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ZŁOŻONE ASPEKTY 
WYCENY ZMIENIAMY 
NA RYNKOWE SZANSE



Profesjonalna wycena dokonywana jest przy:

ustaleniu wartości dla potrzeb negocjacyjnych transakcji 
kapitałowych;
ustaleniu wartości dla potrzeb zmian struktury 
właścicielskiej;
ustaleniu wartości dla potrzeb bilansowych;
ustaleniu wartości dla potrzeb podatkowych;
ustaleniu wartości dla potrzeb zarządzania wartością 
przedsiębiorstw (Value Based Management);
weryfikacji wartości np. na potrzeby banków;
ustaleniu wartości w sytuacjach spornych między 
właścicielami;
ustaleniu rynkowej wartości aktywów stanowiących 
przedmiot zabezpieczenia;
ustalaniu rynkowej wartości aktywów na potrzeby FIZAN.

Nasza specjalizacja obejmuje: 

wyceny przedsiębiorstw (w tym udziałów, akcji, wkładów 
niepieniężnych);
wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
wyceny wartości niematerialnych i prawnych (np. znak 
towarowy, marka);
weryfikację wycen sporządzonych przez inne podmioty;
wyceny instrumentów finansowych;
wyceny programów opcyjnych;
wyceny zabezpieczeń pod emisję obligacji;
wyceny na potrzeby sporów w postępowaniach sądowych 
prowadzonych przed sądami powszechnymi, 
gospodarczymi oraz arbitrażowymi;
alokację ceny nabycia po przejęciach (Purchase Price 
Allocation);
Fairness Opinion;
testy na utratę wartości zgodnie z MSR 36 oraz KSR 4.

Jesteśmy ekspertami 
w przeprowadzaniu wycen
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Nasze wyceny 
charakteryzuje wiarygodne, 
precyzyjne i rzetelne 
ustalenie wartości



Modelowanie biznesowe i finansowe

Przygotowywane przez nas modele skutecznie wspierają 
w podejmowaniu bieżących i przyszłych decyzji biznesowych. 

Prognozowane i prezentowane w naszych opracowaniach 
dynamiczne scenariusze pozwalają przewidzieć różne sytuacje 
biznesowe, wcześnie zidentyfikować potencjalne ryzyka oraz 
dają możliwość podjęcia szybkich i adekwatnych działań 
usprawniających lub zapobiegawczych. 

Opracowujemy:

narzędzia analityczne (modele finansowe) usprawniające 
wybrane procesy (np. budżetowania, raportowania, 
zachowania płynności finansowej);
biznesplany oraz strategie dla prowadzonej działalności;
projekcje finansowe;
niezależny przegląd biznesowy prowadzonej działalności 
– Independent Business Review;
wszelkie inne specjalistyczne analizy eksperckie 
wymagane w konkretnej sytuacji.



Bartosz MIŁASZEWSKI – Managing Partner
 
Bartosz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończył 
studia na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Posiada tytuł doradcy 
podatkowego (nr uprawnień: 11251). 

Z RSM Poland związany od 2001 roku. W 2002 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu. 
Rozwinął firmę z kilkuosobowego podmiotu świadczącego usługi prawno-podatkowe 
do zespołu kilkuset osób, oferującego szeroki wachlarz usług audytorskich oraz 
doradczych. Bartosz działa aktywnie w sieci RSM International, uczestnicząc i kierując 
pracami Grupy Central and Eastern Europe, a od 2018 roku jest członkiem European 
Leadership Team, który wspiera pracę firm członkowskich RSM w Europie.

Bartosz jest ekspertem w zakresie M&A i doradztwa transakcyjnego zarówno 
w transakcjach krajowych, jak i międzynarodowych. Prowadzi projekty jako kluczowy 
doradca, reprezentując zazwyczaj stronę kupującą. Wspiera Klientów w negocjacjach 
i strukturyzacji transakcji. Jest doświadczonym managerem oraz doradcą w zakresie 
M&A, wycen przedsiębiorstw i projektów due dilligence.  Biegle posługuje się językiem 
angielskim.

E: bartosz.milaszewski@rsmpoland.pl
T: +48 600 913 080

Krzysztof CIESIELSKI – M&A and Corporate Advisory Director

Krzysztof jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada tytuł MBA oraz certyfikat 
FMVA™ (Financial Modeling & Valuation Analyst) przyznawany przez kanadyjski 
Corporate Finance Institute. 

Z RSM Poland związany od 2020 roku, gdzie zarządza działem M&A and Corporate 
Advisory.

Doświadczenie w obszarze doradztwa corporate finance zdobywał od 2006 roku, 
pracując m.in. w BDO Polska, PKF Polska, czy TPA Poland (Baker Tilly International). 
Pełnił także funkcję Partnera Zarządzającego w prywatnym butiku corporate finance.

Uczestniczył i kierował licznym projektami w zakresie corporate finance, w tym M&A, 
pozyskiwania finansowania, IPO, opracowywania biznesplanów i prognoz finansowych, 
wyceny przedsiębiorstw, wyceny wartości niematerialnych, Fairness opinion, testów 
na utratę wartości przeprowadzanych zgodnie z MSR 36 oraz KSR 4. Był członkiem 
zespołów przeprowadzających badania due diligence, audyty do spraw szczególnych, 
jak również badania sprawozdań finansowych. Brał udział w opracowywaniu różnego 
rodzaju opinii i ekspertyz finansowych, w tym również na potrzeby postępowań 
prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Prowadził także wykłady 
na wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach. Jest autorem publikacji prasowych.

E: krzysztof.ciesielski@rsmpoland.pl
T: +48 531 942 324
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