
C zy szacowana rynkowa wartość nieruchomości me-
todami dochodowymi może być narzędziem za-
bezpieczenia wierzytelności kredytowych?1

1. WPROWADZENIE

Celem artykułu jest merytoryczna odpowiedź na pytanie
postawione we wstępie. Odpowiedź będzie pozytywna,
ale pod warunkiem, że szacowana wartość będzie oparta
na szerokiej analizie rynku nieruchomości, dotyczącej cen
transakcyjnych lub ofertowych oraz czynszów za wynajem. 

Wszystkie rozważania zawarte w tym artykule odnoszą
się do aktualnych przepisów w zakresie metod wyceny nie-
ruchomości. Każda procedura wyceny będzie podda-
na analizie merytorycznej, a następnie zilustrowana prak-
tycznym przykładem szacowania rynkowej wartości nieru-
chomości. Na podstawie wykonanych analiz i przykładów
wyceny zostaną sformułowane dwa kryteria dotyczące
wnioskowania, czy szacowana rynkowa wartość nierucho-
mości może stanowić wiarygodne zabezpieczenie wierzy-
telności kredytowej. 

2. WYCENA NIERUCHOMOÂCI WED¸UG 
PODEJÂCIA DOCHODOWEGO

2.1. Metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie

metod wyceny i sporządzania operatu szacunkowego:
§9.1. Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieru-

chomości określa się jako iloczyn stałego strumienia
dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wyce-
nianej nieruchomości i współczynnika kapitalizacji lub
iloraz strumienia stałego dochodu rocznego i stopy
kapitalizacji.

2. Współczynnik kapitalizacji odzwierciedla okres, w któ-
rym powinien nastąpić zwrot środków, poniesionych
na nabycie nieruchomości podobnych do nieruchomości
wycenianej, z dochodów możliwych do uzyskania z tych
nieruchomości podobnych.

3. Wysokość współczynnika kapitalizacji i stopę kapitaliza-
cji ustala się na podstawie badania rynku nieruchomości
podobnych do nieruchomości wycenianej jako wzajem-
ną relację między cenami transakcyjnymi uzyskanymi
za nieruchomości podobne a dochodami możliwymi
do uzyskania z tych nieruchomości. 

Skoro dochód dla wycenianej nieruchomości i współczyn-
nik kapitalizacji mają być prognozowane na podstawie ana-
lizy rynku, to do wyceny tą techniką trzeba sformułować

dwie bazy nieruchomości podobnych do wycenianej, za-
wierające przede wszystkim informacje rynkowe z roku wy-
ceny. W tym celu trzeba zrealizować następujące etapy:
■ sformułować bazę nieruchomości podobnych do wycenia-

nej, o znanych jednostkowych cenach transakcyjnych,
na podstawie której wyliczamy średnią wartość jednostkowej
ceny c nieruchomości oraz ich odchylenie standardowe σc

■ sformułować bazę nieruchomości podobnych do wyce-
nianej, o znanych jednostkowych czynszach rynkowych,
na podstawie której obliczamy średnią wartość jednostko-
wego operacyjnego dochodu netto d oraz ich odchyle-
nie standardowe σd

■ z każdego zbioru wybiera się najbardziej prawdopo-
dobną wartość, która jest reprezentowana przez wartość
przeciętną (średnią), co udowodnił Gauss, definiując roz-
kład normalny

■ najbardziej prawdopodobną wartością współczynnika
kapitalizacji prostej będzie iloraz najbardziej prawdopo-
dobnej ceny z roku analizy i najbardziej prawdopodob-
nego dochodu z tego roku, czyli 

■ operacyjny dochód netto dla wycenianej nieruchomości 
(d) powinien być prognozowany na podstawie bazy nie-
ruchomości podobnych do wycenianej, o znanych jed-
nostkowych czynszach rynkowych; prognoza ta może
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być wykonana przy uwzględnieniu wag podobieństwa
nieruchomości z bazy do nieruchomości wycenianej

■ jednostkowa wartość rynkowa analizowanej nieruchomo-
ści stanowi iloczyn prognozowanego jednostkowego do-
chodu netto i współczynnika kapitalizacji, czyli 

■ ocenę niedokładności szacowania jednostkowej warto-
ści nieruchomości można wykonać według następujące-
go wzoru:

przy czym odchylenia standardowe prognozowanych do-
chodów i cen ofertowych (σd i σc) są wyznaczane na pod-
stawie analizy rynku obu baz nieruchomości.
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Przykład liczbowy zastosowania techniki kapitalizacji prostej do wyceny lokalu biurowego

Baza sprzedanych lokali biurowych do analizy rynku.
Do analizy rynku wybrano lokale biurowe, usytuowane w rejonie, w którym znajduje się lokal wyceniany. Podobieństwo wybranych lokali do lokalu wycenianego zosta-
ło sformułowane za pomocą pięciu atrybutów. Informacje o datach transakcji i atrybutach tych lokali przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Baza z transakcji lokali biurowych do analizy rynku.

Nr lokalu Czas Komunikacja Lokalizacja Otoczenie Standard Powierzchnia Cena
Data     ti z∏/m2

1 03/05     0 2 1 2 2 34 4500

2 03/05     0 2 2 2 2 28 5000

3 04/05     1 2 1 1 2 34 4000

4 05/05 2 2 1 1 0 38 3500

5 06/05    3 2 1 2 2 26 4900

6 06/05    3 2 1 2 1 30 3800

7 06/05    3 2 2 1 2 42 4000
Wyceniany 07/05   4 2 2 2 1 28 ?
W oparciu o jednostkowe ceny analizowanych lokali biurowych można określić charakterystyczne parametry dla tego rynku, czyli wartość przeciętną jednostkowej ceny
lokalu, współczynnik rozproszenia cen na rynku. Realizując odpowiednie wzory otrzymano: 

Obliczone wartości pozwalają sformułować wniosek, że średnia cena jednostkowa biurowych lokali podobnych do wycenianego jest w momencie wyceny na poziomie
4243 z∏ / m2, z rozproszeniem    526.06 z∏ / m2. Współczynnik rozproszenia analizowanych cen na rynku, na poziomie λ = 0.12 dowodzi, że określona wartość prze-
ciętna może stanowić reprezentatywną cenę jednostkową na analizowanym rynku.
Baza wynajmowanych lokali biurowych do analizy rynku
Do analizy czynszów (dochodów netto) uzyskiwanych za wynajem lokali biurowych, zebrano informacje z dzielnicy, w której usytuowany jest wyceniany lokal. Wszyst-
kie zebrane informacje są zawarte w tabeli 2.

Tabela 2. Zbiór informacji o wynajmowanych lokalach biurowych.

Nr lokalu Komunikacja Lokalizacja Otoczenie Standard Powierzchnia Miesięczny czynsz Roczny dochód Waga podobieństwa
użytkowa [m2] netto [z∏] jednostkowy lokali względem 

netto z∏/m2 wycenianego
di p=     4

1+nRA

1 2 2 2 2 26 850 392 2

2 2 1 2 2 32 880 330 1.3

3 2 1 1 1 24 550 275 1.3

4 1 2 2 2 21 520 297 1.3

5 1 1 1 1 34 600 212 1

6 2 1 2 2 34 700 247 1.3

7 1 1 1 2 22 500 273 0.8

8 2 2 2 2 32 900 337 2

9 2 2 2 1 24 800 400 4

Wyceniany 2 2 2 1 28 ??? ???

Na podstawie zebranych informacji można określić charakterystyczne parametry rynku czynszowego, czyli wartość przeciętną jednostkowego dochodu netto oraz jego
rozproszenie wokół wartości przeciętnej. Zatem:

d = 307 dσ*2z∏/m 2z∏/m dλrok *rok= =60 0,19±

+–



2.2. METODA ZYSKÓW, TECHNIKA 
KAPITALIZACJI PROSTEJ

Dla tej metody wyceny analiza rynku nieruchomości może
dotyczyć dwóch przypadków. Gdy znany jest rynek nierucho-
mości podobnych do wycenianej, to współczynnik kapitaliza-
cji prostej może być określany według omówionej procedury.

Jeśli będzie brak informacji rynkowych o podobnych nie-
ruchomościach, to wartość współczynnika kapitalizacji pro-
stej może być wyprowadzana z rynku kapitałowego, czyli
z publikowanego wskaźnika dla spółek cena/zysk (C/Z),
czyli wskaźnika kapitalizacji. 

Do analizy wybieramy spółki o podobnej działalności jak
spółka, z której wyodrębniamy udział dochodu nieruchomo-
ści wycenianej i dla nich określamy wartości C/Z. Średnia
wartość tych współczynników powinna stanowić najbar-
dziej prawdopodobną wartość współczynnika kapitalizacji
prostej dla wycenianej nieruchomości, która jest podstawą
generowania zysków.

Udział dochodu operacyjnego netto (zysk) dla wycenianej
nieruchomości ustalamy na podstawie analizy przychodów
i rozchodów spółki oraz struktury środków trwałych i obroto-

wych tej spółki. Część dochodu (zysku) przypadająca na wy-
cenianą nieruchomość, pomnożona przez współczynnik kapita-
lizacji, stanowi rynkową wartość wyce nianej nieruchomości.

2.3. TECHNIKA DYSKONTOWANIA 
STRUMIENI DOCHODÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
metod wyceny i sporządzania operatu szacunkowego:
§10.1. Przy użyciu techniki dyskontowania strumieni docho-

dów wartość nieruchomości określa się jako sumę
zdyskontowanych strumieni zmiennych dochodów
przewidywanych do uzyskania z nieruchomości wy-
cenianej w poszczególnych latach przyjętego okre-
su prognozy, powiększoną o zdyskontowaną war-
tość rezydualną nieruchomości. Wartość rezydual-
na przedstawia wartość nieruchomości po upływie
ostatniego roku okresu prognozy przyjętego
do dyskontowania strumieni dochodów.

2. Liczba lat okresu prognozy, o którym mowa w ust. 1, jest
zależna od przewidywanego okresu, w którym docho-
dy z wycenianej nieruchomości będą ulegały zmianie.
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Określenie współczynnika kapitalizacji prostej
Najbardziej prawdopodobną wartość współczynnika kapitalizacji prostej stanowi iloraz:

Stopa kapitalizacji prostej stanowi odwrotność współczynnika kapitalizacji prostej, czyli

Prognozowanie jednostkowego dochodu netto dla wycenianego lokalu biurowego
W przypadku wycenianego lokalu dochód operacyjny netto określono na podstawie tabeli 2, jako przewidywaną wartość rynkowego czynszu netto. Do prognozy wy-
korzystano wszystkie lokale, którym przypisano wagi podobieństwa względem lokalu wycenianego, według następującego wzoru:

przy czym nRA oznacza liczbę różniących się atrybutów analizowanego lokalu względem atrybutów lokalu wycenianego. Wartości tych wag zamieszczono w ostatniej
kolumnie tabeli 2.
Średnia ważona z wartości jednostkowych dochodów netto tych lokali może stanowić operacyjny dochód netto dla wycenianego lokalu, czyli 

Powyższa wartość jednostkowego dochodu netto będzie stanowić podstawę wyceny analizowanego lokalu.
Szacowanie rynkowej wartości lokalu biurowego 
Na podstawie współczynnika kapitalizacji prostej wKP=13,82 z∏/m2

*rok i prognozowanego jednostkowego dochodu netto d=332 z∏/m2
*rok wynika, że jednostko-

wa wartość rynkowa wycenianego lokalu użytkowego wynosi:

Ocena niedokładności jednostkowej wartości rynkowej lokalu będzie wyznaczona na podstawie wyników analizy rynku, według wzoru (3), czyli:

Po uwzględnieniu 28 m2 użytkowej powierzchni lokalu, otrzymujemy jego wartość rynkową wraz z przedziałem ufności:

Szacowana jednostkowa wartość rynkowa tego lokalu, na poziomie 4588 z∏/m2, mieści się w przedziale (od 3500 z∏/m2 do 5000 z∏/m2) transakcyjnych cen jednostko-
wych lokali podobnych, które były podstawą do analizy rynku oraz do określenia współczynnika kapitalizacji prostej. To kryterium stanowi zasadniczy warunek uznania,
że szacowana wartość lokalu może stanowić dobre zabezpieczenie wierzytelności kredytowych.
Współczynnik wiarygodności wyceny lokalu będzie na poziomie

a to oznacza, że szacowana rynkowa wartość lokalu spełnia dostateczne kryterium wiarygodności wyceny.
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3. Dyskontowania dokonuje się na dzień określenia
wartości nieruchomości przy użyciu stopy dyskonto-
wej. Stopa dyskontowa powinna uwzględniać stopę
zwrotu wymaganą przez nabywców nieruchomości
podobnych do nieruchomości wycenianej,
przy uwzględnieniu stopnia ryzyka inwestowania
w wycenianą nieruchomość.

Na podstawie tego paragrafu można zapisać analitycz-
ną formułę wyceny techniki dyskontowania strumieni docho-
dów w postaci:

przy czym Di stanowią prognozowane na koniec każdego
roku dochody operacyjne netto, zaś RV oznacza wartość
rezydualną po okresie prognozy. Tak przyjęta formuła ma
logikę rynkową, gdyż w ostatnim n-tym roku pozyskujemy
czynsz (dochód), natomiast RV stanowi dochód ze sprze-
daży nieruchomości, którą możemy zrealizować dopiero
w roku następnym, czyli (n+1). 

Nasuwa się pytanie, czy dochody pochodzące z czyn-
szów są uzyskiwane „z dołu”, czyli na koniec roku, czy
„z góry”, czyli na początek roku? Odpowiedź jest jedno-
znaczna; czynsze za wynajem nieruchomości są zawsze
uzyskiwane na początku każdego miesiąca lub kwartału.

Aby zastosować formułę (4), należałoby wszystkie mie-
sięczne czynsze kapitalizować na koniec roku i uwzględ-
niać ich sumę jako roczny dochód na koniec roku. Ale
znacznie poprawniejsze, pod względem metodycznym
(technika dyskontowania), będzie postępowanie, w którym
miesięczne czynsze będą dyskontowane na początek każ-
dego roku. Formułę na dyskontowanie miesięcznych docho-
dów na początek roku zawarto w przypisie2. Formuła
na wartość nieruchomości przyjmuje postać: 

Analiza wykonana według przypisu 2 wykazała, że war-
tość miesięcznych czynszów dyskontowanych za rok na je-
go początek, przy rocznej stopie dyskonta rRD= 9,6% po-
winna być wymnażana przez współczynnik 11,4898. Na-
tomiast roczna wartość tych czynszów na koniec roku stano-
wi 12,5928 miesięcznych czynszów.

Nasuwa się kolejne pytanie: jakie będą różnice w warto-
ści nieruchomości z tytułu uwzględniania wartości docho-
dów na koniec każdego roku, zamiast zdyskontowanych
miesięcznych czynszów na początek roku? Różnice z tego
tytułu mogą dochodzić nawet do 5% prognozowanych
rocznych dochodów.

Ocena niedokładności szacowania rynkowej wartości
nieruchomości, wynikająca z analizy wariancji zależności
(4), może być wykonana według następującego wzoru:

przy czym wszystkie parametry występujące w tym wzorze
pochodzą z analizy rynku dotyczącej jednostkowych cen
ofertowych i jednostkowych czynszów podobnych lokali.

Na temat wyznaczania stopy dyskontowej (dyskonta) każde
środowisko ma odmienne zdanie, a wiele nieporozumień
wśród rzeczoznawców spowodował rynek kapitałowy. Auto-
rzy tego artykułu uważają, że stopę dyskonta można wyzna-
czać z rynku kapitałowego tylko do wyceny metodą zysków
lub do wyceny przedsiębiorstw, gdyż w takich przypadkach
szacuje się wartość nieruchomości biorącej udział w tworzeniu
zysku, albo szacuje się wartość kapitału własnego lub wartość
kapitału łącznego firmy. Wiele na ten temat pisze w swoich pra-
cach D. Zarzecki. Spośród licznych sposobów określania stopy
dyskonta z rynku kapitałowego, omawianych w literaturze za-
granicznej i krajowej, przedstawimy tylko jeden najprostszy:

Stopę dyskonta kapitału własnego określa się jako sumę:
■ nominalnej stopy dyskonta wolnej od ryzyka (rd), która od-

powiada stopie oprocentowania obligacji rządowych,
co w 2006 roku jest na poziomie 5,5 %

■ nominalnej premii za ryzyko, którą wyprowadza się
na podstawie realnej premii za ryzyko: dla gospodarki
USA – 2.2%, dla gospodarki polskiej – 3%, przy czym 
[1 + nominalna premia za ryzyko] = [1 + realna pre-
mia za ryzyko] x [1 + stopa inflacji], czyli 1+[nominal-
na premia za ryzyko]=(1+0,03) x (1+0,03) = 1,061
= 1+0,061, stąd [nominalna premia za ryzyko] = 0,061

■ proponowana stopa dyskonta kapitału własnego
na rok 2006 będzie na poziomie (5,5+6,1)%=11,6%.
W przedstawionym sposobie zastosowano zasadę do-

dawania do nominalnej stopy dyskonta składnika ryzyka,
którego wartość przekracza 100% wartości nominalnej sto-
py dyskonta. Takie postępowanie jest bardzo dyskusyjne,
gdyż zawiera mocny czynnik „manipulacyjny” w postaci
premii za ryzyko, co jest w gestii rzeczoznawcy.

Do szacowania rynkowej wartości nieruchomości stopa dys-
konta powinna być zawsze określana z rynku nieruchomości
podobnych do wycenianej. Ponieważ w technice dyskontowa-
nia dochodów wszystkie parametry mają być prognozowane
na podstawie analizy rynku, stąd do tej prognozy powinny
być wykorzystane ceny i czynsze ofertowe, które stanowią
wartości prognozowane przez właścicieli nieruchomości
przy udziale pośredników, wystawione na wolnym rynku.

Stopa dyskonta powinna być ustalona na podstawie
średniej jednostkowej ceny ofertowej ( c ) i średniej jednost-
kowej wartości prognozowanych rocznych dochodów ( d ),
ale dla nieruchomości podobnych do wycenianej. Jeżeli
wykorzystamy założenie, że wartość rezydualna (ce-
na przyszłej sprzedaży) po okresie prognozy ostatniego
dochodu będzie na poziomie obecnej wartości (ceny) tej
nieruchomości ( RV = W = C ), co dla jednostkowych war-
tości lub cen ofertowych można zapisać ( Rv = w = c ).
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Przy obecnym stanie rynku w Polsce takie założenie jest
na wysokim poziomie prawdopodobieństwa, gdyż
po okresie prognozy (po 5-8 latach) można uzyskać nawet
wyższe ceny od obecnych (ustalanych na dzień wyceny). 

Przyjmując założenie, że prognozowany w każdym roku
jednostkowy dochód będzie na poziomie średniej wartości
dochodu jednostkowego (d) i wstawiając te wielkości do for-
muły (5), możemy wyprowadzić wzór na stopę dyskonta.

Przyjmując za W średnią jednostkową cenę ofertową c, na-
tomiast za Di średni jednostkowy dochód z rynku czynszowe-
go d oraz wprowadzając oznaczenie współczynnika dys-
konta q = 1 formuła (5) przyjmuje postać: 

1 + rD

Po zastosowaniu wzoru na sumę szeregu geometryczne-
go, otrzymujemy:

skąd

W tak określonej stopie dyskonta można uwzględnić
współczynnik ryzyka (sd) pozyskiwania dochodów i wartości
rezydualnej z nieruchomości. Ryzyko w tym przypadku po-
winno być interpretowane jako niepewność szacowania
wartości rynkowej, spowodowana niepewnością uzyskiwa-
nia prognozowanych dochodów i wartości rezydualnej, czy-
li odpowiada części z pewności stanowiącej 100% wartości

bazowej. Z tych powodów ryzyko powinno być określane
w formie współczynnika do wartości bazowej, czyli

Wartość współczynnika ryzyka nie powinna przekraczać
wartości współczynnika rozproszenia jednostkowych do-
chodów na badanym rynku, czyli

Znak (+) powinien być stosowanych do prognozowanych
dochodów z tendencją rosnącą (niepewność w przeszaco-
waniu rocznych dochodów), zaś znak (-) powinien być stoso-
wanych do prognozowanych dochodów z tendencją maleją-
cą (niepewność w niedoszacowaniu rocznych dochodów). 

Przy metodzie inwestycyjnej może brakować na rynku po-
dobnych do wycenianej nieruchomości cen ofertowych. Wte-
dy stopa dyskonta może być wyprowadzana ze wskaźnika
C/Z dla podobnych spółek. Do analizy wybieramy spółki
o podobnej działalności, jak spółka, z której wyodrębniamy
udział dochodu nieruchomości wycenianej i dla nich określa-
my wartości C/Z. Na podstawie średniej wartości C/Z(sr) tego
współczynnika i wyprowadzonego wzoru (9) na stopę dys-
konta, można wyliczyć stopę dyskonta, czyli

w której powinno się uwzględnić współczynnik ryzyka inwe-
stycyjnego, w formie czynnika (1   sI). Wartość sI powin-
na być związana ze współczynnikiem rozproszenia wskaź-
ników C/Z.
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Przykład zastosowania techniki dyskontowania strumieni dochodów do wyceny nieruchomości

Baza lokali biurowych z ofert do analizy rynku
Do analizy rynku wybrano lokale biurowe usytuowane w obrębie ulic, w którym zlokalizowany jest wyceniany lokal. Zebrano informacje o siedmiu lokalach biurowych,
które w okresie ostatnich 4. miesięcy były przedmiotem ofert rynkowych.
Podobieństwo wybranych lokali do lokalu wycenianego zostało sformułowane za pomocą pięciu atrybutów. Informacje o atrybutach (cechach) tych lokali i ich cenach
ofertowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Baza lokali biurowych do analizy rynku.

Nr lokalu Położenie Usytuowanie Sąsiedztwo Standard i funkcjonalność Powierzchnia Cena ofertowa 
lokalu w budynku i otoczenie pomieszczeń [z∏/m2]

1 2 1 2 2 34 5400
2 2 2 2 2 28 5350
3 1 1 1 2 34 4650
4 1 1 1 0 38 4300
5 2 1 2 2 26 5450
6 2 1 2 1 30 5400
7 2 2 1 2 42 5550
Wyceniany 2 1 2 2 28

W oparciu o jednostkowe ceny ofertowe analizowanych lokali biurowych można określić ich wartość przeciętną oraz ich odchylenie standardowe. Realizując odpowiednie
wzory, otrzymano:

Obliczone wartości pozwalają sformułować wniosek, że średnia ofertowa cena jednostkowa na dzień analizy dla biurowych lokali podobnych do wycenianego jest
na poziomie 5157 zł/m2 i może stanowić reprezentatywną wartość nakładów, jakie należałoby ponieść na zakup analizowanego lokalu. Wartość ta będzie wykorzy-
stana do określenia stopy dyskontowej dla lokali użytkowych na analizowanym rynku.
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Baza wynajmowanych lokali biurowych do analizy rynku
Do analizy czynszów (dochodów operacyjnych netto) uzyskiwanych za wynajem lokali biurowych zebrano informacje z dzielnicy, w której usytuowany jest wyceniany
lokal. W analizowanym zbiorze informacji rozpatruje się czynsze miesięczne, które są wolne od wszelkich opłat związanych z korzystaniem z lokalu biurowego, w tym
również od opłat administracyjnych. Czynsze te reprezentują operacyjny dochód netto. Wysokość czynszu jest ustalana w okresie ostatnich dwóch miesięcy, stąd jego
wartość nie wymaga korekty z tytułu wpływu czasu. Każdemu z rozpatrywanych lokali przypisano cechy (atrybuty), które mogą mieć wpływ na wysokość czynszów
z tytułu ich wynajmu. Wszystkie zebrane informacje są zawarte w tabeli 4.

Tabela 4. Zbiór informacji o wynajmowanych lokalach biurowych. 

Nr lokalu Położenie Usytuowanie Sąsiedztwo Standard Powierzchnia Wysokość Roczny jednostkowy Waga podobieństwa 
lokalu w budynku i otoczenie i funkcjonalność lokalu czynszu dochód netto lokali względem 

pomieszczeń miesięcznego z∏/m2 wycenianego
[z∏] di p = 4

1+nRA

1 2 2 2 2 26 1300 577 2
2 2 1 2 2 32 1460 525 4
3 2 1 1 1 24 1410 675 1.3
4 1 2 2 2 21 1250 686 1.3
5 1 1 1 1 34 1565 529 1
6 2 1 2 2 34 1510 512 4
7 1 1 1 2 22 1355 709 1.3
8 2 2 2 2 32 1770 638 2
9 2 2 2 1 24 1410 675 1.3
Wyceniany 2 1 2 2 28 ?? ??

Roczne jednostkowe dochody netto ( di ) są ustalone na początek roku, gdyż miesięczne czynsze, płacone na początku każdego miesiąca, zostały zdyskontowane
na początek roku Wartość tych dochodów została ustalona jako iloczyn miesięcznego czynszu i współczynnik dyskonta za 12 miesięcy (równy 11,5), podzielony przez
powierzchnię lokalu.
Na podstawie zebranych informacji można określić charakterystyczne parametry rynku czynszowego, czyli wartość przeciętną jednostkowego dochodu netto oraz jego
rozproszenie wokół wartości przeciętnej. Zatem

Prognozowana wartość dochodu netto dla analizowanego rynku powinna zawierać się w następującym przedziale:

Współczynnik rozproszenia dochodu na poziomie 0,12 będzie podstawą do ustalenia ryzyka inwestycyjnego w zakresie analizowanych lokali użytkowych.

Określenie wartości rynkowej lokalu biurowego

■ Założenia do wyceny nieruchomości
Na podstawie wykonanej analizy rynku otrzymano następujące wielkości:
Prognozowane jednostkowe nakłady (ceny ofertowe), jakie należałoby ponieść na zakup podobnego lokalu, mogą zawierać się w przedziale:

Jednostkowy operacyjny dochód netto, ustalony w oparciu o ogólną analizę rynku, powinien być prognozowany w przedziale:

■ Określenie stopy dyskontowej dla lokali biurowych
Z uwagi na brak dodatkowych informacji dotyczących efektywności inwestowania w lokale biurowe, wartość współczynnika ryzyka inwestycyjnego będzie uzależnio-
na od wartości współczynnika ( λd ) rozproszenia czynszów na analizowanym rynku. W przypadku wycenianego lokalu biurowego będzie przyjęta pełna wartość te-
go współczynnika, czyli sCF = 0,12.
Zakładając prognozę jednostkowych dochodów operacyjnych netto z tendencją malejącą, przy wykorzystaniu danych z analizy rynku i wzoru (10), obliczono wartość
stopy dyskonta oraz współczynnika dyskonta dla analizowanych lokali biurowych, czyli

stąd 

■ Prognozowanie strumieni dochodów i wartości rezydualnej dla wycenianego lokalu biurowego
Dochód operacyjny netto określono na podstawie tabeli 4, jako przewidywaną wartość rynkowego czynszu netto. Do prognozy wykorzystano wszystkie lokale, którym
przypisano wagi podobieństwa względem lokalu wycenianego, według następującego wzoru:

przy czym nRA oznacza liczbę różniących się atrybutów analizowanego lokalu względem atrybutów lokalu wycenianego. Wartości tych wag zamieszczono w ostatniej
kolumnie tabeli 4.
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Średnia ważona z wartości jednostkowych dochodów netto tych lokali może stanowić operacyjny dochód netto dla wycenianego lokalu, czyli: 

z odchyleniem standardowym

W oparciu o powyższe wartości, prognoza jednostkowych dochodów operacyjnych netto dla wycenianego lokalu powinna zawierać się w przedziale:

Po uwzględnieniu powierzchni 28 m2 wycenianego lokalu dochód operacyjny netto powinien zawierać się w przedziale:

Z uwagi na okoliczność, że w bliskim otoczeniu lokalu wycenianego są budowane pod wynajem nowe lokale biurowe o wyższym standardzie wykończenia, czynsze
za wynajem lokalu wycenianego będą mieć tendencję malejącą, w zakresie ustalonego przedziału. 
Do wyceny przyjęto założenie, że w okresie pięciu lat nie przewiduje się wzrostu wydatków operacyjnych, ani inwestycyjnych (remontów), stąd strumienie dochodów
będą prognozowane z poziomu roku 2006 na okres pięciu lat, na początek każdego roku, co ilustruje tabela 5.

Tabela 5. Prognozowanie strumieni dochodów.

Rok prognozy 2006 2007 2008 2009 2010 Uwagi

Prognoza strumieni 
dochodów 16 400 16 400 16 000 15 500 14 500

Wartość rezydualna lokalu biurowego, po pięciu latach wynajmu, będzie również dyskontowana na początek roku szóstego, po spełnieniu pewnych założeń.
Po okresie szczegółowej prognozy strumieni dochodów, analizowany lokal biurowy będzie można sprzedać za taką samą cenę, jaką można uzyskać w roku wyceny,
ale pod warunkiem, że zostaną wykonane drobne naprawy i remonty, przywracające jego stan do stanu technicznego na rok wyceny. Jeżeli wysokość nakładów pie-
niężnych na wykonanie napraw i remontów zostanie oszacowana za pomocą współczynnika ( w(n–r) ), wyrażającego stosunek kosztów napraw i remontów do wartości
nieruchomości z roku wyceny, czyli

wtedy wartość rezydualną na 2011 rok można zapisać według formuły:

Dla wycenianego lokalu ustala się, że koszt malowania i drobnych napraw urządzeń w lokalu będzie na poziomie 2% wartości rynkowej lokalu, zatem jednostkowa
wartość rezydualna po pięciu latach jego eksploatacji powinna wynosić: RV = W * (1–0,02) = 0,98 * W. Z uwagi na rosnące ceny lokali biurowych, na poziomie
około 10% rocznie, ustalona wartość rezydualna będzie na poziomie początku roku 2011.

■ Szacowanie wartości rynkowej lokalu biurowego
Po uwzględnieniu wzoru (5), dla prognozowanych dochodów na pięć lat, rynkowa wartość lokalu ( W ) wyraża się formułą: 

przy czym: 
Di – oznacza prognozowane strumienie dochodów na koniec kolejnego roku

q = 1 – oznacza współczynnik dyskonta, liczony ze stopy dyskontowej.
1+ rd

Powyższa formuła, przy ustalonej wartości współczynnika dyskonta q = 0,8937 oraz prognozowanych wartościach strumieni dochodów i wartości rezydualnej, została
zastosowana w tabeli 6. 

Tabela 6. Dyskontowanie strumieni dochodów i wartości rezydualnej.

Rok prognozy 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Strumienie dochodów 16 400 16 400 16 000 15 500 14 500 RV=0,98 * W

Współczynnik dyskonta 1 0,8937 0,7987 0,7138 0,6379 0,5701

Suma zdyskontowanych 
strumieni dochodów 64 149 0,5587 * W

Wykonując zaznaczone działania, otrzymuje się następujące równanie z jedną niewiadomą W:

które po przekształceniu prowadzi do wyliczenia wartości wycenianego lokalu, czyli:
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3. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych analiz i przykładów wyceny
można postawić wniosek, że szacowana wartość nierucho-
mości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytowych musi
spełniać dwa podstawowe kryteria, a mianowicie:
■ jednostkowa wartość rynkowa wycenianej nieruchomości mu-

si zawierać się w przedziale jednostkowych cen transakcyj-
nych lub ofertowych przyjętych do wyznaczania współczyn-
nika kapitalizacji prostej lub do określenia stopy dyskonta

■ współczynnik wiarygodności wyceny nieruchomości, de-
finiowany jako dopełnienie do jedności ilorazu odchyle-
nia standardowego szacowanej rynkowej wartości do jej
wartości, nie powinien być niższy od 0,64.
Jeżeli powyższe kryteria nie będą jednocześnie spełnio-

ne, to należy sądzić, że szacowana rynkowa wartość nie-
ruchomości nie powinna stanowić podstawy do ustalenia
wysokości zobowiązania kredytowego. ■

Na podstawie wyceny wykonanej techniką dyskontowania strumieni dochodów według metody inwestycyjnej, mieszczącej się w podejściu dochodowym, można wysu-
nąć wniosek, że wartość rynkowa analizowanej nieruchomości powinna być na poziomie 
W = 145 364 z∏.
Dla powierzchni 28 m2 szacowana jednostkowa wartość rynkowa tego lokalu na poziomie 5192 z∏/m2 mieści się w przedziale (od 4300 z∏/m2 do 5550 z∏/m2) ofer-
towych cen jednostkowych lokali podobnych, które były podstawą do analizy rynku oraz do określenia współczynnika ryzyka inwestycyjnego i stopy dyskonta. To kryte-
rium jest zasadniczym warunkiem wnioskowania, że szacowana wartość lokalu może stanowić dobre zabezpieczenie wierzytelności kredytowych.
Do oceny stopnia wiarygodności szacowanej wartości rynkowej nieruchomości zostaną wykorzystane następujące parametry z analizy rynku:

■ wartość przeciętna z jednostkowych cen ofertowych;  c = 5157 z∏/m2

■ współczynnik rozproszenia jednostkowych cen ofertowych;  λc = 0,09
■ wartość przeciętna z jednostkowych dochodów rocznych;  d = 614 z∏/m2 * rok
■ współczynnik rozproszenia jednostkowych dochodów;  λd = 0,12

Po wstawieniu do wzoru (6) wyżej zamieszczonych wartości, otrzymujemy następujące wyrażenie liczbowe:

Wykonując zaznaczone działania, otrzymujemy następującą wartość odchylenia standardowego:

Symetryczny przedział ufności dla szacowanej wartości rynkowej przyjmuje następujące wartości:

Współczynnik wiarygodności wyceny lokalu będzie na poziomie:

a to oznacza, że szacowana rynkowa wartość lokalu dostatecznie spełnia kryterium wiarygodności wyceny.
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Przepisy:

1 Praca realizowana w ramach BS Katedry Informacji o Terenie AGH.
2 Gdy pozyskiwane czynsze na początek każdego miesiąca będą na jednakowym poziomie d, a miesięczna stopa dyskonta będzie stała i rów-

na 1/12 rocznej stopy dyskonta, czyli 

wtedy suma wszystkich kapitalizowanych czynszów za okres 12 miesięcy, na początek roku DPR, wyraża się następująca zależnością:

przy czym miesięczna stopa dyskonta ( rMD ) powinna być wyznaczana według jednego z powyższych wzorów. Przyjmując roczną stopę dys-
konta na poziomie rRD = 9,6%, stąd rMD = 0,8%
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3. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych analiz i przykładów wyceny
można postawić wniosek, że szacowana wartość nierucho-
mości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytowych musi
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finiowany jako dopełnienie do jedności ilorazu odchyle-
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Jeżeli powyższe kryteria nie będą jednocześnie spełnio-

ne, to należy sądzić, że szacowana rynkowa wartość nie-
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Na podstawie wyceny wykonanej techniką dyskontowania strumieni dochodów według metody inwestycyjnej, mieszczącej się w podejściu dochodowym, można wysu-
nąć wniosek, że wartość rynkowa analizowanej nieruchomości powinna być na poziomie 
W = 145 364 z∏.
Dla powierzchni 28 m2 szacowana jednostkowa wartość rynkowa tego lokalu na poziomie 5192 z∏/m2 mieści się w przedziale (od 4300 z∏/m2 do 5550 z∏/m2) ofer-
towych cen jednostkowych lokali podobnych, które były podstawą do analizy rynku oraz do określenia współczynnika ryzyka inwestycyjnego i stopy dyskonta. To kryte-
rium jest zasadniczym warunkiem wnioskowania, że szacowana wartość lokalu może stanowić dobre zabezpieczenie wierzytelności kredytowych.
Do oceny stopnia wiarygodności szacowanej wartości rynkowej nieruchomości zostaną wykorzystane następujące parametry z analizy rynku:

■ wartość przeciętna z jednostkowych cen ofertowych;  c = 5157 z∏/m2

■ współczynnik rozproszenia jednostkowych cen ofertowych;  λc = 0,09
■ wartość przeciętna z jednostkowych dochodów rocznych;  d = 614 z∏/m2 * rok
■ współczynnik rozproszenia jednostkowych dochodów;  λd = 0,12

Po wstawieniu do wzoru (6) wyżej zamieszczonych wartości, otrzymujemy następujące wyrażenie liczbowe:

Wykonując zaznaczone działania, otrzymujemy następującą wartość odchylenia standardowego:

Symetryczny przedział ufności dla szacowanej wartości rynkowej przyjmuje następujące wartości:

Współczynnik wiarygodności wyceny lokalu będzie na poziomie:

a to oznacza, że szacowana rynkowa wartość lokalu dostatecznie spełnia kryterium wiarygodności wyceny.
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Przypisy:

1 Praca realizowana w ramach BS Katedry Informacji o Terenie AGH.
2 Gdy pozyskiwane czynsze na początek każdego miesiąca będą na jednakowym poziomie d, a miesięczna stopa dyskonta będzie stała i rów-

na 1/12 rocznej stopy dyskonta, czyli 

wtedy suma wszystkich kapitalizowanych czynszów za okres 12 miesięcy, na początek roku DPR, wyraża się następująca zależnością:

przy czym miesięczna stopa dyskonta ( rMD ) powinna być wyznaczana według jednego z powyższych wzorów. Przyjmując roczną stopę dys-
konta na poziomie rRD = 9,6%, stąd rMD = 0,8%
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