
Hitelképesség, fizetőképesség

Horváth Zoltán cashflow mérnök a vendég itt ismét a stúdióban. 
Hitelképesség, fizetőképesség a mai témánk. Kezdjük az alapfogalmak tisztázásával. 
Egy cég esetében mit jelent a fizetőképesség? Azt, hogy egy számlát ki tud fizetni vagy 
azért ennél árnyaltabb?

- A fizetőképesség dióhéjban annyit jelent, hogy a cég folyamatosan képes az 
aktuális kötelezettségeit teljesíteni és, hogy ezt folyamatosan fent tudja tartani 
– tehát nem csak ideig-óráig – akkor mondhatjuk, hogy a cég folyamatosan likvid 
vagy folyamatosan fizetőképes. 

- A hitelképesség?

- A hitelképesség egy kicsit más téma. A hitelképesség szinte szinonima a 
bizalommal, hiszen a pénz maga is kéz a kézben jár ma már a bizalommal. 
Megszűnt minden aranyfedezet, ezüstfedezet a pénzek mögött, úgyhogy ma már 
csak a bizalom tartja össze. Innentől kezdve mondhatjuk, hogy a pénz abba az 
irányba áramlik, ahol bizalom van, és így a hitelképesség is gyakorlatilag ezzel 
függ össze, hogy mennyire bíznak bennem az adott környezetben. 
Lehet hitelképességem a vevők irányába, lehet hitelképességem a szállítók 
irányába, lehet hitelképességem a bank irányába.

- Nyilván a mostani időszakban - főleg mióta az elmúlt másfél, két évben a pénzügyi 
és az azt követő gazdasági válság kirobban - a hitelképességet általában a bankok 
felé szokták gondolni, legalábbis első blikkre. 
Ha egy pénzintézet elkezdi vizsgálni a céget, akkor hitelképességnél elsősorban azt 
nézi meg, hogy mennyi likvid pénze van? Vagy, hogy várhatóan mennyi jövedelem 
áramolhat be a gazdasági tevékenységéből? 
Mit vizsgálnak ilyenkor és mire érdemes odafigyelni, hogyha minél jobb képet 
szeretnénk a cégünkről kiállítani?

- Én azt gondolom, hogy a bank mindenképpen vizsgálja azt, hogy a cég, hogyan 
kezeli a pénzügyeit. Ez egy nagyon-nagyon fontos elem, ezt el szokták hanyagolni 
a vállalkozók. Gyakran tapasztalom, hogy azt hiszik, hogy pusztán az 
ingatlanfedezet, vagy valami hasonló fedezet az, ami a bankot érdekli. Több 
bankárral beszéltem, - bár nem tudom, hogy pontosan hogy csinálják, mert minden 
bank másképp csinálja, és hétpecsétes titokként őrzik ezeket az eljárásokat, - de 
egy biztos, hogy feltétlenül nézik azt, hogy cashflow oldalon vajon a cég mit művel. 
Magyarul 
mennyire ügyesen kezeli a bevételeit, kiadásait, 
mennyire tartja ezt egyensúlyban, 
mennyire pozitív az egyenlege folyamatosan. 
Azaz mennyire lesz képes gyakorlatilag cashflow-ból kifizetni majd a 
kötelezettségeit a bank felé.



- Tehát, adott esetben bármennyire is tűnik hitelesnek a cégvezető személyisége, 
megjelenése, csak a papírok beszélnek a végén.

- Is, is. Mondok egy példát, ez velem esett meg. Egy olyan céget vettem át, amely 
már BAR listán volt, magyarul régen lejárt tartozása volt a bank felé. És az ilyesmit 
a bankok igen szigorúan veszik. Leültem a fiókigazgatóval beszélni. Gyakorlatilag 
semmit nem tudtam ajánlani neki, mint az ígéretemet. És ő azt mondta, jól van, van 
még két hónapja, hogy megnézze, hogy az én ígéretem ér-e neki valamit. Sikerült 
megoldanom a problémát, kifizettem a banknak a lejárt tartozást, teljesen rendezve 
lett a történet. És ilyenkor ugye a cég még mindig BAR listán marad jó ideig, csak 
ugye azzal a megjegyzéssel, hogy kifizette a tartozásait. Ettől függetlenül a 
fiókigazgató pár hónappal később oda jött hozzám és jelezte, hogy ha esetleg én 
ezzel az ingatlannal – mert itt egy ingatlan volt mögötte – kezdenék valamit, ő 
nagyon szívesen finanszírozna. És ez egy olyan történet volt, hogy a papírokon 
gyakorlatilag minden ellenem szólt, mégis azt látva, hogy tartom az ígéretet, 
gyakorlatilag hajlandó lett volna finanszírozni. Végül is nem így alakult az élet, nem 
kellett igénybe venni.

- Mondhatjuk azt, hogy egy vállalkozás sikeressége fokozza a bizalmat?
- Így van. És vicaverza tehát, ha bizalmat tud kialakítani, akkor az fokozza a sikerét 

is. Mondok erre is egy példát. 

Vajon a szállítók melyik céget hajlandók tovább finanszírozni, magyarul hosszabb 
fizetési határidőt adni? Annak, akiben nem bíznak, vagy annak, akiben bíznak. Itt a 
bizalom nem attól függ, hogy mennyi pénzem van éppen a bankszámlán, mert lehet 
több százmillió fölöslegesen heverő pénz, mégis rossz a bizalom, mert átvertem 
eddig mindenki. Vagy lehet az, hogy éppen nincs pénzem, de tudják, hogy amit 
ígérek, azt megtartom. Nagyon egyszerű eszközökkel lehet ezt a bizalmat építeni, 
mondjuk, határidőre fizetem a szállítóimat. Jó, becsúszhat olyan, hogy nem 
tudom fizetni. Kérdés az, hogy ezt hogyan kezelem. Előtte felhívom, hogy helló, 
bocs, de csúszni fogok egy hetet, de akkor biztos fizetek, vagy nem szólók neki. Ez 
utóbbi ugye rombolja nagyon erősen a bizalmat, míg az előbbi az fent tudja tartani a 
bizalmat továbbra is.

- Mi van akkor, ha egy cégnek a hitelképessége nem megfelelő. Ez mennyire tudja 
rombolni az üzleti tevékenységét.

- Gyakorlatilag teljesen le tudja rombolni. Gondoljunk bele, hogy az építőiparban 
voltak ilyen hírhedt történetek, hogy egy fővállalkozó felvette a pénzt az alatta lévő 
vállalkozókat nem fizette ki. Eltűnt az illető az aktatáskájával együtt. Nos, én 
tudom, több építőiparossal beszéltem, hogy maguk között nyilvántartják ezeket az 
úriembereket, és ha lehet megakadályozzák, hogy bárhol máshol megjelenve újra 
akcióba lendüljenek és átverjenek több más céget. 



- A fizetőképességet, hogy ha - az előbb említett eszközöket nem alkalmazom és 
úgymond - lapítok, és határidőre nem fizetek, ez mennyire rombolhatja?

- Ez ugye a bizalmat azonnal tönkreteszi. És, hogyha a bizalom tönkre megy, akkor 
a szállítók nyűgössé tudnak válni, adott esetben csőddel fenyegetnek, vagy olyan 
eszközökhöz tudnak folyamodni, ami mindenképpen leveszi a vállalkozó figyelmét a 
termelésről, amiből ugye a pénz származik és ráhelyezi egy ilyen nyűgös helyzetre. 
Mindenképp azt tudom itt javasolni, hogy kommunikáljon, tehát beszélje meg a 
szállítóval, egyezzenek meg új időpontokba. Ne mondjon olyat, amit nem tud 
tartani, tehát hogyha csúszik és látja, hogy csak két hét múlva tud fizetni, akkor 
inkább kérjen egy hónap haladékot, hogy biztosan ki tudja fizetni. Fontos, hogy a 
bizalom megmaradjon. 
A fizetőképesség megőrzése egyszerű képlet: a bejövő pénzeket mindig úgy 
kell menedzselni, hogy egy pici mindig bent maradjon a cégben, és csak 
kevesebbet költsünk el, mint amennyi befolyt. 

- Próbáljuk egy kicsit összevonni. Hogyha tárgyalok egy bankkal és mondjuk egy 
adott esetben hitelüzlet köttetik, látszik, hogy a cégem fizetőképes és ez a 
hitelképességre is - gondolom én - jól kihathat. Adott esetben ez olcsóbbá teheti a 
hitelt, és hogyha igen akkor ez százalékokban mérhető?

- Láttam ilyet, hogy olcsóbbá tette. Most ezt megint nem tudom általánosítani. De 
láttam már ilyet, hogy vállalkozó egy-két százalékkal kisebb kamatra kapta az 
adott hitelt. Sőt olyat is tapasztaltam már, ez is egy vállalkozóval történt meg – 
építőipar a téma – 400 millió hitelre lett volna szüksége, közel 1 milliárdos 
árbevétel, a bank beajánlott neki 100 millió hitelt. Bement egy másikhoz, ott is 100 
milliót ajánlottak vagy 120 körül, tehát lényegileg nem nagyobbat és utána 
tájékoztatta a bankokat, hogy ő hogyan kezeli a pénzt, tehát milyen egyszerű, ámde 
hatékony eszközökkel használja a pénzt és menedzseli a készpénzáramlást. A 
vége az lett, hogy kisebb fedezetre megkapta 400 milliós hitelt az egyik banktól. 
Végül is sikerült a bankkal megértetni, hogy itt megbízható emberről van szó, aki 
nem fog elszaladni a pénzzel és létrejött a hitelügylet.

Horváth Zoltán cashflow mérnököt hallották. A következő adásban majd folytatjuk. 

A folytatás elérhető a cashflow mérnök blogban: http://blog.cashflow-mernok.hu
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