
 
 

 

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ 

90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a; pok. 807A 
www.srmzl.pl e-mail biuro@srmzl.pl 

 

 

zaprasza na szkolenie warsztatowe w dniu 4 i 5 czerwca 2019r. 

 

METODA ZYSKÓW W WYCENIE  
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – WARSZTATY 

 
Szkolenie obejmuje łącznie 16 godz. edukacyjnych 

 
Miejsce szkolenia: Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a, sala 202 ( budynek NOT) 

 

OSOBA PROWADZĄCA:  Piotr Cegielski  
– rzeczoznawca majątkowy,  PhD, MSc, MBA, MAI, MRICS 

 

BLOKI TEMATYCZNE: 
 
1. Wprowadzenie do przykładu, definicje podstawowych pojęć  (1 godz.). 
2. Wstępna analiza bilansu oraz wyników finansowych z działalności operacyjnej hotelu (2 godz.).  
3. Analiza i weryfikacja przychodów oraz ich dekompozycja na wybrane źródła przychodów (2 godz.). 
4. Analiza i weryfikacja kosztów oraz identyfikacja stałych i zmiennych kosztów operacyjnych (2 godz.) 
5. Analiza sprawozdań finansowych (bilans, RZiS) porównywalnych spółek celowych (hotele) (2 godz.) 
6. Omówienie modelu DCF w wycenie nieruchomości hotelu, w tzw. pośredniej metodzie zysków 
(1godz.). 
7. Analiza konkurencji oraz prognozowanie czynników podaży i popytu na usługi noclegowe (2 godz.) 
8. Prognozowanie przychodów, kosztów oraz zysków z działalności operacyjnej hotelu (2 godz.) 
9. Szacowanie wartości rynkowej aktywów operacyjnych (w tym nieruchomości hotelu), (2 godz.). 
 

Dodatkowe  informacje  dotyczące  warsztatów oraz informacje o Prowadzącym znajdują się w Materiale 

Informacyjnym. 

 

Liczba osób ograniczona do 25 do 30 max. 

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potwierdzające doskonalenie kwalifikacji 

zawodowych. 

 
 



Koszt uczestnictwa:  
450 zł dla członków SRMZŁ, PSRWN Oddz. Łódź i  ŁSRM  
500 zł dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych  
 

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, 
obiady w dn.4 i 5.06. 2019r.  
 
Rezerwacja noclegów we własnym zakresie. 
Propozycje:  
HOTEL ŚWIATOWIT ***  AL. Kościuszki 68,  
Ambasador Premium **** ul. Jana Kilińskiego 145, 
Campanile Łódź*** Aleja Piłsudskiego 27,  
Novotel Łódź Centrum**** Piłsudskiego 11A, 

 
Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonym druku na adres e-mail:     

                                                biuro@srmzl.pl 
 
Wpłata na konto BGŻ S.A. O/ Pabianice nr   68 2030 0045 1110 0000 0386 5980 
 
Termin zgłoszenia i wpłaty do dnia 20 maja 2019 r. 
 
Serdecznie zapraszamy  
 
w  imieniu Zarządu SRMZŁ                                                                                    

 
Prezes  Ewa Baś   tel.   607 216 936 

https://www.booking.com/searchresults.html?aid=311097;label=hotel-87158-pl-fMCqPNB8Q9B%2ArIu5zlEyMAS175890431930%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284111686%3Akwd-11180300949%3Alp1011327%3Ali%3Adec%3Adm;sid=8814ec13f3b6bfe8ed8e27c71b3c19e3;dest_id=-513922;dest_type=city;highlighted_hotels=2469001&;room1=A,A;homd=1;atlas_nodate=1;atlas_src=hp_iw_title
https://www.accorhotels.com/pl/hotel-7830-novotel-lodz-centrum/index.shtml#origin=novotel

