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Chủ đề “Thu thập thông tin & ghi nhận tình trạng
hiện tại của doanh nghiệp” là để đánh giá các cơ
hội và rủi ro trong việc thừa kế.

Kế hoạch bắt
đầu làm việc

Đề mục “Phân tích và chiến lược” là để xem xét tình
trạng hiện hại và mục tiêu của từng cá nhân liên
quan đến việc thừa kế cũng như chiến lược kinh
doanh trong tương lai.

Kế hoạch thừa kế
Kế hoạch thừa kế là đề tài dành cho tất cả doanh nghiệp đang
tìm kiếm người thừa kế. Ba tuyến đường thể hiện bốn giai đoạn
tiêu biểu cần thiết của quá trình tìm người kế thừa. Bản kế hoạch
thừa kế có các chỉ dẫn về thời điểm mà cần có hỗ trợ của một
nhà cố vấn cũng như một kế hoạch khẩn. Mặt sau của tờ rơi này
ghi chép các lời khuyên và đề nghị rất hữu ích.

Phương hướng & kế hoạch kinh doanh có mục đích
sắp xếp cụ thể quá trình bàn giao điều hành và tài
sản doanh nghiệp.
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Kế hoạch khẩn
Ký hiệu này cho biết là cần có sẵn một kế hoạch
khẩn để doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động
nếu đột xuất vắng mặt các nhân viên quan trọng.

Tư vấn
Ký hiệu này sẽ xuất hiện ở các đề mục phức tạp mà
nên có sự giúp đỡ của một nhà cố vấn chuyên môn.
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Phát triển
doanh nghiệp

Thực hiện & bàn giao là giai đoạn tiến hành các bước
đã kế hoạch sẵn, bàn giao doanh nghiệp cho người
kế thừa và bắt đầu vào một cuộc sống mới.

Bàn giao
Các điểm chốt trên tuyến đường đỏ là rất quan
trọng cho tất cả những ai muốn bàn giao doanh
nghiệp trong vài năm nữa, hoặc muốn biết là mình
đang ở điểm chốt nào của quá trình tìm người kế
thừa.

Thừa kế bắt đầu ngay bây giờ!

Kế thừa trong gia đình
Tuyến đường vàng với các điểm chốt để đánh dấu
cho những giai đoạn mà người kế thừa sẽ phải trải
qua để nối nghiệp gia đình. Trên tuyến đường này
có nhiều điểm nối tượng trưng cho những vấn đề
mà nên kết hợp với thế hệ chủ trước để sắp xếp ổn
thỏa.

Mua lại doanh nghiệp
Tuyến đường xanh chỉ dẫn các bước cần thiết cho
việc mua lại doanh nghiệp. Tuyến đường này dành
riêng đặc biệt cho những ai muốn thành lập một
doanh nghiệp mà không cần phải lập một doanh
nghiệp mới.
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Then chốt để chọn người trong gia đình kế thừa doanh nghiệp là
động cơ làm việc của người kế thừa có phù hợp với suy nghĩ của
bạn hoặc với sự mong muốn của gia đình hay không. Người kế
thừa có đủ trình độ chuyên môn để có thể điều hành tốt doanh
nghiệp hay là cần phải có thêm các khả năng khác? Tất cả người
trong cuộc đều có mục tiêu của riêng mình và đó cũng là các điểm
chốt cần phải lưu ý về sau này.

Bước đầu tiên là nên đánh giá thành thật về khả năng của bản
thân, trước khi quyết định mua lại một doanh nghiệp. Tiếp theo là
liệt kê tất cả đặc điểm của một doanh nghiệp theo ý bạn và bắt đầu
tìm một doanh nghiệp thích hợp. Nếu tìm được một doanh nghiệp
vừa ý, thì hai bên cần có một cuộc nói chuyện cởi mở về các mục
tiêu để tránh bị thất vọng về sau.
Điều quan trọng là phải xem xét cực kỳ thận trọng doanh nghiệp
này để kịp thời phát hiện các rủi ro. Không có ban điều hành hiện
tại, liệu doanh nghiệp sẽ có thể tiếp tục phát triển tốt không?
Trong vấn đề này nên nhất thiết có sự giúp đỡ của một nhà cố vấn.

Kế thừa cũng là một dịp để giải quyết các vấn đề gia đình. Tài sản
phải được phân chia trong gia đình như thế nào? Những ai có thể
là đối tượng để kế thừa? Phải xác định thời điểm kế thừa, đối với
người kế thừa mà tuổi còn trẻ có thể sẽ là sau một vài năm.
Điểm chốt đầu tiên là cân nhắc xem việc bàn giao doanh nghiệp
có hợp lý hay không: Phương cách quản lý mới có thể đem lại
thành công và triển vọng tốt đẹp cho doanh nghiệp trong tương
lai hay không?

Các điểm chốt tiếp theo bao gồm một kế hoạch bàn giao và kế
hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp trong tương lai. Chúng bao
gồm một kế hoạch để bắt đầu làm việc trong doanh nghiệp và
giải quyết các vấn đề pháp lý. Ví dụ như hợp đồng mua và các bảo
hiểm. Các nhà cố vấn chuyên môn sẽ giúp đỡ để soạn thảo các hợp
đồng này. Thời gian chỉ dẫn công việc cho người thừa kế cần được
kế hoạch kỹ lưỡng.

Bước thứ hai là chọn hình thức bàn giao: Chỉ bàn giao việc điều
hành doanh nghiệp hay là bàn giao cả tài sản doanh nghiệp? Chỉ
nên tìm người trong gia đình để bàn giao? Đã có một người thích
hợp để bàn giao doanh nghiệp chưa? Điều quan trọng là những
người trong cuộc phải thảo luận với nhau về mục tiêu của doanh
nghiệp.

Điểm chốt kế tiếp là tiến hành đánh giá doanh nghiệp. Cùng nhau
xác định thời điểm bàn giao. Tổng quá trình bàn giao kéo dài thông
thường là hai đến năm năm. Sau đó là tính toán nhu cầu tài chính
cho sinh hoạt hằng ngày, loại trừ các khoản chi phí doanh nghiệp,
và cho giá mua lại doanh nghiệp. Cho các điểm chốt này, tốt nhất
là nên có sự giúp đỡ của một chuyên gia.

Sau đó là làm một kế hoạch bàn giao. Lúc này thì người chủ trước
nên có một kế hoạch rút lui khỏi doanh nghiệp. Nên làm một công
việc nào đó để không bận tâm đến doanh nghiệp nữa. Một công
việc ngoài phạm vi của doanh nghiệp, ví dụ như làm nhà tư vấn,
cũng là một giải pháp.

Kể cả các vấn đề pháp lý, như làm một hợp đồng mua hoặc sửa đổi
hợp đồng cổ đông, cũng thuộc về phạm vi của một kế hoạch bàn
giao. Có thể nhờ một chuyên gia hoặc văn phòng chuyên môn để
được tư vấn về các vấn đề pháp lý này. Chỉ dẫn công việc cho người
thừa kế để họ quen dần với công việc là mấu chốt để việc bàn giao
thành công.
Làm thế nào để giới thiệu người kế thừa với nhân viên, khách
hàng và đối tác? Để thực hiện việc bàn giao, có thể tổ chức một
buổi tiệc long trọng hoặc bằng hình thức giao chiều khóa tượng
trưng, hay là cùng đi thăm các đối tác. Đến giai đoạn này thì bước
tới quan trọng là xây dựng một cuộc sống tương lai ngoài phạm
vi của doanh nghiệp.

Sau khi xem xét đầy đủ mọi khía cạnh, thì có thể xác định thời
điểm để bàn giao và tính toán nhu cầu tài chính. Các ngân hàng và
chuyên gia cố vấn tài chính sẽ có những giúp đỡ rất hữu ích trong
vấn đề này, ví dụ như họ sẽ đề nghị một chương trình tài trợ thích
hợp.

Nếu việc kế thừa là trong gia đình thì nhu cầu tài chính cũng rất
quan trọng: Các khoản tiền đền bù cho thân nhân hoặc tiền thuế
cần phải được kế hoạch trước.

Đến giai đoạn này thì điều quan trọng là phải lập trước một kế
hoạch hành động trong trường hợp khẩn cấp và phải thường xuyên cập nhật kế hoạch này.

Kế hoạch khẩn
Bất kể tuổi tác, mỗi chủ doanh nghiệp
cần suy nghĩ đến trường hợp đột xuất
ảnh hưởng đến tiến trình hoạt động
của doanh nghiệp và do đó nên thiết
lập các biện pháp dự phòng. Một kế hoạch khẩn cấp sẽ bảo đảm
doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động, kể cả khi thiếu vắng nhiều
nhân viên quan trọng trong một thời gian khá lâu dài.
Các văn bản và thông tin quan trọng được cất giữ chung trong một
cặp sách và phải thường xuyên cập nhật. Một cặp sách với đầy đủ
thông tin và văn bản cho trường hợp khẩn cấp sẽ có thể giúp cho
các thủ tục thừa kế trở nên đơn giản hơn. Các hội đoàn và ngân
hàng có thể cung cấp các bản mẫu và thông tin cần thiết để chuẩn
bị một cặp sách và kế hoạch khẩn cấp.

Tư vấn
Cho các vấn đề thừa kế khác nhau thì
có nhiều nơi khác nhau để giúp đỡ tư
vấn. Ngân hàng nhà có thể giúp đỡ các
vấn đề tài chính và giúp tìm một doanh
nghiệp. Công chứng viên và nhà tư vấn
luật sẽ giúp đỡ trong các việc liên quan
đến hợp đồng, và một nhà tư vấn thuế sẽ
cung cấp các giải pháp tốt nhất về thuế vụ.
Các nhà tư vấn doanh nghiệp cũng như những chuyên gia của hội
đoàn sẽ hỗ trợ trên lĩnh vực kinh tế doanh nghiệp và hướng dẫn
thực hiện các cuộc đàm phán để bàn giao.

Bước tiếp theo là lập kế hoạch để bắt đầu làm việc. Điều trước tiên
nên làm là thu thập kinh nghiệm thực tế ở các doanh nghiệp khác
và tham gia các khóa học bổ túc. Các vấn đề pháp lý cũng cần được
sắp xếp: Phải nhận lảnh các nghĩa vụ nào? Các hợp đồng nào cần
được sửa đổi? Về các vấn đề này, tốt nhất là nên có sự giúp đỡ của
một chuyên gia, càng sớm càng tốt. Tiếp theo là quá trình chỉ dẫn
công việc cho người kế thừa và phải được đánh giá thường xuyên.

Một yếu tố quan trọng để thành công là cách thức giới thiệu người
kế thừa với nhân viên, khách hàng và đối tác. Thông thường sẽ có
một buổi lễ tiệc trân trọng để chúc mừng và giới thiệu người kế
thừa với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác. Bằng cách này thì
việc bàn giao sẽ rất là minh bạch.
Điều hành và tài sản doanh nghiệp đã được bàn giao, và bây giờ
thì thế hệ tiếp theo có thể cống hiến tất cả năng lực để phát triển
doanh nghiệp.

Nhiệm vụ đặc biệt

Đối với các chủ đề mà không được đánh dấu là cần có tư vấn thì có
thể nhờ sự giúp đỡ, ví dụ như của một nhà hòa giải chuyên môn về
doanh nghiệp gia đình.
Tổng quan về các nhà tư vấn và đối tác: www.nachfolgewiki.de, đề
mục “Tìm người kế thừa trên web”

Sau thời gian huấn luyện thì có thể chánh thức giới thiệu người kế
thừa với nhân viên, khách hàng và đối tác. Tiếp theo là chánh thức
tiến hành thay đổi. Bây giờ thì người chủ mới của doanh nghiệp
sẽ tiếp tục việc phát triển doanh nghiệp tiến đến một tương lai với
nhiều thành công tốt đẹp và đồng thời chuẩn bị một kế hoạch tìm
người kế thừa.

Thêm thông tin
(Chỉ bằng tiếng Đức)
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