
U progu 
rewolucji

Jak ograniczyć ryzyko i wykorzystać 
możliwości biznesowe na zmieniającym się 
rynku nieruchomości?

Eksperci KPMG kompleksowo pomagają 
identyfikować i wykorzystywać szanse 
biznesowe.

Usługi Zespołu doradztwa i wycen dla sektora nieruchomości

 Ostatnie lata pokazały, że rynek nieruchomości 
jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi 
gospodarki. W Polsce to wciąż rynek stosunkowo młody, 
a przez to otwarty na zmiany, które sukcesywnie stają 
się jego cechą charakterystyczną. 

Trendy, które będą kształtować rynek w najbliższych 
latach, takie jak np. wykorzystanie sztucznej inteligencji 
czy transakcje on-line mogą stanowić szanse, ale 
mogą też okazać się pułapkami, czyhającymi na 
uczestników rynków. W takich warunkach warto mieć 
zaufanych doradców, których wiedza i doświadczenie 
pomogą nawigować w zmieniających się warunkach.

Wyceny nieruchomości

Studia opłacalności (feasibility studies)

Doradztwo w zakresie zarządzania 
aktywami (asset management)

Komercyjne due diligence 
nieruchomości

Analizy najkorzystniejszego sposobu 
wykorzystania nieruchomości

Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami 

Analizy obszaru oddziaływania 
(catchment area analyses)

Badania rynku nieruchomości

Wyzwanie

Rozwiązanie
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Wyceny nieruchomości

Studia opłacalności (feasibility studies) Analizy obszaru oddziaływania  
(catchment area analyses)

Komercyjne due diligence nieruchomości

Doradztwo w zakresie zarządzania 
aktywami (asset management)

Analizy najkorzystniejszego sposobu 
wykorzystania nieruchomości

Badania rynku nieruchomości

• Oszacowanie wartości rynkowej, godziwej bądź 
odtworzeniowej.

• W szczególnych przypadkach ujęcie dodatkowych 
potencjałów „drzemiących” w nieruchomości, 
np. jej wartości synergistycznej czy przyszłych 
możliwości wykorzystania nieruchomości.

• Dostosowane do unikalnych potrzeb danego 
klienta oszacowanie opłacalności inwestycji 
w ulepszenie nieruchomości np. poprzez jej 
zabudowę, rozbudowę, modernizację itp. 

• Analiza potencjalnego zasięgu oddziaływania 
obiektu handlowego oraz dostępnej w tym obszarze 
siły nabywczej

• Uwzględnia oddziaływania obiektów konkurencyjnych 
i może stanowić część biznesplanów.

• Kompleksowe badanie komercyjnych 
aspektów funkcjonowania nieruchomości, 
w tym w szczególności stabilności cash flow oraz 
potencjalnego ryzyka pozyskiwania dochodów 
z nieruchomości w przyszłości. 

• Możliwa identyfikacja ryzyk prawnych (np. 
reprywatyzacja) lub technicznych (np. poważne 
wady strukturalne).

• Doradztwo w zakresie zarządzania aktywami 
nieruchomościowymi zarówno w formie 
zarządzania bieżącego, jak i analiz przed 
nabyciem nieruchomości. Może mieć na celu 
ochronę lub maksymalizację wartości nieruchomości.

• Określenie sposobu wykorzystania 
nieruchomości, który spełnia kryteria 
wykonalności fizycznej, dopuszczalności prawnej, 
uzasadnienia rynkowego, opłacalności finansowej, 
a który jednocześnie generuje najwyższą możliwą 
wartość nieruchomości.

Dla kogo? » Banki, fundusze inwestycyjne, deweloperzy Dla kogo? » Banki, fundusze inwestycyjne, deweloperzy

Dla kogo? » Wszystkie grupy klientów

Dla kogo? » Deweloperzy nieruchomości  
handlowych, banki, fundusze inwestycyjne

Dla kogo? » Banki, fundusze inwestycyjne, deweloperzy

Dla kogo? » Fundusze inwestycyjne i inne grupy inwestorów

Dla kogo? » Fundusze inwestycyjne i inne grupy inwestorów

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

• Pomoc w znalezieniu odpowiedniego 
kontrahenta, negocjacjach i formalnościach 
związanych z transakcją. Dzięki rozległej sieci 
kontaktów krajowych i międzynarodowych KPMG 
może zaproponować swoim klientom usługę 
pośrednictwa, łącząc strony przyszłej transakcji, 
zanim jeszcze nieruchomość trafi na rynek.

• Możliwość uzupełnienia o inne usługi, jak np. 
identyfikacja optymalnego sposobu wykorzystania 
nabywanej nieruchomości, czy zarządzania nowymi 
aktywami.
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