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 PROKURENT: 
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2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

Firma Nord-Consulting Sp. z o.o. istnieje na rynku usług od 1993 roku 

i jest jedną z najdłużej działających firm doradczych na Wybrzeżu. 

Początkowo spółka świadczyła usługi pomocy prawnej przedsiębiorstwom, 

obsługi księgowej oraz wyceny majątku, w szczególności wyceny dla celów 

prywatyzacji. Dotychczas Spółka wykonała ponad 3500 wycen nieruchomości 

wraz z wyceną środków trwałych, 300 ekspertyz i opinii technicznych oraz 

ekonomicznych, 30 pełnych analiz prywatyzacyjnych przedsiębiorstw 

państwowych.  

W realizacji każdego przedsięwzięcia Nord-Consulting Sp. z o.o. skupia 

się przede wszystkim na:  

 ROZUMIENIU KLIENTA BY W PEŁNI USATYSFAKCJONOWAĆ JEGO POTRZEBY  

Z ZAKRESU ZLECONEJ PRACY 

 ZAANGAŻOWANIU W PROJEKT 

 SKUTECZNOŚCI ZLECONYCH OPRACOWAŃ 

 UTRZYMANIU WYSOKICH STANDARDÓW WYKONYWANEJ PRACY 

 WYSOKIEJ JAKOŚCI PRACY WŁASNEJ NAD PROJEKTEM 

Projekty wykonywane przez firmę Nord-Consulting Sp. z o.o. cechuje 

każdorazowo pełne zaangażowanie zespołu dla osiągnięcia zamierzonego celu. 

Dysponowanie wysoko wykwalifikowaną kadrą doświadczonych analityków 

finansowych a także rzeczoznawców majątkowych z uprawnieniami Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa do szacowania nieruchomości oraz 

zaświadczeniami dotyczącymi szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb 

sektora bankowego pozwala na tworzenie wysokiej jakości opracowań. 

Niezaprzeczalnym osiągnięciem firmy jest fakt iż od początku istnienia Spółki 

na rynku, nie zakwestionowano ani jednego opracowania. O jakości naszych 

prac świadczą również rekomendacje naszych – cieszących się społecznym 

zaufaniem i szacunkiem w sferach gospodarczych – Zleceniodawców. 
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W ZAKRESIE USŁUG FIRMA NORD-CONSULTING SP. Z O.O. 

OFERUJE PRZEDE WSZYSTKIM: 

 WYCENY I INWETARYZACJE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

 gruntów 

 budynków i budowli 

 maszyn i urządzeń 

 
 EKSPERTYZY TECHNICZNE 

 ANALIZY EKONOMICZNO – FINANSOWE  

 Opracowania do celów prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacyjnych 

 Weryfikacja dotychczasowych opracowań 

 
 DORADZTWO INWESTYCYJNE 

 Biznes plan 

 Studia wykonalności 

 Pozyskiwanie inwestorów strategicznych 

 
 PROGRAMY NAPRAWCZE FIRM 

 Due diligence ekonomiczne i prawne  

 
 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI  

 OBSŁUGA KSIĘGOWA W PEŁNYM ZAKRESIE 
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3. PORTFOLIO WYBRANYCH 

KLIENTÓW 

 SEKTOR PRYWATNY 

KLIENT PROJEKT 

Automatic System 
Engineering Sp. z o.o. 

wycena przedsiębiorstwa jako całości oraz 
oddzielnie działu zajmującego się produkcją 
towarów na licencji 

Bank PKO S.A. 
wyceny nieruchomości – dla zabezpieczenia 
kredytów bankowych 

Base Promotion Service  

Sp.z o.o. 

wykonanie pisemnej koncepcji przekształcenia 
przedsiębiorstwa, skróconej analizy stanu  
ekonomiczno – finansowego i organizacyjno – 
prawnego, biznes planu oraz wyceny 
przedsiębiorstwa Base Promotion Service  
i Base Metal Production i odrębnie ich oddziałów 

Breva Sp. z o.o. oszacowanie kosztów demontażu Farmy Wiatrowej 

Centralne Towarzystwo 
Leasingowe S.A. 

wycena majątku dla celów leasingu 

EGZA Sp. z o.o. ekspertyza dotycząca stanu technicznego budynku 

Elektrownia CCGT 
Gdańsk Sp. z o.o. 

wycena projektu inwestycyjnego 

Elektrownia CCGT 
Grudziądz Sp. z o.o. 

wyceny nieruchomości gruntowych 

Energa S.A. 
wycena nieruchomości zabudowanych oraz 
środków trwałych 

Energa Invest S.A. 

wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych  
i niezabudowanych, ekspertyza dot. wysokości 
stawek czynszów dzierżawnych, projekt kosztowy 
realizacji zadania, inwentaryzacja drzewostanu, 
projekt robót hydrogeologicznych oraz wyceny 
projektów inwestycyjnych realizowanych przez 
Energa Invest SA  

Energa Wytwarzanie 
wycena projektu inwestycyjnego realizowanego 
przez Energa Wytwarzanie, wycena masztu 
pomiarowego 
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Finn Well Investment  
Sp. z o.o. 

wycena składników majątku pod kredyt 
inwestycyjny 

Gdańsk Shipyard Group  
Sp. z o.o. 

wycena środków trwałych oraz nieruchomości 
gruntowych wraz z zabudową 

Geopartner Sp. z o.o. S. k. określenie wartości rynkowej środków trwałych 

Inofama S.A. 
analiza prawna i ekonomiczna oraz  wycena 
wartości spółek „córek” 

Mango Telezakupy  
Sp. z o.o. 

wycena znaku towarowego jednej z najbardziej 
znanych detalicznej sieci wysyłkowej oraz 
wykonanie biznes planu 

Nauta Waterfront Północ 
Sp. z o.o. 

Nauta Waterfront  

Południe Sp. z o.o. 

wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych 
wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu  

OM Investment   
Sp. z o.o. 

wycena nieruchomości przedsiębiorstwa „Elwro” 
Wrocław dla celów prywatyzacji, opracowanie 
nowej struktury po restrukturyzacji 

Perfect Sp. J. 

wycena sieci dystrybucji (agentów oraz agencji 
współpracujących) oraz ruchomych składników 
majątku trwałego w celu wniesienia ich aportem do 
spółki akcyjnej 

PKS Gdańsk-Oliwa  
Sp. z o.o. 

wycena nieruchomości zabudowanych oraz bazy 
transportowo-remontowej 

Przedsiębiorstwo 
Automatyki i 
Telekomunikacji Sp. z o.o. 

wykonanie testu prywatnego wierzyciela w oparciu 
o wykonaną restrukturyzację 

Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych  

POL-AQUA S.A. 

wycena wartości środków trwałych oraz ustalenie 
okresu użytkowania tych środków 

Przedsiębiorstwo Robót 
Sanitarno-Porządkowych 
„SANIPOR” Sp. z o.o. 

wycena wartości składników majątkowych, 
oszacowanie wartości składników niematerialnych, 
wykonanie restrukturyzacji spółki, usługi doradczo 
– konsultingowe związane z restrukturyzacją 

Remontowa Shipbuilding 
S.A. oraz Stocznia Gdynia 
S.A. 

wyceny środków trwałych, nieruchomości 
przemysłowych oraz weryfikacja wyceny 
użytkowania wieczystego terenów – dla 
zabezpieczenia kredytów bankowych, wycena 
nieruchomości gruntowych  
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Stadtwerke Leipzig 
GmbH, Niemcy 

reprezentowanie interesów inwestora w toku 
prywatyzacji GPEC Spółki Akcyjnej w Gdańsku – 
transakcja nagłośniona medialnie jako jedna  
z największych transakcji prywatyzacyjnych na 
Wybrzeżu (w tym wyceny środków trwałych) 

Stocznia Gdańsk S.A. wycena  składników majątkowych 

Stocznia Remontowa 
NAUTA S.A. 

wyceny środków trwałych, niematerialnych 
składników majątku oraz nieruchomości 
gruntowych 

Synergia 99 Sp. z o.o. 

wyceny środków trwałych oraz nieruchomości 
gruntowych, opinia techniczna dot. składników 
majątkowych celem określenia ich statusu  
w prawie rzeczowym  

Trefl S.A. wyceny nieruchomości zabudowanych 

Wilbo S.A. 
wykonanie biznes planu oraz wycena majątku 
nabywanego Przedsiębiorstwa Połowowego 
„Szkuner” Władysławowo dla celów transakcyjnych 

 
 
 

 SEKTOR PUBLICZNY 

KLIENT PROJEKT 

Agencja Nieruchomości 
Rolnych 
/dawna AWRSP/ 

długoletnia współpraca w zakresie wycen 
nieruchomości rolnych dla celów organizacji 
przetargów 

Akademia Marynarki 
Wojennej 

wycena nieruchomości pod dotacje unijne, wycena 
prawa dzierżawy gruntu 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

wycena nieruchomości zabudowanych 

Biuro Inwestycji Euro 
Gdańsk 2012 Sp. z o.o. 

opinia techniczna dotycząca stadionu PGE Arena  
w Gdańsku 

Euromedicus Sp. z o.o. wycena działek zabudowanych 

Gdańskie Inwestycje 
Komunalne Sp. z o.o. 

wycena nieruchomości w związku z realizacją 
przedsięwzięcia Euro 2012 

Lokatorsko Własnościowa 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Morena” 

wycena praw wieczystego użytkowania 
nieruchomości zabudowanych, wycena lokali 
mieszkalnych 
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Międzynarodowe Targi 
Gdańskie S.A. 

wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, 
wyceny składników majątkowych oraz ekspertyzy 
techniczne sprzętu 

Ministerstwo Skarbu  
Państwa  
Delegatura w Gdańsku 

wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych 
oraz ruchomych składników majątkowych 

Okręgowe 
Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej  
Sp. z o.o. 

wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych 
oraz środków trwałych (sieci ciepłowniczych) 

Polskie Koleje 
Państwowe S.A. 

wycena ruchomych składników majątku 

Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna  
Sp. z o.o. 

wyceny nieruchomości przemysłowych dla potrzeb 
inwestorów, wyceny nieruchomości gruntowych 
zabudowanych i niezabudowanych oraz 
niematerialnych składników majątku 

Pomorski Urząd 
Wojewódzki  

w Gdańsku 

analiza finansowa oraz m.in. wycena 
przedsiębiorstw: PKS Starogard Gdański, MORS 
Gdynia oraz Hydroster dla celów prywatyzacji 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Suchanino 

wykonanie biznes planu dla potrzeb kredytu 
inwestycyjnego 

Spółdzielnia Pracy 
Mechaników 
Samochodowych  
Auto-Remont 

usługa pośrednictwa sprzedaży 

Uniwersytet Gdański wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych 

Urząd Miasta Sopot 
określenie stawki czynszu obiektu dzierżawnego 
dla „Ergo Arena” 

Zakład Energetyki 
Cieplnej KOSPEC 

wykonanie audytu finansowego zakładu 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdańsk S.A. 

analiza struktury grupy kapitałowej – audyt 
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4. DYPLOMY I REFERENCJE 

 Dyplom nadania przez Ministra Gospodarki  

„Odznaki Honorowej za Zasługi  dla Rozwoju 

Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” 

 Energa Invest S.A. 

 Stocznia Remontowa Nauta S.A. 

 Remontowa Shipbuilding S.A. 

 Uniwersytet Gdański 

 Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. 

 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna  

Sp. z o.o. 

 Akademia Marynarki Wojennej 

 Synergia 99 Sp. z o.o. 

 OPEC Sp. z o.o. 
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