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W inkubatorach innowacji, jakimi od pewnego czasu 
są Wielka Brytania i Europa, codziennie pojawiają 
się i rozwijają spółki o nieprawdopodobnych 
możliwościach. Jak podaje Business Insider, 

na przestrzeni ostatnich 11 lat wartość europejskich 
startupów wyceniano na magiczną kwotę miliarda 
dolarów. Ten niewątpliwy sukces wyrasta poza ekosystem 
technologiczny, w ramach którego co roku powstają tysiące 
szybko rozwijających się firm. Każda nowa historia sukcesu 
odniesionego przez startup powoduje wzrost atrakcyjności 
tego obszaru inwestycyjnego dla firm zarządzających biznesem 
rodzinnym i osób zamożnych, zważywszy na niskie stopy 
procentowe i mierne zwroty z inwestycji w aktywa innych klas.

Sektor ten jest atrakcyjny dla spółek zarządzających biznesem 
rodzinnym nie tylko ze względu na możliwości inwestycyjne. 
W Wielkiej Brytanii, uprawnione spółki mogą pozyskiwać 
finansowanie stosując rządowe zachęty podatkowe, np. 
programy SEIS i EIS (Seed/Enterprise Investment Scheme), 
jako zachętę dla inwestorów. Spełniający kryteria inwestorzy 
mogą uzyskać ulgę w podatku dochodowym w wysokości do 
50%, zaś zyski kapitałowe z zakwalifikowanych inwestycji są 
potencjalnie zwolnione z opodatkowania, o ile spółka i inwestor 
spełniają odpowiednie warunki.

Jednakże, pośród głosów pełnych ekscytacji coraz donośniej 
pobrzmiewają poważne tony. W listopadzie, firma Fidelity 
Investments dokonała odpisów aktualizujących wartość jej 
najgłośniejszych inwestycji, w tym Snapchata (spadek o 25%), 
Zenefits (o 48%) i NJoy (o 99%). Prowadzona przez CBInsights 
lista najbardziej znanych startupów, które zakończyły się porażką 
liczy 146 pozycji.

Jednak porażki należy się spodziewać. Wzrost ilości projektów 
zakończonych niepowodzeniem przekłada się bezpośrednio na 
wzrost ilości podejmujących starania. Dlatego bezwzględnie 
konieczne jest stworzenie i konsekwentne przestrzeganie 
profesjonalnej procedury w zakresie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych przy wsparciu ekspertów branżowych 
i profesjonalnych doradców.

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
Inwestowanie w startupy może stanowić wyważoną strategię 
inwestycyjną dotyczącą aktywów różnych klas. Zatem, przed 
chociażby rzuceniem okiem w kierunku startupów, należy 
przyjrzeć się swoim bieżącym celom, stopniowi ryzyka, jakie 
jest się gotowym ponieść, czy sposobowi alokacji aktywów, 
i zastanowić się, czy rozważanie dokonywania inwestycji jest 
stosowne.

Kosztem porażki wielu startupów jest utrata całego 
zainwestowanego kapitału, więc należy inwestować tylko 

tyle, ile jest się gotowym stracić. W celu minimalizacji ryzyka, 
można stosować strukturyzację podatkową, dzięki czemu 
punkt ciężkości zostanie przeniesiony z ulgi podatkowej z tytułu 
inwestycji na potencjalną ulgę podatkową związaną z ryzykiem 
porażki.

Należy też rozważyć, czy inwestowanie bezpośrednie 
(w odróżnieniu od inwestowania poprzez fundusz) jest właściwą 
drogą. Choć fundusze ograniczają wpływ inwestora na 
możliwość wyboru poszczególnych inwestycji i inwestowanie 
poprzez nie wiąże się z ponoszeniem opłat, pomagają jednak 
przezwyciężyć niektóre wyzwania związane z inwestowaniem 
bezpośrednim. W przypadku podjęcia decyzji o inwestowaniu 
bezpośrednim, konieczne jest przeprowadzenie badania due 
diligence. Jednak na wczesnym etapie finansowania zwykle brak 
informacji – udokumentowana historia finansowa, dokumentacja 
prawna czy względy podatkowe mogą nie istnieć. Jest zatem 
istotne, by skoncentrować się na innych, bardziej komercyjnych 
aspektach działalności firmy, takich, jak założyciele i zespół 
zarządzający, wyjątkowych charakter produktu czy usługi, 
rozmiar rynku i potencjał rynkowy, a także dotychczas otrzymane 
fundusze i wsparcie.

Świetni założyciele mogą przekuć przeciętne pomysły w dobrze 
prosperujący biznes – i odwrotnie: słaby zespół może zepsuć 
nawet najlepszy pomysł. Należy zadbać o to, by sprawdzić ich 
doświadczenie i znajomość rynku, a także ich umiejętność 
zwięzłego wytłumaczenia na czym polega ich działalność, oraz 
co czyni ją wyjątkową i uzasadnioną.

Jeśli zespół jest zadawalający, ważne jest, by rozumieć produkt 
lub usługę. Należy zastanowić się, czy produkt lub usługa 
rozwiązują istniejący problem i czy jest na nie zapotrzebowanie. 
Jak bogata jest oferta w tym zakresie i czy jest / może być 
chroniona? Jakie bariery musi pokonać konkurencja, by wejść na 
rynek?

Nawet posiadając świetny zespół i wyjątkowy produkt czy 
usługę, w przypadku za małego rynku, ogólna stopa zwrotu 
będzie ograniczona. Jaka jest obecna wielkość rynku i czy 
jest spodziewany jej wzrost? Czy działalność ma potencjał 
wzrostowy zarówno na rynkach pierwotnych, jak i rynkach 
geograficznych i wertykalnych? Kim są konkurenci?

Rozważania dotyczące kwestii finansowych powinny obejmować 
zarówno informacje historyczne, jak i prognozy. Należy upewnić 
się czy prognozy są potwierdzane przez wykazywane wcześniej 
kwoty, czy model jest skuteczny, a prognozy – realistyczne, 
a także czy spółka wszczęła przed brytyjskim Urzędem 
Skarbowym i Celnym odpowiednie procedury dla potrzeb 
programu SEIS/EIS.

Jeśli na tym etapie analizy biznes nadal wydaje się atrakcyjny, 
czas pomyśleć o niezbędnych inwestycjach, wycenie 
działalności, także czy inwestycja taka przyniesie wymagany 
zwrot. Nie istnieje naukowa ani ogólnie przyjęta metoda 
wyceny spółki na wczesnym etapie jej działania; w ostatnim 
czasie wyceny rosną, dzięki zwiększonej dostępności 
niskooprocentowanego kapitału i zachętom podatkowym.

Ostatecznie, wyceny trzeba uzasadniać. Sukces odniosą 
tylko spółki posiadające rzeczywistych klientów, rzeczywiste 
przychody i zrównoważony model biznesowy. Należy wdrożyć 
zdrowy rozsądek, nie tracąc jednocześnie z oczu zmian wycen 
rynkowych. Zwykle rozpatrzenie najczarniejszego scenariusza 
dla działalności może pomóc w bardziej realistycznym spojrzeniu 
na sprawę, lecz również tej strategii brak obiektywizmu.

DROGA DO INWESTOWANIA
Inwestycje w startupy mogą przynieść satysfakcję i zyski, 
lecz jest to jednocześnie proces ryzykowny i czasochłonny. 
Dlatego najlepiej zacząć powoli i zarezerwować sobie dłuższy 
czas na budowanie doświadczenia inwestycyjnego. Jest wiele 
sposobów na wejście w świat inwestycji czy pogłębienia swojej 
wiedzy w tym zakresie. Wśród nich należy wymienić programy 
akceleracyjne i finansowanie społecznościowe (crowdfunding).

Programy akceleracyjne to zwykle krótkoterminowe programy 
stworzone, by pomóc startupom w pracach rozwojowych 
nad produktem czy usługą, oraz w znalezieniu dobrze 
funkcjonującego modelu biznesowego (osiągnięcie etapu 
product-market fit). Program obejmuje zwykle otoczenie 
startupu opieką mentorów i udział w szkoleniach. Zaangażować 
się można w dwojaki sposób: jako mentor – startupy potrzebują 
solidnych doradców i przewodników, a działając jako mentor 
można dobrze poznać startup i jego zespół przed podjęciem 
decyzji o inwestowaniu. Drugi sposób to dni demo, podczas 
których startup i jego oferta są prezentowane publiczności 
złożonej z inwestorów. To wspaniała okazja, by zobaczyć razem 
najlepsze spółki zachwalające swoją ofertę.

Finansowanie społecznościowe może być dobrym sposobem 
na zbudowanie w krótkim czasie zdywersyfikowanego portfolio 
w oparciu o niewielkie kwoty od indywidualnych inwestorów, 
jednak tu jakość oferty może być zróżnicowana. Można obejrzeć 
mnóstwo prezentacji, żeby zobaczyć, co działa, a co nie, 
a także dowiedzieć się, jakie pytania zadawali inni potencjalni 
inwestorzy. Platformy finansowania społecznościowego 
w Wielkiej Brytanii to, m. in., Seedrs, InvestDen i Crowdcube.

Inwestowanie w startupy jest ekscytujące, daje satysfakcję 
i perspektywy, kiedy działa, a jednocześnie jest ryzykowne 
i w większości przypadków kończy się niepowodzeniem. Przed 
podjęciem decyzji o inwestowaniu, należy być świadomym 
własnych potrzeb inwestycyjnych, poziomu ryzyka, jakie jest 
się gotowym ponieść, i doświadczenia. Nawet w przypadku 
rezygnacji z inwestowania, istnieje wiele możliwości 
zaangażowania się w startupy, np. działanie jako mentor 
w branży, w której posiada się doświadczenie, doradzanie 
w ramach zespołów doradczych czy po prostu korzystanie 
z produktów i usług oferowanych przez startupy.

Wstęp
KPMG od wielu lat doradza klientom indywidualnym 
i przedsiębiorstwom rodzinnym. W ostatnim czasie 
odnotowujemy wzrost liczby rodzin zamożnych, 
zakładających własne firmy świadczące usługi 
Family Office, których zadaniem jest prowadzenie 
biznesowych spraw rodziny. Przyczyn tej tendencji 
może być wiele: coraz bardziej złożona sytuacja 
w kraju i na świecie, stale rosnące zapotrzebowanie 
na doradztwo specjalistyczne czy, spowodowana 
kryzysem finansowym, utrata zaufania rodzin 
w stosunku do ich byłych doradców finansowych.

Wiele firm zarządzających biznesem rodzinnym 
odpowiada za bilanse porównywalne z bilansami 
spółek, których akcje tworzą indeks FTSE 250, 
a ich aktywa i portfele inwestycyjne są niezwykle 
zróżnicowane. Zasoby i doświadczenie firm 
świadczących usługi Family Office mogłyby być 
wykorzystane w jeszcze większym stopniu, lecz 
bardzo często firmom tym brak jasnej wizji, co 
chciałyby osiągnąć lub pomysłu, gdzie szukać 
kompleksowego wsparcia i doradztwa, których 
potrzebują.

Właśnie te potrzeby stały się bodźcem do 
stworzenia naszego centrum doskonałości, 
dedykowanego firmom zarządzającym biznesem 
rodzinnym. Nasze działania stanowią reakcję na 
istniejące sytuacje: najpierw słuchamy, a następnie, 
korzystając z szerokiego doświadczenia KPMG 
w całej Wielkiej Brytanii, przygotowujemy wsparcie 
dopasowane do konkretnych potrzeb danej rodziny 
czy firmy zarządzającej jej sprawami. Niniejszy 
zbiór artykułów przedstawia niektóre tematy, które 
omawiamy z naszymi klientami zarządzającymi 
biznesem rodzinnym, budującymi i chroniącymi 
dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.

Catherine Grum  
Dyrektor ds. Usług  
Family Office  
KPMG w Wielkiej Brytanii

Dermot Callinan
Dyrektor Działu Doradztwa dla 
Klientów Prywatnych
KPMG w Wielkiej Brytanii 

Inwestycje w technologie

Czy to miłość od pierwszego kliknięcia?
Startupy technologiczne rosną jak grzyby po deszczu. Patrick Imbach i Peter Aspinall 
podpowiadają, w które z nich warto inwestować.



5

Nie ma dnia, by prasa nie informowała o cyberataku 
lub podobnym incydencie. Ostatnio można było 
dowiedzieć się o wielu przypadkach dotyczących tak 
dużych spółek, jak TalkTalk czy Sony Pictures. To, 

o czym nie mówi się tak głośno, to wpływ, jaki cyberataki, 
naruszenia bezpieczeństwa informacji i inne tego rodzaju 
incydenty wywierają na osoby prywatne i firmy zarządzające 
biznesem rodzinnym – co nie znaczy, że sytuacje takie nie 
mają miejsca. 

Większość ataków jest dokonywana przez organizacje 
przestępcze, które szukają okazji do pozyskania pieniędzy, czy 
to poprzez wypompowywanie ich z systemów płatniczych czy 
też spersonalizowane ataki za pośrednictwem wiadomości 
elektronicznych wysyłanych do osób pełniących funkcje 
decyzyjne. Wiele osób jest przekonanych, że będą w stanie 
stwierdzić, że są ofiarami ataku hackerskiego – mylą 
się. Skutecznie zainstalowany program hackerski może 
pozostawać niewykryty przez miesiące, a nawet lata, przez 
cały czas mając nieograniczony dostęp do wszystkich 
systemów i danych.

Rozważania o cyberbezpieczeństwie z perspektywy firmy 
zarządzającej biznesem rodzinnym zwykle koncentrują się 
wokół drogich i skomplikowanych rozwiązań technicznych, 
lecz margines podatności na zagrożenie rośnie w przypadku 
ludzi i ich działań. Co umieszczają w sieci, szczególnie 
w mediach społecznościowych i czy połączenie tych informacji 

da pełniejszy obraz, który można wykorzystać do ataku 
wymierzonego w członków rodziny lub ich interesy?

Niedawno, zjawisko to ujrzało światło dzienne, kiedy dobrze 
znany biznesmen wydał miliony dolarów na ochronę po 
zamieszczeniu przez jego córkę w mediach społecznościowych 
zdjęć zawierających metadane, w tym dotyczące czasu 
i lokalizacji, dzięki którym stał się łatwym celem dla wszystkich 
mających wobec niego niegodziwe plany.

Cyberbezpieczeństwo można postrzegać jako zbyt drogie 
i skomplikowane, lecz nie musi ono wcale takie być: poprawa 
bezpieczeństwa nie musi polegać na wdrożeniu technicznie 
zaawansowanych rozwiązań. Powinno uwzględniać sposób 
komunikowania się z doradcami, pracownikami i członkami 
rodziny. A także sposób dokonywania płatności i potwierdzania 
planowanych podróży.

• Określ najbardziej wartościowe dane, a także skutki 
dostania się danych osobowych lub informacji poufnych 
w niepowołane ręce.

• Oceń stopień zagrożenia. Nie zapomnij o mediach 
społecznościowych i internecie. Następnym etapem 
po określeniu ryzyk, jest znalezienie sposobu na ich 
zminimalizowanie.

• Upewnij się, że podstawowe zabezpieczenia, takie jak 
firewalle, oprogramowanie antywirusowe, konfiguracje 
zabezpieczające, działają i są aktualizowane.

• Zastanów się, z jakiego systemu poczty elektronicznej 
korzystasz. Wielu pracowników firm zarządzających 
biznesem rodzinnym używa do korespondencji po prostu 
swojego prywatnego konta email. Nie tylko utrudnia to 
zarządzanie bezpieczeństwem, lecz także, co rodziny 
stwierdziły na swoją niekorzyść, w sytuacji, gdy pracownik 
taki opuszcza firmę, ma w posiadaniu i zabiera ze sobą 
wszystkie dane osobowe, zwykle obejmujące dane 
bankowe i kopie paszportów, które przez lata pracy były do 
nich wysyłane.

• Upewnij się, że tam, gdzie to możliwe, zostało uruchomione 
uwierzytelnianie dwupoziomowe. Połączenie hasła z kodem 
weryfikacyjnym – ten prosty sposób mógł zapobiec w roku 
2014 publikacji w internecie wielu kompromitujących zdjęć 
celebrytów.

• Przyjrzyj się procedurom i zastanów się kto tak właściwie 
potrzebuje dostępu do poszczególnych informacji. Jeśli 
Twój bank zawsze dzwoni w celu głosowej autoryzacji 
płatności – zastanów się nad wprowadzeniem tego 
rozwiązania w firmie zarządzającej biznesem rodzinnym.

• Nie zapominaj, że najważniejsi dla skuteczności 
cyberbezpieczeństwa są ludzie. Uzgodnij z pracownikami 
i członkami rodziny podstawowe zasady korzystania 
z mediów społecznościowych.

Nie można zabezpieczyć się przed każdym potencjalnym 
atakiem. Jednak fakt ten nie powinien powstrzymywać działań 
zmierzających ku temu i może stanowić dobry sposób na 
zaangażowanie następnego pokolenia i wykorzystania ich 
wiedzy i umiejętności. Pozytywne i aktywne nastawienie do 
zarządzania cyberryzykiem pozwala wyprzedzić zagrożenia 
i zyskać pewność w działaniu.

Istnieje wiele rozwiązań, które pomogą rodzinie planującej 
sukcesję w pokoleniowym rozwoju. Jednakże proces ten 
nieuchronnie prowadzi do pytania o ustalenie zakresu 
kompetencji poszczególnych generacji. Kwestię tę najpełniej 

oddaje pytanie zadane przez przedstawicielkę kolejnego 
pokolenia: „Dlaczego problemem w sukcesji zawsze jesteśmy 
my?” Dalsza część jej wypowiedzi brzmiała: „Dlaczego to 
zawsze z nami jest problem, skoro – spójrzmy prawdzie 
w oczy – bez względu na to jak staranne wykształcenie 
otrzymałam czy jak wiele kursów dla kolejnego pokolenia 
w biznesie ukończyłam, sukcesja nie dojdzie do skutku do 
czasu, kiedy starszyzna nie odda władzy? Nie mogę brać tego, 
czego mi nie zaproponowano. W najgorszym wypadku, moje 
pokolenie to tylko połowa problemu.”

Trafne spostrzeżenie. Seniorzy powinni zdecydować, np. czy 
są zabezpieczeni finansowo niezależnie od swojego udziału 
w rodzinnym biznesie. Jeżeli nie, jest mało prawdopodobne, 
by wypuścili stery z rąk. Lecz nawet, gdy dojdą do wniosku, 
że w kwestiach finansowych osiągnęli to, co chcieli, powinni 
zdecydować co będą robić, kiedy rodzinny biznes zostawi im 
więcej czasu na cieszenie się urokami życia, stosownie do ich 
reputacji i statusu.

Wyzwań tych nie da się całkowicie zniwelować inwestując 
więcej czasu i pieniędzy w przygotowanie następnego 
pokolenia do przejęcia sterów. Co najmniej tyle samo 

wysiłku należy włożyć w pomoc seniorom, by mogli sprostać 
emocjonalnym i finansowym wyzwaniom, które czekają ich na 
kolejnym etapie życia.

Rzeczywistość zwykle pokazuje członkom rodziny, że 
odpowiedzi, których szukają planując sukcesję, zależą od tego, 
co postanowi następne pokolenie. Zazwyczaj:

• Starsze pokolenie czuje, że nie może planować emerytury 
do czasu aż następne pokolenie zdecyduje się czy chce 
pracować w przedsiębiorstwie rodzinnym.

• Następne pokolenie chce się zadomowić w rodzinnym 
biznesie, ale nie może wydobyć informacji od starszego 
pokolenia, które ciągle nie jest gotowe na współpracę przy 
planowaniu sukcesji i emerytury.

• Następne pokolenie jest zbyt młode, by przejmować się 
dokonywaniem wyborów, lecz czuje się zobowiązane 
do ich dokonywania, bo takie rozwiązania odpowiadają 
starszym rodzicom, którzy chcą trzymać rękę na pulsie.

Dynamikę międzypokoleniową rodziny biznesowej 
ubarwiają krzywe wieku i rozwoju osób dorosłych. Przejścia 
międzypokoleniowe są łatwiejsze, gdy oba pokolenia są 
zsynchronizowane, tj. gdy każde pokolenie jest w wieku i na 
etapie życia odpowiednim do dokonania zmian istotnych 
z punktu widzenia planowania sukcesji.
Na przykład, z pewnością przejście pokoleniowe pomiędzy 
pokoleniem starszym, reprezentowanym przez 60-70-latków 
myślących o emeryturze, i następnym pokoleniem będzie 
łatwiejsze, gdy pokolenie to będzie reprezentowane przez 
35-45-latków, niż wówczas, gdy będą to 19-25-latkowie. Okres 
życia pomiędzy 19 i 25 rokiem życia to czas poszukiwania 
odpowiedniego modelu życia (miejsca zamieszkania, związku, 
kariery), więc posada w firmie rodzinnej może wydawać się 
mało atrakcyjna, gdy do wypróbowania jest tak wiele dróg. 
Jednak z nadejściem wieku średniego (35-45 lat) pojawia 
się silniejsza potrzeba dokonywania wyborów i ustalenia 
stabilniejszej struktury życiowej.
Przejścia pokoleniowe w biznesie rodzinnym są łatwiejsze, 
gdy są dokonywane w odpowiednim czasie, zaś członkowie 
rodziny i doradcy, planując rozmowy na temat sukcesji, 
powinni mieć na względzie rzeczywistość demograficzną 
danej rodziny. Jeśli w rodzinie brak synchronizacji, lepiej 
będzie odłożyć cały proces, niż naciskać na przedwczesne 
dyskusje i decyzje.
Dodatkowo, obu pokoleniom rozmowę ułatwia zrozumienie 
potrzeb drugiej strony. Zgodnie z zasadą, że co dwie głowy 
to nie jedna, przedstawiamy pokoleniom firmy rodzinnej listę 
pytań, by zapoczątkować – wspólną – dyskusję:

1. Co podoba Ci się w Twoim życiu na jego obecnym etapie?

2. Co wydaje Ci się trudne? Czego nie lubisz?

3. O co chciałbyś spytać przedstawicieli innego pokolenia?

4. Czy masz dla nich jakąś radę?

5. Co, w Twoim przekonaniu, niepokoi przedstawicieli innego 
pokolenia, zważywszy ich wiek i etap życia?

6. Co, Twoim zdaniem, myślą oni o sukcesji w firmie?

Następne pokolenieCyberbezpieczeństwo

Zabezpieczenie  
przyszłości
Ochrona przed cyberatakami jest, zdaniem 
Paula Reilly, kluczowa, lecz nie zawsze tak 
kompleksowa i kosztowna, jak mogłoby się 
wydawać

Zmiana  
pokoleniowa
Koncentracja uwagi na następnym pokoleniu 
nie oznacza, że rola starszego pokolenia 
skończyła się – pisze Ken McCracken.
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Gra życia
Życie jest jak gra w węże 
i drabiny. Nawet jeśli na planszy 
cały czas posuwasz się do przodu, 
nie wiesz, czy następny rzut 
kostką przyniesie szczęśliwy 
los czy klęskę finansową. Jak 
powiedział Benjamin Franklin, 
pewne są tylko śmierć i podatki.
Jednak nie oznacza to, że musisz 
poruszać się zupełnie po omacku. 
Dla firm zarządzających biznesem 
rodzinnym bezcenne jest 
stworzenie prognozy rodzinnej 
i planowanie wydarzeń życiowych. 
Indywidualnie opracowane 
strategie i modele planowania 
mogą pomóc w ocenie 
oddziaływania takich czynników, 
jak przepisy podatkowe, nakłady 
inwestycyjne czy śmierć.
Planowanie przyszłości może 
pomóc rodzinom pozostać 
na drabinach i, jeśli nie 
wyeliminować zupełnie, to co 
najmniej zminimalizować działania 
węży.

   DRABINA  
Udało Ci się dokonać przeniesienia biznesu 
rodzinnego na swoje dzieci

DRABINA 
Wartość Twojego portfela nieruchomości 
rośnie dwukrotnie

DRABINA 
Technologiczny startup Twojej córki 
rozpoczyna działalność

DRABINA 
Ustanawiasz własną fundację charytatywną

WĄŻ 
Zmiana opodatkowania Twojego funduszu 
powierniczego

WĄŻ 
Amerykańska synowa: wnuki są 
podatnikami w Anglii i Stanach 
Zjednoczonych

DRABINA 
Przechodzisz na emeryturę i wyjeżdżasz 
z Anglii w bardziej słoneczne miejsce

WĄŻ 
Rozwód córki: połowa majątku dla byłego 
męża

WĄŻ 
Sprzedajesz z dużą stratą swój udział 
w winnicy

DRABINA 
Sprzedaż z zyskiem akcji rynku jubilerskiego

DRABINA 
Twój syn i synowa zawierają małżeńską 
umowę majątkową

WĄŻ 
Twój syn zakłada strzelnicę

WĄŻ 
Śmierć w rodzinie oznacza nieoczekiwany 
rachunek podatkowy

WĄŻ 
Dzieci dokonują dywersyfikacji rodzinnego 
biznesu, ale nowe projekty kończą się 
niepowodzeniem
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Nauka dzielenia
Derek Scott i Michael Pape tłumaczą, dlaczego nowe przepisy 
o transparentności podatkowej mogą mieć wpływ na osoby zamożne 
i firmy zarządzające biznesem rodzinnym, a także osoby uchylające się 
od płacenia podatków, w celu identyfikacji których przepisy te zostały 
stworzone.

Wkraczamy w erę wymiany informacji pomiędzy 
organami podatkowymi – zjawiska bez 
precedensu w naszej historii. Co więcej, 
pewne informacje staną się ogólnodostępne. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy są działania, prowadzone przez 
rządy na całym świecie, w celu zwalczania uchylania się od 
opodatkowania, które ułatwia korzystanie z kont bankowych 
na całym świecie oraz podmiotów takich jak trusty czy spółki. 
Jednak zakresem tych działań będą objęte nie tylko osoby 
uchylające się od płacenia podatków, w tym firmy zarządzające 
biznesem rodzinnym.

Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze zmiany i omawia 
działania, których przedsięwzięcie mogą rozważyć firmy 
zarządzające biznesem rodzinnym przy należytym zachowaniu 
poufności.

JEDNOLITY STANDARD RAPORTOWANIA
Prawdziwe zmiany do obecnych umów o wymianie informacji 
przynosi wprowadzenie jednolitego standardu raportowania 
(ang. Common Reporting Standard, CRS). Stworzony przez 
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jednolity 
standard raportowania pozwala na automatyczną i wzajemną 
wymianę informacji, już od roku 2017. W wielu jurysdykcjach, 
wymianie podlegać będą informacje za okresy od 1 stycznia 
2016 roku.

INFORMACJE PODLEGAJĄCE WYMIANIE
Ogólnie rzecz ujmując, instytucje finansowe (w tym firmy 
oferujące usługi powiernicze czy zarządzanie majątkiem, 
a także banki czy firmy zarządzające biznesem rodzinnym) 
będą wskazywać podlegające zgłoszeniu rachunki osób 
zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. Powyższe dotyczy nie tylko 
rachunków bankowych, lecz także rachunków podmiotów 
inwestycyjnych (np. spółek czy trustów), opiewających na udział 
w długu lub kapitale. Cechą odróżniającą jednolity standard 
raportowania od wcześniej stosowanych umów jest brak 
rozróżnienia na osoby zamieszkałe w Wielkiej Brytanii i osoby 
spoza tego kraju. W przypadku trustów, rezydentem Wielkiej 
Brytanii może być rozporządzający, beneficjent, lub dowolna 
osoba fizyczna posiadająca rzeczywistą i ostateczną kontrolę.
Podstawowe informacje dotyczące rachunku obejmują imię 
i nazwisko oraz adres rezydenta Wielkiej Brytanii, numer 
rachunku i nazwę zgłaszającej instytucji finansowej. Dane 
finansowe podlegające zgłoszeniu to dochód zapisany 
w dobro rachunku, w zasadnych przypadkach – umorzenie 
inwestycji („zyski kapitałowe”), a także saldo lub wartość 
rachunku. Jest to dość proste w przypadku rachunków 

bankowych, lecz bardziej 
skomplikowane w przypadku 
podmiotów takich, jak 
trusty. Jeżeli częścią firmy 
zarządzającej biznesem 
rodzinnym jest trust, należy 
sprawdzić, czy sam trust 
podlega obowiązkom 
informacyjnym,  a jeśli tak, 
jakie relacje łączą osobę 
będącą rezydentem Wielkiej 
Brytanii i trust. Informacje 
podlegające wymianie 
są różne w przypadku 
rozporządzających, 
dożywotnich użytkowników i beneficjentów dyskrecjonalnych. 
W przypadku rozporządzających informacją podlegającą 
wymianie jest ogólna wartość majątku powierniczego 
i wysokość kwot im wypłacanych, zaś w przypadku 
beneficjentów dyskrecjonalnych jest to kwota przypadających 
im wypłat z zysku.

Na niektórych trustach nie będą spoczywać bezpośrednie 
obowiązki informacyjne, lecz mogą posiadać konto w banku, 
który obowiązkowi takiemu podlega. W rezultacie, bank będzie 
zobowiązany do przekazania informacji dotyczących konta 
trustu, a także dane sprawujących kontrolę osób, będących 
rezydentami Wielkiej Brytanii – zgodnie z informacjami 
przekazanymi bankowi przez trust. Osoba sprawująca kontrolę 
jest zdefiniowana jako rozporządzający, powiernik, beneficjent, 
protektor, a także każda osoba fizyczna posiadającą ostateczną 
kontrolę nad trustem.

OGÓLNODOSTĘPNA INFORMACJA O BENEFICJENCIE 
RZECZYWISTYM
Władze brytyjskie będą również krótko w posiadaniu o wiele 
bardziej istotnych informacji dotyczących spółek brytyjskich 
nienotowanych na giełdzie, ujętych w rejestrze osób mających 
wpływ na działanie spółki (ang. Register of Persons of 
Significant Control). Spółki będą miały obowiązek prowadzić 
wewnętrzy rejestr osób posiadających ponad 25% ich udziałów 
lub praw głosu do 6 kwietnia 2016 roku oraz przekazać ów 
rejestr do Companies House, brytyjskiego rejestru spółek, 
od 30 czerwca 2016 roku. W rejestrze każdy zainteresowany 
będzie mógł sprawdzić imię i nazwisko, narodowość, dane 
dotyczące udziałów oraz miesiąc urodzenia (adres zamieszkania 
nie będzie podany do wiadomości publicznej). Niezastosowanie 

się do powyższego 
obowiązku wiązać się będzie 
z sankcjami karnymi, zatem 
firmy zarządzające biznesem 
rodzinnym, posiadające 
w swoich strukturach spółkę 
brytyjską, nie mogą pozwolić 
sobie na pominięcie tej 
kwestii.

Jeżeli trust posiada ponad 
25% w spółce brytyjskiej, 
powiernicy są obowiązani 
zarejestrować się jako 
osoby mające wpływ na 
działalność spółki. Mają też 
obowiązek ujawnić nazwiska 
i podobne dane osobowe 
osób, które mają „znaczący 
wpływ lub kontrolę” nad 
trustem, w tym (lecz 
nie tylko), wszystkich 
rozporządzających, 
protektorów i beneficjentów. 
Rząd brytyjski podjął próby 
zobligowania swoich 
zamorskich terytoriów do 

wprowadzenia podobnych rejestrów, jednakże dotychczas 
starania te nie przyniosły efektów.

W UE, trusty, których działalność wywołuje skutki podatkowe 
w Wielkiej Brytanii, będą miały obowiązek prowadzenia 
wewnętrznego (lecz dostępnego dla Urzędu Podatkowego 
i Celnego Jej Królewskiej Mości) rejestru ujawniającego 
tożsamość rozporządzającego, powiernika, protektora, klasy 
beneficjentów i wszystkich osób fizycznych sprawujących 
rzeczywistą kontrolę.

NIERUCHOMOŚCI W WIELKIEJ BRYTANII
Ocenia się, że właścicielami nieruchomości o wartości 122 
miliardów GBP w Anglii i Walii są spółki zagraniczne. Rząd 
brytyjski ogłosił, że zamierza zwiększyć transparentność 
własności nieruchomości i zobowiązał się, że Rejestr Gruntów 
(ang. Land Registry) opublikuje wkrótce dane wskazujące, 
które spółki zagraniczne są właścicielami poszczególnych 
nieruchomości w Anglii i Walii.

DZIAŁANIA URZĘDU PODATKOWEGO I CELNEGO JEJ 
KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
Można spodziewać się intensyfikacji działań śledczych. Wraz 
ze zwiększonymi inwestycjami w technologie, np. analityczne 
oprogramowanie CONNECT, Urząd Podatkowy i Celny Jej 
Królewskiej Mości wydaje się być przekonany, że poradzi sobie 
z ilością danych, które otrzyma. Mamy nadzieję, że obejmie 
to także weryfikację poprawności zeznań podatkowych 
podmiotów o złożonych strukturach wewnętrznych.

Ponadto, rząd poinformował o nowych środkach 
wzmacniających sankcje cywilne i karne, w tym 
o zdefiniowaniu nowego przestępstwa, polegającego na 

niezgłoszeniu uzyskanych za granicą dochodów i przychodów, 
niezależnie od faktu, czy czyn ten został popełniony umyślnie.

JAKIE CZYNNOŚCI POWINNY PRZEDSIĘWZIĄĆ OBECNIE 
FIRMY ZARZĄDZAJĄCE BIZNESEM RODZINNYM?
Firmy te powinny przede wszystkim ustalić czy są podmiotami 
obowiązków sprawozdawczych. Następnie powinny one 
zbadać, jakie informacje zostaną ujawnione przez każdą 
z instytucji, której aktywa posiadają bezpośrednio lub 
pośrednio, i kiedy to nastąpi. Podobnie, firmy te powinny 
wiedzieć, jakie informacje staną się ogólnodostępne. 
Przynajmniej ta sytuacja zrównuje pozycję rodziny z pozycją 
Urzędu Podatkowego i Celnego Jej Królewskiej Mości. Przy 
okazji debaty o transparentności, wiele uwagi poświęcono 
osobom umyślnie unikającym płacenia podatków, gdy 
tymczasem większość osób korzystających z aktywów 
zagranicznych czyni to ze względów handlowych i osobistych. 
Nie jest jednak odosobnionym przypadek popełniania błędów 
w strukturach zagranicznych, które zostały prawidłowo 
zaprojektowane, lecz następnie zostały niewłaściwie wdrożone. 
Najczęstszymi przykładami są tu przekazy z przypadkowo 
pomieszanych funduszy, świadczenia przekazywane przez 
trusty i inwestycje w aktywa brytyjskie.

Zwykle błędy te odkrywane są wówczas, gdy dane zdarzenie 
jest kwestionowane przez Urząd Podatkowy i Celny Jej 
Królewskiej Mości. Zasadniczą zmianą wprowadzoną 
przez nowe przepisy jest tu fakt, że jednolity standard 
raportowania zwiększy ilość aktywów będących przedmiotem 
zainteresowania Urzędu. Dla tych, którzy w przeszłości 
umyślnie czy omyłkowo nie zapłacili podatków we właściwej 
wysokości, najlepszą strategią jest zawsze zgłoszenie tego 
faktu Urzędowi Podatkowemu i Celnemu Jej Królewskiej Mości, 
zanim sam Urząd zapyta o szczegóły. Od kwietnia 2016 roku do 
kwietnia 2018 roku, Urząd wprowadził instytucję „ostatecznej 
możliwości dokonania zgłoszenia”.

UWAGI KOŃCOWE
Jest mało prawdopodobne, by obecnie wprowadzane zmiany 
w zakresie transparentności podatkowej były ostatnimi. 
Należy spodziewać się dalszych zmian w obszarze faktycznej 
własności dotyczącej wszystkich nieruchomości brytyjskich, 
a także tego, że Urząd Podatkowy i Celny Jej Królewskiej 
Mości wykorzysta wszystkie udostępnione mu środki, by 
ustalić beneficjentów rzeczywistych lub 
interesariuszy zagranicznych trustów 
i spółek.
Już na tym etapie pojawiają się 
głosy zaniepokojenia o stopniową 
utratę prywatności, w szczególności 
o pewność środków zabezpieczania 
danych w przypadku ujawnienia 
pewnych informacji. W końcu decyzje 
co do procedur zostały podjęte na 
ogromną skalę, by wyłapać jednostki, 
które postępują niezgodnie z zasadami. 
Najistotniejsze jest to, by wszyscy, 
których zmiany przepisów, z jakichkolwiek 
względów, będą dotyczyć, byli na to 
przygotowani.

Jest mało 
prawdopodobne, 
by obecnie 
wprowadzane 
zmiany 
w zakresie 
transparentności 
podatkowej były 
ostatnimi. 
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Obawa przed firmą zarządzającą 
biznesem rodzinnym
Mike Walker i Catherine Grum wyjaśniają dlaczego tak wiele rodzin korzysta z usług firm 
zarządzających biznesem rodzinnym przez przypadek albo w ogóle ich unika.

Od czasu kryzysu finansowego wielu komentatorów 
informuje, że firmy świadczące usługi Family Office, 
zarówno dla jednej, jak i dla wielu rodzin, rosną 
w siłę. Szybkie porównanie Listy najbogatszych 

roku 2015 Sunday Times’a i indeksu FTSE 250 pokazuje, że 
w rękach prywatnych znajdują się środki, które przewyższają 
te posiadane przez 35 najwyżej notowanych spółek. 1 
grudnia 2015 roku, Glencore znajdowała się na 36 pozycji 
FTSE z wartością giełdową wynoszącą 12,35 miliardów 
GBP, podczas, gdy Len Blavatnik zajmował pierwsze miejsce 
na Liście najbogatszych roku 2015 z majątkiem osobistym 
ocenianym na 13,75 miliardów GBP.

Spółki, których akcje tworzą indeks FTSE 
250, zatrudniają dziesiątki tysięcy osób 
i posiadają wysokiej klasy wewnętrzne 
zespoły zarządzające ich finansami. Wiele 
rodzin, pomimo znacznego rozmiaru 
majątku, postępuje w odmienny sposób. 
Nierzadko spotkać można rodzinę, w której 
dyrektor finansowy firmy rodzinnej 
został quasi-doradcą inwestycyjnym 
dla prywatnych inwestycji rodzinnych, 
a asystent prezesa jest specjalistą od 
wypełniania zeznań podatkowych.

Chociaż część majątku osobistego czołówki 
Listy najbogatszych tworzą udziały 
w spółkach giełdowych, nadal duża jego 
część pochodzi z innych źródeł. Pojawia się 
pytanie, dlaczego nie ma on odpowiedniej 

struktury w ramach firmy zarządzającej biznesem rodzinnym? 
Jakie obawy są z tym związane?

W wielu przypadkach odpowiedzią są koszty, i wydaje się, 
że w tym obszarze jest się czego bać. Niewiele trzeba, aby 
koszty firmy zarządzającej biznesem rodzinnym zaczęły 
gwałtownie rosnąć i nawet stosunkowo niewielki zespół 
ekspertów wewnętrznych może stanowić dla rodziny koszt 
przewyższający milion GBP rocznie. Ostatnie badania 
potwierdzają nasze doświadczenia w tej dziedzinie. Czasami 
większe firmy świadczące usługi Family Office (te o bardziej 
złożonych strukturach, które zatrudniają zespoły profesjonalnych 
inwestorów w wielu lokalizacjach), przypominające mały bank 
prywatny, mogą kosztować dziesiątki milionów więcej.

Należy pamiętać także o ryzykach operacyjnych. Kiedy 
załatwiasz wszystko wewnętrznie, to ty ponosisz 
odpowiedzialność. W jaki sposób zapewnisz właściwe 
prowadzenie firmy zarządzającej biznesem rodzinnym 
i wdrożenie odpowiedniego modelu zarządzania? Jak 
obliczysz jego wydajność? Co z zatrudnieniem i obowiązkami 
regulacyjnymi? Być może nie należy się dziwić, że 
cyberbezpieczeństwo jest zawsze umieszczane na liście rzeczy 
niewykonalnych (patrz str. 4).

Firmom zarządzającym biznesem rodzinnym często umykają 
wymogi regulacyjne, zwykle w obszarze inwestycji. Generalnie, 
pracownicy takiej firmy powinni być członkami stowarzyszenia 
zrzeszającego biegłych rewidentów, jeżeli „w ramach 
działalności” zajmują się co najmniej jedną z wymienionych 
niżej czynności:

• zarządzają aktywami inwestycyjnymi należącymi do osoby 
trzeciej, a zarządzanie obejmuje działanie według ich 
swobodnego uznania;

• doradzają inwestorom (lub potencjalnym inwestorom) 
co do istotnych aspektów inwestycji zakupowych lub 
sprzedażowych;

• dokonują czynności mających na celu kupno i sprzedaż 
inwestycji;

• występują w ramach transakcji inwestycyjnej jako 
zleceniodawca lub agent.

Kary za niestosowanie się do obowiązujących zasad mogą 
być bardzo dotkliwe. W określonych sytuacjach obowiązki 
te ulegają wyłączeniu, lecz w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości w tym zakresie firma zarządzająca biznesem 
rodzinnym powinna zasięgnąć porady.

Czy istnieje zatem podejście alternatywne? odpowiedź brzmi: 
tak. Rozłożona na czynniki pierwsze firma świadcząca usługi 
Family Office okazuje się nie być strukturą szczególnego 
rodzaju, lecz pomysłem na zastosowanie profesjonalnego 
podejścia do osobistych spraw rodziny. Nie musi on 
opierać się na skomplikowanych strukturach prawnych 
i znaczącym zespole wewnętrznym. Firmy zarządzające 
biznesem rodzinnym nie potrzebują zatrudniać specjalistów 
w każdej dziedzinie. Plakat umieszczony na ścianie w kuchni 
w jednej z firm zarządzających biznesem rodzinnym trafnie 
podsumowuje tę kwestię: dobra firma świadcząca usługi 
Family office to wzrost wartości – nie wzrost kosztów.

Jednym z powodów, dla których trudno kontrolować koszty 
jest fakt, że wiele firm zarządzających biznesem rodzinnym 
zostało powołanych do życia niemal przez przypadek, bez 
większego świadomego namysłu. Najpierw można poprosić 
prawnika lub księgowego rodziny o przyjęcie bardziej 
formalnej roli, następnie sprowadzić kogoś do pomocy przy 
inwestycjach, później asystentów do pomocy przy sprawach 
administracyjnych. Może to przypominać przedsenne marzenia 
o niewielkiej pomocy w domu i pobudkę, kiedy odkrywasz, że 
zatrudniłeś całą obsadę serialu „Downton Abbey”!

Punktem wyjścia dla osoby planującej założenie firmy 
zarządzającej biznesem rodzinnym powinno być pytanie 
co zmierza osiągnąć. Jasno sprecyzowane cele pomagają 

w podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia i struktury, 
o ile, rzecz jasna, w ogóle istnieje potrzeba założenia takiej 
firmy. W wielu przypadkach równie dobra będzie firma 
zarządzająca biznesami wielu rodzin lub nawet po prostu silny 
zespół profesjonalnych doradców.

Jednym z podstawowych celów przy zakładaniu firmy 
zarządzające biznesem rodzinnym jest kontrolowanie informacji 
dotyczących rodziny i zapewnienie rodzinie maksimum 
prywatności. Inne cele to zdobycie dodatkowej wiedzy w celu 
zarządzania niezwykle złożonym zbiorem aktywów, stworzenie 
podmiotu, który skoncentruje się nieco bardziej na rodzinie 
i zachowa jej majątek dla przyszłych pokoleń (często po 
dokonaniu sprzedaży biznesu rodzinnego), zdejmując z barków 
członków rodziny obciążenia o charakterze administracyjnym, 
wspierając działania filantropijne rodziny, łącząc rodzinny kapitał 
i umożliwiając pomnażanie majątku na większą skalę i przy 
wykorzystaniu większej siły nabywczej. Jednak większość firm 
zarządzających biznesem rodzinnym (a tym samym większość 
kosztów) wydaje się rosnąć przede wszystkim z pragnienia 
niepozostawania w tyle, wskutek czego gdzieś po drodze traci 
się z oczu początkowo wyznaczone cele.

Kiedy kluczowe cele zostaną ustalone, można wskazać 
rzeczywiste wewnętrzne potrzeby firmy. Należy określić czy 
te, które zostały sklasyfikowane jako funkcje wewnętrzne, 
wymagają aktywnego zarządzania, czy też założone cele mogą 
zostać zrealizowane przez osobę sprawującą rolę nadzorczą. 
Należy rozważyć powierzenie pozostałych działań podmiotom 
zewnętrznym. Pozwoli to na zwiększenie elastyczności, zaś 
analiza kilku kluczowych dla działalności relacji pomoże zdobyć 
doświadczenie, które następnie może być wykorzystywane we 
współpracy z innymi klientami.

Również w tym obszarze firmy zarządzające biznesem 
rodzinnym mogą wykorzystywać technologie na swoją korzyść. 
W ubiegłym roku można było obserwować wdrażanie opartego 
o chmurę oprogramowania dla rachunkowości i księgowości, 
a także narzędzi dla celów sprawozdawczych oraz systemów 
zarządzania aktywami.

Nie jest za późno, jeśli firma rozpoczęła już działalność. 
Rodziny coraz częściej domagają się przeprowadzenia 
nieobowiązkowego audytu założeń firmy, która ma 
prowadzić ich sprawy, w tym badania procedur, systemów 
i mechanizmów kontrolnych. Innym często zadawanym 
pytaniem jest czy ich stare „spółki celowe”, zakładane przy 
okazji każdego nabycia, nadal są odpowiednie do realizacji do 
założonego celu.

Ostatecznie wydaje się, że nie należy obawiać się firm 
zarządzających biznesem rodzinnym tak bardzo, jak się 
początkowo wydawało. Jeśli firma taka jest postrzegana jako 
czynnik wspierający rodzinę, przed rozpoczęciem jej budowania 
należy wskazać najistotniejsze kwestie i zdefiniować 
oczekiwania. Jeżeli firma już działa, lecz pojawiają się dręczące 
pytania czy jest ona dodatkową wartością czy jedynie 
dodatkowym kosztem, zawsze można cofnąć się o krok i zlecić 
zbadanie tej sprawy. O ile nie mieszka się w miejscu takim, jak 
Downton Abbey, można nie potrzebować lokajów, kucharzy 
i pokojówek, lecz nie oznacza to, że należy obywać się zupełnie 
bez pomocy.

Firmy 
zarządzające 
biznesem 
rodzinnym  
nie potrzebują 
zatrudniać 
specjalistów 
w każdej 
dziedzinie. 
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Przyszłość 
Twojej rodziny 
jest dla nas  
najważniejsza
Ciężko pracowałeś nad budowaniem swojego 
przedsiębiorstwa i majątku rodzinnego – to 
Twoje dziedzictwo. Ale czy wiesz jak kreować 
swoje plany na przyszłość i ograniczać ryzyka 
i trudności jutra?

Bez względu na to, czy sprawy Twojego 
przedsiębiorstwa są już prowadzone przez 
firmę świadczącą usługi Family Office, czy też 
dopiero sprawdzasz możliwości w tym zakresie, 
nasz profesjonalny zespół doradców oferuje Ci 
szeroką gamę usług, od pomocy w założeniu 
spółki prowadzącej sprawy rodziny biznesowej, 
poprzez kwestie podatkowe, sukcesję 
i zarządzanie, po cyberbezpieczeństwo, 
strategie inwestycyjne i analizy due diligence.

© 2018 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.  The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of 
KPMG International.


