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Kérlek ne felejtsd el, hogy az anyagban előfordulhatnak hibák, tárgyi tévedések. Ha ilyet találtál, kérlek jelezd nekünk.
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Likvidációs válságmenedzselés és a vállalat megszüntetése
A vállalati válságból többféle kiút lehetséges
A vállalat új növekedési pályára állítása (ez a válságmenedzselés elsődleges célja, amennyiben ez lehetséges és gazdaságilag racionális)
	A vállalat összeolvadása egy másik vállalattal (fúzió), vagy felvásárlása egy másik vállalat által. Ilyenkor a vállalat, mint önálló jogi személy megszűnik, jogutódja a fúzió nyomán létrejött vállalat, vagy a felvásárló vállalat.
	A harmadik lehetőség az, hogy a vállalat jogutód nélkül megszűnik. Ez a vállalat felszámolása, ami a vállalat jogutód nélküli megszűnését eredményezi. 
A felszámolás lebonyolítása a likvidációs management feladata, aminek a vezetője a bíróság által kijelölt felszámoló, aki képes a vállalati vagyonmaradványok jó áron történő értékesítésére. A felszámolónak tehát össze kell gyűjteni az eszközöket, be kell hajtania a vállalat követeléseit. Az eszközbegyűjtés után egy módszert kell találnia az eszközök értékesítésére. A befektetett eszközökre, megmaradt készletekre árverést tűzhet ki, hirdetést adhat fel, vagy kereskedelemben értékesítheti azokat. Megegyezhet a hitelezőkkel is, hogy az eszközöket a kötelezettségek fejében átadja. Amennyiben a tárolási költségek meghaladják az értékesítésből származó bevételeket, meg is semmisítheti az érintett eszközöket, vagy a hulladék-kereskedelemben értékesítheti azokat.
Az eszközök értékesítése után a felszámoló a törvényben meghatározott sorrendben kielégíti a hitelezői követeléseket. A felszámoló a munkájáért díjazást kap, amit a bíróság határoz meg. 
A nehéz helyzetbe került vállalatok csődeljárást is kérhetnek, ami azt jelenti, hogy a hitelezők nem léphetnek fel a vállalattal szemben a követeléseik érvényesítése végett. A csődeljárásban vagyonfelügyelőt neveznek ki a vállalati ügyek rendbe tételére. 
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