
Początkujący biznes szuka swojej szansy

PRAWO I PIENIĄDZE

Konferencja pod nazwą: Edukacja Młodych Przedsiębiorców, która odbyła się 9 maja w

Centrum Konferencyjnym Dębina w Żywcu była kolejnym przedsięwzięciem organizowanym przez

Stowarzyszenie z myślą o startujących w biznesie koleżankach i kolegach. Tematyka oscylowała wokół

problemów legislacyjnych oraz fnansowych związanych z prowadzeniem własnej działalności

gospodarczej.  

Czy restrukturyzacja przedsiębiorstwa zawsze wiąże się z kłopotami w jego funkcjonowaniu

oraz zwalnianiem pracowników? Otóż, wcale nie,  a często wręcz przeciwnie – przekonywali Marcin

Gąsiorek oraz Mateusz Czakon   z Kancelarii Radców Prawnych Marek Płonka & Partnerzy w Bielsku-

Białej. Restrukturyzację w wielu przypadkach warto przeprowadzić po to, by zdynamizować frmę

organizacyjnie albo chociażby z tego powodu, by uniknąć niekorzystnego opodatkowania. 

Piotr Witek, dyrektor fnansowy Hutchinson Poland i jednocześnie biegły rewident,

zaprezentował zebranym metody wyliczania wartości przedsiębiorstwa, co jest kluczowym zabiegiem

poprzedzającym zarówno nabycie podmiotu gospodarczego, jak też jego ewentualną sprzedaż.

Metod szacowania ceny każdego przedsiębiorstwa jest kilka, przy czym specjaliści biorą pod uwagę

nie tylko standardowe składniki majątkowe, ale również wartości niematerialne i prawne, których

znaczenie dla perspektyw funkcjonowania spółki może być do tego stopnia istotne, że zasadniczo

decyduje o sfnalizowaniu transakcji. 

Mity związane zarówno z rzekomą trudnością, jak i rzekomą łatwością pozyskiwania środków

fnansowych służących rozwojowi frm starał się odczarować Adam Molenda, odpowiedzialny w SPZŻ

za pozyskiwanie funduszy UE. Jak się okazuje, nowy okres programowania: 2014-2020 ma być, z

punktu widzenia metodologii wsparcia kierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

zdecydowanie inny niż mijający, co nie znaczy, że gorszy. Dotychczasowe dotacje ulegną wprawdzie

ograniczeniu na rzecz nisko oprocentowanych pożyczek, ale za to pieniędzy na pomoc rozwojową dla

sektora MMŚP będzie zdecydowanie więcej niż  w mijającym siedmioleciu. 

Tradycyjnie już gościem spotkania był Antoni Szlagor, burmistrz Żywca, który omawiając

trudną sytuację lokalnych przedsiębiorców działających na terenie miasta, obiecał pomoc władz

samorządowych w przeciwdziałaniu  zagrożeniom wynikającym z ekspansji zewnętrznych potentatów

handlowych. 
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