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Rozliczenie 
czynszu od obrotu 

Po zakończeniu roku obrotowego następuje 
rozliczenie czynszu należnego do zapłaty za 
dany okres w zależności od zrealizowanych 
przez najemcę nieruchomości obrotów. 
Czynsz od obrotu wyliczany jest w oparciu 
o dane dostarczane przez najemcę. W każdy
proces wymiany i udostępnienia informacji
wpisane jest nieodłączne ryzyko przedstawiania
nieprawidłowych lub niezgodnych ze stanem
faktycznym danych, zaniżania bądź zawyżania
wartości lub wolumenów itp. Mając na

uwadze, że dane te są podstawą rozliczeń 
finansowych, ich rzetelność ma istotne 
znaczenie dla prawidłowego wyliczenia czynszu 
od obrotu. W tym zakresie pomocna jest 
usługa niezależnego audytora, polegająca na 
wykonaniu uzgodnionych procedur i wydaniu 
raportu, który zwiększy wiarygodność 
i potwierdzi prawidłowość rozliczenia oraz 
pozwoli kontrolować, czy najemcy prawidłowo 
wywiązują się ze swoich zobowiązań.

wykonanie uzgodnionych z Klientem 
specyficznie dopasowanych do 

warunków umowy procedur, mających 
na celu wykrycie ewentualnych 

nieprawidłowości w sporządzonych 
obliczeniach;

wydanie raportu z przeprowadzonych 
procedur, w którym opisane zostaną 

zidentyfikowane odstępstwa od 
warunków wynikających z zapisów 

umowy oraz ewentualne nieścisłości, 
które mogą nie być uregulowane we 

wzajemnych relacjach;

wskazanie w raporcie ewentualnych 
obszarów, które mogą doprowadzić 

do rozbieżnych interpretacji przy 
rozliczaniu czynszu od obrotu.
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Korzyści

Podniesienie wiarygodności 
wykonanego rozliczenia, 

ograniczenie ryzyka 
zaniżania obrotów oraz 

w konsekwencji niższych 
przychodów z czynszów od 

obrotu.

Identyfikacja ewentualnych 
obszarów, które mogą być 

nieuregulowane w zapisach 
umowy.

Większa motywacja 
najemców, aby jeszcze 
przed analizą przez 
audytora, przekazywać 
prawidłowe, kompletne 
i zweryfikowane dane 
o zrealizowanych w danej
placówce obrotach.

Wskazanie potencjalnych 
możliwości usprawnień 
w procesie ustalania 
treści umowy, formuły 
kalkulacji rozliczenia 
okresowego itp.

Do kogo skierowana jest usługa?

Wynajmujący, czyli właściciele centrów handlowych i outletów. Usługa zainteresuje także zarządców nieruchomości, którzy 
odpowiadają za rozliczenia końcowo-roczne.

W czym jeszcze może pomóc KPMG?

• Doradztwo prawne – weryfikacja umów najmu pod kątem ryzykownych i niejasnych zapisów oraz identyfikacja
obszarów nieuregulowanych.

• Zarządzanie ryzykiem nadużyć – w przypadku podejrzenia nadużyć.

• Doradztwo transakcyjne – czynsz od obrotu wpływa na wycenę nieruchomości, jest elementem badania
due dilligence.
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