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Sukcesja czy inwestor zewnêtrzny?
Dla doradców rozwa¿aj¹cych
wyjœcie z biznesu lub dalszy jego
rozwój
Niezale¿nie od swojej dzia³alnoœci doradcy podatkowego, od ponad roku zajmujê siê pomoc¹ w przeprowadzeniu transakcji sprzeda¿y firm lub ich czêœci na rzecz inwestorów zewnêtrznych. Niniejszy artyku³ stanowi podsumowanie moich doœwiadczeñ i obserwacji zwi¹zanych z przeprowadzonymi dotychczas projektami. Mam nadziejê, ¿e spe³ni on rolê wskazówki dla osób rozwa¿aj¹cych sprzeda¿ prowadzonej firmy lub pozyskanie dodatkowego kapita³u poprzez nawi¹zanie wspó³pracy z odpowiednim inwestorem zewnêtrznym. Wspomniane opcje dotycz¹ przy tym tak¿e osób prowadz¹cych jednoosobow¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ jej przekszta³cenia w celu u³atwienia procesu sprzeda¿y lub reorganizacji.

Sukcesja na rynku doradztwa podatkowego
i us³ug ksiêgowych
Niedawno obchodziliœmy 20-lecie powstania korporacji doradców podatkowych, ale rynek us³ug podatkowych i ksiêgowych powsta³ o wiele wczeœniej. Znam wielu doradców, którzy
œwiêtuj¹ 25-lecie swojej dzia³alnoœci, a niektóre z obecnych na
rynku biur rachunkowych istniej¹ jeszcze d³u¿ej. Dla wielu doradców wi¹¿e siê to z zadaniem sobie pytania o przysz³oœæ ich
dzia³alnoœci – w jakim kierunku zmierza firma i jaki powinien
byæ ich nastêpny krok.
Problem oczywiœcie dotyczy nie tylko doradców podatkowych, ale te¿ ca³ego pokolenia polskich przedsiêbiorców. Jak
wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Biznesu
Rodzinnego1 na zlecenie Rzetelnej Firmy, wiêkszoœæ za³o¿ycieli
firm w Polsce chcia³aby przekazaæ je swoim dzieciom. Okazuje
siê jednak, ¿e tylko 9% spoœród nich ma przygotowany w tym
celu plan sukcesyjny. Z kolei a¿ 94% dzieci przedsiêbiorców nie
przejawia zainteresowania przejmowaniem dzia³alnoœci rodziców. Wed³ug wyników badañ prowadzonych w ramach œwiatowego projektu GUESSS Uniwersytetu St. Gallen i firmy doradczej EY2 te zaledwie 6% dzieci (studentów) zainteresowanych
przejêciem firmy po rodzicach w ci¹gu 5 lat od ukoñczenia
przez nich studiów maleje jeszcze w Polsce do poziomu 4,5%.
Jest to najni¿szy wskaŸnik spoœród wszystkich badanych 34 krajów. Jeszcze jednym elementem wyró¿niaj¹cym Polskê jest odp³atnoœæ, za jak¹ potencjalni sukcesorzy s¹ sk³onni przej¹æ rodzinny biznes. Uwa¿aj¹ oni bowiem, ¿e koszt przejêcia dzia³alnoœci, który s¹ gotowi ponieœæ, nie powinien przekraczaæ 38%
wartoœci przejmowanego biznesu (trzeci od koñca najni¿szy
wskaŸnik wœród badanych krajów). Sukcesorzy w USA i Kana-

dzie sk³onni s¹ zap³aciæ ponad 70%, a w Australii nawet ponad
80% rynkowej ceny firmy rodziców.
Wynika z tego, ¿e dzieci w Polsce nie s¹ zainteresowane
przejmowaniem firm rodzinnych, a jeœli ju¿, to najlepiej bezp³atnie lub za niewielk¹ op³at¹.
Sukcesja to jednak nie tylko przejêcie maj¹tku czy stanowisk, scedowanie przez rodziców okreœlonych praw na rzecz
dzieci, czy te¿ dziedziczenie, które s¹ zwi¹zane z brakiem odp³atnoœci. Sukcesja mo¿e byæ rozumiana tak¿e szerzej, jako
przekazanie ca³oœci lub czêœci maj¹tku, w tym pochodz¹cego ze
zbycia okreœlonego biznesu lub sprzeda¿y firmy, na rzecz dowolnego podmiotu. W odniesieniu do tego szerszego rozumienia pojêcia sukcesji, wed³ug wielu analityków, nastêpuje ostatnio wzrost aktywnoœci na rynku fuzji i przejêæ3.
Rynek us³ug doradztwa podatkowego i ksiêgowego nacechowany jest silnym rozproszeniem. W niedalekiej przysz³oœci
mo¿na siê spodziewaæ jego konsolidacji wynikaj¹cej miêdzy innymi z sukcesji i przejêæ inwestorskich, ale przede wszystkim
zmiany oczekiwañ rynku bêd¹cej skutkiem postêpuj¹cego rozwoju technologicznego, wzmo¿onej automatyzacji licznych
procesów i zwi¹zanej z tym stopniowej obni¿ki cen za us³ugi.
Wspomniane trendy zauwa¿alne s¹ ju¿ na dojrzalszych rynkach
us³ug podatkowych i ksiêgowych w innych krajach. Z badañ
tych rynków wynika równie¿, ¿e ze wzrostu popytu na us³ugi
bardziej korzystaj¹ du¿e i œrednie firmy, podczas gdy mniejsze
rozwijaj¹ siê poni¿ej tempa wzrostu PKB.
Odpowiedni moment na wyjœcie z biznesu
Transakcji przejêæ na polskim rynku us³ug podatkowych
i ksiêgowych jest w dalszym ci¹gu stosunkowo niewiele. TymDoradca Podatkowy

• Nr 1/2017 • www.kidp.pl

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO
czasem na dojrza³ych zagranicznych rynkach regu³¹ jest, ¿e
wartoœæ, jak¹ reprezentuj¹ kontakty i baza klientów, stanowi pewien kapita³, który mo¿na (a nawet trzeba) wykorzystywaæ.
Dlatego dosz³o do wykszta³cenia rynku transakcyjnego, a przejêcia mniejszych lub wiêkszych biznesów s¹ na porz¹dku dziennym. Daje to osobom rozwa¿aj¹cym zakoñczenie dzia³alnoœci
mo¿liwoœæ uzyskania dodatkowych œrodków finansowych i,

w zale¿noœci od okolicznoœci, przeznaczenia ich na inwestycje,
przekazania ich dzieciom lub przeznaczenia na emeryturê czy
sp³atê zobowi¹zañ.
Aby odpowiedzieæ na pytanie, kiedy i jak¹ firmê warto jest
sprzedaæ, nale¿y zacz¹æ od analizy typowego przypadku mniejszej lub œredniej wielkoœci firmy ksiêgowej.

Analiza SWOT
Hipotetyczna sytuacja typowej firmy ksiêgowej
S – Silne Strony

1
l

Wysokie kwalifikacje w³aœciciela i pracowników

l

Niskie koszty

l

Stali klienci

O – Okazje / Mo¿liwoœci

3
l

Automatyzacja procesów

l

Pe³ne wykorzystanie synergii us³ug ksiêgowych
i podatkowych

l

Zmiana formy prawnej

l

Rozszerzenie zakresu us³ug

Refleksja nad silnymi i s³abymi stronami naszej firmy oraz
jej przysz³oœci¹ w kontekœcie mo¿liwych szans i zagro¿eñ jest
zawsze potrzebna. Mo¿e daæ impuls do przeprowadzenia niezbêdnych zmian lub reorganizacji (dokonywanych samodzielnie lub przy pomocy inwestora zewnêtrznego), czy te¿ przyspieszyæ lub opóŸniæ decyzjê o jej sprzeda¿y.
Moje doœwiadczenie wskazuje, ¿e najczêstszym motywem
podjêcia rozmów z potencjalnym inwestorem jest:
!
planowane przejœcie na emeryturê w okresie od jednego
roku do trzech lat i brak sukcesora – mo¿liwoœæ pozyskania
œrodków na emeryturê i stopniowe przekazywanie zarz¹dzania sprzedawan¹ firm¹ jest dla wiêkszoœci zainteresowanych idealnym rozwi¹zaniem;
!
potrzeba pozyskania œrodków na rozwój nowych us³ug, ekspansjê ponadregionaln¹ lub przejêcie podmiotów konkurencyjnych.
W³aœciwy moment rozpoczêcia ca³ego procesu zale¿y
od splotu okolicznoœci zwi¹zanych zarówno z osobistymi
planami w³aœciciela, jak i aktualn¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹
firmy. W praktyce czêstym impulsem do rozpoczêcia rozmów
jest niejednokrotnie niespodziewana oferta ze strony kupuj¹cego. W sytuacji, gdy rynek transakcyjny jest doœæ p³ytki,
czêsto to w³aœnie pojawienie siê zainteresowanego kupnem
stanowi bodziec do podjêcia rozmów lub dokonania wyceny
firmy.
Doradca Podatkowy
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W – Wady / S³abe Strony

2
l

Trudnoœci w rekrutacji nowych pracowników

l

Problem z sukcesj¹

l

Brak skutecznych dzia³añ marketingowych

l

Brak specjalizacji i cech wyró¿niaj¹cych od
konkurencji

T – Trudnoœci / Zagro¿enia

4
l

Wzrastaj¹ca konkurencja

l

Automatyzacja procesów zmniejszaj¹ca
zapotrzebowanie na us³ugi ksiêgowe

l

Zmiana oczekiwañ klientów (szybki i ³atwy
dostêp do us³ug, niskie koszty)

Z punktu widzenia czysto ekonomicznego decyzje o sprzeda¿y najlepiej podejmowaæ, gdy firma ma dobre wyniki finansowe i przewidywane jest, ¿e zostan¹ one utrzymane w perspektywie najbli¿szych lat. Warto te¿ jednak uwzglêdniæ mo¿liwe
ryzyko spadku przychodów, które jest zjawiskiem nierzadkim
wœród podmiotów d³ugo dzia³aj¹cych na rynku. Wi¹¿e siê ono
czêsto z odejœciem d³ugoletnich klientów, którzy zaprzestali
wykonywania dzia³alnoœci, przy jednoczesnym braku nowych
klientów. Przeoczenie idealnego momentu na sprzeda¿ firmy
na korzystnych warunkach jest wiêc niestety niezwykle ³atwe.
Proces sprzeda¿y firmy
Proces sprzeda¿y firmy zale¿y w du¿ej mierze od tego, z czyjej inicjatywy nastêpuje jego rozpoczêcie. Jeœli ze strony sprzedaj¹cego, to ca³y proces rozpoczyna siê od rozes³ania do potencjalnych inwestorów wstêpnej oferty transakcyjnej (w postaci
tzw. teasera informacyjnego), zawieraj¹cej podstawowe informacje o firmie i planowanym procesie pozyskania inwestora.
Zwykle teaser nie zawiera danych identyfikuj¹cych firmê i wysy³any jest przez jej doradców, aby zminimalizowaæ ryzyko
ujawnienia danych firmy poszukuj¹cej inwestora. Poufnoœæ jest
bowiem kluczowa ze wzglêdu na konkurentów, kontrahentów,
jak i pracowników.
Rozmowy rozpoczyna siê od podpisania umowy o zachowaniu poufnoœci, maj¹c na celu, przede wszystkim, uniemo¿li-
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wienie niekontrolowanego wycieku tajemnicy przedsiêbiorstwa
sprzedawanej firmy, w tym jej twardych danych finansowych,
ale tak¿e samego faktu prowadzenia rozmów. Dlatego wa¿ne
jest, ¿eby wszelka korespondencja trafia³a bezpoœrednio do r¹k
w³aœciciela sprzedawanej firmy. Dodatkowym zabezpieczeniem
mo¿e byæ ochrona korespondencji has³ami lub przesy³anie jej
wy³¹cznie na wskazany przez w³aœciciela adres prywatny. Trzeba przy tym zauwa¿yæ, ¿e poufnoœæ negocjacji i procesu transakcyjnego nale¿y obecnie do oczywistych standardów rynkowych, które s¹ powszechnie przestrzegane przez inwestorów.
Wynika to przede wszystkim z istoty prowadzonej przez nich
dzia³alnoœci, standardów etycznych i biznesowych, czêsto równie¿ z obowi¹zku zachowania tajemnicy z racji wykonywanego
zawodu. Niemniej jednak zawarcie stosownej umowy gwarantuj¹cej poufnoœæ procesu zapewnia obu stronom dodatkowy
komfort.
Na wstêpnym etapie rozmów najwa¿niejsze jest bezpoœrednie spotkanie stron, poniewa¿ w razie podjêcia dalszej
wspó³pracy ogromne znaczenie ma jakoœæ porozumienia pomiêdzy nimi, swoista chemia decyduj¹ca o tym, jak wspólny biznes prowadziæ razem.
Kolejnym krokiem jest przeprowadzanie procesu due diligence, który pozwoli potencjalnemu inwestorowi ustaliæ wartoœæ nabywanego biznesu. Na tym etapie sprzedaj¹cy przekazuje podstawowe informacje, m.in. o przychodach, kosztach, liczbie zatrudnionych pracowników, ich kwalifikacjach i doœwiadczeniu. Bardzo wa¿na jest równie¿ lista klientów (przedstawiana w sposób anonimowy), która daje informacje o strukturze
generowanych przez nich przychodów, wieku klientów oraz
okresie ich wspó³pracy z doradc¹.
Kluczowym elementem negocjacji jest kwestia przekazania
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem przez dotychczasowego w³aœciciela. Idealnym rozwi¹zaniem z punktu widzenia inwestora pasywnego jest jak najd³u¿sze wykonywanie czynnoœci zarz¹dczych przez dotychczasowego w³aœciciela.
Podobne oczekiwania bardzo czêsto przedstawiaj¹ sprzedaj¹cy, którzy planuj¹ stopniowe wycofywanie siê z biznesu,
zwi¹zane z przejœciem na emeryturê, realizacj¹ innych planów
zawodowych lub prywatnych. Intencj¹ takich sprzedaj¹cych
jest zapewnienie spokojnego okresu przejœciowego i, w sposób
elastyczny, stopniowe zmniejszenie zaanga¿owania w firmê.
Wymaga to jednak ustalenia z kupuj¹cym podstawowych zasad
takiej transformacji, w tym przede wszystkim zasad wynagrodzenia za pe³nienie funkcji zarz¹dczej.
Kolejn¹ kwesti¹ jest zagwarantowanie zatrudnienia dotychczasowych pracowników. Sporadycznie sprzedaj¹cy mo¿e siê
spotkaæ z sytuacj¹, w której pracownicy poinformowani o potencjalnej sprzeda¿y wyra¿ali stanowisko jej przeciwne.
W przypadku mo¿liwej sukcesji pracowniczej, w której to oni
mieli przejmowaæ firmê, jest to w pe³ni zrozumia³e. Je¿eli jednak alternatyw¹ dla sprzeda¿y firmy jest ryzyko zamkniêcia jej
w nied³ugiej perspektywie, wówczas ta obawa przed zmian¹ jest
doœæ krótkowzroczna.
W sytuacji inwestora pasywnego gwarancje stabilnoœci pozycji zarz¹dzaj¹cego oraz pracowników firmy wynikaj¹ z faktu,
¿e inwestor nie jest zainteresowany ingerencj¹ w bie¿¹ce funkcjonowanie firmy. Wa¿ne dla niego s¹ przede wszystkim jej wyniki finansowe i utrzymanie bazy klientów, co najskuteczniej
zapewni jedynie dotychczasowy personel. Niezale¿nie od przytoczonego ekonomicznego uzasadnienia, gwarancje zasad
wspó³pracy z zarz¹dzaj¹cym i aktualnymi pracownikami mog¹
byæ dodatkowo zabezpieczone odpowiednimi umowami.

Z kolei interesy kupuj¹cego oprócz procedury due diligence
oraz zakazów konkurencji mo¿e ochraniaæ czêœciowe roz³o¿enie ceny. Strony mog¹ ustaliæ elastyczne warunki zap³aty za biznes, uwzglêdniaj¹ce tak¿e ewentualne odejœcie obecnych klientów. Regu³¹ jest, ¿e w momencie sprzeda¿y firmy dotychczasowy w³aœciciel otrzymuje 80% uzgodnionej ceny, a pozosta³e
20% proporcjonalnie w stosunku do utrzymanych przychodów
w nastêpnym roku.
Wycena firmy
Rzeczywist¹ wartoœæ firmy determinuje to, ile zdecyduje siê
za ni¹ faktycznie zap³aciæ potencjalny inwestor. Nie oznacza to
jednak, ¿e wskazane jest bezrefleksyjne przyjmowanie pierwszej
oferty zaproponowanej przez inwestora. S¹ liczne metody wyceny firmy, jednak w bran¿y ksiêgowej i podatkowej, z racji niewielkiego stopnia zaanga¿owania maj¹tku rzeczowego, co do
zasady dominuje wycena oparta na prognozach wyników finansowych (metoda dochodowa).
Na korzyœæ w³aœcicieli firm us³ug ksiêgowych dzia³a to, ¿e
ich przychody s¹ z regu³y stabilne. Przysz³e przep³ywy pieniê¿ne mo¿na wiêc w du¿ym stopniu przewidzieæ na podstawie historycznych danych finansowych. Natomiast w przypadku firm
zajmuj¹cych siê biznesem doradczym czynnik zmiennoœci
przychodów jest nieco wy¿szy. Na dojrza³ych rynkach dokonuje siê równie¿ wyceny na podstawie danych transakcji sprzeda¿y podobnych podmiotów. W przypadku firm us³ug ksiêgowych kszta³tuj¹ siê one na poziomie pomiêdzy 80 a 120% uœrednionych rocznych przychodów danej firmy.
Ostateczna cena zale¿y jednak przede wszystkim od rentownoœci firmy, od jej kondycji i poszczególnych elementów jej
dzia³alnoœci, które badane s¹ w trakcie procesu due diligence:
stabilnoœci przychodów, struktury i rotacji klientów oraz zespo³u pracowników, oceny procedur i organizacji pracy.
Zdarza siê równie¿ czêsto, ¿e w maj¹tku przedsiêbiorstwa
znajduj¹ siê sk³adniki, np. nieruchomoœci, które podlegaj¹ odrêbnej wycenie albo pozostaj¹ w maj¹tku dotychczasowego
w³aœciciela firmy. Mo¿liwe jest wówczas udostêpnienie ich kupuj¹cemu na zasadach komercyjnych, co daje sprzedaj¹cemu
mo¿liwoœæ dodatkowych przychodów (oprócz ceny sprzeda¿y
i wynagrodzenia za zarz¹dzanie firm¹).
Zamkniêcie transakcji (i co dalej?)
Ikonografika obok ilustruje przebieg ca³ego procesu transakcyjnego.
Kwestie prawno-podatkowe zwi¹zane z sam¹ transakcj¹
sprzeda¿y pozostawiam poza zakresem niniejszego artyku³u
– ze wzglêdu na obszernoœæ tematu, a tak¿e jego znajomoœæ
przez czytelników.
Po sfinalizowaniu transakcji przedsiêbiorca, maj¹c do dyspozycji znacz¹cy kapita³, mo¿e przekazaæ go w ca³oœci lub
w czêœci na rzecz swoich sukcesorów, przeznaczyæ na emeryturê, realizacjê innych planów biznesowych lub osobistych.
Tym, którzy bêd¹ jeszcze przez pewien okres zarz¹dzaæ
firm¹ i stopniowo z niej siê wycofywaæ, daje to mo¿liwoœæ przekazania swojego cennego doœwiadczenia, i jednoczeœnie satysfakcjê z pozostawienia klientów i pracowników w komfortowej
dla nich sytuacji.
W przypadku sprzedaj¹cych poszukuj¹cych inwestora
w celu dalszego rozwoju firmy okres potransakcyjny jest natomiast idealnym momentem na pracê nad nowymi produktami, wejœcie na nowe rynki i inwestycjê we wzrost wartoœci firmy.
Doradca Podatkowy
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Podsumowanie
W nat³oku bie¿¹cych spraw rzadko zdajemy sobie sprawê,
ile warte w sensie rynkowym s¹ nasze relacje z klientami, a tak¿e
jak wyceniæ swoj¹ firmê, gdyby chcia³ do³¹czyæ do niej wspólnik
lub chcielibyœmy j¹ sprzedaæ. Ostatnio coraz czêœciej mówi siê
o sukcesji, organizowane s¹ konferencje i szkolenia na ten temat. To bardzo dobrze, ¿e obecnie tak gor¹co siê o tym dyskutuje, ale dla dobra doradców trzeba, aby pojawia³o siê coraz wiêcej inwestorów, trwa³y procesy konsolidacyjne, poniewa¿ nie
tylko poprawi to poszczególnym doradcom ich sytuacjê, ale
równie¿ wzmocni ca³¹ nasz¹ bran¿ê. Jednak oprócz dyskusji, do
której serdecznie zachêcam, wa¿ne s¹ realne dzia³ania, podjêcie
przez osoby zainteresowane odpowiednich dzia³añ przygotowawczych.
Dla wszystkich doradców, z którymi rozmawia³em podczas negocjacji, decyzja dotycz¹ca sprzeda¿y by³a jedn¹
z najwa¿niejszych, z którymi musieli siê zmierzyæ. Korzystne
zamkniêcie transakcji, z punktu widzenia obu stron, daje zaœ
ogromn¹ satysfakcjê sprzedaj¹cemu, inwestorowi oraz ich doradcy.

Doradca Podatkowy

• Nr 1/2017 • www.kidp.pl

Podpisanie
umowy

Zamkniêcie
transakcji

FINALIZACJA
TRANSAKCJI

PRZYPISY
1 „Gazeta Praca” 27/10/2016.
2 Coming home or breaking free? A closer look at the succession intentions of next –
generation family business members, EY 2015.
3 „Wzrost aktywnoœci na rodzimym rynku M&A to w du¿ej mierze efekt sukcesji.
Przedsiêbiorcy, którzy zak³adali swoje firmy 20–30 lat temu, nie zawsze maj¹ nastêpców. Co ciekawe, czêsto preferuj¹ zagranicznych kupuj¹cych. Powód? Trudnoœæ
w pokonaniu bariery mentalnej i sprzeda¿y firmy bezpoœredniemu konkurentowi –
wyjaœnia Krzysztof Klamut, szef zespo³u fuzji i przejêæ w KPMG w Polsce”: Rzeczpospolita 19/10/2016.
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