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METODA INWESTYCYJNA – PRZYKŁAD OBLICZENIOWY OD A DO Z 

 

Szkolenie dwudniowe, 16-godzinne, o charakterze warsztatowym. W ramach szkolenia uczestnicy rozwiążą kilkanaście  

przykładów i zadań obliczeniowych, porządkujących wiedzę z zakresu metody inwestycyjne oraz przejdą cały proces 

wyceny typowej nieruchomości komercyjnej (grunt zabudowany budynkiem administracyjno-biurowym), począwszy 

od ustalenia podstawowych charakterystyk nieruchomości, skończywszy na analizie uzyskanego wyniku oszacowania, 

w tym między innymi w zakresie ryzyka wyceny.   

 

Materiały, w tym dane do zadań i przykładów obliczeniowych zostaną przekazanie bezpośrednio przed szkoleniem, 

dzięki czemu słuchacze mogą być przygotowani do zajęć i czynnie w nich uczestniczyć. Ponadto na szkoleniu słuchacze 

otrzymają arkusze kalkulacyjne z danymi oraz z gotowymi formułami, co umożliwi prowadzenie obliczeń w trakcie 

zajęć. Rozwiązania wszystkich zagadnień będą na bieżąco zapisywane w przygotowanych arkuszach Excel.    

 

Biorąc pod uwagę warsztatowy charakter zajęć liczba uczestników jest ograniczona (max. 30 osób), zaś od słuchaczy 

oczekuje się posiadania na zajęciach laptopa z programem Excel w wersji 2007, 2010, 2013 lub 2016.   

 

 

Opis sposobu realizacji szkolenia: 

 

Szkolenie dwudniowe o charakterze warsztatowym. W pierwszym dniu szkolenia (9 godzin lekcyjnych) przedstawiane 

są przykłady i zadania obliczeniowe obejmujące całość zagadnień związanych z wyceną nieruchomości komercyjnej 

przy zastosowaniu podejścia dochodowego, metody inwestycyjnej. W drugim dniu szkolenia (7 godzin lekcyjnych) 

przedstawiony jest rozbudowany przykład obliczeniowy (oparty i rzeczywistych danych); słuchacze, krok po kroku, 

analizują przykład i wykonują obliczenia, w efekcie określając szacunkową wartość rynkową nieruchomości.   

 

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych rozwiązań, prawidłowych od strony metodologicznej oraz zgodnych 

z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przedstawienie rozwiązań następujących problemów:  

•••• Jak ustalić średnią stawkę czynszu najmu i poziom wykorzystania powierzchni w budynku, jeżeli dysponujemy 

informacją na temat łącznej powierzchni oddanej w najem oraz obrotu z wynajmu, natomiast nie dysponujemy 

szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych najmów? 

•••• Jak skorygować stawki czynszu, jeżeli w umowach zawarte są różne uzgodnienia co do sposobów ponoszenia 

kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości? W szczególności co zrobić, jeśli część najemców obciążana 

jest udziałem w koszcie centralnego ogrzewania i energii elektrycznej, a część najemców płaci tylko czynsz? 

•••• Jak ustalić w wiarygodny sposób stawki czynszu najmu na nieruchomościach podobnych, jeżeli właściciele tych 

nieruchomości nie udostępnią żadnych danych dotyczących stawek czynszu oraz wydatków operacyjnych? 

•••• Jak skonstruować prognozę przepływów pieniężnych, jeśli na nieruchomości są umowy najmu zawarte na czas 

oznaczony, z różnymi okresami wygaśnięcia tych umów? 
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•••• Jak skonstruować prognozę przepływów pieniężnych, jeśli część umów jest indeksowana inflacją, część umów 

jest indeksowana kursem Euro, zaś część umów nie przewiduje żadnej indeksacji? 

•••• Jak wykonać analizę ryzyka określonej wartości rynkowej nieruchomości (zgodnie ze standardem bankowym) 

stosując metody ilościowe, przy wykorzystaniu dostępnych danych z wycenianej nieruchomości.  

 

Dzień 1.  Metoda inwestycyjna – zagadnienia praktyczne (przykłady i zadania obliczeniowe):  

(9 godzin lekcyjnych) 

1. Elementy matematyki finansowej, Przyjęty model przepływów pieniężnych w metodzie inwestycyjnej.  

2. Klasyfikacja rodzajów umów najmu oraz związany z tym rodzaj umownych stawek czynszu. 

3. Definicja powierzchni generującej dochód z wynajmu oraz metody jej pomiaru i obliczania. 

4. Wyznaczanie stawek czynszu oraz dochodu efektywnego z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny. 

5.  Wyznaczanie stawek czynszu w oparciu o analizę rynku wynajmu nieruchomości podobnych. 

6. Sposoby ustalania strat na dochodzie potencjalnym brutto (pustostany, zwolnienia z czynszu). 

7. Identyfikacja wydatków operacyjnych; szacowanie poziomu stałych wydatków operacyjnych. 

8. Określanie poziomu zmiennych wydatków operacyjnych (będących funkcją stopnia wynajmu). 

9. Model DCF w wycenie wartości rynkowej – przepływy pieniężne, wartość rezydualna, stopa dyskontowa.  

 

Dzień 2.  Wycena nieruchomości komercyjne (budynek biurowy) – przykład obliczeniowy: 

(7 godzin lekcyjnych)    

1. Przedstawienie i omówienie danych do obliczeń oraz sformułowanie przyjętych założeń.  

2. Analiza danych finansowych – bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienia sald i obrotów. 

3. Wyznaczenie i analiza poziomu umownych oraz poziomu rynkowych stawek czynszu najmu.  

4. Wyznaczenie dochodu potencjalnego brutto oraz dochodu efektywnego brutto z nieruchomości. 

5. Kalkulacja wydatków operacyjnych pierwszym roku prognozy oraz w kolejnych latach prognozy. 

6. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości (okres prognozy, wartość rezydualna, stopa dyskontowa). 

7. Analiza ryzyka modelu i wiarygodności uzyskanego wyniku (dla potrzeb wyceny do celów kredytowych).  
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Proponowany układ zajęć: 

(podział na poszczególne bloki tematyczne jest dostosowany do percepcji słuchaczy) 

Dzień pierwszy (9 * 45 min = 405 minut) 

09:00 – 09:15    - rozpoczęcie zajęć 

09:15 – 11:00  (105 minut)  - zagadnienie nr 1   

11:00 – 11:15     - przerwa kawowa 

11:15 – 12:45  (90 minut)   - zagadnienia nr 2 i 3 

12:45 – 13:00     - przerwa kawowa 

13:00 – 14:30  (90 minut)   - zagadnienia nr 4 i 5 

14:30 – 15:15    - przerwa obiadowa 

15:15 – 16:15  (60 minut)   - zagadnienia nr 6 i 7 

16:30 – 16:30    - przerwa kawowa 

16:30 – 17:30  (60 minut)   - zagadnienia nr 8 i 9 

 

Dzień drugi (7 * 45 minut = 315 minut): 

08:30 – 09:45  (75 minut)   - zagadnienie nr 1 i 2 

09:45 – 10:00    - przerwa kawowa 

10:00 – 11:30  (90 minut)   - zagadnienia nr 3 i 4 

11:30 – 11:45    - przerwa kawowa 

11:45 – 13:15  (90 minut)   - zagadnienia nr 5 i 6 

13:15 – 13:30    - przerwa kawowa 

13:30 – 14:30  (60 minut)   - zagadnienie nr 7 

14:30 – 15:00     - zakończenie zajęć 

 

Wymogi dotyczące sali wykładowej: 

• rzutnik multimedialny + ekran 

• tablica typu Flipchart + papier 

• dla słuchaczy – stanowiska z możliwością pracy na laptopach 
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INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: 

 

Tytuły i stopnie zawodowe i naukowe:  

•   doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: Finanse   

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu); 

•   magister inżynier budownictwa (Politechnika Wrocławska);   

•   magister zarządzania MBA (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu);  

•   magister nauk w specjalności „Wycena i zarządzanie nieruchomościami”  

(Sheffield Hallam University).   

  

Wybrane studia podyplomowe:  

•  Studia podyplomowe „Rachunkowość” (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu);   

•  Studia podyplomowe „Analityk Finansowy” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).  

  

Uprawnienia i licencje państwowe: 

• uprawnienia doradcy inwestycyjnego (licencja wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego) 

• uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) 

• uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (nadane przez Ministra Przekształceń Własnościowych) 

 

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, spółek, akcji i udziałów  

oraz aktywów rzeczowych, finansowych, niematerialnych i prawnych.  

 

Członkostwo w następujących organizacjach zawodowych:   

•   członek założyciel Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce; 

•   członek Związku Maklerów i Doradców; 

•   członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu;  

•   członek Appraisal Institute (Chicago, USA);  

•  członek Royal Institution of Chartered Surveyors (United Kingdom);   

•   członek CCIM Institute (Chicago, USA).   

  

Jedyny polski rzeczoznawca majątkowy posiadający amerykański certyfikat w zakresie analiz i wyceny nieruchomości komercyjnych 

i mieszkaniowych:  

•   The Appraisal Institute:              MAI  - Master of Appraisal Institute  

  

Ponadto posiadający certyfikaty oraz licencje specjalisty w zakresie szacowania wartości nadane przez:  

•  Royal Institution of Chartered Surveyors:      RICS Registered Valuer  

•   Royal Institution of Chartered Surveyors:      CVS  - Chartered Valuation Surveyor  

•   The European Group of Valuers’ Associations:    REV  - Recognized European Valuer   

 

 


