Przeprowadzanie przeglądów
typu due dilligence

Etapy badania
Niezależnie od branży czy wielkości podmiotu potencjalnego przejęcia spółki
(„Targetu“), due dilligence realizujemy w trzech powiązanych ze sobą etapach,
mających na celu identyfikację kluczowych obszarów ryzyka w działalności
Targetu.

Etap 1: Omówienie celu transakcji i ustalenie optymalnego zakresu badania
Etap 2: Procedury analityczne
Etap 3: Raportowanie
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Etap 1 - Omówienie celu transakcji i ustalenie optymalnego zakresu badania
Cel etapu:








Zrozumienie celu transakcji, w tym motywów strony sprzedającej (o ile to możliwe) oraz kluczowych aktywów wpływających
na cenę z punktu widzenia Inwestora.
Wstępne zrozumienie branży, w której działa Target. Identyfikacja kluczowych ryzyk związanych z działalnością w danym
sektorze.
Dopasowanie zakresu naszych prac do oczekiwań i potrzeb Inwestora w taki sposób, aby pokrywały wszystkie istotne aspekty
działalności oraz istotne ryzyka operacyjne (pełne badanie due dilligence lub tzw. red flag due dilligence).
Zaproponowanie Inwestorowi ustaleń z podmiotem przejmowanym dotyczących organizacji procesu due dilligence mających
na celu zabezpieczenia interesu Inwestora.
Ustalenie technicznych aspektów prac (lokalizacja, forma dostępu do danych i pracowników, etc.).
Przygotowanie listy informacji niezbędnych do przeprowadzenia due dilligence i przekazanie jej Targetowi.
Ustalenie harmonogramu raportowania wyników pracy Inwestorowi.

Kluczowe działania:





Na podstawie informacji dostępnych publicznie na temat spółki identyfikujemy potencjalne ryzyka finansowe, prawne
i podatkowe związane z działalnością Targetu oraz branżą, w której funkcjonuje.
Spotykamy się z przedstawicielami Inwestora oraz pozostałymi doradcami w celu ustalenia w jaki sposób zamierza on
przeprowadzić planowaną transakcję.
Do zespołu projektowego dobieramy osoby z odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą na temat sektora/branży,
w której działa Target.
Bazując na zidentyfikowanych ryzykach dotyczących danej spółki przygotowujemy listę procedur do wykonania
w trakcie badania, tak aby:
 zapewnić, że wszystkie ryzyka specyficzne dla danej branży oraz działalność operacyjna spółki zostaną odpowiednio
zaadresowane,
 wykonane prace pozwolą na dostarczenie informacji oczekiwanych przez Inwestora.
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Etap 2 i 3 - Procedury analityczne | Raportowanie
Cel etapu:





Przeprowadzenie przeglądu due dilligence w biurze Targetu lub za pomocą wirtualnego Data Room.
Raportowanie najważniejszych kwestii – tzw. red flag.
Przygotowanie pełnego raportu due dilligence zawierającego podsumowanie analizy kwestii zidentyfikowanych
w trakcie prac.
Prezentacja raportu Inwestorowi wraz z rekomendacjami mogącymi mieć wpływ na wybór optymalnego scenariusza
transakcji.

Kluczowe działania:
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Analiza dokumentów przygotowanych przez spółkę. Wywiady z kierownictwem spółki lub kluczowymi pracownikami.
Regularny kontakt z przedstawicielami Inwestora w celu informowania o bieżącym statusie prac, przekazania głównych
spostrzeżeń oraz określenia obszarów, które wymagają dalszej analizy.
Podczas projektów due dilligence dzielimy się wnioskami z innymi doradcami Inwestora zaangażowanymi w projekt,
ponieważ uważamy, że współpraca specjalistów z różnych dziedzin zwiększa efektywność due dilligence.

Etap 2 i 3 - Procedury analityczne | Raportowanie
Raport Red Flag – Opcjonalnie:
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Wstępne spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonych procedur due dilligence przekazujemy Inwestorowi w formie
raportu Red Flag.
Raport Red Flag zawiera:
 streszczenie istotnych ryzyk z punktu widzenia planowanej transakcji (w szczególności tzw. „deal breakers“),
 wstępne podsumowanie głównych kwestii,
 identyfikowanie obszarów, które wymagają dalszej analizy.

Etap 2 i 3 - Procedury analityczne | Raportowanie
Streszczenie dla Zarządu:


Streszczenie dla Zarządu (Executive Summary) zawiera w szczególności:
 podsumowanie wyniku podatkowego i głównych kwestii istotnych z punktu widzenia planowanej transakcji,
 zestawienie czynników i ryzyk mogących mieć wpływ na wycenę spółki,
 opis istotnych zdarzeń jednorazowych mających wpływ na wyniki finansowe spółki.

Opisowa część raportu i załączniki:
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Część główna raportu zawiera szczegółowe analizy i opisy dotyczące sytuacji podatkowej czy prawnej spółki.
Stanowi ona uzupełnienie i rozwinięcie głównych kwestii opisanych w części Executive Summary.
Załączniki zawierają dane liczbowe i szczegółowy opis wybranych analiz przeprowadzonych w toku naszych prac.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami!
Agata Nieżychowska

Katarzyna Kopaczewska

Tax Director

Managing Director

E-mail: agata.niezychowska@accace.com

katarzyna.kopaczewska@accace.com

Tel. +48 313 29 50

O Accace
Wywodząca się z Europy Środkowo-Wschodniej firma Accace, oferuje klientom jakość usług na najwyższym poziomie.
Grupę Accace - jedną z wiodących firm outsourcingowych i doradczych w swoim regionie - tworzy ponad 550
profesjonalistów oraz oddziały w 13 krajach.
Obsługujemy ponad 2000 klientów - w tym przede wszystkim spółki międzynarodowe z różnych sektorów, którym
dostarczamy nasze usługi na skalę globalną. Obecnie świadczymy usługi kadrowo-płacowe dla grupy ponad 300
klientów, co daje więcej niż 27 000 rozliczanych płacowo pracowników.
Nasze biura zlokalizowane są w Czechach, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, na Ukrainie,
w Niemczech, w Bośni i Hercegowinie, w Chorwacji, w Macedonii, w Mołdawii, w Serbii i w Słowenii. Pozostałe lokalizacje
w Europie oraz na całym świecie są obsługiwane przez sieć naszych zaufanych partnerów. Więcej informacji o Accace
na stronie www.accace.pl

Skontaktuj się!

