuttató céljáról, 

preferenciáiról és adóterhéről. Megtérülés, kockázat, információ és likviditás a tő-

kefinanszírozási teória állandó alkotórészei, melynek célja a vállalati kapcsolatok op-

timális kiépítése a tőkejuttatókkal [Swoboda, 1973. 9.]. A tőkefinanszírozási döntések 

meghatározzák azt, hogy melyik tőkejuttatónak milyen jogai vannak a vállalat jövőben 

várható nettó pénzáramára. (Itt eltekintünk attól, hogy a munkavállaló tőkejuttató is 

lehet.) 

1.1. Alapvető feltevések, megközelítések 

A tőkefinanszírozási teória a tőkekínáló befektetői döntéseire épít. A vállalat az 

alapítási fázisban a szükséges forrásokat a tőkepiacon szerzi be, s e piacon kínálja fel 

részvényeit. A befektető értékeli e részvényeket a rendelkezésre álló információk 

alapján és adott áron megvásárolja azokat. A vállalat ekkor a tőkepiacot, mint el-

sődleges piacot használja. Az alapítási fázis után azonban megindokolható, miért be-

fektetés-orientáltak a vállalati döntések. A részvények adásvétele és napi hivatalos 

árfolyama miatt a részvények ára a másodlagos piacon a befektetési döntések sikerét 

vagy sikertelenségét jelzi. A részvények forgalmazása bizonyítja a különösen tekin-

tetbe vett tényt: egy vállalat befektetői köre bármikor bővülhet, ugyanakkor csökken-

het is. Az elégedetlen részvényes számára bármikor fennáll az a lehetőség, hogy a 

részvény értékesítésével a vállalatból kiváljon. 
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A tőkefinanszírozási teória 

• kizárólag a befektető, a hitelező és a vállalatvezetés pénzügyi célkitűzéseit vizsgál-

• csak a tulajdonos (befektető) pénzügyi célkitűzéseit tekinti megfontolásai kezdő-

pontjának és más vállalati részesedők pénzügyi igényeit mellékadatként kezeli, 

• szerint a részvényes célja konform a vállalat részvényeinek értékmaximalizáló cél-

kitűzésével, 

• szerint a vállalat beruházási, finanszírozási és osztalékpolitikája döntően a részvé-

nyes érdekét szolgálja. 

A teória jellegzetességei mellé érdemes felvázolni annak alapvető megfontolásait. 

1. A vállalatok az áru-, munkaerő- és finanszírozási piacokba ágyazottak. 

2. A vállalatvezetés finanszírozási és beruházási döntéseit illetően szó van 

- a kezdeti és periódusonként! beruházási kiadás nagyságáról, 

- a beruházási kiadás és a reál- és pénzügyi befektetés összehangolásáról, 

- a finanszírozási forrás, vagyis a saját és idegen tőke egybevetése a beruházási 

döntésekkel. Itt hangsúlyozzuk azt, hogy a források beszerzése a részvények, 

kötvények kibocsátásával biztosított. 

3. Feltételezi azt, hogy csak a vállalat reálberuházásait hajtják végre, azaz a magán-

személy reálberuházása nem játszik szerepet. A befektetők vagyona különböző va-

gyontárgyakból áll a munkaerejük értékén, azaz a jövőbeni munkajövedelmek hozam-

értékén ("alapjövedelem") kívül: készpénzállomány, értékpapírok és reáleszközök. 

A tőkefinanszírozási teória sajátosságainak és feltevéseinek leírása után átgondoljuk 

annak probléma felvetéseit, megközelítéseit, amit az l- l . ábrán szemléltetünk. 
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1-1. ábra: A tökefinanszírozási teória probléma megközelítései 

Az l-l . ábrán feltűnik az, hogy a tőkefinanszírozási teória keretében az értékpapírok 

forgalmazhatósága, mint dologi viszony, jelentős szerepet játszik. E teória explicite 

szemléli a tőkepiacon fellépő tőkejuttatók és -szerzők közötti kapcsolatokat, amelyek 

implikálják a kalkulációs kamatrátákat, illetve a tőkeköltség tényezőket. Csak tőkepi-

aci relációban magyarázható meg a releváns tőkeköltség mértéke. Továbbá a hitelezői 

viszony is explicite elemezhető a hitelnyújtásnál. Például az, ki nyújtja a hitelt (bank, 

biztosító, stb.), mi a hitel ára, milyen biztosítékot követel a hitelező, milyen feltételek 

mellett kedvező számára a csőd vagy felszámolás alternatíva. Tehát mind a tőkeszer-

zési lehetőségek, mind azok feltételei igazodnak az aktuális tőkepiaci körülmények-

hez, s nem adottságként kezelendők (mint a hagyományos beruházási döntési módsze-
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rek). A tőkefinanszírozási teória ezáltal a realitásokhoz közelít és egyaránt magában 

foglal logikus és praktikus összefüggéseket. Ez utóbbi kijelentést meg kell magyaráz-

nunk 

1.2. A normatív és pozitív teória 

Szükséges a normatív és pozitív teóriákat - legalább elvileg - szétválasztani. A 

normatív vagy preskriptív teória egy döntési probléma megoldásénak logikus 

támogatását kínálja, s ezáltal segíti a tanácsadási funkciót. A tanácsadási funkció lé-

tezése abban áll, hogy a tanácsadó megmondja 

» egy döntési problémának melyek a releváns alkotórészei, 

» hogyan képezhetők célszerű módon a releváns alkotórészek, azaz a probléma 

strukturálása, 

» milyen számolási eljárások és kritériumok léteznek egy már strukturált prob-

léma megoldásához, ahol a "megoldás" egy cél-optimális alternatíva meghatáro-

zása, amikor is a cél a tanácsadó elé kerül. 

Ezek a döntésorientálí látásmódok a hetvenes években uralkodtak a vállalati 

gazdaságtanban. Tipikus példák erre pl. a "döntési teóriák alapmodellje", a beruházás 

teória módszerei és modelljei, továbbá elvek és szabályok a bizonytalan döntésekhez. 

A tőkefinanszírozási teória is messzemenően normatív teória [Drukarczyk, 1980.]. 

A pozitív teória magyarázó teória és az empirikus, nem a logikus összefüggéseket 

magyarázza. E szerint egy magyarázat egy általános kijelentést feltételez, amelyet 

gyakran "törvénynek" is nevez. A pozitív teória a "miért" kérdésekre adott válaszok 

és magyarázatok, amelyeknél a válaszok bizonyos feltételek teljesülését íija elő. 

A pozitív és a normatív finanszírozási teóriák között legalább három érintkezési 

pontot találunk: 

• Minden normatív modell különböző adatokra épül. így a "döntési teória alap-
modelljében" a döntést hozó személy lehetséges akciói a i , lehetséges környezeti ál-
lapot Zj, amelynek bekövetkezési valószínűsége Wj és konzekvenciái (pl. hozamok) 
% akkor, ha a személy a( esetén Zj környezeti állapot belépését választja. Ehhez 
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szükséges a döntést hozó empirikus tudása, E tudás nem a logikán, hanem a pozitív 

teórián keresztül érhető el. Például a lehetséges környezeti állapot belépése megad-

ható úgy, hogy a személynek prognózist szükséges készíteni. A prognózis empirikus 

tudás (pozitív teória) nélkül nem készíthető. 

A vállalatvezetés tervezi pl. a nyereségrészesedés kifizetését a munkavállalók számára, 

s ennek figyelembe vételével prognosztizálja - a megcsonkított profitigény mellett - a 

részvényesek reakcióját és részvényeik árfolyamának csökkentését. Továbbá prog-

nosztizálják a forgóeszközök jelentős mértékű csökkentését és a hitelezők esetleges 

reakcióját, akik a jövőbeni hitelmért éket redukálnák. A hipotézis a részesedők reak-

ciójának anticipálhatóságához szükséges. Ilyen hipotézisre épül a pozitív teória. 

• Gyakori az az eset egy egyszerű kérdésfeltevésnél, hogy ahol az empirikus 

hipotézis kérdéses, ott a logikus dedukcióval kell dolgozni. A döntési modelleknek 

egyrészt heurisztikus funkciójuk van, segít lehetséges hipotéziseket felfedni. Másrészt 

pedig funkciója felmutatni azt, ahol elkerülhetetlenül szükséges az empirikus hipo-

tézis. Ebben az összefüggésben két félreértéstől óvnunk kell: 

» A döntési modellekből logikusan származtatott kifejezés nem interpretálható 

empirikus kijelentésként. Ha pl. egy kalkulációban rámutatunk arra, hogy a 

társasági adó bevezetése eltolja egy optimális, azaz célnak megfelelő pótlás 

időpontját, úgy az nem olyan kifejezés, amely leíija a vállalat reális viszonyait a 



társasági adó variációknál. A vállalatok az adóvariációkra másként vagy egyál-

talán nem reagálnak. A normatív teóriák logikusan származtatott tételei ezért 

elválasztandók a pozitív teóriák empirikus kijelentésétől. 

» Nincsen hátránya annak, ha a teóriák döntés-logikus és pozitív elemeket is 

tartalmaznak. A teóriák, amelyek logikus tervezetek, szükséges tartalmazniuk 

pozitív, a valóságról informálódó elemeket. Ilyen elemek nélkül a teóriák csak 

logikák. Pótlólagos (kiegészítő) információk a logikai dedukcióból nem nyer-

hetők. 

Itt nyilvánvalóan felmerül egy kérdés. Vajon a finanszírozás normatív teóriája "adhat" 

a gyakorlat számára felhasználható döntési szabályokat? - A teória és a praxis közötti 

kapcsolatok kérdése (a gyakorlat igénye, az elméleti eredmények gyakorlati fel-

használhatósága) nagyon komplex és itt nem mélyedünk el felvázolásában. Egyet 

azonban kiemelünk. Az elméleti tételek nem azért eleve hasznavehetetlenek és gya-

korlatilag nincsen jelentőségük, mert egy vagy több alkalmazott premisszájuk 

"nem reálisA priori nagyon nehéz, ha nem lehetetlen az, hogy a teóriák, amelyek 

látszólag irreális feltevéssel dolgoznak, olyan eredményekhez vezessenek, amelyek 

praktikai irrelevanciája nem vonható kétségbe. A tőkefinanszírozás teóriája egy ilyen 

teória. A finanszírozási teória eredményeinek akkor van praktikai relevanciája, ha 

az tovább finomítható, javítható. Óva intünk a teória elhamarkodott elutasításától a 

"nem reális" feltevések miatt. Másképpen fogalmazva: nem tudhatjuk pontosan azt, 

melyik és milyen eredményhez vezet el egy ilyen teória. 

1.3. A vállalati finanszírozási teória fejlődési szakaszairól 

Amikor a tudományos életben egy ismeretrendszer, mint elméleti és módszertan 

ugrásszerű fejlődésen megy keresztül, szükségessé válik a rendszerezés, a különböző 

irányzatok jellemzőinek feltárása, erényeik és hátrányaik egybevetése. Mindez 

felmerül a vállalati tőkefinanszírozási elmélet fejlődési irányainak számbavételekor is. 

A vállalati tőkefinanszírozási elmélet a XX. században különösen érdekes és gyors 

fejlődésen ment keresztül. A. fejlődés iránya a tisztán deskriptív tételtől (a finan-

szírozási alapok leírása) a pénzügyi menedzsment kérdéseken át (a pénzügyi tervezés 
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és ellenőrzés) a döntésorieníálí koncepció kidolgozása (az optimális finanszírozási 

döntéshozatalhoz) felé tart, napjainkban pedig a konszern-finanszírozás önálló és spe-

ciális területté fejlődik. 

E helyen kiemeljük az irányzatok legfigyelemreméltóbb alaptételeit, végeredményeit, 

bizonyításuk közreadása nélkül. 

1.3.1. A XX. század közepének ismérvei 

A vállalati tőkefinanszírozásban az ötvenes évek kezdetéig a hagyományos, 

deskriptív szemléletmód uralkodott. Ez a tradicionális irányzat a tőkeszerzés külön-

böző alternatíváinak ábrázolására koncentrálódott, mindenekelőtt az extern és tartós 

tőke megszerzésének követelményeit emelte ki a tőkejuttatói kör szemszögéből. 

Ebben az fejeződött ki, hogy a termelő vagyonjavak többségét lekötő és működtető 

társas vállalkozások tőkeszerzési esélyük valóra váltását egyrészt az ideiglenes tőke-

juttatókban, a hitelezőkben, másrészt pedig a tartós tőkejuttatókban, vagyis a valódi 

tulajdonosokban vélik megtalálni. Ezen kívül ez az irányzat a vállalati működés élet-

szakaszainak függvényében is leírja a tőkeszerzés előbb említett alternatíváinak 

jellemzőit. Kiemeli egyrészt azt, hogy a kis tőkelekötésű, a tulajdonos által működ-

tetett üzleti vállalkozások elindítása a legkönnyebb. Másrészt a nagy tőkelekötéssel 

járó vállalkozások tulajdonlási formációjának osztottsága, korlátozott felelőssége 

egyaránt megkönnyíti a szabad töredéktőke bevonását vagy a befektetett tőke 

kivonását. 

Fontos megemlíteni még azt is, hogy a tradicionális irányzat számba veszi és jellemzi a 

makrogazdasági tőkeátcsoportosítás pénz- és tőkepiaci intézményeit, amelyek az 

értékpapírokon keresztül a források közvetítését, transzferálását és időbeli terítését 

végzik el. Ezek a különböző közvetítő szervezetek (brókerek, dealerek, betéti és nem 

betéti intézmények, valamint a másodlagos tőkepiaci szervezetek) a keresletükkel 

jelentkező megtakarítók és az értékpapír kínálatokkal fellépő beruházók egymásra 

találását hivatottak elősegítem, illetve a tranzakciók lebonyolítását végezni. 
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Természetesen ez a hagyományos megközelítés a mai irányzatban is megtartja, a he-

lyét, mivel a tőkefinanszírozás klasszikus alapelemét képezi. Mindvégig jellemző a 

vállalati finanszírozási folyamatok külső optikán keresztül történő leírása, valamint az, 

hogy nincsen elméletképzés. 

A hatvanas évek kezdetéig ezt a klasszikus alapot egyre több, a menedzsment-

orientált irányzathoz tartozó tétel egészíti ki. Ez az irányzat figyelmet szentel a 

pénzügyi vezetés elemeinek, mindenekelőtt a pénzügyi tervezésnek és a pénzügyi 

kontrollnak. Kiemelt szerepe van a vállalati likviditás biztosításának és a likviditási 

terv módszeres elkészítésének. Jellemzője az, hogy mindezt belső optikával ragadja 

meg és szisztematizáló eljárásmódot alkalmaz. 

1.3.2. A döntésorientált irányzat 

A menedzsmentorientálf, nagyon is praxis-közeli irány mellett a hatvanas évek 

kezdetével az elméleti koncepciók kiépítése növekvő mértékben előrelendült. A 

döntésorientált irányzaton belül előtérbe kerül az optimális pénzügyi-finanszírozási 

döntés kérdése. A vállalat-finanszírozási kutatás területén Miller és Modigliani ötve-

nes évek végétől megjelent munkái, amelyben a vállalatok finanszírozási viszonyait 

vizsgálták az optimális tőkestruktúra kialakítása céljából, igazi publicitáshoz vezetett. 

Az 1958-ban megjelenő leghíresebb finanszírozás-elméleti tételük - a "Cost of Capi-

tal"-koncepció [Modigliani - Miller, 1958.] - az optimális tőkefedezet kutatásával a 

finanszírozási elmélet központi részévé vált. E szerint a vállalati tőkeköltség a 

megszerzett tőke költségének súlyozott átlaga: 
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Tehát a vállalati tőkeköltség számításakor tekintettel kell lenni a források össztőkén 

belüli arányára. Ezt az álláspontot revideálták a szerzők néhány évvel később 

[Modígliani - Miller, 1963.], amely szerint a kölcsöntőke használati díja a nettó profit 

meghatározása előtt adóalap csökkentő tétel, tehát levonható az adózás előtt kép-

ződött profitból. Ebből következően a vállalati tőkeköltség kiszámítása a következő: 

A súlyozott tőkeköltség tételek jelentősége abban áll, hogy elérhetővé vált az elméleti 

optimum a különböző finanszírozási kombinációkban a részvény- és az idegentőke 
1 , , , , , , , , , kölcsöntőke , ,, , , költség alakulasanak szamszerusitesevel. A — ;——— arany növelesevel, azaz a 

részvénytőke 

tőkestruktúra változtatásával a vállalat csökkentheti adóját. Az adóvédelem 

növekedése pedig lefelé szállítja a súlyozott átlagköltség szintjét. Miller - Modigliani 

revideált álláspontja - tökéletes tőkepiaci feltételek mellett - a vállalatot idegen 

tőkéjének maximalizálására sarkallja. Tökéletlen tőkepiaci feltételek mellett kevés 

ilyen gazdálkodó szervezetet találunk. 

Az eddig leírtak elvezetnek a tőkeköltség praxis-közeli megragadásához. E szerint a 

súlyozott átlagköltség alakulása a finanszírozási kombináció, vagyis a tökestruk-

túra változásának függvénye. Amennyiben a vállalat tőkestruktúrájában alacsony az 

idegen tőke aránya, úgy a részvénytőke alkalmazása kevésbé kockázatos, mint amikor 

úgy használ részvénytőkét, hogy relatíve magas az idegentőke arány. Magasabb hitel-

arány esetén növekszik annak a bekövetkezési valószínűsége, hogy a vállalat nem tud 

fizetési kötelezettségeinek eleget tenni és finanszírozási zavarba kerül. A nagyobb 
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Tehát a vállalat részvénytőke költsége a tőkeszerkezet pozitív lineáris függvénye 

(Miller - Modigliani II. tétele). 

A döntésorientált irányzaton belül a tőkeköltség számszerűsítése mellett a megté-

rülési szempont is előtérbe kerül. A megtérülési elv azt jelenti mind a tőkejuttató, 

mind a tőkeszerző vállalat oldaláról, hogy minden egyes befektetett tőkeadaggal 

szemben megtérülési követelményt kell felállítani. Tehát a tőkeköltség nem más, mint 

az a minimális megtérülési követelmény, amelyet a beruházó feltétlenül elvár, 

hiszen az ideiglenes és a tartós tőkejuttató igényét is ki kell elégítem. Ezt azt jelenti 

egyrészt a tőkeszerző beruházók szempontjából, hogy a beruházás megtérülési rátája 

nem lehet alacsonyabb a felhasznált tőke költségénél, másrészt pedig a tőkeköltség a 

tőke haszonáldozati költségeként (opportunity cost) fogható fel. Ez azt követeli meg 

a beruházóktól, hogy legalább annyi többletprofitot érjenek el, amit a gazdaságban 

máshol ugyanennek a tőkeadagnak a befektetésével elérhetnének. A tőkejuttatók 

szempontjából a tőkeköltség az a megkövetelt megtérülési ráta, amely elvárásukat 

teljesíti. 

Az időtengelyen a hatvanas évek vége felé haladva teijed el az egyszerű leverage 

megtérülés modell, amely az idegen tőkének a részvénytőke megtérülésre gyakorolt 

kedvező hatását fejezi ki. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a tőkestruktúrában minél 

nagyobb az idegen tőke aránya, annál nagyobb a részvényesek várható osztalékalapja. 

Ez esetben a tőkeköltség [az (1.2) Idfejezés] megtérülés formulája az alábbi lesz: 
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kockázat miatt a részvényesek nagyobb megtérülést várnak el, osztalékvárakozásuk 

emelkedik, erre pedig a részvénytőke költségének növelésével reagálnak. Az eddi-

giekből már jól sejthető, hogy az igénybevett tőke költségeinek minimalizálása a 

legjobb hozzájárulás a vállalati sikerhez és ezáltal a vállalati tőkestruktúra opti-

malizálásához. Kifejezve az (l.l)-ből a részvénytőke költségét: 



Az (1.1)-(1.4) egyenletek a vállalati tőkefinanszírozás modem irányzatának sarok-

kövei. 

Az optimális idegen tőkearány ott van, ahol a részvénytőke nettó megtérülése a 

maximumot éri el, amely a részvénytőke megkövetelt megtérülése és annak költsége 

közötti különbségként definiálható: 
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A hatvanas évek végétől, a hetvenes évek elejétől kezdve a tőkeköltség tételek és a 

megtérülés követelmény mellé a kockázat mérlegelése is belép. Megfogalmazódik 

az, hogy a különböző finanszírozási eszközök kockázata relatív és abszolút mértéké-

nek megragadásához szükséges a kockázat kvantitatív mértéke. Adott pénzügyi be-

fektetés kapcsán a kockázat a tényleges megtérülés és a remélt megtérülés eltérését 

fejezi ki. Egy konkrét értékpapír kockázatának vizsgálatában a figyelem az értékpapír 



megtérülésének a várható érték körüli ingadozására irányul. A kockázat számszerű-

sítésén kívül a kockázat konkrét leírását is megtaláljuk ebben az irányzatban. A koc-

kázati prémiumnak tartalmaznia kell az általános, piacalapú (szisztematikus) kocká-

zatot, miközben az értékelést végző a hozam becslésénél a konkrét, válíaíatalapú (nem 

szisztematikus) kockázatra van tekintettel. A diszkontáláshoz használt kamatráta ösz-

szetevőit az 1-2. ábra szemlélteti [Modigliani - Pigou, 1974.]. 

1-2. ábra: A kamatráta összetevői 

A tőkeköltség kockázati prémiuma, két részre bontható: 

• nem szisztematikus kockázatta, azaz vállalat-specifikus kockázatra, amely a port-

folió diverzifikálásával eliminálható kockázat (pl. értékesítési, üzleti, finanszírozási 

kockázat stb.), 

• szisztematikus kockázatra, azaz a tőkepiacban benne foglalt kockázat, amely a 

portfolió választék kiterjesztésével sem tüntethető el, elkerülhetetlenül érvényesül 

(pl. piaci árfolyam, kockázat, kamatkockázat, a vásárlóerő változása, politikai 

krízis, a monetáris politika szigorítása vagy az adócsökkentés stb.). 

Erre a felismerésre épül a hatvanas években kidolgozott - a hetvenes években em-

pirikusan is tesztelt - "Capital Asset Pricing Model" (CAPM) [Sharpé, 1964., Fama-

Macbeth, 1973.], azaz a tőkeértékelés modellje. Kifejezésre juttatja, hogy egy vállalat, 

értékpapír vagy portfolió, beruházási projekt értékelése a megtérülés (return) és a 

kockázat (risk) közötti átváltási kapcsolat (trade off) általános fogalmának egy spe-

ciális esetén alapul. Az alapvető fontosságú kockázat-megtérülés kapcsolat kimu-

tatásához a valóságtól elvonatkoztatva, tökéletes tőkepiacot tételez fel. Az 1-3. ábra 
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bemutatja finanszírozási oldalról is fontos összefüggést a megtérülés és a kockázat 

között. 

1-3. ábra: A CAPM ábrázolása 
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beruházási és a finanszírozási döntés kapcsolódási pontjai egy "háromdimenziós" 

összehangolási folyamatot takar, ahogyan azt az 1-4. ábra mutatja. 

1-4. ábra: A vállalat beruházási és finanszírozási döntéshozatali folyamatának 

összehangolása 

A fentiek szerint 

• az eszközigény és a tőkealap, 

• a beruházás megtérülése és tőkeköltség, továbbá 

• a beruházási kockázat és finanszírozási kockázat 

kiegyensúlyozása mellett érvényesül 

• a volumen 

• a költség/megtérülés 
a a kockázat 

három kiépítési dimenziójának a harmonizálása is. 

A döntésorientált irányzat fő érdeme tehát éppen az, hogy elméletileg egységes kon-

cepcióban egyesíti a vállalati döntéshozatalt kiváltó finanszírozási alternatívákat a 

beruházási alternatívákkal. Az irányzat további jellemzője még az, hogy analizáló-

matematikai eljárásokkal dolgozik és mindezt kifejezetten modellalkotási és képzési 

célból teszi. 
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1.3.3. A jelen és a közeljövő 

A tőkepiaci teóriák fejlődésének újabb iránya az opciós ármodell 

összekapcsolása a stratégiai beruházás értékelésének problémájával. Ez a teória egy 

vállalat jövőbeni beruházási lehetőségeit az értékpapírra vonatkozó vételi opcióhoz 

hasonlítja. (Az analógiát először Myers használja [Myers, 1977. 149.].) 

A multinacionális irányzat a negyedik és legújabb felfogás a korábbiak mellett, 

kiegészül nemzetközi aspektusokkal is. Ennek egy speciális területe a multina-

cionális konszernek pénzügyi menedzselése, amely elképzelhetetlen a különböző 

típusú kockázatok elleni védekezés nélkül. E célt szolgálja a különböző modern 

pénzügyi innovációk születése, mint pl. a portfolió menedzselési stratégiák put és call 

opciókkal vagy a pénzügyi futures-ök használata. A többi irányzattal ellentétben ez az 

irányzat integrált és döntésorientált eljárásokkal dolgozik, valamint megpróbálja a 

vállalatot egyszerre külső és belső optikán keresztül szemlélni. Jellegzetessége az 

interdiszciplináris területkezelés. 

Az l-l . táblázat a közölt fejlődési fokok és irányzatok rövid áttekintését adja. 

1-1. táblázat: A vállalati finanszírozás fejlődési fokai 

Megnevezés Tradicionális Menedzsment- Döntásorientált Inter-/multi-
irányzat orientált irányzat nacionális 

Irányzat irányzat 
Eljárásmód ® deskriptív • szisztematizáló g matematikai, • összefoglaló, 

• külső optika belső optika analizáló integráló 
• jogi szempont • menedzsment- e belső optika • külső és belső 
• nincsen elmélet- orientált • döntésorientált optika 

képzés. • vezetési esetek e kifejezetten • vezetés-/döntés 
strukturálása. elmélet-Zmodell- orientált 

képzés. e elméleti koncep-
ciók kibővítése. 

Lényeges • tőkeszerzés • pénzügyi © optimális finan- ® multinacionális 
rész- • alapítás, átala- tervezés és szírozási döntés pénzügyi me-

területek kulás, felszámo- pénzügyi ® finanszírozás nedzsment 
lás stb. kontroll elmélet (magya- • nemzetközi 

« pénzpiaci intéz- • likviditás biz- rázó/döntési aspektusok (valu-
mények. tosítás modellek) ta-, inflációs-, 

• Public Relations. e kockázatelemzés. kamatpolitika stb) 
• interdiszciplinális 

területkezelés. 
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A vállalati • üzletág-orientált © működés • döntésorientált ® internacionalizált, 
gazdaságtan 

• üzletág-orientált 
részben magatar-

jellege, tástudomány 
miédsa 

Tipikus • szabad vállalko- © növekedés, az • speciális piac- © multinacionális 
környezeti zói tevéken} ség állami befolyás gazdaság konszernek. 
aspektusok ® kev ésbé fejlett növekedése © tökéletes/haté- koncentrációk 

tőkepiac © pénzpiaci kony tőkepiac ® nemzetközi 
• kis- és közép kiépítés ® a tulajdonlás pénzpiacok 

vállalkozások. 0 gesztoráló és a tőkeműködte- kiépítése 
menedzseri tés elválasztása. • pénzügyi innová-
vállalkozások ciók.. 
növekedése. 

Tipikus Dewing, A. S.: FI ink, S. J./Grune- Haley, Ch. W.- Lessard, D, R.: 
irodalom The Financial wald, D.: Mana- Schall, L. D.: The International Fi-

Policy of Corpora- gerial Finance Theory of Financial nancial Mana-
tions New York, 1969. Decisions gement 
New York, 1920. Lutz, B.: Die New York, 1979. Boston, 1979. 
Boemle. M.: fínanzielle Süchting, J.: Eiteman, D.K. -
Untemelunungs- Führung der Un- Finanzmanagement - Stonehill, A.T.: 
finanzienmg ternehmung Wiesbaden, 1980. Multinational 
Zürich, 1990. Bern, 1976. Schneider, D.: Business Finance 
Hahn, Q.: Finanz- Sandig, D.- Investition und 1979. 
wirtschaft Köhler R.: Finan- Finamzierung Shapiro, A.C.: 
München, 1975. zcn und Finan- Wiesbaden, 1989. Multinational Fi-München, 1975. 

zierung der Un- nancial Mana-
temelunung gement 
Stuttgart, 1979. Boston, 1982. 

Összefoglaló Higgins. R.C.: Financial Management 
irodalom Chicago, 1977. 

Weston, J. F. - Brigham, E. F.: Manegerial Finance 
Hinsdale, 1981. 

Hill, W.: Brevier der Unternehmungsfinanzierung 
Bem, 1971. 

Süchting, J.: Finanzmanagement 
Wiesbaden, 1980. 

Perridon, L. - Steiner, M.: Finanzwirtschaft der Unternehmung 
München, 1984. 

A vállalati tőkefinanszírozás ötvenes évektől napjainkig tartó modem irányzatában 

egyre erőteljesebben fogalmazódik meg az, hogy a tőkefinanszírozási elmélet a 

valósághoz közelálló segítséget nyújtson, a finanszírozási döntéshozatalhoz konkrét 

megoldási kulcsot adjon. Ennek szükségességét az indokolja, hogy a finanszírozási 

gyakorlat a mai napig egyszerű eljárásokkal és szabályokkal segített magán, ellen-

tétben a finanszírozás-elméleti kutatás mindig is igényes matematikai megoldásaival. 

Az üzleti világ mai szereplésnek is szüksége van olyan javított és kifejező esz-

közökre, amelyekkel megalapozott ítéletet hozhatnak a vállalat finanszírozási dön-

téseiben. 
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A fejlődési irányvonal jelenlegi szintjén nincs egyértelmű válasz arra, mi az adósság-

optimum és az hogyan határozható meg. Minden valószínűség szerint az elkövetkező 

években sem érik el a végcélt az optimális idegentőke arány kérdésről szóló elméleti 

fejtegetésekben. Azt' azonban nem szabad elfelejteni, hogy a tőkeköltség tételek a 

"Leverage Model" megtérülési és kockázati formulájával és a CAPM-mel értékes be-

tekintést adnak a pótlólagos idegen tőkefelvétel költség-megtérülés-kockázat össze-

függéseibe és segít következtetéseket levonni a vállalati idegen és részvénytőke 

arányát formáló tőkestruktúra kialakítás gyakorlatában. Tény az, hogy a CAPM-ből 

nyerhető ismeretek képezik a mai előrelépés legtermékenyebb alapját. Eljárástechnikai 

szempontból egyre jobban teijednek a szimulációs modellek és más, modem 

matematikai eszközökkel támogatott tervezési modellek. Jelenleg a gyakorlati alkal-

mazásban az első helyet foglalja el a szimulációs és érzékenységi elemzés a kockázati 

mértékek megvilágításához. Itt nagy a jelentősége a beruházás elemzés (projekt-

számítás) és a hosszú távú pénzügyi tervezés közötti kapcsolatnak. Rugalmasan 

használható a Hoffmann-La Roche által kifejlesztett "Capital Investment Decision 

Analysis System" (CIDAS) eljárás. 

Mivel az elmélet mindig csak egy jobb elmélettel helyettesíthető, a közeljövőben az 

várható, hogy az elméleti erőfeszítések és fáradozások növelni fogják a gyakorlat ne-

hézségeit, ugyanakkor a vállalati gyakorlat mindjobban igényli az elméletileg megala-

pozott ismereteket. A hatvanas években kidolgozott CAPM-t eredetileg a tőkepiacra 

fejlesztették ki, elvonatkoztatott keretfeltételek mellett, amelyeket a valós környezeti 

feltételekkel ütköztetve a hetvenes évek végén a modell empirikus tesztjeit élesen 

bírálták. A CAPM-mel kapcsolatos jelenlegi kutatások már elkezdték a modell 

javítását korlátozott tőkepiaci viszonyok mellett, ám az alaposabb leírás a jövőben 

várható. 

Az e helyen vázolt viszonyok egyaránt megilletik a nagy-, Ids- és középvállalatokat. 

Hála a szoftvercsomagok, a személyi számítógépek területén történő fejlesztésnek, 

amelyhez - jó esetben - szisztematikus beruházás-analízis is tartozik, ellenben még túl 

sok a megszokott, a hagyományos eszközök alkalmazása. 
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Az 1-2. táblázatban közlünk egy listát a finanszírozási-beruházási döntés eszköz-

tárából. 

1-2. táblázat: A finanszírozási-beruházási döntéshozatal kritikus pontjai és eszközei 

e feltétlenül figyelembe kell venni 
* lehetőség szerint kell figyelembe venni 
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Ami az elméleti kutatást illeti, arra érvényes, hogy a vállalat-finanszírozási ismereteket 

a jövőben valósághű gondolatokkal kell bővíteni. A vállalati tőkestruktúrát képező 

tőkekomponensek elmozdítása mögött általában beruházási folyamatok állnak. A be-

ruházási és a finanszírozási oldal között - a már említett - összeíüggéseken túlmenően 

növekszik a tökéletlen tőkepiacok, az infláció befolyásának figyelembe vétele ugyan-

úgy, mint a vállalat-magatartási aspektusok. 

Végül megemlítenénk egy olyan hiányzó láncszemet a vállalati tőkefinanszírozás 

területéről, amelynek kialakítása és leírása még várat magára. A különböző irányza-

tok tárgya a növekedésorientált vállalatok, illetve a növekedési perspektívát célul 

kitűző vállalati kör. Mind a négy említett irányzat finanszírozás-technikai eszköz-

tára vagy csak kiegészítő feltételek mellett, vagy egyáltalán nem alkalmazhatók 

vállalati krízishelyzetben. Az angolszász közgazdasági irodalomban léteznek azok az 

elméleti és módszertani ajánlások, amelyek "válságmenedzsment" néven egyre inkább 

közismertek, viszont magának a vállalati válságnak, a leépülésnek hiányzik a tőke-

finanszírozási alapja. A vállalati tőkefinanszírozás fejlődésében új helyzet állt elő 

azzal, hogy a vállalati válság koncepciójának kiépítése is felmerül a dinamikusam 

fejlődő vállalati növekedés finanszírozási implikációi mellett E hiányzó láncszem 

kidolgozása nemcsak elvileg kerül középpontba, hanem még jelentőségteljesebben 

gyakorlati szempontból - többek között gazdaságunkban is. 
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2. A vállalati növekedés tőkefinanszírozási koncepciója 

A vállalati növekedésnek számos jele van: beruházási és fejlesztési tevékenység, 

domináns szerep a termékpiacon, az ún. túlteijeszkedés miatt bekövetkező forgalom-

és forgótőke növekedés következményeként likviditási nehézség [Bennett, 1989.]. A 

vállalat könyvelésében a növekedés tényét az éves forgalmat kifejező számok mutat-

ják. Ellenben az értékesítés növekedésének ténye nem kezelhető csupán pénzügyi kér-

désként, mivel érinti a vállalati tervezést és politikát is: a növekedési célok össze-

egyeztetése a profitvárakozásokkal, a finanszírozási politikán keresztül az osztalékpo-

litikával, a produktív kapacitásokba irányuló beruházások növelésével stb. Az árbe-

vétel növelésére alapozott üzleti terv növekedést okoz az eszközökben, a profitban, 

az adósságban és a részvénytőkében. Ezt a növekedést nemcsak menedzselni, hanem 

finanszírozni is szükséges - hosszantartóan. Éppen ezért nem a rövid távú finanszíro-

zási igények kielégítése (szállítói hitel, váltóleszámítolás, faktoring és banki tótelek) 

kerül előtérbe, hanem a hosszabb távra szóló tőkeszerzési lehetőségek számbavétele: 

2-1. ábra: Vállalati tőkeszerzési lehetőségek 
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A vállalati növekedés fogalma alatt általában bizonyos mértékek, mint az üzleti for-

galom, a foglalkoztatottak vagy az értéktermelés (bruttó, nettó) változását értjük. 

Finanszírozási oldalról a vállalati növekedés mértékét a tőkeérték (vállalati érték) 

kategóriája jelenti. Megkülönböztethető az éves beszámoló szerint elszámolás és a 

pénzáram alapon történő számszerűsítés. Az elszámolási profit nagyságát több mérő-

számmal határozhatjuk meg, pl. kamat- és adófizetés előtti profittal, adózott profittal, 

a részvényegységre jutó profittal és a visszatartott profittal. A pénzáram alapon tör-

ténő számítás nem egységes, többféle módszer használatos. E helyen nem vállalko-

zunk arra, hogy állást foglaljunk valamelyik cash flow számítási módszer mellett, de 

két jellegzetességet kiemelünk. Az egyik az, hogy a számszerűsített pénzáram növek-

ményi (incrementális) bázison készüljön. A másik pedig az, hogy a pénzáram az üz-



letmenet-befektetés-fínanszírozás területeken bekövetkező hatásokat egyaránt szám-

szerüsítse. Azaz, ha a vizsgált időszakban változást (növekedést) tervezünk az üzlet-

menet-befektetés-finanszírozás területeken, akkor el kell készíteni a változás nélküli és 

a változással együtt értendő számításokat. A kettő különbözete a növekményi pénz-

áram. 

Ezek után a tőkeértéket az említett mértékek egy adott (tervezési vagy becslési) idő-

intervallum periódusofikénti diszkontált összege határozza meg. 

2.1. A vállalati növekedés típusai 

A vállalati növekedés három típusát különböztetjük meg: 

• A belső növekedés teljes mértékben külső források igénybe vétele nélkül érhető 

el, vagyis a finanszírozási források kizárólag a profitvisszatartásból származnak. 

• K fenntartható növekedés esetén a vállalati tőkeszerkezet változatlan marad úgy, 

hogy a társaság nem bocsát ki - nyilvánosan - új, pótlólagos részvényeket. Ez tehát 
kölcsöntőke 

olyan növekedés, amely új részvénytőke bevonása nélkül, a r é s z v é i i y t ő k e
 a r a n y 

megtartása mellett érhető el [Babcock, 1970.]. 

(Megjegyezzük azt, hogy e két növekedési típus a zárt részvénytársaságokra jellem-

ző.) 

• K finanszírozható növekedés a társaság olyan expanziós stratégiáját teszi lehető-

vé, amely kielégíti mind a tőkeszerző vállalat elvárásait, mind pedig a tőkejuttatók 

igényeit. Konkrétabban fogalmazva: e növekedés választása esetén olyan mértékű 

az értékesítési árbevétel növekedése, hogy teljesül a hitel kamatának kifizetése, a 

társasági adóteher kiegyenlítése, az osztalékfizetési elvárások kielégítése, a fizető-

képességi arány megtartása, valamint az önfinanszírozási arány biztosítása. Ez 

esetben a vállalati tőkestruktúra ügy változik, hogy az említett elvárások és igé-

nyek teljesüljenek. (Ezt a fajta növekedést nemcsak a zárt, hanem a nyilvános 

részvénytársaságok is választhatják. Ezt azért taijuk fontosnak kiemelni, mert a 

Társasági törvény - tervezetek szerinti módosítása -1998-tól különbséget tesz az 

36 



előbb közölt kétfajta részvénytársaság között. Ebből eredően szükségszerű a meg-

különböztetés finanszírozási szempontból is.) 

Amennyiben az aktuális növekedési ráta meghaladja a fenti növekedési rátákat, úgy a 

vállalkozás nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, s finanszírozói kapacitása 

felborul. 

2.2. A belső vállalati növekedés finanszírozási modellje 

A várható hozamokból számított tőkeérték változására épülő finanszírozási mo-

dell leírásához alapelveket és feltételeket kell lerögzíteni. Itt azt szeretnénk bemutatni, 

hogy két - az ún. szükséges és hatékony - alapelv rögzítése közül egy is elegendő a 

vállalati - kizárólag - belső finanszírozási forrásokból tervezett növekedési program 

létezéséhez. Olyan vállalati gazdasági modellben folytatjuk vizsgálódásainkat, mely 

szerint az elsődleges cél a részvényesek gazdagságának maximalizálása [Mlgrom -

Roberts, 1992.]. A döntéshozatali folyamatban a részvényesek érdekei meghatározó-

ak, ezért a vállalati növekedés egy olyan optimalizálási feladat, amelyben a vállalati 

érték (a részvényesek gazdagságának) maximalizálása a cél. 

A továbbiakban megpróbáljuk az általánosan elfogadott axiómák megoldáshalmazát 

úgy korlátozni, hogy végül is csak egy megoldás maradjon. Célunk ilyen elvek kifeje-

zése és leírása. Olyan alapelveket és feltételeket rögzítünk, amelyek közül egy elegen-

dő a vállalat növekedési programjának megvalósításához. Ehhez azonban definiálás! 

feladatokat kell elvégeznünk. 

2.2.1. Alkalmazott kategóriák és definíciók 

E helyen csak a belső növekedéssel foglalkozunk, mert olyan részvénytársaságot 

vizsgálunk, amelynek tőkeszerkezetében nincsen idegen forrás, azaz működését nem 

kölcsöntőkével, hanem visszatartott profittal finanszírozza. Fontosnak tartjuk még 

három fogalom meghatározását: 

• A növekedési stratégia a tőkeérték emelése a tervezési vagy becslési időinterval-

lum alatt. 
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• A növekedési program a beruházási és a finanszírozási programot, az osztalék 

kifizetéseket, valamint tőkeérték meghatározásához szükséges kamatrátákat ka-

rakterizálja. Nem szabad megfeledkeznünk arról a feltételezésről, hog}' ezen növe-

kedési program valamennyi változója a priori ismeretlen. Ebben különbözik a ha-

gyományos optimalizálási feladatként leírt növekedési modelltől, amelyben a ka-

matrátát ismertnek tételezzük [Heubes, 1991.]. A tőkepiaci teóriák eredményei, a 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) alapját képező tőkepiaci és értékpapír koc-

kázat-megtérülés egyenes (CML és SML), az Arbitrage Pricing Theory (APT) bi-

zonyítják azt, hogy a nyilvánosan jegyzett társaságoknál a kamatráták csak korlá-

tozó feltételezések mellett származtathatók [Copeland - Weston, 1992a.], ezért a 

nevezett modellek használata meglehetősen korlátozott. 

® A vállalati értéket a részvényeseknek fizetett osztalék diszkontálásával határozzuk 

meg. Ebben a klasszikus megközelítést követjük, mely szerint a vállalatnak köteles-

sége törekedni az optimális osztalékfizetési ráta elérésére a célból, hogy maximali-

zálja a vállalat értékét. Tehát a vállalati érték nem más, mint a jövőbeli osztalékok 

jelenértéke. (A számításhoz használatos formulák megtalálhatók: [Gordon -

Shapiro, 1956.]. Ezzel szemben a modem megközelítés az osztalékok irrelevanci-

áját foglalja magában, vagyis a vállalat értéke - közvetlenül - annak beruházási tel-

jesítményétől függ, és nem az osztalékpolitikájától [Miller - Modigliani, 1961.].) 

2.2.2. Növekedési stratégiák 

Amennyiben a növekedési stratégiát a vállalati értékek pozitív irányú alakulása 

befolyásolja, úgy a tervezési időhorizont különböző periódusaiban a részvényeseknek 

történő kifizetések növekvő tendenciát jeleznek. 

Ezt a következőképpen fejezzük ki (a pénzáram tételek a periódusok végén merülnek 

fel): 
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meghaladó tőkeérték növelése. A (2.1) egyenlettel egybevetve látjuk azt, hogy ez a 

növekedés csak pótlólagos tőke bevonásával lehetséges a t-edik periódusban. 

Van egy megválaszolatlan kérdésünk! Vajon, realizálható-e a kiválasztott növekedési 

stratégia? - Ez elsősorban attól függ, milyen beruházási és finanszírozási intézkedése-

ket valósít meg a cég a becsült időintervallumban, azaz a növekedési program teljesí-

tésétől függ. 

2.2.3. Növekedési program 

A növekedési program a tervezési időintervallumban a beruházási és finanszíro-

zási intézkedésekkel írható le. Ezen intézkedések fizetési áramai legkésőbb a T terve-

zési periódusban lezárulnak, vagyis az adott beruházás megtérül, valamint a finanszí-

rozási kötelezettségek teljesülnek. (Esetlegesen a tervezési időintervallumon túl kelet-

kező kifizetések egy külső kamatráta mellett történő diszkontálással figyelembe ve-

hető.) 
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Mivel az osztaléksor diszkontálásához szükséges kamatráta ismeretlen, egy adott nö-

vekedési stratégia megvalósítását célzó beruházási és finanszírozási program nem egy 

optimalizálási feladat megoldásából származik. A következő részben két olyan alapelv 

rögzítését javasoljuk, amely egy növekedési programot határoz meg, ezúttal már op-

timalizálási feladatként. 
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Mivel legkorábban az 1. periódus végén történik az osztalékfizetés és figyelembe 

vesszük azt, hog}' a T időszakban várható kifizetés után az összhozam (vagyon) nagy-



2.2.3.1. A növekedési program két alapelve 

Egy növekedési program realizálása megköveteli a likviditási feltételek, valamint 

külön korlátok figyelembe vételét. Az I alapelv megköveteli az (x, d, i) keresett nö-

vekedési program szükséges feltételeinek teljesítését. 

/. alapelv: (x, d, i) teljesíti a (2.1) - (2.5) feltételeket az 
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AII. alapelv egy hatékonysági követelmény, amely megköveteli az it kamatrátával 

meghatározott vállalati érték maximalizálását. Mivel it ebben az esetben a í-edik peri-

ódus marginális megtérülése, ez a II. alapelv megfelel a bizonyosság és a tőkepiac 

arbitrage-szabadság feltételeinek. (Ez az ún. Fisher eset, amikor a tőkekihelyezési és 

tőkefelvételi kamatráta megegyezik [Ulbert, 1992.], ezáltal biztosított a d mértékű 

kifizetés. Ebben az összefüggésben a bizonyosság a jövő pontos ismeretét jelenti, ahol 

a várakozások pontosan realizálódnak, ahol tökéletes piac van, s amelyben mindenkire 

érvényes konstans kamatráta érvényesül.) 

II. alapelv: x maximalizálja a kezdeti tőkeértéket, azaz s optimális megoldás a 

formulából adódik. 

Ezzel a két alapelvvel megfogalmaztuk a jövőbeni növekedési program korlátjait. Is-

mét felmerül egy eddig megválaszolatlan kérdés! Vajon nincs-e ellentmondásban egy-

mással az I. és a II. alapelv? - Erre a kérdésre csak a következő kondíciók érvényesü-

lése esetén válaszolhatunk tagadással. 



A fent megnevezett feltevések közül egy feltétel megsértése nem jelenti azt, hogy az 

elképzelt növekedési koncepciót teljesen fel keli adni Például: a K3 nem teljesül, mert 

a korlátlanul rendelkezésre álló forrás felvétele iB kamatrátával nem lehetséges (mert 

olyan magas), így a finanszírozási intézkedés (hitelfelvétel) a priori kizárt. Eltekintve a 

tökéletes tőkepiac irreális esetétől, a határmegtérülés a priori ismeretlen. Az sem zár-

ható ki magas növekedési rátánál, hogy egyes gt növekedési ráta nagyobb, mint a 

megfelelő it határmegtérülés és az egyes dt kifizetés negatív. Ez esetben a növekedési 

stratégia realizálható lenne pótlólagos saját tőke bevonásával, de ezt a priori kizártuk. 

Ekkor vagy a (2.1)-(2.5) feltételekre tekintettel vagyunk, vagy a növekedési ráta 

olyan szintre redukálódik, amelynél minden kifizetés nem negatív. 
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KI: Az et (x) minden t = 0,...,/'-re konkáv. Ez pedig azt jelenti, hogy a beruházá-

si intézkedések csak csökkenő vagy konstans határhaszonnal és a finanszírozá-

si intézkedések csak növekvő, vagy konstans határköltséggel engedhetők meg. 

K2: Az X konvex feltétel kizárj a a nem egész számú alternatívákat, illetve a fix 

költség ugrásokat. 

K3: Minden időpontban (t = 0,..., T -1 ) lehetőség van egyperiódusú futamidővel 

korlátlan forrásmennyiséget iA kamatrátával kihelyezni, illetve iB kamatrátá-

val felvenni. (Ez az ún. Hirshleifer eset, vagyis az iB hitelfelvételi kamatláb 

meghaladja az iA befektetési kamatlábat [Ulbert, 1992.].) Tehát a források 

időbeni transzferálásával kiigazítható a jelenbeli és a jövőbeli fogyasztás vagy 

megtakarítás. 



2.2.4. Növekedési stratégia a bizonytalan elvárások esetére 

A fenti megfontolások átültethetek a bizonytalan elvárások esetére is. A döntési 

fa segítségével a gazdasági környezet alakulása (változatok) végül is sok állapottal 

jellemezhető. A döntési fa a lehetséges állapotok bekövetkezési valószínűségének 

vektort. Ezek szerint egy g növekedési stratégia meghatározható, mégpedig aszerint, 

ahogy változik a tőkeérték minden lehetséges környezeti változatnál. Minden perió-

dusban annyi tőkeérték-változat adódhat, ahány a lehetséges állapotok száma. (A 2-2. 

ábra szerint a növekedési rátát a kamatráta indikálja.) Ezzel a növekedési stratégia a 

prognosztizált gazdasági fejlődéshez illeszthető. 
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A közölt fejtegetések bemutatták, hogyan realizálható a belső vállalati növekedésre 

alapozott vállalati érték megfelelő beruházási és finanszírozási döntésekkel. A bemu-

tatott finanszírozási modell a keresett növekedési program szükséges és hatékony 

alapelvére épít. Ezzel nemcsak ezen alapelveknek megfelelő beruházási és finanszíro-

zási program, az osztalékfizetés és a vállalati érték, hanem a vállalati érték közléséhez 

szükséges kamatráták, mint endogén modellváltozók is nyerhetők. 
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A magas növekedési ráta követelménye ahhoz vezet, hogy a kívánt növekedés csak 

pótlólagos saját tőke bevonásával realizálható. Ezt a lehetőséget eleve kizártuk, ezért 

vagy a közölt feltételekre tekintettel kell lenni, vagy pedig a növekedési rátát kell 

csökkenteni, amíg valamennyi kifizetés nem negatív. 

2.3. A belső és a fenntartható vállalati növekedés összefüggései 

Gazdaságunkban az 1995/96. évi társaságiadó-törvény szerint a reál- és pénz-

ügyi. befektetéseket, a fejlesztéseket nem terheli külön kiegészítő adó akkor, ha a vál-

lalkozó profitját nem veszi Id a társaságból, hanem ezzel az összeggel növeli az ered-

ménytartalékot. Ebből az eredménytartalékból megvalósított jegyzett tőke növelés is 

mentes a kiegészítő adó alól Ez az eljárás részvénytársaságnál az ún. intem rész-

vénytőke növelés. Előnye az új részvénykibocsátással járó extern részvénytőke növe-

léssel (nyílt rt.) szemben többek között az, hogy a kibocsátás, a meghirdetés és az 

eladás idő- és költségigényes, s többnyire a társaság nem kíván új részvényes tábort 

kialakítani. E tények miatt tartjuk szükségesnek azt, hogy a belső forrásból történő 

növekedés összefüggéseire rávilágítsunk. 

A közgyűlés által meghatározott osztalék mértéke sajátosan kapcsolódik az érdekösz-

szefiiggések hálójába. Elsősorban az osztalék kifizetése a tőkenövelésre szánt vissza-

tartott profitot csökkenti, ugyanakkor a rendszeresen elfogadható mértékű osztalékfi-

zetés növeli a jövőbeni forrásszerzés lehetőségeit, mellyel a részvényesek sokat érő 

bizalmát lehet megszerezni vagy megtartani. Másodsorban az igazgatótanács, a köz-

gyűlés érdeke inkább a profit visszatartásához fűződik a pénzügyi biztonság és rugal-

masság céljából így a nettó profitból az osztalék mintegy "osztozkodik" a tőkenöve-

lésre, az újra beruházásokra szánt forrásokkal. 

2.3.1o A fenntartható növekedés 

Az adózott profit (NP = Net Profit) két ága az osztalékfizetési ráta {d = 

Dividend Payout) ismeretében meghatározható. 

Az éves osztalék nagysága: NP • d. 

Az éves visszatartott profit nagysága: NP • (l - d) - NP • b 
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1 Szinonimaként használjuk a saját tőke-arányos nettó profit és a részvénytőke-arányos nettó profit, 
ugyanúgy a saját tőke-arányos megtérülés és a részvénytőke-arányos megtérülés kifejezéseket. 
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Például: 
ROE = T-m-L = 2-0,05-2 = 0,2 => 20 % 

Vagyis, ha a vállalat birtokában levő eszközökre kétszer annyi értékesítés jut és ennek 

az értékesítési árbevételnek csak 1/20-nyi része adózott profit, valamint az össztőke 

fele kölcsöntőke, akkor a ROE 20 %-os. Tehát a három tényező növekedése a ROE-1 

növeli, ezáltal a saját tőke is emelkedik.. A ROE-t befolyásoló tényezők közül a finan-

ahol G = a fenntartható növekedés rátája (Sustainable Growth), 

T - eszközarányos értékesítés (Assets Turnover), 

m = nettó profithányad (Margin on Sales), 

L = finanszírozási áttétel (Financial Gearing), 

b = profit visszatartási ráta (Retention Rate). 

Például: 

G = 2-0,05-2-0,6 = 0,12 =>12 % 

Most már tudjuk azt is, hogy ezt a 12 %-os növekedési rátát milyen tényezők befo-

lyásolják. Az eszközarányos értékesítés (7) a társaság birtokában levő összes eszköz 

hatékonyságát mutatja. A nettó profithányad (m) azt jelzi, hogy a cég az árbevétel 

mekkora részét fordíthatja osztalék kifizetésére, tőketörlesztésre vagy új befektetésre. 

(A példa szerint az értékesítési árbevételből a cég megtarthatott és felhasználhatott 5 

%-ot az összes működési költség, a kamat és az adók levonása után.) A finanszírozd-
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Amikor pedig a G növekedési rátát kiszámoljuk, akkor azt feltételezzük - határozatlan 

időre -, hogy a tőkestruktúra változatlan. Innen ered a fenntartható növekedés rátája 

elnevezés [Babcock, 1970.], mivel a társaság azon növekedési rátája, amelyet 

extern részvénytőke növelése nélkül ér el, miközben változatlan marad a tőke-

struktúrája. 

A fenntartható növekedés rátája egyszerűen a ROE és a b segítségével meghatároz-

ható: 



si áttétel (L) a finanszírozási döntéshozatal kulcstényezője. A profit visszatartási ráta 

(b) visszatükrözi a nettó profitból a belső (önfinanszírozás mértékét. 

Tovább boncolgatva a fenntartható növekedési ráta összetevőit, felírhatjuk a követke-

zőket is: 

ahol EBIT = kamat- és adófizetés előtti profit (Earnings before interest 

and Taxes, a jelenleg érvényes hazai eredménykimutatás sze-

rint ez az üzleti tevékenység eredménye), 

Ez esetben az eszközhatékonyságot nettó profit helyett a működési profittal (.EBIT-

tel) mérjük, mivel a ROA funkciója az eszközök profittermelő képességénele, s nem a 

kölcsöntőke finanszírozás költségének - nevezetesen a kamat mértékének - megálla-

pítása, így a kamat- és adófizetés előtti bázison folytatjuk vizsgálódásainkat. Ameny-

nyiben a részvénytársaság nem tervez új részvénykibocsátást, sőt óvakodik egy új 

részvényes tábor kialakulásától, de növekedést tervez, úgy a (2.12)-(2.13)-ban meg-

adott tényezők növelésére kényszerül. Mivel a vállalatnak fontos átfogóan gondol-

kodni saját növekedéséről azért, hogy az finanszírozható legyen, a pénzügyi tervezés 

időszakában hasznos paraméter a fenntartható növekedés rátája. A megtervezett ex-

panziós programnak ugyanis eleget kell tenni finanszírozási követelményeknek. 

Nevezetesen: 

® az adóteher kifizetése, 

® a meglevő tőkestruktúrában szereplő kölcsöntőke kamatának fizeté-

se, 

(2.13) 
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« az osztalékfizetési kötelezettség teljesítése, 

© adott mértékű önfinanszírozási arány elérése, 

© a vállalat által fenntartani kívánt fizetőképességi arány. 

Ha a 2-3. ábrában bemutatott felbontást szemügyre vesszük, akkor a finanszírozási 

követelményeknek való megfelelés mellett azt is megvizsgálhatjuk, hogy a különböző 

tevékenységi-gazdálkodási területek miként befolyásolják a fenntartható növekedés 

rátáját [Pricer, 1993. módosítva]: 

2-3. ábra: A fenntartható növekedési ráta befolyásoló tényezői 

A 2-3. ábra jelöléseinek magyarázata: 

F = fedezet, 

S = értékesítési árbevétel (Sales), 
F 
— = fedezeti hányad (Contribution Margin), s 
EBIT = kamat- és adófizetés előtti profit (Earnings before Interest 

and Taxes), 

A = összes eszköz (Assets), 

EBT = adófizetés előtti profit (Earnings before Taxes), 

E = részvénytőke (Equity), 

NP = nettó profit (Net Profit), 

d = osztalékfizetési ráta (Dividend Payout), 

b = profit visszatartási ráta (Retention Rate). 

A fentiek szerint a fenntartható növekedési rátára befolyást gyakorló tényezőket 

számszerűsíteni tudjuk. Ha jól belegondolunk, akkor az egyes tevékenységi-

gazdálkodási területek hatásai is kimutathatók, vagy éppen fordítva, ha megtervezzük 
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a növekedési rátát, akkor ebből levezethetők a tevékenységi-gazdálkodási területekre 

vonatkoztatott reális alternatívák és még érzékenységi vizsgálatot is végezhetünk. 

Ez a növekedési ráta azonban nemcsak pénzügyi tervezésiparaméter, hanem a pénz-

ügyi elemzésnél is jól használható. Megítélhetjük a vizsgált időszak üzletmenetének 

eredményéi (fedezeti és működési hányad, adózási hatás, az eszközök árbevétel gene-

ráló képességét), az eszközökbe fektetett tőke megtérülését {ROA), a finanszírozási 

cash flow alakulását (kamat- és osztalékfizetés mértéke, a részvénytőke emelkedett 
A 

vagy csökkent az össztőkén belül <=> —). Mindezt elvégezhetjük idősoros és ke-

resztmetszeti elemzés keretében, amelyhez vállalati mérleg- és eredményldmutatásra 

van szükségünk. 

A fenntartható növekedés rátáját meghatározhatjuk a következő évre is [Ross -

Westerfield, 1988a. és 1988c.]. 

A feltételek az alábbiak: 

1. A vállalat eszközeinek növekedése arányos az értékesítési árbevétel emelkedésével. 

A növekedés ténye ugyanis pótlólagos eszközbevonást igényel. 

2. A. nettó profit az értékesítési árbevétel konstans aránya. 

3. Adottnak tekintjük a vállalat osztalékfizetési politikáját és tőkestruktúráját. 

4. A vállalat nem változtatja meg kintlevő részvényeinek számát, vagyis nincsen 

extern részvénytőke növelés. 

Azt a növekedési rátát határozzuk meg, amely konzisztens az előző feltételekkel. A 

meghatározás a következő változókkal történik: 
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Tehát a részvénytőke arányos megtérülés (ROE) és a. profit visszatartási ráta (b) isme-
retében évről évre kiszámíthatjuk a fenntartható növekedés rátáját (Gs). 

Ha az értékesítési árbevétel növekedési rátája nagyobb, mint a fenntartható növekedés 

rátája, akkor a vállalat kénytelen csökkentem az osztalékfizetést (d), emelni a nettó 

profithányadot (m), növelni a finanszírozási áttételt (L) és eszközintenzitást { t ) , 

vagy pedig új részvénytőke bevonására kényszerül. Külső finanszírozási igény lép fel. 

2.3„2o A külső finanszírozási Igémy és arány meghatározása 

A külső finanszírozási alapok nagyságát (EFN) - az előző pontban közölt fel-

tételek mellett - az adja meg, mennyivel haladja meg az eszköznövekmény a vissza-

tartott profit növekményét: 
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Ha a társaság továbbra sem akar új részvényt kibocsátani, akkor a járható út a (2.14)-

ben meghatározott pótlólagos tőkeszükséglet (EFN) kölcsöntőke formájában bevonni. 

A (2.15) egyenlet arra ad választ, mekkora külső finanszírozási alapra van szükség az 

értékesítési árbevétel növekmény arányában. Egyszerűbben fogalmazva: a külső fi-

nanszírozás arányát adja meg. 

Például: 
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I. alternatíva II. alternatíva 

Azt látjuk, hogy ha az értékesítési árbevétel növekedési rátája évente 5 %-os, akkor a 

külső finanszírozási igény -1,91 MFt, a külső finanszírozási arány -76,4 %-os. Ez pe-

dig azt jelenti, hogy a vállalatnak forrástöbblete van, amelyet pl. meglevő adósságának 

törlesztésére használhat, az osztalékfizetés mértékét emelheti vagy beruházást eszkö-

zölhet likvid eszközökbe. Ellenben 10 %-os növekedési rátánál a külső finanszírozási 

igény 0,38 MFt, a külső finanszírozási arány 7,6 %-os, vagyis külső alapok igénybe 

vétele szükséges. A társaság ideiglenes forrásbevonásra és/vagy új részvénykibocsá-

tásra kényszerül. 

Itt mindenképpen kihangsúlyozzuk azt, hogy érdemes külön mérlegelni azt a váltás-

pontot, amikor is a külső finanszírozási arány (.PEFR) előjelet vált és ezzel párhuza-

mosan a külső finanszírozási alapok {EFN) többletéből hiány lesz. 

A váltáspontban a EFN= 0, azaz 
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A (2.16)-ban meghatározott érték az a maximális növekedési arány, amelyet a társa-

ság a külső források igénybevétele nélkül érhet el. Ez a belső növekedési ráta, ame-

lyet a vállalat kizárólag belső finanszírozási források igénybe vételével, azaz belső 

részvénytőke növeléssel ér el. Tehát az eszközarányos megtérülés (ROA) és a profit 

visszatartási ráta (b) ismeretében meghatározhatjuk a vállalat belső növekedési rátáját. 

A fenntartható és belső növekedés rátája jelentős és hasznos indikátora a pénzügyi 

tervezésnek, elemzésnek és ellenőrzésnek. A pénzügyi tervezés során ez a ráta segéd-

eszköz a tervezett mérleg és eredménykimutatás elkészítéséhez és erre alapozva meg-

könnyíti a cash flow és a fund flow tervezését is. A pénzügyi elemzésnél pedig azért 

célszerű használni, mert a növekedési ráta befolyásoló tényezői ismeretében gyorsan 

felismerhetők a cég erős és gyenge pontjai. Vállalati átvilágításnál az elemzők köny-

nyen felismerhetik, hogy a probléma a hatékonysággal vagy a jövedelmezőséggel van, 

vagy éppen a folyó expanziós program nincsen összhangban a finanszírozók igényei-
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vei. Pénzügyi ellenőrzésnél a közölt alapösszefüggések jelzik számunkra a finanszíro-

zási szűk keresztmetszeteket és azt, hogy a vállalati éves beszámoló melyik részét 

tanulmányozzák át. Például, ha azt látjuk, hogy a hatékonysággal ROA^ van a 

baj, akkor szemügyre kell vennünk az aktíva számlákat és meg kell keresnünk a mér-

leg különbözeteket. Egy másik példa: ha a fenntartható növekedés rátáját közvetlenül 

befolyásoló ROE összetevőit vizsgáljuk, és azt látjuk, hogy a ROA mutató és az 

összes eszköz A_ j a r- a | í ö z ö t t nagy a különbség, akkor arra következtethetünk, 
részvénytőke \EJ 

hogy a vállalat kisebb részét finanszírozták saját tőkével, azaz jelentős a kölcsöntőke 

(D) aránya. Ez pedig felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel kell lenni a vállalat fi-

zetőképességére, illetve a finanszírozási függetlenség vállalat által fenntartandó foká-

ra. Ellenőrizhetjük azt is, vajon az értékesítési árbevétel növelése igényel a produktív 

kapacitásokba irányuló beruházást vagy pedig nem. 

Végül pedig megemlítenénk még egy praktikus lehetőséget. A fenntartható növekedé-

si ráta és az azt meghaladó növekedési ütemet finanszírozó külső alapok mennyiségé-

nek (EFN) és arányának (PEFR) meghatározása az üzleti terv készítésénél a hitelké-

relem megalapozását szolgálhatja. 

A külső finanszírozási igény és arány alkalmas az üzleti vállalkozás rövid távon be-

következő finanszírozási igényének előrejelzésére. E két mérőszám segíti behatárolni 

a cég finanszírozói kapacitását. Ezután mindenképpen mérlegelni kell azt, hogy milyen 

feltételei vannak az ideiglenes és tartós tőkebevonásnak, azaz kötvényt vagy részvényt 

bocsásson-e ki a társaság (1. függelék). 

A felsorolt példák is bizonyítják a fenntartható növekedésre, a vállalati jövedelme-

zőségre és finanszírozásra vonatkozó elvárások közötti összhang megteremtését. Ezt 

nem nélkülözhetjük a pénzügyi tervezés-elemzés-ellenőrzés fázisaiban. Az itt közölt 

levezetések és összefüggések megteremtik a közvetlen interakciót a fázisok között, 

ezért könnyen beépíthetők a meglevő üzleti és pénzügyi modulokba. Mindez számító-

gépes háttérrel gyorsan megvalósítható és elősegíti a pénzügyi döntések megalapozá-

sát. 
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2.4. A finanszirozható vállalati növekedés összefüggései 

Az üzleti világ szereplőinek igénye van olyan javított és kifejező technikai esz-

közökre, amelyekkel megalapozott ítéletet hozhatnak a vállalat finanszírozási dönté-

seiben. E technikai eszköztárból kiemelünk három olyan "eredeti kelléket", amelyek 

"finomított", módosított változatai alkalmazhatók gazdaságunkban - nem feleslegesen. 

A három eredeti koncepció a következő: 

C A tőkeköltség tételek [Miller - Modigliani, 1958., 1963.]. 

(Korábban közöltük az 1.3.2. pontban). 

C A részvényesek megtérülését maximalizáló döntési koncepció [Fruhan, 1979.]. 

• A fenntartható vállalati növekedés elve és kvantifikálása [Babcock, 1970.]. 

(A közreadott 2.3.1. pont szerint.) 

E koncepciók módosításához az alábbi lépéseket tesszük meg: 

1.) Megkeressük a részvényesek megtérülését maximalizáló vállalati tőkestruktúrát. 

2.) Az előző levezetés analógiájára származtatható a fenntartható vállalati növekedési 

ráta azon mértékét, amely szintén a részvényesek megtérülését maximalizálja. 

3.) Összegyűjtjük a finanszírozható vállalati növekedési ráta komponenseit. 

Az itt közölt elemzés, az egymásra épülő és egymásból következő levezetés olyan 

részvénytársaságra vonatkozik, amely a növekedési pálya olyan szakaszába ért, ami 

megállásra és a "hogyan tovább?" kérdés megválaszolására kényszeríti. 
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2.4.1. A részvényesek megtérülését maximalizáló tőkestruktúra 

Az alapvető mérlegegyezőség szerint az össztőke megegyezik a vállalat 

eszközeinek (A = Assets) értékével: D + E = A. így a súlyozott tőkeköltség 

megegyezik az eszközök költségével. Mivel minden egyes forrás megszerzése 

költséggel jár, minden egyes befektetett tőkeadaggal szemben megtérülési 

követelményt kell felállítani. A tőkeköltség ezért nem más, mint az a minimális 

megtérülési követelmény, amelyet a tőkeszerző feltétlenül elvár, mivel a hitelező és a 

részvényes igényét ki kell elégítem. A tőkeszerző ezt az elvárást a birtokában levő 

eszközei (A) megtérülésével tudja teljesíteni. Számára a költség = megtérülés (k = r) 

egyezőség alapvető és szükségszerű feltétel. Az 1.3.2. pontban ismertetett négy 

egyenlet a vállalati tőkefinanszírozás modern irányzatának sarokkövei, amelyek a 
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A menedzsmentnek azonban nemcsak megfelelő finanszírozási alapok után kell nézni, 

hanem figyelembe kell venni a növekedésre, a jövedelmezőségre és a finanszírozásra 

vonatkozó elvárások közötti összhang megteremtését. Például a külső tőkealapok 

bevonása könnyen vezethet a pénzügyi függetlenség elvesztéséhez, megrendülhet a 

likviditási pozíció, mert nem történt meg a profitvárakozások és az osztalékpolitika 

számításba vétele. E példa is igazolja, hogy fel kell tárni és vizsgáim kell a növekedés 

és az azt finanszírozni képes vállalati megtérülés közötti összefüggéseket. A 

növekedési ráta és az azt finanszírozni képes megtérülési arány közötti kapcsolatot a 

következő változókkal fejezzük ki [Vanlommel, 1993. módosítva]: 
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(2.22) 

A (2.22) egyenlet számlálójában az adózott hozam szerepel, amikoris az eszközökön 

nyert globális megtérülési rátából levonjuk az osztalék és a kamat nagyságát, 

természetesen ügyelve az adókorrekcióra. A nevezőben pedig az adott esetben 

fenntartani kívánt fizetőképességi arány (e) és az önfinanszírozási arány (5) szorzata 
szerepel. Ez azt jelenti, hogy ha az aktuális növekedési ráta meghaladja a G j 

finanszírozható növekedési rátát, akkor vállalkozásunk nem tud eleget tenni fizetési 

kötelezettségeinek, pénzügyi biztonsága és önfinanszírozói kapacitása számára 

kedvezőtlenre fordul. 

Gazdaságunkban is léteznek olyan társas vállalkozások, amelyek rövid idő alatt gyors 

növekedésnek indultak, majd azt tapasztalták, hogy ez a gyors növekedés, amely a 

megnövelt forgalomban vagy a piaci részesedésben jelentkezett, s nem fizetődött meg 

a haszonban. A vállalatoknak újra át kell gondolni alapvető működésüket, mielőtt 

azzal foglalkoznának, hogy mennyi bevételre számíthatnak expanzió révén. A 

növekedés minden áron való elérése ugyanolyan félrevezető lehet, mint amilyen jó 

szándékból ered: a menedzsment olyan megszállottan törekszik az értékesítés 

fokozására, hogy elhanyagolja a fenntartható növekedésre, a vállalati 

jövedelmezőségre és a finanszírozásra vonatkozó elvárások közötti összhang 

megteremtését A belső és a fenntartható, valamint a finanszírozható növekedésen 

tartott vigyázó tekintet megakadályozza azt, hogy az expanziós programok 

ámokfutókká váljanak. 
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3. A vállalati válság tőkefinanszírozási koncepciója 

3.1. A válság leírása, jelzései 

A vállalati gazdaságtanban - más diszciplínákkal ellentétben (pl. orvosi, szo-

ciológiai) - nem létezik optimista krízisfogalom, csak a pesszimista felfogásával 

találkozunk, amelyben túlnyomórészt az esszenciális érték fenyegetéséről van szó, s 

mint egy ensúlyzavar lép fel adott gazdasági relációban. Az újabb szakirodalomban a 

vállalati krízis nem tervezett folyamat, ami speciális, túlélési célok realizálása nélkül a 

vállalat fennmaradását veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. 

A krízisről szóló vállalatgazdasági vita első csúcspontját a húszas években érte el [Le 

Coutre, 1926., Fleege-Althoff, 1930.]. Azóta áttekinthetetlenül sok munka kelet-

kezett, ami megragadja a vállalati krízist [Krystek, 1987., Hasitschka, 1988.]. Ennek 

megfelelően a fogalmi meghatározás is sokféle. 

E helyen a vizsgálat tárgya Witte [1981.] által megadott ismertetőjel-katalógus és 

Krystek krízis definícióját vesszük alapul: 

(1.) A döntési egység céljait veszély fenyegeti. 

(2.) A döntés lezárásáig a reakcióidő korlátozott. 

(3.) A veszély kimenete determinálatlan. 

Krystek vállalati krízisfogalma összefoglalva: 

"A vállalati válság korlátozott (idő)tartamú tervezetlen és akaratlan folyamat, valamint 

befolyásolhatósága ambivalens kimenetű. Ebben a helyzetben a vállalat fennmaradása 

szubsztanciálisan és tartósan veszélyben van, vagy lehetetlenné válik további 

működése." 

Witte kiemeli a szituáció pótlólagosan keletkező idő- és döntési kényszerét, Krystek a 

krízis folyamat-karakterét domborítja ki és a vállalati krízis minden egyes stádiumának 

függvényében szemléli az idő- és döntési kényszert. E folyamat események lánco-

lataként ragadható meg, amelyet formális szempontból 3 csomópont bizonyít: kezdet, 
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fordulópont és vég. A krízislefutás szemléltetésénél a képzett típusokat e tétellel újra 

megragadjuk. 

A krízis azonosítása, illetve a különböző fázisai az ún. indikátorok segítségével nyo-

mon követhetők. Az indikátorok a cég gazdasági helyzetének kvantitatív és kvalitatív 

aspektusain keresztül minden információ további vizsgálatának alakulásában (statikus 

és dinamikus szempontból) kirajzolódnak. 

Az indikátorok alapjában véve, mint "tényezők" és "jelek" különböztethetők meg: a 

tényező-indikátorok egyértelmű információs tartalmat hordoznak, amelyek biztos 

kifejezése a gazdasági helyzetnek. A jelzés-indikátorok abban különböznek, hogy 

homályos információtartalmúak, ami a bizonytalanság (és kockázat) kifejezése. Ansoff 

szerint a jelzéseken belül megkülönböztethető az ún. "erős jelzés" és a "gyenge 

jelzés". A "gyenge jelek" rosszul strukturált információk, amelyeknek több inter-

pretációs lehetősége van és a fogadót ebben a stádiumban magas ignorancia terheli. 

Ezek magukban foglalnak olyan bizonytalanságokat, amelyek felismerése stratégiai 

jelentőségű, ezeket az információkat megfelelően kell értékelni és feldolgozni. Az 

"erős" jelzéseknek konkrét információtartalmuk van, amely kockázatnál gyakran 

jelentkezik. 

3.2. A válság fázisai 

A vállalati krízis különböző típusainak szemléltetésénél a krízis mélysége szerint 

differenciálunk. Két fő fázis, együttesen négy alfázissal különböztethető meg. A fő 

fázis a potenciális és a reális krízis stádiumának megkülönböztetése. A potenciális 

krízis alfázisa az imaginábilis és fenyegető krízis, a reális krízis alfázisa a látens és a 

kifejlett krízis. A 3-1. ábra szemlélteti az egyes fázisokat. 
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3-1. ábra: A vállalati válság fázisa 

Minden alfázis egy specifikus krízisnívót ábrázol. A krízisnívó magasságával 

emelkedik a vállalat egzisztenciájának fenyegetettség! foka. Itt ezen krízisfázis lefutása 

többnyire folytonos, amelynél a konkrét fázis az átmeneti területeken nem pontosan 

határolható körül. Konkrét esetben lehetséges az, hogy több krízisfázis átugorható. A 

3-2. ábra bemutatja a krízis lefutását és annak a vállalat egzisztenciájára történő 

hatását. 

3-2. ábra: A vállalati krízis ideáltipikus lefutása és annak a vállalat egziszten-

ciájára ható befolyása 
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Egy generális krízisfolyamat kezdete az imaginábilis, azaz a felléphető (elképzelhető) 

krízis. A felléphetőség a nem reális, de lehetséges, illetve a valószínű veszély-

szituációból ered, ami a belső gyengeség és/vagy a külső fenyegetés létéből kelet-

kezik. A fenyegető krízis stádiuma különbözik ettől az állapottól bizonyos belső vagy 

külső események bekövetkezésével, ami a vállalat fejlődésében diszkontinuitáshoz 

vezet, és amely egy vagy több túlélési cél elérését akut módon fenyegetheti. A látens 

krízis azzal jelölhető, hogy egy vagy több túlélési cél nem érhető el, ez még szubjek-

tíven nem vehető észre és ezzel a krízis még elrejthető. A kifejlett krízis stádiuma az 

egyetlen, amelyben a tényezők (pl. az eladósodottság, fizetésképtelenség) egy-

értelműen azonosíthatók. (A többi fázisok mind "gyenge", mind "erős" jelzéseket 

mutatnak, ahol is a jelzés erőssége és száma a válságnívó emelkedésével növekszik.) 

A krízisfolyamat - döntési szempontból - 3 csomóponttal - amint a korábbiakban em-

lítettük - írható le: kezdőpont, fordulópont, végpont. Hangsúlyozzuk azt, hogy e 

pontok nem objektív mértékek, hanem a krízis aktorok, mint résztvevők, szubjektív 

észlelésével határozhatók meg. 

A kezdőpont (A) a vállalat kiindulási helyzete. A kezdőponttól a fordulópontig (B) 

tartó fázis az elsődleges vállalati célok növekvő fenyegetésével jelölhető. A for-

dulópont döntési szituációt jelent. A fordulóponttól a végpontig (C) tartó fázis a 

résztvevők érvényesítési aktivitásával és az érintettek reakcióival jellemezhető és a 

döntési szituációban elvezet a még determinálatlan végponthoz. Ez sikeres üzletme-

netnél a csekélyebb fenyegetés nívóján fekszik, míg sikertelen üzletmenetnél egy új 

döntési szituáció a nagyobb fenyegetés szintjén található. A fenyegetés kontinuitása 

korlátozható a vállalati (túlélési) célok sikeres teljesítésekor és végérvényesen lezárul 

a vállalat felszámolásával. A 3-3. ábrán szemléltetjük az alapmodellt [Krystek, 1987. 

11. Krystekkel ellentétben az ordináta tengelyen nem a túlélési esélyeket, hanem a 

fenyegetés mértékét jelöljük]. 
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3-3. ábra: A vállalati krízis alapmodellje 

A vállalati krízis stádiumok operacionalizálására az alapot a vállalat-gazdasági fázis-

modellek képezik [Britt, 1973., Krystek, 1980. Röthig, 1976.]. Itt a célunk számos 

elméleti és empirikus krízis-stádium összegzése úgy, hogy azok a krízis mélysége 

szempontjából világosan megkülönböztethetők legyenek. 

3.2.1. A látens krízis 

Minden fázismodell kiinduló helyzete a vállalat normálisan folyó üzleti 

tevékenysége, azaz a "nincsen krízis" szakasza, de egy lehetséges krízis fenyegetésből 

indul ki a "normál állapotban". Ezt a szemléletmódot kell követni és nem azt, hogy a 

krízisfolyamat kezdetét a "krízis okok" megjelenésével jelöljük. Ha a krízis látens, 

csak akkor lehetséges észlelése korai előrejelző rendszerrel. E krízisfolyamat for-

dulópontjánál a vállalati vezetés számára eldöntendő, vajon a vállalat válságban van-e 

és megfelelő intézkedéseket be kellene-e vezetni a krízis elhárításához vagy a 

megelőzéséhez. Amennyiben a bevezetett intézkedések sikeresek, úgy a vállalat újra 

eléri a normálisan folyó üzleti tevékenység stádiumát. A bevezetett intézkedések ku-

darcánál a krízis tovább mélyül, s egy új stádiumba jut. 
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3.2.2. A kifejlett krízis 

A kifejlett krízis legvilágosabb megkülönböztető jele a látens krízistől az, hogy 

ezeket nemcsak a vállalat, hanem más érdekelt csoportok is felismerik. A kifejlett 

krízis egyértelmű jele a vállalati hozam visszaesése. Az, hogy ez a visszaesés belső 

intézkedésekkel nem kompenzálható, két lényeges okra vezethető vissza. Egyrészt a 

vállalat már megelőző látens krízistől legyengült, másrészt pedig a krízis Idteijedése 

olyan nagy, hogy a fellépő veszteség észrevétlen kompenzációja már nem lehetséges. 

A fordulóponton, mint "akut" krízisben a vállalati vezetés azon döntés előtt áll, milyen 

intézkedéseket foganatosítson a krízis legyőzéséhez. Ebben a fázisban a növekvő 

fenyegetéssel és az érintett csoportok reakciójával lehetőleg minden mobilizálható 

tartalék kimerítése szükséges a krízis leküzdéséhez. Ez egy direkt kényszer az üzlet-

menethez, amely egyrészt aktívan, operatív módon bekövetkezhet, másrészt pedig 

reaktívan kell bekövetkezni az érintett csoportok akcióira. A krízis vagy sikeresen 

legyőzhető a belső intézkedések hatékonyságának és az érintett csoportok megfelelő 

reakciójának függvényében, vagy pedig a vállalat által egyedül nem legyőzhető szi-

tuációhoz vezet. Amennyiben elegendőek a rendelkezésre álló tartalékok, úgy ez a 

krízis-szituáció belülről legyőzhető, ha nem elegendő, akkor a vállalati vagyon elide-

genítéséből származó bevételből kiegyenlíthető. 

A vállalati válság leírása után megfogalmazzuk azokat a tételeket, amelyek a vállalati 

válság finanszírozási-pénzügygazdasági vonásait ragadják meg és a vállalati válság-

finanszírozás kiépülő koncepcióját jelenítik meg, 

3.3. A menedzsment-orientált irány 

A fejlett piacgazdaságokban a modem csődszabályozás az 1960-as évek végétől 

a hetvenes évek elejétől kezd kialakulni és megerősödni. Ennek legfőbb oka az, hogy 

a vállalkozások profilváltása felgyorsult, egyre jelentősebb a tőkekivonás és a vállalati 

felvásárlás. (Ebben az időszakban terjed el az LBO = Leveraged Buyout, azaz a hitel-

ből történő felvásárlások technikája.) A csőd jogi szabályozásának hátterét adják azok 

az elméleti és módszertani ajánlások, amelyeket "válságmenedzsment" néven is-

merünk. A vállalati válságmenedzselés jól elhatárolható elméleti megállapodásokat és 

73 



(főleg) gyakorlatot, technikát foglal magában [Hoványi, 1993.]. Eszközöket ajánl és 

módszertani segítséget nyújt különböző válsághelyzetek megoldására. Ez jelentős 

előny a makroszintű csődszabályozáshoz képest, mivel a jogi szabályozás a már 

kialakult (kifejlett) vállalati válsághelyzetek kezelésére hivatott. Tehát a makro-

szintű beavatkozás végponti szabályozás, amely csak arra vonatkozik, mit kell, vagy 

kellene tenni akkor, ha a válság bekövetkezett és a folyamatok visszafordithatatlanok 

[Veress, 1989.]. Ilyen értelemben a vállalati válság- és csődhelyzet között különbség 

van. A csőd külső jele a fizetésképtelenség, amelyet a vagyonhiány és/vagy a fizetési 

eszközök elégtelensége von maga után. Jogi úton a fizetésképtelenség ténye közzété-

telre kerül (Cégközlönyben). Ezek szerint úgy is fogalmazhatnánk, hogy a vállalati 

válsághelyzet különböző szakaszai a végkifejletig, azaz a csődig nem kerülnek nyil-

vánosságra a bíróság bevonásával, vagyis az adós nem nyújt be a bíróságra csődeljárás 

iránti kérelmet. A válsághelyzetnek viszont több külső jele van: lanyha piaci aktivitás 

és műszaki teljesítmény (megtorpanás, ellanyhulás), tartalékok felélése, pazarlása 

(vegetálás), piaci zavar gyors műszaki megújulású, kompetitív területeken 

(konjunkturális válság), termékszerkezet és technológia elavulása (strukturális vál-

ság), ami beletorkollhat csődbe is [Kozma, 1992.]. (Nem minden válság csőd, viszont 

minden csőd válság.) A 3-1. táblázat bemutatja a vállalati válság jellegének függvé-

nyében a válságmenedzselés három típusát. Tartalmazza azokat a nélkülözhetetlen 

feladatokat is, amelyek segítik a válságszituációk kezelését, megoldását. 

3-1. táblázat: A válságmenedzselés típusai és feladatai 

A válság 
jellege 

Á válság-
menedzselés 
típusa 

Normál 
üzlet-
menet 

Imaginábilis válság Strukturális (manifeszt) 
válság 

A válság 
jellege 

Á válság-
menedzselés 
típusa 

Normál 
üzlet-
menet 

Külső 
válság 

Konjunk-
turális 
válság 

Kifejlett 
válság 

Csőd Akut 
válság 

I. Preventív 
(megelőző) 

Helyzetelemzés, 
profilaktikus 

technikák 
II. Turnaround 

(zavarelhárító) 
Aktív válságmegszüntetési 
technikák, reaktív zavarel-

hárítás 
III. Kríziskezelő Helyzetátfordítási 

ciók. likvidáci 
reorpanizáci 

concep-
í» és 
ó 
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3.3.1. A prevenció 

A preventív válságmenedzselés nemcsak kezdődő válsághoz kapcsolódik, 

hanem normál üzletmenethez is. A komi figyelmeztető rendszer (Early Warning Sys-

tem, Frühwarnsystem), a csődelőrejelző diagnosztikák és modellek feladata a "gyenge 

jelek" korai észlelése a potenciális válságra. Ahhoz, hogy a vállalat ne legyen védtelen 

a külső változásokkal szemben, szükséges az aktív prevenció. Rendszeres kutatás 

tárgya legyen az, hogy milyen megelőző jelei vannak a vészhelyzet közeledésének. A 

jelzések közül legnagyobb jelentőséggel a megfelelően kiépített vállalati információs 

rendszerből nyerhető mutatószámok bírnak [Altman, 1968.]. A hetvenes-nyolcvanas 

évek óta léteznek és használnak olyan statisztikai modelleket, amelyek célja éppen a 

vállalatok pénzügyi teljesítményének és fizetőképességének értékelése. Sok empirikus 

vizsgálat tárgya az éves beszámoló mutatószám és mutatószám kombinációiból diag-

nosztizálni a kritikus vállalati változást. E vizsgálatok Beaver [1966.] és Altman 

[1968.] munkáira vezethetők vissza. Az Altman által definiált függő változók 

szűkebbek, mivel ő csak a jogi úton bejelentett csődöt, mint válságállapotot szemléli. 

A Beaver-féle krízisállapot, ami a csőd mellett a vállalt adósság nem teljesítését is 

bevonja, s ezáltal lehetővé válik egy rövidebb vizsgálati időtartam alatt jóval több eset 

elemzése. Az átfogóbban megragadott válságállapotok választása okozza azt, hogy 

Beaveméi az elemzésbe vont vállalatok - a krízis súlyossága szempontjából - hete-

rogénebbek, mint Altmannái. 

Nagyobb figyelmet érdemel a különböző matematikai-statisztikai módszerek fel-

használása. Először is a lineáris diszkriminancia analízis alkalmazása, mint a Beaver-

féle tételek Altman által történő legjelentősebb kiegészítése. Beaver csak egyváltozós 

módszerekkel dolgozott, míg Altman sokváltozós módszereket alkalmazott [Altman, 

1988.]. Egy sor, relatív hatásuk szerint súlyozott pénzügyi mutatót használ a "Z" pont 

megállapításához. Ez a "Z" pont (score) elemzés. Az eredeti modell öt mutató alap-

ján számítja ki a "Z" pontot: 

Z = 0,012 Xj + 0,014 X2 + 0,033 X3 + 0,006 X4 + 0,999 X5 
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Amennyiben a "Z" pont értéke 1,8 alatt van, úgy a társaság valószínűleg pénzügyi 

válságba kerül. Ha a "Z" pont értéke 1,8 felett van, akkor kicsi a vállalati válság 

bekövetkezésének valószínűsége és 3-nál nagyobb érték felett az valószínűsíthető, 

hogy belátható időn belül nem fenyegeti a vállalatot válság. 

Az Altman-modell javított változata kiszélesíti a változók körét és javítja a válság 

előrejelzését. A következő hét mutatószámból állítja fel egyenletét: 
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A modellek hazai adaptálásához két megjegyzést teszünk. Az egyik az, hogy a 

pénzügyi mutatók változatlan súllyal történő átvétele a konkrét alkalmazásnál meg-

kérdőjeleződik. Másrészt pedig a 10 évre szóló idősor akadályozza meg használatát, 

mivel a magyar cégek múltja nem tekint vissza hosszú időre. (Általánosan elfogadott 



nézet az, hogy legalább annyi múltbeli adat álljon rendelkezésre, mint amilyen hosszú 

időszakra történik az előrejelzés.) 

A 3-2. táblázat egy átfogó képet ad azon alkalmazási területekről, amelyek az üzleti 

periódus éves beszámolójára épülő pénzügyi mutatószám elemzéseken alapul. 

3-2. táblázat: Áttekintés a pénzügyi mutatószámokra épülő alkalmazási 

területekről 

Szerző Vizsgált időtartam Alkalmazási terület 
BEERMAN 1966-1971 Csőd diagnózis. 
STEÍNER-RÖSSLER 1966-1971 Csőd prognózis. 
GEBHARDT 1963-1974 Beruházásdöntés a csőd prognózis 

"negatív " kiválasztásával. 
PANEK 1967-1979 A pénzügyi befektetés befolyásának 

elemzése a vállalati fejlődésre. 
RAUBACH 1973-1975/1981 A vállalat válságos fejlődésének 

prognózisa. 
ALBACH-BOCK-
WARNKE 

1978-1982 A növekedési krízis diagnózisa. 

LOISTL 1978-1982 Csőd lehetőségek megállapítása az 
éves zárás mutatószámai alapján. 

HAUSCHILDT 1979-1985 Csőd diagnózis, korai jelek meg-
határozása. 

A - monokauzális ok-okozati összefüggéseken túllépő - multikauzális pénzügyi mu-

tatószám rendszereknek két nagy csoportja létezik: analitikus és szintetikus. Az 

analitikus rendszerekben egy ún. mutatószám piramis keletkezik, amely megkönnyíti a 

mutatószám felépítését és kiértékelését a számolási interdependencián keresztül [Du 

Pont rendszer 1919., ZVEI mutatószám rendszer 1976., Reichmann-Lachnit rendszer 

1976. (2. függelék)]. Ellenben kikapcsolja a döntésreleváns komponenseket, mivel 

azok a mutatókban nem dokumentálhatók, algebrailag más mutatókkal nem kapcsol-

hatók össze [Buchner, 1985.]. A szintetikus mutatószám rendszerek egyrészt em-

pirikus vizsgálatokra, másrészt pedig matematikai-statisztikai módszerek fel-

használására épül. Például a vállalati fejlődés mértékét kifejező üzleti indexet meg-

határozó pénzügyi ráták súlya és kiválasztása az elemző szubjektív értékítéletén 

alapul, illetve a releváns mutatószámok kiválasztása faktor- és clusteranalízissel, a 

mutatószámok súlyozása és index képzése a diszkriminancia analízis eszközével törté-

nik [Bruse 1978., Gebhardt 1980., Altman 1988.] 
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A trendszámítás és -elemzés az idősorban tartósan érvényesülő tendenciát táija fel. Itt 

a prevenció az ún. 5 + 1 irányzat feltárására, figyelemmel kisérésére irányul: csökkenő 

haszonkulcs, csökkenő piaci részesedés, adósságállomány-növekedés, forgótőke 

csökkenése, a vezetőváltás aránya, valamint egyéb, az adott vállalatra jellemző trend. 

E korai figyelmeztető rendszerek a kvantitatív információk mellett kvalitatív tényezők 

beépítésével is bővíthetők. A magatartáselemzés is a válság előrejelzésének egyik 

módszere. A szakértők a magatartás három sajátos területére irányítják a figyelmet: 

® Megromlanak a belső és külső kommunikálás folyamatai. 

• Hanyatlik a munka- és minőségi fegyelem, (pl. selejtszázalék alakulása, vevőrek-

lamációk száma, munkatermelékenység változása, igazolatlan hiányzások stb.). 

® Csökken az innovációk száma. 

A korai figyelmeztető rendszer támasztotta információs igényt a meglevő vállalati 

információs rendszer nem tudja kielégíteni, mert főként a folyó üzletmenet adathal-

mazát tartalmazza. Éppen ezért van szükség e megelőző, előre védő rendszerre, mert 

segítségével olyan válságtünetek ragadhatok meg, amelyeket a meglevő tervező 

elemző-ellenőrző eszközök nem, vagy csak nem megfelelően tudnak észlelni. E 

rendszerek kialakításának támpontjai az alábbiak: 

• A megfigyelési területek meghatározása és állandó felügyelete. 

• A stratégiailag lényeges információk gyűjtése. 

® Korai figyelmeztető jelek. 

• Megbeszélések szaktekintélyekkel, intézményekkel. 

• Az információk értékelése és a különböző (pénzügyi, piaci, műszaki, vezetési) 

diagnózisok. 

E korai figyelmeztető-előrejelző rendszerek funkcióvá válásának hatékonysága jórészt 

a vállalati menedzsment tapasztalatán, tudásán, kreativitásán múlik. 

3.3.2. "Turnaround" 

A "turnaround" (.zavarelhárító) válságmenedzselés célja a hanyatlás tenden-

ciájának megfordítása, a kudarc-spirális megállítása a fellendülés érdekében [Zuber-
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bühler, 1988.]. Egyelőre még olyan kisebb válsághelyzetekről van szó, amelyek elszi-

getelhetők a vállalaton belül. (Ez az ún. "soft landing" megoldás.) Ebben a szi-

tuációban jellemző a rendszertelenül fellépő likviditási szűk keresztmetszet, de még 

közvetlenül nem észlelhető a csődhelyzet veszélye. A vállalat likvid eszközei többé-

kevésbé még elégségesek az esedékes, fizetési kötelezettségek teljesítéséhez. A likvid 

eszközök és a rövid lejáratú fizetési kötelezettségek arányából képzett likviditási 

mutatószám értéke azt a sávot jelzi, amelyen belül a társaság likvid eszközeinek 

értéke csökkenhet anélkül, hogy nehézségei támadnának folyó fizetési kötelezettsé-

gei teljesítésében. A 3-4. ábra vízszintes egyenese a vizsgált időintervallumban jelöli a 

likvid eszközök megfelelő mértékét (a hitelezési gyakorlatban a kereskedelmi bankok 

a vállalkozás likviditását akkor tartják megfelelőnek, ha a likvid eszközök mennyisége 

kb. kétszerese a folyó kötelezettségekhez képest) és ehhez viszonyítva 4 vállalat ak-

tuális helyzetét mutatja. 

3-4. ábra: A vállalatok osztályozása a likvid eszközök mennyisége alapján 

A 3-4. ábra értelmezése: 

A: likviditás felettiség (a társaság túl sok készpénzen vagy készleten üldögél, vagy 

az eszközök rossz kihasználását jelzi) => válság prevenció. 

D: fizetésképtelenség => kríziskezelés. 

B-C: a fizetések akadoznak => "turnaround" tevékenység. 

Minél mélyebben támadja meg a vállalat gyökereit a válság, annál átfogóbb aktív vál-

ság-megszüntetési zavarelhárító programra van szükség, amely a finanszírozási szem-
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pontok mellett a társaság belső működésének különböző területeit (tervezési és ösz-

tönző rendszert, a beszerzést, az emberi erőforrásokat, controlling stb.) is érinti. 

Szerepet játszik "a majd csak átvészeljük, a majd csak lesz valahogy" időszak hossza. 

Ez attól függ, mennyire képes a menedzsment különbséget tenni az átmeneti és a 

súlyos hanyatlás között. Tudnak-e egyáltalán különbséget tenni a különböző jellegű 

válságok között? (3-1. táblázat.) Sikerült-e a kudarcot meggátolni és felkészülni a 

zavarelhárításra? 

3.3.2.1. A zavarelhárítás négylépcsős modellje 

Az érdekeltek gyakran nem számolnak azzal, hogy a talpra álláshoz, az újbóli 

eredményes működéshez idő kell. Azt gondolják, hogy egy költségcsökkentési vagy 

egy piacfeltáró programmal "mozgásba hozzák a gépezetet". Ez a lépés nem sokat ér, 

mert nem biztosít alapot a tartós sikerhez. A tartós siker érdekében a zavarelhárítás 

négy lépcsőjének kidolgozását és megvalósítását javasoljuk. Ennek időigénye kb. 5 

3-5. ábra: A zavarelhárítás négy lépcsőjének potenciális időigénye 
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I A kritikus fázis 

E lépcső célja a kudarc és különösen a pénzeszközök elapadásának azonnali 

megállítása. Elsőrendű az erős pénzügyi kontroll kialakítása, a megfelelő pénzügyi 

vezető kiválasztása, érdekeltségének és felelősség tudatának kialakítása. Ez a lépcső 

egy, az egyéves határidőt megelőző lépcső, amelyet "azonnali határidőnek" nevezhet-

nénk. Ez a fázis akkor kezdődik, amikor a vállalati menedzsment felismeri, hogy a 

hanyatlás olyan súlyos, amely megkérdőjelezi a cég fennmaradását. E lépcső pedig 

akkor végződik, amikor a megtett intézkedések (azonnali akciók) további hanyatlást 

meggátolták és felkészítették a szervezetet a zavarelhárításra. A döntések tárgya: 

vezetésváltás vagy -csere, külső erők, tanácsadók bevonása, projekt-szervezet meg-

határozása, a válság nyilvánosságra hozatala, a program rögzítése, a folyamat- és 

határidőterv elkészítése. Ahogy a hanyatlás felismerésének kezdeményezője be-

folyásolja a zavarelhárítás folyamatát, úgy az azonnali akciók tartalma befolyást gya-

korol arra, hogy a vállalat visszatér-e a növekedési pályára, vagy pedig csak egy rövid 

ideig tartó átmeneti fellendülés következik be. Ezért e fázis jelentősége kritikus. 

II. A "roham-program" 

E lépcső célja a legfontosabb veszteségforrások felszámolása a fejlődés trendjének 

megfordítása. 
A következő intézkedésekre van szükség: 

• A költségcsökkentés lehetőségeinek feltárása és kiaknázása. (A termelés és a 

kapcsolódó logisztikai feladatok racionalizálása, az anyag- és energiapazarlás meg-

szüntetése, az állandó és változó költségek csökkentése, létszámleépítés, a luxus, a 

szponzori, a szociális kiadások lefaragása.) 

• Bevételt generáló intézkedések. (A meglevő rendelésállomány árbevétel vonzatát 

megbecsülni; a termékválaszték ésszerűsítése; a leépítendő, megszüntetendő 

tevékenységek és szolgáltatások pótlólagos előállítási-értékesítési lehetőségeit 

megvizsgálni; a felesleges eszközök értékesítése; az egyéb bevételek között 

számításba vehetők a kapott bérleti díjak, az osztalék-várakozások és a különböző 

pénzügyi befektetésekből származó részesedések.) 

<$> A pénzügyek területén az adósság átütemezése, kamatainak újratárgyalása, új tőke 

bevonása, szakmai befektetők keresése. 
• A személyi és szervezeti változtatás megkezdése. 
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Rövid távú célként minden erőt mozgósítani kei! a fennmaradás biztosítására. Ez a II. 

szakasz kb. egy év alatt lezajlik, amelyhez csatlakozik a III. lépcső, amint a fejlődés 

trendje megfordult. 

III. Az átstrukturálás 

E lépcső célja az új stratégia alapjának a megteremtése, az újjáépítési projektek 

megvalósítása. Ebből az következik, hogy az eddigi defenzív magatartás helyébe az 

offenzívebb magatartás és szemlélet kerül. A súlyponti programok az alábbiak: 

® A pénzügyi mérleg konszolidálása felesleges befektetések felszámolása útján, 

valamint új eszközökkel és tőkealapokkal. 

• Az átszervezés végrehajtása. 

® Újra meghatározni a vezetési rendszereket. 

® A termelési program és a vevőkör átfésülése. 

® A munkatársak motivációjának javítása a célkitűzések és a vállalati kultúra széles-

körű terjesztése útján. 

A szerkezetátalakítás kb. 1-3 évet vesz igénybe. A szűkebb értelemben vett zavarel-

hárító program be is fejeződött, viszont hiba lenne az átstrukturálást itt befejezni, 

mivel a III. szakasz végén teremtődnek meg az új stratégiai pozíciók kifejlesztésének 

és megvalósításának feltételei, a múlttal szerencsésen megbirkózott a vállalat. 

IV. Az új stratégiai pozíciók kialakítása 

E lépcső célja a vállalati aktivitás folyamatos növelése, új sikerpotenciálok kiépítése. 

Látható sikerekkel nemcsak elnyerni, hanem meg is kell tartani a munkatársak, a 

vevők, a szállítók és a bankok bizalmát. A stratégiai elemzés (stratégiai üzleti egysé-

gek meghatározása, egyes sikertényezők, fejlődési trendek alakulása, termék-

pozicionálás) után az új stratégia megfogalmazásához több kérdésben kell döntést 

hozni: 
®a meglevő és az új piacokon kialakítandó pozíciók (kinek, mit, hogyan kívánnak 

értékesíteni), 

©technológiai pozíciók, 

® gyártani vagy vásárolni, 

o vállalati felvásárlások, fúziók, kooperációk, 
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• értékesítési csatornák és formák, 

• innovációk, új termékek és termelő berendezések. 

Többnyire évek telnek el, míg az új stratégiai sikerpozíció valódi versenyelőnyt biz-

tosít. Ezzel lezárul a cég stabilizálásának ez a lépcsője is. 

A zavarelhárító tevékenységek tartalma és következetes irányítottsága döntő mérték-

ben kihat arra, hogy a problémák megoldásával csak a túlélés biztosítása volt a cél, 

vagy pedig a társaság növekedési pályára lép. A nehézség abban áll, hogyha ezek a 

tevékenységek és folyamatok nem kapcsolódnak össze stratégiai horderejű megújulási 

programokkal, akkor ugyan a cég időt nyert, viszont nincs garancia a távlatilag haté-

kony működésre, és nem spórolható meg a reorganizáció sem. Nem maradhatnak el a 

felesleges kapacitások tudatos leépítésére vonatkozó döntések és ki kell dolgozni a 

redukált kapacitások gazdaságos működtetésének alternatíváit is. Vannak olyan 

súlyos válsághelyzetek, amikor a zavarelhárííás végrehajtásával a válság elszi-

getelésével megkezdődött polarizálódás a vállalatban nem szűnik meg, és általános 

válságkezelésre van szükség. 

3.3.3. A kríziskezelés 

Gazdaságunkban 1992. január elseje óta folyik törvényes keretek között a piaci 

szereplők megegyezésével a még életképes gazdálkodó szervezetek talpra állítása, ha 

pedig ez nem lehetséges, felszámolás útján való megszüntetése. Tehát a végeredmény 

vagy a cég fennmaradása ("going concern"), vagy a cég jogutód nélküli megszűnése 

[Ross - Westerfield, 1988], A különböző alternatívákat a 3-6. ábra mutatja. 

Vizsgáljuk meg először a cég tovább létezésének eseteit! 

A csődön kívüli egyezség (gyakran kényszeregyezség) egy "puhább" válságkezelő 

módszer. A pénzügyi gondok megoldásának egyik útja az adósság egy részének vagy 

egészének átütemezése. Az adós e kérését azzal indokolja, hogy ha tartozását átüte-

mezi, akkor az ún. helyzetátfordítási (kilábalási) program korábban, gyorsabban és 

olcsóbban lezajlik. "...Ha úgy látszik, hogy a keletkező jövedelem nem képes fedezni 
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az adósságszolgálatot, szükségessé válik a vállalat egész stratégiájának és felépítésé-

nek újragondolása...A túlzott eladósodástól való félelem mozgatórugója lehet...az 

energiák koncentrálása az ún. alapvető üzleti profilra..., ami nélkül nem kerülne sor a 

teljesen meg nem alapozott befektetések elvetésére, a költségek minden területen való 

alapos lefaragására....Az újfajta ösztönzés .... nyomán megkezdett költségcsökkentés 

erőteljes és azonnali hatású a cég profitjára." [Karsai, 1991.] Itt meg kell említem egy 

veszélyt. Ha a vállalat menedzserei nem tesznek jövőépítő lépéseket, akkor anélkül 

zilálják szét a vállalati kilábalás feltételeit, hogy a hitelezői követeléseket kielégítenék 

és az osztalékfizetés reménye teljesülne. 

3-6. ábra: A kriziskezelés típusai 

Az adós megállapodhat hitelezőivel úgy, hogy az ingatlan értékesítés bekövetkeztéig a 

hitelező jelzálogjogot létesít. Csakhogy az időközben esetleg meggyengült piacon kell 

elárvereztetni az ingatlant és nemigen akad vásárló. Mi történik akkor, ha a sorozat-

ban kiírt árverések sikertelenek? - A hitelező átveheti az általa nyújtott hitel fedezetéül 

a jelzáloggal terhelt ingatlant. Ezzel a probléma egyáltalán nem oldódott meg, mivel a 

hitelező a pénzét akarja visszakapni, és nem ingatlant akar szerezni. Ekkor maga a 

hitelező próbálja meg az ingatlant értékesíteni és az ingatlanban levő vállalkozást élet-

ben tartani, mivel egy működő tulajdon jobban értékesíthető. Mi a biztosítéka, hogy a 

4 Eltekintünk a végelszámolástól. Igaz ugyan, hogy a végelszámolás is jogutód nélküli megszűnést 
takar, viszont a társaság a hitelezői igényeknek eleget tud tenni, ezért nem lehet alternatíva a válság-
kezelésnél. 
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hitelező az értékesítésig jól fogja működtetni a megszerzett tulajdont? Mit tehet a 

hitelező9 - Hitelezői szerepét átváltja tulajdonosi szerepre, követelését tulajdonosi 

jogot biztosító részvényre cseréli. A hitelező kizárólagos tulajdonosi szerepet akkor 

játszik, ha minden korábbi hitelt részvényre vált ezután pedig nem nyújt semmiféle 

hitelt. A hitelező részvénypakettje automatikusan gyarapszik a vállalati saját részvé-

nyek rovására. Az adós gazdálkodó szervezet alaptőkéjéhez viszonyított jelentős 

összegű hitelezői követelések jogosultjai részvényhez jutásával az eredeti tulajdonosi 

tábor saját tőkéje után élvezett jogai csorbulnak, ami a cég ismételt tőzsdei 

bevezetésekor vagy éppen csődbejutásakor válik különösen fontossá. A kishitelezők 

nem gondolkodnak a részvényesi-tulajdonosi pozíción a követelések jellege vagy 

összegszerűsége miatt. 

Tartózkodással vesszük számításba a szanálást, mint a válságkezelés egyik változatát, 

mivel gazdaságunkban ez a tevékenység kissé pejoratív tartalmú. Korábban a 

"magyar" szanálás olyan állami támogatást jelentett, amely nem átmeneti védelmet 

biztosított, hanem tartós, feltételekhez nem kötött stabilitást. A szanálás nem 

kapcsolódott össze alkalmazkodási programokkal, az alacsony hatékonyságot okozó 

tényezők felszámolásával. Holott a szanálás valójában a vállalat csődjének el-

hárítására irányuló intézkedések összessége. Olyan intézkedések, melyekkel a cég 

jövedelmezősége fokozatosan visszafordítható negatívból pozitívba. Sürgőssé vált 

válságkezelés biztosít alapot a tartós felépüléshez [Rütschi, 1989.]. A vállalatot nem 

érdemes szanálni akkor, ha nem segíthető újra jövedelmezőséghez vagy az eredetileg 

létezett jövedelmezőség nem állítható helyre. Ez esetben a csőd vagy a felszámolás 

előnyt élvez a lassú agóniával szemben. 

Bármely vállalat jövőbeni működőképességének feltételeit behatárolja az, milyen a 

kötelezettségek teljesítéséhez rendelkezésre álló vállalati eszközfedezet. A 3-3. 

táblázat - horizontálisan szemlélve - az üzleti helyzetelemzéstől kezdve a kilábaláson 

át a vagyonfelosztásig biztos segítségül szolgál. 
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3-3. táblázat Az eszközök és kötelezettségek összhangiának vizsgálatai 

Aktívák (eszközök): Passzívák (források): 
L o készpénz, látra szóló betét, 

• csekk és pénzutalvány, 
• esedékes követelések, 
° bankkal szemben fennálló követelés, 
banki folyószámla, 

8 bemutatóra szóló értékpapír. 

I. 8 lejárt határidejű kötelezettségek, 
8 30 napon belül esedékessé válók 
(szállítói tartozások). 

11. 8 elszámolás munkavállalókkal, 
8 visszajáró adó (ÁFA), 
8 szubvenció visszatérítések, 
• könnyen értékesíthető értékpapírok, 
o váltó, amelynek lejárati ideje nem 

hosszabb 3 hónapnál (I. osztályú 
váltó). 

• jól fizető vevő váltója, 
o folyószámlahitel, 
• árutőzsdén tőzsdeszerűen kezelt áruk . 

II. " rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, az 
adósságszolgálat esedékes része, 

8 költségvetési tartozások (APEH, TB, 
önkormányzat), 

«munkabérek, 
8 értékpapírok, 
8 osztalék- és részesedésfizetések. 

III. • vásárolt készletek, 
• saját termelésű félkész- és kész-
termékek, 

8 anyagok, áruk, amelyek iránt a piacon 
kereslet van 

• jó adósok, 
8 3 hónapnál hosszabb lejáratú érték-
papírok. 

III. 8 forgóeszköz hitel, 
8 exportkötelezettség, 
a kötvénykibocsátással kapcsolatos 

kötelezettségek, 
8 jelzáloghitelek, kölcsönök, 
8 lízingdíjak. 

IV. • ingatlanok, gépek, berendezések, 
• járművek, 
• hosszú lejáratú értékpapírok, 
8 vagyoni értékű jogok, 
• részesedések, üzletrészek. 

IV. 8 vissza nem fizetendők 
- jegyzett tőke 
- tőketartalék 
- átvett pénzeszközök. 

V. 8 kétes követelések, elfekvő, inkurrens 
készletek, 

• rendeltetésük vagy műszaki állapotuk 
miatt nem értékesíthető tárgyi esz-
közök. 

Amennyiben a csődeljárás során megfelelő egyezség nem jött létre vagy a továbbiak-

ban az adós nem tartja be az egyezséget, úgy végleges megoldásként nem marad más 

hátra, mint a vállalatrészek likvidálásán alapuló rendezett felszámolás. Az adós 

fizetésképtelensége esetén a felszámolási eljárást a bíróság folytatja a hitelező vagy az 

adós kérelmére, vagy pedig a cégbíróság értesítése alapján. A bíróság szerepe 

megnövekszik a csődeljáráshoz képest, ott csak a törvényesség felügyelete a feladata, 

itt a jogviták eldöntése is hozzátartozik. Az eszközök hitelezők tulajdonába juttatása 

alapvetően jogi és nem gazdasági folyamat. A felszámolás csúcspontja, az egész el-
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járás célja a hitelezők kielégítése. A legfontosabb dolog a hitelezők szempontjából a 

kielégítési sorrendben elfoglalt, hely, hiszen ehhez kapcsolódik a kielégítési hányad és 

a kielégítés ideje. Az eljárás befejezését jogilag a bíróság végzése szentesíti. 

Mindegyik alternatívánál a hitelezők a számukra legkisebb veszteséget hozó kom-

promisszumot keresik. Ha a csődön kívüli egyezséget választják, akkor az adott vál-

lalkozás üzleti perspektívájának vizsgálatával fel kell mérniük annak várható 

kockázatát. Csak annyi tőkét szabad befektetniük, amennyinek esetleges elvesztésével 

nem veszélyezteti cégük működését. Problémát az jelent, hogy az adós gazdálkodó 

szervezet jelenlegi értéke kisebb, mint az adott hitel adósságszolgálatainak jelenértéke. 

Még ekkor is az egyezség mellett szólhat a gondos mérlegelés, ha ezáltal a hitelező a 

cég megszűnése során behajtható követelések összegénél nagyobb hozamot remélhet. 

A csődeljárás keretében a hitelezők csak akkor vállalhatják a megegyezést, ha az ún. 

helyzetátfordítási tervet megfelelőnek ítélik. Azt azonban mindenképpen meg kell 

jegyeznünk, hogy egy válsághelyzetben levő cégre nem jellemző, hogy ne termeljen 

újabb veszteséget. 

A következő pont tárgyalása előtt hozzá kell azt fűzni, hogy logikailag először a 

klasszikus alaptételeket kellett volna megfogalmazni, de mivel ezek a tételek átölelik a 

válságmenedzselés mindhárom szakaszát, ezért csak most ísjuk le azokat. 

3.4. A klasszikus tételek 

Ezek után már megfogalmazhatjuk a válság tőkefinanszírozásának deskriptív 

tételeit. 

1./ Krízissel küszködő cégnél a részvénytőke tulajdonosai vagy még időben elhagyják 

a süllyedő hajót, vagy eredeti befektetésük jórészt megsemmisül. Ez kockázatvál-

lalásuk ára. Ők nem veszthetnek és nem igényelhetnek többet eredeti befektetésüknél. 

A vállalat finanszírozási lehetetlenülése döntően a hitelezőket sújtja. Mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy kamatostul visszakapják a pénzüket. A hitelező és 

a részvényes közül a részvényeseknek van reziduális érdekeltsége. A részvényesek 

kiiktathatók abban az értelemben, hogy ha a cég válságos helyzetbe kerül, akkor előbb 

a hitelező jut követeléséhez és csak azután a preferált részvény tulajdonosa, majd a 
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közönséges részvényes részesedik a hitelezői követelések kifizetése után - ha marad -

a vagyon alaptőke-arányos részéből. E tény a hitelezőket a vállalati eszközök értéké-

nek megőrzésére sarkallja, a bíróságot kikerülve követelésük érvényesítésére a 

jóváhagyott reorganizációs, illetve kilábalási terv gyors és hatékony realizálásával. A 

válsághelyzet megoldásában kritikus szerepet játszik azon időintervallum hossza, 

amikor is a menedzsment a hanyatlást elég súlyosnak ítéli a vállalat fennmaradásához 

és erre reagálva felkészíti a szervezetet a zavarelhárításra. A hanyatlás mértéke be-

folyásolja a vállalat túlélését. 

2./ Minél korábbi a felismerés, annál valószínűbb a siker, mind a zavarelhárításban, 

mind a válságkezelésben. 

3 JA vállalat csődben levőhek tekinthető közgazdaságilag akkor, ha eszközeinek 

értéke megegyezik a hitelezői tőke értékével Ebben a szituációban a részvénytőke 

értéke zéró, s a részvényesek a vállalat feletti ellenőrzést kénytelenek átadni a 

hitelezőknek (hiszen csődegyezség akkor köthető, ha ahhoz a hitelezők hozzájárul-

nak). Ideális esetben a hitelezők olyan értékű eszközt birtokolnak, amilyen mértékben 

a vállalat tartozik nekik. A tulajdon e transzferének nincsen költsége, s a hitelnyújtók 

nem veszítenek semmit. A valóságban a csőd nem ilyen ideális állapot. 

4./ Csődbe jutni is költséggel jár, amely a hitelezői igények kielégítésére fordított 

pénz- és vagyonalapot szűkíti, s a hitelezői követeléseket nem lehet teljes mértékben 

kielégítem. A 3-7. ábra a csődköltségek csoportosítását szemlélteti példákkal együtt 

[Brealey - Myers, 1984a.]. 

5/ A csődeljárás költségessége vállalatonként változó. Ez döntően a vállalati 

vagyontárgyak jellegének és összetételének függvénye. A csőd ráfordításait 

különösen befolyásolja az, hogy mennyire könnyű az eszközök tulajdonának tran-

szferálása. Például, ha a vállalat főleg olyan materiális javakkal rendelkezik, amelyek 

jelentősebb értékveszteség nélkül eladhatók, akkor a csődköltségek alacsonyabb 

szinten tarthatók, ellentétben azzal az esettel, amikor a vállalat többnyire immateriális 

vagyontárgyakkal rendelkezik, hiszen az ilyen eszközök nem egykönnyen adhatók el 

[Brealey - Myers, 1984b.] 
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3-7. ábra: A csődköltségek típusai 

6./ A pénzügyi lehetetlenülés problémái és költségei különösen súlyosak akkor, 

amikor a hitelezők és a részvényesek külön csoportot alkotnak. A esődbejutásig a 

vállalatot a részvényesek irányítják és ellenőrzik. Ők nyilvánvalóan saját érdekükben 

tesznek lépéseket. Mivel a részvényesek csőd esetén kiiktathatók abban az értelem-

ben, hogy nem veszthetnek és nem is igényelhetnek többet eredeti befektetésüknél, 

erős érdekük fűződik a csődhelyzet elkerüléséhez. Ellenben a hitelezők a vállalati esz-

közök értékének megőrzésében érdekeltek, s emiatt az ellenőrzés megszerzésére 

törekszenek a részvényesek ellenében. Fokozott érdekük fűződhet a csődhöz saját 

érdekeik erősítésére, s visszatartani a részvényeseket a vállalati eszközök további 

"kiszivattyúzásától, átmenekítésétől". A bíróságot kikerülve próbálják érvényesíteni a 

követelésüket a csődegyezségi program (kilábalási-helyzetátfordítási terv) rea-

lizálásával E küzdelem eredője egy hosszadalmas, potenciálisan költséges jellegű két-

esélyes jogi harc a hitelezők és a részvényesek között. Ez alatt a vállalat eszközei 

veszítenek értékükből, mivel a vállalat vezetői a csődegyezség megkötésére koncent-

rálnak, kevésbé egy perspektivikus felemelkedési program elkészítésére. 

ÍJ A csődön kívüli és a csődeljárás keretében megkötött egyezség három nélkülöz-

hetetlenfeltétele [Weston - Copeland, 1988.]: 

- Az adós jó üzleti morálja a kötelezettségek teljesítésében. A társaság vagyonát óvja, 

nem veszi igénybe személyes használatra és nem vonja ki azt a vállalkozásból. 
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- Az adós üzleti képessége és készsége a gyógyulásra, a kilábalásra. 

- Altalános üzleti kondíciók kedvező alakulása. 

9./ A piaci és üzleti helyzetelemzés eredménye és a további lehetőségek felmérése 

alapvető a kilábalás létjogosultságának kimondásához. 

10./ A sikertelen csődegyezség után a pénzügyi igények birtokosainak elvileg 3 alter-

natíva van a vállalati vagyontárgyak értékesítésére vonatkozóan: 

1. A vagyontárgyak egyenként történő elidegenítése (likvidációja). 

2. A vállalat egészét, az idegen tőkejuttatók igényétől függetlenül, egy har-

madik félnek értékesítik (teljes elidegenítés). 

3. Értékesítés saját és idegen tőkerészek formájában új jogosultak felé, illetve 

kevert formában régi jogosultaknak is úgy, hogy az új és a régi jogosultak 

messzemenően azonosak. A régi pénzügyi szerződéseket, amelyeket a válla-

lat már nem tud teljesíteni, újra fogalmazzák. 

Mivel a 2. és a 3. alternatíva az egyes vagyontárgyak vagy az egyes üzletágak kom-

binálásával történő elidegenítés, a régi finanszírozóknak jelentős mozgásterük van 

az értékesítési mód kereséséhems ami a vállalati vagyon értékét maximalizálja és a 

szóban forgó igénylők veszteségét minimalizálja. 
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11./ A vállalati vagyontárgyak értékesítésének problémája mellett létezik az ún. 

felosztási probléma. Ki, mit és milyen sorrendben kap9 E probléma legyőzéséhez az 

alábbi részproblémák megoldása szükséges; 

a./ A finanszírozók és - adott esetben - a munkavállalók követeléseit az eljárás meg-

kezdésének. időpontjában regisztrálni kell és elfogadhatóságukat felül kel vizsgálni. 

b./ Az eljárás kezdő időpontjában a követeléseket értékelni kell. 

c./ Az igényeket rangsorolni kell. 

d.l A jogosultaknak - a szavazati joguknak megfelelően - igényük értékét biztosítani 

kell. 

Amennyiben azt feltételezzük, hogy az a./-d./ részproblémák megoldhatók, úgy le-

győzhető a felosztási probléma az 1. és a 2. értékesítési alternatíva esetén. Ez esetben 

a likvid eszközökből származó bevételből kifizetik a jogosultak követelését a sorrend-

re és értékre való tekintettel. Ezzel szemben a 3. alternatívánál nincsen felosztható 

likvid eszközállomány. Jelöljük az új igények felosztásával átszerveződő vállalat 

értékét F^-rel! A VR érték nem bizonyosan ismert és nagysága a választott reorgani-

zációs intézkedésektől és a vállalat tőkestruktúrájától függ. Ha a jogosultak a 3. 

alternatívára épülő reorganizációs megoldást választják, akkor két probléma kelet-

kezik (ami nem lépne fel akkor, ha a vagyontárgyakat harmadik félnek értékesítenék): 

S Az újra szerveződő vállalat értékének mérése (vR). 

• A régi és az új igények ekvivalenciájának mérése, amit a reorganizációs terv java-

sol. 

Az egyenlőség mindkét oldala értékelési problémák megoldását igényli. A vagyontár-

gyak 3. fél felé történő értékesítése a megkövetelt ekvivalencia kapcsolatnak csak az 

egyik oldalát érinti. Kérdezhetnénk azt, miért választják a régi igénylők racionális jo-

gosultjai a reorganizációt akkor, ha ez az értékesítési út akadályokat állít fel. A válasz 

világosnak tűnik: ha a régi igénylők racionális jogosultjai kollektíván szavaznak a re-

organizáció mellett, akkor azt kell feltételeznünk, hogy az újjászervezett vállalat 

értéke a régi finanszírozók kezében (vR) annyival haladja meg a maximális likvidációs 

értéket (az 1., illetve a 2. értékesítési alternatíva maximális bevétele), hogy az 

átszeivezés pótlólagos költségeit - melyet mindkét probléma okoz - legalább kompen-

zálja. 
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3.5.A döntésorientált irány 

3.5.1. Funkciók és követelmények 

A csődjogi szabályozás fontos része a csődállapot. (A magyar csődtörvény ettől 

eltekint.) Általában - a német és angolszász jog szerint - két csődállapot létezik: a 

fizetésképtelenség és az eladósodottság. A továbbiakban vizsgálatink tárgya a 

csődállapot definiálásának és a "csődnyitási, illetve csődbejelentési okok" stratégiai 

kezelésének problémája, de csak a hitelező szempontjából. (A továbbiakban a csődel-

járás iránti kérelem bírósághoz történő beadásához vezető okokat röviden csődnyitási 

vagy csődbejelentési okoknak nevezzük.) Fontosnak tartjuk azonban azt kiemelni, 

hogy a csődállapot definiálása és annak kezelése kevésbé hitelezői szempontú 

("külső megoldás"), sokkal inkább a kötelezett gazdálkodó szervezet ("belső meg-

oldás") szempontjából tekinthető. Itt vizsgálnunk kell azt, hogyan kellene a csődál-

lapotot megoldani a hitelezői igények bevonásával a vagyonvesztés elkerülése érdeké-

ben. 

A csődállapot definiálásánál tekintetbe kell venni egyrészt annak az időpontnak az 

ésszerű határát, amikor már veszélyben forog a tulajdonos(ok) igazgatási-rendelkezési 

jogának elvesztése. Másrészt pedig figyelünk a"csődbejelentési okok" kezelésére, ami 

egy kritérium felállítását feltételezi, mivel a hitelező felismeri azt, hogy a tulajdonos 

kiiktatható, s az ellenőrzési jog megszerezhető. Szükséges ezért leírni azt a tényál-

lapotot, amikor is a hitelezői pozíció egyértelműen fenyegetett. A kérdés az, vajon a 

vállalat életképes vagy sem. Ez azonban a csődállapot definiálásakor nem felismerhető 

relevancia. 

3.5.2. Csődnyitási okok egy ideális világban 

E részben egy olyan világot feltételezünk, amelyben 

- az összes finanszírozó egyaránt jól informált a vállalat jövőbeni bizonytalan nettó 

pénzáramáról és annak megoszlásáról a finanszírozók felé. Nincsenek információs és 

tranzakciós költségek, valamint információs akadályok, 

- az összes pénzügyi eszközt hatékony tőkepiacon forgalmazzák, 
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A (3.2) felülvizsgálandó. Itt az alábbi részletezésben különböztethetők meg a 

problémák: 

• A hitelezők ragaszkodnak az időben függő igényeikhez, amelyek a hitel megál-

lapodásokban precízen meghatározásra kerültek. 

© A hitelezők az állapot független, vagyis feltétlen igényeiket fenntartják. 

Most pedig tételezzük fel azt, hogy 

- a hitelezők nem mondanak le az időpont és állapot szerint definiált igényeikről, 

- a hitelfelmondás időpontjában homogének a várakozások, 

- kizáijuk a hitelező számára hátrányos stratégiákat a tulajdonos részéről a tótelkon-

traktus futamideje alatt. 

Minden esetre a hitelezői pozíciót a hitelező számolási hibája veszélyeztetheti. Ez az 
eset akkor fordulhat elő, ha a hitelező egy korlátozott felelősségű társaságnak Vt -t 

meghaladó hitelt adna. Ezt a számolási hibát kizárva (mivel a csődeljárás nem a 
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- szimmetrikus az információ megoszlás, az összes piaci résztvevő piaci értékbecslése 

megegyezik. 



hitelező számolási hibájának korrigálását szolgálja) a hitelező pozíciója kedvezőtle-

nebb 

a.) a hitelszerződés megkötése után, amikor a vállalat elkezdi kiegyenlíteni a 

jövőbeni fizetések idő- és állapotfüggő adagjait, amelyekről nem hiszi, hogy 

a szerződést, mint előrejelzést teljesítem tudja, továbbá 

b.) a fizetési adagok - a tulajdonos által a hitelező terhére történő -

előnytelenül tervezett eltolásával. 

Mindkét fenti esetben a hitelezők számára hátrányos konzekvencia az, ha igényük 

értéke a f-edik időpontban (Dt) kisebb lenne, mint a hitelkontraktus szerződés-

konform "ledolgozásánál" a /-edik időpontban (D/), azaz Dt < D*. Ez a probléma 

elvileg megoldhatónak tűnik úgy és addig, amennyiben és amíg érvényes az, hogy 
Vt > D*. Ezután a tulajdonos közbenjárásával a hitelezők lemondanak a pótlólagos 

idő- és állapotfüggő fizetésekről Dt -Dt értékben és visszaáll az eredeti szituáció. 
1 * / . 

Amennyiben a hitelezők egy része biztosított, úgy érvényes a Dt <Dt . A teljesen 

biztosított hitelezők nem szavaznak a csődbejelentés mellett, mivel a fedezetként biz-

tosított vagyontárgyak kiadásával érvényesítik igényeiket. A biztosított hitelezők 
* / * pozíciójukat az Dt szinten akaiják biztosítani. Ha a Vt <Dt, akkor az csődnyitási 

gjj 1 1 állapot, de ha Vt > Dt és a biztosítatlan hitelezők számára a Dt <Dt érvényes, 

akkor rajtuk már nem segít a definiált csődnyitási állapot. Ezt a kijelentést a követ-

kező példán magyarázzuk: 
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úgy pótlólagos forrást nem kap, s a finanszírozó sem győzhető meg arról, hogy az új 

beruházást érdemes magvalósítani. Ez a kritérium, mint jelzés pótolhatatlan, de időben 

túl későn jelentkező csődbejelentési ok, s egyértelműen a hitelező beleszólási és dön-

tési kompetenciához jut. A szimmetrikus információ megoszlás, továbbá a hatékony 

tőkepiac feltevésének megszűnése odavezet, hogy a könnyen szemléltethető és inter-

pretálható piaci érték megszűnik. Ekkor a tulajdonos stratégiáját anélkül hajtja végre, 

hogy a vállalat azonnal illikvid lenne. Ez a feltevés még inkább megnehezíti a likviditás 

mérését. Végül is a fizetésképtelenség egy csőd-ok - ami a teoretikus modellel 

összehasonlítva - sokkal később hat és ezzel a hitelezői pozíció elégtelenül védhető, 

valamint a tulajdonos túl későn akadályozhatja meg a piaci értéket csökkentő in-

tézkedéseit: jelentős vagyoni kimentés és hibás menedzsment döntések lehetségesek 

a hitelezőfk) terhére. Ráadásul a csődbejelentés, illetve a korrigálandó intézkedések 

lehetségesek, de túl későn. Itt hozzá tesszük azt, hogy jelenleg nem is érvényesül a 

törvényes mechanizmus fentiekben leírt szabályozó hatása még "túl későn" sem. 

mérését segíti elő, hogy az adott vállalat változatlan formában tovább működhessen. 

3.5.3. A fizetésképtelenség csődállapotként értelmezve 

A valóságban a csődeljárás megindításának egyik lehetséges oka a fizetésképte-

lenség. Az előző részben közölt ideális világban egy vállalat tulajdonosa megkapja a 

ezzel definiálható az individuális hitelezői pozíció. Ez a kiindulási pont - amit az előző 

részben megmagyaráztunk - célszerű. 

Akceptálva a (3.2) durvább csődkiváltó kritériumot, a fizetésképtelenség egy másik 



3.5.4. Az eladósodottság csődállapotként értelmezve 

A valóságban a csődeljárás megindításának egy másik lehetséges oka az 

eladósodás. 

3.5.4.1. A probléma 

Az eladósodás, mint csődállapot kimutatására 3 lehetőséget tárunk fel: 

• Az eladósodás a bruttó tőkeértékű beruházások és a passzívák, mint szerződés-

konform fizetési kötelezettségek készpénzértékének a különbsége, ami kiolvasható 

a Vt és D* közötti relációhoz kapcsolódó, előzőekben már tárgyalt kritériumból. 

Nevezzük ezt el I. mérlegkoncepciónak! Tehát ez a koncepció a 3.5.2. pontban is-

mertetett (3.2) kritériumra vezethető vissza, ami meglehetősen célszerű, de nem 

operábilis. 
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• Eladósodásról akkor beszélünk, ha a vagyon az adósságot már nem fedezi. Ezen 

III. mérlegkoncepció alapján álló kritérium világos interpretálhatósága akadályba 

ütközik. Nem világos az, milyen intenzitású a hitelezői védelem egy ilyen 

szabályozási kritériummal. 

Tehát nem létezik egyszerű és meggyőző megoldás. 

3.5.4.2. Mérlegkoncepciók és az eladósodás 

Az előzőekben feltárt problémákat és összefüggéseket egy példa segítségével 

magyarázzuk meg. 



A szóban forgó vállalat 3 beruházási projektet valósított meg: kettő gépi beruházást 
(A, R) és egy kutatási objektumot (C). A kezdeti beruházási kiadás ( /0) 530 MFt, 

amit 500 MFt hitelezői, azaz idegen és 30 MFt tulajdonosi, vagyis saját tőke biz-

tosított. A 3-4. táblázat közreadja a beruházások nettó hozamát és a hitelezőknek 

teljesített kamatfizetéseket és törlesztéseket (D), valamint a tulajdonosokat megillető 

reziduális kifizetéseket (E). 

3-4. táblázat: Az A, B, C projekt nettó hozama és a hitelezők (D), valamint a tulaj-

donosok felé (E) történő'kifizetések (millió forintban) 

Megnevezés 0. időpont 1. időpont 2. időpont 3. időpont 4. időpont 5. időpont 
A -300 131,90 131,90 131,90 131,90 131,90 
B - 150 50,00 50,00 50,00 50,00 66,85 
C -80 - - 60,00 80,41 -

Összeseit -530 181,90 181,90 241,90 262,31 198,75 
D + 500 - 131,90 - 131,90 - 131,90 - 131,90 - 131,90 
E + 30 - 50,00 - 50,00 - 110,00 - 130,41 - 66,85 

Mondjuk egy i = 10 %-os kamatrátánál mindegyik projekt előnyös, amit a 3-5. 

táblázat mutat. 

3-5. táblázat: Az A, B, Cprojekt gazdaságosságának értékelése 

Projekt Bruttó tőkeérték (GPV) 
millió forintban 

70 millió forintban 

A 500,0 300,0 
B 200,0 150,0 
C 100,0 80,0 

Az I. mérlegkoncepció szerint a döntéshozatal időpontjában (t = 0) a beruházási pro-

jektek tőkeértékükkel kerülnek a mérlegbe. 

3-6. táblázat: I. mérlegkoncepció t = 0 időpontban (millió forintban) 

A projekt GPV 500,0 
B projekt GPV 200,0 
C projekt GPV 100,0 

Saját tőke értéke (£0) 300,0 

Idegen tőke értéke (d 0 ) 500,0 
Összesen 800,0 Összesen 800,0 
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A mérleg bal oldalán V0 = 800 MFt, a jobb oldalán a saját tőke értéke mellett a szer-

ződés-konform hitelezői igények nominál értéken szerepelnek, vagyis Dq= 500 MFt. 

A V0 > Dq miatt közgazdasági értelemben vett eladósodásról nem beszélhetünk. 

Szemléljük az I. mérlegkoncepciót az 1. időpontban, amikor is a hitelezőket 131,90 

MFt, a tulajdonosokat 50 MFt fizetés illeti meg! 

3-7. táblázat: I. mérlegkoncepció t = 1 időpontban (millió forintban) 

A projekt GPV 418,10 
B projekt GPV 170,00 
C projekt GPV 110,00 

Saját tőke értéke (Ex) 280,00 

Idegen tőke értéke (z^) 418,10 
Összesen 698,10 Összesen 698,10 

Érvényes a V1 = 698,10 MFt > D* = 418,10 MFt, azaz a V1 teljes vállalati érték a Dl 

adósságot meghaladja, tehát az I. mérlegkoncepció szerint nem eladósodott vállalatról 

van szó. 

A II. mérlegkoncepciót követve az 1. időpontban a hitelező hátralevő követelése 
418,10 MFt = 500 MFt - 131,90 MFt (+ 50 MFt kamat) törlesztés. AzA,B,C pro-
jekt értékesítési ára (dpx) A-nál 290 MFt, B-nél 100 MFt és a C-nél nulla. A II: 

mérlegkoncepció az 1. időpontban a következőképpen néz ki: 

3-8. táblázat: II. mérlegkoncepció t = l időpontban (millió forintban) 

A II. mérlegkoncepción alapuló "vagyon" (390 MFt) az adósságot már nem fedezi: 

eladósodott a vállalat. 

Összehasonlítva a bruttó tőkeértékre alapozott I. mérlegkoncepciót a II. mérlegkon-

cepcióval, informálódhatunk a vállalat likviditásáról. Az I. mérlegkoncepció a 

jövőbeni likviditást, míg a II. mérlegkoncepció az árugazdasági likviditást mutatja. A 
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példában alkalmazott feltevések és a II. mérlegkoncepcióból szerezhető információk 

nélkülözhetők. Ha a Vt vállalati interpretált érték meghaladja a szerződés-konform 

Dt hitelezői igényeket, akkor nem számít a dp-bői eredő likvidációs érték relációja az 

adóssággal, vagyis eltekintünk az árugazdasági likviditástól. A példában teljesen in-

dokolatlan a vállalat csődeljárás iránti kérelmének bíróság felé történő benyújtása, 

mivel a hitelezői követelések teljesítése a vállalat tovább létezésével egyáltalán nem 

veszélyeztetett. 

AIII. mérlegkoncepció is megfontolandó, de csak alapvonásai érdekesek: 

® A vagyon értékét már nem az értékesítési ár, hanem a beszerzési, illetve előállítási 

költség határozza meg, figyelembe véve a tervszerű leírást. 

© A vagyontárgyak közül léteznek olyanok, amelyeket nem lehet likvidálni a tulaj-

don-átruházás kizárása miatt (pl. tulajdonjog fenntartása, ki nem fizetett áru, ak-

tivált lízingtárgy a lízingbe adónál stb.) és előfordulnak olyanok is, amelyeknek 

likvidálásakor nincsen pozitív ű^-je (pl. saját részvény, aktivált üzembe helyezési 

költség stb.). 

® Azok a hitelezői igények megtartják pozíciójukat, amelyeknek nincsen kikénysze-

ríthető igénye (pl. megkezdett rekonstrukció, szavatosság jogi kötelezettség nélkül 

stb.). 

A fentieket tekintetbe véve a III. mérlegkoncepció nem mutatja megbízható módon az 

árugazdasági likviditást. 

Tehát az alábbi következtetésekhez jutottunk: 

1./ Az eladósodás mérése az I. mérlegkoncepció szerint célszerű, de nem operábilis. 

2./ AII. mérlegkoncepció szerint a mérés elvileg operábilis, de a csődbejelentés kere-

sett határidejének pillanatában nem célszerű. 

3. / Nyilvánvaló az, amit a III. mérlegkoncepció a vizsgált összefüggésben nyújthat, 

ellenben helytelen az így készült mérleg alkalmazása az eladósodás méréséhez. 
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3.5.5. Csődeljárás vagy csődöm kívüli egyezség? 

A vállalati válság kifejlett szakaszában két alternatívát kell mérlegelni. A 

hitelezőkkel történő egyezség a törvényes úton szabályozott csődeljárás keretében 

történjen vagy pedig a törvényileg nem szabályozott ún. csődön kívüli egyezség for-

májában jöjjön létre. A csődszabályozás a piacgazdaság jogrendezésének nélkülöz-

hetetlen elemeként adja az alapot e két alternatíva mérlegeléséhez. A szabályozás 

formális szempontjai helyett a gazdasági-pénzügyi összefüggések mérlegelésére he-

lyezzük a hangsúlyt. Az 1991. évi IL. törvény módosításának életbe lépése óta a 

csődeljárások száma csökken. Vajon a hitelezők a csődön kívüli egyezségei vagy a 

felszámolást választják, vagy pedig az üzleti szervezetek életképesebbekké váltak? 

A tulajdonosok és hitelezők közötti konfliktusok kezelése mellett szól Haugen-Senbet 

[1978.] védőbeszéde. Megállapításait az alábbi feltevések mellett fogalmazza meg: 

• Az összes értékpapírt hatékony piacokon forgalmazzák. 

• Mnden piaci résztvevő korlátozások nélkül belép a tőkepiacra, s költségmentesen 

hozzájut a releváns információkhoz. 

• A törvényesen felügyelt csődeljáráson kívül lehetséges a bíróságon kívüli szabad 

akaratú megállapodás, amelyben a tulajdonosok és a hitelezők közötti konfliktusok 

megoldhatók. 

• A szabad akaratú megállapodás olcsóbb, mint a törvényes eljárás. 

Haugen-Senbet két kijelentést tesz: 
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elv érvényes mind a saját finanszírozású, mind pedig az eladósodott vállalatra. Ebből 

egyenesen következik az, hogy a likvidáció bekövetkezési valószínűsége független a 

vállalati adósság nagyságától. 



2. A racionális piaci résztvevő a törvényesen felügyelt és a nem szabályozott 

egyezség, kötetlen konfliktuskezelése közötti választásnál a csekélyebb tranzakciós 

költséggel járó alternatívát választja. Mivel a kötetlen eljárások költségei általában 

alacsonyabbak, mint a formális törvényes eljárások kiadásai, a racionális piaci 

résztvevő kerüli a törvényesen felügyelt eljárást. 
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konstellációkban gondolkodnak: 

» A hitelezők úgy vélik, hogy a vállalat likvidációs értéke nagyobb, mint a vállalat 

értéke további létezésnél A részvényesek kalkulációját az ellenkező eset jellemzi. 

Ekkor a csődeljárás keretében a hitelezők a vagyont pénzzé teszik. Haugen-Senbet 

szerint csődeljárás nélkül azonos eredményhez jutunk akkor, ha a hitelezők a részvé-

nyeket értékesítik és a teljes vállalatot likvidálják. 

» A hitelezők úgy vélik, hogy a vállalat likvidációs értéke alacsonyabb, mint a vál-

lalat értéke további létezésnél. A részvényesek kalkulációját az ellenkező eset 

jellemzi. A részvényesek eladják a vállalat részvényeit - csődeljáráson kívül. Egy 
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csődeljárás - amelyben a hitelezők hajlanak a megegyezésre és a vállalat megmarad -

mégis likvidációhoz vezet, mert a tulajdonosok a hitelezői igényeket teljesítik, ame-

lyek viszont a vállalati továbblétezés értékének felel meg. Azt remélik, hogy a becsült 

likvidációs és vállalati érték közötti differencia mértékéig nyereséget érnek el. 

Ezen elemzés keretében úgy tűnik, hogy a törvényesen felügyelt csődeljárás fe-

lesleges. Ez a következtetés azonban elhamarkodott. Együttesen öt okot sorolunk fel 

arra vonatkozóan, hogy a valós piacokra kodifikált csődeljárás létezése jogos a 

mindig lehetséges kötetlen megállapodások mellett. Ezen okok vonatkoznak a 

csődeljárás belépése előtti, az eljárás alatti és a hitelezőkkel történő (szabad akaratú, 

illetve törvényesen felügyelt) egyezség utáni időszakokra. 

eredeti teljesítéséhez ragaszkodnak. Szükség van az igényük érvényesítéséhez kény-

szerítő vagy jogi eszközökre. A Haugen-Senbet féle analízisben nincsen ilyen szer-

ződéses úton megállapodott kényszerítő eszköz. Egyedül csak a csődeljárás iránti 

kérelem benyújtásához és a csődegyezséghez való hozzájárulás vagy annak meg-

tagadása az egyedül létező kényszerítő eszköz. 



zájutás különböző, akkor ez a szabad megállapodást nagyon megnehezíti. Mind a me-

nedzser, mind a részvényes hajlamos arra, hogy a vállalat további létezésének értékét 

' j kedvezőbbre becsülje, mint ami a valós helyzetnek megfelel. 

(4.) Ez az ok az egyezségi folyamat időszakát érinti. A hitelezők egy bizonyos 

csoportjának hozzájárulása az egyezséghez leértékeli a kielégítési pozíciókat. A 

hitelezők kierőszakolnak külön előnyöket, amellyel taktikai pozíciójukat megtart-

ják A csődeljárásban a hitelezői kisebbség a többség határozatával egyetért akkor, ha 

meghatározott legkisebb követelésüket teljesítik. Ezzel pedig megalapozott az a 

várakozás, hogy az egyezségek szabályozott és nyilvános eljárásban gyorsabban lét-

rejönnek, mint csődön kívüli eljárásban. 

(5.) Az eddigi tulajdonosok megtartják döntési jogosítványaikat, s ezzel a kockáza-

tot is átvállalják a hitelezőkkel történő egyezség után. Ez a kockázat azonban csök-

kenthető. A hitelezők úgy kötnek egyezséget a részvényesekkel, hogy részesednek az 

előnyökből és ezzel a részvényesek kockázatvállalása csökken. Egy másik lehetőség 

az - különösen a csődeljárásban -, hogy a hitelezői választmány rendszeresen tájékoz-

tatja a részvényeseket, következésképpen kontrollálható az elfogadott egyezségi 

program, mint a helyzetátfordítási terv végrehajtásának módja. Továbbá a csőd-

szabályozás megkönnyíti azon ellenőrzési lehetőségeket, amelyek egy hatékony kon-

fliktuskezelés részének tekinthető. 

Haugen-Senbet explicite formulázott tézise szerint a kötetlen megállapodások költ-

sége alacsonyabb, mint a törvény által kínált konstrukció a csődeljárással, s egy olyan 

világban gondolkodik, amelyben a konfliktusok könnyen megoldhatók. Végeredmény-

ben a Haugen-Senbet által implikált tézisek gyakorlati jelentősége egy szabályozott 

csődeljárásban meglehetősen korlátozott. A gyakorlatban a modell számos fontos 

feltevése nem tartható. 

A pénzügyi-finanszírozási lehetetlenülés problémái korlátozzák a vállalat hírnevét, 

értékesítési csatornáit, a vagyonfelügyelő és a hitelezői választmány befolyásol-

hatja az üzletpolitikát és költségeket okoz. 
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3.5.5.1. Kraiis-Iitzeiiberger csődmodellje 

5 
Kraus-Litzenberger [1973.] megmagyarázza a közvetlen csődköltség befolyását 

egy eladósodott vállalat piaci értékére és ezzel a finanszírozás mód (tőkestruktúra) 

választását. 

A modell bemutatásához az alábbi jelöléseket alkalmazzuk: 

5 Közvetlen jogi és adminisztrációs költségek (a csőd bejelentésének, közzétételének költségei, a 
kirendelt vagyonfelügyelő díjazása, a válságteam felállítása és fenntartása). A közvetett csődköltsé-
gek az elmaradt bevételek, illetve az elveszített piaci érték formájában jelentkeznek (csökkenő 
hitelképesség, a megrendelők bizalmatlansága a cég fennmaradásában, a pótlólagos munkaerő be-
szerzéseknél kockázati prémiumot kell fizetni, vagyonfelügyelő lehetséges hibás döntéseinek hatásai 
stb.) [Jensen - Meckling, 1976.]. A csődköltségek empirikus mérése ezért a közvetlen csődköltsé-
gekre korlátozódik [Warner, 1977.]. 
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Közvetlen csődköltség ay'-edik periódusban 

Az idegen tőke jelenlegi piaci értéke 

Szerződéses kifizetések a hitelezőknek ay'-edik periódusban 

A részvényeseknek történő osztalékfizetés a y'-edik periódusban 

A részvénytőke jelenlegi piaci értéke 

A vállalat (bruttó) jövedelme kamat- és adófizetés előtt, ami a realizált beru-

házási programból adódik a j = 1,2,..., T periódusban. Ez a bruttó jövedelem 

nagyság szerint sorba rendezett. Érvényes az EBITX < EBIT2 <...< EBITT . 

Társasági adó 

Egy eladósodott vállalat piaci értéke 

Kizárólag részvénytőkével finanszírozott vállalat piaci értéke 
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A részvényes megkapja a PE profitot: 

6 A közvetlen csődköltség nincsen feltüntetve. A csődköltség csak a j = 2,3,...,k-l állapotban 

keletkezik, amikor érv ényes a DP > EBIT, és csökken az a kifizetés, amit a hitelezők kapnak. 
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Az utóbbit az (3.8)-ba helyettesítve az alábbit kapjuk: 

EBITj Pj BCj 

1 20 0,030 20 
2 40 0,040 40 
3 160 0,005 70 

4 200 0,020 80 

108 



109 



110 



A Kraus-Litzenberger modell csak szú'k körben, használható. A modell egyperiódusú. 

A tökéletes tőkepiac, valamint az azonos hitelezői és tulajdonosi várakozások miatt 

hitelező pontosan tudja, hogy melyik hitel visszafizetése a biztos és melyik esetben 

fenyeget fizetési elmaradás. Pontosabban fogalmazva: ha a hitelező D nagyságú tótéit 

nyújt, s az 1. periódus nem minden időpontjában, hitel szerződés szerint fizetik a ka-

matot és a törlesztést, akkor a hitelező anticipálja e fizetési elmaradások pontos 

nagyságát, ami be is következik. A hitelezőt orientálja a megkövetelt nominális ka-

matráta, amit a hitelszerződésben rögzített ezen rizikóra: megkövetelt egy /*>/' 

kockázat ekvivalens kamatrátát. Amennyiben ekkor bekövetkezik a fizetési elmaradás 

DP > EBITj J, ügy a hitelező nem lepődik meg, mert ezt a kiesést korrekten an-

ticipálta és azt egy /'* kockázat ekvivalens kamatrátába foglalta. Következésképpen a 

fizetési elmaradás ebben a modellben a csőd bejelentéséhez nem indíték (A jelenleg 

érvényes magyar csődtörvény szerint az adós vállalat a bírósághoz csődeljárás iránti 

kérelmet nyújthat be. A továbbiakban a "csődbejelentés" kifejezés ezt a lehetőséget 

fogja jelenteni.) 

A korábban közölt feltevéseknél azt írtuk, hogy a hitelezői kifizetések csökkentik az 

adóalapot. Ellenben nincsen differenciálva az, vajon a kamat vagy a törlesztés 

csökkenti az adóalapot. Esetünkben a tótelszerző - a csőd bejelentését mérlegelő -

vállalat csak a kamatot számolhatja el az adó meghatározása előtt. Mivel a modell 
egyperiódusú, az 1. periódusban az EBITj tartalmazza a vállalati vagyontárgyak 

likvidációs bevételét is. Végül is a hitelező megkapja a maximális EBITj -t. A BCj 

csődköltség megrövidíti a hitelezők kielégítési kvótáját anélkül, hogy ennek hátrányait 

a modellben szembeállították volna a felismerhető előnyökkel. Ezzel pedig a csődkölt-

ségek bevezetése a modellben egy ad-hoc feltételezés. (A hitelezői osztályok ho-

mogének, nincsenek rivalizáló hitelezői osztályok, akik harcolnak a különböző jogi 

igényeik alapján a vagyon felosztásáért.) 

A következő részben egy valamivel reálisabb, három periódusú modellt mutatunk be. 

A jelenleg hatályos csődtörvény szerint a legutóbbi csőd bejelentésétől számított két 

é%>en belül nem lehet újabb csődeljárás iránti kérelmet benyújtani, ezért van reális 

alapja a három periódusú elemzésnek. Megvizsgáljuk azt is, hogyan befolyásolja a 
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csődrizikó a tulajdonos, a hitelező és az adós mérlegelését. Az ábrázolást egyszerűsíti 

az, hogy eltekintünk a társasági adótól. 

3.4.5.,2.Egy három periódusos modell 

A modellt példán keresztül mutatjuk be. 

A jelen periódusban a tervezett beruházási program megkövetel 100 MFt tőke-

bevonást. A periódusonként! megtérülés 0,2, 0,2 és 0,6 bekövetkezési valószínűséggel 

- 20 %, - 10 % és 40 %. Az elvárt megtérülés r = 30 %. Az idegen tőke biztos ka-

matrátája /' = 25 %. A hitelező D0 = 40 MFt hitelt nyújt, s a fizetési elmaradás miatt 

/* = 28 %-ot követel meg. A tervezési időtartam három periódus, ez alatt sem kamat-, 

sem osztalékfizetés nincsen. Hangsúlyozzuk azt, hogy ha az időtartam 6 vagy akár 13 

év lenne, akkor is azonos végkövetkeztetésre jutnánk. A vállalati bruttó pénzbeáram-

lást a 3-8. ábra mutatja. 

A példa segítségével három dolgot magyarázunk meg: 

1. A csődrizikó befolyása a részvényesi pozíció értékére. 

2. A hitelezői csődstratégia származtatása. 

3. Az adós mérlegelési lehetőségei. 

Az értékelési kalkulációk követik a Modigliani - Miller modell keretében szokásos 

számításokat: a várható értékhez rendelt fizetési megoszlásokat a kockázat ekvivalens 

kamatrátával felkamatoljuk, illetve diszkontáljuk. 
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3-8. ábra: Bruttó pénzbeáramlás három periódus alatt 

3.4.5.2.1. A részvényes csődkalkulációja 

Kizárólag saját finanszírozásnál (és a csődrizikó ídzárásával) a 3. periódusban a 

tulajdonosi pozíció értéke a beruházási program várható megtérülésének r megtérülési 

rátával történő felkamatozás mellett adódik: 100-(l + 0,3)3 = 219,1 MFt. A 

Dq = 40 MFt idegen tőke a részvényest nem fenyegeti, mivel reziduális érdekeltségé-
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bői eredően nem veszíthet sem többet, sem kevesebbet eredeti befektetésénél. Ha mé-

gis van idegen tőke, akkor a tulajdonosi pozíció értéke 219,7-40-(1 + 0,25) = 

= 141,575 MFt. (Ekkor a hitelező egyetért az /' = 25 % biztos kamatrátával.) 

A csődindíték a vállalat jogi formájától függetlenül a fizetésképtelenségtől és az 

eladósodástól függ. A fizetésképtelenség alatt az adós tartós tehetetlenségét értjük a 

fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésére. Az eladósodás fennáll akkor, ha a 

kötelezettségeket a vagyonérték már nem fedezi. Az előző részben megmagyaráztuk 

azt, hogy az EBIT < DP feltétel több periódusú tervezési időhorizonton nem jelent 

biztos indikátort egy "csődérett" vállalat szamára. Pontosabban fogalmazva ez attól 

függ, hogyan ítéli meg a hitelező a finanszírozott vállalat továbbélési esélyeit, ami 

fizetésképtelenségnél csődeljárás megindítását vonhatja maga után. (Fizetés-

képtelenség csak a 3. időpontban lép be, ezután a hitelező helyzete már irreparábilis. 

A példa illusztrálja azt is, - a 3.5.2. és a 3.5.3. pontban említett kijelentés szerint -

miért későn ható csődállapot a fizetésképtelenség.) A csődbejelentés azonban az 

eladósodásra nyúlik vissza. Nem megyünk bele az értékmérés problémáiba, de itt 

hipotetikusan feltételezzük azt, hogy az adósságmérlegben a társaság vagyontárgyai 

"közös értéken", azaz értékesítési áron szerepelnek. A reális csődkalkuláció meg-

követeli a r-edik periódusban a vállalat aktíváinak elérhető értékesítési árának is-

meretét. Feltételezzük azt, hogy az Vt
L likvidációs érték a Vt vállalati piaci érték alatt 

van. A továbbiakban feltételezzük azt is, hogy a likvidációs érték megegyezik a min-
denkori periodikus pénzbeáramlással. Például a f2-ben realizálódik 64 MFt bruttó 

pénzbeáramlás, azonban a hitelező szerződés-konform igényének értéke 

D\ = 65,536 MFt > 64 MFt miatt a társaság eladósodott. A BCt közvetlen csőd-

költség az Vt
L likvidációs bevételt, s ezzel a hitelező kielégítési kvótáját csökkenti. 

Tehát eladósodáskor D* > Vt
L, a hitelező megkapja az Vt

L - BCt összeget és a rész-

vényes nem kap semmit. 

A 3-8. ábrából látszik az, hogy a tx -ben az eladósodás bekövetkezési valószínűsége 

nulla, t2 -ben 0,04, a /3-ban 0,064. (A megfelelő bruttó pénzbeáramlást, ami az 

eladósodást jelenti, a 3-8. ábrában aláhúztuk.) 89,6 % annak a valószínűsége, hogy a 

vállalat a 3. periódusban nem kényszerül csőd bejelentésére. 
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A tulajdonosi pozício értéke - teljes saját finanszírozásnál - 219. 7 MFt, ebből levonjuk 
a várható csődveszteséget 3,0208 MFt-ot [= (51,2 + 57,ő)- 0,008+ 89,6-0,024), a 

83,886 MFt hitelezői kifizetéseket és hozzáadjuk a 1,045 MFt elvárt 

"csődnyereséget", vagyis nem a hitele-zőknek nyújtott fizetéseket [= (65,536 - 64) • 

0,04 • 1,28 + (83,886 - 57,6) • 0,008 • 2 + (83,886 - 64,8) • 0,008 • 3 + (83,886 -

72,9) • 0,008], ezzel megkapjuk a 133,8382 MFt-ot. Mivel e pozíció értéke kisebb 

ahhoz képest, mint amikor eladósodás nem lép fel (141,575 MFt), a részvényes 

érdeke az eladósodást redukálni, a csődöt elkerülni. 

3.5.5.2.2„A hitelezői csődkalkuláció 

itt bemutatjuk azt, hogy a csőd bekövetkezési valószínűsége jelentős mértékben 

emelkedhet akkor, ha egy csődöt bejelentő vállalatnál a hitelezőnek szabad keze van a 

csőd és a nem-csőd közötti választásban és, ha kizáquk a csődelkerülés ismert intéz-

kedéseit (pl. pótlólagos saját tőkebevonás, hitelezői vállalati átvétel). Feltételezzük, 

hogy D0-1 egy hitelező nyújtja. Mnden olyan problémától eltekintünk, ami a 

nagyszámú hitelezőkből eredhetnek csőd közeli szituációban. A hitelező veszteségét 
az Vt

L < D* reláció fejezi ki, amelyet csökkent még a közvetlen csődköltség (BCt). 

A csődbejelentés ezért a fizetésképtelenségre vezethető vissza. A hitelező számára a 
csődbejelentés akkor kedvező, ha a csődből származó bevétel, Vt

jL - BCt különbség 

magasabb, mint a vállalat további létezésénél csődbejelentés nélkül 

Amennyiben optimális a jövőbeni hitelezői politika, úgy a jelenlegi csődnél elérhető 

összeg nagyobb, mint a nem-csőd esetben későbbi periódusban elért összeg, ahol is 

mindkét összeg azonos időpontra van diszkontálva (felkamatolva). A í-edik időpont-

ban hozott optimális döntés attól függ, mekkora a valószínűsége a t + 1- edik 

időpontban a hitelezői követelés teljes visszafizetésének vagy a csődnek akkor, ha az 

adós nem jelent csődöt a l-edik időpontban. E probléma megoldását a (3.11) formula 

adja meg a dinamikus programozás eszközével: 

(3.11) 
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ahol 

t = 1, 2,, ..,n a ilitelezői követelés még fennálló maximális futamideje, 
ft{EBIl) a követelés maximális értéke akkor, ha a csődöt jelentő vállalat 

eléri az EBIT értéket és a követelés még í éven át fennáll, 

BL a hitelező csődből származó bevétele (VL -BC), 

w a. bruttó jövedelem (pénzbeáramlás) bekövetkezési valószínűsége. 

A maximális (készpenz)érték a csődnél a hitelező csődbevételéből (BL) vagy a vállalat 

tovább létezésénél a várt jövőbeni bruttó jövedelem nagyságából áll 

. Minden periódus végén eldöntendő az, me-

lyik összeg a nagyobb: BL vagy a nem-csőd követelés és a jövőbeni várható optimális 
politika következő periódusvégi várható diszkontált értéke. 

E dinamikus programozási feladat levezetését az eddig tárgyalt példán mutatjuk be. 

A korábban közölt 3-8. ábra bemutatja a hitelezői fizetési elvárásoknak megfelelő 

nagyságokat is. D0 =40 MFt. Fizetésképtelenség miatt csőd akkor lép be, ha az 

EBIT! a DT követelés alatt van. A BC3 közvetlen csődköltség 15MFt. így a 

hitelező kap EBITJ - BC3 = = V3
L - BC3 -í. (A korábbi részben analóg feltételezés 

szerint EBIT = VL.) A megelőző két periódusban a közvetlen csődköltség 10 MFt, 

mivel ekkor még kevésbé súlyosak a finanszírozási lehetetlenülés problémái. 

1. lépés: A hitelező optimális döntése a t = 2 időpontban. Az adós akkor mérlegeli a 
csődeljárás iránti kérelem benyújtásának lehetőségét,' ha az EBIT2 < 65,536MFt. Ek-

(Mivel a hitelező nem a teljes kockázatot viseli, nem diszkontálhatunk r = 30 %-os 

kamatrátával, hanem csak az i* = 28 %-kal.) 
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Mindkét esetben a hitelező a csődbejelentést preferálja, sőt az utolsó esetben - mivel 

t = 2-ben 71 MFt-ot kaptunk eredményül - a hitelező megkapja a teljes összeget ka-

matostul. 
i 

Az 1. számolási lépésből a konklúzió: a vizsgált esetekben előnyös a csődbejelentés, 

ahol is az adós a hitelezői követelés teljes vagy halasztott visszafizetését teljesíti. Te-

hát az eddigi vállalati politika folytatásánál nagyobb a veszélye annak, hogy az 

adós a tartozását nem fizeti meg. 

2. lépés: a hitelező optimális döntése a t = 1 időpontban. Az 1. periódusban a hitelező 

mérlegeli a csődhöz való hozzájárulását akkor, ha t2 -ben likviditási kockázat kelet-

kezik, azaz, ha t2 pénzbeáramlás a D2 = 65,536 MFt alatt van. Ez a t2 -ben kelet-

i t ? 
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2./ A részvényeseket megillető pénzáram a hitelezői optimális csődpoütikánál a 

következők: 

A szóban forgó vállalat tőkeadói köre ma (0. periódus) és a jövőben a társaság rész-

vényeseiből és egy hitelezőből áll. A vállalatot két év után likvidálják (2. periódus). A 

hitelező 20 MFt -ot nyújtott 30 %-ra. Egyébként a vállalat saját finanszírozású. A 

vállalat 1. és 2. periódusban várható nettó pénzáram egyenlegét a 3-9. ábrában a 

döntési fával ábrázoljuk. 
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bekövetkezési valószínűség mellett. 

Amennyiben a tulajdonosok a íj -ben keletkező osztalékfizetéseket azonos kockázatú 

beruházási projektbe r = 30 % mellett újra befektetik, úgy a t3-ban rendelkezésre 

állhat számukra az alábbi várható végérték (optimális hitelezői stratégiánál): 

A részvényesek pozíciója, az eladósodás csőd okánál számított 133,8382 MFt érték-

kel és a hitelezői biztos pozíciónál feltételezett 141,575 MFt értékével szemben, lé-

nyegesen rosszabbodott. 

3.4.5.2.3. Az adós mérlegelése 

A vállalat csőd esetén rendszerint nagy adóssággal rendelkezik, ami befolyásolja 

az adós befektetési hajlandóságát. Folytassuk az előző részekben már közölt példát! 



3-9. ábra: A várható megtérülések és bekövetkezési valószínűségűk ábrázolása 

döntési fával 

A 3-9. ábrát a következő módon értelmezzük. A 0. periódusban a 3. és 4. állapot 

feltétlen valószínűsége 0,04 • 0,5 = 0,02, vagyis 2 %. Az 1. periódusban a vállalat 

6MFt kamatot fizet, ami minden nehézség nélkül teljesíthető. A 2. periódusban a 

törlesztés + kamat = 26 MFt. Ezt egyedül csak a 4. állapotban nem sikerül teljesíteni. 

A hitelező csak 16 MFt -ot kap vissza, ezért az adós csőd bejelentésére kényszerül. 

Mivel az adós cég korlátozott felelősségű, nem áll érdekében a hiányzó 10 MFt-ot 

saját vagyonából biztosítani. A privát vagyon az adósságtörlesztésre nem áll ren-

delkezésre, Tehát a 4. állapotban egy rés keletkezik a szerződésileg fixált hitelezői 

követelések és az adós rendelkezésére álló források között. Ez a rés a 0. periódusban 

kevésbé tűnik jelentősnek, mivel a 4. állapot feltétlen bekövetkezési valószínűsége 

csupán 2 %. A rés akkor éri el jelentőségét, ha az 1. állapot tényleg bekövetkezik. A 

4. állapot bekövetkezési valószínűsége 50 %. Mben áll ennek jelentősége? - Az 

összes, 1. állapotban végrehajt-ható vállalati tevékenység a hitelszerződésben rög-

zített, így az 1. állapotban nincs miről dönteni. A 3 , és 4. állapotban 29, illetve 

16 MFt teljesíthető. Ezt anticipálta a tőkejuttató a hitelszerződés megkötésénél. Ezen 

kívül a beruházási politika utólagos változtatása kizárt. A gyakorlatban a vállalati 

politika ilyen állapotalapú rögzítése nem lehetséges. Először is az állapotok definiálása 

tetemes nehézségekkel jár. Másodszor pedig egy optimálisan rugalmas vállalati poli-

tika részletes kidolgozása és szerződéses fixálása magas tranzakciós költséggel jár. 

Ezen okból elmarad a hitelezői jogok és kötelezettségek elkülönített, minden állapotra 

történő rögzítése. Egy ilyen rögzítéssel pedig elkerülhető lenne a rés keletkezése. 
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Mivel a vállalati politikát a hitelszerződés az 1. periódusban sem rögzíti, a társaságnak 

szabadsága van a beruházási politika meghatározásában. Hogyan fog dönteni akkor, 

ha a kockázat iránt közömbös? - A döntési fából eredő pénzügyi terv szerint az 1. és 

2. állapotban a következő beruházási projekt létezik: az 1. periódusban 6MFt beru-

házási kiadást a 2. periódusban 9MFt biztos pénzbeáramlás téríti meg. 30%-os 
9 

tőkepiaci kamatráta mellett a projekt nettó jelenértéke — - 6 = 0,923 MFt, Ameny-1,3 

nyiben ezt a projektet nem valósítják meg, úgy a hitelező az 1. periódusban megkapja 

a 6 MFt kamatot, a társaság pedig a 11 - 6 = 5 MFt -ot vagy a 18 - 6 = 12 MFt -ot. 

A 4. állapotban a projektből származó 9 MFt kizárólag a hitelezőé, mivel a szer-

ződésesen fixált 26 MFt a befolyó 12 MFt-tú nem fedezett. A 3. állapotban 9 MFt -
9-0,5 

hoz jut úgy, hogy számára a beruházás várt tőkeértéke ' - 6 = - 2,538 MFt, ez-
í, J 

9 -05 
zel szemben ugyanez a hitelező számára — = 3,46 MFt. A szerződésileg rögzített 

y 
hitelezői követelések és az adós rendelkezésére álló források közötti eltérés - korábbi 

szóhasználattal élve - a rés arra szolgál, hogy a hitelező meggazdagodjon 3,46 MFt -

tal. (Ez a hatás a 2. állapotban nem következik be, mivel a társaság megkapja a 9 

MFt beáramlás! többletet az 5. és 6. állapotban.) Ez a dologi viszony másképpen 

kifejezve: a rés a társaság szempontjából extern beruházási hatás, azaz a beruházás-

ból eredő beáramlási többlet - részben vagy teljesen - a hitelező hasznára válik. Pél-

dánkban az extern hatás pozitív, vagyis a hitelezőnek kedvező, a vállalat számára 

pedig negatív. Tehát minél nagyobb a rés és annak bekövetkezési valószínűsége, annál 

nagyobb a vállalati intézkedések potenciális külső hatása, s annál csekélyebb a tár-

saság késztetése a pozitív tőkeértékű intézkedések végrehajtására. A hitelező számára 

mindez a potenciális pozitív hatásokat eredményezi. Fordított esetben, a társaság 

késztetése növekszik negatív extern hatásokkal intézkedéseket végrehajtani. Minél 

nagyobb a fizetésképtelenség valószínűsége, annál nagyobb a pozitív extern hatás, 

amely viszont éppen az adóst korlátozza az intézkedések megtételében. A magas 

adósságon keresztül keletkező rés a hitelező számára nemcsak likviditási kockázatot 

jelent, hanem fokozza érdekét azon jog kiváltásában, hogy az adósságot korlátozza 

vagy adott esetben utólag csökkentse. 
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Az előadott érveléssel szemben felhozható az, hog}' a hitelező alkalmas intéz-

kedésekkel eltávolíthatja a rés által indukált vállalatpolitika torzítását. Eszerint az 

előbbi példánkban a hitelező a projekthez 6 MFt egyéves lejáratú hitelt nyújt 30 %-os 

kamatrátával. A társaság az 1. állapotban a projektet realizálja, mivel a 3. állapotban 

9 - 6 • 1,3 = 1,2 MFt -tal lenne gazdagabb. A hitelezőnek is előnyös, mert a többlet 

pénzbeáramlásból biztosított a 6 -1,3 = 7,8 MFt hitel visszafizetése. 

Ennek ellenére milyen okok vezetnek ahhoz, hogy a hitelező egy tisztán idegen finan-

szírozású beruházási projektet elutasít? - Egy lehetséges válasz a tulajdonos és a 

hitelező döntési és információs jogának megoszlásából, s e jog érvényesítéséből 

adódik. 

1. A 9 MFt prognosztizált többlet pénzbeáramlás nem egyszerűen a vállalatpolitikai 

intézkedések eredménye, mint például a berendezések vétele, a gyártási folyamat 

újjászervezése, a munkaerő kiváltása vagy az értékesítés fokozása. A menedzsment 

kvalitásától fiigg az, melyik intézkedés eredményezi a tervezett beáramlási többletet. 

Félő az, hogy ha az eddigi üzletmenet nem kielégítő, - amelyet a menedzsment hiá-

nyos kvalitása váltott ki - akkor a tulajdonos(ok) a 6 MFt idegen tőkét saját célra 

próbáljá(k) felhasználni. 

2. Feltételezve azt, hogy a hitelező befolyásolási és döntési jogának érvényesítése 

költséget okoz. Ez hátrányos mind a vállalat, mind a hitelező szempontjából. Ha az 1. 

időpontban - mondjuk - e költségek elérik a 0,5 MFt -ot, akkor a projekt várt tőkeér-
9 téke a korábbi 0,923 MFt helyett csak 6 - 0,5 = 0,423 MFt. Tehát a magas 
1,3 

adósságon keresztül keletkező rés költséges instabilitást okoz a vállalat finan-

szírozásában. 

3. A rés eltávolításának vagy szűkítésének egyik útja a tulajdonviszonyok új 
alapokra helyezése bíróságon kívüli és bírósági eljárás keretében. 

A legegyszerűbb bíróságon kívüli eljárás a tulajdonviszonyok új rendjéhez az idegen 

töke helyettesítése saját tőkével. Ismét kanyarodjunk vissza példánkhoz és szemléljük 
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az 1. állapotot! A 11 MFt beáramlás! többletet a 6MFt esedékes kamat csökkenti, s 

a maradék 5 MFt a hitel törlesztéséhez felhasználható. A 3 , és 4. állapotban 

19,5 MFt visszafizetési kötelezettség áll fenn (15 MFt maradék törlesztés és 

A,5 MFt kamat). Ez az eljárás kevésbé szolgálja a társaság érdekét, ugyanis egyfajta 

vagyonmozgást implikál a társaságtól a hitelező irányába. Az 1. állapotban a társaság 
a hitelezőnek 6+5 = HMFt-ot, a 3. és 4. állapotban 15 + 4,5 = 19,5.MFt-ot fizet, 

ráadásul a 4. állapotban a vállalat eredmény szaldója negatív. Tehát a társaság rossz 

üzletet csinál. 

A rés azon keresztül csökkenhetne, hogy a hitelező egy parciális követelésről 

5 MFt nagyságról lemond az 1. állapotban. Ez az eljárás vagyonmozgást implikál a 

hitelezőtől a társaság felé, mert a 3. állapotban 5-1,3 = 6,5MF/-tal lenne gazdagabb. 

Bár a rés eltávolítása a hitelező érdeke, de a vagyonmozgás olyan tetemes lehet, hogy 

a hitelező alig egyezik bele. 

A bíróságon kívüli eljárás kevésbé standardizált, szabadon kezelhető eljárás. A vállalat 

tovább létezésénél megkülönböztethető az elengedési és átütemezési egyezség. Az 

elengedési egyezségnél a hitelező egy parciális követeléséről lemond, az átütemezési 

egyezségnél a kötelezettségek esedékességi dátumát kitolják a jövőbe. Ennek megfe-

lelően a hitelező pótlólagos kamatot számol. Hitelprolongálásról van szó. Más esetben 

a hitel prolongáció parciális kamatelengedéssel jár. 
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A részvényesek a 4. állapotban 

nem kapnak semmit. 



A CVD =0 akkor, ha X = Y. Tehát ez esetben a hitelező indifferens az egyezséggel 

szemben. A rés éppen záródhat akkor, ha a 4. állapotban a maradék kötelezettség 
(20 - X - Y) • 1,3 = 16 MFt, vagyis megfelel a döntési fa 4. állapot nettó pénzáram 

egyenlegének. Ebből és az X = Y egyenlőségből következik X = Y « 3,486 MF?. 

így a hitelező 3,486 MFt követelés elengedése azonos mértékű az 1. állapot hitel 

törlesztésével. Ez az egyezség eltávolítja a rést és az abból eredő problémát. Az ilyen 

egyezség kimért teljesítményeket igényel. A csődegyezség célja a résből keletkező 

hibás inger eltávolítása. Egyrészt a rés a társaságot (részvényeseket) az előnyös be-

ruházás korlátozására motiválja. Másrészt pedig a rés a hitelezőt a hitelfelmondásra és 

biztonsági intézkedések megtételére ösztönzi, amely a vállalat fizetőképessége és a 

hozamok realizálása által behatárolt. Láttuk azt is, hogy a rés a tartalékok hibás al-

lokációját is okozza. 

A gyakorlatban a bíróságon kívüli eljárások gyakran előfordulnak. Gyakoriságuk 

kevésbé ismert, mivel ezek az egyezségek a nyilvánosság előtt észrevétlenül zajlanak. 

Amennyiben az ilyen egyezségek nem szabályosak, úgy azért a következő okok a fe-

lelősek: 

C A visszaélés veszélye 

A részvényes általában jobban informált, mint a hitelező. A tulajdonos megpróbálhatja 

a vállalat üzleti helyzetét rosszabbnak beállítani, mint a tényleges azért, hogy a 

hitelező nagyobb követelésről mondjon le. Ha ez sikerül, akkor az egyezségből 

profitál a hitelező terhére. A hitelezőt a visszaéléssel szemben átfogó információszer-

zés védheti, ami azonban információs költséget okoz. Az egyezség így drágább, s 

ezáltal kevésbé lesz attraktív. 
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A visszaéléssel szembeni védekezés elegáns módszere egy feltételezett fizetési ígé-

retről szóló elismervény kiadása. Az elismervényt kiállító vállalat kedvezőbb fizetést 

ígér akkor, ha pénzügyi helyzete ezt megengedi. Minden fizetést az elismervényben 

megállapított felső értékhatár korlátoz. A kamatvonzat természetesen benne szerepel 

a felső határban. Korábbi példánk alapján a hitelező lemond egy parciális követelésről 

az 1. állapotban, a vállalat elnöke kiállít egy elismervényt a követelés lemondásának 

nagyságáról, ami 30 %-os kamatozású. Ezen eljárás nem tekinthető egyezségnek, 

hiszen a vállalat viszontszolgálatot teljesít. Ez az eljárás csak akkor tekinthető 

egyezségnek, ha a hitelező követelésének törlesztéséről és kamatozásáról lemondott. 

Ezen kívül a hitelező figyelembe veszi azt, hogy az ilyen egyezség a 4. állapotban a 

csődbejelentést kizárja extem hatás nélkül. Az utóbbi nem meglepő, ha belegondolunk 

abba, hogy most a hitelező igényének mértéke a vállalat pénzügyi helyzetétől függ. Ha 

például a vállalat a 4. állapotban - köszönhetően a vállalat kitűnő teljesítményének -

12 MFt helyett 18 MFt -ot ér el, akkor abból egyedül csak a hitelező profitál. A rész-

vényes szempontjából ez egy pozitív extem hatás. Egy elismervénnyel történő 

egyezség korlátozza az egyezségi visszaélés veszélyét, de nem oldja meg a rés 

eltávolításának problémáját. 

• Több hitelező esete 

A bíróságon kívüli eljárás második akadálya akkor következik be, ha több hitelező 

van, s közülük egy vagy több nem mond le követeléséről, vagy annak egy részéről, 

mialatt a többi hitelező elengedi azt. A hitelező vagy a hitelezők egy csoportjának 

parciális követelés elengedése a többi hitelező meggazdagodásához vezet, hiszen a 

csődhöz vezető állapotokban a kielégítési hányad emelkedik a követelések 

elengedésével. Ezen állapotokban a többi hitelező megemelt pénzösszeget kap. így 

érthető az, miért próbál minden hitelező a bíróságon kívüli egyezségnél arányosan 

azonos követelésről lemondani. Amennyiben ezt nem sikerül elérni, úgy az egyezség 

meghiúsul. 

A Haugen-Senbet érvelés szerint hatékony tőkepiacon a vállalat a csődöt abban az 

esetben kerülheti el, ha piaci értéke nagyobb, mint likvidációs értéke. Ezen érvelés 

akkor állja meg helyét, ha az átszervezési alternatívával járó tranzakciós költségek 

jóval alacsonyabbak, mint a csődköitségek. Bemutattuk a hitelezői optimális csőd-
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politikát azon feltevés mellett, hogy a hitelező bármikor megindíthatja a felszámolást 

és a hiteleket felmondhatja, illetve nem hosszabbítja meg. Az optimális csődpolitikát 

úgy határoztuk meg, hogy lehetséges a csődaltematívák közüli választás és csak egy 

bizonyos csődkritérium létezik. Fontos kiemelnünk azt, hogy mind a bírósági, mind a 

bíróságon kívüli eljárás megindítása ésszerűtlen változatlan vezetési politika és válla-

lati gazdálkodás mellett. Minden körülmények között a csődegyezség és annak napi 

gyakorlatba való átültetése akkor ésszerű', ha az az adós viselkedését megváltoz-

tatja. A hitelező számára akkor megfontolandó a felszámolás kezdeményezése, ha a 

követelés visszafizetése csődeljárás keretében teljesíthető. A hitelezőt nem érdekli a 

csekély csődkvóta vagy kielégítési hányad, amennyiben létezik a vállalati gazdálko-

dási szituáció javításának csak egy kis előnye is. 

E résszel bezárólag csak olyan bajba jutott, de életképes gazdálkodó szervezetet vizs-

gáltunk, amelynek mérlegelési középpontjában - vegyes finanszírozás esetén - a 
i 

meglevő tulajdonosi-hitelezői tábor "kiegészítéseként" jöhetett szóba újabb finan-

szírozó. A továbbiakban azt feltételezzük, hogy ezt a vállalatot felvásárolják, vagyis 

külső finanszírozási forrásokat vonnak be a teljes vállalat megszerzéséhez. Ezt az 

üzleti szituációt azért vesszük itt számításba, mivel napjaink fejlődési irányai is kieme-

lik a felszámolást, az ún. fordított fúziók lehetőségét [Copeland -Weston, 1992b. 

708.], valamint a tulajdonosi struktúrában bekövetkező változásokat. 

3.5.6. Fúzió/felvásárlás 

Itt azzal a mérlegelési lehetőséggel foglalkozunk, hogy milyen előnyei/hátrányai 

vannak egy "csődérett" vállalat teljes elidegenítésének ' . A fúzió (Merger) és 

felvásárlás (Acquisition) kifejezéseket szinonimaként fogjuk használni. 

7 Természetesen egy vállalat elidegenítésére pénzügyi nehézségek nélkül is sor kerülhet. Túlnyomórészt a 
növekedési stratégia alapjául szolgál a felvásárlásra vonatkozó döntés, hiszen egy bővítő beruházásról van szó 
hosszú távú tőkelekötéssel. A fúzió egy gazdasági egységet fonnál két vagy több, korábban autonóm cégből. Egy 
"társaságjogi megoldás" (100 %-os vállalati rész vásárlása) vagy "vagyonjogi megoldás" (ingatlanok, jogok és 
egyéb vagyontárgyak megszerzése). A vállalat egyes részterületeinek megszerzését is a felvásárláshoz soroljuk, 
mint például törzsvevővel rendelkező értékesítési szervezet vagy kiszemelt vállalat know-how-jának, vagy 
éppen jól kiépített disztribúciós csatornájának megszerzését. Egy vállalat kevesebb, mint 100 százalékának 
megszerzése is felvásárlás akkor, ha a szavazati jog megoszlása alapján, illetve egyéb jogi megállapodással a 
befolyás elérhető a céltársaságban, amely lehetővé teszi a vevő stratégiai céljának realizálását. Ebben az 
értelemben és ezzel a körülhatárolással a felvásárlást gyakran a fúzióval azonosítják, amikor is az 
igazgatótanács jóváhagyása után következik a részvények felvásárlása. 
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A 3.3. pontban közreadott 3-6. ábra szerint - menedzselési szemszögből - a vállalati 

válságkezelés egyik lehetséges típusa a fúzió. A vállalati fúzió előnyeinek számos 

alternatív magyarázata létezik. 

A hatékonysági elmélet szerint egy másik vállalat megszerzésénél a hatékonysági 

okok kerülnek előtérbe. Ez az előny az egyesülésből eredő szinergia hatás. Szinergia 

hatásról beszélünk akkor, ha a fúzióval a különböző gazdasági egységek 

tevékenységét úgy sikerül összehangolni, hogy a tevékenységek nem egyszerűen csak 

összegeződnek, hanem azt meghaladó hatásossággal kapcsolódnak össze. E 

sajátosság értéknövelő hatású. A vállalat értéke a fúzió után nagyobb, mint a fúzió 

előtti autonóm vállalatok értékének összege. Penrose dolgozta ki először a szinergia 

hatás koncepcióját. A diverzifikált vállalatok stratégiájára alapozva a versenyelőny két 

formáját különbözteti meg. Az ún. "economies in operation" gazdasági előnye abból 

keletkezik, hogy egy diverzifikált vállalathoz tartozó üzleti egységek gazdasági 

funkcióinak költségeit felosztják vagy pedig együttesen használják ki menedzsereik 

tudását, képességét. Az ún. "economies in expansion" előnye abban jelentkezik, 

hogy/ az egyesülő vállalatok új iparágakban könnyebben diverzifikálhatok és megfelelő 

piaci pozíciót építhetnek ki. (Például a Phillip Morris a sörpiacon szerez meg egy 

vállalatot, kihasználva azt a képességét a marketing területen, amit a cigaretta iparban 

szerzett meg és versenyelőnyt élvez az új piacon.) Ezen elmélet magában foglalja a 

társaság jelenlegi menedzseri kapacitásából a ki nem használt képességek 

hasznosítását, vagy az ún. "economies of scale" kihasználásának lehetőségét. 

A vállalati fúziók előnye azonban nemcsak teljesítmény-gazdaságilag, hanem 

pénzügy-gazdaságüag is kimutatható, megokolható. Ezért vizsgáljuk meg a fúzió és 

vásárlás finanszírozási döntési lehetőségeit. 

3.5.6.1. A fúziók megkülönböztetése finanszírozásuk szerint 

A finanszírozás három különböző kategóriája különböztethető meg: 

® készpénz ellenében történő megszerzés, 

• részvények ellenében történő megszerzés, 

o megszerzés idegen tőkével. 
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A finanszírozási fonnák különbségei az alábbiakban fogalmazhatók meg, 

Az elidegenítő szempontjából a megszerzendő vállalat részvényeinek készpénzes 

átvétele akkor előnyös, ha nem szabadon elidegeníthető. Elidegenítési korlátozás 

esetén nem elég a megszerzett részvények számát a piaci árukkal szorozni. Sokszor az 

ilyen korlátozások piaci értékét ki kell számolni és az értékesítési ár kalkulálásába be 

kell vonni. Ez olymódon történhet, hogy az értékesítési korlátozásokat, együttesen 

vételi opció értékesítéseként tekinteni bázisáron a piaci ár magasságában a felvásárlás 

időpontjában. 

A részvények ellenében történő megszerzésnél a kritériumok az alábbiak: 

- A megegyező vállalatok autonómok és függetlenek egymástól. 

- Egy vállalat részvényeinek legalább 90 %-kát a másik részvényeinek átadá-

sával megszerzi. A teljes tranzakció csak maximum 10 %-a lehetséges kész-

pénzzel. Kiegészítő kritérium: biztosított az, hogy a régi részvényesek tulaj-

donjogukat az egyesített vállalatban megtartják. 

- Nem tervezhető olyan intézkedés, amely mindkét vállalat tevékenységét de 

facto visszafogja. Ez úgy történhet, hogy a kiadott részvényeket később visz-

szavásárolják. 

E módszer akkor használható, ha a vállalat vagyona szisztematikusan alulértékelt és 

túl magas nyereséget mutat ki. 

A hetvenes évek kezdete óta rendkívül nagy jelentőséggel bír az idegen tőkével 

finanszírozott vállalati felvásárlás (Leveraged Buyout = LBO). A tradicionális 

idegen finanszírozáshoz képest az a különbség, hogy a vevő hitelképessége alapján 

hitelt kap a kiszemelt vállalat megszerzéséhez, s így az LBO közvetlenül a céltársaság 

adósságarányának emelkedéséhez vezet. Az LBO ismertetőjele a magas adósság, 

amely a részvény és idegen tőke közötti arányt az idegen tőke javára elmozdítja. A 

céltársaság vagyonának nagy része a felvett hitel biztosítékául szolgál. 
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Az LBO alkalomadtán Management Buyout = MBO formájában is jelentkezik. Az 

MBO-nál a vevő(k) a -vállalat topmenedzsereinek egy része vagy egésze, adott 

esetben kívülálló befektető(k), de elhatározhatja magát a részvényesek többsége is a 

vételt, idegen finanszírozással. 

A megkívánt idegen tőke szerzéséhez kötvényeket bocsátanak Id. Rossz minőségük 

miatt "junk bonds"-nak nevezik. (1985-ben 15 milliárd USD értékben bocsátottak ki. 

Becslés szerint ennek több, mint 14 %-ka a vállalati átvétel finanszírozását szolgálta 

[Wallace, 1985.].) 

Az LBO-val felvásárolt vállalatok esetében az ún. cash cows-ról van szó. Ezek a 

céltársaságok magas piaci részesedésnek és jelentős free cash fiow-nak örvendenek. 

Befektetett eszközük általában elegendő a felvett, hitel fedezeteként. A magas 

biztosíték igénye magyarázza azt, miért a termelő vállalatok alkalmasak különösen 

egy LBO-val történő átvételre. 

Milyen előnyei vannak az LBO-nak más finanszírozási formával egybevetve? - Az 

elidegenítő részvényesei számára az előnyök nyilvánvalóak. Egy nagyon magas 

prémiumot kapnak az átvétel előtt uralkodó piaci áron. (A nyolcvanas években az 

elidegenítő részvényes prémiuma átlagosan 80 %-kal a részvény tőzsdei árfolyama 

felett volt az LBO-ban [Zerey, 1994. 44. o.].) Ez a magas prémium, amit a 

részvényeseknek fizetnek, az alábbi okok miatt lehetséges: 

» Az adósságarány emelése egy olyan pénzügy-stratégiai előnyt hoz magával, 

amelynek következménye a magas vállalati érték. 

» A rendkívül magas adósságarány, amelyhez az LBO vezet, a menedzsment 

megítélését behatárolja a pénzügyi tartalékok allokációjánál. Az osztalékfize-

téssel ellentétben az idegen tőke költsége fix és szerződés szerint teljesíteni 

kell azért, hogy a vállalat a számára hátrányos konzekvenciákat elkerülje. 

» Egy MBO teljesen megváltoztatja a vállalat tulajdonosi struktúráját. Azzal, 

hogy legalább a menedzserek és a tulajdonosok érdekazonossága létrejön, 

csökkennek azok a költségek, amelyek e két csoport közötti érdekkonflik-

tusból adódhatnak. A menedzsereknek csekély az indítékuk olyan döntéseket 

hozni, amely nem áll a tulajdonosok érdekében. 
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A menedzsment számára az előnyök könnyen felismerhetők. Az LBO a menedzsernek 

megadja azt a lehetőséget, hogy az általuk vezetett vállalatban tulajdont szerezzenek, 

amit a privát vagyonuk rendszerint nem enged. A hitelező számára pedig a junk bonds 

egy érdekes tőkebefektetés, mivel a nagyobb kockázat miatt jobban jövedelmez, mint 

az első osztályú kötvény. 

Az LBO-koncepció azonban problémákat is magával hoz. A vállalat adósságaránya az 

LBO-val olyan magas lesz, hogy a beruházásokat elszalasztják, holott azokra szükség 

lenne a piaci részesedés védelméhez. A nagymértékű kölcsön visszafizetési 

kötelezettség esedékesség szerint történő teljesítése olyan mindenkori pénzügyi 

probléma a vállalatnál, hogy minden stratégiai és operatív megfontolás alárendelt 

szerepet játszik. Egy LBO megjeleníti a csőd veszélyét úgy, hogy negatív hatása van a 

vevőkre, a szállítókra és a munkavállalókra. A vevők például nem fognak egy csőddel 

fenyegetett vállalattól vásárolni, mert attól félnek, hogy a termelés megszüntetésével a 

termék értékcsökkenése következik be. Hasonlóan érvényes az, amikor a vevő függ a 

termelő teljesítményétől szerviz vagy technikai tanácsadás formájában. 

3.5.6.2. Az adósságkapacitás növelésére vonatkozó mérlegelés 

A vállalati fúziók előnyei gyakran azon alapulnak, hogy a vevő vállalat és a 

céltársaság tőkeköltsége együttesen csekélyebb, mint az egymástól független cégek. A 

vállalati egyesülések pénzügyi előnye az értékpapír kibocsátásánál keletkező 

"economies of scale", vagyis a kibocsátott mennyiség növekedésével járó költség-

degresszió (nyomtatási, forgalomba hozatali költség stb.) következtében alacsonyabb 

a finanszírozási költség. Okozati összefüggés van a finanszírozási költségelőny és az 

adósságkapacitás növelése között. Egy vállalati egyesülés nagyobb adósságkapacitása 

azt jelenti, hogy az eladósodással költségei magasabbak ahhoz képest, ha az összes 

hozzátartozó vállalat független maradna. Ez implikálja egyúttal azt, hogy az egyesülés 

utáni tőkeigény csekélyebb fajlagos költséggel jár. A nagyobb adósságkapacitás oka a 

konglomerátum redukált csődkockázata [Levy - Sarnat, 1970. 801.]. Egy 

konglomerátum relatíve jobb finanszírozási lehetőségeiből származó nagyobb előny 

akkor keletkezik, ha a magasabb adósságarány pozitívan kihat a vállalati értékre. 
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A továbbiakban egy kérdés megválaszolására fogunk koncentrálni: Milyen módon 

befolyásolja egy fúzió által feltételezett nagyobb adósságkapacitás a vállalati értéket 

különösen akkor, ha nem egymáshoz kapcsolódó tevékenységeket vonnak össze? 

3.5.6.2.1. Lew ellen modellje 

Az egyesülő vállalatok nagyobb adósságkapacitással rendelkeznek, mint a 

független vállalatok a fúzió előtt [Lew ellen, 1971.]. Egyúttal érvényes a módosított 

Modigliani-Miller teória, vagyis egy vállalat piaci értéke az adósságarány 

emelkedéséből származó adóelőny miatt emelkedhet. Azonos a végkövetkeztetés 

akkor is, ha a tradicionális irányzatot követjük, amely azt posztulálja, hogy a 

részvénytőke megtérülése addig emelkedhet, amíg az idegentőke költség a beruházás 

megtérülése alatt marad. Mindkét esetben a tőkefinanszírozási döntés fő változója az 

adósságkapacitás. A végrehajtott felvásárlás után az adósságkapacitás nagyobb, 

mivel a kombinált pénzáram varianciája kisebb, mint az egyes (autonóm) varianciák 

súlyozott átlaga akkor, ha a korrelációs koefficiens értéke kisebb egynél. 

A hitelező kockázata a kölcsön nyújtásakor abban nyilvánul meg, hogy a tőke és a 

kamat elvesztésének nullától különböző a bekövetkezési valószínűsége, mert az adós 

pénzárama kisebb, mint a tőkejuttatót illető összes kötelezettség összege. A 

hitelezőnek van bizonyos elképzelése a maximálisan elfogadható kockázatról és 

beleegyezik a kölcsön nyújtásába akkor, ha annak a bekövetkezési valószínűsége, 

hogy a vállalati pénzáram (7) nem elég az esedékes fizetési kötelezettség (rD) 

teljesítéséhez kisebb, mint egy meghatározott a érték. Ezeket az összefüggéseket a 

3-10. ábra grafikonja szemlélteti [Lewellen, 1971. 526. o.]. 
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A vállalati adósságkapacitás ezért a (3.12) szerint meghatározható: 

A (3.15) és (3.16) kifejezés egybevetéséből látjuk azt, hogy P(D) értéke nagyobb, 

mint P(DAB). EZ azt jelenti, hogy a hitelező kockázata kisebb lett a fúzió 



végrehajtásával. Az adósságkapacitás ezért ceteris paribus - változatlan a-nál -

nagyobb, mint az autonóm adósságkapacitások összege a fúzió előtt. 

Lewellen érvelése egy konglomerátum jellegű fúziós lépésre (a résztvevő vállalatok 

között nincsen összefüggés a tennék és/vagy a piacok vonatkozásában, azaz 

egymáshoz nem kapcsolódó tevékenységeket vonnak össze) vonatkozik, mivel ez 

esetben a vállalati pénzáramok kevésbé erősen pozitívan korrelálnak. E szerint a fúzió 

előnye tisztán finanszírozási-pénzügyi oldalról megokolható. 

Galai - Masulis [1976.J elsőként mutat rá - az opciós ármodell keretében - arra, hogy 

a kombinált pénzárammal a hitelező pozíciója javul, mert a fizetésképtelenség 

veszélye kisebb, s egyúttal a részvényes helyzete rosszabb lesz (Co-insurance 

hipotézis). A részvénytőke piaci értékének összege a felvásárlás előtt nagyobb, mint 

az egyesülés utáni kombinált részvénytőke piaci értéke. A kombinált részvénytőke 

piaci értéke azért esik, mert a felvásárló vállalat részvénytőkéje az egyesülő objektum 

(céltársaság) kötelezettségéhez - vice versa - hozzátapad. 

Higgins [1971.] szemben áll Lewellen érvelésével. Véleménye szerint a felvásárlás a 

hitelező szempontjából nemcsak a hitel visszafizetés pénzáramának várható értékét, 

hanem annak varianciáját is emelné. Intuitíve ez azzal magyarázható, hogy a vállalati 

fúzió lehetősége kizárja azt, hogy az egyik vállalat fizetésképtelen, a másik pedig 

fennmarad, de egyúttal gondolhatunk arra a szituációra, hogy az egyesülésben 

szereplő egyik vállalat a másikat csődbe juttathatja. 

3.5.6.2„2. H i g g i n s - Schall modellje 

Higgins - Schall [1975.] kibővíti Lewellen elemzését a csődköltség figyelembe 

vételével. Az L lépésben elemzik egy fúzió hatását a részvényesek vagyon pozíciójára 

egy társasági adó és csőd nélküli modellben. Ezen körülmények között arra az 

eredményre jutnak, hogy a felvásárlás hatására a hitelező vagyoni pozíciója javul a 

részvényesek terhére. Tény az, hogy a közölt feltevések mellett a felvásárlás hatása 

indifferens a vállalat értékére, de nem záija ki azt, hogy az összvállalati értékből a 

hitelező vagy a részvényes relatív részesedése megváltozik. 
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Itt érvényes az a feltételezés, hogy a végrehajtott fúzió után, a hitelezők felé történő 

fizetési kötelezettségek azonosak a fúzió előtti, egyes vállalatok fizetési 

kötelezettségeinek összegével. Ezt a (3.17) kifejezés úja le: 
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akkor, ha legalább az i -edik szituációban a két vállalat egyike fizetésképtelen, 

miközben a másik fizetőképes marad. Feltételezés szerint érvényes 

vagyis a fúzió utáni kombinált pénzáram azonos a fúzió előtti, egymástól független 

vállalatok pénzáramának összegével. Mivel az összes pénzáramból részesedik a 

hitelező és a részvényes is, a (3.18) és (3.19) relációk egybekapcsolásából következik 

az, hogy 

akkor, ha az összes szituációból legalább egy esetben a két vállalat egyike csődbe jut 

és a másik fizetőképes marad. 



Léteznek olyan lehetőségek, amelyek a részvényesek és a hitelezők - előbbiek szerint 

történő - vagyonfelosztását megakadályozzák. Az egyik alternatíva az, hog,' új idegen 

tőkét felvenni és a létező kötelezettségeket megváltani. A régi adósság prémium 

fizetése nélkül megváltható, míg az új idegen tőke akkora kamatráta mellett vonható 

be, amely immár az alacsonyabb csődkockázatra tekintettel van. Egy másik lehetőség 

az, hogy a vállalat adósságaránya emelkedik. Az adósságarány addig emelkedhet, 

amíg a régi adósság a fúzió előtti szint piaci értékéig süllyed. Itt az a feltevés, hogy a 

hitelszerződések megengedik ez adósság egy ilyen bővítését és az új hitelezők a 

nagyobb adósságarány alapján nem követelnek prémiumot. 

Higgins - Schall elemzésük során a 2 lépésben feloldják a társasági adó nélküli 

világ feltevését, ám a csődköltségek továbbra is figyelmen kívül maradnak. A (3.18)-

(3.20) egyenletek érvényesek a társasági adó figyelembe vételével is. Lewellen 

érvelése az, hogy egy vállalati fúzió finanszírozási-pénzügyi előnye éppen a magasabb 

adósságkapacitás. Higgins - Schall Lewellen érvelésének gyenge pontját abban látják, 

hogy nem válaszol arra a kérdésre, hogyan határozható meg egy vállalat 

adósságkapacitása. Csődköltség nélküli modellben - melynek alapja a módosított 

Modigliani-Mller hipotézis - egyrészt nem látható be, miért nem lehet egy vállalat 

teljesen idegen finanszírozású. Másrészt pedig nem egyértelműen dönthető el az, 

vajon előnyös egy vállalati fúzió ezen feltevéseknél a részvényesek számára. Higgins-

Schall szerint abból eredően, hogy a régi vállalat létező kötelezettségei prémium 

fizetése nélkül megválthatók, ezért a fúzióval a hitelező vagyoni pozíciója javul a 

részvényesek terhére. A részvényesek pozíciójának ezen romlása szemben áll az 

adósságarány emelkedéséből eredő adóvédelem hatásával. Tehát a felvásárlás 

pénzügyi előnye attól függ, hogy a két hatás közül melyiknek nagyobb a kvantitatív 

dominanciája. 

Higgins - Schall figyelembe veszi a csődköltségeket is az utolsó, 3. lépésben. A 

vállalati adózás utáni pénzáram a (3.21) egyenlet szerint határozható meg: 
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Összesen hat szituáció különböztethető meg: 

I A, B és AB fizetőképes marad. 

II. A fizetésképtelen, B és AB fizetésképtelen. 

III. B fizetésképtelen, A és AB fizetőképes. 

IV. A fizetőképes, B és AB fizetésképtelen. 

V. B fizetőképes, és AB fizetésképtelen. 

VI. A, B és AB fizetésképtelen lesz. 

Amennyiben most eltekintünk az adósságarány megváltoztatásától, úgy a csődköltség 

hatása a vállalati értékre attól függ, melyik szituáció következik be. Érvényes a (3.22) 

reláció, valamint az "economies of scale" a csődköltségek szempontjából 

BCM <BCA +BCB és/vagy BCM > BCA vagy BCM > BCB . Az a feltételezés, 

hogy BCas < BCA +BCB és BC/W > BCA , a csődköltségek a végrehajtott fúzió 

után nagyobbak ahhoz képest, mikor a vállalatok egymástól függetlenek. Ez éppen az 

V. szituáció. 

A csődköltségek szempontjából a felvásárlás egyértelműen ükkor előnyős, ha 
BC/ÍB< BCA +BC.B, BCAB<BCa és BCM<BCb érvényes. Ez esetben a 

vállalat piaci értéke a fúzió után magasabb - hatékony tőkepiac feltevése esetén -, mint 

az autonóm vállalatok piaci értékének összege. 
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3.5.6.2Jo Scott modellje 

Scott [1977.] a fúzió kiválasztásának egy olyan modelljét formulázza meg, 
amely tekintetbe veszi a nem szerződéses kötelezettségeket (C), a csődköltségeket 
(.BC), a társasági adórátát (TC) és a hitelszerződésből eredő kamatfizetést kD. A 

modell kétperiódusú, magában foglalja a. 0. és az 1. periódust. Az 1. periódus a jövő, 

amely bizonytalan abban az értelemben, hogy n lehetséges szituációból egy 

bekövetkezik. A befektetőknek az adott szituációk bekövetkezési valószínűsége 

szempontjából nincsen homogén várakozásuk. Az elemzés a nem szerződéses 

kötelezettségekre (C) is vonatkozik, amelyek csekélyebb prioritással bírnak, mint a 

felvett hitelek. Nagyságuk a felvásárlással változatlanul marad. Az erről szóló 

hitelezési döntések explicite nem kockázati megfontolásokon alapulnak. 

Az A vállalat részvénytőkéjének értékét az 1. periódusban, az i -edik szituáció 

bekövetkezésekor a következőképpen írható fel: 
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= az A vállalat részvénytőkéjének értéke az i-edik szituációban, 

= az A vállalat cash fiow-ja az i-edik szituációban, 

= az A vállalat nem szerződéses kötelezettsége az /-edik szituációban, 

= azA vállalat kamatfizetése, 

Felírhatjuk az A vállalat idegen tőkéjének értékét is az 1. periódusban az ?-edik 

szituáció bekövetkezésénél az alábbi formában: 
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Scoll mindenekelőtt a felvásárlás hatásait elemzi egy teljesen saját finanszírozású 

vállalat esetében. A (3.25) egyenlettel meghatározható a B vállalat .4-val történő 

egyesülés részvénytőkéjének értéke: 

A (3.27) reláció kimondja azt, hogy egy másik teljesen saját finanszírozású vállalat 

felvásárlása soha nem lehet profitabilis. A vegyes finanszírozású vállalat értéke a 

(3.23) és (3.24) egyenlet összegzésével határozható meg a (3.28) egyenlet alapján: 

Ahogy Higgins - Schall modelljében, Scotí is hat lehetséges fizetőképesség/csőd 

kombinációt különböztet meg két autonóm, illetve az egyesült cég számára. A modell 
azon feltevésből ered, hogy BC^. < BC^ + BCB. , azaz fennáll az "economies of 

scale" a csődköltségek szempontjából A 3-11. ábra bemutatja a részvényes és a 

hitelező vagyonának incrementális értékváltozását a hat lehetséges esetre. 

8 A maximalizálás! függvény tulajdonsága az, hogy (v + w, o) < max(v, 0) + max(w, O). 

Ha az A vállalat felvásárolja B vállalatot, akkor az egyesült vállalatok értéke az 1. 

periódusban az alábbi: 



3-lh ábra: A részvényes és a hitelező vagyonának incrementális értékváltozása az 

L periódusban, mint a vállalati egyesülés következménye (AV = VABj - VA -VB j 

9 Az "A és B fizetőképes" azt jelenti, hog) ha A és B függetlenségüket megőriznék, akkor az 1. 
periódusban az /'-edik szituáció beköv etkezésénél egyik v állalat sem jutna csődbe. A többi lehetőség 
analóg módon interprtálható. 
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A Scott által bevezetett nem szerződéses kötelezettségek a fúzió végrehajtása után 

mind pozitívan, mind negatívan befolyásolják a vállalati értéket. Annál az esetnél, 

amikor AB fizetőképes marad, a nem szerződéses kötelezettségek negatívan hatnak. 

Ebben az esetben a hitelezők kevesebben maradnak, mert a fizetőképes vállalat cash 

flow-ja részben a csődbe jutott vállalat fúzió nélküli, nem szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítését szolgálja. Ezzel szemben, ha az egyik vállalat a másikat 

csődbe rántja, akkor a hitelező pozíciója jobb, mintha mindkét vállalat független lenne. 

A csődköltségek olyan esetekben hatnak pozitívan a vállalati értékre, amikor egy 

önálló vállalat fizetésképtelen, s az egyesülés fizetőképes marad. Fordított esetben a 

csődköltségek negatívan hatnak a vállalati értékre akkor, ha mind az egyesülés, mind 

az egymástól független vállalatok közül legalább az egyik csődbe jut. Scott azt 

mondja, hogy egy nagy, stabil és egy kis, jövedelmező, de nem stabil cég közötti fúzió 
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A 3-11. ábra interpretálásának megkönnyítéséhez röviden megmagyarázzuk azt az 

esetet, amelyben A csődbe jutna és a B, valamint az AB egyesülés fizetőképes 

maradna: 



csökkenti a jövőbeli csődköltségek jelenlegi értékét, ami csökkenti az összköltséget, 

ezáltal emelkedik az egyesülő vállalat értéke. Továbbá állítása szerint, egy kicsi, de 

stabil társaság és egy nagy, viszont nem stabil vállalat közötti fúzió csökkenti a 

vállalati értéket azáltal, hogy emelkedik a jövőbeü csődköltségek jelenlegi értéke 

[Scott, 1977. 1246.]. 

A Scott modell logikája alapján igazolható az, hogy egyesülésnél az adósságkapacitás 

emelése nem szükségszerűen vezet magasabb vállalati értékhez. Ezt egy egyszerű 

számpéldával illusztráljuk. 

Két eset (1. és 2.) lehetséges. Legyen a nem szerződéses kötelezettségek értéke nulla. 

Az első periódusban mind az 1., mind a 2. szituáció bekövetkezési valószínűsége 0,4. 

A társasági adóráta 18 %. Megbecsültük a pénzáramok és a csődköltségek nagyságát, 

amelyet a 3-9. táblázat mutat. _ _ _ _ 

3-9. táblázat Autonóm és egyesült vállalatok pénzáramának és csődköltségének 

nagysága 

A közreadott számításokban azt vizsgáljuk, hogy milyen adósságkapacitás és -méret 

optimális a vállalat számára. A módosított Modigliani - Miller hipotézist alapul véve, a 

vállalat relatíve magas adósság elérésére törekszik. Ez elérhető akkor, ha az idegen 

tőkejuttatókat megillető folyó fizetési kötelezettségek azonosak a vállalat adózás 

előtti cash flow-jával. Tehát mindig érdemes növelni az adósság optimális szintjét 

annyira, hogy ez a pénzáramok egyikével legyen egyenlő. Ez azért van, mert mindig 

emelkedhet az, optimális adósságszint a következő legmagasabb pénzáramig, ily 

módon a jövőbeli adósság visszafizetésének jelenlegi értéke csökken anélkül, hogy a 

csődköltségek belépésével kellene számolnunk. Bizonytalanságnál is kiszámítható az 
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optimális adósságteijedelem, amennyiben a hitelezők felé történő kifizetések 

megfelelnek az 1. vagy 2. szituáció pénzáramának. Az optimális adósságaránynál a 

vállalati érték maximális. 
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A példa eredménye is alátámasztja Scott állítását. A fúzió után az optimális adósság 
kisebb (45MFt), mint az egyes vállalatok adósságának összege fúzió előtt (55MFt). 

A mindenkori optimális adósságnál az egyesült vállalatok értéke 

vállalati egyesülés a vállalati értéket növelheti anélkül, hogy az optimális 

adósságkapacitás nagyobb lenne, mint két egymástól független vállalat 

adósságainak összege. 

A fúziók tisztán pénzügyi elemzése a csőd bekövetkezési valószínűségének 

csökkentését hangsúlyozza. Amennyiben magas a csődköltségek szintje, úgy az 

adósságkapacitás megemelkedik az egyesülés által. Ez azonban a részvényesek 

gazdagságát a hitelezőkre viszi át. Láttuk azt, hogy a csődköltségek relatív 

mértékének feltételezése mellett a résztvevő vállalatok pénzáramai közötti korreláció 

és különböző befektetők kockázatvállalási hajlandósága szerint változatos alternatív 

modellek fejleszthetők ki. Ezek a modellek megjósolják az adósságkapacitás 

hatásainak eredményeit. 
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Összegzés 

Tény az, hogy a vállalati tőkefinanszírozási kutatás tárgya a részvényesek 

hozamát maximalizáló társas vállalkozás. Tehát olyan alternatívák élveznek előnyt a 

finanszírozási döntéshozatalnál, amelyek addíciót jelentenek a meglevő vállalati 

értékhez képest. Ebből eredően csak olyan vállalatokról van szó, amelyek növekedni 

szeretnének, illetve a növekedési perspektívát választják. 

A hagyományos kvantitatív mérőszámok a növekedés mértékei, mint forgalom, piaci 

részesedés, bruttó/nettó profit, mérleg főösszeg, befektetett eszközök, 

foglalkoztatottak száma stb. Ezzel elérhető, hogy a növekedést mérni tudjuk. Mivel a 

vállalati kalkuláció kiindulópontja az értékesítési árbevétel, a növekedés különböző 

mértékeit is ebből vezetjük le. 

Felismertük azt, hogy a vállalati tőkefinanszírozás jelenleg megfogalmazott tételei 

koncepcióvá értek. így csak részben okozott nehézséget a vállalati növekedés tőke-

finanszírozási koncepcióját megfogalmazni. Itt a tételeket, módszereket adaptáltuk, 

értékeltük és finomítottuk a célból, hogy az üzleti praxis számára is alkalmazhatóvá 

tegyük azokat. Koncepcióvá formált tételeket a vállalati gyakorlat is szívesen vesz 

igénybe, mivel azok több szempontból elemezve segítik megalapozni a hosszabb távra 

szóló expanziós döntések problémáját. Tény az is, hogy a finanszírozás-elméleti 

kutatás mindig is igényes matematikai megoldásaival szemben, a vállalati gyakorlat 

viszonylag egyszerűbb eljárásokkal segít magán. A közölt elgondolás azonban 

könnyen átültethető az üzleti tervezés-elemzés-ellenőrzés gyakorlatába növekedési 

perspektíva esetén. Ezen kívül az is célunk volt, hogy közreadjuk e könnyen kezelhető 

formulák milyen elméleti alapokból erednek. 

Tőkefinanszírozási koncepciónk három növekedési változatot különböztet meg. A 

belső növekedési teljes mértékben visszatartott profit finanszírozza. A fenntartható 

növekedés esetén a vállalati tőkestruktúra úgy marad változatlan, hogy nem történik 

pótlólagos részvénytőke bevonás. A finanszírozható növekedés tekintettel van a 

társaság tőkefinanszírozási kapacitásának determinánsaim, miközben kielégíti mind 

a tőkeszerző vállalat elvárásait, mind pedig a tőkejuttatók igényeit. Kifejtésre kerültek 
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e növekedési ráták matematikai formulái példákkal együtt, s levezettük a külső 

finanszírozási igény és arány nagyságát. Kihangsúlyoztuk e mértékek vállalati 

praxisban történő alkalmazását. 

A fentieken kívül megalkottuk a belső növekedés finanszírozási modelljét, - nemcsak 

bizonyosság, hanem bizonytalanság esetére is -, amelyben két alapelv rögzítése közül 

egy is elegendő a vállalati - kizárólag - belső finanszírozási forrásokból tervezett 

növekedési program létezéséhez, itt megfogalmaztuk a csökkenő tőkeérték 

konzekvenciáit is. Ez esetben a nominális tőke megőrzése már nem garantálható. 

Ebből pedig két dolog is következik: 

1. Az értékmegőrzés koncepciója fontos mozzanat - a belső vállalati növekedés 
esetében is - az ef(x) hozam meghatározásában, mivel a hozam számítása során 

mérni szükséges a vonatkozó periódus során végbement tőkeváltozást. 

2. A nyitó tőkét feltétlenül meg kell őrizni még azelőtthogy a profitot elismerték 

volna. 

Ahogy a fák sem növekednek az égig, a vállalatok sem terjeszkedhetnek a 

végtelenségig. Elvi oldalról pedig, ha elfogadjuk a vállalati életciklus megközelítést 

[Bleicher, 1979. 40.], akkor ezekre az életciklusokra felépíthetők különböző 

tőkefinanszírozási koncepciók is. Egyszerűbben fogalmazva: igény van az egyes 
életszakaszok tőkefinanszírozási elgondolásainak felépítésére. 

Az előző oldalakon - az életszakaszként értelmezett növekedésen kívül - a válság 

tőkefinanszírozási koncepciójának leírására tettünk kísérletet. A válság fázisainak 

leírásánál az volt a célunk, hogy a teoretikusan és empirikusan vizsgált krízis 

stádiumokat a válság mélysége szempontjából világosan megkülönböztessük. A 

vállalati tőkefinanszírozás fejlődésében új helyzet állt elő azzal, hogy a vállalati 

válság koncepciójának felépítése is felmerül a dinamikusan fejlődő vállalati 

növekedés finanszírozási implikációi mellett. Ez kiváltja a rendteremtést a vállalati 

válságszituációk kategória rendszerében. Megfogalmaztuk a válság-finanszírozás 

azon alaptételeit, amelyek ráépülnek a menedzseri irányra, s e mellé a döntési irányt 

igyekeztünk átfogóan felvázolni a csőd/nem-csőd kérdés mérlegeléséhez. A 

csődkiváltó (csődbejelentési) kritérium meghatározása kevésbé hitelezői szempontból 
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("külső megoldás"), sokkal inkább a kötelezett gazdálkodó szervezet ("belső megol-

dás") szempontjából történi. E kritériumot nem a vállalati érték és nem az összes 

hitelezői igények értéke, hanem minden egyes hitelezői pozíció igényének ÍD / | és 

szerzodés-konform elvárásának [ ű / j egybevetése határozza meg. Ez annak a korai 

felismerését segíti elő, hogy az adott vállalat változatlan formában tovább 

működhessen. 

A jelenleg hatályos csődtörvény szerint a legutóbbi csőd bejelentésétől számított két 

éven belül nem lehet újabb csődeljárás iránti kérelmet benyújtani, ezért készítettük el a 

három periódusú elemzést három résztvevő - a részvényes, a hitelező és az adós -

mérlegelésével együtt. Egyrészt azt igazoltuk, hogy a részvényes érdeke az 

eladósodás redukálása, a csőd elkerülése; másrészt bebizonyítottuk azt, hogy a 

hitelező követelése az optimális csődpolitikával biztosítható. Harmadrészt pedig az 

adós mérlegelése esetében körbejártuk azt a kérdéskört, hogy miért lesz extern 

beruházási hatása a rendelkezésre álló források és a szerződésesen rögzített 

hitelezői követelések között jelentkező résnek. 

Az értekezés záró soraiban még három dolgot szeretnénk közölni. Először is azt, 

hogy felépített koncepciónk számszerű összefüggései - a vizsgálat tárgyát képező 

vállalatok által kötelezően készített - éves beszámolóban levő adatokból és 

információkból nyerhetők. Másodszor azt, hogy felvázolt koncepciónk azonos erővel 

érvényesül mind az aktualitások, mind a potencialitások talaján. Más szóval: 

nemcsak tény-, hanem tervezett adatok beillesztésével is egy adott vállalat 

döntéshozatali folyamatát támogatja. Végül pedig azt emelnénk ki, hogy 

elgondolásaink segítenek behatárolni a vállalatok perspektíváját. Annak érdekében, 

hogy ezt még megalapozottabban megtehessük, a vállalati életszakaszokra épülő és 

korszerű finanszírozási technikákat tartalmazó újabb tőkefinanszírozási koncepciók 

kialakítására van szükség - hiszen még nem ejtettünk szót olyan életszakaszokról, 

mint pl. diverzifikációs vagy kooperációs stratégia választásával növekedni, vagy 

éppen a tőkekivonás útját választva tovább működni. Ezek leírása még nem történt 

meg. 
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1. függelék 

EBIT-EPS analízis 

Az EBIT-EPS elemzés analitikus technika funkciója: megállapítani a részvény-
vagy kötvénykibocsátás előnyösségét. (A eredeti analízis leírása megtalálható [Neveu, 
1985.].) Az, hogy a vállalkozás részvénnyel vagy kötvénnyel finanszírozza működé-
sét, a tőkestruktúrára vonatkozó döntés alapvető kérdése. Bármely nagyméretű társas 
vállalkozás esetében behatóan tanulmányozni kell azt, milyen profitszintet kell elérnie 
ahhoz, hogy megalapozottabban bocsáthasson ki részvényt vagy kötvényt. Mindez 
arra hívja fel a figyelmet, hogy minden üzleti vállalkozásnak meg kell választani azt az 
arányt, amely szerint a pénzalapokat a tulajdonosoktól vagy a hosszú távra hitele-
zőktől nyeri. 

Az analízis egy abszolút és egy relatív mértéket vesz alapul: 

• Az EBIT a kamat- és adófizetés előtti profitszintet jelenti a változó költsé-
gek, a fix költségek miatti készpénzkiadások és az amortizáció nélkül. Leve-
zetése az eredménykimutatás alapján: 

Bevételek (értékesítési árbevétel + egyéb bevétel) 
- Működési költségek (változó és fix költségek) 
- Amortizáció (nem pénzáramszerű kiadás) 

Profit adó- és kamatfizetés előtt (EBIT) 
- kamat 
- társasági adó 

Profit adófizetés után (NP) 
- osztalék 

Visszatartott profit 

• Az EPS (Earnings Per Share) pedig nem más, mint a részvényegységre jutó 
adózott profit \ 

NP 
EPS = —r E 

ahol NP = adózott profit (Net Profit), 
E = részvénytőke a kintlevő részvények száma 

alapján (Equity). 

1 Az EPS és a ROE mutató jelölése ugyanaz, csak a dimenziójuk eltérő. Amíg az EPS az 1 db rész-
vény után járó adózott profitot jelenti, addig a ROE azt mutatja meg, hogy az adózott profit a rész-
vénytőke hány százalékát téríti meg. 
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A tőkeszerző vállalat figyelmének középpontjában az EBIT áll. Ebből fizeti a cég a 
felvett hitelek kamatát és a társasági adót. A részvényeseket az EPS érdekli, mivel ez 
a társaság által kifizethető osztalék felső határát jelzi. A közgyűlés döntésétől függ az, 
vajon ezt a részvényenkénti teljes profitot szétosztják vagy csak ennél kevesebbet. A 
részvényesek szemszögéből az EPS vizsgálata logikusan merül fel, amely az EBIT-
szint függvénye. 

A kiindulási alapadatok: 
Eddig a vállalkozás 
© 85.000 db közönséges részvényt bocsátott ki, 
® 7 millió forint preferált osztalékot fizet. 
Most a vállalat, expanziót határoz el két változatban: 

I. alternatíva II alternatíva 
Részvényfinanszírozás plusz 15.000 db Kötvényfinanszírozás 3 0 MFt 
közönséges részvény kibocsátásával. értékben kötvénykibocsátás 25 

%-os kamatláb mellett. 

Ha az I alternatívát fogadja el a vállalat, akkor teljesen saját finanszírozású marad. Ha 
a II. alternatívát fogadja el, akkor a vállalat vegyes finanszírozású, azaz részlegesen 
idegen finanszírozású lesz. 

VÁLTOZATOK (MFt-ban) EBITX= 30 EBIT2= 70 
I. alternatíva 
EBIT 30,0 70,0 
Kamat - -

Jövedelem adózás előtt 30,0 70,0 
Adó (18 %-os társasági adó mellett) 5,4 12,6 
Jövedelem adózás után 24,6 57,4 
Preferált osztalék 7,0 7,0 
Jövedelem a részvényeseknek 17,6 50,4 
Kintlevő részvények (millió db) 0,085 + 0,015 = 0,1 0,085 + 0,015 = 0,1 
EPS (Ft/db) 17,6/0,1 =176 50,4/0,1 = 504 
EBIT %-os változása 70/30 +133 % 
EPS %-os változása 504/176 => +186 % 

II alternatíva 
EBIT 30,00 70,00 
Kamat- 7,50 7,50 
jövedelem adózás előtt 22,50 62,50 
Adó (18 %-os társasági adó mellett) 4,05 11,25 
Jövedelem adózás után 18,45 51,25 
Preferált osztalék 7,00 7,00 
Jövedelem a részvényeseknek 11,45 44,25 
Kintlevő részvények (millió db) 0,085 0,085 
EPS (Ft/db) 11,45/0,085 = 134,7 44,25/0,085 = 520,6 
EBIT %-os változása 70/30 => +133 % 
EPS %-os változása 520,6/134,7 =í> +286,5 % 
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Az 1. ábra megjeleníti az EPS eredményeket az EBIT függvényében lineáris kapcso-
latot feltételezve. 

L ábra: Az EPS eredmények az EBIT függvényében 

Az 1. ábráról leolvashatjuk azt, hogy az EBIT 58 millió forint alatti szintjein a rész-
vényegységre eső jövedelem, az EPS értéke magasabb (176 > 134,7), ha a részvényfi-
nanszírozást alkalmazza a vállalat. A részvényegységre jutó jövedelem magasabb az 
EBIT 58 millió Ft szintje felett kötvénykibocsátás esetén (520,6 > 504). Az indifferen-
cia pont az az EBIT szint, ahol a részvényegységre jutó jövedelem, az EPS ugyan-
olyan értékű, tekintet nélkül arra, hogy részvény- vagy kötvényfinanszírozásról van 
szó. Egyenlettel pontosan meghatározható az indifferens EBIT szint: 

EPSi (részvényfinanszírozás) = EPSn. (kötvényfinanszírozás) 

(EBIT-IE)-(l-Tc)-P _ (EBIT-kD)-{\-Tc)-P 
NE ND 

H kamat részvényalternatíva esetén, 
kD kamat kölcsönalternatíva esetén, 
N e 

közönséges részvények száma részvényfinanszírozás esetén, 
N D közönséges részvények száma kötvényfinanszírozás esetén, 
T C társasági adóráta, 
P preferált osztalék. 
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Ez az egyenlet közvetlenül felhasználható az EBIT meghatározásához, amelynél a 
részvényegységre jutó jövedelem éppen azonos a két finanszírozási alternatíva eseté-
ben (MFt- ban): 

Tehát kiszámítottuk azt a választópontot, amelynél az EPS értékek szerint történő 
preferálás egyik változatról a másikra vált. 

A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogyan számolható ki az EPS a kölcsöntőke kü-
lönböző arányai mellett. A vállalat most is két finanszírozási tervezetet állít fel: 

I tervezet 
- 10 millió forint értékben kötvényt 
bocsát ki 20 %-os kamatláb mellett. 
4 millió forint preferált osztalékot 
fizet. 
- A közönséges részvények száma: 
100.000 db. 

II. tervezet 
- 40 millió forint értékben kötvényt 
bocsát ki 20 %-os kamatláb mellett. 
4 millió forint preferált osztalékot 
fizet. 
- A közönséges részvények száma: 
50.000 db. 

Mindkét tervezet esetén a vállalat vegyes finanszírozású, azaz a társaság saját és 
idegen tőkét egyaránt igényelt. Az EBIT várhatóan 50 millió forint. 

Először kiszámítjuk az EBIT feltételezett szintjén az EPS értéket (MFt-ban): 

I. tervezet II tervezet 
EBIT 50,00 50,00 
Kamat 10 -0 ,2 = = 2,00 40 • 0,2 = 8,00 
Jövedelem adózás előtt 48,00 42,00 
Adó (18 %-os társasági 
adó mellett) 8,64 7,56 
Jövedelem adózás után 39,36 34,44 
Preferált osztalék 4,00 4,00 
Jövedelem közönséges 
részvényeseknek 34,64 29,56 
Kintlevő részvények 
(millió db) 0,10 0,05 
EPS (Ft/db) 346,40 591,20 
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Látható, hogy a vállalat által fizetett adó a II. tervezet esetén kisebb, mint az I. terve-
zetnél. A differencia egyenlő a 18 %-os társasági adó, a 20 %-os kamatláb és a II. 
tervezetben foglalt 30 millió forint idegen tőke többletének szorzatával. Számokicai 
kifejezve: 0,18 • 0,2 • 30 = 1,08 millió forint (azaz: 8,64 - 7,56). 

Meghatározhatjuk egyenlettel azt az indifferens EBIT-szintet, ahol az EPS ugyan-
olyan értékű mindkét alternatíva esetén. Az egyenlet a következő: 

Jövedelem adózás előtt 13,00 33,00 
Adó (18 %-os 
társasági adó mellett) 2,34 5,94 
Jövedelem adózás után 10,66 27,06 
Preferált osztalék 4,00 4,00 
Jövedelem a közönséges 
részvényeseknek 5,34 22,94 
Kintlevő részvények 
(millió db) 0,10 0,10 
EPS (Ft/db) §3,40 229,40 
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Tehát az I. tervezet EPS értékét a II. tervezet EPS értékével kiegyenlítő EBIT érték 
18.878.048 forint. Ha példavállalatunk EBIT értéke nagyobb 18.878.048 forintnál, 
akkor a// , tervezet jobb, mint az I. tervezet. Ha az EBIT kisebb 18.878.048 forintnál, 
akkor az I tervezet mutatkozik jobbnak. Ellenőrizzük ezt az állítást, mondjuk 15 és 
35 millió forintos EBIT értékek mellett! 



II tervezet 
EBIT 15,0 35,00 
Kamat 40 • 0,2 = 8,00 40 • 0,2 = 8,00 
Jövedelem adózás előtt 7,00 27,00 
Adó (18 %-os társasági 
adó mellett) 1,26 4,86 
Jövedelem adózás után 5,74 22,14 
Preferált osztalék 4,000 4,00 
Jövedelem a közönséges 
részvényeseknek 1,74 18,14 
Kintlevő részvények 
(millió db) 0,05 0,05 
EPS (Ft/db) 34,80 362,80 

Tehát az EBIT 18.878.048 forint alatti szintjein az EPS értéke magasabb (53,4 > 
34,8), ha a vállalat az I. tervezet szerinti vegyes finanszírozást választja. Az EPS ma-
gasabb az EBIT 18.878.048 forint szintje felett a II tervezet esetén (362,8 > 229,4). 
A 18,878.048 forint indifferens EBIT szintnél az EPS ugyanolyan értékű, tekintet nél-
kül arra, hogy az I. vagy II tervezet szerinti vegyes finanszírozásról van szó. 

Itt ki szeretnénk emelni azt, hogy a közölt analízis számos alternatíva mérlegelését 
lehetővé teszi, többek között: 
Q Válsághelyzetben adósság-részvény konverzió vagy reorganizációs kötvény kibo-

csátása? 
• A lízingbe adó saját vagy idegen tőkével finanszírozza a szóban forgó eszközt 

(ugyanez a mérlegelési alternatíva a lízingbe vevő szempontjából)? 
B A vállalati felvásárlást saját vagy idegen tőke finanszírozza? 
• Melyik finanszírozási alternatíva kedvezőbb reáltőke beruházáshoz? 

Végül pedig azt is megemlítjük, hogy a korlátozott felelősségű társaságok másik cso-
portjában, a korlátolt felelősségű társaságok esetében is alkalmazható a fenti módszer, 
de ez esetben a részvényegységre jutó profit helyett üzletrészre számítjuk az adózott 
profil nagyságát. 
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2. függelék 

A csődmenedzselés forgatókönyve 

1992. január elsején lépett hatályba a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és 
a végelszámolásról szóló ÍL. töivény (a továbbiakban: Cstv.), amelyet 1993. szeptem-
ber 2-án, majd 1997. április 22-én módosítottak, s jelenleg is érvényben van. 

A csődeljárás lényege, hogy 90 napos fizetési haladék (moratórium) biztosításával 
lehetőséget ad az adósnak pénzügyi problémái rendezésére. A fizetési haladék célja 
olyan program kidolgozása, amely alkalmas az adós megrendült fizetési képességének 
helyreállítására és ezzel a hitelezők bizalmának visszaszerzésére. 

Az adós gazdálkodó szervezetnek érdeke, hogy éljen a csődeljárás iránti kérelem be-
nyújtásával, mivel a 90 napos moratórium nyugalmi állapotot teremt számára. Ez alatt 
a tulajdonosok tisztázhatják a helyzetet, kidolgozhatják a jövőre vonatkozó gazdasági 
elképzeléseket a hitelezők, illetve a potenciális hitelezők álláspontjának ismeretében. 
Tehát nemcsak az adós lehetőségeinek felmérése történhet meg, hanem a legfontosabb 
üzleti partnerek koncepciója, véleménye is megismerhetővé válik. Eközben pedig a 
gazdálkodó szervezet tevékenysége tovább folytatható. A törvény kizáija - éppen az 
előnyök miatt, és az azokkal való visszaélés meggátolása érdekében - hogy az adós 
két éven belül újabb csődeljárás iránti kérelmet nyújtson be. 

A hitelezők szempontjából sem célszerűtlen a fizetési nehézségekkel küszködő adós 
csődeljárása. A hitelezőket az eljárás következtében különösebb hátrányok nem érik. 
Követeléseik a fizetési moratórium alatt is kamatoznak, s annak letelte után kielégítés-
re kerülnek, amennyiben nem, úgy megkapják a késedelmi kamatot. Ha az eljárásbeli 
egyezség során a hitelezőknek engedniük is kell követelésükből, akkor ez kedvezőbb 
körülmények között történik, mint a felszámolási eljárásban. A hitelezők a csődeljárás 
során ugyanis jobban áttekinthetik az adós helyzetét, aktívan közreműködhetnek a 
talpraállítási program, vagyis az ún. helyzetátfordítási terv kialakításában, felmérhetik 
saját jövőbeni piaci lehetőségeiket is. A felszámolási eljárásban pedig már minderre 
nincs mód. Elsősorban csak azt kísérhetik a hitelezők figyelemmel, hogy az adós va-
gyonából kielégítésre kerülhet-e a követelésük, s ha igen, milyen mértékben. A csőd-
eljárás - ha egyezséggel zárul - a hitelezők szempontjából is előnyösebb a felszámolási 
eljárásnál, hiszen rövidebb idő alatt jutnak követelésükhöz, s a moratórium csak fize-
tés-teljesítési haladékot nyújt az adósnak:, a követelések kamatoznak ezen idő alatt is. 

A csődeljárás megkívánja az adós és a hitelezők aktív közreműködését, mert az érde-
mi munka - egyeztetés, egyezségkötés - az adós és a hitelező feladata, a bíróságnak 
csak a törvényesség betartására kell ügyelnie. A csődeljárásnak a felszámolási eljárást 
megelőzően való beépítése a még életképes gazdálkodó szervezetek megmentését 
célozza. Az adós, a hitelezők és az állam érdekeit is az szolgálja a legjobban, ha a 
csődegyezség folytán a még működőképes társaságok talpraállnak. Ahol azonban 
nincsen remény a fizetőképesség helyreállítására, nem kívánják megmenteni a céget, 
nincsen értelme a csődeljárás megindításának, hanem egyből lehetőség van a felszá-
molási eljárás megindítására, a gazdálkodó szervezet vezetője ilyen irányú kérelmet 
nyújthat be. (Itt megjegyezzük a végelszámolási eljárást is, amelyet a fizetőképes 
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gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése esetén lehet megindítani.) Tehát a 
csődeljárás célja, hogy az adós számára lehetőséget nyújtson tartozásai rendezésé-
re, illeh'e hitelezőivel való megegyezésre annak érdekéhen, hogy a fizetésképtelen-
ség miatti felszámolási eljárást és a megszüntetést elkerülje. 

Adós az a gazdálkodó szervezet, amely tartozását (tartozásait) az esedékességkor 
nem tudta vagy előreláthatóan nem. tudja kiegyenlíteni. Az adós csak a cégbíróságon 
bejegyzett gazdálkodó szen>ezet lehet. 

Hitelező a csődeljárásban az, akinek vagy 
• az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton 
(végrehajtható okiraton) alapuló, 
° az adós által nem vitatott, lejárt vagyoni követelése van, 
• a csődeljárás kezdő időpontjában (az a nap, amikor az adós kérelme a bíró-
sághoz beérkezik) még le nem járt, de az adós által elismert vagyoni követelé-
se van. 

A csődeljárás megindítása 

A gazdálkodó szervezet vezetője csődeljárás iránti kérelmet nyújt be a bíróság-
hoz. A gazdálkodó szervezet, vezetője 
- az igazgató (állami gazdálkodó szerv, egyesülés, közös vállalat, egyes jogi szemé-
lyek vállalata, önkormányzati vállalat, leányvállalat, vízgazdálkodási társulat), 
- az igazgatóság vagy az ügyvezető elnök (szövetkezet), 
- az üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag(ok) (közkereseti és betéti társaság), 
- az ügyvezető(k) (korlátolt felelősségű társaság), 
- az igazgatóság vagy az alapszabályban az ügyvezetésre feljogosított személy(ek) 
(részvénytársaság). 

A kérelem benyújtásához szükséges 
- az általános vezetést ellátó testület, 
- tröszt (tröszti vállalat), 
- az igazgatótanács (egyesülés, közös vállalat), 
- a létesítő szerv (egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat), 
- az alapítói jogokat gyakorló szerv (tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv), 
- közgyűlés (szövetkezet), 
- taggyűlés (korlátolt felelősségű társaság, vízgazdálkodási társulat), 
- közgyűlés (részvénytársaság) 
előzetes egyetértése. 

Csődeljárás megindítását csak az adós kérhet maga ellen. Az adós értesíti a kérelem 
benyújtásáról a bankszámláit vezető valamennyi pénzintézetet. 
A csődeljárás iránti - bírósághoz benyújtott - kérelemhez csatolni kell 

e három hónapnál nem régebbi mérleget (egyszerűsített mérleget), 
° az adós adószámát, 
0 a hitelezők névsorát, a hitelek összegét és a lejáratok időpontját, 
9 a fentiekben felsorolt szervek előzetes egyetértésének megadását bizonyító 
okiratot (jegyzőkönyv), 
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0 egy nyilatkozatot arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző két éven belül 
részesült-e fizetési haladékban, 
8 a közzétételi költségtérítés befizetését igazoló okiratot (a hirdetményt a 
csődeljárás kezdő időpontját követő 3 napon belül két országos napilapban 
kell közzétenni). 

Csődvagyon a gazdálkodó szervezet tulajdonában (kezelésében) levő vagyon, amely-
lyel a csődeljárás kezdő időpontjában rendelkezik (kezel), 
+ a csődeljárás tartama alatt szerez, 
+ más társaságból megillető részesedés. 

Nem csődvagyon az, amelyet az adós az állami vagyonkezelő szervezettel kötött 
szerződés alapján kezel, 
+ állami tulajdonban levő erdő, műemlék, természetvédelmi oltalom alatt álló földte-
rület, 
+ a vízgazdálkodási társulatok kezelésében levő vizek és vízi létesítmények, 
+ a kárpótlás céljára elkülönített termőföld, 
+ olyan földalap, amelynek a tagok és alkalmazottak tulajdonába adásáról a szövetke-
zet közgyűlése - a csődeljárás kezdő időpontjáig - határozott és a tulajdonjog bejegy-
zésére alkalmas okiratot elkészítették, 
+ a Kormány által jóváhagyott jegyzékben szereplő egyházi ingatlan, 
+ a lízingelt eszköz a lízingbe vevőnél, 
+ a védelem célját szolgáló állami tartalék. 

Az adós a csődeljárás kezdő időpontjától számított 15 napon belül tárgyalást tart a 
fizetési haladék igénybevételéhez szükséges hitelezői egyetértés megszerzése érdeké-
ben. Az egyetértést megadottnak kell tekinteni akkor, ha a csődeljárás kezdő idő-
pontjában lejárt hitelezői követelések jogosultjainak több, mint fele és a le nem járt 
hitelezői követelések jogosultjainak több, mint egynegyede egyetért a fizetési hala-
dék igénybevételével feltéve, ha ezeknek a hitelezőknek az összes követelése eléri a 
kérelemhez csatolt mérlegben (egyszerűsített mérlegben) szereplő összes hitelezői 
követelések kétharmadát. £ szavazati arány alkalmazásával - a fizetési haladékhoz 
való hozzájárulással egyidejűleg - meg kell határozni azt az összeget is, amelyre vo-
natkozó kötelezettség vállaláshoz és annak pénzügyi teljesítéséhez az adósnak be kell 
szerezni a vagyonfelügyelő hozzájárulását. 

A csődeljárás iránti kérelem visszavonása után a kérelem benyújtását követő két éven 
belül be lehet újra adni a kérelmet, mert ebben az esetben a bíróság a csődeljárást nem 
indította meg, csupán a visszavonás következtében irattárba helyezte az ügyet. A két 
éven belüli újabb kérelmi tilalom a csődeljárás közzétételétől számított két évre vo-
natkozik, amelyből következik az, hogy csak a csődeljárás közzététele esetén érvé-
nyes a tilalom. 

Az adós a tárgyalásról jegyzőkönyvet vezet, amelynek tartalmazni kell a meghívott és 
a megjelent hitelezők névsorát. A jegyzőkönyvet a tárgyaláson megjelent hitelezők 
által választott két személy hitelesíti. Amennyiben a hitelezők - az előírt szavazati 
arány szerinti módon - hozzájárulnak a fizetési haladékhoz, úgy a résztvevők cégszerű 
aláírással ellátott hozzájáruló nyilatkozatai, illetve a tárgyaláson résztvevőknek a meg-
állapodás aláírására szóló cégszerű meghatalmazása a jegyzőkönyv mellékletét képe-
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zik. Az adós a tárgyalás eredményét 3 napon belül - a tárgyalást követően - köteles a 
bíróságnak bejelenteni, s a bejelentéshez mellékelni kell a hitelezői egyetértést bi-
zonyító okiratokat. 

A bíróságnak a bejelentést követően végzéssel keli határoznia. Itt három döntési le-
hetőség van: 
1.) Ha a kérelem megfelel a törvényes előírásoknak, akkor a bíróság megindítja a 
csődeljárást és elrendeli a végzés Cégközlönyben való közzétételét. A végzés ellen 
fellebbezésnek helye nincs. (Célszerű az adósnak értesíteni a közzétételről az ellene 
indított végrehajtási ügyekben a végrehajtói irodát.) 

A csődeljárás közzétételének legfontosabb jogkövetkezménye, hogy az azt követő 90 
napig az adóst a vele szemben esedékessé vált pénzkövetelésekre fizetési haladék illeti 
meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a fizetési moratórium ideje alatt esedékessé váló kö-
telezettségek nem teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények csak a fizetési haladék 
lejártát követően állnak be. A moratórium nem érinti a korábban vagy a moratórium 
ideje alatt lejárt fizetési kötelezettség után járó kamat és késedelmi pótlék fizetési kö-
telezettséget. A kamat késedelmi és ügyleti kamat egyaránt lehet. 

2.) Ha a kérelem nem tartalmaz minden szükséges adatot, akkor a bíróság a számára 
előírt 15 napos határidő alatt végzésben felhívja az adóst, hogy a kézhezvételtől szá-
mított 8 napon belül pótolja a hiányokat a csődeljárás megindításának megtagadása 
terhe mellett. A végzés ellen itt sincsen a fellebbezésnek helye. 

3.) A bíróság 15 napon belül intézkedik a csődeljárás megszüntetéséről szóló végzés-
nek a Cégközlönyben való közzétételéről akkor, ha 
- nem a jogosult nyújtotta be a kérelmet (nem az adós vezetője, illetve a cégbíróságon 
nem bejegyzett gazdálkodó szervezet nyújtotta be a kérelmet), 
- hiányzik a korábban már közölt szervek előzetes egyetértése, 
- az adós nem kapta meg a fizetési haladék megadásához szükséges hitelezői egyetér-
tést vagy a tárgyalás eredményéről az előírt határidőn belül nem tesz bejelentést, 
- az adós a korábbi csődeljárás közzétételétől számított két éven belül nyújtja be a 
csődeljárás iránti kérelmet, 
- a hiánypótlásra visszaadott kérelmet a bejelentő 8 napon belül nem egészítette ki, 
vagy azt ismét hiányosan tette meg, 
- felszámolási eljárás folyik az adós ellen. 

Amennyiben a bíróság az eljárást azért szünteti meg, mert nem telt el a két éves ha-
táridő vagy hiányzik a felsorolt szervek előzetes egyetértése, úgy a gazdálkodó szer-
vezet vezetőjét a kérelem benyújtásának időpontját megelőző évben felvett jövedel-
mének 50 százalékáig terjedő pénzbírsággal sújthatja. 

A fizetési moratórium alatt jelentkező feladatok 

L A válság-team felállítása 
• közgazdász, könyvvizsgáló, számviteli csapat, 
•jogász, 
• szakemberek. 
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Rögzíteni kell az induló állapotot. 

2. információgyűjtés (adatok, szerződések, dokumentumok) 

Kérni, összegyűjteni 

o.) jogásztól 

• szerződések (egy évre visszamenőleg) 
• hitel megállapodások, kölcsön szerződések, 
° a cég alapító okirata (társasági szerződése) 
® aláírásra jogosultak listája (ki, hol, milyen értékhatárig?), 
° igazgatói utasítások listája, 
• birtoklapok (összesítés), 
• telekkönyvi kivonat, jelzálog (3 hónapnál nem régebbi keltezésű tulajdoni lap 
másolat) 
• Igazgatótanács üléseiről, közgyűlési (taggyűlési) határozatokról jegyzőkönyv 
• kollektív szerződés, 
• peres ügyek. 

b.) pénzügyestől, főkönyvelőtől 

• készpénzkészlet, fedezeti számla, bankszámla egyenleg (ahány helyen van), 
betétkönyv (mekkora összeg?), utolsó főkönyvi kivonat, 
• korábbi éves beszámolók, 
• ha van, akkor üzleti terv, 
• várható kifizetések (munkabér, egyéb) napi, heti ütemezésben, 
® várható jövőbeni pénzügyi kötelezettségek, 
® pénzügyi befektetések (üzletrészek, tulajdoni hányad stb.), 
• hitelezői, szállítói lista. 

Megnevezés Tőke 
folyó lejárt 

Kamat 
folyó lejárt 

Összesem 

Állam (APEH, VPOP, TB, ÁFI) 
Önkormányzat 
Bankok, pénzintézetek 
Közüzemek 
Szállítók 
Összesen 

UTASÍTÁS; Kezdjék meg az egyeztetést a hitelezőkkel! (levél, fax, személyesen) 
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° Jelzálog 

Megnevezés Bruttó 
érték 

Nettó 
érték 

Vagyonérték 
szerinti érték 

Összeg A szerződés 
kelte 

-

-

-

-

-

-

-

° Kimutatás az eszközökről (a későbbi, esetleges értékesítéshez) 

Megnevezés Bruttó érték 
(beszerzési 

érték) 

Nettó érték 
(újraeladás! ár) 

Vagyonértékelt 

Ingatlan 
Ingóság 
Befejezetlen beruházás 
Immateriális javak 
Befektetett eszközök 
Készletállomány (összetétel) 
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• gépek, berendezések, amelyeket értékesíteni lehet, 
® Van-e termelékenységet növelő technológiai újítás? 

UTASÍTÁS: Értékesítés készpénzért, nem bankszámlára történő átutalással! 
KORLÁTOZÁS: Készpénzkifizetés, átutalás csak szignálással! Ne történjen kifizetés 
bemutatás és szignálás nélkül! 

(L) titkárnőtói 

° Milyen technikai feltételek vannak (fővonalas telefon, fax, telex, szövegszer-
kesztő, számítógépes nyilvántartás stb,)? 
• házi telefonkönyv, 
e szervezeti felépítés névvel, névsorral, 
• foglalkoztatottak száma és szakmastruktúrája, 
• Szervezeti és Működési Szabályzat 
® társadalmi szervezetek. (Képviselők, tagok, létszám, életkor, beosztásuk. 
Mióta van a szervezet élén?) 

e>) marketing vezetőtől 

® a korábban létezett üzleti kapcsolatok, 
• a korábbi volt nagy megrendelők - miéit szűntek meg? 
® Mennyire lehet építeni a meglevő megrendelőkre? 
0 az értékesítés volumene, az árak, a várható áralakulás tendenciái, 
• konkurencia viszonyok, más eladók részesedése, 
• üzleti tervek. 

f ) fejlesztéstől 

° kapcsolatok a korábbi években, 
® újítási témák, 

® fejlesztési terv. (Az üzleti terv része?) 

g.) munkaügyi vezetőtől 

• létszámadatok szervezeti egységenként 
• szakképzettség szerinti összetétel, 
0 béradatok szervezeti egységen belül, vezető és szakképzettség szerinti meg-
osztásban, 
• jutalmak, prémiumok, 
G természetbeni juttatások ^ Kik kapják? 
® munkaszerződések, munkaköri leírások (első lépésben a vezetőké, azután a 
dolgozóké). 
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It.) külkereskedelmi részleg 

• ügynöki, képviseleti szerződések, kötelezettségek, járandóságok, pl. forgalmi 
jutalék. 

A bíróság a fizetési haladékról szóló végzésben a felszámolók névjegyzékéből va-
gyonfelügyelőt rendel ki. A vagyonfelügyelő áttekinti az adós vagyoni helyzetét, szer-
ződéseit, értékpapír és áruállományát, megvizsgálja bankszámláit, felügyeletet gyako-
rol az adós vagyona felett, felhívja az adóst követelése érvényesítésére, részt vesz a 
csődegyezségi tárgyaláson, jóváhagyja a megkötött csődegyezséget. (Tisztsége a 
csődeljárás megszüntetésével szűnik meg.) Az adós viseli a vagyonfelügyelő díját és 
igazolt költségeit. A díj mértéke a csődeljárás megindítása iránti kérelemkor a bíró-
sághoz beadott mérlegben (egyszerűsített mérlegben) meghatározott eszközök könyv-
szerinti értékének 1,5 %-a. (A díjat a bíróság az eljárást megszüntető, befejezetté nyil-
vánító végzésben állapítja meg.) 

A fizetési moratórium 
- nem záija ki a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően esedékessé vált köve-
telések igényérvényesítésének lehetőségét, 
- nem érinti az adós ellen folyamatban levő hatósági eljárások folytatását. 

A fentiek nem vonatkoznak a végrehajtási eljárásra. (A moratórium a váltótartozásra 
is vonatkozik.) Más a helyzet akkor, ha az adós vitatja a váltókövetelés fennállását 
(annak jogalapját vagy összegszerűségét), akkor váltóper a moratórium alatt is indít-
ható. Amennyiben a váltókövetelést a felek kezességgel biztosították, úgy a hitelező 
(váltójogosult) a váltókezes ellen pert nem indíthat, mert a Cstv. 11. paragrafusa 
alapján a teljesítésre törvényi halasztást kapott. Tehát adott esetben nem arról van 
szó, hogy a kötelezett nem teljesít, hanem arról, hogy a Cstv. alapján minden vele 
szemben esedékessé vált pénzkövetelésre az adós törvényi halasztást kap. Ez a sza-
bály nem érvényesül akkor, ha készfizető kezességről vagy bankgaranciáról (feltétlen 
kötelezettség vállalásról) van szó. 

A fizetési haladék nem teijed ki 
81 a csődeljárás kezdő időpontjában fennálló és kezdő időpontja után keletkező 

» követeléseken alapuló munkabér, egyéb bérjellegű juttatások, az ezeket 
terhelő SZJA-elöleg, egészség- és nyugdíjbiztosítási járulék, 

» a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény 
alapján fizetendő járulék, végkielégítés, tartásdíj, életjáradék, kártérítési já-
radék és bányászati kereset kiegészítés, szakképzési hozzájárulási kötelezett-
ség, szakképzésben résztvevő tanulóknak járó juttatások és kedvezmények, 

» víz- és csatornadíj, 

» a vagyonfelügyelőnek felszámított költségek, 

S a csődeljárás kezdő időpontja után keletkezett 
» követeléseken alapuló esedékes általános forgalmi adó kifizetésére. 
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A fizetési moratórium kiterjed a korábban esedékessé vált, hátralékos lízingdíjra, 
azonban nem terjed ki a moratórium ideje alatt, időszakonként esedékessé váló lízing-
díj fizetésre, mert ez a lízingbe adó moratórium alatti folyamatos, időszakonkénti tel-
jesítésének ellenértéke 

Az adós számláját vezető banknak az inkasszó megbízásokat - az adós rendelkezése 
nélkül - nem szabad teljesíteni, azokat a jogosultnak nyomban visszaküldi, mert az 
adós fizetési moratóriumot élvez. A jogosultak ezért arra számítanak, hogy az adós 
bevonja őket az egyezségi tárgyalásba, annak időpontjáról értesíti őket. 

A csődeljárás alatt semmi akadálya nincsen annak, hogy az adós felvegye a korábban 
megkötött hitelszerződés alapján a külföldről érkező hitelt. 

A közszolgáltató vállalatok követeléseire a 90 napos moratórium nem vonatkozik. A 
közszolgáltatási szerződések folyamatos szolgáltatást és folyamatos ellenszolgáltatást 
feltételeznek. Ha a közszolgáltató vállalatok folyamatosan teljesítik szerződéses kö-
telezettségeiket a csődeljárás közzététele után, akkor folyamatosan esedékessé válnak 
az ellenszolgáltatásra vonatkozó követelések. 

A hitelezők kielégítését illetően sem a csődeljárás iránti kérelem benyújtása előtt, sem 
a csődeljárás alatt nem korlátozzák az adós intézkedéseit tiltó rendelkezések. Dönté-
seinél figyelemmel kell lenni arra, hogy a kielégítés ne a Büntető Törvénykönyvben 
meghatározott módon történjék, illetve arra, hogy a többi hitelező vagy a vagyonfel-
ügyelő a csődeljárás során intézkedéseit ne kifogásolja (csőd-bűntett lehetséges). 

3. Csődnapló vezetése a napi történések dokumentálásához. 
• A hitelezőkkel folytatott érdemi megbeszélések. 
• A vezető állásúakkal kötött megállapodások, feladatok és azok teljesítési 
határideje. 
• A team-vezetővel folytatott megbeszélés eredménye, mint emlékeztető. 
e Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt., a helyi önkormányzatok ve-
zetőivel folytatott beszélgetések, látogatások bejegyzése. 

• Az érdekképviseleti szervekkel történő egyezségek tartalma. 

Kimutatások és elemzések készítése2 

• Pénzügyi helyzet 
a.) Mérlegelemzés 
Az elemzésre előkészítettük a mérlegkimutatást, ezért a "szabvány" mérlegben 
a következő átalakításokat végeztük: 

Eszközök = Források 
Tárgyi eszközök + Forgóeszközök = Saját tőke + Rövid lejáratú kötelezettségek + 

+ Hosszú lejáratú kötelezettségek 
Tárgyi eszközök + Forgótőke = Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Nettó eszközállomány = Lekötött tőke 

2 Ez a rész felhasználható bármilyen üzleti szituációban a vállalat pénzügyi átvilágításához. 
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Likviditás 

Megmutatják a társaság képességét rövid lejáratú kötelezettségeinek teljesíté-
sért. Minden üzleti vállalkozás számára fizetőkészség és -képesség megtartása túlélé-
sifeltétel. Amennyiben a fizetések, a nyílt szállítói számlák, a kamat- és tőketörleszté-
sek, valamint az egyéb kötelezettségek lejáratkor nem teljesíthetők, úgy a társaság 
egzisztenciája valóban veszélyben forog. 

A forgótőke (working capital), igaz nem relatív mutató, ám a fizetőképességre utaló 
mérték. 

Forgótőke = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 

A cég ebből tud növekedni, új lehetőségeket megragadni, kötelezettségeinek eleget 
tenni. (A növekedéshez mindenféleképpen az szükséges, hogy az idei forgótőke reál-
értéke nagyobb legyen, mint az előző évi volt.) 

Likvid forgóeszközök (pénzeszközök + rövid lejáratú értékpapírok) 
Likviditás I. fokozata = —— -

Rövid lejaratu kötelezettségek 
„ , Likvid forgóeszközök + Követelések 

Likviditás II. fokozata = . , - .,—— 
Rövid lejaratu kötélezettsegek 

(Gyors rátának is nevezik, mivel a számlálóban az ún. gyors eszközök szerepelnek.) 

Likviditás III. fokozata = T—F°rgóeszközök 
Rövid lejáratú kötelezettségek 

A hányados értéke megmutatja azt az értéksávot, amelyen belül a vállalkozás forgó-
eszközeinek értéke csökkenhet anélkül, hogy ez veszélyeztetné az esedékes tartozá-
sok kifizetését. E ráta túl magas értéke (a gyakorlatban elfogadott 1,5-2,5 közötti 
arány) arra utalhat, hogy a társaság túl sok pénzen vagy készleten üldögél, vagyis az 
eszközök rossz kihasználását jelentheti. Ha a gyorsráta értéke lényegesen alacsonyabb 
a likviditás III. fokozatánál, akkor a készletállományt kell alapos vizsgálat tárgyává 
tenni. Ha a vállalat készpénzért értékesít és alacsony készlettel dolgozik, akkor keve-
sebb forgótőkével is boldogul, mint az olyan, amely hitelben ad el és nagy készlettel 
rendelkezik. 

A likviditás szempontjából fontos a vevő- és szállítóállomány aránya, az hogy a válla-
lat mennyire képes kintlevőségeiből tartozásait finanszírozni. 

Megnevezés Időpontok 
19=. 19.. Közzététel 

Belföldi vevők (Ft) 
Külföldi vevők (Ft) 
Összesen 
Belföldi szállítók (Ft) 
Külföldi szállítók (Ft) 
Beruházási szállítók (Ft) 
Összesen 
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Adósság- és hitelképesség 

A cég hitel visszafizetési képességét vizsgáljuk. 

. , Sajáttőke 
Tulajdonosi arany = — 

— Össztőke 

Megállapíthatjuk azt, hányad része az össztőkének a tulajdonosok tőkéje. Ebből arra 
is következtethetünk, hogy a tulajdonosok az üzlet teljes kockázatának mekkora ré-
szét vállalják. 

— Sajáttőke 
Eladosodasi arany = — ——— > 1 

Idegen toké (Hosszú lejáratú Intelek, kölcsönök) 

Ez az adósságráta azért is nyújt fontos információt a vállalkozás számára, mivel érde-
ke fűződik függetlenségének megtartásához és saját tőkéje jövedelmezőségéhez. 

Tárgyi eszközök nettó értéke 
Tárgyi eszköz fedezeti mutató = — 

Hosszú lejaratu adossag 

A tárgyi eszközök értéke fedezetet nyújtson azokra a hiteltartozásokra, amelyre azo-
kat jelzálogként lekötötték. Csődeljárás alatt azonban a tárgyi eszközöket a nettó ér-
ték alatt értékesítik! 

b.) Eredménykimutatás elemzése 

Ha a vállalkozás nem képes megtérülést biztosítani a befektetők számára, akkor kép-
telenné válik arra, hogy önerőből növekedjen illetve, hogy eszközeit megfelelő szinten 
tartsa. 

Profitabilitás 

Bruttó nyereség 
Bruttó arres = —-— — - — 

Ertekesitesi arbevetel 

Az értékesítés relatív jövedelmezőségét méri, ezáltal felfedi a társaság árra vonatkozó 
döntéseinek és költség korlátozásának hatásfokát. Amennyiben a bruttó árrés száza-
lékaránya jelentősen csökken, úgy indokolt lehet vagy az értékesítés fokozása, vagy a 
költségmegtakarítás. Ellenben ez lehet tudatos üzletpolitika eredménye is, például új 
piacok szerzése érdekében vállalva a termelés növelését. 

EBIT 
Működési profithányad = —-—, — 

Ertekesitesi arbevetel 

Az értékesítési árbevétel 1/4-e üzleti profit, mielőtt azt a "kívülállóknak" (bank, 
APEH, részvényesek) kiosztják. E mutató a cég működési hatékonyságát méri. A 
társasági működés jövedelmezőségét olyan fázisban értékeli, amikor még nem veszik 
tekintetbe a finanszírozási döntések hatásait. E mutató mivel a kamatfizetés teljesítése 
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előtt jelzi a működésből származó jövedelmezőséget, alkalmas különböző vállalkozá-
sok profit teljesítményeinek összehasonlítására. 

Nettó profithányad = -—— 
Értékesítési árbevétel 

E mutató a gazdálkodás átfogó hatékonyságát méri, megmutatva milyen jövedelmező 
volt az értékesítés az összes költség levonása után, beleértve a kamatokat és az adó-
kat is. Jelzi azt, hogy a cég az értékesítési árbevétel hány százalékát fordíthatja oszta-
lék kifizetésére, tőketörlesztésre vagy új befektetésekre. 

Osztalékfedezettség - K ö z ö n s ^ e s részvényesek haszna 
Javasolt osztalék 

Ez a ráta megmutatja azt, hogy mennyivel több profitot lehetett volna kiosztani annál, 
mint amennyit valójában kilátásba helyeztek. A magas osztalék szépen hangzik, de 
nem akkor, ha kizárólag az adózott profit nagyobbik részének szétosztásával lehet 
elérni. 

Osztalék Osztalékfizetési rata = — 

Adozott profit 

Profitvisszatartási ráta = 1 - Osztalékfizetési ráta 

Az előző két mutató az adózott profit két ágát mutatja. 
A költségtételeknek az árbevételhez történő viszonyítása ún. szintmutatókat eredmé-
nyez. Ez az eredménykimutatásban szereplő tételek minősítésének egyik formája. 

Árbevétel arányos összköltség = Összköltség 
Ertekesítési árbevétel 

Összköltség 
Nyereseg aranyos összköltség = 

EBIT 

Fix költség 
Költsegarany = — ---------

Változo költség 

c.) A mérleg és az eredménykimutatás együttes elemzése 

Itt olyan hányadosokat keresünk, amelyek a pénzügyi mérleg és az eredmény-
kimutatás adatait egyaránt használja. 

Hatékonyság 

Azt mérik, milyen gazdaságosan használja a cég a birtokában levő eszközöket. Külö-
nösen hasznos a cég működési eredményeinek értékeléséhez. Az ügyvezetés gyakran 
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használja az egyes üzletágak és az egész vállalat értékelésekor. A pénzalapokkal való 
gazdálkodás egyik legfőbb célja a pénzügyi források legkedvezőbb elosztása az esz-
közök különböző típusai között. Ha elérhető a készpénz, a kintlevőségek (követe-
lések), a készletek, a félszerelések előnyös kombinációja, akkor a vállalati eszköz-
struktúra hatékonysága növekedhet az értékesítés generálásában. A hatékonysági rá-
ták azt mutatják, hogy az egyes eszköztípusokba fektetett források hogyan aránylanak 
az általuk létrehozott bevételekhez. Ezeket a hányadosokat a vállalkozások tevékeny-
ségi rátáinak is nevezzük. 

. Értékesítési árbevétel 
Eszkozaranyos forgalom = 

A lekötött tőke hatékonysága = 

Összes eszköz 

Értékesítési árbevétel 
Lekötött tőke 

Mivel az értékesítést úgy kell tekinteni, mint a profit eredeti forrását, ez a mutató a 
vezetés azon képességét méri, hogy a befektetést üzleti tevékenységre fordítsa. 

T, , , Értékesítési árbevétel 
Keszletek forgási sebessege = 

Keszletek 

Arra utal, hogy az adott üzleti periódusban hány alkalommal fogynak ki a készletek és 
így hányszor kell azokat pótolni. Minél nagyobb ez a szám, annál gyorsabban tudja a 
vezetés a "polcon álló árukat" számlázott eladásokká alakítani. (Ezek a mérések az 
értékesített áru értékén és nem a darabszámon alapulnak.) Ellenben a túlságosan ma-
gas szám arra utalhat, hogy a cég túl kevés árut tart raktáron és így viselni kell a kifo-
gyott készletekkel járó költségeket is, amit hiányköltségnek nevezünk. 

Értékesítési árbevétel 
Követelesek forgási sebessege = 

Követelések 

E mutató azt jelzi, hányszorosa az árbevétel a vállalat által hitelezett vásárlásoknak. 

Készletek 
Készletlekötési idő = 

Követelések behajtásának ideje 

Egy napra jutó értékesítési árbevétel 

Követelések 
Egy napi árbevétel 

Az értékesítés és a tényleges kifizetés között mennyi nap telik el. Ez az arányszám 
magas, lehetséges, hogy lassan fizető vevőkről vagy behajthatatlan követelésekről van 
szó. 

, Szállítói tartozás (+váltótartozás) 
Szállítói tartozas rendezesenek ideje = ; 

Egy napi beszerzés 
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2. ábra: A ROA és a ROI közötti összefüggések 

A ROA tényezőkre bontása alapján az elemzők könnyen felismerhetik, hogy a prob-
léma a hatékonysággal, vagy pedig a jövedelmezőséggel fiigg össze. 

ROE (Return on Equity) = 
Adózott profit 
Részvénytőke 
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.?. ábra: A ROA és a ROE közötti összefüggések 

Itt már azt is lathatjuk, hogy ha nemcsak az eszközhatékonysággal van probléma, ha-
nem azzal is, hogy az összes eszköz nagyobb részét finanszírozzák idegen tőkével a 
hasonló területen működő cégek átlagához viszonyítva. 

Követelmény: 
- Bérarányos nettó profit > ROE > nettó profit / EBT > nettó profithányad. 
- A nettó profit > á Értékesítési árbevétel > A Befektetett eszközök értéke > A Munkabér 

A tőkestruktúra 

Az üzleti vállalkozások eszközeik meghatározott hányadát fix tőkeköltségü források-
ból finanszírozzák. Ezek a források lehetnek kölcsönök, elsőbbségi részvények, lízing. 
Ezekben az esetekben a vállalatot úgy tekintik, mint a finanszírozási fedezetet igénybe 
vevő üzleti egységet, ezért e mutatókat fedezeti hányadosoknak is nevezik. 

Kölcsöntőke - részvénytőke arány Hosszú lejáratú kölcsön 
Részvénytőke 

Hitelarány 
Összes hitel 

Összes eszköz 
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Az egységnyi árbevétel A termelés eszközigénye A munka termelékenysége 
nyereségtartalma emelkedik. javul, vagyis csökken a emelkedik. 

mutató értéke. 



Az összes eszköz hányad részét finanszírozzák a hitelek és kölcsönök. Ez az arány 
megmutatja, hogy még igénybe vehető hitel, ha szükséges, mert van eszközfedezet. 

Ezek után nézzük meg az eddig említett, legfontosabb pénzügyi ráták közötti kap-
csolatokat a 4. ábrán! 

A 4. ábra magyarázata: 

EBIT = A kamat- és adófizetés előtti jövedelem (Earnings before Interest and Taxes) 

EBT = Az adófizetés előtti jövedelem (Earnings before Taxes) 

Tc = Társasági adóráta (Corporate Tax) 

NP = Adózott profit (Net Profit) 

1. Nettó profithányad (működési hatékonyság) 

2. Részvénytőke arányos megtérülés (ROE) 

3. A lekötött tőke megtérülése (ROI) 

4. Az eszközarányos megtérülés (ROA) 

5. Eszközarányos forgalom (eszközhatékonyság) 

6. Készleíforgás, készletlekötési idő 

7. Követelések forgási sebessége, követelések behajtási ideje 

8. Likviditás III. fokozata 

9. Likviditás II. fokozata (gyorsráta). 

A - monokauzális ok-okozati összefüggéseken túllépő - multikauzális pénzügyi ana-
litikus mutatószám rendszerekben egy ún. mutatószám piramis keletkezik, amely 
megkönnyíti a mutatószám felépítését és kiértékelését a számolási interdependencián 
keresztül. A pénzügyi kiértékelésen kívül az információszerzés összefüggéseit is jól 
szemlélteti. Ellenben kikapcsolja a döntés-releváns komponenseket, mivel azok a mu-
tatókba nem dokumentálhatók, algebrailag más mutatókkal nem kapcsolhatók össze. 
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4. ábra: A legfontosabb pénzügyi ráták közötti kapcsolatok 

Alaposabb lesz a vállalat pénzügyi átvilágítás akkor, ha a megtérülési és likviditási 
helyzetet - a már említett Du Pont modell mellett - a ZVEI (Zentralverband der 
Elektronischen Industrie)-mutatószám rendszer (alkalmazási lehetőségei nemcsak az 
elektronikai üzletág vállalataira korlátozódnak) és az RL (Reichmann-Lachnit) muta-
tószám rendszer segítségével értékelhetjük. 
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5. ábra: A ZVEI mutatószám rendszer 
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d) Az éves beszámoló 3. fejezeteként - a mérleg és az eredménykimutatás után - a 
kiegészítő melléklet 

• bemutatja a pénzügyi jelentés készítése során alkalmazott értékelési eljá-
rásokat (pl. az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, elszámolt 
értékcsökkenésének alakulását), 

• többletinformációkat ad a vállalkozás tulajdonosi viszonyairól és működési 
jellemzőiről (pl. a tulajdonosi részarány megoszlásáról, részvények számáról és 
azok névértékéről, részvénytípusonként), 

• részletezi a mérleg és az eredménykimutatás egyes adatait, 

• elemzi a pénzügyi-számviteli adatokat A szöveges értékelés bemutatja a 
társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, az eszközök összeté-
telét, a saját tőke és a kötelezettségek alakulását, a likviditás és a jövedelme-
zőség alakulását. így tehát a kiegészítő mellékletben a számszaki információk 
kapnak fő szerepet, a szöveges rész pusztán kiegészíti, magyarázza azt. 

Az üzleti jelentésben (verbális megfogalmazás) a várható fejlődésről, a mérleg fordu-
lónapja után bekövetkezett lényeges eseményekről is értékelést kell adni. A társaság 
önállóan dönt arról, milyen részletezettséggel ad számot az eseményekről. 

Célszerű bemutatni az alábbi történéseket: 
© nagyobb beruházás kezdete, befejezése, 
o jelentős változás a termékszerkezetben, 
© kulcsszemélyiségekben történt változások, 
© belső átszervezés, 
© vállalatfelvásárlás, jelentős részesedés szerzése, összevonások (mergers and 

acquisitions) 
© piaci változások, piacszerkezet átalakulása, piacrészesedés alakulása, 
© a befektetések piaci értékében jelentős változás, 
6 saját részvények megszerzése, 
q kutatási-fejlesztési eredmények, 
© minden olyan esemény, amelyre a korábbi jelentések valamilyen formában utaltak, 
• vis maior, elemi kár, 
• peres eljárások, 

® a társasággal kapcsolatos, a közvéleményt foglalkoztató kérdések. 

e.) Adósságállomány 
Kémi a hitelező cégek nevét, címét, fax számát, igazgató nevét, mert a csődprogra-
mot ki kell küldeni, illetve a személyes kapcsolatfelvétel miatt. 

- Az Adóhivatallal szemben fennálló tartozás adónemenként, esedékességgel, 
pénzforgalmi ellenőrzés jegyzőkönyve. 
- A TB tartozás esedékességgel, az ellenőrzés jegyzőkönyve. 
- A bankokkal, pénzintézetekkel szemben fennálló 

» adósság, hitel, 
»lejárat szerint, 
» hitelszerződések, 
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» fedezetként felajánlott eszközök, 
» egyebek (árbevétel engedményezés, értékpapír, jelzálog, óvadék, 

bankgarancia és -kezesség, közraktári jegy stb.), 
- VPOP, önkormányzat, AFI tartozások, 
- Szállítói tartozások: ° számlaszám, 

íJ- • esedékesség, 
tól-ig sávok • bejelentett késedelmi kamat, 
kialakításával • résztörlesztés, 
pl. - 1 MFt ° import tartozások. 

1 - 5 MFt 
5 -10 MFt stb. 

Kategóriák felállíthatók: • kis szállító, 
• nagy szállító 

A pontos tartozásról a szállítók véleményét kérni, külön levélben, válaszborítékkal. 

f.) Vevőállomány, kintlevőség 
- milyen cégekről van szó <=> listát kérni (belföldi, külföldi ^ gazdasági hely-
zetük?). 
- Állandó vagy eseti kapcsolat? 
- Később mennyire lehet rá számítani? 
- Hogyan fizetnek? 
- Belföldi és külföldi megbontás. 
- Megoszlás: - 30, 31-60, 61-90 nap, ha 90 napon túli 

v 4 ^ 
csődös felszámolás peresített 

alatt 
- Külföldi:8 garancia, 

• akkreditív. 
- Kintlevőségek csökkentésének lehetőségei: 

»inkasszó, 
» engedményezés, 
» faktorálás, 
» fizetési meghagyás —> felszólítás —» peresítés, 
» váltók leszámítolása saját banki kapcsolatnál. 

• A működőképesség vizsgálata 

a.) A folyó finanszírozás felmérése 
- rövid távon várható bevétel, 
- átlagos behajtási idő, 
- raktár & készletértékesítés, 
- nagy és kis szállítók, 
- átlagos kiszámlázás/átlagos befolyás, 
- a működés rövid távú egyéb költségei, 
- bank <=> számlaegyenleg, 
- reklamációk, 
- elkerülhetetlen beruházások. 
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b.) Tárgyi eszköz gazdálkodás felmérése 
- vagyontárgyak megbontása (materiális, immateriális), 
- lízingelt tárgyi eszközök, 
- amortizációs módszerek ^ elszámolt amortizációs hányad, 
- bruttó, nettó, piaci érték. 
- korszerűségi fok = nettó érték/bruttó érték •=> Mennyi még a működő érték-
rész? 
- Van-e értelme az eszköz értékesítésének? 

c.) Á termelési lehetőségek vizsgálata 
- kapacitás (a legjobb feltételek mellett elérhető teljesítmény), 
- átbocsátóképesség (a meglevő körülmények által behatárolt teljesítmény), 
- a fenti két teljesítmény közötti különbség a kapacitás tartalék (nyílt tartalék), 
amelynek hasznosítási lehetőségeket kell keresni (pl. bérmunka vállalható, bér-
beadás, fejlesztési tevékenység végezhető stb.), 
- kapacitás és a piaci kereslet összhangja. 

d) Költségelemzés (Mit és mennyit termeljenek, milyen áron értékesítsenek?) 
• közvetlen költség és rezsi költség egymáshoz való aránya 
• fix költség csökkentési lehetőségei, 
• árbevétel-arányos, nyereség-arányos elemzések, 
• anyag-, bér-, energia költség. 

e.) Fedezeti analízis 
- Az eddig elért árbevétel mellett a fedezettömeg összesen, termékenként. 

- Kritikus termelési volumen meghatározása 

Profit alapon: Cash alapon: 
Legalább mennyi terméket kell Legalább mennyi terméket kell 
értékesítem a cégnek ahhoz, értékesíteni a cégnek ahhoz, 
hogy ne legyen veszteséges? hogy ne legyen fizetésképtelen? 

- Fedezeti árbevétel meghatározása 

Profit alapon: Cash alapon: 
Mekkora értékesítési árbevételnél Mekkora értékesítési árbevételnél 
térül meg a cég összes költsége? tudja a cég készpénz kifizetéseit 

teljesítem? 

A kétfajta fedezeti analízis grafikus ábrázolását a 7. ábra mutatja. 

175 



7. ábra: A profit és a cash fedezeti analízis grafikus ábrázolása 

Jelölések: 
TR = értékesítési árbevétel 
TC = összes költség 
FC = fix költség 
NCF = nem cash fizetés (pl. amortizáció). 

Ha az FC-ből nincsen cash kifizetés, akkor a cash fedezeti pont (likviditási pont) ter-
mészetesen zéró. Amennyiben a nem cash kifizetés mértéke jelentős, úgy a cash fede-
zeti pont kis mennyiséget, illetve értékesítési árbevételt jelöl. A 7. ábrán is jól látható 
az, hogy ha a cash kifizetés kicsi az FC-ből, akkor a cég képes működni a likviditási 
ponton felül a profit fedezeti analízis grafikonja szerint jelölt veszteséges szakaszban. 
Éppen ez az előnye a cash fedezeti elemzésnek Tehát még a veszteséges szakaszban 
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nagyobb, mint a vállalati szintű fedezettömegé (F). 

• Nyereséget hoznak még azok a termékek is, amelyek fedezeti hányada na-
gyobb, mint a fedezeti ponthoz tartozó vállalati fedezeti részarány. Mivel a fe-
dezeti ponton levő termelési mennyiség, illetve kapacitáskihasználás esetén a 
vállalati fedezet csak a fix költségek teljes ellensúlyozására elesendő1 az 

® Csak a fix költségek bizonyos mértékű ellensúlyozásához járulnak hozzá 
FC azok a termékek, amelyek fedezeti hányada kisebb, mint az előbbi -100, de 
TR 

1 %-nál nagyobb. 

• Nulla fedezettel rendelkeznek azok a termékek, amelyek ára azonos a fajla-
gos változó költséggel. 

e Veszteségesek a mínusz-fedezetűek. 

Jelölések: 
f = fajlagos fedezet, 
p = értékesítési ár, 
F = vállalati szintű fedezettömeg, 
TR = vállalati szintű értékesítési árbevétel, 
FC = vállalati szintű fix költség. 

Az ilyen jellegű összehasonlítások főleg a rendelési állomány tudatos formálásánál 
fontosak. A gyártmányfejlesztők és -értékesítők egyik közös feladata olyan megren-

/ 
delések szerzése, amelyek —100 mutatója kedvező. Ez azonban csak akkor lehetsé-

P 
ges, ha az elő'-, illetve utókalkuláció, valamint a gyártmányfejlesztés között szoros 
kapcsolat van. 
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is kicsi a fizetésképtelenség kockázata a cash fedezeti ponton túl üzleti hanyatlás ide-
jén. Érdemes ezért számolni mind a profit, mind a cash fedezeti pontot. 

- Az optimális termékösszetétel és fedezeti rangsor meghatározása a piaci 
igény és termelési kapacitás figyelembe vételével. 

- Termékhonitás-vizsgálat 
A termékek vonatkozásában kedvező fedezetre és termelési volumenre kell tö-
rekedni. Nyilvánvaló előfeltétel az, hogy reális keretek között tarthatók legye-
nek a fix költségek. 

A termékek a következők szerint kategorizálhatók: 
° Különösen kedvezőek azok a termékek, amelyek fedezeti hányada 



A vállalatok számára azok a termékek előnyösek, amelyek nemcsak a vevő igényeinek 
felelnek meg, hanem a társaság sajátosságainak is. Mivel a piac értékítélete távlatosan 
mind kevésbé igazítható az utóbbiak sajátosságaihoz, nyilvánvalóan fordítva kell eljár-
ni. A célszerű összevetés egyik lehetőségéről az előbb volt szó. A fedezeti analízis 
segítségével folyó termékbonitás-vizsgálat azonban nemcsak a termékek éppen aktuá-
lis fedezeti pozícióját határozza meg, hanem némi útmutatással is szolgálhat jövőbeni 
cselekvésekhez. így például utalhat arra, hogy rossz fedezetű termékek esetén, ha 
kereslet mutatkozik irántuk, akkor meg kell vizsgálni a fedezet növelésének lehetősé-
gét. Ez lehet áremelés, változó és/vagy fix költség csökkentése, volumennövelés stb. 
A másik út: a vállalat fedezet szükségletének csökkentése. Ez a fedezetet "fogyasztó" 
fix költségek leépítése útján érhető el, ami tipikusan tervezési feladat. 

Ha szűk keresztmetszet figyelembe vételével fedezeti rangsort készítünk, akkor a szűk 
keresztmetszet természetesen nemcsak gép lehet, hanem valamilyen szakmunka, 
anyag (import!), alkatrész, szállító-, tárolókapacitás stb. Több és változó szűk ke-
resztmetszet esetén már bonyolultabb a számítás, mivel más és más lehet a fedezeti 
rangsor. 

f ) Befektetési lehetőségek 

Mindhárom befektetési módozatnál a megkövetelt kiadások számszerűsíthetők, míg 
az immateriális beruházásokból származó megtérülések nem számszerűsíthetők. 

• Forrásszerzés értékpapír kibocsátással (EBIT-EPS analízis). 

• A tőkeműködtető beruházó tőkejavakat vásárol. 

• Mindkét befektetés célkitűzése a megtérülés feletti hozam generálása, amit 
az előrejelzőit, várható hozamok pozitív nettó jelenértéke fejez ki. 

® A nettó jelenérték az egyes projektekhez kapcsolódó bevételi és kiadási 
pénzáram egyenleg diszkontált összege. Vegyük figyelembe az adózás, az 
amortizációs módszer és az infláció hatását! 
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g.) Cash flow analízis 
A cash flow tartalmilag kiegészíti a mérlegben és az eredménykimutatásban szereplő 
adatokat. A cash flow analízis azért szükséges, mert a számviteli nyereség nem jelenti 
egyben a cég pénzeszközeinek ilyen mértékű növekedését. Mivel a vállalkozás a 
ténylegesen befolyt pénzeszközökből gazdálkodhat, így az eredmény is a tényleges 
pénzmozgásokhoz köthető. A nyereség készpénz alapú megfelelője a cash flow. Defi-
níció szerint a cash flow a vállalatba áramló és onnan kiáramló cash egyenlege. 
Amennyiben a cash kiáramlások meghaladják a cash beáramlásokat, úgy a vállalatnál 
cash hiány lép fel, ami azonnali, áthidalás nélküli fizetés-képtelenséghez vezet. 

A vállalati alapú cash flow számításba veszi a vállalkozás mindazon tranzakcióit, 
amelyeket pénz ki- és beáramlás kísér. így figyelembe veszi a folyó működési terhe-
ken túl a külső tőketulajdonosokkal lebonyolított pénzáramlási transzfereket Eb-
ben tükröződik vissza az, hogy a vállalat különböző tevékenységei révén generált 
pénzáram egyrészt a hitelezők és a tulajdonosok részére kerül kifizetésre, másrészt 
pedig újra befektetésre kerül. így az üzleti vállalkozás három alapvető tevékenységi 
területe, a működés, a beruházás és a finanszírozás speciális megvilágításba kerül. 

8. ábra: A vállalati cash flow 

A vállalati pénzbeáramlás (cash inflow) származhat 

O az üzleti működésből: termelt áruk és szolgáltatások eladásából, követelések be-
hajtásából, 

• különböző befektetésekből: pénzügyi befektetésből (értékpapírokból), vagyontár-
gyak eladásából és más irányú vállalati befektetésekből (leányvállalat, üzletrészek, 
külföld), 

• külső finanszírozási forrásokból: részvény- és kötvénykibocsátásból, hitelfelvé-
tellel. 

180 



A vállalati pénzkiáramlás (cash outflow) történhet 

• az üzleti működésre: anyagvasárlás, bérfizetés, bérleti díj, biztosítás, közmű költ-
ségek, adók kiegyenlítésére, 

<$> a beruházási igények kielégítésére: forgótökével és hosszú lejáratú beruházási 
projektekkel összefüggésben, 

• a finanszírozási szükségletek fedezésére: adósságszolgálat (kamatfizetés és tőke-
törlesztés) és osztalékfizetés formájában, az értékpapírok (részvény, kötvény) vissza-
vásárlására. 

Értékesítési árbevétel 
- Működési költségek 
EBIT 
- Kamat 
-Adó 
EAT 
+ Amortizáció 
Teljes pénzáram 
- Bruttó beruházás = +/- változás a forgótőkében 

+ tőkeberuházási kiadások 
+ egyéb eszközök növekedése 

Szabad működési pénzáram (free cash flow) 
í 

Finanszírozási pénzáram (a tőkejuttatóknak fizetett vagy azoktól kapott 
pénzáram) 

Nettó kamatköltség adózás után 
+/- Csökkenés/növekedés a nettó adósságban 
+ Osztalékfizetés 
+ Részvények visszavásárlása, kölcsönök visszafizetése. 

Ezzel a társaság megbizonyosodhat arról, hogy az eszközökből származó pénzáram 
egyensúlyban van azzal a pénzárammal, amely a vállalati tőke szolgáltatóit, a rész-
vény- és a hitelezői tőke tulajdonosait megilleti. Az egyáltalán nem számít rendkívüli-
nek, ha a vállalat hitelezői és tulajdonosai számára többet fizet, mint amennyit a sza-
bad működési pénzáram lehetővé tesz az adott periódusban. Itt számolni kell azzal is, 
hogy a beruházásból eredő pénzáram csak később jelentkezik, a finanszírozási kötele-
zettségeket pedig teljesíteni kell. 

k ) A fund flow kimutatás 

Itt ama folyamatokat figyeljük meg közvetlenül, amelyek a pénzalapokat növelik (az 
alapok forrása) és csökkentik (az alapok felhasználása). Tehát a pénzzel közvetlen 
összefüggésben nem levő műveleteket átmenetileg félretesszük (pl. nem foglalkozunk 
a megrendelések érkezésével, az áruk kiszállításával, a szállítások elfogadásával stb.). 

A menedzsment profit elérésére összpontosít, azaz piacokra és vevőkre vadászik, va-
lamint a költségek kézben tartására törekszik. Amennyiben minden jól megy, úgy a 
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pénz ügyszólván önmagáról gondoskodik. Mivel egy cégnek a forgótőke és különö-
sen a pénz az éltető eleme, önmagában egy egészséges vállalkozást is ledönthet a szű-
kös pénzügyi helyzet. A vállalkozás működése érdekében ezért az alapáramlást is 
vizsgálni kell. 

Alapok forrása 
1. Működésből származó: EBIT + amortizáció 
2. Forgóeszközök csökkenése (pénzeszközök kizárva) 
3. Szállítói tartozás növekedése 
4. Tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése 
5. Hosszú lejáratú adósság növekedése 
6. Közönséges vagy elsőbbségi részvények értékesítése 
Összesen 

Alapok felhasználása 
1. Kamat-, adó- és osztalékfizetés (adott évben esedékes) 
2. Forgóeszközök növekedése (pénzeszközök kizárva) 
3. Szállítói tartozás csökkenése 
4. Tárgyi eszközök bruttó értékének növekedése 
5. Hosszú lejáratú adósság csökkenése 
6. Közönséges vagy elsőbbségi részvények visszavásárlása 
Összesen 

Az alapok forrása és felhasználása összhangja mellett fontosak a forrásokon és a fel-
használásokon belüli arányok is. Nem mindegy az, hogy a forrásokon belül mekkora a 
folyamatos működés bevételeinek vagy a hiteleknek az aránya, a tárgyi eszköz értéke-
sítésének a részaránya a felhasználáson belül. Hosszabb távon az előbbi arányokat 
illetően egy pénzügyi szempontból egészséges gazdálkodással szemben elvárhatók, 
hogy 

1.) az alapok forrásain belül a folyamatos működésből származók részaránya legyen a 
legmagasabb, s ez élje el a 80 % körüli értéket, 

2.) az alapok felhasználásán belül a tárgyi eszközök beszerzésére és egyéb hosszú 
távú befektetésre fordított pénzösszeg 60 % körüli aránya a kívánatos (növekedési 
perspektíva esetén), 

3.) a folyamatos működésből származó pénzösszeg jelentősen múlja felül az osztalék-
ként kifizetett összeget. Ez az elsőrendű feltétele annak, hogy a vállalkozás ne élje fel 
saját likviditását, hanem a folyamatos működése által az osztalékon felüli alapokat 
fejlesztésre fordíthassa. 

A fizetőképesség helyreállítására alkalmas program készítés® 

• A cég bemutatása. (Állapotjelzés a bírósági végzés közzététel időpontjára vagy 
ahhoz közei) 

»tényadatok (tevékenység, szakma- és tulajdonosi struktúra, jogi helyzet, pia-
ci hatások), 
» vagyoni helyzet •=> vagyonkimutatás mellékletben, 
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» pénzügyi helyzet utolsó főkönyvi kivonatból tartozások, kintlevőségek 
megoszlása táblázatos formában, mellékletben. 

• A cég jövőbeni működőképességének helyreállítása, 

® Rövid távon (pénzt kell teremteni): teljes körűen rendezni kell a kintlevősé-
geket, mobilizálni a készleteket, előlegeket kérni, vagyontárgyakat értékesíte-
ni, gondolkodni a költség-minimalizálási program beindításáról. Ennek érde-
kében újjá kell alakítani a szervezet döntési rendszerét, radikálisan szűkíteni 
kell a döntésre, utalványozásra, képviseletre, kötelezettségvállalásra jogosultak 
körét. Kiemelt helyet kap a foglalkoztatás kérdése. Elengedhetetlen a legalább 
eszközalapú vagyonértékelés elkészítése, de lehetőség szerint tőkeértékelést is 
szükséges készíteni, elsősorban a tovább működtethető szervezetek előnyös 
mobilizálhatósága érdekében. 

• Hosszabb távon: adósság-tulajdon konverzió, jelzálog, ingó vagyontárgyra 
kézi zálogjog, banki garanciák, kezesség, árbevétel bankra vagy szállítókra 
történő engedményezése. 

C A cég jövőbeni működőképességének feltételei (szervezeti, közgazdasági, pénz-
ügyi, finanszírozási feltételek). 

Árbevétel tervek Kiadási tervek 
és nyereségtartalom 
® megrendelés (belföldi, export), 9 működési költség, 
• értékesítés, ® beruházások, 
• bérleti díjak, • bérleti díjak, 
® részesedések. ® hitelfelvételek kötelezettségei 

(engedményezés). 
- Költségcsökkentési lehetőségek. 
- Fedezetként felajánlható tárgyi eszközök, vagyontárgyak. 
- Készletből történő kielégítés ITJ számmal. 

C A cég által kért kötelezettség mérséklés, egyezségi ajánlat, adósságrendezés 
(táblázatosan, áttekinthetően). 

• Hitelezők adatai, a követelésük keletkezésének Időpontja, tőke- és kamatteher. 

• Dokumentálni, hogy a tartozásokkal és a követelésekkel - a keletkezés időpontjától 
a programkészítésig - mi történt, tehát 

» az adós elismerte vagy vele szemben elismerték, 
» az adós a vitatott követeléseket és kintlevőségeket egyeztette, azokat vele 

szemben peresítették vagy ő peresítette, 
» megtörtént-e a jogviták eldöntése, illetve azok milyen stádiumban vannak. 
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9 Számot adni arról, hogy az adós által elismert vagy megítélt követelések kötele-
zettjei milyen helyzetben vannak, milyen határidőben, milyen bizonyossággal kerülhet 
sor a követelések behajtására. 

• Visszafizetési ütemezés. 

° Annak bemutatása, hogy eredménytelen egyezség esetén a felszámolási eljárás során 
a hitelezők követelésük hány százalékához és időben kb. mikor jutnának hozzá. A 
felszámolási eljárás évekig tarthat és annak végén a hitelezők követeléseinek teljes 
kielégítése is előnytelenebb lehet, mintha a csődeljárás során engednek követelésükből 
vagy módosítják annak határidejét. A felszámolások során az adós vagyonának érté-
kesítése gyakran csak veszteséggel történhet, ezért kicsi a valószínűsége annak, hogy 
a hitelezők 100 százalékos vagy ezt megközelítő kielégítést kaphatnak. 

Technikai kérdések és tennivalók 

a.) A csődegyeztető tárgyaimig: 

- a hitelezőkkel tárgyalni és lehetőleg már meg kell egyezni az állami hitele-
zőkkel, a bankokkal és a legnagyobb szállítókkal, 

- a bíróval tárgyalni, 

- a hitelezők kérésére hitelezői választmány létrehozása. Minden gazdálkodó 
szervezetnél csak egy választmány működhet. (A hitelezők egymás közötti 
megállapodásban rögzítik a választmány megalakításának módját, jogosultsá-
gait, működési rendjét. A választmány a megalakításáról, a tagjairól és jogairól 
a megalakulást követő 8 napon belül értesíti az adóst, a bíróságot és a va-
gyonfelügyelőt. A hitelező a választmány létrejöttét követően is csatlakozhat a 
választmányt létrehozó hitelezőkhöz akkor, ha elfogadja a megállapodásban 
foglaltakat.) 

• a hitelezők közül bárki részt vehet, 
® képviseleti joga van a vagyonfelügyelővel való kapcsolat során, 
• a különböző hitelezői érdekcsoportokat fedje le. 

- az első 60 napban ki kell tűzni a tárgyalás időpontját, de ajánlatos az első 
tárgyalást is megtartani, ha ez nem vezet eredményre, akkor a fizetési haladék 
tartama alatt több tárgyalás is tartható, 

- a meghívót és a programot kiküldeni úgy, hogy legalább 15 nappal korábban 
megkapja az összes ismert hitelező és a vagyonfelügyelő, 

- a tárgyalást megelőzően legalább 15 nappal két országos napilapban közzé 
kell tenni a tárgyalás időpontját és helyét, 

- a tárgyalás helyszíne a céghez közel legyen, 
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- laptop, fénymásoló, magnó, 

- levezető elnök: • ne legyen semmiféle kapcsolata a csődös céggel, 
• kérdéscsokrokra válaszoljon, 
»tompítsa az ideges felhangokat, 

- jegyzőkönyvvezető. 

b.) A csödegyezteíő tárgyaláson: 

- jelenléti ív: meghívott és megjelent hitelezők névsora, 

- ha a hitelező helyett képviselő vesz részt, akkor a meghatalmazásokat kémi 
és összegyűjteni, 

- a hitelezők által választott két hitelesítő a jegyzőkönyvhöz, 

- az adós ne beszéljen sokat, 

- "puritán egyszerűség", 

- szereposztás. 

• Az egyezségi tárgyalás eredményét legkésőbb a moratórium lejáratát követő 3 na-
pon belül az adós köteles a bíróságnak bejelenteni. 

• Sikeres csődegyezség 
Minden egyes jelenlevő hitelező aláíija a javaslatot + a távollétét előzetesen 
kimentett írásbeli, cégszerűen aláírt nyilatkozat. 

a Sikertelem csődegyezség 
Az adós és a törvényben meghatározott arányt képviselő hitelezők kérelmére a 
bíróság a fizetési haladék időtartamát legfeljebb 60 nappal meghosszabbítja. 

A végrehajtás és az ellenőrzés médja 

Az egyezségnek tartalmazni kell az elfogadott egyezségi program mellett a vég-
rehajtás és ellenőrzés módját. A hitelezők az egyezség megtartásának ellenőrzésével 
megbízhatják vagy 

® a vagyonfelügyelőt, 
© egy vagy több hitelezőt, 
® kijelölhetnek egy kívülálló személyt. 

Az ellenőrzéssel megbízott, illetve kijelölt jogait és hatáskörét az egyezségben írásba 
kell foglalni. 
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