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Wstęp 

Małe podmioty gospodarcze nadal wzbudzają mniejsze zainteresowanie anali-
tyków finansowych i naukowców zajmujących się problematyką wyceny przedsię-
biorstwa. Wynika to głównie z ich mniejszego potencjału kapitałowego, ograniczo-
nej transparentności i dostępności informacji finansowych oraz silnego uzależnienia 
wartości przedsiębiorstwa od osoby (rodziny) właściciela. Ten ostatni czynnik 
w szczególny sposób ma wpływa na wycenę przedsiębiorstwa rodzinnego. Ustalenie 
wartości małego przedsiębiorstwa rodzinnego jest istotne z uwagi na fakt, że znacz-
na część polskich podmiotów rodzinnych wkrótce stanie przed dylematem prze-
kazania przedsiębiorstwa kolejnemu pokoleniu lub sprzedaży przedsiębiorstwa poza 
rodzinę1. Nadal jednak większość z przedsiębiorstw rodzinnych  (70%) jest na 
etapie „myślenia o sukcesji”)2.  

                                                        
1 Niewymuszona sprzedaż małego przedsiębiorstwa zdarza się rzadko i jest raczej 
skutkiem nieprzewidzianych zdarzeń osobistych. Kuczowic J., Wycena małego przedsię-
biorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012, s.50. 
2 Kody wartości. Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych 
w Polsce., PARP, Warszawa 2014, [online] www.kodywartosci.pl, (dostęp:15.01.2014, 
s. 50). W Polsce większość podmiotów z tej grupy nadal prowadzi  pierwsze pokolenie 
właścicieli.  
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Celem artykułu jest prezentacja refleksji autora nad problemem ustalenia 
wartości przedsiębiorstwa rodzinnego ze względu na specyfikę celów strategicznych 
tych podmiotów gospodarczych. Kierują się one nie tylko chęcią zysku czy dąże-
niem do zachowania bezpieczeństwa, ale mają także na celu kształtowanie wartości 
biznesowych, rodzinnych i indywidualnych3. 

1. Pojęcie i źródła luki wartości 

Wartość jest kategorią abstrakcyjną. Zdaniem W. Tatarkiewicza termin 
wartość ma charakter terminu pierwotnego, niedefiniowalnego, wyjaśnianego albo 
przez zastąpienie go innym terminem (np. dobro), albo przez przybliżające jego sens 
omówienie. Wartość, zatem może być: 
– własnością rzeczy lub,  
– rzeczą posiadającą tą własność, 
– może być symbolem tego, co cenne4. 

W jednym z nurtów filozofii (wariabilizm) wartości są zawsze określane w re-
lacji do czegoś lub do kogoś, zmieniają się w przestrzeni i czasie. Takie podejście 
dobrze odpowiada problemowi wartości przedsiębiorstwa rodzinnego, w którym 
prócz zasobów materialnych i niematerialnych istnieje tzw. wartość emocjonalna5, 
która ulega zmianom pod wpływem czynników związanych z przedsiębiorstwem, 
rodziną i osobą właściciela. Powoduje ona, że przy wycenie przedsiębiorstwa ro-
dzinnego powstaje luka wartości, tj. różnica w postrzeganiu wartości podmiotu 
z perspektywy jej wnętrza (przez właścicieli) oraz z perspektywy rynku, otoczenia 
(Rysunek 1). 

Nie można oczywiście stwierdzić, że luka wartości powstaje tylko w przypadku 
przedsiębiorstw rodzinnych. Jest to zjawisko typowe w przypadku porównania war-
tości przedsiębiorstwa z jednej strony ustalonej przez otoczenie (rynek), a z drugiej 
przez jej właścicieli czy zarządzających. Jedną z jej z przyczyn jest asymetria infor-
macji i związaną z nią luka informacyjna, którą można zdefiniować jako różnicę 
między wagą przypisywaną danemu czynnikowi przez użytkowników informacji 
a poziomem zaspokojenia ich potrzeb informacyjnych przez przedsiębiorstwo.  
  

                                                        
3 Więcek – Janka E., Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, 
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, s.245. 
4 www.kulturologia.uw.edu.pl, (dostep: 15.12.2013). 
5 Astrachan J.H., Zellweger T.M., (2008), On the Emotional Value of Owning a Firm, 
“Family Business Review”, [online], htpp//: fbr.sagepub.com, (dostęp: 20 marca 2013, 
s. 350–351); Bjornberg A., Nicholson N., (2012), Emotional Ownership: The Next 
Generation's Relationship With the Family Firm, “Family Business Review, [online], 
htpp//: fbr.sagepub.com, (dostęp: 20 marca 2013, ss. 381- 382). 
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Rysunek.1. Struktura luki wartości w firmach rodzinnych i jej źródła 
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Źródło: opracowanie własne    

Oprócz luki informacyjnej wpływ na lukę wartości w przedsiębiorstwach mają 
także: 

– luka sprawozdawczości (reporting gap) – to różnica miedzy poziomem znacze-
nia przypisywanego danym czynnikom przez przedsiębiorstwo a poziomem 
aktywności w ich raportowaniu, 

– luka jakości (quality gap) jest to różnica między wagą, jaką przedsiębiorstwo 
przypisuje danym czynnikom a poziomem wiarygodności informacji pozyski-
wanych z wewnętrznych systemów, 

– luka zrozumienia (understanding gap) – to różnica między wagą, jaką jed-
nostka i inni użytkownicy przypisują danym czynnikom, 

– luka percepcji (perception gap) – to różnica między poziomem aktywności 
przedsiębiorstwa w raportowaniu czynników a poziomem adekwatności infor-
macji dla interesariuszy6. 

W przypadku przedsiębiorstw rodzinnych należy dodać jeszcze lukę wynika-
jącą z występowania tzw. wartości emocjonalnej. 

Mając świadomość występowania poszczególnych źródeł luki wartości (szcze-
gólnie, jeśli chodzi o dane niefinansowe) instytucje ustanawiające regulacje dotyczą-
ce sprawozdawczości przedsiębiorstw oraz same przedsiębiorstwa starają się je 
zmniejszyć poprzez zwiększanie transparentności, kompletności i jawności sprawoz-
dań finansowych oraz innych sprawozdań z działalności jednostek. 

2. Czynniki wpływające na wartość emocjonalną w przedsiębiorstwach ro-
dzinnych 

Emocje są to silne uczucia wywołane jakąś sytuacją. W literaturze finansowej 
raczej przedstawia się wpływ emocji na podejmowanie decyzji w przedsię-
biorstwach, rzadko bada się emocje poszczególnych interesariuszy w odniesieniu do 

                                                        
6 Mikołajewicz G., (2012), Luka wartości w kontekście sprawozdawczości przed-
siębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 261, 
Wrocław 2012, s. 232 -233. 
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przedsiębiorstwa. Z kolei w literaturze dotyczącej przedsiębiorstw rodzinnych 
kwestia emocji odnoszona jest najczęściej w odniesieniu do rodziny biznesowej, 
a nie do samego podmiotu gospodarczego. Koncepcja wartości emocjonalnej została 
przedstawiona m.in. przez Zellweger’a i Astrachana7. Definiują ją jako różnicę 
pomiędzy ceną minimalną, za jaką właściciele są skłonni sprzedać przedsiębiorstwo 
a wartością finansową i osobistymi korzyściami wynikającymi z kontrolowania 
firmy (Rysunek 2). 

Rysunek 2. Wartość emocjonalna przedsiębiorstwa rodzinnego wg Zellweger’a 
i Astrachan’a. 

Cena minimalna  sprzedaży przedsiębiorstwa wg właścicieli 

Wartość finansowa 

Osobiste korzyści wynikające z kontrolowania firmy 

Wartość emocjonalna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Astrachan J.H., Zellweger T.M., (2008), 
On the Emotional Value of Owning a Firm, “Family Business Review”, [online], 
htpp//: fbr.sagepub.com, (dostęp: 20 marca 2013, s. 350). 

Wartość emocjonalną przedsiębiorstwa rodzinne mają przede wszystkim dla 
właścicieli i ich rodzin, bowiem funkcjonowanie firmy rodzinnej jest ściśle zwią-
zane z decyzjami jednostki o założeniu, prowadzeniu i rozwoju firmy dla kształto-
wania wspólnego dobra rodziny. Najsilniej na wartość emocjonalną mają wpływ 
stosunki panujące w rodzinie8, szczególnie dotyczy to pierwszego założycielskiego 
pokolenia. Dzięki wartościom wniesionym, pielęgnowanym i doskonalonym przez 
założycieli kształtuje się potencjał firmy rodzinnej w osobach ich dzieci i innych 
członków rodziny. Szczególnie ważny w pierwszych latach działania firm według 
badań przeprowadzonych przez Więcek – Janka, jest szacunek dla pracy rodziców 
(87% badanych), alokacja dywidend w rozwój firmy (taktyka oszczędności – 86%), 
uczciwość wobec rodziny i pracowników (84%)9. Dla pokolenia następców przed-
siębiorstwo jest to pewien rodzaj dobra rodzinnego, stworzonego przez rodziców 
(lub wcześniejsze pokolenia), miejsca, z którym ściśle wiąże się historia rodzinny, 
                                                        
7 Astrachan J.H., Zellweger T.M., (2008), On the Emotional Value of Owning a Firm, 
“Family Business Review”, [online], htpp//: fbr.sagepub.com, (dostęp: 20 marca 2013, 
s. 350).  
8 Bjornberg A., Nicholson N., (2012), Emotional Ownership : The Next Generation's 
Relationship With the Family Firm, “Family Business Review, [online], htpp//: 
fbr.sagepub.com, dostęp: 20 marca 2013, s. 386.  
9 Więcek – Janka E., Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, 
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, s. 101. 
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często miejsca, z którym wiążą się wspomnienia z dzieciństwa. Te czynniki mogą 
wpływać pozytywnie bądź negatywnie na wartość przedsiębiorstwa w zależności od 
układu rodzinnego. Pozytywne i silne relacje międzypokoleniowe z pewnością 
zwiększają wartość emocjonalną przedsiębiorstwa rodzinnego w kolejnych poko-
leniach i odwrotnie.  

Duży wpływ na postrzeganie wartości przedsiębiorstwa przez jego właścicieli 
ma również pokolenie, do którego należą. Pokolenie założycieli, inaczej będzie 
postrzegało wartość stworzonego przez siebie podmiotu gospodarczego niż kolejne 
pokolenia. Dotyczy to zarówno jego aktywów materialnych, niematerialnych i war-
tości emocjonalnej. Prawdopodobnie im dalsze pokolenie, tym wycena niematerial-
nych wartości przedsiębiorstwa wynikająca z jego rodzinności będzie coraz mniej-
sza. Wynika to z coraz słabszych więzi rodzina – przedsiębiorstwo oraz z często 
spotykanej utraty jedności własności i zarządzania.  

Wartość emocjonalna przedsiębiorstwa rodzinnego dla pokolenia sukcesorów 
jest także zależna od jego sytuacji rodzinnej i zawodowej. Prawdopodobnie, jeżeli 
podmiot rodzinny nie jest jedynym miejscem rozwoju zawodowego, a tym samym 
jedynym źródłem utrzymania rodziny sukcesora, wartość emocjonalna, jaką reper-
zentuje przedsiębiorstwo rodzinne dla niego jest mniejsza niż w sytuacji odwrotnej. 
Ponadto należy pamiętać, że założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa rodzinnego 
są często spełnieniem pasji, marzeń osoby założyciela, niekoniecznie sukcesora. 
Można spotkać się nawet z twierdzeniem, że warunkiem istotnym pozytywnie 
zrealizowanego procesu sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym są wspólne 
marzenia kolejnych pokoleń. W kontekście wartości emocjonalnej można zatem 
stwierdzić, że bez spełnienia tego warunku dziedziczone są tylko zasoby material-
nych i niematerialne przedsiębiorstw rodzinnych, a nie ich wartość emocjonalna. 

3. Przyczyny powstawania luki wartości w przedsiębiorstwie rodzinnym 
w Polsce 

Obok problemów związanych z ustaleniem wartości zasobów niematerialnych 
każdego przedsiębiorstwa oraz faktem istnienia wartości emocjonalnej w przypadku 
podmiotów rodzinnych mają cechy ilościowe polskiego sektora przedsiębiorstw 
rodzinnych mają istotny wpływ na źródła luki wartości w tych jednostkach gospo-
darczych. Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce należą  głównie do sektora MSP. 
Zgodnie z definicją przyjętą w badaniach PARP firma rodzinna to każdy podmiot 
gospodarczy z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, o dowolnej 
formie prawnej, zarejestrowany i działający w Polsce, w którym: 
– wspólnie pracuje co najmniej dwóch członków rodziny, 
– co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie przed-

siębiorstwem,  
– członkowie rodziny posiadają udziały w przedsiębiorstwie. 

Założono, że z tej grupy podmiotów gospodarczych: 
– wyłączeniu podlegają osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospo-

darczą, nikogo niezatrudniające; 
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– wykluczeniu podlegają przedsiębiorstwa działające w następujących branżach: 
rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo, administracja publiczna, gospo-
darstwa domowe zatrudniające pracowników, organizacje i zespoły ekstery-
torialne; 

– w przypadku osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą 
aktywnie zaangażowanym w prace w przedsiębiorstwie jest co najmniej jedna 
osoba z rodziny pracująca formalnie lub nieformalnie, 

– w przypadku podmiotów działających w innych formach prawnych: 
 rodzina posiada udziały w przedsiębiorstwie, 
 co najmniej jeden członek rodziny ma decydujący wpływ na zarządzanie 

(zarządza bezpośrednio lub przez zatrudnionego menadżera), 
 w firmie pracuje formalnie lub nieformalnie co najmniej dwóch członków 

rodziny 
 rodzina, to jest małżeństwo i inne konfiguracje rodzinne przy założeniu 

pokrewieństwa tworzących je osób, 
 rodzina to nieformalne związki pod warunkiem, że uznają one swój 

związek za rodzinę10. 

Można oszacować je na 36% przedsiębiorstw sektora MMSP, czyli 219 tysięcy 
podmiotów gospodarczych11. Dominują wśród nich mikroprzedsiębiorstwa, z któ-
rych większość znajduje się na etapie rozwoju. Średni wiek polskiej firmy rodzinnej 
wynosi około 19 lat12. Są one w większości własnością pokolenia założycieli (blisko 
90%). Najwięcej z nich działa w następujących sektorach gospodarki: hotele i re-
stauracje, przedsiębiorstwa przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz 
handel hurtowy i detaliczny. Najpopularniejszą formą prawną jest działalność 
gospodarcza osoby fizycznej (81% podmiotów).  

Jedną z głównych trudności przy wycenie małego polskiego przedsiębiorstwa 
(rodzinnego i nierodzinnego), a tym samym przyczyną powstawania luki wartości 
jest ograniczony zakres i jakość informacji o zasobach materialnych i niematerial-
nych tych podmiotów. Należy pamiętać, że duża część przedsiębiorstw sektora MSP 
(90,78%), w tym przedsiębiorstw rodzinnych, w ogóle nie ma obowiązku sporządza-
nia sprawozdania finansowego13, a większość z nich prowadzi ewidencję zdarzeń 

                                                        
10 Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, Kowalewska A. (red), 
PARP, Warszawa 2009, s. 30, 32. 
11 Pamiętać należy, że z badania wyłączono osoby fizyczne prowadzące własną dzia-
łalność gospodarczą nikogo niezatrudniające oraz przedsiębiorstwa działające w bran-
żach: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo, administracja publiczna, gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników, organizacje i zespoły eksterytorialne. Zaliczenie 
do grupy przedsiębiorstw osób fizycznych niezatrudniających pracowników pozwoliłoby 
uznać, że 78% przedsiębiorstw sektora MMSP  w Polsce to firmy rodzinne.  
12 Badania przeprowadzono w roku 2009 i wówczas wiek oszacowano na 14 lat.  
13 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny,  
Warszawa 2014, www.gus.pl, [dostęp dnia:18.01.2014], s. 5. 
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gospodarczych wyłącznie dla celów podatkowych w formie podatkowej księgi przy-
chodów i rozchodów czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (tablica 1). 

Tablica 1. Formy ewidencji gospodarczej w sektorze MSP w Polsce w 2012 roku 

Forma ewidencji gospodarczej Małe i mikro 
przedsiębiorstwa 

Średnie 
przedsiębiorstwa 

Księgi rachunkowe 8,96% 97,84% 

PKPiR 67,26% 2,16% 

Ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych 19,00% - 

Karta podatkowa 4,76% - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie, Działalność przedsiębiorstw niefinanso-
wych w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny,  Warszawa 2014, www.gus.pl, [dostęp 
dnia:18.01.2014], s. 49. 

W takiej sytuacji wartość majątku i kapitałów należy ustalać na podstawie da-
nych z uproszczonych ewidencji gospodarczych, które zawierają bardzo ograniczone 
informacje. Ich zakres opracowano w tablicy 2. Deficyt informacji dotyczy głównie 
danych finansowych o kapitałach tych przedsiębiorstw, w szczególności kapitale 
własnym.  

Tablica 2. Zestawienie informacji dostarczanych przez ewidencję podatkową małych 
przedsiębiorstw 

 Ryczałt ewidencjonowany Księga przychodów i rozchodów 

Zatrudnienie Ilość zatrudnionych, okres 
zatrudnienia 

Ilość zatrudnionych, okres 
zatrudnienia 

Przychody Wartość przychodów 
Przychody z podziałem na 
przychody ze sprzedaży i pozostałe 
przychody 

                                                                                                                                         
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych 
mają zgodnie z Ustawą o rachunkowości m.in.: podmioty gospodarcze działające w for-
mie spółek kapitałowych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
spółki cywilne, spółki jawne  osób fizycznych, których przychody ze sprzedaży i ope-
racji finansowych przekraczają rocznie kwotę  1 200 000 Euro. Ustawa o rachunkowości  
z dnia 29 września 1994 roku, (1994), tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm., art. 2.  
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Koszty - 

Informacja o kosztach z podziałem 
na koszty zakupu, koszty 
reperzentacji i reklamy objęte 
limitem, wynagro-dzenia w 
gotówce i w naturze, inne koszty   

Zapasy Stan zapasów na dzień 
31.12. 

Stan zapasów na dzień 31.12., 
Informacja o zakupach towarów 
handlowych i materiałów  

Należności 
i zobowiązania Brak informacji Brak informacji 

Środki 
pieniężne Brak informacji Brak informacji  

Kapitały 
własne Brak informacji Brak informacji  

Środki trwałe 
i wartości 
niematerialne 
i prawne 

Wartość brutto i netto 
środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, 
amortyzacja, wartość 
posiadanego wyposażenia 

Wartość brutto i netto środków 
trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych, amortyzacja, wartość 
posiadanego wyposażenia 

Wynik 
finansowy Brak informacji 

Na dzień 31.12 ustala się dochód 
lub stratę podatkową, które można 
utożsamiać z zyskiem lub strata14 

Źródło: Martyniuk O., Ograniczenia analizy finansowej w małych przedsię-
biorstwach, w Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, 
pod red. M. Hamrola, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005, s. 98. 

Ograniczenia informacji wynikające z ułomności ewidencji podatkowych pro-
wadzonych przez większość małych i mikro firm rodzinnych powodują powsta-
wanie zarówno luki informacyjnej, jak i luki sprawozdawczości oraz luki percepcji. 
Nawet w przypadku sprawozdań finansowych sporządzanych przez te podmioty 
często ich zakres jest ograniczony do wypełniania tylko pól dotyczących danych 
zbiorczych. W tym przypadku wynika to z faktu, że większość właścicieli małych 
firm rodzinnych nie wykorzystuje danych pochodzących ze sprawozdań finanso-
wych do podejmowania decyzji, traktując ich sporządzanie raczej jako obowiązek 
wynikający z prawa, a ponadto ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość 
sporządzania sprawozdań finansowych w wersji uproszczonej dla mniejszych 
podmiotów. 

                                                        
14 W ciągu roku dochodu ani straty podatkowej nie należy utożsamiać z wynikiem fi-
nansowym, ponieważ mogą one być sztucznie zaniżone lub zawyżone. Wynika to z tego, 
że zakupy towarów, materiałów, surowców w przypadku podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów w całości obciążają koszty w miesiącu zakupu. 
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Z kolei luka zrozumienia w przedsiębiorstwach rodzinnych może być wy-
nikiem innego postrzegania celu działania przedsiębiorstwa przez właścicieli (rodzi-
nę) i pozostałych interesariuszy (np. inwestorów, kredytodawców). Dla właścicieli 
przedsiębiorstwo rodzinne to nie tylko źródło zysków, ale przede wszystkim dobro, 
które ma być przekazane kolejnym pokoleniom. Z tego powodu właściciele przed-
kładają często niezależność finansową przedsiębiorstwa nad jego rentowność 
w przeciwieństwie do pozostałych podmiotów zainteresowanych działalnością da-
nego przedsiębiorstwa, dla których liczą się przede wszystkim przyszłe korzyści 
wynikające z posiadania udziałów (akcji) danego przedsiębiorstwa lub odsetki 
uzyskane od pożyczonego kapitału. 

Zakończenie 

Ustalenie wiarygodnej wartości każdego przedsiębiorstwa jest zadaniem trud-
nym. Dla jego realizacji można zastosować różne metody wyceny znane zarówno 
z literatury z zakresu finansów przedsiębiorstw, jak i praktyki gospodarczej. Rzadko 
jednak można je zastosować w przypadku małych i mikroprzedsiębiorstw, których 
większość w Polsce nie prowadzi ksiąg rachunkowych, a jedynie ewidencję gospo-
darczą na potrzeby podatkowe. Szczególną grupą sektora MMP są przedsiębiorstwa 
rodzinne, w których wartość przedsiębiorstwa stanowią nie tylko jego składniki 
majątkowe (materialne i niematerialne), ale także tzw. wartość emocjonalna, która 
jest istotna jedynie dla właścicieli i nie dotyczy pozostałych podmiotów powią-
zanych z przedsiębiorstwem (np. kredytodawcy). To powoduje, że przy porównaniu 
wartości przedsiębiorstwa rodzinnego ustalonej przez zewnętrznych interesariuszy 
z wartością podawaną przez właścicieli powstaje tzw. luka wartości (rysunek 3).  

Rysunek 3. Luka wartości w firmie rodzinnej. 

Wartość firmy rodzinnej 
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Pracownicy 

Właściciel (rodzina) 

  LUKA WARTOŚCI 

Źródło: opracowanie własne. 
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Jej wielkość ewaluuje w zależności od czynników związanych bardziej z ro-
dziną właścicieli (np.: pokolenie, relacje rodzinne) niż z samym przedsiębiorstwem, 
dlatego jej rzetelny pomiar jest raczej niemożliwy. 
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Streszczenie 

Przedsiębiorstwa sektora MMP stanowią większość polskich podmiotów gospo-
darczych. Pomimo to problem ustalania ich wartości rzadko jest poruszany w lite-
raturze przedmiotu. Szczególną grupą tego sektora są przedsiębiorstwa rodzinne, 
w których system rodziny nakłada się na system przedsiębiorstwa. Powoduje to, że 
wartość przedsiębiorstwa ustalona przez jego właścicieli i innych interesariuszy 
różni się, co powoduje powstanie tzw. luki wartości. Luka wartości w tych przed-
siębiorstwach wynika nie tylko z ich specyficznego strategicznego celu działalności, 
ale także z obowiązków sprawozdawczych i tzw. wartości emocjonalnej. 
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W artykule autor przedstawił czynniki wpływające na lukę wartości w polskich 
przedsiębiorstwach rodzinnych wynikające z ich cech ilościowych, a co się z tym 
wiąże ich obowiązków ewidencji zdarzeń gospodarczych. Ponadto zaprezentowano 
refleksje autora dotyczące wartości emocjonalnej przedsiębiorstwa rodzinnego 
wynikające z osobistych doświadczeń autora. 

Summary 

Micro and small enterprises constitute the majority of Polish business entities. 
Despite that fact,  the problem of their value estimation is rarely discussed in the 
literature. A special group of that sector are family owned companies , in which the 
family system is applied to the enterprise one. This causes that the value of the 
company is determined by its owners and other stakeholders differently. That is the 
reason of the “gap value”. It appears not only because of a specific strategic goals of 
family businesses, but also is connected with the reporting obligations and so called 
“emotional value” . 

In the article the author presents the factors of the “gap value” of the Polish family 
businesses due to their quantitative traits , and what this entails their duties of re-
cording economic events . In addition, the article presents reflections on the “emo-
tional value” of the family business resulting from the personal experience of the 
author. 
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