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(1996)
Ocena
prawna
i
techniczno
–
ekonomiczna
działalności
inwestycyjnej
Międzynarodowych Targów Szczecińskich Sp. z o.o. Szczecin.
(1997) Ocena marketingowa zakładów produkujących beton towarowy na terenie
woj. szczecińskiego.
(1997-2001) Ocena (dla Banku finansującego) procesu inwestycyjnego i finansowania
terminalu paliwowego „PORTA PETROL” w Świnoujściu (rozliczenia rzeczowo-finansowe,
zestawienia kosztów w układzie rodzajowym, kredyty bankowe, analizy SWOT, analizy
opłacalności inwestowania – NPV i IRR, badania i ocena działalności handlowej paliwami,
kwartalne raporty techniczno – ekonomiczne).
(1998) Ocena procesu inwestycyjnego i ryzyka inwestycyjnego zespołu mieszkaniowo –
apartamentowego SM „Reda” Międzyzdroje.
(1998) Ocena efektywności działania 54 przedsiębiorstw podległych Wojewodzie
Szczecińskiemu, w oparciu o ekonomiczną wartość dodaną (EVA), z wyceną metodami
majątkowymi i dochodowymi, oraz analizy wskaźnikowe i strategiczne, wraz z klasyfikacją
metodą Altmana.
(1998-2001) Ocena procesu inwestycyjnego i analizy opłacalności inwestowania dla inwestycji
polegającej na budowie budynku bankowo – biurowego klasy „A” w Warszawie (badania oraz
ocena tendencji i prognozy dla rynku nieruchomości biurowych, analizy SWOT, ocena
możliwości generowania przychodów z czynszu, prognozy kosztów, kwartalne raporty
techniczno-ekonomiczne dla Banku finansującego z realizacji inwestycji według procedur
FIDIC). Analizy wpływu inwestycji na płynność finansową Spółki PEZETEL DEVELOPMENT
Warszawa (wpływ kredytów na płynność finansową, prognozy spłaty zadłużenia).
(2001) Orzeczenie - plan amortyzacji środków trwałych powstałych w wyniku budowy budynku
bankowo – biurowego na Pradze Południe przez PEZETEL DEVELOPMENT Sp. z o.o. Warszawa.
(2001-2002) Analizy opłacalności inwestowania, oceny NPV i IRR w ramach inwestycji
finansowanych przez Banki komercyjne i Bank Światowy, oraz wpływu tych inwestycji na
wskaźniki ekonomiczne i płynność finansową (raporty konsultingowe) dla ZARZĄDU
MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.
(2001-2002) Biznes plan i program restrukturyzacji Zakładów Przemysłu Spirytusowego
POLMOS KUTNO.
(2002) Analiza ekonomiczna dla optymalnego wykorzystania majątku Morskiej Bazy Paliw
Płynnych "PORTA PETROL" w Świnoujściu (prognoza rynku paliw, strategia rozwoju, założenia
organizacyjne, analiza ekonomiczna, analiza stanu bieżącego i optymalna perspektywa
rozwoju, prognoza sprzedaży usług, prognoza kosztów stałych i zmiennych, wartość rynkowa).
(2002) Analiza finansowa Spółki INTERNATIONAL ECO WASTE SYSTEMS S.A. Warszawa.
(2002) Wycena udziałów w SPÓŁCE DOKER-PORT w Szczecinie.
(2003) Analiza ekonomiczno-finansowa dla oceny stanu istniejącego za lata 1995-2002
i perspektyw rozwojowych (analiza strategiczna), oraz biznes plan dla realizacji inwestycji
i kredytowania "PORTU RYBACKIEGO GRYF" Sp. z o.o. Szczecin.
(2003) Raport restrukturyzacyjny HUTY SZCZECIN S. A. wraz z wyceną rynkową akcji Huty
oraz wyodrębnionych wierzytelności. Raport obejmuje analizę ekonomiczno – finansową Huty
za 3 lata wstecz, plan finansowy (biznes plan) na okres 10 letni oraz wykonaną na tej
podstawie wycenę akcji.
(2003-2004) Przygotowanie do realizacji inwestycji pn. GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA NA
TRASIE BERNAU – SCHWENNENZ – POLICE (Szczecin).
(2004) Studium Wykonalności projektu inwestycyjnego dla ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH
w Szczecinie.
(2004) Strategia i program rozwoju lokalnego dla GMINY DOBRA.
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