
Badanie planu połączenia, 
podziału lub przekształcenia

Procesy zachodzące w gospodarce wymagają 
od przedsiębiorstw szybkich reakcji na 
dynamiczne zmiany zachodzące w ich 
otoczeniu. Aby sprostać zmianom rynkowym 
lub zrealizować dodatkowe korzyści pojedyncze 
spółki, a także całe grupy kapitałowe 
niejednokrotnie zastanawiają się nad procesami 
optymalizacyjnymi i restrukturyzacjami. Często 
wiążą się one z połączeniami z innymi spółkami, 
podziałami spółek, ale i zmianami formy prawnej. 
Kodeks Spółek Handlowych wymaga w takich 
przypadkach przygotowania planu połączenia, 

podziału lub przekształcenia wraz z dokumentami 
towarzyszącymi. Przy planowaniu takich 
działań, należy mieć na uwadze potencjalny 
obowiązek poddania takiego planu badaniu 
przez biegłego. Biegły jest wskazywany przez 
sąd na wniosek spółki podlegającej podziałowi 
lub przekształceniu; w przypadku połączenia 
jest to wspólny wniosek wszystkich łączących 
się spółek. Wczesne zaangażowanie biegłego 
w proces weryfikacji planu ogranicza ryzyko 
nieprawidłowości, które mogą się pojawić na 
dalszym etapie procesu.

Wykonanie określonych procedur wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych w celu 
upewnienia się co do prawidłowości i rzetelności planu, w tym:

• weryfikacja czy plan został przygotowany zgodnie z postanowieniami ustawy,

• sprawdzenie czy plan posiada wszystkie wymagane załączniki,

• sprawdzenie czy załączniki do planu zostały sporządzone zgodnie z wymogami Kodeksu
Spółek Handlowych,

• analiza stosunku wymiany udziałów lub akcji w przypadku połączenia i podziału,

• weryfikacja ustalenia wartości udziałów lub akcji wspólników w przypadku przekształcenia.

Wydanie opinii z przeprowadzonego badania. W przypadku badania planu połączenia lub 
podziału w opinii uwzględnione zostanie:

• stwierdzenie czy stosunek wymiany udziałów lub akcji został ustalony należycie,

• wskazanie metod(y) użytych dla określenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz
z oceną zasadności ich zastosowania,

• wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się
spółek/dzielonej spółki.

Badanie planu połączenia, podziału lub przekształcenia

USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE



Korzyści

Spełnienie wymogu 
prawnego wynikającego 

z Kodeksu Spółek 
Handlowych.

Wczesne zaangażowanie 
biegłego rewidenta przyczynia 

się do ograniczenia ryzyka 
związanego z niezatwierdzeniem 

lub opóźnieniem procedury 
zatwierdzenia przez sąd 

rejestrowy podziału, połączenia 
lub przekształcenia spółki.

Do kogo skierowana jest usługa?

Spółki planujące wydzielenie części działalności do odrębnego podmiotu, połączenie z inną jednostką lub zmianę formy 
prawnej. Usługa może okazać się niezbędna w przypadku planowanej restrukturyzacji lub zmiany właściciela w grupie 
kapitałowej. Połączenia i podziały, jak i zmiany formy prawnej są również częstym elementem restrukturyzacji podatkowych.

W czym jeszcze może pomóc KPMG?

• Doradztwo prawne

 – weryfikacja dokumentów towarzyszących planowi pod kątem prawidłowości (projekty uchwał, projekty zmian
w umowie lub statucie spółek),

 – doradztwo przy zapewnieniu spełnienia wymogów dotyczących rejestracji lub wyrejestrowania spółek
nowoutworzonych lub przejętych,

 – weryfikacja prawidłowości ustalenia dopłat w przypadku podziału.

• Usługi doradztwa księgowego

 – analiza możliwych opcji rozliczenia połączenia lub podziału w księgach rachunkowych,

 – analiza wpływu połączenia, podziału lub przekształcenia spółki na jej sytuację majątkową i wyniki.
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