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A COVID-19 hatására kritikus jelentőségűvé válik a teljes körű 
átvilágítás elvégzése

2021-es 

előrejelzések

A vállalkozásoknak 

létfontosságú, hogy 

alkalmazkodni tudjanak az 

előttük álló bizonytalan 

helyzethez. A gyors 

reagáláshoz pedig 

megfelelően alátámasztott, 

strukturált és átlátható 

forgatókönyvekkel kell 

rendelkezniük a jövőre 

vonatkozóan. 

2019/COVID-19 előtti LTM*

YTD20

A COVID-19 előtti utolsó „normál” időszak 

adatait tartalmazza, ami a múltbeli 

elemzésekhez, valamint az előrejelzéseknél 

összehasonlításhoz szükséges.  

2020-as tervek

Célszerű a működés elkülönítése 

COVID-19 előtti, alatti és utáni 

periódusra különböző KPI-ok 

felállításának segítségével. 

A lehető legrészletesebb információk 

megismerése (pénzügyi és nem pénzügyi 

mutatószámok mentén egyaránt) a 

vállalkozás rövid távú kilátásainak 

meghatározása érdekében. 

Hosszú táv – az „új 

normál” időszak”

Milyen lesz az „új normál” időszak a 

jövőben, amiben a vállalkozások működni 

fognak? Érdemes külön figyelmet fordítani 

a hosszú távú előrejelzésekre, amelyek 

valószínűsíthetően különböző helyreállítási  

forgatókönyveket is tartalmaznak.  

A COVID-19 rendkívüli hatással van az emberek életére, családokra és közösségekre szerte a világban. Ezeket a 

változásokat az üzleti életben is érezzük, mivel a vállalkozásoknak eddig nem tapasztalt kihívásokkal kell 

szembenézniük. A járvány minden üzleti szektort érint: vannak olyan szektorok, amelyek komoly válságon mennek 

keresztül, viszont vannak olyanok is, amelyek haszonélvezői lettek a vírushelyzetnek.

Ezekben az időkben munkánk során figyelembe kell vennünk, hogy a COVID-19 különböző hatással van az egyes 

iparágakra és földrajzi területekre. Ennek megfelelően soha nem volt még akkora jelentősége a vállalkozások/ 

céltársaságok mindent átfogó pénzügyi átvilágításának. 

Fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a vállalkozások megfelelő módon számszerűsítik és mutatják be a 

COVID-19 hatásait a kulcsfontosságú érdekelteknek a következő területeken:

• Szabályozói szervek és befektetők számára készített jelentésekben;

• Hitelezők és egyéb pénzügyi támogatók felé történő adatszolgáltatás során;

• Támogatások és különböző kérelmek alátámasztására; 

• Jövőbeli cégérték megállapítása (esetleges „optimalizálása”) kapcsán (például M&A tevékenység esetén).

* LTM = Last twelve months – utolsó 12 hónapos időszak
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Milyen mértékben érintette a vállalkozást a COVID-19? 

A főbb értékvezérlők a visszaesést követően stabilizálódtak 

mostanra? Növekedés esetén a pozitív tendencia tartósnak 

mondható?

Képes-e a vállalkozás a döntéshozatalt segítő, megfelelő 

minőségű és kellően alátámasztott információk előállítására?

Milyen mértékben segítik a döntéshozatalt a jövőbeni 

eseményekkel kapcsolatban készített forgatókönyvek?

Hogyan változtak a piaci feltételek és felhasználói szokások a 

COVID-19 következtében? Ezek a változások csak 

ideiglenesek vagy várhatóan hosszabb távon is fennmaradnak?

A COVID-19 pénzügyi hatásainak kulcsterületei

Értékvezérlők

Döntéshozatal 

alapjául szolgáló 

adatok

Változó piaci 

feltételek

Milyen iparági és társadalmi trendeket gyorsított fel a 

világjárvány (például otthonról történő munkavégzés 

elterjedése, közösségi távolságtartás kialakulása, digitális 

stratégia átalakulása, fogyasztói preferenciák megváltozása)?

Milyen mértékben támogatja az állam a COVID-19 miatt bajba 

került vállalkozásokat? Ezek az állami támogatások vajon 

folytatódni fognak a jövőben is? Milyen hatással lesz a 

támogatások megszűnése a vállalkozásokra?

Milyen hosszú távú hatása lesz a vírus miatt kialakult közösségi 

távolságtartásnak és más egészségügyi szigorításoknak az 

egyes iparágak tekintetében? Képes lesz a vállalkozás 

alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz? 

A COVID-19 okozta visszaesést követően a vállalkozás vissza 

tudja állítani azt az eredményességi szintet, ami a járvány előtt 

jellemezte (sok esetben ezt valószínűtlennek tűnik) vagy egy „új 

normál” működési modell kialakítására van szükség?

Képes lesz a vállalkozás megragadni olyan lehetőségeket, 

amelyek elősegítik a növekedést a járvány utáni időszakban is?

Trendek 

gyorsulása

Állami intézkedések és 

támogatások

Egészségügyi 

megfontolások

Változások hosszú 

távú hatása

Növekedési 

lehetőségek
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A COVID-19 vírussal kapcsolatos eredménynormalizációs 
tételek megfelelő alátámasztottsága kulcsfontosságú 

Normalizált eredmény

• Ideális esetben a vállalkozások megfelelően alátámasztott, számszaki adatokkal rendelkeznek működésükről, amelyek 

lehetőséget adnak a vezetés számára, hogy a helyes következtetéseket levonva döntéseket hozzanak a jövőre 

vonatkozóan. A vírust megelőzően is kiemelt fontosságú volt a vizsgált adatok megbízhatósága annak érdekében, 

hogy megértsük a vállalkozások működését befolyásoló tényezőket és megfelelő következtetéseket vonjuk le ezek 

hatásairól, azonban jelenleg minden eddiginél hangsúlyosabbá és fontosabbá vált az adatok megbízhatósága annak 

érdekében, hogy a COVID-19 hatásai teljeskörűen azonosíthatóak legyenek az átvilágítási folyamat során.

• Normalizációs tételek azonosításakor érdemes a következő tényezőket figyelembe venni: 

− Az adatok megfelelően alátámasztottak – nem támaszkodnak feltételezésekre és nem becslésekből, 

magasszintű („high-level”) számításokból származnak;

− Rövid időtartamra vonatkoznak (például havi adatok);

− Minden eredményszámlát figyelembe vesznek;

− A pro forma módosító tételek* használatánál javasolt a jelenlegi működést a „normál” szintnek tekinteni és a 

normalizációs tényezőket ehhez igazítani;

− Az eredményre gyakorolt hatások/normalizációs tényezők figyelembe vétele a mérlegben is, ahol szükséges.

• Fontos meghatározni a vállalkozást ért hatás időtávját (például átmeneti vagy hosszan tartó), annak érdekében, hogy 

egyszeri vagy folyamatosan visszatérő normalizációs tételt azonosítottunk. Továbbá folyamatosan javasolt követni az 

egészségügyi és gazdasági környezetben bekövetkező változásokat, hiszen azok mind a mai napig folyamatosan 

változnak.

• Óvakodjunk az olyan kalkulációktól, amelyek különböző normalizációs tételek segítségével próbálják meg az 

eredményt a COVID-19 előtti szintre visszaállítani (ezek a kalkulációk valószínűleg túl sok feltételezést tartalmaznak).

Normalizációs tételek Feltételek és példák

Egyszeri/nem visszatérő 

tételek

Árbevétel- vagy költségmódosítások, amelyek jellegüknél fogva egyszeri, nem ismétlődő tételek:

1. Munkavállalók elbocsátásának költségei rövid távú szerkezetátalakítás következtében;

2. Közösségi távolságtartás kialakításának költségei (az újonnan előforduló, ismétlődő 

költségeken túl);

3. A termelés újraindításának költségei;

4. Vevőktől származó egyszeri bevétel (például: kártérítés le nem hívott megrendelések 

kapcsán).

Pro forma módosítások

A járványt megelőző időszakra jellemző árbevétel és működési költségek szintjének átalakítása 

az „új normál” állapot szerint (azon hatások kiszűrése, amelyek nem fognak a korábbi időszaki 

állapotra visszatérni):

1. Árak újratárgyalása vevőkkel és beszállítókkal;

2. Visszatérés a COVID-19 előtti időszak árbevétel és a működési költség szintjére a 

működés fenntartása érdekében;

3. Jövedelmezőséget befolyásoló üzleti modellek alapvető átalakítása.

Egyéb, megfontolandó 

tételek

A COVID-19 egyéb lehetséges hatásai, azonban:

1. A mértékét nem lehet teljes mértékben meghatározni a bevételek és költségek 

szempontjából;  

2. Az egyes változások hatásának hossza és jelentősége nem egyértelmű.

Ezen elemek bizonytalanságuk miatt nem tekinthetők egyértelműen normalizációs tételeknek, 

azonban szükséges bemutatni őket, mint egyéb, megfontolandó tételeket.

* Pro forma módosítás = Olyan normalizációs tétel, amely hosszabb távon strukturálisan befolyásolja az eredményt és nem tekinthető egyszeri módosításnak (pl.: bevétel 

hosszú távú visszaesése a COVID-19 miatt):
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• Lehetséges, hogy a 2020. évi várható eredmény nem lesz a hosszú távú teljesítmény indikátora, sőt az értékelés 

alapja sem, azonban fontos a készpénztermelés és DCF modellek felállítása esetében.

• A jelenlegi bizonytalan helyzetben az előrejelzéseknek megalapozott piaci/kereskedelmi jövőképre kell épülniük, 

mivel feltehetően a befektetők a 2021-2022-es években elérendő „új normál” működési szint alapján értékelik majd a 

vállalkozásokat.

• „Az egyetlen helyes válasz” megtalálása helyett javasolt többféle forgatókönyv kialakítása, amelyek magukba 

foglalják a különböző kereskedelmi és működési lehetőséget, illetve veszélyeket. Ezenkívül fennáll a gazdasági 

visszaesés, valamint recesszió veszélye is a COVID-19 miatt, ami további bizonytalanságot jelent az „új normál” 

működési szint meghatározásához.

• A múltbéli növekedési tendenciák irrelevánssá válhatnak, figyelembe véve az „új normál” működési modellt, illetve 

környezetet, azonban az aktuális „normalizált” LTM-időszak vagy a legfrissebb eredményekre alapozott run-rate 

elemzés fontos referenciaérték lehet az előrejelzések észszerűségének értékelésekor. További figyelmet javasolt 

szentelni az üzleti modell rugalmasságára és az értékvezérlő tényezők feltérképezésére az átvilágítás során.

• A járvány példátlan hatása miatt a valóságban szerteágazó forgatókönyvek és jelentős eltérések lehetnek az 

előrejelzésekben. A vevő szempontjából az M&A tranzakcióknak megfelelő szintű védekező mechanizmusokat kell 

tartalmazniuk a lehetséges kockázatok hatásainak semlegesítésére vonatkozóan (ilyen lehet például az earn-out 

struktúra** alkalmazása). Az adásvételi szerződéshez kapcsolódó megfontolásokat később tárgyaljuk ebben a 

dokumentumban.

• Minél több adat áll rendelkezésre a COVID-19 utáni visszarendeződésre vonatkozóan (nemcsak a vállalkozásról vagy 

a helyi piacokról, hanem más olyan országokból is, amelyek korábban oldották fel a megszorításokat), annál tisztább 

kép rajzolódik ki, és ezáltal szűkül a lehetséges forgatókönyvek köre.

A jövőbeli lehetséges szcenáriók felmérése érdekében kritikus 
fontosságú a jelenlegi értékesítési trendek alapos ismerete

• A múltbéli adatok vizsgálata során javasolt külön elemezni a COVID-19 előtti és utáni időszakot, így azonosítva a 

strukturális változásokat az üzletmenetben. A COVID-19 előtti időszak, illetve az aktuális üzleti eredmények alapján 

készített run-rate elemzés* referenciául szolgálhat a jövőbeli előrejelzésekhez.

• A múltbéli jövedelmezőség és trendek elemzésekor javasolt figyelembe venni a pénzügyi KPI-ok mellett a nem 

pénzügyi KPI-okat is (főbb teljesítménymutatókat), hogy megértsük a teljesítmény legfontosabb mozgatórugóit.

• Javasoljuk megfelelő részletezettségű tranzakciós/kereskedelmi adatok (például napi, heti, havi) kielemzését, hogy 

teljeskörűen megértsük a COVID-19 üzleti tevékenységre gyakorolt hatását, valamint – amennyiben már 

rendelkezésre állnak információk – a visszarendeződési szakasz tendenciáit.

• Egy alapos átvilágítás túlmutat a hagyományos pénzügyi adatokon, magában foglalja a makroökonómiai, piaci és 

egészségügyi adatok elemzését is annak érdekében, hogy rávilágítson az elmúlt időszak trendjeire és átfogóan 

értékelje a vállalkozást ért hatásokat.

A 2020-as törtév üzleti teljesítménye

A 2020-as teljes év teljesítménye: várható eredmény és előrejelzés

* Run-rate elemzés = A jelenlegi tényadatok alapján – minden körülményt és változást kizárva – jelzi előre az adott évet (kvázi törtidőszaki adatok évesítésével).

** Earn-out struktúra = A vételár egy részének a kifizetésére a tranzakció zárását követő időszakban kerül sor, amennyiben a vállalkozás bizonyos előre meghatározott 

teljesítménymutatókat elér. 
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A vállalkozások valószínűleg növekvő hitelállománnyal kezelik 
a rövid távú likviditási problémákat

• Valószínű, hogy a vállalkozások növekvő hitelállománnyal kezelik a rövid távú likviditási problémákat, ideértve a 

meglévő hitelkeretek teljes lehívását, valamint az új, refinanszírozott vagy restrukturált banki hitelkeretek és a COVID-

19-specifikus, kormány által támogatott hitelezési programok igénybevételét is.

• Előfordulhat a tőke- és kamatfizetés elhalasztása (például: ha a vállalkozás él a hitelmoratórium lehetőségével), 

amely a mérlegben megjelenő kötelezettségek jelentős felhalmozódásával járhat. Az új, vagy már meglévő 

adósságokhoz akár egyéb meg nem fizetett díjak vagy büntetések is tartozhatnak. 

• A vállalkozások adósságainak növelése, restrukturálása, valamint állami támogatáshoz való hozzájutása befolyásolja 

a tőkeáttétel mértékét. Ezért is javasolt kiemelten vizsgálni a vállalkozás magasabb fokú eladósodottságának, 

valamint a finanszírozási szerkezet (jövőbeli) átalakításának a kovenánsokra gyakorolt hatását (például: 

szcenárióelemzés készítése a hitelkovenánsoknak való megfelelésre vonatkozóan).

• Előfordulhat, hogy a hitelezők a COVID-19 hatására bizonyos finanszírozási termékeket kevésbé lesznek hajlandók 

kínálni vagy megújítani (például faktoring), amennyiben fennáll annak a veszélye, hogy a finanszírozás fedezetéül 

szolgáló eszközök minősége a COVID-19 következtében romlott, akkor csökkenő finanszírozásra számíthatnak a 

vállalkozások. 

• Az adósság elengedésének vagy átstrukturálásának adókövetkezményeit körültekintően kell mérlegelni, hogy a vevő 

elkerülje a jövőbeni váratlan adófizetési (pénzkiáramlási) kockázatot.

• Arra számítunk, hogy a vállalkozások a tipikus adósságjellegű tételeken felül a COVID-19-hez kapcsolódó tételeket is 

inkább nettó hitelállomány részeként (például működőtőke helyett), vagy az adásvételi szerződésekben kártalanítási 

kötelezettségként („indemnity”) kezelik. Ilyen tételek lehetnek például:

- Eredménnyel kapcsolatos normalizációs tételek: ha a COVID-19 hatáshoz kapcsolódó egyszeri bevétel vagy 

ráfordítás kiigazításra kerül az eredményből, akkor a kapcsolódó mérlegtételeket, amelyek jövőbeni 

pénzkiáramlást (vagy pénzbeáramlást) eredményeznek, jellemzően a nettó hitelállomány részeként kell kezelni;

- A szállítókkal kötött szerződéses kötelezettségekből és a késedelmes fizetésekből származó tételek: például 

szankciók a minimális vásárlási kötelezettségvállalások teljesítésének elmulasztása miatt, késedelmi kamat, 

elhalasztott beruházások;

- Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek: például bónuszok elhalasztása, szerkezetátalakítási és 

végkielégítési kötelezettségek;

- Állami ösztönzők: például adókedvezmények (áfa; bérek adójának halasztása, csökkentése vagy elengedése), 

visszafizetendő állami támogatások;

- Függő kötelezettségek: a COVID-19 hatására nagyobb a különböző bírságok és peres ügyek kockázata (például 

nem megfelelő állami forráshoz jutás, ügyfelek kárigényei stb.)

Nettó adósságállomány és adósságjellegű tételek

További likviditást befolyásoló tényezők
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A COVID-19 jelentős (ideiglenes vagy állandó) hatást gyakorol 
a nettó működőtőkére és a cash flow-ra

• Fontos figyelembe venni a nettó cash flow-t a COVID-19 előtti, alatti és utáni környezetben annak felmérése 

érdekében, hogy a vállalkozások képesek-e addicionális adósságokat felvenni és visszafizetni.

• A vállalkozások nagy valószínűséggel „készpénzégetési” állapotban vannak, jelentős nem-működési kiáramlásokkal 

(például tervezett szerkezetátalakítási költségek).

• Javasolt figyelmet szentelni a rövid távú cash flow-ra és a kifizetések részletes elemzésére a likviditási helyzet 

felmérése érdekében, illetve annak megállapítására, hogy a vállalkozás mikor fogy ki a pénzeszközökből.

• Érdemes lehet a jelenlegi év várható eredményére és három éves előrejelzésekre forgatókönyveket készíteni, 

hasonlóan az eredménykimutatásnál használt módszerhez.

• A CAPEX-elemzés során figyelembe kell venni az elmaradt, elhalasztott beruházásokat és a szükséges pótló 

beruházási kiadásokat (például szerződéses vagy szabályozó által elvárt CAPEX, CAPEX alulköltés stb.). A 

beruházási kiadások pótlásához szükséges összegek adósságjellegű tételnek minősülnek.

• A nettó működőtőke szintjét alapvetően a következő három tényező befolyásolja:

- Külső tényezők, mint például a kormányzati intézkedések az ágazat fizetőképességének támogatására, az 

ügyfelek és beszállítók intézkedései, a hitelezők magatartása (például: bizonyos pénzügyi formákat, faktoringot 

esetlegesen nem újítanak meg);

- A vállalkozás intézkedései a működőtőke kezelésére irányulóan a karantén időszakában és az újranyitás során 

(például: beszerzés, készletgazdálkodás, a szerződéses fizetési feltételek újratárgyalása);  

- Strukturális intézkedések, amelyek közép- és hosszú távú operatív vagy kereskedelmi jellegűek. 

Mindegyik esetben fontos megvizsgálni, hogy a hatás tartós vagy átmeneti (és ha átmeneti, vajon mikor fordul 

vissza).

• A nettó működőtőke normalizálásához a következők szükségesek a COVID-19 kapcsán:

- A hatás időtartamától függően szükség lehet a nettó működőtőke egyszeri vagy strukturális pro forma 

kiigazítására.

- Az eredménynormalizáció kapcsán felmerülő, valamint a kizárólag mérlegben megjelenő működőtőke-hatásokat 

egyaránt figyelembe kell venni. 

- A forgási sebességek (követelések, kötelezettségek, készlet) kiemelt figyelemmel kísérése, az egyenlegek 

összetételének vizsgálata és esetleges benchmarkok használata.

• A normalizált nettó működőtőke meghatározásakor javasolt figyelembe venni:

- Az „új normál” állapothoz kapcsolódó rendszeres bevételeket és jövedelmezőséget, az e szint eléréséhez 

szükséges időt és nettó működőtőkét.

- A nettó működőtőke „legfrissebb” egyenlegeinek referenciaként való felhasználását (nem csak az elmúlt 12 

hónapot), mivel a múltbéli egyenlegek kevésbé lehetnek relevánsak. Ezenkívül a COVID-19 eredményeként 

bekövetkező változás megértése kulcsfontosságú (és az ilyen változások tartóssága) annak érdekében, hogy a 

nettó működőtőkében jelentkező „zajokat” ki tudjuk szűrni (például a COVID-19 eredményeként egy ideiglenes 

bevételcsökkenés ideiglenesen csökkenti a követelések állományát is).

Nettó működőtőke

Cash flow
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• Várakozásaink szerint az Európában gyakran alkalmazott ún. „locked box” típusú tranzakciók** száma csökkenni fog, 

mivel a vevők a locked box dátuma és az adásvételi szerződés aláírása közötti időszakból eredő kockázatokat kisebb 

mértékben hajlandók viselni. Ugyanakkor, ha a felek mégis locked box típusú tranzakciót választanak a jövőben, akkor 

a vevők várhatóan kevésbé veszik majd figyelembe a COVID-19 előtt készített mérlegeket az eszközök megtérülésével 

kapcsolatos kétségek miatt. Ezzel szemben várhatóan megnő a ún. „completion account mechanizmus” típusú 

tranzakciók*** száma, mivel itt a kockázat nem az adásvételi szerződés aláírásakor, hanem záráskor száll át a vevőre 

(ekkor történik a végleges vételár megállapítása is, és ezáltal a COVID-19 okozta veszteségek hatása tükröződik a 

vételárban azonnal). 

• Az earn-out struktúrák tekintetében növekedésre számítunk: a vevő oldali szereplők a vételárat az elkövetkező évek 

eredményei alapján állapítanák meg, mivel az előrejelzések és ez alapján számított tranzakciós értékek a COVID-19 

hatására bizonytalanná váltak. A feleknek el kell dönteniük, hogy a COVID-19-hez köthető módosítások közül melyeket 

veszik figyelembe az earn-out típusú tranzakcióknál, tekintettel arra, hogy ezen módosító tényezők szubjektívek, és 

ebből kifolyólag vitathatóak lehetnek. 

• Számviteli irányelvek: a járványhelyzet miatt felértékelődhet a vevők szemében a könyvvizsgálat szerepe, amely során 

a vállalkozások önkéntes és kötelező tartalékképzéseit is felülvizsgálják (például: céltartalék képzése jövőbeli 

költségekre a következő hullámra való felkészülés jegyében). 

• Állami támogatások/kölcsönök: minden olyan állami kölcsön vagy támogatás, amelyet nem engednek el, adósságként 

kell kezelni. Emellett az elengedés, illetve annak időpontja is bizonytalan lehet.

Előfordulhat, hogy néhány vevő nem veszi figyelembe az állami kölcsönt a vételár meghatározásánál, és inkább külön 

szerződéses feltételt alkalmaz rá (annak érdekében, hogy a normál cégértékelési folyamat határidejét ne tolja el 

ezzel), amely során ha az állami kölcsönt nem engedik el a jövőben, akkor az eladó az el nem engedett 

kölcsönösszeget megtéríti a vevőnek (indemnity clause). Még nagyobb óvatosság érdekében a vevők fontolóra vehetik 

az állami kölcsön összegének letétbe helyezését is. 

• Beszámolók, pénzügyi kimutatások: a vevők további szavatosság vállalásokat és garanciákat is kérhetnek a 

kulcsfontosságú vagy vitatott mérlegtételekre (például készletek) vonatkozóan. 

Adásvételi szerződés (SPA*) megfontolások – bár a vonzó 
vállalkozások szerződéses feltételei valószínűleg nem 
változnak jelentősen, széles körben arra számítunk, hogy a 
szerződéses feltételek a „Vevők” érdekeit fogják tükrözni

* SPA = Share purchase agreement – Adásvételi szerződés

** Locked box típusú tranzakciók = Locked box alkalmazása esetén a felek a zárást megelőző fordulónapot állapítanak meg a vételár-meghatározás alapjául szolgáló pénzügyi 

adatok, cégérték meghatározásához. A vevő gazdasági értelemben még a szerződés zárása előtt átveszi a vállalkozás üzleti kockázatait, hiszen a vételár egy múltbeli 

időponthoz kötött érték alapján kerül meghatározásra. A szerződésben ilyen esetben elengedhetetlen az ún. értékmegőrzési kötelezettség klauzula (no leakage clause): az eladó 

olyan módon működteti a céltársaságot a locked box fordulónapja és a tranzakció zárásának napja között, amely nem csökkenti a céltársaság értékét. 

*** Completion account mechanizmus =  A felek a tranzakció zárásának napjával zárómérleget készítenek, és a már kifizetett vételárat, vagy annak egy meghatározott, letétbe 

helyezett részét a zárómérleg adatainak megfelelően korrigálják. A zárómérleg véglegesen rögzíti a céltársaság zárás napján fennálló pénzügyi, vagyoni helyzetét, azaz 

véglegesíti, korrigálja az ár bizonytalan elemeit. 
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• Miközben a vállalkozások újraindulnak, a második hullám kockázata továbbra is fennáll. A vírus újabb hullámai lehet, 

hogy csak egy-egy helyi gócpontban ütik fel újra a fejüket, de egy újabb globális világjárványra is számítani kell. 

• Az igénybe vehető állami támogatások mértéke várhatóan csökken egy esetleges második hullám kitörése esetén, 

mivel az államadósság szintje már így is jelentősen megemelkedett az első hullám intézkedései miatt.

• A tulajdonosok és hitelezők szeretnék megérteni az első hullám üzleti modellre és annak ellenálló képességére 

gyakorolt hatásait, különösen a következő kérdésekre keresik a választ: 

- Milyen intézkedéseket hajtott végre a társaság az első hullám óta a vállalkozás értékének megőrzése érdekében? 

(Például: módosította a termékek, szolgáltatások összetételét, megváltoztatta az értékesítési csatornákat, áttért a 

regionális, helyi anyagbeszerzésre, diverzifikálta vagy bővítette az ellátási láncot, bevezette a távmunkát?)

- Milyen területeket érinthet a második hullám? Milyen hosszú és milyen mértékű gazdasági visszaesést képes 

elviselni a vállalkozás egy esetleges második hullám esetén?

- Mennyire tud rugalmasan és gyorsan reagálni a vállalkozás olyan kérdésekben, mint például a kereslet változása, 

az ellátási láncban bekövetkező zavarok, vagy az alkalmazottak munkaterhelése?

- A pénztartalékok kimerítése után milyen lehetőségei maradnak még a vállalkozásnak?

- Milyen területek igényelnek további figyelmet a vezetőségtől (amelyek miatt egy esetleges második hullám 

felkészületlenül érné a vállalkozást)?

• A menedzsment reakciója, valamint a meghozott intézkedések hatékonysága és rövid távú hatása fontos lehet a 

menedzsment és a vállalkozás ellenálló képességének megítélésében. 

• Érdemes lehet több szcenáriót is bemutató egyszerűsített stresszteszteket elvégezni a vállalkozás egy esetleges 

második hullámmal szembeni ellenálló képességének felmérésére (például a vírus helyi gócpontokban történő 

terjedését vagy egy újabb világjárványt feltételezve). 

• Javasolt feltérképezni egy esetleges második hullám cash flow-ra gyakorolt potenciális hatását is, hiszen az akár eltérő 

mértékű is lehet az első hullámhoz képest. 

A későbbi hullámok hatásai az elsőtől eltérőek lehetnek, ami 
attól is függ, hogy mennyire ellenálló az adott vállalkozás a 
járványnak, és mennyire tudta adaptálni a COVID-19 
hatásokat az üzleti modelljébe
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Árbevétel kilátások Leírás és piaci, ágazati példák

Alacsony, de életképes A kereslet alacsony vagy korlátozott lett a járvány kitörésekor és várhatóan nem éri el a 

közeljövőben a korábbi szintet.

Piaci példák:

- Hajózási társaságok

- Mozik

Fokozatos helyreállás A kereslet a járvány kitörésekor beesett, majd lassan helyreáll és eléri a korábbi szintet.

Piaci példák:

- Légitársaságok

- Autóipar

- Kaszinók és szerencsejáték

- Lakberendezés

Visszapattanás A kereslet alacsony vagy korlátozott lett a járvány kitörésekor, de később meredeken 

emelkedik a visszatartott vagy elhalasztott kereslet megjelenésével.

Piaci példák:

- Fogászati szolgáltatás

- Szépségipari szolgáltatások

- Háztartási gépek piaca

- Okostelefonok piaca

Késleltetett hatás A kereslet rövidebb távon változatlan maradt a járvány kitörésekor, a hatások csak 

később jelentkeznek.

Piaci példák:

- Előfizetéses szolgáltatások

Gyors roham A kereslet meredeken emelkedett a járvány hatására, majd a korábbi szinten 

stabilizálódik. 

Piaci példák:

- Élelmiszerboltok

- Higiéniás termékek és takarításhoz 

szükséges termékcsoportok

- Előrecsomagolt ételek

- Otthoni edzésfelszerelések

Az „új normál” állapot A kereslet meredeken emelkedett a járvány hatására, és a vevői magatartások 

változásának következtében ezen a szinten is marad.

Piaci példák:

- Videókonferencia-technológiák piaca

- Távegészségügyi szolgáltatások

- Élelmiszer-házhozszállítás

- Távoktatás

A helyreállási pályák jelentősen eltérhetnek az egyes 
szektorokban és ágazatokban a különböző gazdasági és az 
egészségügyi kihívások következtében. Az adott szektor 
vizsgálata az átvilágítás során kritikus kérdéssé válik.

- Építkezési alapanyag 

kereskedelem

- Vidámparkok

- Magánegészségügy

- Média

- Klinikai vizsgálatok

- Élő események jegyforgalmazása

- Munkaerő-közvetítés

- Építési és egyéb szerződéses 

szolgáltatások

- Lakásfelújítás

- Vény nélkül kapható gyógyszerpiac

- Fogyasztói média

- Streaming-szolgáltatások

- Webfejlesztés e-kereskedelmi 

tevékenységekhez

- Kiberbiztonsági szolgáltatás
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