Na razpotju
(in)solventnosti
zaradi COVID-19
Avtorja: Ažbe Tušar, Lenart Kmetič

Katere “simptome“ iskati pri podjetju, pogodbeniku,
delodajalcu, itd.?*
Izpodbojne domneve

Trajnejša
nelikvidnost

Podjetje v
daljšem
obdobju ni
sposobno
poravnati
vseh svojih
obveznosti,
ki so
zapadle v
tem
obdobju.

Insolventnost

Dolgoročna
plačilna
nesposobnost

Finančni
položaj

(a) za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti v skupnem
znesku, ki presega 20 odstotkov obveznosti, izkazanih v zadnjem javno
objavljenem letnem poročilu; ali
(b) sredstva na bančnih računih podjetja ne zadoščajo za izvršitev sklepa o
izvršbi ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni
ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni; ali
(c) nima odprtega najmanj enega bančnega računa v Republiki Sloveniji in je v
zamudi s poplačilom obveznosti po sklepu o izvršbi.

Neizpodbojne domneve

Za več kot dva meseca zamuja s:
(a) plačilom plač delavcem do višine
minimalne plače; ali
(b) plačilom davkov in prispevkov, ki
jih mora obračunati ali plačati hkrati
s plačilom plač delavcem.

COVID-19 neizpodbojna
domneva

Zamuja z izplačili plač in
prispevkov delavcem za več kot
en mesec od prejema povračila
nadomestil plač in prispevkov na
podlagi t.i. proti-COVID-19
zakonov.

Izpodbojne domneve
Podjetje nima trajne sposobnosti izpolniti
vseh obveznosti ob njihovi zapadlosti.

(a) vrednost premoženja podjetja je manjša
od vsote njegovih obveznosti; ali
(b) izguba tekočega leta skupaj s
prenesenimi izgubami doseže ½
osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče
pokriti v breme prenesenega dobička ali
rezerv.

Kratkoročna plačilna sposobnost

Sposobnost v določenem časovnem obdobju poravnati vse obveznosti,
ki so zapadle v tem časovnem obdobju.

Dolgoročna plačilna sposobnost

Trajna sposobnost izpolniti vse obveznosti ob njihovi zapadlosti, kar
velja, če je družba kapitalsko ustrezna.

Solventnost

* Dodatne določbe se uporabljajo za dolžnike, ki so potrošniki, ali za podjetja, nad katerimi je tekel postopek prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave.

Družba je insolventna – kaj sedaj?

vse upnike
obravnavati enako:

omejiti poslovanje

ne sme opraviti nobenega
dejanja, zaradi katerega bi bili
upniki, ki so v razmerju do
družbe v enakem položaju,
neenako obravnavani

ne sme opravljati nobenih plačil
ali prevzemati novih obveznosti,
razen tistih, ki so:

Če je družba

INSOLVENTNA,
mora poslovodstvo*
izvensodnega prestrukturiranja
finančno
prestrukturirati
družbo z uporabo

vložiti predlog za začetek
stečajnega postopka

* Smiselno enake obveznosti veljajo za nadzorni svet družbe.

(a) nujna za redno poslovanje družbe (npr.
poplačilo prednostnih terjatev, tekočih stroškov
rednega poslovanja - elektrika, voda in podobno,
DDV, itd.)
(b) določena v poročilu poslovodstva o ukrepih
finančnega prestrukturiranja.
z uporabo ukrepov poslovodstva
(npr. vpoklic nevplačanih vložkov
v osnovni kapital, povečanje
osnovnega kapitala z novimi
vložki, prodaja poslovno
nepotrebnega premoženja)
z uporabo ukrepov skupščine
(npr. redno povečanje
osnovnega kapitala z novimi
vložki)

postopka prisilne poravnave
pripraviti poročilo o
ukrepih finančnega
prestrukturiranja

npr. preusmeritev poslovanja,
izpodbojna pravna dejanja

tudi s
potencialno
uporabo
državnih
ukrepov
predvidenih
v zvezi s
COVID-19

z uporabo drugih upniških
ukrepov
(npr. prestrukturiranje terjatev)

Poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek postopka,
če je insolventnost družbe nastala kot posledica razglasitve
epidemije (tj. če družba opravlja dejavnost, za katero je bilo določeno,
da se opravljanje dejavnosti začasno prepove ali bistveno omeji) ali če
družba na dan 31. decembra 2019 ni bila insolventna.

Družba ni insolventna – kaj pa sedaj?

poslovati v skladu s pravili poslovnofinančne stroke.

kratkoročne plačilne sposobnosti (“LIKVIDNOST”)
si prizadevati za zagotavljanje:
dolgoročne plačilne sposobnosti ("SOLVENTNOST”)

zagotavljati kapitalsko
ustreznost podjetja

obseg dolgoročnih virov financiranja je zadosten glede na
obseg in vrste poslov, ki jih podjetje opravlja, ter tveganja, ki jim
je izpostavljeno pri opravljanju teh poslov

Če je družba

SOLVENTNA,

TRŽNO TVEGANJE (tveganje nastanka izgub zaradi spremembe cen
blaga, valut ali finančnih instrumentov ali spremembe obrestnih mer)

mora
poslovodstvo* v
vsakem primeru

KREDITNO TVEGANJE (tveganje nastanka izgube zaradi
neizpolnitve obveznosti dolžnika do družbe)

upravljati tveganja:

OPERATIVNO TVEGANJE (tveganje nastanka izgube skupaj s pravnim
tveganjem zaradi neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih
postopkov oziroma zunanjih dogodkov ali dejanj)
LIKVIDNOSTNO TVEGANJE (tveganje
nastanka izgube zaradi kratkoročne
plačilne nesposobnosti)

npr. načrtovanje
denarnih tokov

DRUGA TVEGANJA (tveganja, katerim je podjetje izpostavljeno
ali bi jim lahko bilo izpostavljeno pri svojem poslovanju)

* Smiselno enake obveznosti veljajo za nadzorni svet družbe.

tudi s
potencialno
uporabo
državnih
ukrepov
predvidenih
v zvezi s
COVID-19
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