
INTRUM JUSTITIA
"Körbetartozás, nem-fizetés. Van megoldás?"



Játék a számokkalJáték a számokkal

Há űködő tá áll lk á M á ?• Hány működő társas vállalkozás van ma Magyarországon? 
• 603 329*

• Hány felszámolási eljárás indult 2012-ben?
• 22 661*

• Hány cég ellen indult végrehajtási eljárás 2012-ben?
• 52 298*

*Forrás: OPTEN Kft.



Sokba kerül a várakozásSokba kerül a várakozás

Bármely cég Költségy g g
Nettó számlaérték 1 000 000
ÁFA 270 000

Kintlévőség összege 1 270 000
Társasági adó ‐ 10% 127 000g
Jövedelem utáni eho ‐ 27% na
Iparűzési adó ‐ 2% 20 000

Kintlévőség miatti plusz adóteher 417 000

Nettó árbevételhez viszonyítva százalék 41,70%



A kései fizetés okai (EU27)
• Ördögi kör:

a késve fizetés még 
inkább késedelmes 
kifizetéshez vezet

• A szállítói számlák aktív 
menedzselésének 
szerepe is nőttszerepe is nőtt



Fizetési késedelem Magyarországongy g

Fogyasztói szektor Kereskedelmi szektor KözszféraFogyasztói szektor Kereskedelmi szektor Közszféra

év 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Átlagos fizetési határidő
( ) 18 16 15 25 25 25 30 30 30( nap)
Átlagos fizetési idő
(nap) 33 30 29 47 45 43 56 57 55

Átlagos késedelem 
( ) 15 14 14 22 20 18 26 27 25(nap)



A késedelmes fizetés okai MagyarországonA késedelmes fizetés okai Magyarországon

• A változatlanul a legfőbb ok a vevők pénzügyi nehézségei• A változatlanul a legfőbb ok a vevők pénzügyi nehézségei.
• Az adminisztrációs hibák elkerülésére nagyobb figyelmet szentelnek a cégek.



A késedelmes fizetés következményei 
Magyarországon
• A túlélésért küzd a KKV szektor• A túlélésért küzd a KKV szektor.
• Egyre költégesebb a vevők finanszírozása.
• Magas azon cégek aránya, ahol csökkent az árbevétel.

2012 20132012 2013
Fizetett kamat ktg. 23% 30%

Csökkenő árbevétel 60% 58%

Romló fizetőképesség 52% 48%

A túlélés is kérdéses 28% 44%

R ló hí é 24% 31%Romló hírnév 24% 31%



A válság hatásai a vállalkozásokra 
Magyarországon

• Zuhanó fejlesztési, beruházási kedv.
• Nem számítanak organikus növekedésreNem számítanak organikus növekedésre..
• 2012-höz képest is romló megítélés szinte minden összetevőben.



A 10 legfontosabb lépés, amit a cégek csökkent 
fizetőképesség esetén tesznek 
Magyarországon

Hosszabb fizetési határidőkről tárgyalnak a beszállítóikkal

A felesleges kiadásokat megszüntetik, költséget csökkentenek

Aktívan sürgetik követeléseik behajtását

Kedvezményt adnak  a gyorsabb fizetés reményében

C ökk tik ké l t ik t

Elhalasztják a tartozásaik kifizetését

Csökkentik készleteiket

Kölcsönt vesznek fel a banktól

Elhalasztják a tartozásaik kifizetését

Növelik a működő tőkét és gyorsabban számláznak az ügyfelek felé

Növelik az eladott javak/szolgáltatások árát

Faktoráláshoz folyamodnak, eladják követeléseiket.



A számlák kifizetésének sorrendje romló 
likviditási helyzet esetén Magyarországon

Köztartozások (adók, költségek, kötelezettségek)

Közműcégek számlái (gáz, víz, áram)

A legfontosabb beszállító számlája

Bankok és pénzügyi szolgáltatók felé fennálló kintlévőségek

L é bbi kifi t tl á lLegrégebbi kifizetetlen számla

A fizetést legkitartóbban követelő beszállító számlája

A legnagyobb összegű beszállítói számla

Annak a beszállítónak a számlája, akivel baráti kapcsolatot ápol

A legnagyobb összegű beszállítói számla

A belföldi beszállító számlája

A külföldi beszállító számlája




