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Інформація та оцінка призначені для того, щоб
з'ясувати, які шанси та ризики пов'язані з
правонаступництвом підприємства.

Аналіз та стратегія призначені для аналізу
поточного стану й індивідуальних цілей всіх
учасників процесу правонаступництва та
стратегії підприємства у майбутньому.

Про план правонаступництва
План правонаступництва призначений для всіх, хто
займається питаннями правонаступництва підприємства.
Три показані лінії демонструють на чотирьох стадіях звичний
хід процесу правонаступництва на основі типових етапів. В
плані правонаступництва також наведена інформація про те,
на яких етапах бажано отримати консультації та створити
план на екстрені випадки. На зворотному боці цього плану
наведені додаткові поради та рекомендації.

План правонаступництва

Планування входження
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При створенні концепції й бізнес-плану
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передачі
керівництва підприємством та власності на
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Планування на екстрені випадки
Цей символ показує, коли потрібен план на
екстрені випадки, щоб підприємство могло
продовжити свою діяльність, якщо не можуть
працювати важливі для нього особи.

Консультування
Цей символ з'являється, якщо етап пов'язаний із
складними темами, для яких рекомендується
отримати фахову консультацію.

3

Розвиток
підприємства

В процесі передачі реалізуються заплановані
етапи, забезпечується правонаступництво та
робляться перші кроки на новому життєвому
етапі.

Передача
Етапи на червоній лінії важливі для всіх осіб, які
протягом наступних років збираються передати
підприємство чи хочуть побачити, на якому саме
етапі вони знаходяться в процесі передачі.

Правонаступництво починається зараз!

Внутрішня передача підприємства
Жовта лінія ілюструє, які етапи потрібно пройти,
щоб отримати підприємство як член родини в
результаті передачі. Вона показує також на багато
вузлових пунктів з поколінням, яке здійснює
передачу, що їх потрібно врегулювати разом.

Зовнішня передача підприємства
Для зовнішньої передачі підприємства синя лінія
вказує на необхідні етапи. Ця лінія призначена
передусім для тих, хто бажає керувати власним
підприємством, але не має бажання засновувати
нове.
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Вирішальним для правонаступництва в межах однієї родини є
питання про те, чи передача підприємства відповідає власній
мотивації, чи на неї очікує родина. Вистачає власної кваліфікації
для успішного керування підприємством чи потрібні додаткові
компетенції? Всі учасники мають власну мету, яка стає основою
для подальших етапів.

Перший етап для зовнішнього правонаступника вимагає чесної
оцінки особистої кваліфікації. На наступному етапі створюється
профіль для пошуку та проводиться пошук підприємства.
Якщо відповідне підприємство знаходиться, потрібна відкрита
розмова про цілі обох сторін, щоб запобігти розчаруванням.

Передача підприємства є також приводом для того, щоб
обговорити родинні справи. Як буде у майбутньому
розподілятися родинна власність? Чи розглядаються кілька
осіб у якості правонаступників? Потрібно визначити точний час
для правонаступництва, який для молодих правонаступників
може настати лише через кілька років.

Важливо інтенсивно перевірити підприємство, щоб якомога
раніше визначити ризики. Чи є підприємство успішним також
без теперішнього керівництва? Консультації на цьому етапі
мають великой сенс.

Незалежно
від
віку
кожен
підприємець повинен задумуватися
про раптовий вихід з керівництва
підприємством та систематично
готуватися до екстрених випадків. Планування на екстрені
випадки забезпечує продовження діяльності підприємства
навіть якщо важливі особи не мають змоги займатися його
керівництвом протягом тривалого часу.

Після цієї перевірки можна призначити час для передачі і
з‘ясувати потребу у фінансах. В цьому завданні допоможуть
кредитні інститути та фахівці з фінансів; вони, наприклад,
можуть запропонувати відповідні програми сприяння.

В валізі для екстрених випадків збираються важливі документи
та інформація, які регулярно оновлюються. Регулярно
оновлювана валіза для екстрених випадків може також
допомогти в справі правонаступництва.

Наступні етапи – це концепція для передачі та бізнес-план
для майбутнього підприємства. До них належать планування
входження до підприємства та прояснення юридичних питань.
Це поряд з договором купівлі також стосується, наприклад,
страхування. Фахові консультанти надають допомогу у справі
підготовки цих договорів. Заплановане входження слід
планувати дуже ґрунтовно.
На цьому етапі також важливо підготувати власний план на
екстрені випадки і регулярно оновлювати його.

Консультаційні послуги

На першому етапі перевіряється, чи може підприємство бути
передане: Чи може воно бути успішним з новим менеджментом
та чи має воно потенціал для майбутнього?

Потім обирається форма передачі: Здійсниться передача лише
керівництва чи також і власності? Чи буде мати місце передача
в рамках однієї родини? Чи вже існує правонаступник чи
правонаступниця? Важливо поговорити про цілі всіх учасників.

На
наступному
етапі
потрібно
виконати
оцінку
підприємства. Разом визначається час передачі. Весь процес
правонаступництва як правило займає від двох до п‘яти років.
Потім з‘ясовується потреба у фінансуванні для підтримання
життя без підприємства та ціни купівлі. Особливо для цих етапів
рекомендується фахова підтримка.

спеціальні завдання

Внутрішня передача
підприємства

В разі внутрішнього правонаступництва потреба у фінансах
також грає роль: потрібно запланувати компенсаційні виплати
родичам чи податки.

Після цього розробляється концепція передачі. При цьому
особа, яка передає підприємство, повинна запланувати власний
вихід. Цікава діяльність для часу після виходу допомагає
подолати прихильність до минулого. Альтернативою також
може бути додаткова діяльність за межами підприємства,
наприклад, в якості консультанта.

На наступному етапі планується входження. Спочатку варто
набути практичного досвіду на іншому підприємстві й отримати
додаткову кваліфікацію. Потрібно також владнати юридичні
питання: Які зобов‘язання виникають? Які зобов‘язання
потрібно адаптувати? В цьому аспекті рекомендується якомога
раніше залучити фахівців. Потім потрібно провести ґрунтовне
входження, яке регулярно оцінюється.

Також юридична сторона, наприклад, формулювання угоди
про купівлю чи зміни в установчому договорі, є складовою
частиною концепції. Стосовно цього аспекту допомогу можуть
надати спеціалізовані радники та установи. Цільове входження
правонаступника сприяє успіху передачі.

Важливим фактором успіху є те, як сповіщають про
правонаступництво. Часто про правонаступництво сповіщають
на урочистому заході, на який також запрошують клієнтів,
постачальників та ділових партнерів. З таким підходом зміни
будуть прозорими.

Як сповіщають про передачу? Щоб наголосити на змінах,
можна провести велике свято чи, наприклад, спільний візит
до окремих ділових партнерів підприємства. Тепер важливо
зайнятися своїм майбутнім за межами підприємства.

Отже, керівництво та власність передані і наступне покоління
може повністю присвятити себе розвитку підприємства.

План на екстрені випадки

Існує багато різних контактних
осіб залежно від різноманітних
завдань у сфері правонаступництва.
Банк може надати допомогу в
питаннях фінансування та в пошуку
підприємства. Нотаріуси та юридичні
консультанти надають допомогу в
правових питаннях, податкові консультанти – в оптимізації
оподаткування знайденого рішення.
Консультанти з питань підприємництва й експерти торгівельнопромислових палат та інших організацій надають допомогу
з питань економіки і модерують процес та досить часто
переговори про передачу підприємства.
Стосовно тем, які не позначені в плані як ті, що потребують
інтенсивних консультацій, також існують можливості отримати
консультації, наприклад, від медіаторів, які спеціалізуються на
родинних підприємствах.

Після цих попередніх заходів пора відкрито сповістити
співробітникам, клієнтам та постачальникам про передачу
підприємства. Потім офіційно відбувається власне передача.
Новий підприємець тепер буде займатися подальшим
розвитком підприємства, щоб вести його в успішне майбутнє
і в перспективі підготуватися до його передачі своїм
правонаступникам.

додаткова інформація
(тільки на німецькій мові)
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