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Audyt rozwiązań sukcesyjnych   

 

1. Jak to wygląda z naszej strony? 

 

Istnieje ścisły związek pomiędzy usługami w obszarze audytu rozwiązań sukcesyjnych,                   
a usługami w obszarze przekształceń gospodarczych. Wyniki audytu niejednokrotnie prowadzą 
do wniosków o konieczności dokonania przekształceń gospodarczych lub zmian w umowach 
spółek. 

Nasza rola polega na poszukiwaniu i następnie wdrażaniu w firmach naszych Klientów 
takich rozwiązań, które zapewnią ich trwanie w przyszłości, a ponadto przyniosą im dodatkowe 
korzyści. Podejmując kroki w kierunku zapewnienia ciągłości działania firmy w przyszłości, nie 
ograniczamy się tylko do wdrażania rozwiązań stricte sukcesyjnych, ale przy okazji dbamy także              
o inne aspekty prowadzonej działalności.  

Na podstawie naszej praktyki możemy stwierdzić, że w obszarze realizowania rozwiązań 
sukcesyjnych (poprzedzonych audytem) dominują czynności polegające na uregulowaniu kwestii 
dziedziczenia w spółkach oraz aportowaniu do spółek przedsiębiorstw prowadzonych w formie 
indywidualnych działalności gospodarczych. 

Chcielibyśmy, aby osoby działające w biznesie w większym stopniu niż obecnie 
uświadamiały sobie konieczność porządkowania spraw związanych z sukcesją w firmie,                        
oraz aby nie odkładały tych spraw na bliżej nieokreśloną przyszłość. Chcemy zwrócić Państwa 
uwagę na to, że upływ czasu utrudnia wprowadzenie ładu sukcesyjnego. O wiele trudniej jest 
uporządkować sprawy sukcesyjne wówczas, kiedy firma się rozrosła lub gdy dochodzi                              
do komplikacji w stosunkach rodzinnych albo między wspólnikami. Po śmierci właścicieli firm jest 
to wręcz niemożliwe - spadkobiercy czy pozostali wspólnicy nie mogą już podjąć żadnych działań 
w tej kwestii. Konieczne jest więc podjęcie przez każdego przedsiębiorcę działań o charakterze 
sukcesyjnym i pamiętanie, że im szybciej się te działania podejmie, to tym łatwiej i taniej. 

Usługi w dziedzinie SUKCESJI są istotną częścią naszej zawodowej działalności. Nasze 
kompetencje w tym obszarze wykraczają poza typową obsługę prawną. Każdego dnia zajmujemy 
się interpretacją przepisów prawa spadkowego i prawa handlowego, korzystamy z najnowszego 
orzecznictwa i wypowiedzi doktryny. Bardzo dobrze znamy gospodarczy aspekt dziedziczenia i 
przekształceń gospodarczych. Wsparcie podatkowe zapewniają natomiast współpracujący z nami 
dorady podatkowi. Dzięki wykonywaniu usług na terenie całej Polski znane jest nam ponadto 
stanowisko sądów rejestrowych z różnych części kraju. Proponujemy naszym Klientom 
przemyślane rozwiązania, które nie tylko odpowiadają ich woli co treści dokonywanych czynności 
prawnych, ale zarazem są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Nie proponujemy 
Klientom takich rozwiązań, które tylko z pozoru są dobre, gdyż ciekawie brzmią, są medialne, lecz 
w praktyce są nieskuteczne lub niewykonalne z uwagi na istniejące w danej sytuacji ograniczenia 
prawne lub faktyczne. Wprowadzaliśmy rozwiązania sukcesyjne w kilkuset podmiotach, mieliśmy 
do czynienia z rozmaitymi sytuacjami i problemami. Nie mamy oporów przed tym, aby powiedzieć 
Klientowi, że jego pomysł jest niewykonalny w danym stanie prawnym czy faktycznym. Nie 
zostawiamy jednak takiego Klienta z problemem, lecz poszukujemy rozwiązania, które najpełniej 
pozwoli zrealizować jego wolę. 
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Zdajemy sobie sprawę z tego, że podejmowanie zmian i przekształceń w prowadzonej 
działalności jest procesem skomplikowanym i nierzadko kosztownym. Pragniemy jednak 
zapewnić Państwa, że nie podjęcie wyzwania wprowadzenia odpowiednich rozwiązań 
sukcesyjnych pociąga za sobą ryzyko niekorzystnych skutków i strat finansowych w przyszłości.+ 

 

2. Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami? 

 

Audyt i wprowadzenie rozwiązań sukcesyjnych rozpoczyna się od wstępnej konsultacji. 

Dążąc do jak najlepszego przygotowania się do wstępnej konsultacji z Państwem 
stworzyliśmy następujący ZESTAW PYTAŃ: 

 

I. STAN CYWILNY I RODZINNY PRZEDSIĘBIORCY/WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  

1. Stan cywilny;  

2. Ustrój majątkowy małżeński (wspólność ustawowa, rozdzielność 
majątkowa); Czy planowane jest w najbliższym czasie zawarcie związku 
małżeńskiego?  

3. Liczba dzieci, w tym małoletnich;  

II. FIRMA  

1. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej:  

1) jednoosobowa działalność (wpis do CEIDG),  

2) spółka cywilna – prosimy o podanie liczby wspólników,  

3) spółka osobowa, np. jawna, komandytowa – prosimy o podanie 
liczby wspólników,  

4) spółka kapitałowa, np. spółka z o.o. – prosimy o podanie liczby 
wspólników;  

2. Wiek przedsiębiorcy/wspólników spółki;  

3. Czy przedsiębiorca/wspólnicy spółki mają pomysł na to, kto ma przejąć 
firmę/wejść do spółki po ich śmierci?  

4. Czy małżonek przedsiębiorcy/wspólników spółki współdziała                                 
w prowadzeniu działalności gospodarczej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie 
(np. umowa o pracę, zlecenia itd.)?  

5. Czy inni członkowie rodziny przedsiębiorcy/wspólników spółki 
współdziałają w prowadzeniu działalności gospodarczej? Jeśli tak,                         
to którzy członkowie rodziny i na jakiej podstawie (np. umowa o pracę, 
zlecenia itd.)?  

6. Branża, główny przedmiot działalności;  

7. Czy w przedsiębiorstwie są:  

1) nieruchomości,  

2) decyzje administracyjne, np. licencje, zezwolenia, zgody, koncesje) 
– ile i jakie, umowy dotacji – ile,  

3) umowy kredytu – ile,  
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4) umowy leasingu – ile;  

8. Jaka jest liczba pozostałych pisemnych umów zawartych z kontrahentami 
(kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt)?  

9. Czy przedsiębiorca uczestniczy w przetargach publicznych, częstotliwość?  

10. Liczba zatrudnionych pracowników;  

11. Szacunkowa wartość przedsiębiorstwa;  

12. Rodzaj prowadzonej księgowości;  

13. Czy przedsiębiorca dopuszcza zmianę rodzaju prowadzonej księgowości?  

 

Posiadanie przez nas podstawowych informacji na temat Państwa działalności, 
uzyskanych w oparciu o przesłane nam przez Państwa odpowiedzi na ZESTAW PYTAŃ, pozwala 
nam na lepsze przygotowanie się do wstępnej konsultacji z Państwem. Zazwyczaj już wstępna 
konsultacja jest wystarczająca do wspólnego opracowania strategii i podjęcia decyzji co do 
kształtu naszej konkretnej usługi. Bywa jednak i tak, że konieczna jest jeszcze dodatkowa 
konsultacja, w tym z doradcą podatkowym. 

Działamy i współpracujemy z naszymi Klientami w sposób nowoczesny. Również tym 
odróżniamy się od tradycyjnych kancelarii. Dominującą formą są konsultacje telefoniczne                               
i mailowe. Tak jest sprawniej i taniej. Jednak ze względu na specyfikę usług audytu i 
przekształceń gospodarczych wstępna konsultacja polega często na osobistym spotkaniu z 
Klientem/Klientami. 

Typowymi brakami w przygotowaniu po stronie Klientów jest nie zapewnienie na 
spotkaniu z nami udziału wszystkich niezbędnych osób, co powoduje brak możliwości ustalenia 
wiążącego stanowiska, a ponadto nie przemyślenie przez Klientów ich woli co do przyszłości 
przedsiębiorstwa i osób zarządzających nim w przyszłości i przerzucanie tego na prawnika. Rolą 
prawnika jest tymczasem dostarczenie narzędzi prawnych adekwatnych do tego, co Klient chce 
osiągnąć. 

 

3. Jak podchodzimy do wyceny/pieniędzy? 

Starannie dbamy o dobre przygotowanie do wstępnej konsultacji, co zazwyczaj pozwala 
nam na dokonanie wyceny usługi już w jej trakcie. Uzyskanie przez Państwa jak najszybciej wiedzy 
na temat wysokości ceny i elementów będących podstawą jej określenia również dla nas stwarza 
komfortową sytuację. 

Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej czasochłonne, a co za tym idzie 
kosztochłonne w obszarze audytu rozwiązań sukcesyjnych oraz przekształceń gospodarczych 
pod kątem sukcesji jest ustalenie rzeczywistej woli Klienta oraz dobranie takich rozwiązań, które 
w najpełniejszy sposób ją zrealizują. 

Wstępna konsultacja jest zazwyczaj odpłatna, ponieważ wymaga naszego wcześniejszego 
przygotowania na podstawie Państwa odpowiedzi, a ponadto już w jej trakcie przekazujemy 
Państwu szereg informacji mających charakter specjalistycznego doradztwa w konkretnej 
sprawie. Jeżeli podejmą Państwo z nami dalszą współpracę, to – w zależności od jej rozmiarów, 
zakładamy możliwość odliczenia w ostatecznym rozrachunku kosztów wstępnej konsultacji. 

W przypadku usług następujących po wstępnej konsultacji zasadniczo konieczna jest 
zapłata zaliczki. Wysokość zaliczki zależy od rodzaju usługi oraz indywidulanych ustaleń                              
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z Klientem. Z naszego doświadczenia wynika przy tym, że uiszczenie zaliczki ma korzystny wpływ 
- mobilizuje Klientów do aktywnej współpracy z nami. W przypadku bardziej skomplikowanych 
usług przewidujemy możliwość rozłożenia naszego wynagrodzenia w czasie. 


