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Wstęp
Szanowni Państwo, 

zachęcamy do zapoznania się z wynikami niniejszego 
badania KPMG w Polsce, podsumowującego plany 
transakcyjne i rozwojowe polskich przedsiębiorstw. 
W badaniu wzięło udział ponad 100 małych i średnich 
firm, reprezentowanych przez właścicieli i kadrę 
zarządzającą.

Dla nieco ponad połowy małych i średnich 
przedsiębiorstw (56% ankietowanych) podstawowym 
scenariuszem rozwoju jest sukcesja, tj. przekazanie 
biznesu kolejnemu pokoleniu. Jednocześnie 4 na 
10 respondentów wskazało, iż w ramach planu rozwoju 
swojego biznesu rozważa przeprowadzenie transakcji 
M&A, będąc inwestorem lub stroną sprzedającą. Ponad 
10% właścicieli ankietowanych firm przewiduje sprzedaż 
swojego przedsiębiorstwa w najbliższym czasie. 

 W 2018 roku w Polsce zamknięto 353 transakcje 
M&A (zgodnie z danymi Thomson One). W porównaniu 
z poprzednim rokiem, odnotowano wzrost 
liczby transakcji, których przedmiotem były małe 
i średnie przedsiębiorstwa oraz równolegle brak tzw. 
megatransakcji. 

Biorąc pod uwagę statystyki transakcji M&A oraz liczbę 
małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce 
(ponad 70 tys.), można postawić pytanie – dlaczego 
przy tak dużym odsetku polskich przedsiębiorców 
analizujących możliwość sprzedaży firmy, dochodzi 
do względnie niewielu transakcji? Tym bardziej, że silne 
zainteresowanie ze strony inwestorów powinno 
sprzyjać transakcjom fuzji i przejęć. Pozytywny 
sentyment po stronie kupujących potwierdza zarówno 
wysoki odsetek firm zainteresowanych rozwojem 
przez akwizycje (27%) jak również skala kontaktu 
ze strony potencjalnych inwestorów z ankietowanymi 
przedsiębiorstwami (28% respondentów potwierdziło 
taki kontakt w ciągu ostatnich 5 lat).

Jednym z czynników ograniczających liczbę transakcji 
fuzji i przejęć może być fakt, że osiągnięcie sukcesu przy 
sprzedaży przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością 
odpowiedniego przygotowania do tego procesu oraz 
szeregiem wyzwań, w szczególności w kontekście 
określenia wartości spółki (wycena) i efektywnego 
przeprowadzenia procesu sprzedaży, który według 
respondentów powinien zostać zachowany w poufności 
oraz mieć ograniczony wpływ na działalność operacyjną 
spółki.

Ciekawe wnioski płyną z odpowiedzi udzielonych 
na pytanie o dalszych planach przedsiębiorców po 
sprzedaży dotychczasowego biznesu. Z badania wynika, 
iż większość ankietowanych zamierza rozpocząć nową 
działalność biznesową (w analogicznej, zbliżonej lub innej 
branży) lub inwestować środki na rynku kapitałowym 
czy też w nieruchomości. Jedynie co 5. respondent 
rozważa przejście na swego rodzaju emeryturę, tj. brak 
jakiejkolwiek działalności po sprzedaży biznesu. 

Życzymy przyjemniej lektury i mamy nadzieję, 
że niniejsza publikacja dostarczy Państwu wielu 
spostrzeżeń i inspiracji na temat planów transakcyjnych 
polskich przedsiębiorstw.                          
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Najważniejsze wnioski

Myśląc o przyszłości firmy co 2 badany 
rozważa przekazanie firmy 
następnemu pokoleniu. Planując 
sukcesję przedsiębiorcy najchętniej 
oddaliby zarządzanie lub prawa własności 
do przedsiębiorstwa. Niewiele osób 
zakłada przekazanie władzy swoim 
potomkom w postaci strategicznego 
nadzoru.  

Zaledwie co 10 badany wyraża chęć 
podjęcia współpracy z inwestorem 
zewnętrznym w przypadku realizacji 
znaczących inwestycji. Zdecydowanie 
częściej, myśląc o finansowaniu, 
ankietowani przedsiębiorcy wybierają 
zaciągnięcie kredytu lub wykorzystanie 
środków własnych. 

Blisko połowa przedsiębiorców, którzy 
rozważają sprzedaż firmy w ciągu 
najbliższych 3 lat, chce zbyć 
inwestorowi 100% swoich udziałów oraz 
pozostać w spółce przez okres 1-2 lat aby 
wspomóc inwestora w rozwoju firmy. 

Co 3 przedsiębiorca w swoich 
planach uwzględnia rozwój spółki przez 
akwizycje. Wśród najchętniej 
wymienianych przez badanych motywów 
akwizycji pojawiają się dywersyfikacja 
działalności oraz rozwój spółki na rynkach 
zagranicznych.

3 lata

Blisko co 3 badana firma w ciągu 
ostatnich 5 lat była obiektem 
zainteresowania potencjalnych 
inwestorów. Największym wyzwaniem 
dla firmy, będącej potencjalnym celem 
przejęcia, związanym z pozyskaniem 
zewnętrznego inwestora jest określenie 
wartości spółki. Połowa firm niepokoi się 
o utrzymanie w tajemnicy przed 
pracownikami oraz rynkiem treści ustaleń 
z inwestorem, a co trzecia o dostępność 
danych finansowych spółki.
 

Przedsiębiorcy nie mają 
jednoznacznego pomysłu na swoją 
przyszłość po sprzedaży firmy. 
W niemal równym stopniu zakładają, że 
rozpoczną działalność w zbliżonej branży 
lub zainwestują uzyskane środki na rynku 
finansowym lub w nieruchomości. 
Niewielki odsetek zamierza przekazać 
majątek sukcesorom lub zająć się pracą 
w innej branży. 1 na 5 badanych osób nie 
chce podejmować żadnych aktywności 
zawodowych po sprzedaży firmy. 
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Plany rozwojowe firm
Wśród 72 proc. organizacji, które mają możliwość 
przekazania firmy następnemu pokoleniu, najpopularniejszym 
rozwiązaniem dotyczącym przyszłości firmy planowanym 
przez ponad połowę respondentów jest sukcesja jej 
posiadania lub zarządzania nią przez kolejne pokolenia. 

Blisko co trzecia firma rozważa realizację strategii rozwoju 
spółki przez akwizycję. Ponad 10 proc. właścicieli firm 
przewiduje sprzedaż swojego przedsiębiorstwa w najbliższym 
czasie. 

Przekazanie firmy
następnemu pokoleniu

56%

27%

11%

Rozwój spółki 
przez akwizycje

Sprzedaż firmy w ciągu
najbliższych 3 lat

Deklarowane plany rozwojowe firm

6 Sprzedaż, sukcesja, akwizycja



Sukcesja w oczach 
przedsiębiorców
Najpopularniejszym scenariuszem dotyczącym przyszłości 
firmy jest sukcesja jej posiadania lub zarządzania nią przez 
kolejne pokolenia. 

Przekazanie firmy następnemu pokoleniu

56%Tak

18%Nie

4%
Nie

wiem

22%
Nie

dotyczy

Preferowane formy sukcesji firmy zdaniem przedsiębiorców planujących przekazać firmę

Przekazanie zarządzania firmą 
kolejnemu pokoleniu

Przekazanie własności 
firmy następnemu pokoleniu

18%

Przekazanie władzy 
(strategicznego nadzoru) 

nad firmą kolejnemu pokoleniu

8%

Inne

42% 32%

Przejęcie kapitału, 
przekazanie części 
udziałów i zarządzania
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Rozwój firmy 
planowany przez 
przedsiębiorców 
Większość firm  (71 proc.) nie planuje rozwoju spółki 
przez akwizycję i decyduje się na podążanie ścieżką 
rozwoju organicznego. Odmienne  plany posiada 27 proc. 
ankietowanych przedsiębiorców. Za najbardziej atrakcyjne 
formy akwizycji, ankietowani przedsiębiorcy uważają 
dywersyfikację oraz wejście do innego kraju. 

Rozwój spółki przez akwizycję

27%

71%

2%

Tak

Nie

Nie
wiem

Dywersyfikacja

34%

Nie wiem, trudno 
powiedzieć

10%

Żadne

2%

Wejście do innego 
kraju

24%

Konsolidacja sektora, w którym 
spółka prowadzi działalność

19%

Integracja łańcucha 
dostaw

11%

Preferowane formy akwizycji
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Plany sprzedaży 
firmy w oczach 
przedsiębiorców
W najbliższej perspektywie czasowej plany sprzedaży 
firmy zadeklarowało 11 proc. przedsiębiorców. Spośród 
wymienionych form sprzedaży najbardziej atrakcyjną w 
oczach ankietowanych przedsiębiorców jest zbycie firmy 
podmiotowi trzeciemu. Ta opcja jest preferowana głównie 
przez osoby niezwiązane emocjonalnie z przedsiębiorstwem. 
Właściciele zdecydowanie częściej są chętni sprzedać 
firmę członkowi rodziny. Zważywszy, że 27 proc. firm 
planuje realizację akwizycji, obserwujemy ponad dwukrotną 
przewagę popytu nad podażą na rynku M&A, co może mieć 
przełożenie na osiągane wyceny transakcyjne

Preferowane formy sprzedaży firmy

Sprzedaż firmy 
podmiotowi trzeciemu

Sprzedaż firmy innemu 
członkowi rodziny

Wejście na giełdę 
papierów wartościowych

Sprzedaż firmy obecnym 
pracownikom / kadrze zarządzającej

Inne

Nie wiem, trudno 
powiedzieć

Żadne

12%

56%

10%

6%

8%

2%

6%

Ewentualna 
możliwość połączenia 
z innym podmiotem 
w branży, skup akcji 
własnych

3%

86%

11%Tak

Nie

Nie
wiem

Sprzedaż firmy w ciągu najbliższych 3 lat

Dywersyfikacja

34%

Nie wiem, trudno 
powiedzieć

10%

Żadne

2%

Wejście do innego 
kraju

24%

Konsolidacja sektora, w którym 
spółka prowadzi działalność

19%

Integracja łańcucha 
dostaw

11%

Preferowane formy akwizycji
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Atrakcyjność form  
sprzedaży 
w przypadku pozyskania 
potencjonalnego 
inwestora 
Najczęściej wskazywaną formą sprzedaży firmy 
zewnętrznemu inwestorowi jest zbycie mniejszościowego 
pakietu i wspólny rozwój firmy. Opcję tę częściej 
wskazują jednak osoby, które nie planują w najbliższym 
czasie sprzedaży firmy oraz ci, z którymi potencjalny 
inwestor nawiązał kontakt. Osoby planujące sprzedaż 
częściej są zainteresowane sprzedażą 100% udziałów 
lub pakietu większościowego oraz pozostanie pasywnym 
akcjonariuszem. Osoby, które planują rozwijać firmę przez 
akwizycję najchętniej sprzedałyby mniejszościowy pakiet 
pakiet udziałów/akcji inwestorowi.

Sprzedaż mniejszościowego pakietu i rozwijanie 
spółki wspólnie z nowym inwestorem

Sprzedaż 100% udziałów i pozostanie w spółce 
przez okres 1-2 lat (wsparcie)

Sprzedaż 100% udziałów i od razu po sprzedaży 
odejście ze spółki

Sprzedaż większościowego pakietu i pozostanie 
pasywnym udziałowcem/akcjonariuszem

Sprzedaż większościowego pakietu i rozwijanie 
spółki wspólnie z nowym inwestorem

Nie wiem, trudno powiedzieć

38%

22%

17%

6%

4%

13%

Preferowane formy sprzedaży inwestorowi
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Wyzwania związane 
z pozyskaniem 
zewnętrznego 
inwestora
Sprzedaż spółki jest skomplikowanym przedsięwzięciem, które 
sprawia firmom wiele wyzwań. Co druga firma wskazuje na 
trudności związane z określeniem wartości spółki oraz niepokój 
związany z utrzymaniem w tajemnicy przed pracownikami oraz 
rynkiem treści ustaleń z inwestorem. Co trzeci respondent 
wskazuje również na wyzwania związane z ograniczeniem 
wpływu procesu sprzedaży spółki na działalność operacyjną, 
dostępność i jakość szczegółowych danych finansowych 
spółki oraz ustrukturyzowanie transakcji. Zaledwie 14 proc. nie 
wskazała na jakiekolwiek wyzwania wiążące się z pozyskaniem 
zewnętrznego inwestora. 

Sprzedaż mniejszościowego pakietu i rozwijanie 
spółki wspólnie z nowym inwestorem

Sprzedaż 100% udziałów i pozostanie w spółce 
przez okres 1-2 lat (wsparcie)

Sprzedaż 100% udziałów i od razu po sprzedaży 
odejście ze spółki

Sprzedaż większościowego pakietu i pozostanie 
pasywnym udziałowcem/akcjonariuszem

Sprzedaż większościowego pakietu i rozwijanie 
spółki wspólnie z nowym inwestorem

Nie wiem, trudno powiedzieć

38%

22%

17%

6%

4%

13%

Preferowane formy sprzedaży inwestorowi

Największe wyzwania związane 
z pozyskaniem zewnętrznego 
inwestora

Zachowanie prowadzonych rozmów z inwestorami w poufności 
przed pracownikami, konkurencją i kontrahentami

50%

Ograniczenie wpływu procesu sprzedaży spółki na działalność 
operacyjną 

36%

Dostępność i jakość szczegółowych danych finansowych spółki

35%

Ustrukturyzowanie transakcji / zmiana formy prawnej spółki

32%

Żadne z powyższych

14%

Określenie wartości spółki (wycena)

57%

Inne

2%
Integracja kultury firmy z inną firmą, 

znalezienie dobrej oferty na rynku.

28%
firm zadeklarowało 
kontakt ze strony 
potencjalnych 
inwestorów w ciągu 
ostatnich 5 lat
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Planowane działania po sprzedaży firmy
Przedsiębiorcy nie mają jednoznacznego pomysłu na swoją 
przyszłość po sprzedaży firmy. W niemal równym stopniu 
zakładają, że rozpoczną działalność w zbliżonej branży lub 
zainwestują uzyskane środki na rynku kapitałowym lub 
w nieruchomości. Niewielki odsetek zamierza przekazać 
uzyskany ze sprzedaży majątek sukcesorom lub rozpocząć 

działalność w innej branży. Warto zaznaczyć, że co 5 osoba 
nie chce podejmować żadnych aktywności zawodowych 
po sprzedaży firmy. Osoby, które podjęły rozmowy 
z inwestorami lub planują rozwój firmy poprzez akwizycję 
częściej chcą zmienić sektor. 

Preferowane formy działalności 
po ewentualnej sprzedaży firmy

Rozpoczęcie nowej działalności 
w analogicznej lub zbliżonej branży

Zainwestowanie uzyskanych ze sprzedaży 
środków na rynku kapitałowym lub 
w nieruchomości

Przekazanie majątku sukcesorom i nie 
prowadzenie żadnej aktywności biznesowej

Rozpoczęcie nowej działalności w innym 
sektorze rynku

Brak jakiejkolwiek działalności

28%

28%

13%

10%

21%

66% osób po sprzedaży firmy planuje 
rozwijać nową działalność lub 
zainwestować otrzymane środki
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Sposoby 
finansowania 
inwestycji 
Planując znaczące inwestycje przedsiębiorcy najchętniej 
skorzystaliby z finansowania bankowego (np. kredytu) lub 
z własnych środków. Dotacje oraz inne formy finansowania 
są rzadko brane pod uwagę w przypadku potrzeby 
dofinansowania inwestycji. To co wyróżnia osoby planujące 
rozwój firmy lub jej sprzedaż, to większe zainteresowanie 
wsparciem inwestorskim (36 proc. wskazań). Osoby, które 
planują przekazać przedsiębiorstwo kolejnym pokoleniom 
zdecydowanie częściej rozważają kredyt, a ci którzy nie 
planują sukcesji – skorzystanie z własnych zasobów 
finansowych. 

Rozważanie mianowania dyrektora generalnego/ 
prezesa zarządu spoza organizacji

firm rozważa mianowania 
dyrektora generalnego  
spoza organizacji

Warte zauważyć, że firmy, z którymi kontaktowali się 
potencjalni inwestorzy częściej rozważają wprowadzenie 
dyrektora zarządzającego spoza organizacji.

tak nie

Planowana 
sprzedaż firmy

Brak planu 
sprzedaży firmy

36%

95%
64%

5%

11%

Finansowanie dłużne 
(np. kredyt bankowy)

Środki własne

Inne

Preferowane formy finansowania inwestycji

42%

38%

11%

4%

4%

2%

Inwestor 
zewnętrzny

Dotacje

Nie wiem, trudno 
powiedzieć

Mieszane zarówno 
środki własne jak 
i inwestor 
zewnętrzny, rynek 
kapitałowy, 
sprzedaż akcji, 
udziałów.
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Kierownictwo firmy 
spoza organizacji  
Zaledwie co dziesiąta firma rozważa mianowanie dyrektora 
generalnego lub prezesa zarządu, pochodzącego spoza 
organizacji. 

Rozważanie mianowania dyrektora generalnego/ 
prezesa zarządu spoza organizacji

firm rozważa mianowania 
dyrektora generalnego  
spoza organizacji

Warte zauważyć, że firmy, z którymi kontaktowali się 
potencjalni inwestorzy częściej rozważają wprowadzenie 
dyrektora zarządzającego spoza organizacji.

tak nie

Planowana 
sprzedaż firmy

Brak planu 
sprzedaży firmy

36%

95%
64%

5%

11%

Finansowanie dłużne 
(np. kredyt bankowy)

Środki własne

Inne

Preferowane formy finansowania inwestycji

42%

38%

11%

4%

4%

2%

Inwestor 
zewnętrzny

Dotacje

Nie wiem, trudno 
powiedzieć

Mieszane zarówno 
środki własne jak 
i inwestor 
zewnętrzny, rynek 
kapitałowy, 
sprzedaż akcji, 
udziałów.

15Sprzedaż, sukcesja, akwizycja



16 Sprzedaż, sukcesja, akwizycja



Informacje o badaniu 
Badanie na temat przyszłości małych i średnich firm 
w kontekście sprzedaży, sukcesji oraz planowanych 
inwestycji zostało zrealizowane metodą ankiet 
internetowych CAWI wśród 101 małych i średnich firm 
z przychodami powyżej 30 mln złotych, zatrudniających od 
50 do 250 pracowników na terenie całej Polski. Badaniem 
zostali objęci właściciele firm oraz kadra zarządzająca 
najwyższego szczebla posiadająca wiedzę na temat strategii 
przedsiębiorstwa oraz planów dot. zmian własnościowych/
sukcesji, m.in. prezesi i dyrektorzy. Badanie było 
przeprowadzone w lipcu 2019 roku przez firmę Norstat.

Obecność firmy na rynku

71% Powyżej 21 lat

11 - 20 lat

6 - 10 lat

2 - 5 lat

Poniżej roku

18%

4%

5%

1%
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Best practices from leading 
consumer companies

Sprzedaż biznesu. Poradnik 
dla właścicieli firm

Wybrane publikacje KPMG w Polsce  
i na świecie

Zniesienie limitu składek 
ZUS z perspektywy firm 
działających w Polsce

Gotowi na zmiany.  
Technologie podatkowe  
w firmach działających  
w Polsce 

Inside the minds 
of investors

Apetyt na wzrost. Sukcesy 
i wyzwania eksporterów
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Nasze usługi 

Opracowanie strategii 
M&A

Analiza finansowa oraz 
oszacowanie wartości 
transakcji

Analiza due diligence 
(prawna, podatkowa, 
finansowa)

Wsparcie prawne 
w pracowniczych 
aspektach transkacji

Negocjacja warunków 
i zamknięcie transakcji

Koordynowanie prac 
zewnętrznych doradców

Identyfikacja i dotarcie 
do inwestorów lub 
celów przejęcia

Ustalanie struktury 
planowanej transakcji 
oraz optymalizacja jej 
kosztów

Kompleksowa obsługa 
prawna transakcji

Przygotowanie 
projektów dokumentacji 
transakcyjnej

Wsparcie w pozyskaniu 
finansowania albo 
refinansowania 
transakcji

Obsługa podatkowa 
transakcji
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