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Firmy rodzinne są wyjątkowe. Dynamika rodziny, biznesu 
i własności odgrywają znaczącą rolę w podejmowaniu decyzji 
i oferują w miarę upływu czasu zarówno możliwości, jak 
i wyzwania.

Rozwój i trwałość firmy rodzinnej polega na doskonałej 
równowadze pomiędzy potrzebami firmy a oczekiwaniami 
członków rodziny. Zrozumienie interakcji tych różnych funkcji 
ma kluczowe znaczenie w dążeniu do sukcesu.

Eksperci KPMG ds. firm rodzinnych, wykorzystując swoje 
wieloletnie doświadczenie pracy z biznesami rodzinnymi na 
całym świecie, opracowali narzędzie, które pomaga w ustaleniu 
priorytetów w ważnych obszarach i ocenie problemów, 
z którymi mierzą się firmy rodzinne.

Jak to działa?

Nasze narzędzie jest przeznaczone do pomocy firmom 
rodzinnym w ocenie kluczowych możliwości i powszechnie 
identyfikowanych problemów. Poufna ocena obejmuje sześć 
kluczowych obszarów, w tym wzrost, ryzyko, zarządzanie, 
majątek, transformację i ludzi.

Dlaczego warto skorzystać?

Natychmiastowy wgląd: po zakończeniu oceny generowany 
jest raport, który pozwala zobaczyć obszary, które są ważne, 
ale co do których istnieje potrzeba rozwoju, które przełożą 
się na zauważalne zmiany. Dodatkowo raport zawiera analizę 
porównawczą z innymi podobnymi firmami rodzinnymi.

Wspólne opinie: można również zaprosić dodatkowych 
członków rodziny lub interesariuszy spoza rodziny do udzieleniu 
odpowiedzi w badaniu online. Pozwala to na zbudowanie 
jasnego obrazu ogólnej zgodności w całej firmie, identyfikując 
potencjalne luki w komunikacji w rodzinie i firmie.
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Czy to brzmi znajomo?

Brzmi dobrze! 
Co dalej?
Odwiedź stronę: 
https://dynamicsassessment.kpmg.com, 
aby dokonać oceny. 

Zapraszamy do kontaktu 
z zespołem KPMG.

Więcej informacji o badaniu 
i usługach dla firm rodzinnych udzielą: 

Znalezienie równowagi między 
długofalowym wzrostem, 
zrównoważonym rozwojem 
i finansami rodzinnymi jest trudne.

22

Reputacja naszej rodziny jest 
nierozerwalnie związana z rodzinnym 
biznesem.

33

Zastanawiamy się, jak najlepiej 
sfinansować rozwój.44

Granice między byciem rodziną 
a byciem firmą rodzinną są rozmyte.55

Zależy nam na pozyskiwaniu 
najlepszych talentów, ale czasami 
mamy z tym problem.

66

Zależy nam na innowacjach,  
ale nie wiemy, od czego zacząć.11
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