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Tabela 4.2. Przegląd analityczny 
(kontynuacji działalności)

Rok

poprzedni badany

Wartość aktywow

Zobowiazania ogolem

Zobowiązania krótkoterminowe

Majątek obrotowy

Zapasy

Wynik finansowy netto

Przychody ze sprzedaży

Stopa zadłużenie (zobowiazania ogolem / wartość aktywow)

Zobowiązania przewyższają aktywa lub bieżące zobowiązania przekraczają aktywa obrotowe

Jednostka negocjuje restrukturyzację kredytów

Jednostka ma znaczące zapadłe pożyczki bądź potrzebuje refinansowania

Wskaznik płynności finansowej I (majątek obrotowy/zob. krótkoterminowe)

Wskaznik płynności finansowej II (majątek obrotowy-zapasy/zob. krótkoterminowe)

Jednostka ma prognozę przepływów pieniężnych lub inaczej dokumentuje zdolność do kontynuacji działalności

Dane wykorzystane do przygotowania oraz założeń leżących u podstaw prognozy/budżetu są wiarygodne

Problemy z płynnością (nie wywiązywanie się z zobowiązań)

Straty, które zagrażają dalszemu funkcjonowaniu

Znacząca sprzedaż środków trwałych lub innych skladnikow majatku

Odmowa standardowych warunków kredytu kupieckiego (ograniczenie)

Utrata kluczowych przedstawicieli kadry zarządzającej lub pracowników

Spory prawne prowadzący do potencjalnie trudnych do spłacenia roszczeń

Rentowność sprzedaży netto (wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży)

Zmiany rynkowe lub technologiczne wplywajace na rentowność

Uzależnienie od kilku produktów przy załamaniu rynku

Utrata kluczowych dostawców, klientów

Wniosek:
Brak wystarczających i odpowiednich 

dowodów badania dotyczacych 
kontynuacji działalności

Istnieje istotna niepewność co do zdol-
ności jednostki do kontynuacji 

działalności

Biegły potwierdza zasadność 
przyjętego przez kierownictwo 

założenia kontynuacji działalności

Nazwa badanej jednostki Rok badany

Wykonał Data

Wyczyść wszystkie dane

http://www.grzegorzbondos.com
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