
Wyzwanie
Jak ocenić poprawność 
otrzymywanych wycen 
nieruchomości i zbudować 
wiarygodność w oczach 
inwestorów/regulatorów 
rynku?

Rozwiązanie
Eksperci KPMG zapewniają 
profesjonalną i niezależną 
weryfikację rzetelności 
zewnętrznych wycen 
otrzymywanych przez 
klienta.

Minimalizacja ryzyka przeoczenia 
błędów w wycenach, które zostają 
zweryfikowane przez niezależnych 
i doświadczonych ekspertów wyceny 
nieruchomości o rozpoznawalnych 
na świecie kwalifikacjach zawodowych 
oraz praktycznym doświadczeniu 
w wycenie nieruchomości.

Zwięzłe podsumowanie z wnioskami 
z każdorazowej weryfikacji wycen, 
wskazaniem obszarów ryzyka, 
zasadności zlecenia dodatkowej wyceny, 
rekomendacjami na przyszłość itp.

Uwolnienie zasobów, które 
mogą w pełni poświęcić się 
biznesowi.

Oszczędność czasu na sprawy 
administracyjne, pilnowanie terminów 
sporządzenia wycen, korespondencję 
z firmą wyceniającą, itp.

Wiarygodność w oczach kontrahentów, 
regulatorów i innych podmiotów 
obecnych na rynku dzięki podniesieniu 
standardów jakościowych oraz 
wprowadzeniu niezależności opinii 
trzeciej profesjonalnej strony procesu 
wyceny.

Większa transparentność inwestycji, 
eliminująca podejrzenia o zniekształcenie 
wyników wycen ze względu na relacje 
klient – firma wyceniająca.
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 KPMG zapewnia klientom pełne wsparcie przy 
weryfikacji wycen nieruchomośći, dzieki czemu mogą 
zapewnić większą transparentność inwestycji i skupić 
się na rozwoju biznesu.

Skomponowanie atrakcyjnego, dobrze zdywersyfikowanego 
portfela nieruchomości jest nie lada sztuką. Wyzwanie 
stanowią zwłaszcza nieruchomości komercyjne, dla których 
każda transakcja nabycia wymaga dogłębnych analiz wielu 
aspektów ich funkcjonowania, aby zminimalizować ryzyko 
podjęcia błędnej decyzji inwestycyjnej. 

Okresowe monitorowanie wartości posiadanych 
nieruchomości jest niezbędnym narzędziem do oceny 
trafności inwestycji. Jest to jednocześnie skomplikowany 
proces, wymagający specjalistycznej wiedzy. Eksperci KPMG 
przeprowadzają weryfikację otrzymywanych wycen, 
pozwalając naszym klientom skupić się na poszukiwaniu 
nowych celów inwestycyjnych.
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Dysponujemy zespołem ekspertów 
posiadających praktyczne 
doświadczenie w wycenie 
nieruchomości oraz legitymujących 
się zarówno polskimi, jak 
i rozpoznawalnymi międzynarodowo 
kwalifikacjami w zakresie wyceny 
nieruchomości, w tym REV – 
Recognised European Valuer, 
oraz RICS Chartered Valuation 
Surveyor.

Przeanalizowaliśmy setki 
wycen dużych nieruchomości, 
dzięki czemu mamy bardzo duże 
doświadczenie i znajomość 
bieżących warunków rynkowych 
w tym zakresie.

Jesteśmy aktywni w wiodących 
organizacjach zawodowych 
związanych z wyceną nieruchomości, 
jak Europejska Grupa Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych 
(TEGOVA) oraz Królewski Instytut 
Rzeczoznawców Dyplomowanych 
(RICS), współtworzymy standardy 
zawodowe oraz egzaminujemy 
kandydatów do zawodu.

Stawiamy na elastyczność i szczegółowy zakres prac dostosujemy do potrzeb klienta. Standardowo usługa zarządzania 
procesem wyceny nieruchomości obejmuje:

ocenę zasadności wybranej metodyki wyceny;

krytyczną ocenę założeń do wyceny pod kątem 
aktualnej sytuacji rynkowej;

zarządzanie procesem odbioru wycen  
i konsultacje z rzeczoznawcami sporządzającymi 
wyceny, z zachowaniem ustalonych z klientem 
terminów zakończenia procesu.

sprawdzenie poprawności sposobu sporządzenia 
wycen;

sprawdzenie zgodności z wymogami prawa;

sprawdzenie zgodności z wymogami standardów 
zawodowych (np. PKZW, EVS, IVS, RICS Red Book);

sprawdzenie zgodności z wytycznymi klienta;
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