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Avem prima echipă de servicii integrate care abordează nevoile antreprenorilor şi ale afacerilor de familie  
(Private Company Services – PCS) dintr-un Big Four în România. Consultanţii noştri înţeleg atât aspectele legate   
de managementul afacerilor cât şi obiectivele personale şi de business pe termen lung ale antreprenorilor.

Peste 40% dintre clienţii noştri sunt 
antreprenori şi afaceri de familie, de la cele 
mici şi medii gestionate direct de proprietari 
la companii mari conduse de echipe 
specializate de manageri.
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Cu toţii avem nevoie de cineva în care să avem încredere. Echipa noastră dedicată antreprenorilor vă 
ajută să luaţi decizii strategice pentru dezvoltarea afacerilor. În calitate de consilier, vom construi o 
relaţie de încredere pe termen lung şi vom adăuga valoare organizaţiei dumneavoastră.

Un plan pentru viitor

În noul context economic, companiile antreprenoriale se confruntă cu probleme din ce  
în ce mai complexe, dar pot profita şi de oportunităţi importante, care le pot propulsa  
la alt nivel.

Suntem o firmă mare, dar ne-am construit succesul dezvoltând relaţii  
de încredere şi oferind soluţii şi idei personalizate care răspund nevoilor 
fiecărui client, indiferent de dimensiunea companiei sale. Consilieri de încredere  

pe termen lung



Serviciile noastre

Potrivit unui studiu PwC, doar 36% dintre 
afacerile de familie supravieţuiesc transferului 
către a doua generaţie, iar procentul scade abrupt 
la generaţiile următoare: 19% ajung la a treia 
generaţie, 7% la a patra generaţie şi doar 5% la a 
cincea.

Prioritatea noastră este înţelegerea şi abordarea situaţiilor 
specifice afacerii şi particularităţile fiecărui antreprenor 
din trei perspective – afacerea, acţionarii şi familia:

• Avem o preocupare susţinută privind înţelegerea 
problematicii şi aspectelor specifice afacerilor de 
familie: realizăm la nivel global sondajul PwC Family 
Business Survey;

• Avem o experienţă îndelungată de colaborare cu 
antreprenorii şi afacerile de familie la nivel local:  
un procent important (40%) dintre clienţii noştri  
din România sunt antreprenori şi afaceri de familie;

• Folosim expertiza dobândită în consultanţa pentru 
companiile multinaţionale şi o adaptăm pentru a oferi cele 
mai bune soluţii pentru antreprenori şi afacerile de familie.

În acest context, principalele categorii de servicii solicitate  
de clienţii noştri sunt:

 » Întărirea/creşterea gradului de guvernanţă corporativă: 
audit, implementare de sisteme de gestiune financiar-contabilă, 
implementare de sisteme de control intern, optimizarea 
fluxurilor financiare, etc.;

 » Asistenţă în întocmirea şi/sau implementarea planurilor 
de dezvoltare: studii de fezabilitate, planuri de afaceri, 
evaluări, strategii de dezvoltare, tranzacţii;

 » Asistenţă în restructurarea operaţională şi/sau 
financiară: planuri de restructurare financiară şi/sau 
operaţională, independent business review, optimizarea 
juridică/fiscală a grupurilor de companii;

 » Asistenţă pentru realizarea şi implementarea planului  
de succesiune, administrarea averii personale;

 » Asistenţă operaţională curentă: consultanţă fiscală şi 
juridică, consultanţă în afaceri şi management, întocmirea 
dosarelor de preţuri de transfer, etc.

Noi, la PwC, ştim că o afacere de succes este mai mult decât suma tuturor părţilor. O afacere 
de succes înseamnă procese de business aliniate corect şi interese bine echilibrate, care conduc 
la o bună consolidare internă, la eficienţă operaţională şi la un grad mare de profitabilitate.

Sferele de influenţă din cercurile de interese

1. Investitorii externi
2. Managerii externi şi personalul care nu deţin acţiuni
3. Manageri externi şi personalul care deţin acţiuni
4. Acţionari din cadrul familiei care nu lucrează în 
companie
5. Membrii familiei care nu lucrează în cadrul 
companiei şi nici nu sunt acţionari
6. Angajaţii din cadrul familiei care nu sunt acţionari
7. Acţionarii membri ai familiei care şi lucrează în 
companie
8. Liderul de business, acţionarul care deţine controlul

Afacerile de familie sunt adesea descrise ca
un set de trei cercuri de interese

Studiile PwC arată că principala cauză a tensiunii şi 
îngrijorărilor în afacerile de familie este „strategia de 
viitor a afacerii”, urmată de „performanţa membrilor 
familiei implicaţi activ în afacere”. Peste un sfert dintre 
afacerile de familie din sondaj îşi vor schimba 
acţionarii în următorii cinci ani şi peste jumătate 
dintre acestea se aşteaptă să rămână în familie. Cu 
toate acestea, aproape jumătate dintre respondenţi nu 
au un plan de succesiune.

Echipa de servicii pentru antreprenori a PwC a 
intervievat peste 2.378 de acţionari şi manageri de 
afaceri de familie în peste 40 de ţări pentru 

studiul PwC Family Business 
Survey 2014/2015, la care 
România participă pentru a 
doua oară, având un raport 
de ţară distinct. 

Mai multe detalii pe
www.pwc.ro/pcs .
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Mihai Aniţa
Partener
Lider servicii de audit pentru 
antreprenori şi afaceri de familie
+4 021 225 3906
mihai.anita@ro.pwc.com

„La început am fost omul-orchestră, 
apoi am învăţat să fiu doar dirijor.”
Antreprenor din IT
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„Am crescut foarte mult şi business-ul este din ce 
în ce mai greu de gestionat.”
Antreprenor din industria serviciilor de sănătate

„Până la urmă, foarte mult depinde de posibilitatea unei 
companii aflate în dificultate de a găsi un plan viabil la 
timp sau nu: restul este o chestiune de negociere.”
Antreprenor din retail

„Relaţiile nu pot fi furate.”
Antreprenor din industria energetică

„Creşterea celor care îmi vor prelua 
afacerea a fost una dintre cele mai  
bune investiţii.”
Antreprenor din industria alimentară „PwC este mai degrabă un partener, nu doar un consultant.”

Antreprenor din industria farmaceutică

„Cea mai mare dorinţă a mea este să trec compania prin criza economică actuală şi apoi 
să o predau generaţiei următoare.”
Antreprenor din industria metalurgică „E o mare responsabilitate să preiei o afacere de familie 

şi este important să păstrezi o bună înţelegere între 
membrii familiei şi obiectivele de dezvoltare.” 
CEO din industria automatizărilor

„Experienţa m-a învăţat să-mi ascult instinctul, însă 
pentru a lua rapid decizii informate am nevoie de 
rapoarte exacte.”
Antreprenor din industria vinului

„Atunci când creşterea nu mai 
e doar rezultatul expansiunii 
economice, ai nevoie de un 
model de business simplu,  
însă foarte eficient.”
Antreprenor din transporturi


