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POVZETEK
Magistrska naloga je rezultat raziskovanja, študije in analize prakse pooblaščenih ocenjevalcev,
sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in nepremičninskih strokovnjakov z ocenjevanjem
vrednosti nepremičnin v Sloveniji v času krize od leta 2008 do leta 2014. Teorija in praksa
priporočata standardne pristope, načine in metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin, pri
katerih so v času krize izražene pomanjkljivosti. Teorija priporoča metodo realnih opcij kot
metodo, ki teoretično daje boljše rezultate, zato smo v raziskovanje vključili strokovnjake za
ocenjevanje vrednosti nepremičnin. V teoretičnem delu smo posamezne metode vrednotenja
prikazali s primeri iz prakse. V empiričnem delu smo raziskali dejansko prakso cenilcev in
ocenjevalcev vrednosti nepremičnin in sicer: ali posamezne metode poznajo, ali jih uporabljajo
in ali znajo izkoristiti njihove prednosti ter prepoznati pomanjkljivosti v krizi. Poudarek je na
metodi realnih opcij, ki po mnenju anketiranih strokovnjakov v času krize lahko zmanjša
tveganja pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin in omogoča sprejemanje najboljših
investicijskih odločitev. Praksa cenilcev in ocenjevalcev v Sloveniji potrjuje pozitivne učinke
te metode ter njihovo potrebo po strokovni usposobljenosti za uporabo te metode.
Ključne besede: ocenjevanje vrednosti, nepremičnine, realne opcije, tržna vrednost, metode
ocenjevanja vrednosti nepremičnin, analiza najgospodarnejše rabe, modeli vrednotenja opcij.
SUMMARY
The master’s thesis is the result of research, study, and analysis of real estate appraisals done
by certified appraisers, court experts, court appraisers, and real estate experts in Slovenia during
the crisis in 2008-2014. Theory and practice recommends standard approaches, ways, and
methods of real estate appraisal, which were found to have shortcomings during the crisis. The
theory recommends real options valuation as a method that potentially produces better results,
so real estate valuation experts were included into the research. In the theoretical part, the
individual valuation methods were illustrated with practical examples. In the empirical part, we
examined the actual practice of real estate appraisers and valuers: whether they were familiar
with individual valuation methods, whether they used them, and whether they knew how to take
advantage of them and identify their shortcomings during times of crisis. The emphasis was on
real options valuation which, according to the respondents, can reduce risk in real estate
appraisals during times of crisis, and makes it possible to take the best investment decisions.
The practice of valuers and appraisers in Slovenia confirms the positive effects of the method
and their need for professional training for the use of the method.
Key words: valuation, real estate, real options, market value, real estate valuation methods,
highest and best use analysis, option valuation models.
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1.1

UVOD V OCENJEVANJE VREDNOSTI NEPREMIČNIN
Opredelitev teoretičnih izhodišč in obravnavanega problema

Med najbolj pogoste skupine ocenjevanja vrednosti premoženja uvrščamo nepremičnine,
premičnine in podjetja. Še posebej v Sloveniji je nepremičnina statusni simbol Slovencev in od
tod tudi naša »tradicionalna« navezanost na nepremičnine in dom. Zaradi tega pogosto tehtamo
med možnostmi izbire.
Od osamosvojitve Slovenije dalje živimo v zelo turbulentnih časih, še posebej na področju
ocenjevanja vrednosti nepremičnin. V ospredje so prišle tržne metode ocenjevanja vrednosti,
ki so bile nekaj časa zelo uporabne, vse do »zloma« nepremičninskega trga in velike krize, ki
jo še danes čutimo kot nepopolnost trga. Tradicionalne metode vrednotenja oziroma
ocenjevanja vrednosti nepremičnin so postale nezanesljive in tudi kombinacije več načinov
ocenjevanja kot kombinacija cenitev niso prava rešitev.
V postopku vrednotenja se ocenjujejo možnosti glede prihodnjih koristi nepremičnin. Pri tem
nastopata določeno tveganje1 in negotovost, saj je prihodnost zaradi sprememb izredno
nepredvidljiva. John Maynard Keynes je trdil, da ni nič bolj tveganega kot prizadevanje za
racionalno investicijsko politiko v iracionalnem svetu (Damodaran 2006, 1). V finančnem in
poslovnem svetu je koncept tveganja isti in se nanaša na vse, kar lahko prepreči doseganje
določenih ciljev in ustvari izid, ki ni bil predviden.
Tradicionalne dinamične metode vrednotenja nepremičnin niso fleksibilne pri vrednotenju,
prav tako tudi ne zagotavljajo učinkovitega obvladovanja finančnih tveganj (Lucius 2001, 122).
Splošno je znano, da je investicija časovno neponovljiv proces in kadar so pogoji na trgu
spremenljivi (Trigeorgis 2007, 89) (velik padec prometa z nepremičninami, majhno število
prodaj, raztros podatkov, velik padec načrtovane gradnje (GURS 2014a, 6; GURS 2014b, 3, 5–
6) odločitev za investiranje v nepremičnino ne sme temeljiti le na dinamični metodi donosnosti
(Trigeorgis 2007, 89). To kaže na potrebo investitorjev po spremembi metod za vrednotenje
nepremičnin (Lucius 2001, 73), saj se v praksi lahko investicija ustavi, prestavi na prihodnje
obdobje ali dokončno opusti, zato se namesto dinamičnih metod vrednotenja nepremičnin
uporablja metoda realnih opcij.
Po mnenju Colwella in Colwella (2004, 122) lahko zaradi višine investicije, vsaka napačno
ocenjena vrednost vodi podjetje v stečaj. Zato je za vrednotenje nepremičnin in za odločanje,
kaj storiti z nepremičnino v prihodnosti, primerna uporaba realnih opcij (Colwell in Collwell

»Tveganje pomeni verjetnost da se bo, zaradi kakšnih zunanjih ali notranjih dejavnikov, zgodila
določena škoda oziroma kakršen koli drug negativen izid. Tveganje je pravzaprav možnost, da izid
(prihodnost) ne bo takšen, kot je bil predviden.« (Finančni slovar 2015). Tveganje pogojujeta dva
dejavnika: negotovost in izpostavljenost.
1
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2004, 122).
Metoda realnih opcij za vrednotenje nepremičnin je relativno nova paradigma z vidika teorije
cen za naložbe v nepremičnine. Predstavlja trdno teoretično podlago in osnovo za enostavno
odločanje (Lucius 2001, 73). Opcija omogoča izkoriščanje prednosti potencialnih priložnosti
za dobiček in zmanjšuje tveganja za izgube (Neufville in Wang 2007). Po Schwartzu in
Trigeorgisu (2004, 1) se za ocenjevanje vrednosti realnega premoženja uporablja opcijski
pristop, ki je danes pomemben del teorije in prakse pri analizi finančne upravičenosti gradnje
ter je revolucionarno spremenil razmišljanje s tem, ko je vključil prilagodljivost menedžmenta
v analizo. Prilagodljivost lahko predstavlja pomemben dejavnik pri odločanju in ima posledično
vpliv na izbiro najbolj realne vrednosti nepremičnine.
Zaradi negotovosti v prihodnosti in možnosti menedžerja, da se aktivno odziva na tok dogodkov
so metode realnih opcij pripomoček za učinkovito sprejemanje odločitev (Copeland in Keenan
1998, 42). Ko razumemo, kaj so realne opcije, ugotovimo, da so uporabne za večino
menedžerskih odločitev. Teorija o realnih opcijah se v razvoju projektov nepremičnin uporablja
za modifikacijo napak in pomanjkljivosti metode NPV (angl. Net Present Value), kar daje
odločevalcem večjo fleksibilnost pri vrednotenju nepremičnin (Wang 2015, 11).
Pristop vrednotenja realnih opcij temelji na podjetniški fleksibilnosti in je izrecno osredotočen
na prepoznavanje tveganj. To pomeni pozitivno korelacijo med fleksibilnostjo oziroma
negotovostjo in vrednostmi realnih opcij (Lucius 2001, 73). Na tej osnovi imajo odločevalci in
strategi, npr. menedžerji v podjetjih, možnost prilagoditi potek projekta dejanskim potrebam
kupcev, kar predstavlja prispevek (Merton 1998, 339) trgu nepremičnin. Teorija opcij v sodobni
finančni ekonomiji je zelo uporabna v okolju negotovosti. Realne opcije so v bistvu razširitev
finančnih opcij na realna, nefinančna sredstva.
Za določanje vrednosti nepremičnin je v Sloveniji do leta 2003 veljala enotna metodologija po
PEM – Pravilniku o enotni metodologiji za določanje vrednosti zemljišč in nepremičnin, nato
pa je ocenjevanje vrednosti nepremičnin temeljilo na različnih dinamičnih metodah za
ocenjevanje vrednosti nepremičnin, kot so: stroškovna metoda, primerjalna metoda in
donosnostna metoda. Pri vrednotenju nepremičnin je treba zagotoviti ustrezno metodo in
pravilnost uporabljenih podatkov, ki lahko ključno spremenijo odločitev investiranja v naložbo
(Pšunder in Cirman 2011, 559–560), še posebej to velja v času gospodarske krize in z njo
povezane negotovosti.
Obsežne naložbe v nepremičnine so se zmanjšale, zato je posledično toliko bolj pomembno
realno vrednotenje na način, ki bo javnim in zasebnim naročnikom omogočal nevtralno
vrednotenje z manjšim tveganjem, da bi prišlo do razlik v ocenjevanju (Alexander in Chen
2012, 4).
Projekte vrednotenja nepremičnin izvajam že 25 let, kar sovpada z začetkom ocenjevanja
2

vrednosti nepremičnin po enotni metodologiji in razcvetom dinamičnih metod. Od vsega
začetka spremljam razvoj stroke ocenjevanja vrednosti v Sloveniji in s tem obeh pristojnih
institucij, in sicer Ministrstva RS za pravosodje (imenuje sodne izvedence in sodne cenilce) in
SIR – Slovenski inštitut za revizijo (podeljuje licence za POVN – pooblaščene ocenjevalce
vrednosti nepremičnin).
Problem na trgu nepremičnin je nezanesljivo in neenotno ocenjevanje vrednosti nepremičnin v
obdobju krize2, predvsem zaradi pomanjkanja relevantnih podatkov o realiziranih prodajah
nepremičnin. To pomanjkanje podatkov je posledica padca kupne moči in posledično transakcij
nepremičnin3 v obdobju od leta 2008 do leta 20144. Po Pšundru (2015) so najpogostejše napake
pri vrednotenju nepremičnin nejasnost, nedoslednost, neskladnost podatkov, prav tako
neustrezna in pomanjkljiva argumentacija ter analiza najgospodarnejše uporabe (Pšunder
2015). Zato v praksi lahko pride do odstopanj pri vrednotenju, kar posledično negativno vpliva
na kupce nepremičnin, nepremičninske agencije in razvoj nepremičninskega trga v Sloveniji
nasploh. Po Wangu (2015, 11) se problem odločevalcev pri investiranju v nepremičnine
pojavlja z vidika dobičkonosnosti in tveganj pri ocenjevanju investicij. Vrednotenje z metodo
realnih opcij daje dodatne informacije, ki pri klasičnih metodah vrednotenja niso razvidne.
Raziskali smo dejavnike odločanja v obdobju krize za izbiro metode realnih opcij, ki predstavlja
učinkovit pripomoček pri sprejemanju odločitev, in daje odločevalcem večjo fleksibilnost pri
vrednotenju nepremičnin (Wang 2015, 11).
Metoda realnih opcij je dobro razvita (Pomykacz in Olmsted 2013, 227), vendar ni dovolj
poznana in preizkušena v praksi vrednotenja nepremičnin (Bravi in Rossi 2012, 480), čeprav
prispeva k zmanjševanju tveganj (Bravi in Rossi 2012, 479). Po Luciusu (2001, 73) je bilo do
sedaj izvedeno omejeno število študij glede vrednotenja nepremičnin z uporabo metode realnih
opcij. Praktične uporabnosti cenitev s to metodo je treba še raziskati.
V magistrski nalogi smo raziskali in prikazali mnenje cenilcev, ocenjevalcev in strokovnjakov
za vrednotenje nepremičnin o uporabnosti vrednotenja nepremičnin s posameznimi metodami
in z metodo realnih opcij. Domnevamo, da cenilci, ocenjevalci in strokovnjaki za vrednotenje
nepremičnin skozi svoje izkušnje ugotavljajo, da metoda realnih opcij lahko izboljša
zanesljivost in enotnost vrednotenja nepremičnin.

V Sloveniji se je gospodarska aktivnost postopno upočasnjevala od zadnjega četrtletja 2008 dalje
(UMAR 2009, 77).
3
Splošna gospodarska situacija na slovenskem finančnem trgu kaže na nepredvidljivo stanje na trgu
nepremičnin (GURS 2014a, 3).
4
Najbolj krizno obdobje nepremičninskega trga je bilo v letih 2008 in 2009, postopno izboljševanje pa
je bilo zaznati v letu 2014. Glavni dejavniki, ki vplivajo na razmere na nepremičninskem trgu, so
skromna kreditna aktivnost in poslabšane razmere na mednarodnem trgu (Leben 2014, 38).
2

3

1.2

Namen, cilji in hipoteze naloge

Namen magistrske naloge je raziskati prakso in izkušnje ocenjevalcev glede uporabe
posameznih metod vrednotenja in metode realnih opcij pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin
v Sloveniji. Namen raziskave je na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne in
znanstvene literature s področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin in z empirično raziskavo
podrobneje raziskati urejenost tega področja in praktične izkušnje ocenjevalcev vrednosti z
uporabo posameznih metod vrednotenja in uporabo metode realnih opcij pri vrednotenju
nepremičnin v Sloveniji.
Cilji magistrske naloge so:


Pregledati relevantno domačo in tujo strokovno in znanstveno literaturo s področja
ocenjevanja vrednosti nepremičnin.



Ugotoviti izkušnje ocenjevalcev z metodami vrednotenja in mnenja o prednosti uporabe
metode realnih opcij pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin v času gospodarske krize.



Proučiti, katere metode in v kolikšni meri se uporabljajo na slovenskem trgu za vrednotenje
nepremičnin v času gospodarske krize in z njo povezane povečane negotovosti.
Predstaviti praktične izkušnje ocenjevalcev o uporabnosti metode realnih opcij pri
ocenjevanju vrednosti nepremičnin v aktualnih razmerah povečane negotovosti kot
posledice gospodarske krize. Domnevamo, da povečana negotovost na trgu nepremičnin in
zmanjšana uporabnost tradicionalnih metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin v Sloveniji
v obdobju krize sprožata potrebo po uporabi manj uporabljene metode realnih opcij za
vrednotenje nepremičnin.





Z empirično raziskavo analizirati mnenja ocenjevalcev o uporabi posameznih metod
vrednotenja in o uporabi metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin v Sloveniji.



Na osnovi predhodnih ugotovitev in praktičnih izkušenj ocenjevalcev podati smernice za
uporabo standardnih metod vrednotenja in smernice o možnosti uporabe metode realnih
opcij pri vrednotenju nepremičnin v obdobju krize in v razmerah povečane negotovosti.

V empiričnem delu raziskave smo preverili naslednje hipoteze:
H1: Večina cenilcev, ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja, da se z uporabo metode
realnih opcij izboljša sprejemanje pravilnih investicijskih odločitev5 pri investicijah v
nepremičnine in s tem kakovosti vrednotenja nepremičnin.
Prednost uporabe metode realnih opcij v gradbeni industriji se kaže v pristopu, zato lahko
predstavlja sistemski okvir za strateško uporabo, glede na moč, ki jo ta metoda ima (Mbuthia
2000, 3–4), pri odločanju o investiciji.
Načelo gospodarnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih) v
4. členu določa, da je postopke ravnanja s premoženjem treba izvajati učinkovito, s čim manj stroški in
z uporabo metod, ki državi prispevajo najugodnejše rezultate z vidika gospodarnosti (Ur. list RS št.
86/2010 z dopolnitvami).
5

4

Uporaba metode realnih opcij glede na ostale pristope ima prednosti pri vrednotenju, ki se
kažejo v njenem obravnavanju negotovosti6 in prilagodljivosti (Mbuthia 2000, 3–4), kar vpliva
na sprejemanje pravilnih investicijskih odločitev pri investicijah v nepremičnine.
Hipotezo smo preverili na podlagi preizkusa deležev.
H2: Večina cenilcev, ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja, da je glavni dejavnik za
izbiro metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin zmanjševanje tveganja investitorjev.
Po Copelandu in Keenanu (1998 v Mbuthia 2000, 5) se z metodo realnih opcij ustvarja vrednost
in obvladuje tveganja. Po Stern School of Business (2015, 1) je metoda realnih opcij edina, ki
daje poudarek potencialnim tveganjem in temelji na trditvi, da je negotovost lahko včasih vir
za dodano vrednost, še posebej za tiste, ki so pripravljeni to izkoristiti, na primer investitorji.
Metoda realnih opcij predstavlja pomemben prispevek k upravljanju s tveganji pri vrednotenju
nepremičnin, ki jih prinaša padec trga kot posledica krize (Stern School of Business 2015, 33).
Hipotezo smo preverili s preizkusom hi-kvadrat.
H3: Večina cenilcev, ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja, da razpoložljivost
podatkov (podatki o sklenjenih prodajah, doseženih najemninah nepremičnin in stroških
gradnje) o aktivnostih nepremičninskega trga bolj pomembno vpliva na odločitev pri izbiri
vrednotenja nepremičnin z uporabo metode realnih opcij kot namen vrednotenja.
Katera metoda ali metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin so najustreznejše in
najprimernejše, je odvisno od okoliščin trga in razpoložljivih podatkov za nepremičnino, katere
vrednost se ocenjuje. Če ocena temelji na ustrezno analiziranih podatkih s trga, bi moral vsak
uporabljeni način ali metoda zagotoviti oceno tržne vrednosti (IVSC 2013, v MSOV 2013, 25).
V procesu ocenjevanja so lahko od pripoznanih treh načinov ocenjevanja vrednosti: način tržnih
primerjav, na donosu zasnovan način in nabavno-vrednostni način, uporabljeni vsi trije, dva ali
samo eden. Izbira je odvisna od načina ocenjevanja nepremičnine in od razpoložljivih,
predhodno zbranih podatkov (Appraisal Institute 2008 v Grum 2012, 45).
Hipotezo smo preverili s t-testom.

1.3

Predstavitev metod raziskovanja

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.
V teoretičnem delu smo z uporabo metode deskripcije, kompilacije in sinteze analizirali vsebine

Z uporabo metode realnih opcij je povečano negotovost mogoče razumeti kot priložnost (Mbuthia,
2000, 4)
6

5

relevantne tuje in domače strokovne literature ter drugih virov s področja ocenjevanja vrednosti
nepremičnin. Izbor literature smo izvedli s pomočjo uporabe mednarodnih baz, kot so:
slovenska COBISS Platforma, in tuje: Emerald Group Publishing, Ebsco Discovery Service,
Springer Services in Web of Science (WOS). Po predvidevanju smo na ta način sistematično
preučili okrog 120–150 bibliografskih enot (znanstvenih člankov iz revij, prispevkov iz
zbornikov, monografskih publikacij ter drugih javno dostopnih primarnih in sekundarnih baz
podatkov).
V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. Za zbiranje
podatkov in informacij smo uporabili anketni vprašalnik (e-oblika; zaprta vprašanja), ki je
sestavljen iz štirih delov, in sicer:


Prvi del: splošni demografski podatki anketiranih oseb;



Drugi del: se nanaša na raziskavo o praktičnih izkušnjah cenilcev, ocenjevalcev o
dejavnikih uporabe metod realnih opcij z vidika pravilnosti investicijskih odločitev pri
investicijah v nepremičnine in vrednotenju nepremičnin (trditve, povzete po Mbuthia
(2000);
Tretji del: se nanaša na raziskavo o praktičnih izkušnjah cenilcev, ocenjevalcev o
dejavnikih uporabe metod realnih opcij z vidika zmanjševanja tveganja investitorjev pri
vrednotenju nepremičnin (trditve, povzete po Copeland in Keenan 1998 v Mbuthia 2000
in v Stern School of Business 2015);
Četrti del se nanaša na raziskavo o praktičnih izkušnjah cenilcev, ocenjevalcev o dejavnikih
uporabe različnih metod vrednotenja nepremičnin z vidika odvisnosti uporabe od
razpoložljivosti podatkov o aktivnostih nepremičninskega trga (trditve, povzete po IVSC
2013 v MSOV 2013).





Celotna populacija predstavlja skupaj 750 strokovnjakov za vrednotenje nepremičnin v
Sloveniji. Ker niso vsi aktivni, smo v vzorec vključili 350 aktivnih strokovnjakov, od katerih je
72 pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin z licenco SIR (Slovenski inštitut za
revizijo); 235 sodnih izvedencev in cenilcev nepremičnin, ki so člani SICGRAS (Združenje
sodnih izvedencev in sodnih cenilcev gradbene stroke Slovenije); in 43 nepremičninskih
strokovnjakov, ki so člani ZOP (Združenje ocenjevalskih podjetij) pri GZS (Gospodarska
zbornica Slovenije). Prejeli smo 80 v celoti izpolnjenih vprašalnikov, kar je zadostna podlaga
za nadaljnjo statistično obdelavo podatkov.
Kot tehniko anketiranja smo uporabili anketiranje po e-pošti. Vprašalnik smo predhodno
testirali (opravili pilotsko raziskavo) s pomočjo petih v vzorec vključenih oseb.
Na tako pridobljenih podatkih in informacijah smo opravili statistično obdelavo. Poleg prikaza
opisnih statistik (aritmetična sredina, standardni odklon, frekvenca, % frekvence) smo za
preverjanje hipotez opravili statistično sklepanje na podlagi poizkusa hi-kvadrat, t testa in
preizkusa deležev. Izide smo grafično prikazali, jih interpretirali in oblikovali ustrezne

6

zaključke. Na osnovi ugotovitev in praktičnih izkušenj ocenjevalcev ter njihovih mnenj, smo
podali smernice za uporabo metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin v razmerah krize
in z njo povezane negotovosti.

1.4

Predpostavke in omejitve raziskave

Predpostavke raziskave:


Predpostavljamo, da so anketirani cenilci, ocenjevalci, strokovnjaki za vrednotenje
nepremičnin svoje praktične izkušnje in odgovore podali z vso odgovornostjo, saj jih
vežejo poklicna etika, etični in poslovni kodeks posameznih krovnih organizacij, katerih
člani so.



Predpostavljamo, da bo nepremičninski trg še do leta 2020 v razmerah povečane
negotovosti, zato je pomembno poznavanje uporabe metode realnih opcij, saj
predpostavljamo, da povečana negotovost na trgu nepremičnin zmanjša uporabnost
tradicionalnih metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Revizorji premalo poznajo
osnovna načela in metode vrednotenja nepremičnin, ocenjevalci premalo poznajo
računovodske osnove za vrednotenje nepremičnin (Hartman 2014).

Omejitve raziskave so:


Empirični del kvantitativne raziskave z metodo anketiranja je omejen izključno na
strokovnjake, ki se ukvarjajo z vrednotenjem nepremičnin,



V raziskavi smo se omejili na dinamične metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin.
Statične metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin niso predmet raziskave, ker ne
upoštevajo časovne dimenzije denarja in niso priporočene s strani MSOV (Pšunder 2009,
1),



Omejili smo se na najbolj uporabljane načine in istoimenske metode ocenjevanja vrednosti
nepremičnin po MSOV, ter se z manj uporabnimi metodami in modeli nismo ukvarjali.
Omejili smo se na nepremičnine (angl. real estate), ki so fizični pojem in ne na
nepremičninske pravice (angl. real property), ki so pravni pojem, zato se z njimi ne bomo
posebej ukvarjali (Dasso in Ring 1985, 240; MSOV 2011b, 59).





Omejili smo se na raziskavo v Sloveniji, saj je v času krize negotovost po intenzivnosti in
časovni obsežnosti drugačna od drugih držav EU (Hartman 2014).
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V teoretičnem delu magistrske naloge smo opredelili pojmovanje ocenjevanja vrednosti
nepremičnin in podali kratek zgodovinski pregled ocenjevanja vrednosti nepremičnin.

2.1

Opredelitev pojmov in pomen ocenjevanja vrednosti

Pri omejitvah naloge smo zapisali, da smo se omejili samo na nepremičnine (angl. real estate),
ki so fizični pojem, in ne na nepremičninske pravice (angl. real property), ki so pravni pojem
(Dasso in Ring 1985, 240) in (MSOV 2011b, 59), zato se z njimi posebej ne ukvarjamo.
Ker se v literaturi pojavljata izraza nepremičninska pravica in nepremičnina, pojasnimo razlike
med njima (Pšunder in Torkar 2007, 9). Ker gre za ključna pojma, je pomembno pravilno
razumevanje obeh pojmov (Fillmore, Wellington in Kyle 2003; MSOV 2013, 10). Razliko
prikazujemo v členjeni obliki:
Preglednica 1: Razlika med nepremičnino in nepremičninsko pravico
Nepremičnina
(real estate)
=
Zemljišče
+
Objekt
+
Naravno okolje, danosti

Nepremičninska pravica
(real property)
=
Zemljišče
+
Objekt
+
Naravno okolje, danosti
+
Sveženj pravic na nepremičnini

Vir: Pšunder in Torkar 2007, 9.



Nepremičnina (angl. real estate) predstavlja zemljišče z objekti, naravnim okoljem in
naravnimi danostmi.



Nepremičninske pravice (angl. real property), so nepremičnina in sveženj vseh pravic v
povezavi z lastništvom nepremičnine.

Vidimo, da je razlika7 v svežnju pravic, ki so pravni pojem in pravna zasnova. V nadaljevanju
govorimo o nepremičnini, kjer sta podroben opis in opredelitev izraza nepremičnina dodatno
pojasnjena. Nepremičnina8 je torej zemljišče skupaj z zgradbo.

V literaturi se pojavlja smiselno izraz nepremičninska pravica, gre pa v osnovi za fizično zasnovo
nepremičnine.
8
Nepremičnina je v ZZK – zakonu o zemljiški knjigi opredeljena kot zemljišče, stavba, deli stavbe in
drugi objekti.
7
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2.2

Standardi ocenjevanja vrednosti v Sloveniji

2.2.1 Pojmovanje ocenjevanja vrednosti nepremičnin
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin pojmujemo kot strokovno oceno oziroma strokovno
vrednotenje z namenom, da bi čim bolj poenotili stališča in odpravili subjektivna mnenja o
vrednosti nepremičnine (Grum 2012, 17).
Z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin se ukvarjajo strokovnjaki in sodni izvedenci, ki so
strokovno usposobljeni za tovrstno vrednotenje (Pšunder in Torkar 2007, 9). Razlogi za
vrednotenje so tako na zasebnem kot na poslovnem področju, med najpogostejšimi pa se v
praksi pojavljajo (Pšunder in Torkar 2007, 9):
 v primeru prodaje ali nakupa nepremičnine, lahko tudi v primeru najema nepremičnine (ni
tako pogosto);


kadar nastane škoda na nepremičnini in je le-ta predmet odškodninskega zahtevka;



v primeru potrebe po zavarovanju nepremičnine ali obdavčitvi.

V praksi razlikujemo tri temeljne načine ocenjevanja vrednosti nepremičnin:


Način kapitalizacije donosa, ki temelji na predpostavki, da je vrednost nepremičnine izraz
prihodnjih koristi, diskontiranih na sedanjo vrednost. Za ocenjevanje vrednosti se poleg
diskontne uporablja kapitalizacijska mera, obe primerni za usklajevanje tveganj v povezavi
s koristjo (Pšunder in Torkar 2007, 11).



Način primerljivih prodaj, ki temelji na predpostavki tržnih primerjav in načelu
nadomestitve (MSOV 2011a v Grum 2012, 45), kar v praksi pomeni, da je tržna vrednost
ocenjevane nepremičnine neposredno povezana s cenami, ki jih imajo primerljive
nepremičnine (Appraisal Institute 1996 v Nahtigal in Grum 2015, 11).



Nabavno-vrednostni način, ki temelji na ugotavljanju stroškov, potrebnih za gradnjo
popolnoma enake ali podobne nepremičnine, pri čemer se upoštevajo tri oblike zniževanja
vrednosti nepremičnine zaradi zastarevanja, in sicer: fizičnega poslabšanja, funkcionalnega
in ekonomskega zastarevanja (Grum 2012, 29).

Za učinkovito vrednotenje nepremičnin je potrebno poznavanje rabe ključnih pojmov, ki se
uporabljajo v posameznem načinu vrednotenja nepremičnine.


Zemljišče: je nepremičnina, prav tako vse stvari, ki so naravni del zemljišča, na primer
drevesa, ki so na zemljišču, kakor tudi mehanski in električni pripomočki (toplotna
črpalka), ki opravljajo storitve za nepremičnine na zemljišču (Vuuren 2015).



Nepremičnina: (SPZ – Stvarnopravni zakonik 2002, 8. člen) je prostorsko odmerjen del
zemeljske površine, skupaj z vsemi pripadajočimi sestavinami, in sicer: vsi objekti in
zgradbe na, nad ali pod zemljiščem. Po (MSOV 2013, 10) so nepremičnina zemljišče in
vse stvari, ki so naravni del zemljišča, na primer drevesa, minerali, in stvari, ki so bile
dodane zemljišču, ter vsi trajni priključki objektov, na primer nadzemni in podzemni
9

infrastrukturni objekti (komunalna infrastruktura).


Tržna vrednost: je ocenjeni znesek, za katerega naj bi voljan kupec in voljan prodajalec
zamenjala sredstvo ali obveznost na datum ocenjevanja vrednosti v transakciji med
nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju, pri katerem sta stranki
delovali seznanjeno, previdno in brez prisile. Tržna vrednost nepremičnine predstavlja
najverjetnejšo ceno na prostem trgu nepremičnin na določeni datum (MSOV 2013, 17).

Netržna vrednost: obstaja več različnih vrednosti, ki ne temeljijo na tržnih podlagah. MSOV
2013 (mednarodni standard ocenjevanja vrednosti) definira poleg tržne tudi:


Pošteno vrednost: je ocenjena cena za prenos sredstva ali obveznosti med prepoznanima
dobro obveščenima in voljnima strankama, ki je odraz ustreznih interesov teh strank. Novi
standard MSOV je ta izraz nadomestil z izrazom ocenjena vrednost, saj se predvideva, da
je ocenjena vrednost sama po sebi poštena.



Vrednost za naložbenika: po Pratt, Reilly in Schweihs (2000, 30) je razlika med tržno
vrednostjo in vrednostjo za naložbenika utemeljena v njunih različnih zasnovah. Ocena
tržne vrednosti predpostavlja hipotetično kupčijo, pri kateri sta kupec in prodajalec
seznanjena, motivirana in voljna kupiti oziroma prodati pod enakimi pogoji številnim
drugim kupcem in prodajalcem na trgu. Ocenjujemo tržno vrednost, ki ne upošteva nobenih
posebnosti za kupca ali prodajalca, ki poslujeta medsebojno neodvisno. Standard MSOV
(IVSC 2015, 94) opredeljuje vrednost za naložbenika kot »vrednost premoženja« za
določenega naložbenika ali skupino naložbenikov za določene naložbene cilje.



Posebno vrednost: je znesek, ki je odraz določenih lastnosti sredstva, ki imajo vrednost
samo za posebnega kupca (MSOV 2013, 10).



Sinergijsko vrednost: je dodatna sestavina vrednosti, ki jo ustvari kombinacija dveh ali več
sredstev ali deležev, pri čemer je skupna vrednost večja od seštevka posameznih vrednosti
(MSOV 2013, 10).

Cena, strošek in vrednost: Cena je zgodovinsko dejstvo. Pove, kolikšen znesek denarja je
določeni kupec plačal za konkretno nepremičnino ob določenih okoliščinah, ki so veljale ob
času prodaje nepremičnine. Cena izraža zaključeno preteklo dejstvo pri prodaji nepremičnine
in ne izraža sedanje vrednosti iste nepremičnine. Po MSOV (2013, 12) je cena znesek, po
katerem povprašujemo in ki je ponujen ali plačan za neko sredstvo. Zaradi finančnih zmožnosti,
motivacij ali posebnih interesov določenega kupca ali prodajalca je plačana cena lahko
drugačna od vrednosti, ki bi jo drugi lahko pripisali temu sredstvu.
Strošek izraža znesek denarja, ki smo ga porabili za gradnjo (izgradnjo) objekta. To ni menjalna
vrednost nepremičnine. Stroški pri izgradnji so neposredni (stroški dela, materiala, storitev,
nadzor, projektiranje, inženiring) in posredni (stroški financiranja, davkov, taks, marketinga in
prodaje). Po MSOV (2013, 13) je strošek znesek, ki je potreben, da se sredstvo pridobi ali
ustvari. Ko je to sredstvo že pridobljeno ali ustvarjeno, je njegov strošek dejstvo. Cena je
povezana s stroškom, ker postane cena, plačana za neko sredstvo, strošek za kupca.
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Vrednost določene nepremičnine je poleg stroškov za njeno izgradnjo določena tudi z drugimi
elementi, ki delujejo na trgu nepremičnin. Ti so: ponudba, povpraševanje, pogoji financiranja,
obveščenost strank in pogoji prodaje. To je merilo, ki pove, koliko bi hipotetični kupec bil po
vsej verjetnosti pripravljen plačati za določeno nepremičnino. Po MSOV (2013, 13) vrednost
ni dejstvo, pač pa mnenje o: (a) najverjetnejši ceni, ki jo je treba plačati za neko sredstvo v
menjavi, ali (b) gospodarski koristi lastništva tega sredstva. Vrednost v menjavi je hipotetična
cena, hipotezo, po kateri se ocenjuje vrednost, pa določa namen ocenjevanja vrednosti. Za
lastnika je vrednost ocena koristi, ki jih bo določena stranka imela od lastništva. Pojem vrednost
podrobno obravnavamo v poglavju 3.
2.2.2 Vrste nepremičnin
Glede na namen nepremičnin, v praksi vrednotimo (Pšunder in Torkar 2007, 17):


Stanovanjske nepremičnine: po Garethu (2012) so v praksi najbolj pogoste, spadajo med
nepremičnine, ki se delijo na: bivalne (stanovanjske objekte) in na stavbna zemljišča,
namenjena za stanovanja. Pri investicijah v večstanovanjsko gradnjo jih lahko uvrstimo
tudi med ekonomske nepremičnine. Delimo jih lahko tudi po lokacijah glede na trge
(mestni, primestni, izvenmestni in drugi stanovanjski objekti) (Pšunder in Torkar 2007,
17).



Poslovne nepremičnine: spadajo med ekonomske nepremičnine. Ker so to poslovne
transakcije, se z njimi naredi največ transakcij. Gareth (2012) mednje šteje trgovine in
trgovinske centre, poslovne zgradbe s pisarnami, gledališča, hotele, motele, stavbna
zemljišča, namenjena poslovnim dejavnostim, in druge poslovne objekte. Delimo jih lahko
tudi na poslovne, gostinske, proizvodne, trgovske, storitvene in skladiščne objekte
(Pšunder in Torkar 2007, 17).



Industrijske nepremičnine: so prav tako ekonomske nepremičnine. Gareth (2012) jih
razvrsti kot tovarniške hale, manjša, srednje velika in velika skladišča, rudnike, stavbna
zemljišča za industrijsko dejavnost in druge industrijske objekte.



Kmetijske nepremičnine: po Pšundru in Torkarju (2007, 17) med njih spadajo kmetije in
živinorejske farme, zemljišča (nerazvita) ob urbanih območjih in drugi objekti za kmetijsko
dejavnost.

Nepremičnine, ki se uporabljajo za specifične namene: po Garethu (2012) so to objekti in
zemljišča za posebne ali specialne namene, predvsem zdravstveni, izobraževalni, verski, športni
in drugi posebni nameni. Pšunder in Torkar (2007, 17) mednje štejeta razne športne objekte,
bolnišnice, domove za starejše, pokopališča in sorodne objekte.
Javne nepremičnine: več avtorjev (Cirman idr. 1999; Grum 2012, 5), med nepremičnine v javni
uporabi štejejo infrastrukturne objekte, avtoceste, upravne objekte in šole, pošte in parkovne
površine. Standard MSOV je to delitev dodal zaradi tega, ker javne zgradbe (nepremičnine)
običajno niso v prosti prodaji na trgu. Standard MSOV je tudi poimenoval javne nepremičnine
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kot javne zgradbe ali tudi sredstva javnega sektorja (MSOV 2007b v Pšunder in Torkar 2007,
18).
2.2.3 Pojem vrednosti
Vrednost nepremičnin je po Dasso in Ring (1985, 240) ter po Grumu (2012, 7) na splošno
odvisna od tržnih dejavnikov, temeljni elementi vrednosti pa so štirje osnovni dejavniki, ki
temeljijo na ekonomskem načelu ponudbe in povpraševanja. Določanje vrednosti nepremičnin
je odvisno zlasti od naslednjih dejavnikov (Pšunder in Torkar 2007, 20):








Uporabnost, koristnost: je najbolj pomemben dejavnik vrednosti nepremičnine in pomeni
sposobnost (zmožnost) ustvarjati denarno ali nedenarno korist iz posesti ali uporabe
nepremičnine (MSOV 2007b v Pšunder in Torkar 2007, 21). Vrednotimo sedanjo vrednost
prihodnjih koristi, ki izhajajo iz lastništva nepremičnine. Za razliko od številnih potrošnih
dobrin, katerih koristi so hitro vidne, se koristi nepremičnin pokažejo v daljšem časovnem
obdobju. Vpliv na uporabnost in koristnost imajo tudi vladni nadzori, okoljski pogoji in
predpisi.
Redkost: predstavlja šibko ali normalno količinsko oskrbo nepremičnin na trgu brez
presežkov. Avtor Grum (2012, 7) navaja, da nepremičnina nima vrednosti, če redkost ni
kombinirana z uporabnostjo ali koristnostjo. To odlično ponazori s primerom: Zrak ima
visoko stopnjo uporabnosti, a na splošno nima visoke ekonomske vrednosti. Toda za
potapljača, ki je pod morsko gladino s skoraj prazno jeklenko, ima zrak neprecenljivo
vrednost.
Privlačnosti, povpraševanja: je želja kupca in zadovoljitev potrebe po nepremičnini ali po
lastništvu nepremičnine. Eni viri uporabljajo prvi, nekateri viri pa drugi izraz (MSOV
2007b, 7).
Prenosljivosti: pomeni sposobnost ali zmožnost kupca oziroma investitorja kupiti ali
investirati v želeno nepremičnino. Kaže se v sposobnosti menjave lastništva. Tržna
vrednost je po MSOV (če bi na primer zamenjali nepremičnino) enaka premoženju, ki ga
predstavlja znesek, dobljen pri prodaji tega na prostem trgu ob pogojih tržne vrednosti na
točno določen datum ocenjevanja (MSOV 2007b v Pšunder in Torkar 2007, 21).

2.2.4 Kratek pregled zgodovine ocenjevanja vrednosti v svetu
Razvoj ocenjevanja vrednosti nepremičnin je v svetu zelo različen. Daljšo zgodovino in
tradicijo imajo ZDA in del razvite Evrope, pri nas pa se ocenjevanje vrednosti nepremičnin kot
dejavnost pojavlja od leta 1990 dalje. Ločimo: ocenjevanje vrednosti nepremičnin, ocenjevanje
vrednosti premičnin in ocenjevanje vrednosti podjetij. Osnovni model vrednotenja nepremičnin
z uporabo metode realnih opcij je bil vzpostavljen leta 1970 v Veliki Britaniji (Jefferies 2009,
1) in tedaj se je tudi začelo organizirano povezovanje strokovnjakov na področju ocenjevanja
vrednosti premoženja.
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Kratka kronologija razvoja mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti: leta 1971 so v
Kanadi ustanovili Kanadsko združenje ocenjevalcev vrednosti podjetij (Canadian Association
of Business Valuators). Leta 1974 so v ZDA uvedli davčni zakon in vrednotenje podjetij. Leta
1979 so dali pobudo za poenotenje stališč in internacionalizacijo: Kraljevi inštitut pooblaščenih
ocenjevalcev oziroma angleško združenje ocenjevalcev vrednosti (RICS – The Royal Institute
of Chartered Surveyors), strokovnjaki združenja ASA9 in nekatera združenja ocenjevalcev
vrednosti v ZDA. Nastali so MSOV (v nadaljevanju: mednarodni standardi ocenjevanja
vrednosti).
Leta 1981 je bil pri ASA ustanovljen Svet za ocenjevanje vrednosti podjetij (Business Valuation
Committee) in podlaga za prve pooblaščene ocenjevalce vrednosti podjetij (MSOV 2007 v
Grum 2012, 13). Istega leta je bil ustanovljen TIAVSC (Svet za mednarodne standarde
ocenjevanja vrednosti sredstev (angl. The International Assets Valuation Standards Comittee)).
Ta se je najprej ukvarjal le s problematiko ocenjevanja vrednosti stvarnega premoženja, kasneje
pa je svojo dejavnost razširil tudi na ocenjevanje vrednosti podjetij. Leta 1994 je nastal IVSC
(Svet za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (angl. International Valuation Standards
Committee; odslej IVSC)) (IVSC 2013, 3). Imamo dve kratici: IVSC in OMSOV (odbor za
mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti).
Cilji IVSC (odslej IVSC, ker je uraden prevod tudi v Sloveniji) so:


organizacija in objava (v javnem interesu) ter razvoj mednarodnih standardov ocenjevanja
vrednosti globalno in za celovito ocenjevanje vrednosti;



poenotenje standardov globalno, prepoznavanje in poenotenje razlik v pogledih na
standarde in njihovo koristno uporabo.

IVSC (v Sloveniji: OMSOV) se zavzema za priznanje mednarodnih standardov ocenjevanja
vrednosti (MSOV) za računovodske in druge standarde poročanja. Želi doseči povezovanje
znanja ocenjevalcev vrednosti s standardi drugih sorodnih strok (MSOV 2013, 3). Aktualna je
deseta izdaja iz leta 2013 (IVSC 2013). Standardi MSOV so od leta 2004 povezani z
računovodskimi standardi MSRP (Mednarodni standardi računovodskega poročanja).
Leta 1987 je bil sprejet USPAP (enotni standardi prakse strokovnih ocenjevalcev vrednosti
(angl. Uniform Standards of Professional Appraisal Practice)) kot prvi celovit standard
ocenjevanja vrednosti za ocenjevanje vrednosti nepremičnin, premičnin in podjetij (odslej
USPAP) (MSOV 2007 v Grum 2012, 13). Te standarde izdaja Ustanova ocenjevalcev vrednosti
(Appraisal Foundation) in so temeljna osnova za standarde ocenjevanja vrednosti v drugih
državah, tudi v Sloveniji.10

ASA – American Society of Appraisers je Ameriško združenje ocenjevalcev (v nadaljevanju ASA),
ustanovljeno leta 1935.
10
SPS – Slovenski poslovno-finančni standardi (SIR - Slovenski inštitut za revizijo 2003) temeljijo na
USPAP.
9
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2.3

Standardi ocenjevanja vrednosti v Sloveniji

Leta 1990 smo v Sloveniji pričeli z ocenjevanjem vrednosti podjetij in z lastninskim
preoblikovanjem podjetij. Naslednje leto smo dobili literaturo o ocenjevanju vrednosti podjetij
(Grum 2012, 13).
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (odslej Agencija), je leta
1991 pričela izobraževati prve ocenjevalce vrednosti podjetij in podeljevati licence.11 Agencija
je po vzoru razvitih držav izdala standarde in načela ocenjevanja vrednosti.
Globalizacija je zahtevala tržno vrednotenje, zato je bila leta 1998 Agencija ukinjena. Leta 1997
je pričel z delom SIR – Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut SIR), ki je isto leto sprejel
Slovenske poslovno-finančne standarde (odslej SPS).
Leta 2001 je bil sprejet Zakon o revidiranju (ZRev-1 2001), ki je ocenjevalcem omogočil, da
so pričeli z ocenjevanjem vrednosti v novih razmerah, pridobili javna pooblastila za delo in za
uporabo SPS kot veljavne standarde ocenjevanja vrednosti v Republiki Sloveniji (SPS 2001).
Inštitut SIR je dobil formalno-pravne pristojnosti na področju standardizacije, izobraževanja,
podeljevanja dovoljenj in nadzora dela pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. Na letni skupščini
IVSC v Bruslju, 18. septembra 2002, je bila Republika Slovenija preko Inštituta SIR kot
njenega predstavnika sprejeta v polnopravno članstvo IVSC z veljavnostjo od 1. januarja 2003
(IVSC 2015).
Razvoj ocenjevanja vrednosti nepremičnin v Sloveniji je potekal takole:
Pri nas smo imeli PEM – pravilnik o enotni metodologiji za ocenjevanje vrednosti nepremičnin.
Tak način ocenjevanja vrednosti je bil administrativen in z razvojem stroke je bil pravilnik PEM
leta 2003 uradno ukinjen. S tem so bile podane osnove za tržno ocenjevanje nepremičnin (Grum
2012, 14).
Leta 1991 je Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani začela uvajati predmet
ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Izpite in preverjanje usposobljenosti cenilcev in
ocenjevalcev vrednosti nepremičnin je istega leta uvedlo tudi Ministrstvo RS za pravosodje in
SIR – Slovenski inštitut za revizijo.
Leta 2003 je izšla knjiga Ocenjevanje vrednosti nepremičnin, avtorjev dr. Igorja Pšundra in
mag. Milana Torkarja, v okviru SIR – Slovenskega inštituta za revizijo. Istega leta sta
Ministrstvo RS za pravosodje in združenje SICGRAS – Združenje sodnih izvedencev in sodnih
cenilcev za gradbeno stroko Slovenije organizirala izobraževanje »Tržno vrednotenje 2003«.
Leta 2007 je izšla druga knjiga (Pšunder in Torkar 2007, 183) Vrednost nepremičninskih pravic.
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Agencija je podelila v obdobju 1991–1994 skupaj 63 licenc ocenjevalcem vrednosti podjetij.
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Istega leta je Inštitut SIR pripravil prevod standarda IVSC kot MSOV 2007, in sicer osmo
izdajo. Trenutno je aktualna 10. izdaja MSOV 2013, ki je postala obvezna za pooblaščene
ocenjevalce vrednosti in druge strokovnjake na področju ocenjevanja vrednosti (MSOV 2013
v Nahtigal in Grum 2015, 18).

Hierarhija standardov ocenjevanja vrednosti
Z namenom opredelitve pravil ocenjevanja vrednosti in prioritete posameznih pravil
ocenjevanja vrednosti pri njihovi obvezni uporabi je bila dne 21. decembra 2010 sprejeta
Hierarhija standardov ocenjevanja vrednosti. Cilj je zagotavljanje izvajanja storitev
ocenjevanja vrednosti na najvišji kakovostni ravni. Drugi cilj je ugotavljanje in določanje
obsega odgovornosti ocenjevalca do naročnikov in širše javnosti. Tretji cilj je povečevanje
učinkovitosti ocenjevanja vrednosti, podpora pri izvajanju ocenjevanja vrednosti, širjenje
najboljših strokovnih rešitev in načel etičnega ravnanja ocenjevalca.

Ravni pravil Hierarhije ocenjevanja vrednosti
Ravni pravil hierarhije ocenjevanja vrednosti določajo prioriteto in obveznost uporabe pravil
za tri osnovne ravni standardov. Pri nesoglasju med standardom na prvi ravni in standardom na
drugi ravni velja pravilo uporabe standarda na prvi ravni. Pri nasprotju med standardi iste ravni
pa se uporabi više razvrščeno pravilo na tej ravni (MSOV 2007a, 13). Standardi na prvi ravni
Hierarhije ocenjevanja vrednosti so za POV - pooblaščene ocenjevalce vrednosti (odslej POV)
obvezni, na drugi in tretji ravni pa le priporočljivi.

2.4

Relativni značaj in ključni elementi ocenjevanja vrednosti

Po MSOV (IVSC 2013, 22) je ocenjevanje vrednosti premoženja (nepremičnine, druga sredstva
in podjetja) posebna stroka ekonomije, ki obsega pripravo ocene vrednosti in poročanje o
ocenjeni vrednosti. Vrednotenje je postalo še posebej zanimivo z uvedbo in prometom
vrednostnih papirjev, zlasti delnic. Ocenjevanje vrednosti nepremičnin pa je pomemben del
sodobnega dinamičnega ocenjevanja vrednosti. Pri ocenjevanju vrednosti sredstev in
nepremičnin je izredno pomembno: a) kateri dejavniki vplivajo na vrednost nepremičnine in b)
kako obsežen je njihov vpliv (Pšunder in Torkar 2007, 10; Pšunder 2012, 13).
Ocenjevanje vrednosti in relativni značaj ocenjevanja vrednosti zahtevata pravilno
razumevanje, zato je nujno ločiti pojme: »vrednost, cena, trg in strošek« (MSOV 2007b, 16),
ki so podrobneje pojasnjeni v naslednjem poglavju. Na splošno pa velja:
Ker je vrednost premoženja prava le v očeh opazovalca, moramo ocenjeno vrednost obravnavati
kot relativno in ne absolutno kategorijo. Točneje, vrednost je odvisna od odnosa med donosom
in tveganjem, ki ga je pripravljen sprejeti kupec in ne od nepristranskih, neoporečnih analiz, ki
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jih izdela neodvisen ocenjevalec vrednosti (MSOV 2013, 16).
Primer: na razvitih trgih se nepremičnine kupujejo in prodajajo na transparenten, pregleden
način. Tržni udeleženci imajo enake informacije, cena se oblikuje na podlagi številnih
transakcij. Enako velja za trg vrednostnih papirjev. Za lastniško zaprta podjetja (podjetja,
katerih delnice ne kotirajo na organiziranem trgu kapitala), pa so lahko pričakovanja kupcev in
prodajalcev o vrednosti bistveno drugačna. V večini primerov se ocenjevanje vrednosti nanaša
prav na takšna podjetja, zato v tem procesu ne moremo pričakovati, da bi dobili eno in edino,
idealno in ustrezno, ali pravilno vrednost. Vrednost nepremičnine (in premoženja nasploh) je
odvisna tudi od načina, metode ali postopka ocenjevanja vrednosti, ki ga uporabimo.
V praksi uporabimo različne metode ocenjevanja vrednosti, določimo okvir vrednosti, kot
podlago za pogajanje med osveščenima kupcem in prodajalcem. Vrednost, ki jo lahko dobimo
kot tehtano povprečje več vrednosti po različnih načinih in metodah ocenjevanja, je zelo
odvisna od »mehkih elementov« oziroma presoje vpliva posamezne »uteži«, od kakovosti
vhodnih podatkov in od primernosti posameznih uporabljenih metod procesa ocenjevanja. Ni
nujno, da zapleteni modeli ocenjevanja vrednosti in kompleksne analize dajejo boljše, bolj
zanesljive ocene vrednosti. Upoštevati je treba interes in pričakovanja uporabnikov cenitve.
Vrednost ni dejstvo, gre za najverjetnejšo ceno predmeta cenitve na dan transakcije, zato je
nujno proces ocenjevanja vrednosti čim natančneje opredeliti. Za oceno vrednosti premoženja
moramo rešiti vprašanja, kaj (katero premoženje) ocenjujemo, za koga ocenjujemo vrednost,
kakšen je namen ocenjevanja vrednosti in kako bomo ocenili vrednost (Damodaran 2006, 7).
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TEORIJA OCENJEVANJA VREDNOSTI NEPREMIČNIN

3

V Sloveniji smo sprejeli teorijo in prakso ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki je uveljavljena
v svetu. Preden se je Slovenija osamosvojila, smo imeli administrativno ocenjevanje, ki ga je
leta 1971 predpisala država, in sicer z zakoni in izvedbenimi akti. Zakon o pogojih za prodajo
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Ur. l. SRS, št. 20/71) je bil podlaga za
sprejem Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Ur. l. SRS, št. 27/71 (odslej PEM – 1)), nato leta 1976 PEM
– 2, leta 1980 PEM – 3 in leta 1987 še PEM – 4, ki je uporabo metodologije razširil na poslovne,
industrijske, kmetijsko-gospodarske in kmetijsko-bivalne objekte. Pravilnik PEM je prenehal
veljati leta 2003, ko je bil sprejet Zakon o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 42/03
in spremembe) (Nahtigal in Grum, 2015, 16).
Proces lastninskega preoblikovanja v Sloveniji je v skladu z Zakonom o lastninskem
preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92) povzročil, da so sodobni tržni načini ocenjevanja
nepremičnin izpodrinili administrativno ocenjevanje. Nova terminologija je uvedla nov pojem
- ocenjevanje vrednosti nepremičnin.
Inštitut SIR je na podlagi ZRev-a (Ur. l. RS, št. 1/01) pridobil pristojnosti pri standardizaciji,
izobraževanju, podeljevanju licenc in dovoljenj ter nadzoru nad delom pooblaščenih
ocenjevalcev vrednosti nepremičnin (odslej POVN). Inštitut SIR je leta 2002 postal član Sveta
za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti, ki je nevladna organizacija in članica
Združenih narodov s sedežem v Londonu, Velika Britanija, ter vodilna mednarodna avtoriteta
za sprejemanje metod ocenjevanja (MSOV 2013, 3). Leta 2013 je Svet za MSOV izdal že
deseto popravljeno izdajo Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti, ki je četrta, sicer v
letu 2013, prevedena v slovenščino. Trenutno je v pripravi in pred izidom enajsta izdaja.

3.1

Osnovni pojmi v zvezi z nepremičninami

Predhodno smo na kratko opisali pojmovanje ocenjevanja vrednosti nepremičnin, opisali
omejitve in okvir ključnih pojmov, ki nastopajo pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin. V
nadaljevanju podajamo opis strokovnih definicij izrazov,12 ki jih uporabljamo v zvezi z
vrednotenjem nepremičnin.
3.1.1 Nepremičnina
Nepremičnino smo kot ključni pojem opisali v predhodnem poglavju z naslovom »Teoretična
izhodišča vrednotenja«. Najnovejše raziskave na področju ocenjevanja nepremičninskih pravic
(v nadaljevanju: ocenjevanje vrednosti nepremičnin) sta zbrala Nahtigal in Grum (2015), kjer

12

Slovar na koncu magistrskega dela podaja uveljavljene izraze (v angleškem jeziku).
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je nepremičnina opisana kot nepremična lastnina, ki ima temeljni namen ljudem zagotoviti
zatočišče in kakovostno bivanje. Nepremičnina lahko služi investiciji v kapitalsko naložbo. Ena
od preprostih razlag pravi, da je nepremičnina zemljišče s pripadajočimi sestavinami (Nahtigal
in Grum 2015, 12).
Razliko med pojmoma nepremičnina in nepremičninska pravica smo morali pojasniti tudi
zaradi slovenske posebnosti v slovenskem pravu, kjer je kot nepremičnina opredeljena tudi
stavbna pravica. Omeniti moramo, da pri lastniški pravici lahko pri nepremičninskih pravicah
obstajajo tudi potencialne omejitve. Standardi MSOV 2013 (tudi MSOV 2007 in MSOV 2011)
opredeljujejo sveženj pravic, kot kombinacijo pravic, povezanih z lastništvom nepremičnin.
Evropska unija uporablja klasifikacijo za delitev objektov po namenu uporabe. V Sloveniji je v
veljavi Uredba za uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov CC-SI (2012) s
pojasnili, ki jo je sprejela Vlada RS, Uradni list RS št. 109/11. Prilagojena klasifikacija objektov
CC-SI in dejanske rabe dela stavbe vsebuje tudi razvrstitev vrste prostorov glede na namen
uporabe, enotna klasifikacija vrst objektov (2012), sprejeta z uredbo Vlade, Uradni list RS št.
109/11 (Preglednica 1).
Preglednica 2: Primer klasifikacije za stanovanja z enim delom stavbe.
Stanovanja v stavbi z enim delom stavbe
Opis
Stanovanje v samostoječi
stavbi z enim stanovanjem

Stanovanje v vrstni hiši
(stavba ima svojo streho in
lastni vhod)

Primer
stanovanje v samostoječi hiši
stanovanje v vili
stanovanje v atrijski hiši
stanovanje v kmečki hiši
stanovanje v podeželski hiši
stanovanje v počitniški hišici
zidanica, v kateri je več kot polovica
površine namenjena stanovanju
drugi podobni deli stavbe
stanovanje, ki je v krajni vrstni hiši
stanovanje, ki je v vmesni vrstni hiši

Šifra vrste rabe

1110001

1110002
1110003

Vir: Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN, Ur. l. RS, št. 47/2006, 79. člen).

V nadaljevanju je podan tudi standardizirani način merjenja prostorov za izračun neto tlorisne
površine stanovanja oziroma nestanovanjskega dela (Slika 1).
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Merimo do stene in ne do Površin okenskih polic ne Površin pragov ne upoštevamo
obrobe
upoštevamo
Slika 1: Standardizirani način merjenja prostorov za izračun stanovanjske površine
Vir: Povzeto po GURS-u 2014a), kjer je (GURS - Geodetska uprava RS); Pravilnik o vpisih v kataster
stavb (Ur. l. RS, št. 22/2007, 3. člen).

Površina se izrazi v m2, zaokroženo na eno decimalno mesto (npr. 52,1 m2).
Izmeri se celotna površina prostora (Slika 2), če:
 so stropi v prostoru ravni in enaki ali višji od 1,6 metra oziroma


so stropi v prostoru tudi poševni, vendar je višina prostora povsod višja od 1,6 metra.

Stropi so ravni, višina stropov je povsod višja Višina stropov v mansardi je povsod višja
od 1,6 metra.
oziroma enaka 1,6 metra.
Slika 2: Izmere višine stropov in celotne površine
Vir: ZEN, Ur. l. RS, št. 47/2006, 79. člen.

3.1.2 Nepremičninski trg
Nepremičninski trg je določen čas in prostor, kjer omejeno število udeležencev (posameznikov
ali podjetij, kupcev ali prodajalcev) nepremičninske pravice menja za denarna ali druga sredstva
(MSOV 2007b, 104; MSOV 2013, 14).
Nepremičninski trg se od klasičnega prostega trga razlikuje po tem, da se na nepremičninskem
trgu trguje z nepremičninskimi pravicami, kar je povsem drugače od teoretičnega koncepta
popolnega ali konkurenčnega trga. Omejitve so številne: večinoma gre za nepopoln trg ter za
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omejeno število (pretežno slabo informiranih) kupcev in prodajalcev, za močno vlogo države
in raznih regulativ, ter denarne politike. Nepremičninski trg je občutljiv na ekonomske
spremembe, neprilagojeno ponudbo in slojevito povpraševanje, ter na omejeno število kupcev
in prodajalcev.
Osnovne značilnosti nepremičninske trga so (podrobneje) (Grum, 2012, 33):


Ni standardizacije: Unikatnost objektov pomeni, da četudi bi bili dve stavbi enaki, bi se še
vedno razlikovali po lokaciji. To pogojuje obvezen ogled vsakega objekta posebej in
predstavlja določeno omejitev, saj ni konkurence med nepremičninami.



Ni informacij: Večini Slovencev v vlogi kupcev je nepremičnina redek nakup, ki se zgodi
v povprečju enkrat ali dvakrat v življenju. Kupec je neozaveščen, tako pogosto zaupa
agentom za nepremičnine.
Omejena konkurenca: Zaradi lokacije nepremičnine, ki je nepremična, je konkurenca
omejena le na ozko lokalizirano področje. Razkorak med oglaševanimi cenami in v prodaji
realiziranimi cenami nepremičnin, ki so praviloma nižje kot oglaševane, je velik.









Slojevito povpraševanje: Kupec želi točno takšno nepremičnino, ki bo po lokaciji, obliki,
velikosti in tudi ceni, služila točno določenemu namenu in uporabi.
Togost ponudbe na kratek rok: Ponudbe nepremičnin ni moč hitro prilagoditi, če se znatno
poviša povpraševanje po določenih objektih. Posledica je dvig cen.
Omejitve glede kupcev in prodajalcev: Število kupcev, ki si lahko privoščijo nakup
luksuznih nepremičnin, je omejeno. Prav tako je omejeno število nepremičnin, ponujenih
v prodajo. Omejitev trga je predvsem v tem, da gre za ozek, lokalen trg.
Občutljivost na ekonomske spremembe: Visoka kupna moč je pogoj za kupoprodaje
nepremičnin zaradi njihove visoke vrednosti in cene. Zato vsaka sprememba plač, stalnosti
in stabilnosti dohodka, stopnja zaposlenosti in splošna situacija v državi, znatno vplivajo
na promet z nepremičninami (in na njihove cene ter vrednosti).

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) vsebujejo postavke za izvajanje nalog
ocenjevanja vrednosti, le te pa delijo na štiri vrste. Te so: nepremičninske pravice, premičnine,
podjetja in finančne pravice (MSOV 2013, 14). Za namen te magistrske naloge je pomemben
del, ki govori o nepremičninskih pravicah, saj se ukvarjamo z nepremičninami in ocenjevanjem
njihove vrednosti.
Sodobna teorija določa vrste in podlage vrednotenja nepremičnin. Ločimo množično in
individualno vrednotenje nepremičnin. Ker spada množično vrednotenje nepremičnin med
administrativne metode, se z njimi ne bomo ukvarjali (navedeno že v omejitvah). Poseben
poudarek je na sodobnih metodah individualnega vrednotenja nepremičnin.
3.1.3 Koristnost
Koristnost smo kot pojem opisali v predhodnem poglavju. Pomembno je dodati pojasnilo, da
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med uporabno in menjalno vrednostjo nepremičnine obstaja razlika v subjektivnosti oziroma v
objektivnosti. Uporabna vrednost nepremičnine je subjektivna, to je vrednost, ki ima osnovo v
koristi za uporabnika. Menjalna vrednost nepremičnine je objektivna, to je vrednost, oblikovana
s ponudbo in povpraševanjem. V tem smislu se večkrat govori o »vrednosti v uporabi« oziroma
»vrednosti v menjavi« (Pšunder in Torkar 2007, 21).
Koristnost nepremičnin na splošno merimo na daljši rok, saj so dobe uporabe veliko daljše kot
za drugo premoženje (na primer za premičnine). Posebnost koristnosti nepremičnin v povezavi
z zemljiščem zahteva posebno pazljivost. Zemljišče je po določilih standarda MSOV trajno
sredstvo, izboljšave na zemljišču (zgradbe, objekti …) pa imajo življenjsko dobo omejeno.
Zemljišče ima svojo lokacijo in je nepremakljivo. S tem pridobi nepremičnina edinstven
položaj. Prav ta edinstvena pozicija zemljišča omogoča nepremičnini optimalno koristnost
(Pšunder in Torkar 2007, 25).
Zemljišče je pomemben kazalnik vrednosti nepremičnine in ga ocenjujemo ločeno od zgradbe
ali objekta na njej. Ker gre za dinamično komponento vrednosti nepremičnine, se vrednost
zemljišča ocenjuje po načelu najboljše možne uporabe zemljišča, kar posebej pojasnjujemo v
nadaljevanju.

3.2

Vrste vrednosti (ki so predmet ocenjevanja vrednosti)

Mednarodni standard ocenjevanja vrednosti (MSOV) določa, da mora ocenjevalec pred vsakim
ocenjevanjem vrednosti definirati vrsto vrednosti glede na namen oziroma standard vrednosti,
ki jo ocenjuje. To pogojuje tudi vse nadaljnje postopke ocenjevanja vrednosti. Relativni značaj
ocenjevanja vrednosti določa, da je tudi njegov rezultat, vrednost, relativna kategorija.
Standard MSOV ločuje ocenjevanje vrednosti za: tržno vrednost (MSOV 1) in vrednosti, ki
niso tržne (MSOV 2). Razumevanje razlike med ocenjevanji vrednosti je bistvenega pomena.
Mi se bomo ukvarjali izključno s tržnimi vrednostmi. Želimo le pojasniti, da ocenjevalec
vrednosti že v osnovi opredeli vrednosti, ki temeljijo na tržni vrednosti ali na vrednostih, ki niso
tržne. Pomembno je, da ocenjevalec loči med učinki, ki jih imajo lahko razlike med temi
zasnovami na uporabnost ocenjevanja vrednosti (MSOV 2013, 17).
Tržna vrednost je osnova in podlaga za ocenjevanje vrednosti na splošno in tudi za ocenjevanje
vrednosti nepremičnin. Strokovno neoporečna in ustrezno ovrednotena tržna vrednost je
nepristranska ocena vrednosti določene nepremičnine na določen datum ocenjevanja (MSOV
2011 v Grum 2012, 20).
3.2.1 Tržne vrednosti
Definicija: »Tržna vrednost je ocenjeni znesek, za katerega naj bi voljan kupec in voljan
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prodajalec zamenjala premoženje na datum ocenjevanja vrednosti v transakciji med
nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju, kjer sta stranki delovali
seznanjeno, previdno in brez prisile« (MSOV 2013, 17; Grum 2012, 20).
»Opredelitev tržne vrednosti je pomembna, zato so ključni elementi definicije v skladu s
pojmovnim okvirom (IVSC 2013):
(a) »Ocenjeni znesek« se nanaša na ceno, izraženo v denarju, plačljivo za sredstvo v poslu med
nepovezanima in neodvisnima strankama. Tržna vrednost je najverjetnejša cena, ki jo lahko
razumno dosežemo na trgu na datum ocenjevanja vrednosti v skladu z opredelitvijo pojma
tržna vrednost. To je najboljša cena, ki jo prodajalec lahko razumno doseže, in
najugodnejša cena, ki jo kupec lahko razumno doseže. Ta ocena izrecno izključuje
ocenjeno ceno, ki je povišana ali znižana zaradi posebnih pogojev ali okoliščin, kot so
neobičajno financiranje, dogovori o prodaji in povratnem najemu, posebne obravnave ali
ugodnosti, ki jih podeli nekdo, ki je povezan s prodajo, ali katera koli prvina posebne
vrednosti.
(b) »Naj bi zamenjala sredstvo« se nanaša na dejstvo, da je vrednost sredstva ocenjeni znesek
in ne vnaprej določeni znesek ali dejanska prodajna cena. To je cena v poslu, ki izpolnjuje
vse sestavine opredelitve pojma tržna vrednost na datum ocenjevanja vrednosti.
(c) »Na datum ocenjevanja vrednosti« zahteva, da je vrednost časovno vezana na določeni dan.
Ker se trgi in tržne razmere lahko spreminjajo, je ocenjena vrednost ob drugem času lahko
napačna ali neprimerna. Znesek vrednosti bo izražal stanje na trgu in okoliščine na datum
ocenjevanja vrednosti, ne pa na kateri koli drugi dan.
(d) »Voljan kupec« se nanaša na tistega, ki je motiviran, vendar ni prisiljen k nakupu. Ta kupec
ni niti pretirano navdušen niti odločen, da kupi po kateri koli ceni. Kupuje v skladu s
stvarnostjo sedanjega trga in s pričakovanji sedanjega trga, ne pa namišljenega ali
hipotetičnega trga, ki ga ne moremo prikazati ali pričakovati, da obstaja. Domnevni kupec
ne bi plačal višje cene, kot jo zahteva trg. Sedanji lastnik je vključen med predstavnike
»trga«.
(e) »Voljan prodajalec« ni niti pretirano navdušen niti prisiljen prodajalec, pripravljen prodati
po kateri koli ceni, niti ni pripravljen ponujati po ceni, ki na trenutnem trgu ne velja za
primerno. Voljan prodajalec je motiviran prodati sredstvo po tržnih pogojih za najvišjo
ceno, ki jo lahko doseže na prostem trgu po ustreznem trženju, ne glede na višino te cene.
Dejanske okoliščine sedanjega lastnika niso del te ocenitve, ker je voljan prodajalec
hipotetični lastnik.
(f) »Posel med nepovezanima in neodvisnima strankama« je posel med strankama, ki nista v
določenem ali posebnem razmerju, kot je npr. med obvladujočim podjetjem in odvisno
družbo ali najemodajalcem in najemnikom, zaradi katerega cena ne bi bila taka, kot je
značilna za trg, ali bi bila zvišana zaradi sestavine posebne vrednosti. Domneva se, da se
posel po tržni vrednosti opravi med nepovezanima strankama, ki delujeta neodvisno.
(g) »Po ustreznem trženju« pomeni, da bi bilo sredstvo izpostavljeno trgu na najprimernejši
način, ki vpliva na njegovo odprodajo po najboljši ceni, ki jo je razumno mogoče doseči v
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skladu z opredelitvijo pojma tržna vrednost. Šteje se, da je način prodaje najprimernejši,
da prodajalec lahko doseže najboljšo ceno na trgu, do katerega ima dostop. Čas
izpostavljenosti ni nujno določeno obdobje in se lahko spreminja v skladu z vrsto sredstva
in tržnimi razmerami. Edino sodilo je, da mora trajati dovolj dolgo, da sredstvo lahko
spozna primerno število tržnih udeležencev. Obdobje izpostavljenosti se začne pred
datumom ocenjevanja vrednosti.
(h) »Pri katerem sta stranki delovali seznanjeno, preudarno« predpostavlja, da sta voljni kupec
in voljni prodajalec primerno seznanjena z naravo in značilnostmi sredstva, z njegovo
dejansko in morebitno uporabo in razmerami na trgu na datum ocenjevanja vrednosti.
Potem domnevno vsaka od strank preudarno uporabi svoje védenje, da najde ceno, ki je
najugodnejša za njen položaj v poslu. Preudarnost se ocenjuje s sklicevanjem na stanje trga
na datum ocenjevanja vrednosti, brez upoštevanja koristi kasnejših spoznanj. Za prodajalca
na primer ni nujno nepreudarno, če na trgu s padajočimi cenami proda sredstva po ceni, ki
je nižja od predhodnih tržnih ravni. V takih primerih, kakor velja tudi za druge situacije
nakupov in prodaj na trgih s spreminjajočimi se cenami, bo preudarni kupec ali prodajalec
ravnal v skladu z najboljšimi informacijami o trgu, ki so takrat na voljo.
(i) »In brez prisile« določa, da je vsaka izmed strank motivirana, da opravi posel, ni pa niti
prisiljena niti neprimerno siljena v to, da ga izvede.«
Definicija: »Poštena vrednost je znesek, ocenjena cena za prenos sredstva ali obveznosti, med
prepoznanima, dobro obveščenima in voljnima strankama, v transakciji med nepovezanima in
neodvisnima strankama, ki je odraz interesov obeh strank. Okoliščine in pogoji so torej lahko
drugačni od tistih, ki veljajo za tržno vrednost« (MSOV 2013, 20). Enostavno si lahko
predstavljamo, da je poštena vrednost tržna vrednost, od katere smo odšteli stroške prodaje.
V standardih MSRP – mednarodnih standardih za računovodsko poročanje (odslej MSRP) je
opredelitev pojma poštena vrednost drugačna, a SMSOV (Svet za MSOV) meni, da so
opredelitve pojma poštene vrednosti v MSRP-jih na splošno skladne s tržno vrednostjo. Izven
uporabe v računovodskih izkazih (za druge namene) je moč pošteno vrednost razlikovati od
tržne vrednosti. Poštena vrednost zahteva oceno cene, ki je poštena med prepoznanima
strankama ob upoštevanju vsakokratnih prednosti ali pomanjkljivosti, ki jih vsaka od strank
pridobi iz posla (MSOV 2013, 20).
Tržna vrednost nepremičnine je zasnovana tako, da je predvidena cena, pogajalsko usklajena,
na prostem, konkurenčnem trgu, kjer kupec in prodajalec delujeta prosto. Trg nepremičnin je
lokalni ali mednarodni, lahko obsega številne tržne udeležence ali le omejeno število kupcev in
prodajalcev. Trg, na katerem je sredstvo namenjeno prodaji, je trg, na katerem je sredstvo
predmet menjave in se običajno tudi zamenja (glej (2) pojmovni okvir).
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3.2.2 Najgospodarnejša uporaba (angl. highest and best use) (HABU)
Zemljišča so trajna sredstva, toda izboljšave na njem imajo omejeno življenjsko dobo. Trajnost
zemljišč in stalna lokacija zemljišč pomenita, da ima nepremičnina edinstven položaj in da traja
dlje kot uporaba ter izboljšave na njej. Zemljišče ima določene edinstvene lastnosti, ki
omogočajo optimalno koristnost tega. Tržna vrednost zemljišča upošteva načelo
najgospodarnejše uporabe zemljišča, ki je najbolj vpliven dejavnik na vrednost zemljišča.
Koristnost in trajnost zemljišča, skupaj z izboljšavami (z vidika trga), pomenita razliko med
vrednostjo zemljišča in tržno vrednostjo zemljišča z izboljšavami. Najgospodarnejša uporaba
zemljišča je utemeljena s tem, da ima najvišjo vrednost ob pogoju razumne, zakonsko dopustne
izrabe prostega zemljišča ali zemljišča z izboljšavo (Pšunder 2009, 19).
Podobno definicijo sta pred tem podala Pšunder in Torkar (2007, 39) s tem, da poudarjata
zasnovo »najgospodarnejše uporabe« zemljišča glede na vidike, ki določajo njegovo
proizvajalno zmogljivost: fizične, pravne, gospodarske, funkcionalne in okoljske dejavnike. Po
MSOV (2013, 19) je najgospodarnejša raba zemljišča tista, ki daje maksimalno mogočo
zmogljivost, ki je tudi finančno izvedljiva in zakonsko dopustna. Pred določitvijo
najgospodarnejše rabe je nujno pretehtati uporabo zgoraj navedenih vidikov in dejavnikov.
Vrednotenje najgospodarnejše uporabe zemljišča Ratterman (2014, 143) poenostavljeno
prikaže kot ocenitev, ki se lahko nanaša na nadaljevanje sedanje uporabe sredstva ali na
drugačno vrsto uporabe. Namen uporabe določa maksimalno vrednost, ki jo lastnik ali
prodajalec predvideva za zemljišče, z ali brez izboljšav, ko določa ponudbeno ceno. Analiza
ustreznosti dejavnikov pokaže, ali so izpolnjeni vsi pogoji, da lahko ovrednotimo
najgospodarnejšo uporabo zemljišča. Najbolj verjetne vidike testiramo glede na finančno
izvedljivost. Rezultat, ki pokaže najvišjo vrednost, je po testiranju najgospodarnejša uporaba.
Ta način ocenjevalcem omogoča ocenjevanje vrednosti vplivov zastaranja ali poslabšanja
objektov (zgradb), najboljših izboljšav za zemljišče, optimalno izvedljivost obnove objektov in
prenove objektov ter številne druge ocenitve.
Za pravilno oceno vrednosti zemljišča moramo predhodno izvesti analizo najgospodarnejše
uporabe zemljišča. Izvajamo jo v štirih korakih:






Analizirati moramo zakonsko dopustnost gradnje. Najprej preverimo dovoljenje za gradnjo
in ustreznost druge dokumentacije. Preveriti moramo skladnost (predvidene) izvedbe z
normativi, skladnost gabaritov objekta, izvedbenih rešitev in namembnosti z veljavnimi
predpisi. Proučiti moramo tudi možnost dovoljenih sprememb, na primer povečanja
gabaritov in spremembe namembnosti.
Nato analiziramo fizično izvedljivost. Pri tem proučujemo vidik tehnične izvedljivosti in
funkcionalnosti ter možnosti za gradnjo teoretično optimalne zgradbe. Idealni izkoristek
izrabe fizičnih danosti ne pomeni nujno tudi optimalne rešitve z vidika funkcionalnosti.
Tretji korak je ključni del analize najgospodarnejše rabe zemljišča. Analiziramo finančno
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upravičenost in najvišjo donosnost. Z analizo finančne upravičenosti preverjamo, katera
vrsta in kakšen tip nepremičnine nam omogočata optimalen donos tako v obliki najemnin
kot v obliki kapitalskih dobičkov.


Različne finančno upravičene rešitve preverimo in analiziramo z vidika najvišje
donosnosti. Analiza najvišje donosnosti zemljišča nam omogoča optimalno obliko izrabe,
katere prispevek k vrednosti je največji. Preverimo tudi finančno izvedljivost.

Čeprav smo se opredelili, da se z netržnimi vrednostmi ne bomo ukvarjali, je smiselno pojasniti,
da je standard MSOV (v IVSC 1013, 19) ločil »vrednosti, ki niso tržne«, na tri skupine.
Obstajajo tudi druge vrste vrednosti, ki niso tržne (MSOV 2013, 21). Ob uvedbi novega izraza
»vrednosti, ki niso tržne«, je nastala sprememba pri opredelitvi (izraz »netržne vrednosti« je
prenehal veljati). Ločimo naslednje tri skupine »vrednosti, ki niso tržne« (MSOV 2013, 21):
1. na temelju lastništva nad sredstvom:

2.


vrednost za naložbenika: to je vrednost premoženja za določenega investitorja ali skupino
investitorjev z določenimi poslovnimi oziroma investicijskimi cilji,
na temelju cene, dogovorjene med specifičnimi subjekti:
poštena vrednost: to je znesek, za katerega naj bi poučeni in voljni stranki zamenjali
sredstvo v transakciji med nepovezanima in neodvisnima strankama,



posebna vrednost: to je znesek nad tržno vrednostjo, ki izkazuje posebne lastnosti sredstva,
ti pa predstavljajo vrednost le za posebnega kupca,


3.

sinergijska vrednost: to je dodatna sestavina vrednosti, ki jo nudi sinergija dveh upravičenj
ali več, kjer je vrednost kombiniranih upravičenj višja od vsote prvotnih upravičenj,
na zakonski ali pogodbeni podlagi:



davčni nameni,



cenitve pri pripojitvah, združitvah in delitvah (obravnava ZGD) in



iztisnjenje delničarjev (obravnava ZGD – Zakon o gospodarskih družbah).

Od namena ocenjevanja vrednosti je odvisna izbira podlage vrednosti (Pšunder, 2009, 10;
Pšunder in Torkar 2007, 25).
Tržna vrednost je za širok obseg načinov uporabe najbolj ustrezna podlaga vrednosti. V
posebnih situacijah uporabimo ustrezne nadomestne (alternativne) podlage ocenjevanja
vrednosti. Razumevanje razlike med tržno vrednostjo in nadomestnimi podlagami ocenjevanja
vrednosti je nujno. Prav tako so za uporabnost ocenjevanja vrednosti pomembni učinki razlik
med podlagami vrednosti.

3.3

Osnovna načela pri ocenjevanju vrednosti premoženja

Po Millerju in Gallagherju (1998, 27) je treba razumeti osnovna gospodarska načela, da lahko
razumemo motivacije, ki usmerjajo kupce in sooblikujejo vrednost nepremičnine. Ta načela
opredeljujejo najbolj verjeten način dogajanja na trgu nepremičnin. Ocenjevalci vrednosti
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nepremičnin so tudi tisti, ki po osnovni izobrazbi niso ekonomisti. Predvsem njim so načela v
veliko pomoč pri ocenjevanju vrednosti (Grum 2012, 24).
Gospodarska načela vrednotenja nepremičnin (odslej načela vrednotenja nepremičnin) izhajajo
iz časovno preverjenih teorij o nepremičninah kot obliki in izvoru vrednosti. Po Bettsu in Elyju
(2005, 96) je nepremičnina kot oblika vrednosti aktivno udeležena na nepremičninskem trgu in
na trgu storitev. Nepremičnina je izvor vrednosti in v kombinaciji z drugimi proizvodnimi
dejavniki ustvarja dohodek za uporabnika.
Načelo ali princip je po Grumu (2012, 24) zakon ali pravilo, ki naj bi bila posledično neizogibna
posledica, na primer zakonov narave ali načina, po katerem je izdelana naprava ali stroj. Sama
beseda princip izhaja iz latinske besede principium, po SSKJ (2011) to pomeni nekaj, kar kdo
sprejme, določi za usmerjanje svojega ravnanja, mišljenja; načelo: držati se principov.
Vrednotenje nepremičnin usmerjajo tržna načela, ki imajo temelj v najverjetnejšem načinu
delovanja na nepremičninskem trgu. Po Friedmanu in Lindemanu (2010) imamo štiri osnovne
kategorije načel pri vrednotenju nepremičnin:


načela, ki temeljijo na zaznavah uporabnikov,



načela, povezana z zemljiščem in izboljšavami,



načela, ki so povezana s tržnim okoljem in



načelo, povezano z najboljšo uporabo.

Vsako od gospodarskih načel vrednotenja nepremičnin dodatno pojasnimo (Friedman in
Lindeman 2015 v Grum 2012, 24). V literaturi najdemo ducat gospodarskih načel pri
vrednotenju nepremičnin. Po stopnji pomembnosti najpogosteje izstopajo vsaj štiri ključna
načela, ki so: načelo predvidevanja prihodnje koristi, načelo spremenljivosti, načelo
nadomestitve in načelo, povezano z najboljšo uporabo. Ostala načela samo omenimo in na
kratko opišemo.
Načela vrednotenja, ki so utemeljena na zaznavah uporabnikov:






Koristnost ali uporabnost: to je sposobnost nepremičnine, da zadovolji potrebe lastnika
oziroma uporabnika. Nepremičnina je koristna le tedaj, kadar zadovolji njegove potrebe,
kot so: potreba po bivališču, in druge potrebe (Pšunder in Torkar 2007, 21).
Načelo substitucije: to je najvišja možna vrednost premoženja, določena na podlagi
najnižje cene oziroma stroškov, po kateri je moč pridobiti drugo premoženje z enako
koristnostjo. Kupec, ki ravna racionalno, ne bo kupil nepremičnine dražje, kot bi plačal na
primer za izgradnjo nove nepremičnine z enakimi koristmi (IVSC 2013 v MSOV 2013,
19). Več avtorjev imenuje to načelo tudi načelo nadomestitve (Grum 2012, 24).
Načelo pričakovanja prihodnje koristi: to je določanje sedanje vrednosti donosov in drugih
koristi, ki jih bo lastništvo nepremičnine prineslo v prihodnosti. Glede prihodnjih koristi
so pričakovanja tesno povezana s spremembami na določenem območju, ki lahko
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potencialno vpliva na vrednost nepremičnine (nova infrastruktura, nove zaposlitvene
možnosti, ipd.).
Načela, ki so povezana z zemljiščem in izboljšavami:




Presežni donos: to je čisti dobiček, ki pripada lastniku zemlje tedaj, ko so plačani stroški
dela in kapitala. Vrednost zemljišča izhaja iz višine rente, ki jo dobi lastnik zemljišča, ko
so poplačani udeleženci ostalih sodelujočih proizvodnih dejavnikov.
Meja produktivnosti: to je prispevek, ki pove, za koliko se poveča oziroma zmanjša
vrednost, če vključimo ali izključimo iz produkcije dodaten proizvodni dejavnik.



Načelo naraščajočih in padajočih donosov: po Grumu (2012, 25) izhaja, da se z dodajanjem
resursov fiksnih dejavnikov v produkciji čisti donosi povečujejo po naraščajoči stopnji vse
do točke, po kateri bodo celotni donosi naraščali le še po padajoči stopnji, in sicer samo do
tedaj, ko postane prirastek vrednosti manjši, kot je strošek mejne enote vložka.



Načelo ravnovesja: To načelo pravi, da je za vsako vrsto zemljišča podan optimalen obseg
različnih dejavnikov v proizvodnji. Te lahko združimo tako, da ustvarimo maksimalno
vrednost zemlje. Po Grumu (2012, 26) to načelo pravi, da za vsako vrsto zemljišča obstaja
optimalna kombinacija proizvodnih dejavnikov, ki ustvari maksimalno vrednost zemljišča.

Primer: Po načelu ravnovesja želimo investirati v zemljišče tako, da bi bilo čim bolj izkoriščeno
in da bi imeli maksimalni izkoristek ter dobiček. Kot svojevrstno nepremičnino vzamemo
enodružinske hiše v okolici Ljubljane, v Osrednjeslovenski regiji. Parcele vsebujejo stavbišče,
dvorišče, dovoz in del vrta. Na razpolago imamo večje zemljišče v zazidalnem okolju, ki ga
lahko razdelimo glede na predvideni čisti dobiček, ki ga dobimo glede na optimalno odločitev:
katero število enostanovanjskih hiš po načelu ravnovesja nudi maksimalni izkoristek zemljišča
oziroma parcele?
Preglednica 3: Načelo ravnovesja in maksimalni izkoristek parcele

1

Čisti dobiček na
nepremičnino v EUR
12.500,00

Skupni dobiček za celoto
nepremičnin v EUR
12.500,00

2

15.500,00

31.000,00

3

18.500,00

55.500,00

4

14.500,00

58.000,00

5

10.500,00

52.500,00

6

8.500,00

51.000,00

7

5.500,00

38.500,00

Število stavbišč s hišami

V Preglednici 3 zapisani primeri stavbišč s hišami nam povedo, da je v primeru le ene hiše na
parceli ta neizkoriščena in je čisti dobiček omejen s številom le ene nepremičnine. Vidimo, da
je čisti dobiček najvišji v primeru štirih hiš na parceli, kar potrjuje načelo ravnovesja. Pri višjem
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številu hiš pa so dobički nižji, saj se z vsako dodatno hišo nižajo optimalni pogoji.
Načelo ekonomskega obsega: je tista količina zemljišča, ki jo potrebujemo za optimalno izrabo
zemljišča in namen uporabe, ki je ustrezen na lokaciji glede na tržno razmerje.
Načelo ekonomske delitve: po MSOV (2011, 232) pride do ekonomske delitve tedaj, kadar je
mogoče pravice do nepremičnine razdeliti (na primer razdružitve parcel) na več interesentov, s
čimer se poviša skupna vrednost. Podobno velja za združitev parcel s ciljem povišanja
vrednosti.
Načela, ki so povezana s tržnim okoljem, so:


Načelo odvisnosti: pove, da je vrednost uporabe nepremičnine odvisna od vrste in
delovanja vrednosti uporabe zemljišča v okolju ter obenem vpliva nanjo. Pri vrednotenju
moramo vedno upoštevati značilnost lokacije in okolice, možnost dostopa do
nepremičnine, prometne povezave, možnost parkiranja in podobno.



Načelo ustreznosti in skladnosti: pojasni, v kolikšni meri se arhitektonski stil ter stopnja
ugodnosti in storitev, pogojena z razvojem zemljišča, sklada s tržnimi potrebami in
pričakovanji. Nepremičnini, ki se dobro vključuje v svojo okolico in skupaj z njo tvori
zaokroženo celoto, se bo to odražalo tudi na njeni vrednosti.



Načelo ponudbe in povpraševanja: po Appraisal Institute (1996, 36) je koncept ponudbe
in povpraševanja ta, da se cena izdelka ali storitve spreminja neposredno in ne nujno
sorazmerno glede na ponudbo ter obratno, na povpraševanje. Če povečamo ponudbo ali
zmanjšamo povpraševanje po določeni nepremičnini, pade ravnotežna cena in obratno.
Interakcija kupcev in prodajalcev ustvarja trg ponudbe in povpraševanja (Slika 3).

Slika 3: Diagram ponudbe in povpraševanja – soodvisnost med ceno in količino
nepremičnin
Vir: Ioannides, Katrakilidis in Lake 2005, 97.
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Ponudba je količina blaga na razpolago, po dani ceni. Povpraševanje je količina blaga na
razpolago za nakup, ki ga želimo kupiti po dani ceni. Po trditvi Ioannides, Katrakilidis in Lake
(2003 v Pšunder in Torkar 2007, 80) na ponudbo in povpraševanje nepremičnin na mikroravni
in na lokalnih ravneh vpliva več dejavnikov, ključnih sprememb na različnih področjih.


Načelo konkurence: pravi, da se na trgu pojavi več novih ponudnikov, in sicer zaradi
visokih dobičkov, ki jih v določenem trenutku na trgu dosegajo ponudniki nepremičnin. To
pomeni povečanje konkurence in posledica je upadanje dobička. Če je dobiček nad ravnjo,
ki je nujna za ustrezno plačilo proizvodnega dejavnika, se bo na trgu pojavila nova
konkurenca. Posledica tega bo ta, da bo dobiček upadel.



Načelo spremenljivosti: je načelo, ki je nujno pri vsakem vrednotenju, saj mora ocenjevalec
določiti natančen datum cenitve. To načelo poudarja, da se vrednosti nepremičnin v času
spreminjajo, torej da ne ostajajo enake. Na stalne spremembe vrednosti vplivajo dinamična
narava fizičnih, socialnih, ekonomskih in institucionalnih dejavnikov, pa tudi spremembe
uporabe nepremičnin.



Načelo, povezano z najboljšo uporabo: je načelo najgospodarnejše uporabe. To je
najpomembnejše načelo in v sebi združuje vse tri prej naštete skupine načel, zato smo ga
podrobneje opisali predhodno.

Po zgodnejši literaturi, na primer po Appraisal Institute (1996, 45–46) je načel še več, opisujejo
jih tudi drugi avtorji (Grum 2012, 24–27; Ratterman 2014, 42):
 Načelo prispevanja: pravi, da se vrednost posamezne sestavine nepremičnine določi na
podlagi deleža, ki ga ta prispeva k vrednosti celotne nepremičnine. Strošek neke sestavine
nepremičnine ne pomeni nujno vrednosti te sestavine.



Načelo ustreznosti: poudarja, da se vrednost nepremičnine ustvari skladno z značilnostmi
nepremičnine, po katerih povprašuje nepremičninski trg.
Načelo presežne produktivnosti: to je čisti neto dohodek, ki pripada zemljišču tedaj, ko so
ostalim proizvodnim dejavnikom povrnjeni vsi stroški. Načelo je osnova tehnikam
izračuna preostale vrednosti zemljišča in najgospodarnejše uporabe. Predhodno je že
opisano tudi kot načelo presežnega donosa.



Načelo zunanjih učinkov: pravi, da imajo lahko vpliv na vrednost določene nepremičnine
tudi ali predvsem dejavniki zunaj nepremičnine.



Načelo oportunitetnih stroškov: poudarja, da so to neto stroški neizkoriščene priložnosti
oziroma možnosti, ki niso bile izbrane, oziroma realnih ali finančnih možnosti, ki so
zapadle. Investitor, ki izbere eno naložbo, na splošno zavrže možnost drugih naložb.



Načelo predvidevanja: pojasnjuje, da se vrednost ustvari na osnovi pričakovanih koristi v
prihodnosti. Vrednost nepremičnin na trgu nepremičnin običajno ni določena na podlagi
stroškov gradnje ali cen v preteklosti. Vrednost nepremičnine temelji na zaznavi
udeležencev trga o prihodnjih koristih prodaje ali nakupa nepremičnine (MSOVa 2011,
261).
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3.4

Postopek ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnine

Okvir ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin in s tem postopek sta predpisana v MSOV
(2011a, 25). Ko opredelimo nalogo, opravimo prvo analizo in zberemo podatke, določimo
možne ali najbolj možen način uporabe zemljišča za nepremičnino, ki je predmet vrednotenja
oziroma ocenjevanja vrednosti.
Različna zemljišča imajo različne možnosti uporabe. Prva naloga pri zbiranju podatkov o
prodajah in drugih primerljivih podatkih je določitev najgospodarnejše uporabe nepremičnine,
ki je predmet vrednotenja oziroma ocenjevanja vrednosti. Ocenjevalec vrednosti mora obvezno
upoštevati najgospodarnejšo uporabo zemljišča kot nezasedenega ter najgospodarnejšo uporabo
zemljišča in vseh izboljšav na tem zemljišču. Zasnova najgospodarnejše uporabe temelji na
naslednjem spoznanju: čeprav sta si dve zemljišči med seboj sorodni in fizično podobni, lahko
v načinu njune uporabe obstajajo pomembne razlike. Osnova določanja tržne vrednosti
premoženja je v tem, kako se premoženje, na primer zemljišče ali zemljišče skupaj z
izboljšavami, lahko optimalno uporabi (MSOV 2013, 20).
Postopek ocenjevanja nadaljujemo s tem, da določimo različne načine ali pristope in metode
vrednotenja nepremičnin. Način ali pristop je opredeljen kot temeljna ideja, zamisel, ki jo
ocenjevalec upošteva pri ocenjevanju vrednosti določene nepremičnine. Okvir ocenjevanja
določa tri načine ocenjevanja vrednosti. To so trije glavni načini, ki jih je mogoče uporabiti,
vsak pa lahko vsebuje najmanj eno metodo ocenjevanja. Metoda podaja postopek ocenitve, kjer
načini temeljijo na ekonomskem načelu ravnovesja cen, pričakovanih koristi ali na substituciji
(Pšunder in Torkar, 2007, str. 103). Gre za poseben proces ocenjevanja vrednosti v okviru
načina ocenjevanja vrednosti (MSOV 2013, 20) – Slika 4.
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Slika 4: Postopek ocenjevanja vrednosti po MSOV
Vir: Appraisal Institute 2008; IVSC 2011 v MSOV 2011a, 25.

Načini ali pristopi ocenjevanja vsebujejo vsak vsaj eno istoimensko metodo ocenjevanja, ki je
najpogosteje uporabljana. V okviru MSOV so pri opredelitvi naloge našteti trije načini oziroma
uporabljene metode ocenjevanja (Preglednica 4), ki so poimenovani takole:
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Preglednica 4: Načini in metode ocenjevanja vrednosti
Nabavno-vrednostni način
Način primerljivih prodaj
Tem izrazom ustrezajo naslednje metode:
Nabavno-vrednostna metoda Metoda primerljivih prodaj
Izrazi v angleškem jeziku:
sales comparision
cost approach
approach

Način kapitalizacije donosa
Metoda kapitalizacije donosa
income comparision
approach

Vir: Povzeto po Grumu 2012, 42 in po Pšundru in Torkarju 2007, 104.

Ker je uporaba MSOV (prva raven ocenjevanja) po teh treh metodah postala z verzijo MSOV
2013 za ocenjevalce vrednosti obvezna tako po svetu, kot tudi v Sloveniji, jih dodatno opišemo
in pojasnimo njihovo uporabnost.
 Metoda primerljivih prodaj ali tržna metoda: je najbolj neposredna in najbolj sistematična
metoda za ocenjevanje vrednosti nepremičnin, pod pogojem, da je nepremičninski trg
stabilen in imamo za primerjave številne in verodostojne podatke. Ker popolnoma
ustreznih in enakih nepremičnin ni, pri tej metodi izvedemo prilagoditve in s tem
izboljšamo kakovost ocenjevanja primerljivih nepremičnin. Kot trdi Grum (2012, 45),
metoda tržnih primerjav upošteva prodajo podobne ali nadomestne nepremičnine ter
ustrezne, časovno primerljive realizirane prodaje nepremičnin. Z metodo primerjave
ustreznih nepremičnin se ugotovi ustrezna ocenjena vrednost nepremičnine. Metoda
temelji na načelu substitucije (nadomestitve), ki smo ga predhodno že opisali.
 Metoda kapitalizacije donosa: temelji na oceni enakomernega dobička ali čistih pozitivnih
denarnih tokov, kadar nepremičnina ustvarja donos, zato metodo imenujemo tudi
donosnostna metoda. Metoda temelji na načelu substitucije (nadomestitve). Različica te
metode je tudi metoda diskontiranih denarnih tokov DCF (angl. Discount Cash Flow). Po
Grum (2012, 49) je diskontiranje opredeljeno kot postopek obrestovanja in
razobrestovanja. Pri tem so ključne tri sestavine: glavnica kot osnovni znesek, donosnost
(izražena kot obrestna mera) in čas (izražen v številu obdobij), za katerega so naložena
sredstva. Po MSOV (2013, 24) v metode, ki temeljijo na donosu, spadajo tudi različni
modeli ocenjevanja vrednosti opcij, predvsem realnih opcij. Te so v nadaljevanju zelo
obširno proučevane in zajete v raziskavi.
V preglednici 5 po Damodaranu (2006) prikazujemo vrednosti premije za tveganja.
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Preglednica 5: Višina vrednosti premije za tveganje za različne primere uporabe
Premija za tveganje
Tveganje:
razred

Zgled ali
primer

Višina premije
za tveganje

Zelo nizko

Nakupi podjetniških obveznic

1%

Nizko

Obnove lastnih nepremičnin / objektov za znane kupce

3%

Srednje

Povečanje lastnih nepremičnin / gradnje za znane
kupce

5%

Visoko

Uvedba novih izdelkov / gradnje za neznane kupce

8%

Zelo visoko

Razvoj novih izdelkov na znanih trgih

11 %

Izjemno visoko

Razvoj novih izdelkov na neznanih trgih in področjih

15%

Vir: Damodaran 2006 v Grum 2012, 53.

Različne razrede tveganja in višine premij za tveganje smo prikazali zato, da lahko vidimo,
kako zelo vplivajo na končni rezultat ocenjevanja vrednosti. Zato je pravilna presoja tveganja
izredno pomembna.


Nabavno-vrednostna metoda: Tako kot prejšnji dve, temelji tudi ta metoda na načelu
substitucije (nadomestitve) (The Appraisal of Real Estate 1996, 336). Ponovimo: to načelo
pravi, da preudarni kupec ne bo pripravljen za nepremičnino plačati več, kot bi znašali
stroški postavitve enakovrednega objekta oziroma nepremičnine, brez upoštevanja
neobičajnih zunanjih ovir, porabe časa, visokega tveganja in podobno. Podlago tržne
vrednosti, če gre ali za original ali za nadomestek, predstavlja nižjo nabavno vrednost druge
možnosti (MSOV 2013, 24). Bistvo metode je v tem, da ocenimo strošek za postavitev
ocenjevani nepremičnini enakovredne izboljšave. Te potem korigiramo zaradi vplivov:
fizične zastarelosti, funkcionalne zastarelosti in ekonomske zastarelosti. Dodamo vrednost
praznega zemljišča, ki pripada ocenjevani izboljšavi, ter zunanjo ureditev in njeno vrednost
(če obstaja). Metoda je znana po zapletenosti, a je zelo uporabna, kadar nepremičninski trg
ne nudi dovolj merodajnih ali verodostojnih podatkov za vrednotenje po ostalih dveh
predhodno omenjenih metodah. Metoda je idealna za oceno upravičenosti prenove
(adaptacije) nepremičnin, ter za vrednotenje posebnih nepremičnin ali objektov, za katere
ne obstaja veliko primerjav na trgu. Uporabljajo jo tudi zavarovalnice in ocenjevalci za
vrednotenje za računovodski namen.

Postopek ocenjevanja vrednosti po okviru MSOV vsebuje več korakov, ki so prikazani po
vrstnem redu: Najprej opredelimo nalogo in dejavnike (pravice, vrsto vrednosti, pogoje, obseg
naloge, datum cenitve in omejitvene pogoje), ki so podlaga za nadaljevanje postopka. Zatem
opravimo preliminarno analizo, izbiro in zbiranje podatkov. Sledi analiza najgospodarnejše
uporabe (zemljišča in izboljšav na njem), kar zahteva v primeru nepopolnega trga, to je obdobje
v Sloveniji, ki ga obravnavamo v nalogi (od leta 2008 do konca leta 2014), posebno pozornost.
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To bomo ponazorili s primerom. Na podlagi analize najgospodarnejše uporabe zemljišča
izvedemo cenitev vrednosti zemljišča po eni izmed metod, ki smo jih izbrali že v opredelitvi
naloge in dejavnikov. Če uporabimo dve ali več metod, opravimo uskladitev indikacij vrednosti
in podamo dokončno oceno vrednosti. Končni korak je izdelava poročila o opredeljeni
vrednosti. Po Grumu (2012, 47) je pisnemu poročilu treba priložiti izjavo, ki je v skladu z
MSOV, o nekaterih dejstvih v poročilu o ocenjevanju nepremičnine. Najbolj pomembna je
izjava, da je poročilo izdelano v skladu z MSOV in da je v celoti njegovo avtorsko delo brez
zunanje strokovne pomoči. Izjave morajo biti podpisane, kar potrdi, da je ocenjevalec upošteval
Hierarhijo pravil ocenjevanja (Ur. l. RS, 106/2010). Seveda mora biti podpisano tudi poročilo
o ocenjevanju vrednosti.
3.4.1 Analiza najbolj gospodarne uporabe (zemljišča)
Določanje najbolj gospodarne uporabe zemljišča je blizu metodi realnih opcij, kjer iščemo
pomoč pri optimalnih odločitvah. Koraki ocenjevanja vrednosti zemljišč so podobni ostalim
dinamičnim načinom ocenjevanja, Grum (2012, 77) jih na kratko opiše: najprej definiramo
problem (določimo podlago, namen ocenjevanja), coniramo tržne podatke (območja, lokacije,
lege zemljišča), določimo enote primerjave (m2, m1, parcele), analiziramo tržne podatke po
conah (preverimo mikrolokacije in najbolj gospodarno uporabo zemljišča), izberemo primerno
metodo, nato izvedemo vrednotenje in izdelamo poročilo o ocenjeni vrednosti zemljišča.
3.4.2 Metode ocenjevanja vrednosti zemljišč
Metode ocenjevanja vrednosti zemljišč avtorji opredeljujejo podobno, na primer Grum (2012,
78), Pšunder in Torkar (2007, 156), razlike so le v izrazih, zato jih podamo v angleškem jeziku
v izvirni obliki:


metoda primerljivih prodaj ali metoda neposredne primerjave prodaj (angl. sales
comparision),



metoda razvoja zemljišča ali metoda razčlenitve gradnje (angl. subdivision development),



metoda razporejanja (angl. allocation method),




metoda izločevanja (angl. extraction method),
metoda zemljiškega ostanka (angl. land residual method) in



metoda uglavničenja ali metoda kapitalizacije zemljiške rente (angl. ground rent
capitalisation).

Metoda primerljivih prodaj zemljišča pomeni neposredne primerjave nepremičnin, ki imajo
podobne zemljiške parcele in za katere imamo sveže nedavne tržne podatke o transakciji. Ta
metoda je osnovna metoda vrednotenja v razmerah stabilnih trgov nepremičnin in je tudi znana
kot najpogosteje uporabljena metoda pri ocenjevanju vrednosti zemljišč. V času krize in
nepopolnega trga v Sloveniji v obdobju 2008–2014, ki ga v nalogi obravnavamo, je pri izbiri
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ustrezne metode ali več metod nujna previdnost. O tem govori tudi Pšunder (2015).
Metoda razvoja zemljišča pomeni razčlenitev nepremičnine na zemljišče in stavbe ali objekte,
ki so locirani na njej. Primerna je za ocenitev večjih zemljišč pri investicijskih odločitvah za
delitev na več manjših (gradbenih) parcel. Metoda zahteva natančno določanje najboljše
uporabe zemljišča, natančen načrt parcelacije zemljišč, določanje terminskega načrta in načrta
stroškov (realno oceno vseh stroškov, vključno z davki, inženiringom in storitvami marketinga)
in realno oceno diskontne stopnje po fazah razvoja za celotno obdobje investicije.
Metoda razporejanja pomeni posredno primerjavo in določitev razmerja med sestavinami
nepremičnine, kjer en del nosi vrednost zemljišča, drugi del pa vrednost izboljšav. Dobimo
rezultat primerjanja kot merilo razporeditve vrednosti oziroma razmerje vrednosti celotne tržne
cene za zemljišče in za izboljšave. Razmerje med vrednostjo zemljišča in vrednostjo stavbe ali
druge izboljšave deluje na osnovi ravnotežja, kjer vsak del prispeva k skupni vrednosti
nepremičnine. Ker težko najdemo ustrezno veliko število podobnih nepremičnin za primerjavo,
metoda ni primerna za ocenjevanje vrednosti večstanovanjskih, poslovnih in industrijskih
nepremičnin. Za ocenjevanje vrednosti individualne stanovanjske gradnje je metoda primerna,
ker je takšna gradnja večinoma standardizirana, s tem pa so tudi razlike med velikostjo zemljišč
in velikostjo ter opremljenostjo objektov majhne.
Metoda izločevanja ali metoda abstrakcije je opredeljena kot metoda posredne primerjave.
Ocenimo vrednost izboljšav, ki jih zmanjšamo za amortizacijo in vse druge oblike znižanja
vrednosti in rezultat (»amortizirano« vrednost) odštejemo od primerljive tržne vrednosti
nepremičnine. Razlika med njima je indikacija (možne) vrednosti zemljišča. Metoda je
uporabna pri novejših nepremičninah in povsod, kjer ima objekt ali stavba v primerjavi z
zemljiščem razmeroma majhno vrednost. Za uporabo te metode je nujno poznavanje načela
najbolj gospodarne uporabe zemljišča (Ratterman 2014, 42).
Metoda zemljiškega ostanka (preostanka ali reziduala) je utemeljena z vrednotenjem čistega
donosa, ki ga nudi nepremičnina, na podlagi finančne analize. Kot dejavnike pri analizi
uporabimo podatke o prihodkih in odhodkih. Donos, ki smo ga dobili z izračunom, zmanjšamo
za stroške dela, kapitala in znanja (podjetništvo, menedžment). Dobimo preostali donos, ki ga
MSOV (2013, 64) definira kot donos, ki pripada zemljišču tedaj, ko smo »poplačali« stroške
dela, kapitala in znanja. Predpisuje tudi postopek ocenjevanja vrednosti zemljišča po tej metodi,
V Evropi (Nemčija) je ta metoda (nem. Residualwertverfahren, Residualverfahren) ena izmed
ključnih metod za ocenitev vrednosti zemljišča, kar ponazorimo s primerom. Metoda je zelo
uporabna pri vrednotenju poslovnih nepremičnin.
Najprej cenilec ali ocenjevalec presodi, katere izboljšave nudijo ali predstavljajo najbolj
gospodarno uporabo zemljišča. Od izboljšav za vsako posebej odštejemo tisti del, ki pripada
izključno izboljšavi. To je pomembno, ker zmanjšanje vrednosti delov izboljšav zmanjšuje
vrednost celote izboljšav, zato jih odštejemo prej, preden vrednosti izboljšav odštejemo od
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celotne nepremičnine. Preostali dobiček kapitaliziramo s stopnjo kapitalizacije zemljišča (kz)
in dobimo vrednost zemljišča. Za lažje razumevanje smo postopek izračuna oblikovali v
Preglednici 6.
Preglednica 6: Postopek izračuna vrednosti zemljišča po metodi zemljiškega ostanka
(reziduala)
Donos oziroma dobiček za celotno nepremičnino
(angl. net operating income)
Del dobička, ki spada k izboljšavam
=
Preostali dobiček, ki spada k zemljišču
Tržna vrednost zemljišča Vz =

NOIzi
NOIi
=
NOIz
NOIz/kz

Kadar imamo za zemljišče in za izboljšavo različne stopnje kapitalizacije, rezultat ne bo enak,
zato je potrebna previdnost.
Metoda uglavničenja ali metoda kapitalizacije zemljiške rente je izvedljiva v primeru, da
zemljišče prinaša neodvisno zemljiško rento. Podobna je metodi kapitalizacije donosa, zato je
temeljna postavka zemljiška renta. To je lahko neka vsota denarja, ki jo najemnik ali uporabnik
redno plačuje lastniku zemljišča kot pravico do uporabe zemljišča (po pogodbi). Nujni so
preračunavanje na sedanjo vrednost, upoštevanje tržne rente in previdnost pri uporabi podatkov
iz pogodb, saj lahko odstopajo od tržno uveljavljenih.
3.4.3 Primeri analize najbolj gospodarne uporabe zemljišča
Primer: metoda primerljivih prodaj:
Če imamo vsaj tri primerljive prodaje zemljišč in lahko izvedemo analizo trga, nam ta metoda
omogoča enostavno določitev tržne vrednosti zemljišča. V našem primeru je predmet ocenitve
vrednosti gradbena parcela, zazidljiva, v skupni izmeri površine 680 m², komunalno
opremljena, skoraj ravna (rahel nagib), kvadratne oblike, z urejenim dostopom. Na trgu smo v
kratkem časovnem obdobju našli tri primerljive prodaje (Preglednica 7).
Primerljivo zemljišče 1: velikost v izmeri 620 m², gradbena parcela, zazidljiva, primerna za
samostojno enostanovanjsko hišo, komunalno opremljena, skoraj ravna, kvadratne oblike, z
urejenim dostopom, lokacija enaka ali zelo podobna, prodana oktobra 2015 za ceno 90.500
EUR
Primerljivo zemljišče 2: velikost v izmeri 710 m², gradbena parcela, zazidljiva, primerna za
samostojno enostanovanjsko hišo, komunalno ni opremljena v celoti, nagnjena proti severu,
pravokotne oblike, z urejenim dostopom, lokacija boljša ali delno podobna, prodana marca
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2016 za ceno = 85.500 EUR
Primerljivo zemljišče 3: velikost v izmeri 670 m², gradbena parcela, zazidljiva, primerna za
samostojno dvostanovanjsko hišo, komunalno opremljena, skoraj ravna, pravokotne oblike, z
urejenim dostopom, lokacija slabša, prodana januarja 2016 za ceno 93.500 EUR
Analiziramo trg in ugotovimo, da nam časovna prilagoditev za pol leta prikazuje rast cen za
6 %, za četrt leta 3 %; lokacijska prilagoditev variira +/- za slabšo ali boljšo lokacijo;
prilagoditev na velikost: malo manjša ima 2 % višjo ceno, malo večja je 2 % cenejša;
prilagoditev namembnosti: za dvostanovanjsko hišo, višja cena 10 %; prilagoditev na
komunalno opremljenost: če je ni, sledi – 15 %; oblika parcel je podobna, a ne povsem enaka.
Pogoji prodaje so pri vseh enaki, dostop tudi, prilagoditev ne upoštevamo.
Preglednica 7: Primerjalne vrednosti zemljišč
Parcela za primerjavo
Prodajna cena v EUR
Datum prodaje
Časovna prilagoditev
Vmesna prilagoditev v EUR
Lokacija
Velikost
Oblika parcele
Namembnost
Komunalna oprema
Prilagoditev skupaj:
Uteži posamezne:
Indikativna vrednost: v EUR
Zaokrožimo na 93.750 EUR

Ocenjevano
zemljišče

#1

#2

#3

90.500
85.500
93.500
Marec 2016 Sept. 2015
Mar. 2016
Jan. 2016
5%
0%
2%
95.930
85.500
96.305
0
-6 %
+6 %
680 m²
-2 %
+2 %
0
Kvadratna
kvadratna pravokotna pravokotna
0
0
-10%
0
+15%
0
-3%
+11 %
-5 %
100 %
33,33 %
33,33 %
33,33 %
93.750
94.011
95.760
91.490
Parcela ima na dan ocenjevanja vrednost 93.750 EUR

Primer nam pokaže, koliko vplivnih dejavnikov nastopa v kratkem času. Vsako odstopanje časa
prodaje, lokacije oblike in velikosti zemljišča, namembnosti, stopnje opremljenosti in omejitev
zelo vpliva na kakovost cenitve vrednosti zemljišča. V času krize od leta 2008 do leta 2014 se
je zmanjšalo število transakcij na trgu, spremenili so se pogoji in število razpoložljivih podatkov
za nepremičnine. V primeru investicijskih odločitev je metoda postala manj uporabna oziroma
pogojno uporabna, zato se uporablja za zagotovitev večje natančnosti ocenjevanja v
kombinaciji z drugimi metodami vrednotenja.
Primer: metoda zemljiškega preostanka (reziduala). Pravilen postopek
Značilne nepremičnine so na primer stanovanja, v primeru hiš pa so to enostanovanjske ali
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enodružinske hiše, ki jih je v Sloveniji tudi največ. Za primer izberemo lokacijo
Osrednjeslovenska regija, Ljubljana, in enodružinsko hišo v vrednosti 305.000 EUR. To je
vrednost zemljišča z izboljšavo, v našem primeru enostanovanjska hiša. Če se vprašamo: Kaj
se bolj splača? Ali naj investiramo v zemljišče z izboljšavo ali pustimo zemljišče kot
nezasedeno?, potem moramo izračunati preostalo vrednost zemljišča, ki nam v primeru
enostanovanjske hiše pokaže pozitivno vrednost. Odgovor je ta, da je najbolj gospodarna
uporaba zemljišča z izvedeno izboljšavo, torej s hišo.
Če se vprašamo: Kakšna naj bo ta izboljšava oziroma v kakšno hišo investirati?, sledi:
Opravimo analizo in pridobimo recimo pet primerljivih nepremičnin, od katerih dve izločimo,
ker preveč odstopata od zahtevanih primerjalnih lastnosti. Imamo vsaj tri primerljive prodaje
enostanovanjskih hiš z zemljiščem (izboljšav) in lahko izvedemo analizo trga. Predpostavimo,
da so zemljišča primerljiva, skoraj enaka in skoraj enake vrednosti. Na trgu smo v kratkem
časovnem obdobju našli tri primerljive prodaje.
Primerljiva hiša 1: velikost v neto izmeri 200 m², samostojna enostanovanjska hiša, ocenjena
tržna vrednost znaša 310.500 EUR. Investicija v hišo s stroški gradnje vključno z dobičkom
investitorja bi znašala 270.000 EUR.
Primerljiva hiša 2: velikost v neto izmeri 160 m², samostojna enostanovanjska hiša, ocenjena
tržna vrednost znaša 250.500 EUR. Investicija v hišo s stroški gradnje vključno z dobičkom
investitorja bi znašala 220.000 EUR.
Primerljiva hiša 3: velikost v neto izmeri 230 m², samostojna enostanovanjska hiša, ocenjena
tržna vrednost znaša 330.500 EUR. Investicija v hišo s stroški gradnje vključno z dobičkom
investitorja bi znašala 285.000 EUR.
Zemljišča so enaka: večja gradbena parcela, komunalno opremljena, skoraj ravna, pravokotne
oblike, z urejenim dostopom, lokacija enaka, vse hiše so bile prodane januarja 2016 po
normalnih tržnih pogojih. Zemljišča dosegajo primerljive cene prodaj med 95.000 EUR in
105.000 EUR.
Preglednica 8: Analiza najbolj gospodarne uporabe in izračun preostale vrednosti
zemljišča
Hiše za primerjavo
Tržna vrednost hiše z zemljiščem
Stroški gradnje hiše (bruto)
Vrednost zemljišča (preostala)

Hiša #1
320.500 EUR
225.000 EUR
95.500 EUR

Hiša #2
255.500 EUR
175.000 EUR
80.500 EUR

Hiša #3
340.500 EUR
255.000 EUR
85.500 EUR

Vir: Ratterman 2014, 332.

Iz Preglednice 8 je razvidno, da je pravilna investicija v hišo 1. Analiza najbolj gospodarne
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uporabe zemljišča pokaže, da je pri hiši 1 ta uporaba prikazala najvišjo preostalo vrednost
zemljišča. Če bi se investitor odločil za izgradnjo in investicijo v hišo 2 ali hišo 3, bi
sistematično imel izgubo. Kolikšna bi bila ta izguba? Če imajo primerljiva zemljišča na trgu
ceno od 95.000 EUR do 105.000 EUR, bi investitor kupil zemljišče za ceno 105.000 EUR in v
primeru gradnje hiše 2 utrpel izgubo v višini 24.500 EUR (105.000 – 80.500), v primeru gradnje
hiše 3 pa bi utrpel izgubo v višini 19.500 EUR (105.000 – 85.500). To ponazorimo grafično.

Hiša #1
Hiša #3
Hiša #2
Tržna
cena
zemljišča

95.000 do 105.000 EUR
95.000 EUR
Najbolj gospodarna uporaba

80.500 EUR

85.500 EUR

Slika 5: Tržna cena zemljišča in preostale vrednosti zemljišča v okviru celotne cene
nepremičnine 1, 2 in 3
Vir: Ratterman 2014, 334.

Primer: Po Rattermanu (2014, 164) je vrednost nezasedenega zemljišča odvisna od namena
uporabe. Želimo ugotoviti, katera je najbolj gospodarna uporaba zemljišča kot nezasedenega.
Imamo na primer zemljišče v skupni izmeri 1.500 m². Vrednost zemljišča in njegovih obstoječih
izboljšav za stanovanjski namen je 350.000 EUR. Za te podatke ugotavljamo, katera je
obstoječa in katera je najbolj gospodarna uporaba zemljišča in njegovih dejanskih izboljšav, za
več kombinacij vrednosti zemljišč: za poslovni in za stanovanjski namen. Rezultate izračuna
podajamo v Preglednici 9.

39

Preglednica 9: Najgospodarnejša uporaba zemljišča kot nezasedenega ter zemljišča in
njegovih izboljšav za več kombinacij
Vrednost zemljišča
obstoječe nepremičnine Vrednost
EUR
obstoječe
izboljšave
stanovanjski Poslovni stanovanjski
EUR
namen
namen
namen

Vrednost zemljišča
EUR / m²
Poslovni
namen
120

65

180.000

97.500

160

65

240.000

97.500

220

65

330.000

97.500

Najbolj
gospodarna
uporaba
zemljišča kot
nezasedenega

poslovni
namen
poslovni
110.000
namen
poslovni
20.000
namen
170.000

Najbolj
gospodarna
uporaba zemljišča
in njegove
obstoječe
izboljšave
stanovanjski
namen
stanovanjski
namen
poslovni namen
– po porušitvi

Vir: Povzeto – prirejeno po Ratterman 2014, 166.

Ugotovimo, da ima lahko zemljišče le eno najbolj gospodarno uporabo kot nezasedeno, v
drugem namenu pa ima lahko isto zemljišče z obstoječimi izboljšavami drugačno najbolj
gospodarno uporabo. Metoda je zelo uporabna za sprejemanje optimalnih investicijskih
odločitev.
Primer: V okviru analize najbolj gospodarne uporabe zemljišča se pogosto zahteva ocena, ali
je predvidena investicija upravičena in ali se nakup zemljišča splača ali ne. Površina zemljišča
znaša 1.900 m². Najvišje dovoljeno število etaž je 5, torej K+P+3 nadstropja. V kletni etaži so
dovoljena parkirna mesta v garaži. V pritličju so predvideni lokali zgrajeni do III. podaljšane
gradbene faze, in pisarne do končne faze gradnje. Prav tako so končno zgrajena stanovanja v
nadstropju. Ker naj bi na zemljišču izvedli izboljšavo, na primer gradnjo ali pozidavo poslovnostanovanjske stavbe, ugotovimo finančno upravičenost in izvedljivost z analizo štirih možnosti.
Osnovne lastnosti različic so prikazane v Preglednici 10.
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Preglednica 10: Glavne značilnosti predvidenih možnosti pozidave ali gradnje objekta
Dejavniki
Enote
Izraba zemljišča (izkoristek)
Faktor pozidave
Etažnost stavbe
Površina stavbišča
Preostalo zemljišče
Površina etaž – prodajna
Pritličje
prvo nadstropje
drugo nadstropje
tretje nadstropje
Prodajna površina: skupna
Nujno število parkirnih mest
Zunanja parkirna mesta
Notranja parkirna mesta
Parkirna mesta
Skupaj
Stroški izgradnje Skupaj
Prodajna cena
Skupaj

m2
m2

2

m
m2
m2
enota
enota
enota
enota
EUR
EUR

Predvidene različice gradnje
1
2
3
0,80
0,45
0,85
0,46
0,18
0,31
K+P+1
P+3
K+P+3
880,50
350,00
580,50
1.019
1.550
1.319
705,00
455,00
ni
ni
1.160
52
ni
55
55
2.050.900
2.550.200

255,00
201,00
201,00
201,00
858
26
30
ni
26
1.155.200
1.325.100

525,00
395,00
395,00
395,00
1.710
56
35
22
57
1.962.100
2.698.500

4
0,55
0,38
P+1
710,00
1.190
505,00
505,00
ni
ni
1.010
42
45
ni
45
1.145.300
1.522.100

Če poenostavimo in predvidimo čas izgradnje devet mesecev in prodaje oziroma projekta eno
leto za vse različice enako, lahko uporabimo diskontno mero r = 0,09 in dobimo približek neto
sedanje vrednosti investicije (Preglednica 11).
Preglednica 11: Približek neto sedanje vrednosti investicije
Stroški izgradnje Skupaj
Prodajna cena
Skupaj
Neto sedanja vrednost NSV
(zaokroženo)
Neto sedanja vrednost NSV
(zaokroženo)

EUR
EUR

2.050.900
2.550.200

1.155.200
1.325.100

1.962.100
2.698.500

1.145.300
1.522.100

EUR

381.250

212.385

550.450

468.706

EUR/m2

165,35

90,07

250,12

204,71

Analiza donosnosti investicije nam pokaže, da je za vse štiri različice neto sedanja vrednost
projekta pozitivna, le da različica tri izkazuje najvišjo pozitivno ocenjeno vrednost zemljišča
250,12 EUR/m2. Po tretji različici dobimo najvišjo najbolj gospodarno uporabo zemljišča ali
rezidualno vrednost zemljišča. Metoda je zelo uporabna za sprejemanje optimalnih
investicijskih odločitev.

41

3.5

Metode (načini) ocenjevanja vrednosti nepremičnin

Predhodno smo že opisali tri osnovne načine in metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin:
metodo neposredne primerjave prodaj nepremičnin (način primerljivih prodaj), metodo
kapitalizacije donosa (način kapitalizacije donosa) in nabavno-vrednostno metodo (nabavnovrednostni način). Razlika med načinom in metodo je v tem, da je način temeljna ideja ali
zamisel, ki jo ocenjevalec upošteva pri vrednotenju nepremičnine, metoda pa podaja postopek
ocenitve (Pšunder in Torkar 2003, 97). Trem načinom ocenjevanja ustrezajo tri istoimenske
metode. Pri vsakem načinu je možno uporabiti najmanj eno metodo ocenjevanja.
3.5.1 Način primerljivih prodaj (metoda neposredne primerjave prodaj)
Metodo neposredne primerjave primerljivih prodaj smo opisali na strani 32. Zasnovana je na
primerjavi predmetne nepremičnine s primerljivimi prodanimi nepremičninami. Primerljive
nepremičnine se običajno po svojih značilnostih razlikujejo od predmetne nepremičnine, prav
tako pa se lahko prodaja kot poslovni dogodek močno razlikuje od predpostavljenega v sami
oceni tržne vrednosti. Te razlike v značilnostih predmetne in primerljivih nepremičnin
postanejo sestavine primerjave.
3.5.2 Primer uporabe metode neposredne primerjave prodaj
Za primer smo izbrali poslovni prostor v Osrednjeslovenski regiji, kraj Ljubljana. Predmetno
nepremičnino predstavlja poslovni prostor – pisarna neto površine 5,50 m x 5,80 m (32 m2).
Pisarna je v severozahodnem delu prvega nadstropja poslovnega objekta na naslovu Ulica G.
b. 11, Ljubljana. Celotna poslovna stavba obsega pritličje in sedem nadstropij. Stoji na
zemljišču katastrske občine Nove Jarše. Leto izgradnje stavbe je 1977, material nosilne
konstrukcije je železobeton. Etaže so dostopne po stopnicah in z dvigalom, parkirne možnosti
so ustrezne. Kronološka starost izboljšav je 33 let.
Elementi primerjave določajo značilnost nepremičnine in poslovnih dogodkov, ki povzročajo
razlike v cenah in vplivajo na vrednost. Za osnovne sestavine primerjave veljajo:


prenesene nepremičninske pravice v transakciji;



pogoji financiranja, kadar le-to obstaja in vpliva na ceno;



prodajni pogoji in tržni pogoji zaradi časovnih razlik;



izdatki takoj po nakupu;



fizične značilnosti, kot so velikost, kakovost gradnje in fizično stanje;



lokacija in gospodarske značilnosti;



uporabnost in premične sestavine pri prodaji.

Prilagoditve cen opravimo, če razlike vplivajo na cene na trgu. Prilagoditve so odstotne ali v
denarnem znesku. Velike razlike med primerljivimi in predmetno nepremičnino zahtevajo tudi
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vsesplošne prilagoditve. Odstotne prilagoditve so lahko medsebojno neodvisne ali kumulativne.
Pri medsebojno neodvisnih prilagoditvah posamezne odstotke seštevamo ali odštevamo, pri
kumulativnih prilagoditvah pa med seboj množimo ustrezne koeficiente.
Cene primerljivih nepremičnin prilagodimo značilnostim predmetne nepremičnine in
predvidenega poslovnega dogodka. Prilagojene cene primerljivih nepremičnin kažejo tržno
vrednost predmetne nepremičnine. Za postopek prilagajanja cen izberemo enoto primerjave. V
tej analizi je izbrana enota primerjave cena/m2 izboljšav izražena v EUR/m2, ki se najpogosteje
uporablja med udeleženci na nepremičninskem trgu. Na tržne cene vplivajo značilnosti
nepremičnine in poslovnih dogodkov, pa tudi subjektivni in slučajni vplivi. Indikacijske
vrednosti kažejo variabilnost kot posledico naključnih vplivov in nepopolnega trga
nepremičnin.
Izberemo več transakcij, od katerih izločimo tiste, pri katerih niso bili izpolnjeni pogoji
neodvisne prodaje. Ena možnost je pridobitev podatkov o realiziranih prodajah, druga možnost
je poiskati primerno število primerljivih ponudb za prodajo podobnih nepremičnin na trgu.
Pridobili smo podatke za deset prodaj primerljivih nepremičnin. Od tega jih pet izločimo zaradi
večjega odstopanja od povprečne cene, ki znaša cca. 1.350,00 EUR/m2, in sicer: (min.
960,00 EUR/m² in max. 1.580,00 EUR/m2). Teh nepremičnin ne upoštevamo pri nadaljnjem
ocenjevanju.
Ostalih pet podobnih nepremičnin smo po načinu ABC razvrstili glede primernosti. Od tega
podatki v konkurenčnejših štirih ponudbah kažejo cene na enoto med okoli 1.290,00 EUR/m²
in 1.390,00 EUR/m2 (Preglednica 12). Na podlagi kvalitativnih in kvantitativnih primerjav je
moč pričakovati vrednost predmetne nepremičnine med okoli 1.300,00 EUR/m² in
1.380,00 EUR/m2.
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Preglednica 12: Predstavitev primerljivih nepremičnin
lokacija 1:
tip:
velikost:
starost:
čas prodaje:
cena:
cena/enoto:
opomba:
stanje:
lokacija 3:
tip:
velikost:
starost:
čas prodaje:
cena:
cena/enoto:
opomba:
stanje:

LJ – Nove Jarše
Pisarna – projektivni biro
40 m2
15 let
september 2009
55.250,00 EUR
1.381,00 EUR/m2
adaptacija v letu 2005
2. nadstropje, dvigalo
malo boljša oziroma
podobna
Ljubljana Šiška/N. Jarše
Pisarna – zav. agencija
60 m2
15 let
januar/ februar 2010
77.850,00 EUR
1.297,50 EUR/m2
adaptacija 2005
1. nadstropje, dvigalo
izrazito boljša

lokacija 2:
tip:
velikost:
starost:
čas prodaje:
cena:
cena/enoto:
opomba:
stanje:
lokacija 4:
tip:
velikost:
starost:
čas prodaje:
cena:
cena/enoto:
opomba:
stanje:

LJ Moste – Polje
Pisarna – IT tehnologije
45 m2
20 let
oktober 2009
60.250,00 EUR
1.339,00 EUR/m2
prostori so obnovljeni
1. nadstropje , dvigalo
znatno boljša
Ljubljana Šiška
Pisarna – poslovna
32 m2
10 let
december 2009
42.150,00 EUR
1.317,50 EUR/m2
Adaptacije ni bilo
Pritličje – visoko
Izrazito boljša

Prilagoditev zaradi časovnih razlik: Cene nepremičnin na trgu so se v obdobju krize od leta
2008 do leta 2014 spreminjale z neenakomernim trendom padanja. Torej povsem drugače, kot
v letih pred letom 2008, ko so cene enakomerno naraščale več let. Do sredine leta 2008 so cene
naraščale, po tem obdobju pa se neenakomerno znižujejo oziroma nihajo minimalno. Opazno
je tudi zmanjševanje števila prodaj (Preglednica 13). Preglednica prikazuje obdobje za leti 2008
in 2009, ker je bilo nihanje cen na pisarniško enoto v tem obdobju bolj izrazito. Mesec februar
2010 smo vzeli kot datum ocenjevanja vrednosti.
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Preglednica 13: Indeksi cen na pisarniško enoto glede na mesec februar 2010
2008_1 2008_2 2008_3 2008_4 2009_1 2009_2 2009_3 2009_4
Slovenija
EUR/m2
št. prodaj
indeks
Ljubljana
EUR/m2
št. prodaj
indeks
povprečje
indeksov

1.356
133
107,1

1.454
105
114,8

1.484
53
117,2

1.413
63
111,6

1.379
45
108,9

1.243
38
98,2

1.180
46
93,2

1.349
64
106,5

1.947
52
113,3

2.032
30
118,2

1.828
22
106,4

1.952
27
113,6

1.934
14
112,5

1.849
13
107,6

1.713
14
99,7

1.759
22
102,3

110,2

116,5

111,8

112,6

110,7

102,9

96,5

104,4

Vir: GURS 2010.

Prilagoditve zaradi razlike v starosti izboljšav vplivajo na cene in vrednosti. Opravljene so
prilagoditve z upoštevanjem razlik v starosti izboljšav, upoštevana pa je starost predmetnih
izboljšav 33 let ob dobi trajanja 80 let. Upoštevamo, da se razlike v starosti izboljšav v cenah
na trgu običajno odražajo v manjši meri kot v dejanski starosti. Zato prilagoditve opravimo v
75-odstotnem deležu. Enote prilagajanja so denarni zneski na enoto primerjave.
Vrednost na enoto, pripisana izboljšavam, je povzeta iz nabavno-vrednostnega načina ob
upoštevanju funkcionalne in gospodarske zastarelosti v višini 25,47 %. Ker dejansko stanje
izboljšav lahko vpliva na ceno in vrednost tudi bolj kot kronološka starost, so razlike v stanju
izboljšav dodatno vključene v kvalitativne prilagoditve.
Razlike v kakovosti gradnje izboljšav se v cenah običajno odražajo drugače kot znašajo razlike
v stroških. Upoštevamo vpliv te sestavine v 50-odstotnem deležu ocenjene kakovosti izboljšav
ob upoštevanju funkcionalne in gospodarske zastarelosti. Prilagajanje cen opravim na osnovi
opažanja razlik v cenah nepremičnin na trgu. Manjše razlike so običajno zanemarljive, večje pa
se pogosto le delno odražajo v cenah (Preglednica 14).
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Preglednica 14: Mreža prilagoditev

lokacija
stanje izboljšav
skupna ocena

izbrane primerljive nepremičnine
1
2
3
4
m2
30
33
30
30
let
19
30
15
30
±%
10% boljša
podobna 15 % boljša
5% slabša
mes., leto
jan. 2009
jan. 2010
okt. 2009
dec. 2009
2
EUR/m
1.500
1.357
1.960
1.150
kvantitativne prilagoditve
1
2
3
4
±%
- 9,6
- 3,9
- 3,8
- 3,8
±%
- 3,0
- 3,3
- 6,6
0,6
2
± EUR/m
- 45
- 94
-55
- 32
2
± EUR/m
- 211
-260
-449
-22
2
± EUR/m
- 19
-12
- 38
- 37
2
± EUR/m
1.225
1.337
1.488
1.467
kvalitativne prilagoditve
1
2
3
4
podobna
podobna
podobna
podobna
boljša
podobna
boljša
slabša
boljša
podobna
boljša
slabša

grupiranje
enaka, delno slabša
podobna
boljša

povprečje
1.250
1.325
1.477

površina izboljšav
efektivna starost
kakovost izboljšav
čas prodaje
cene/enoto

čas prodaje
velikost
skupaj %/znesek
starost izboljšav
kakovost gradnje
prilagojene cene

1

2

3

1.425
1.390

1.477

Ocena vrednosti z uporabo kvalitativne analize in grupiranja znaša 1.390 EUR/m2
Oceno z rangiranjem kaže preglednica 15.
Preglednica 15: Ocena z rangiranjem
Rang
1
1,5
2
3
4

Nepremičnina
Kvalitativna skupna ocena
3 Delno slabša
Predmetna
2 Podobna
1 Boljša
4 Izrazito boljša

Ocena vrednosti na podlagi rangiranja znaša 1.414,06 EUR/m2.
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EUR/m²
1.280
?
1.380
1.415
1.465

4
1.250

Indikacijska ocena po načinu primerljivih prodaj:
Ocena vrednosti pisarne (za celoto) znaša: 1.414,06 EUR/m2x32 m2 = 45.250,00 EUR
Zaokrožena indikacijska vrednost znaša = 45.250,00 EUR
Izvedli smo naslednje: proučili smo lokalni trg in prodaje primerljivih nepremičnin. Ker teh ni
bilo veliko, smo pregledali ponudbe za prodajo primerljivih nepremičnin. Pridobili smo podatke
o stanju na trgu in o trendih cen. Selekcionirali smo podatke in upoštevali le verodostojne.
Izbrali smo ključne primerjalne enote, nato pa smo izvedli prilagoditve. Dobili smo rezultat, ki
je v bistvu ocena vrednosti primerljive nepremičnine, kot bi jo ta imela z enakimi značilnostmi,
ki jih ima ocenjevana nepremičnina.
3.5.3 Primer uporabe metode kapitalizacije donosa
Za primer smo izbrali poslovni prostor iz prejšnjega primera. Predpostavimo, da je sedaj
predmetna nepremičnina oddana v najem. Mesečna najemnina znaša 9,00 EUR/m2 s souporabo
sanitarij in vključenimi tekočimi stroški razen telefona, interneta in čiščenja (Preglednica 16).
Ocenjujemo, da je kronološka nezasedenost zaradi majhne oddajne površine relativno majhna
oziroma zanemarljiva in se je v preteklosti gibala pod 5 %.
Preglednica 16: Najemnine oglaševanih primerljivih pisarniških prostorov v Ljubljani v
prvem trimesečju leta 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

lokacija
BTC
Šiška
Stegne
Stegne
Center
Bežigrad
Šiška
Jarše
Bežigrad
BTC

površina
31
34
30
32
30
30
25
33
34
29

najemnina EUR/m2
8
12
11
10,5
14
11
10
9
19
9

značilnosti
Slabše
Boljše
Primerljiva
Primerljiva
Boljše
Primerljiva
Primerljiva
Primerljiva
Boljše
Primerljiva

Na osnovi prikazanih podatkov in izvedene analize za ta primer ocenim potencialno najemnino
za ekvivalentno nepremičnino – pisarniški prostor, ki znaša:
10,80 EUR/m2 na mesec + stroški poslovanja
Neizkoriščenost in izgube zaradi neplačil: Izgubo najemnin predmetne nepremičnine v zadnjem
obdobju lahko ocenimo pod 5 %. Honorar nepremičninskega posrednika običajno znaša
enomesečna najemnina. Pri primerljivih nepremičninah v prejšnji preglednici navedenih tržnih
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najemninah pod zap. št. 3, 4 in 7 znaša nezasedenost okoli 8 %, pod zap. št. 9 in 5 pa okoli
12 %. Za druge nimamo razpoložljivih podatkov. Na osnovi prikazanih podatkov sta v analizi
upoštevana nezasedenost in neplačilo skupno 9 %.
Stroški poslovanja: Lastnik krije stroške poslovanja pri nezasedenosti in neplačilih ter
nadomestitveno rezervo.
Ocena stroškov rednega poslovanja
Na osnovi informacij o stroških rednega poslovanja primerljivih nepremičnin nekaterih v
preglednici navedenih najemnin oglaševanih primerljivih pisarniških prostorov v Ljubljani (pod
zap. št. 3, 4, 5, 7 in 9) znaša ocena teh 3,50 EUR/m2. V analizi je upoštevano, da so stroški
rednega poslovanja preneseni na najemnika, lastnik pa plačuje stroške ob nezasedenosti in
eventualnih neplačilih najemnine.
Ocena stroškov rednega poslovanja, ki jih plačuje lastnik, znaša:
10 % x 3,5 EUR/m2 x 32 m2 x 12 mesecev = 135 EUR
Nadomestitvena rezerva
V življenjski dobi stavbe (izboljšav) je treba kratkotrajne elemente stavbe enkrat ali večkrat
zamenjati. Za ta namen je treba rezervirati denarne zneske, ki jih v poročilu imenujemo
nadomestitvena rezerva. Ocena nadomestitvene rezerve temelji na deležu kratkoročnih
komponent stavbe v skupni ceni novogradnje in na življenjskih dobah teh kratkoročnih
elementov izboljšav (stavbe).
Ocenjena povprečna življenjska doba kratkotrajnih elementov stavbe znaša okoli 30 let. Glede
na ocenjeni delež stroškov kratkotrajnih elementov stavbe pri novogradnji okoli 50 % znaša
ocena nadomestitvene rezerve:
50 % : 30 let = 1,67 %/leto stroškov novih izboljšav
Ocena neposrednih stroškov gradnje novih izboljšav je povzeta iz nabavno-vrednostnega
načina in znaša 40.750,00 EUR.
Ocena nadomestitvene rezerve znaša: 40.750,00 EUR x 1,67 % = 680,52 EUR/leto
Ocena kapitalizacijske mere
Ocena donosnosti in kapitalizacijske mere je možna z več vidikov opazovanja trga. Izbrali smo
oceno donosnosti nepremičnin s primerjavo ponudbenih cen za oddajo in prodajo.
Vključevanje ponudbenih in ne realiziranih najemnin ter prodajnih cen sicer predstavlja
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pomanjkljivost, ki pa jo odtehta bistvena prednost in to je možnost preverjanja večje količine
dostopnih podatkov na internetu (Preglednica 17).
Preglednica 17: Oglaševane najemnine poslovnih prostorov v Ljubljani v EUR/m2 za
marec 2010
največ

najmanj
pisarne
trgovine
poslovni prostori

5
7
7

45
50
32

povprečje
14
15
16

Vir: SLONEP 2010.

Najemnine pisarniških poslovnih prostorov so ostale nespremenjene že šesto četrtletje zapored.
Najemnine trgovskih prostorov so se nekoliko dvignile, vendar ostajajo znotraj okvirov zadnjih
treh let, enako velja za poslovne prostore (Preglednica 18).
Preglednica 18: Oglaševane cene poslovnih prostorov v Ljubljani v EUR/m2 za marec
2010

pisarne
trgovine
poslovni prostori

najmanj
84
200
600

največ
7.960
7.500
3.600

povprečje
1.983
2.343
1.442

Vir: SLONEP 2010.

Trg pisarniških poslovnih prostorov je kljub krizi v Osrednjeslovenski regiji in v naselju Nove
Jarše v Ljubljani, kjer je ocenjevana nepremičnina, stabilen in tudi v prihodnje ni pričakovati
znatnih sprememb. Podobno velja za trg trgovskih prostorov, kjer sicer zaznamo manjša nihanja
med posameznimi četrtletji, ki pa jih je mogoče v veliki meri pripisati majhnim vzorcem in
posledično slabši oceni povprečne najemnine (Preglednica 19).
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Preglednica 19: Prerez razmerja oglaševanih cen poslovnih prostorov v Ljubljani v
EUR/m2 za obdobje od marca 2007 do decembra 2009

marec 07
junij 07
sept. 07
dec. 07
marec 08
junij 08
sept. 08
dec. 08
marec 09
junij 09
sept. 09
dec. 09
povprečje

prodaja
pisarne
trgovine
v€
v€
1.554
2.104
1.610
1.864
1.695
1.810
1.697
1.883
1.652
1.905
1.702
1.860
1.715
1.875
1.733
1.772
1.775
1.573
1.683
1.983
1.685
1.938
1.729
1.883

najem
pisarne
trgovine
v€
v%
12
13
12
11
12
13
12
12
12
15
12
16
12
15
12
16
12
16
12
16
12
14
12
16

razmerje letna najemnina : cena
pisarne
trgovine povprečje
v%
v%
v%
9,3
7,4
8,4
8,9
7,1
8,0
8,5
8,6
8,6
8,5
7,6
8,1
8,7
9,4
9,1
8,5
10,3
9,4
9,1
9,6
9,4
8,3
10,8
9,6
8,1
12,2
10,2
8,6
9,7
9,2
8,5
8,7
8,6
8,3
10,2
9,3
8,6
9,2
9,0

Vir: SLONEP 2010.

Prikazani podatki kažejo razmerje med letno najemnino in ceno med 8,10 % in 12,20 %, zadnje
povprečje v decembru 2009 pa znaša 9,30 %. Trend pa je naraščajoč, zato lahko sklepamo, da
znaša naslednje povprečje približno 9,30 %. Naraščanje tega razmerja lahko pripišemo padanju
cen na trgu, zato za uporabo v tej analizi upoštevam razmerje med letno najemnino in ceno
9,30 %.
Razmerje med letno najemnino in ceno poleg kapitalizacijske mere vključuje zmanjšanje zaradi
nezasedenosti in neplačil ter nadomestitveno rezervo.


Ocena zmanjšanja najemnin zaradi nezasedenosti znaša 10 %



Delež nadomestitvene rezerve za kratkotrajne komponente stavbe pri količniku izboljšav
0,50, povprečni življenjski dobi kratkotrajnih komponent približno 30 let in pri deležu
kratkotrajnih komponent 50 % znaša:

0,50 x 50 % : 30 = 0,833 %
Z upoštevanjem nadomestitvene rezerve (0,833 %), nezasedenosti in neplačil (10 %),
ocenjenega količnika izboljšav (0,50) in vpliva neprevaljenih stroškov poslovanja (1,0 %),
ocena kapitalizacijske mere znaša:
[9,30 % x (1 - 10%) – 0,833 %] x (1 – 1%) = 7,46 %
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V analizi kapitalizacijsko mero zaokrožim in tako znaša 7,50 %.
Oceno indikacijske vrednosti po načinu kapitalizacije donosa kaže preglednica 20.
Preglednica 20: Ocena indikacijske vrednosti
Upoštevana potencialna mesečna najemnina
10,80 EUR/m2
oddajna površina izboljšav
32 m2
potencialna mesečna najemnina
10,80 EUR/m2 x 32 m2 =
potencialna letna najemnina
336 EUR x 12 =
(-) neizkoriščenost, neizterljivost
9,0 % x 4.032 EUR =
(=) Efektivni letni prihodki od najemnin
(-) stroški
neprevaljeni stroški rednega poslovanja
135 EUR
nadomestitvena rezerva
681 EUR
Skupaj stroški poslovanja in nadomestitvena rezerva
(=) Letni efektivni pričakovani dobiček od najemnin

346 EUR
4.032 EUR
- 363 EUR
4.015 EUR

- 816 EUR
3.199 EUR

Kapitalizacijo letnega dobička s celotno kapitalizacijsko mero kaže preglednica 21.
Preglednica 21: Kapitalizacija letnega dobička
ocenjena celotna kapitalizacijska mera:
vrednost nepremičnine iz rednega poslovanja:
(-) izguba najemnin v času do stabiliziranega
poslovanja (2 meseca)
indikacijska vrednost

7,50 %
3.199 EUR : 7,50 % =

41.804 EUR

2 x (1-0,10) x 336 EUR: 2

- 302 EUR
41.502 EUR

Zaokrožena indikacijska vrednost znaša = 41.500,00 EUR
Izvedli smo naslednje: ocenili smo pričakovani letni prihodek
3.5.4 Nabavno-vrednostna metoda
Nabavno-vrednostna metoda je najbolj primerna za analize izvedljivosti tako novogradenj kot
tudi obnove nepremičnin, za oceno vrednosti izboljšav za najbolj gospodarno uporabo
zemljišča, za objekte posebnega pomena in namena, pri pomanjkanju tržnih podatkov o
preteklih prodajah in podobno. Metoda je zapletena in najbolj zahtevna med standardnimi
metodami (MSOV 2013, 24). Od cenilca ali ocenjevalca zahteva znanje nepremičninskih
razmer na trgu, poleg tega pa mora obvladati tudi gradbene kalkulacije. Metoda je idealna za
oceno upravičenosti prenove (adaptacije) nepremičnin in za vrednotenje posebnih nepremičnin
ali objektov, za katere ne obstaja veliko primerjav na trgu.
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Postopek ocenjevanja vrednosti po tej metodi se izvaja po naslednjem postopku (Pšunder in
Torkar 2007, 155):
 ocenimo vrednost zemljišča, kot da bi bilo nepozidano in nezasedeno,


ocenimo reprodukcijske stroške gradnje in nadomestitvene stroške, poleg osnovnih
objektov tudi pomožne objekte in zunanjo ureditev,



ocenimo obseg zmanjšanja vrednosti objekta zaradi fizičnega poslabšanja, ter
funkcionalnih pomanjkljivosti in ekonomskega zastaranja,




izvedemo zmanjšanje nadomestitvene ali reprodukcijske vrednosti,
dodamo vrednost zemljišča in amortizirano vrednost zunanje ureditve,



povečamo dobljene vrednosti za pričakovani donos investitorja.

Postopek lahko zapišemo tudi v matematični obliki (Grum 2012, 97):
VN = VZ + VI + DI, kjer oznake pomenijo:


VZ – vrednost zemljišča,



VI – vrednost izboljšav,



DI – donos investitorja.

3.5.5 Primer uporabe nabavno-vrednostne metode
Za primer smo izbrali poslovni prostor iz prejšnjih dveh primerov. Indikacijsko vrednost
nepremičnine po nabavno-vrednostnem izračunu predstavljata torej vsota vrednosti pripisana
zemljišču, kot če bi bilo prazno in sedanja vrednost izboljšav. Sedanjo vrednost izboljšav
predstavljajo stroški novogradnje, zmanjšani za fizično poslabšanje ter funkcionalno in
ekonomsko zunanjo zastarelost (Preglednica 22).
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Preglednica 22: Ocena indikacijske vrednosti po nabavno-vrednostnem načinu
Stroški gradnje novih izboljšav
neposredni stroški gradnje
950 EUR/m2 x 32 m2 =
(+) zunanja ureditev
5,0 % x 28.800 EUR =
(=) stroški novogradnje skupaj z zunanjo ureditvijo
(+) posredni stroški
18,0 % x 31.840 EUR =
(=) skupaj neposredni in posredni stroški
Zmanjšanje vrednosti izboljšav
(-) fizično poslabšanje
0,309 x 30.400 EUR
(=) vrednost izboljšav z upoštevanjem fizičnega poslabšanja
(-) funkcionalna in ekonomska zastarelost
0,2547 x 29.664 EUR =
(=) sedanja vrednost pripisana izboljšavam
+ vrednost, pripisana zemljišču, kot če bi bilo prazno
+ dobiček investitorja
35.683 x 11 % =
(=) indikacijska vrednost

30.400 EUR
1.440 EUR
31.840 EUR
5.443 EUR
35.683 EUR
6.019 EUR
29.664 EUR
- 6.822 EUR
22.842 EUR
13.984 EUR
3.925 EUR
40.751 EUR

Ocena količnika izboljšav: 22.842 : 40.751 = 0,56052
Pri posredni oceni zmanjšanje vrednosti dobimo iz tržnih podatkov, nabavno-vrednostna
metoda pa ni samostojni indikator vrednosti. Zato zaokrožimo:
Zaokrožena indikacijska vrednost znaša = 40.700,00 EUR
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4

OPCIJE

Teorija realnih opcij je zelo dobro razvita na finančnih trgih, kjer se uporabljajo finančne opcije.
Te so se v finančni teoriji in praksi pojavile najprej, šele nato se je uporaba opcij razširila na
nefinančna sredstva kot realne opcije pri vrednotenju nepremičnin. V Sloveniji se je v času
krize med leti 2008 in 2014 pokazala potreba investitorjev v nepremičnine po realni oceni
nepremičnin in vrednotenju investicij iz več vidikov, ki zmanjšujejo tveganja. Po Luciusu
(2001, 122) tradicionalne dinamične metode vrednotenja nepremičnin niso fleksibilne pri
vrednotenju, prav tako tudi ne zagotavljajo učinkovitega obvladovanja finančnih tveganj.
Splošno je znano, da je investicija časovno neponovljiv proces in kadar so pogoji na trgu
spremenljivi (Trigeorgis 2007, 89) (velik padec prometa z nepremičninami, majhno število
prodaj, raztros podatkov, velik padec načrtovane gradnje (GURS 2014, 6; GURS 2013, 3, 5–
6)), odločitev za investiranje v nepremičnino ne sme temeljiti le na dinamični metodi donosnosti
(Trigeorgis 2007, 89). To kaže na potrebo investitorjev po spremembi metod za vrednotenje
nepremičnin (Lucius 2001, 73), saj se v praksi lahko investicija ustavi, prestavi na prihodnje
obdobje ali dokončno opusti, zato se namesto dinamičnih metod vrednotenja nepremičnin
uporablja metoda realnih opcij.
Opcija je po Appraisal Institute (2008, 139) opredeljena kot možnost, ki se nanaša na
nepremičnine, oziroma pravica, kupljena na datum vrednotenja, ne pa tudi obveznost, storiti
nekaj po vnaprej določenih pogojih (dovoljenje in ne zahteva, da imetnik opcije to uporabi za
nakup, prodajo ali najem nepremičnin). Osnovna značilnost opcije je strošek možnosti njene
izvršitve, ki je predhodno določen in neodvisen od pogojev v prihodnosti (Pomykacz in
Olmstead 2013, 227). Opcija ima s tem svojo vrednost. V tem se opcija kot možnost ali
priložnost razlikuje od opcije v finančnem smislu. Teorija opcij v sodobni finančni ekonomiji
je zelo uporabna v okolju negotovosti. Realne opcije so v bistvu razširitev finančnih opcij na
realna, nefinančna sredstva.

4.1

Finančne opcije

Finančna opcija je po Brighamu in Davesu (2002, 451) pogodba, ki daje imetniku pogodbe (ob
plačilu določene premije) pravico nakupa ali prodaje sredstva, po izvršilni ceni (vnaprej
dogovorjeni) in v določenem časovnem obdobju. Evropska opcija uporablja točno določen dan
v prihodnosti kot določeno časovno obdobje. Ameriška opcija uporablja natančno določeno
obdobje v prihodnosti. To obdobje imenujemo čas do dospetja, ki je poleg izvršilne cene najbolj
pomemben element vsake opcije. Opcija je izvedeni instrument in ima ime po obliki vrednosti
opcije. Vrednost opcije pri nepremičninah se imenuje vrednost realne opcije in je povezana z
realnim premoženjem (nepremičnino) itd. (Trigeorgis 1995, 232).
V nadaljevanju se osredotočimo na realne opcije in izkušnje ocenjevalcev v zvezi z njimi.
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Zaradi negotovosti v prihodnosti in možnosti menedžerja, da se aktivno odziva na tok
dogodkov, so metode realnih opcij pripomoček za učinkovito sprejemanje odločitev (Copeland
in Keenan 1998, 42). Ko razumemo, kaj so realne opcije, ugotovimo, da so uporabne za večino
menedžerskih odločitev. Teorija o realnih opcijah se v razvoju projektov nepremičnin uporablja
za modifikacijo napak in pomanjkljivosti metode NPV, kar daje odločevalcem večjo
fleksibilnost pri vrednotenju nepremičnin (Wang 2015, 11).

4.2

Vrednotenje realnih opcij

Izraz realne opcije je uvedel Myers leta 1987 (Alexander in Chen 2012, 1) in od tedaj se pri
vrednotenju nepremičnin ta izraz tudi uradno uporablja. Pristop vrednotenja realnih opcij
temelji na podjetniški fleksibilnosti in je izrecno osredotočen na prepoznavanje tveganj. To
pomeni pozitivno korelacijo med fleksibilnostjo oziroma negotovostjo in vrednostmi realnih
opcij (Lucius 2001, 73). Na tej osnovi imajo odločevalci in strategi, npr. menedžerji v podjetjih,
možnost prilagoditi potek projekta dejanskim potrebam kupcev, kar predstavlja doprinos
(Merton 1998, 339) trgu nepremičnin.
Za določanje vrednosti nepremičnin je v Sloveniji do leta 2003 veljala enotna metodologija po
PEM – Pravilniku o enotni metodologiji za določanje vrednosti zemljišč in nepremičnin, nato
pa je ocenjevanje vrednosti nepremičnin temeljilo na različnih dinamičnih metodah za
ocenjevanje vrednosti nepremičnin, kot so: stroškovna metoda, primerjalna metoda in
donosnostna metoda. Pri vrednotenju nepremičnin je treba zagotoviti ustrezno metodo in
pravilnost uporabljenih podatkov, ki lahko ključno spremenijo odločitev investiranja v naložbo
(Pšunder in Cirman 2011, 559–560), še posebej to velja v času gospodarske krize in z njo
povezane negotovosti. Te tri metode smo predhodno prikazali s praktičnimi primeri.
Obsežne naložbe v nepremičnine so se zmanjšale, zato je posledično toliko bolj pomembno
realno vrednotenje na način, ki bo javnim in zasebnim naročnikom omogočal nevtralno
vrednotenje z manjšim tveganjem, da bi prišlo do razlik v ocenjevanju (Alexander in Chen
2012, 4). O praktičnih izkušnjah z vrednotenjem nepremičnin v Sloveniji v času krize (obdobje
od leta 2008 do leta 2014) smo vprašali ocenjevalce, sodne izvedence in cenilce ter
nepremičninske strokovnjake in o tem izdelali analizo, ki je predstavljena v raziskavi v poglavju
5.
4.2.1 Dejavniki vrednosti realnih opcij
Po mnenju Colwella in Colwella (2004, 122) lahko zaradi višine investicije vsaka napačno
ocenjena vrednost vodi podjetje v stečaj. Zato je za vrednotenje nepremičnin in odločanje, kaj
storiti z nepremičnino v prihodnosti, primerna uporaba realnih opcij. Colwell in Colwell (2013,
229) v Pomykaczu in Olmstedu (2013, 227–238) predstavita še en način uporabe realnih opcij
pri vrednotenju nepremičnin: kot prispevek k skupni vrednosti nepremičnine.
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vrednost opcije = notranja vrednost + časovna vrednost
Vo = Vf/i + Vopc ,
kjer je,

Vo = celotna vrednost nepremičnine
Vf/i = temeljna ali notranja (intrinzična) vrednost nepremičnine
Vopc = časovna vrednost opcije, vključena v skupni vrednosti

Primer: želimo prikazati vrednost opcije, v našem primeru so to ameriške nakupne opcije, v
obliki delnic, s katerimi se največ trguje (Bodie, Kane in Marcus 2005, 747). Imamo dve vrsti
opcij: nakupno (angl. call) in prodajno (angl. put). Če je tržna vrednost delnice nižja od izvršilne
cene opcije, izvršitev ni smiselna, čeprav ima opcija še vedno neko vrednost. Če pa je tržna
cena delnice nad izvršilno ceno do dospetja opcije, ima prav tako neko pozitivno vrednost in
možnost izvršitve z dobičkom. Najbolj negativen scenarij je ta, da opcija zapade brez vrednosti.
Notranja vrednost: je razlika med tržno ceno delnice in izvršilno ceno nakupne opcije, ki se
splača (dobiček, če opcijo izvršimo takoj in prodamo delnico). Notranja vrednost opcije je
enaka nič, kadar se opcijah ne splača ali kadar je na meji.
Časovna vrednost: je razlika med vrednostjo opcije in vrednostjo opcije, ki dospe takoj.
Časovna vrednost opcije je pozitivna, le na dan dospetja ima vrednost nič (Brigham in Daves
2002, 453).
Temeljna literatura v zvezi z opcijami opredeljuje pomembne dejavnike, ki imajo bistven vpliv
na vrednost opcij (Damodaran 2006, 89–91; Bodie, Kane in Marcus 2005, 747–748) –
Preglednica 23:
1. Tržna cena opcije: njena vrednost je povezana z vrednostjo osnovnega premoženja, to je
tržno ceno vrednostnega papirja. Za nakupno opcijo velja, da ima višjo ceno ob večji
pozitivni razliki med tržno ceno delnice in izvršilno ceno. Za prodajno opcijo velja, da ima
višjo ceno ob večji pozitivni razliki med izvršilno ceno in tržno ceno delnice. Zmanjšanje
vrednosti osnovnega vrednostnega papirja na splošno ima nasproten učinek.
2. Nestanovitnost (angl. volatility) tržne cene opcije: nestanovitnost ali volatilnost je merilo
tveganja (negotovosti) oziroma spremenljivost cene osnovnega vrednostnega papirja
opcije. Volatilnost cene delnice poveča verjetnost dobička, zato rasteta tako nakupna kot
prodajna vrednost opcije. Implicitni učinek volatilnosti je subjektivno in težko ovrednotiti.
To lahko bistveno vpliva na vrednost časovne premije za opcije.
3. Dividendna stopnja: ob izplačilu dividend je pričakovati, da bo vrednost osnovnega
premoženja nižja, znižala se bo tudi vrednost nakupne opcije, povišala pa se bo vrednost
prodajne opcije. Učinek dividend osnovnega vrednostnega papirja je majhen, vendar
merljiv učinek na podlagi opcijskih premij.
4. Izvršilna cena: izvršilna cena določa, ali ima opcija možnost temeljne ali notranje
vrednosti. Vrednost opcije (dejanska vrednost in časovno vrednost) se na splošno povečuje,
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5.

6.

kadar z uresničitvijo pravice iz opcije ustvarimo dobiček. To opcijo imenujemo opcija, »ki
se splača« (angl. in the money). Ločimo še opcijo »na meji« (angl. at the money), ko je
vseeno, ali opcijo izkoristimo, ali ne, in opcijo, »ki se ne splača« (angl. out of the money),
pri kateri se pravic iz opcije ne splača izkoristiti zaradi boljših tržnih pogojev.
Čas do dospetja opcije (tudi: čas do izteka opcije): čas do izteka vpliva tako na vrednost
nakupne kot na vrednost prodajne opcije. Če je čas do dospetja (izteka) daljši, je vrednost
opcije večja. Daljši čas pomeni večjo možnost vplivanja na ugodne razmere opcij.
Netvegana obrestna mera: upošteva stroške v času med plačilom opcije danes in njeno
izvršitvijo v prihodnosti. Obrestna mera ima učinek, da v primeru padca obrestne mere
pade tudi vrednost opcije, v primeru rasti pa se vrednost opcije poveča. Če netvegana
obrestna mera raste, vrednost nakupne opcije pade in zraste vrednost prodajne opcije.
Netvegana obrestna mera ima manjši učinek kot ostali našteti dejavniki.

Preglednica 23: Vpliv osnovnih dejavnikov na vrednost opcij
Dejavnik
Povečanje vrednosti
osnovnega premoženja
Povečanje izvršilne
cene
Povečanje nestanovitnosti
tržne cene delnice
Povečanje časa
dospelosti
Povečanje netvegane
obrestne mere
Povečanje dividendne
stopnje delnice

Vpliv na vrednost
nakupne opcije

prodajne opcije

se poveča

se zmanjša

se zmanjša

se poveča

se poveča

se poveča

se poveča

se poveča

se zmanjša

se poveča

se poveča

se zmanjša

Vir: Damodaran 2006, 91.

Modeli za izračun vrednosti opcij so: tehnike grafičnega vrednotenja, pravila in formule,
ekonometrični modeli, verjetnostni modeli in računalniški modeli. Realne opcije v praksi
najpogosteje rešujemo z numeričnimi metodami. Modelirane so s parcialnimi diferencialnimi
enačbami in robnimi pogoji (Schwartz in Trigeorgis 2004, 4).
Leta 1973 sta Fischer Black in Myron Scholes (Schwartz in Trigeorgis 2004, 6) objavila svoj
model vrednotenja evropskih opcij. Model spada med verjetnostne modele. Uporabila sta
načelo arbitraže, ki pravi, da se dve sredstvi z enakimi finančnimi tokovi lahko prodajata le po
enaki ceni. Vrednost opcije mora biti enaka vrednosti primerljivega premoženja (Damodaran,
2006, 92). Uporabili smo enostaven binomski model. Če imamo le dve ali tri možne vrednosti,
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uporabimo binomski ali trinomski »drevesni« model. Več možnosti vrednosti nudi metoda
simulacije Monte Carlo, a se z njo ne bomo podrobneje ukvarjali, ker je uporaba metode
omejena (Schwartz in Trigeorgis 2004, 4). Grafični način je primeren za raziskavo realnih opcij,
zato opcije in realne opcije izračunamo z »odločitvenim drevesom« (Dixit in Pindyck, 1994,
68).
4.2.2 Binomski model vrednotenja opcij
Binomski model vrednotenja opcij temelji po Watkinsu (2007) na poenostavitvi, da cena
osnovnega premoženja lahko zavzame le dve možni vrednosti (na koncu opazovanega
časovnega obdobja). Cilj je oblikovati takšen nadomestni sveženj premoženja, ki bo ustvaril
enake denarne tokove kot ocenjevana opcija. Za prikaz primera izpišemo osnovni izraz:
S u = S ⋅ (1 + u)
S d = S ⋅ (1 + d)
Su>Sd
Kjer je S oznaka za trenutno ceno delnice, Su je cena na koncu določenega časovnega obdobja,
u je odstotna sprememba navzgor, d je odstotna sprememba navzdol.
V primeru nakupne opcije na delnico z izvršilno ceno X je možni dobiček opcije na koncu
določenega obdobja
C u = max( S u − X ,0 )

ali

C d = max( S d − X ,0 )

Predpostavimo u > r > d .
Kjer je r netvegana obrestna mera.
Sestavimo zdaj portfelj iz ene prodane nakupne opcije in h delnic. Imetnik portfelja ima torej h
delnic in proda eno nakupno opcijo s časom do dospetja na koncu določenega obdobja.
Vrednost portfelja V na koncu določenega obdobja lahko zavzame le dve vrednosti:
Vu = h ⋅ S ⋅ ( 1 + u ) − C u

ali

Vd = h ⋅ S ⋅ ( 1 + d ) − C d

Upoštevajoč:
H=

Cu - Cd
Su - Sd

C=

p • Cu + (1 - p) • Cd
1+r

in

p=

r-d
u-d

Vrednost nakupne opcije je diskontirana vrednost tehtanega povprečja možnih vrednosti
nakupne opcije ob koncu določenega obdobja (Watkins 2007).
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4.2.3 Primer izračuna za binomski model realnih opcij
Izračun:
S u = 112
S d = 88
C u = 18
Cd = 0

Podatki za nakupno opcijo:
u = + 12 % = 0,12
d = − 12 % = − 0,12
r = 6 % = 0,06
S = 100
X = 94
.
h=

Cu - Cd
18 - 0
=
= 0,75
Su - Sd
112 - 88

p=

r - d 0,06 - (-0,12)
=
= 0,75
u - d 0,12 - (-0,12)

Vrednost nakupne opcije

C=

p • Cu + (1 - p)
1+r

•

Cd

=

0,75 • 18 + 0,25 • 0
= 12,736
1,06

Primerjavo cene opcije in gibanja cene osnovnega premoženja (delnice) prikazuje Slika 6.
112

Cena delnice

100

88

18
Cena opcije

C

0

0

1

Čas

t

Slika 6: Primerjava cene opcije in gibanja cene osnovnega premoženja (delnice)
Vir: Povzeto po Lovšin 2007.

Preizkus enakosti vrednosti za dva portfelja, ob nasprotnem gibanju cen osnovnega premoženja
(Preglednica 24):
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Preizkusimo z izračunom vrednosti portfelja:
(0,75 delnic po 100) − 12,736 = 62,264
po določenem obdobju:
62,264 ⋅ 1,06 = 66,000
Če cena delnice naraste na 112, je vrednost portfelja
0,75 ⋅ 112 − 18 = 66,000
Če cena delnice pade na 90, je vrednost portfelja
0,75 ⋅ 88 = 66,000

Preglednica 24: Preizkus enakosti vrednosti za dva portfelja, ob nasprotnem gibanju cen
osnovnega premoženja
Sprememba Cena delnice Ščitno Vrednost delnic
cene delnice
na koncu razmerja v portfelju na
+
na koncu
obdobja
koncu obdobja
obdobja
Navzgor (u)
112
0,75
84,00 +
Navzdol (d)
88
0,75
84,00 +

Vernost opcij v
portfelju na
koncu obdobja

Skupna vrednost
portfelja na koncu
obdobja

-18
0

66,00
66,00

Izračun je poenostavljen na le eno obdobje, ob predpostavki, da dividend ni, prav tako ni davka
in stroškov transakcij. Za več obdobij bi izračun ponovili za vsako obdobje posebej.
4.2.4 Model vrednotenja realnih opcij Black-Sholes
Po Damodaranu (2006, 96) binomski model konvergira v model Black-Sholes, ko postane
proces spremembe tržne cene delnice ali opcije kontinuiran. Cilj je nevtralizirati tveganje.
Težava na trgu nepremičnin je nezanesljivo in neenotno ocenjevanje vrednosti nepremičnin v
obdobju krize, predvsem zaradi pomanjkanja relevantnih podatkov o realiziranih prodajah
nepremičnin. To pomanjkanje podatkov je posledica padca kupne moči in posledično transakcij
nepremičnin v obdobju od leta 2008 do leta 2014. Po Pšundru (2015) so najpogostejše napake
pri vrednotenju nepremičnin nejasnost, nedoslednost, neskladnost podatkov, prav tako
neustrezna in pomanjkljiva argumentacija in analiza najgospodarnejše uporabe (Pšunder 2015).
Zato v praksi lahko pride do odstopanj pri vrednotenju, kar posledično negativno vpliva na
kupce nepremičnin, nepremičninske agencije in razvoj nepremičninskega trga v Sloveniji
nasploh.
Po Wangu (2015, 11) se problem odločevalcev pri investiranju v nepremičnine pojavlja z vidika
dobičkonosnosti in tveganj pri ocenjevanju investicij. Vrednotenje z metodo realnih opcij daje
dodatne informacije, ki pri klasičnih metodah vrednotenja niso razvidne. Menimo, da je za
ocenjevalce v obdobju krize priložnost za izbiro metode realnih opcij, ki predstavlja učinkovit
pripomoček pri sprejemanju odločitev, in daje odločevalcem večjo fleksibilnost pri vrednotenju
nepremičnin (Wang 2015, 11).
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Metoda realnih opcij je dobro razvita (Pomykacz in Olmsted 2013, 227), vendar ni dovolj
poznana in preizkušena v praksi vrednotenja nepremičnin (Bravi in Rossi 2012, 480), čeprav
prispeva k zmanjševanju tveganj (Bravi 2003, v Bravi in Rossi 2012, 479). Po Luciusu (2001,
73) je bilo do sedaj izvedeno omejeno število študij glede vrednotenja nepremičnin z uporabo
metode realnih opcij. Praktične uporabnosti cenitev s to metodo je treba še raziskati. Izvedli
bomo preprost primer uporabe modela iz prakse.
Kritika metode diskontiranega denarnega toka (DCF – angl. discounted cash flow) pri
vrednotenju nepremičnin je po Pšunderju in Cirmanovi (2011, 546) ena izmed ključnih
pomanjkljivosti uporabe metod analize naložb po metodi DCF, nenatančno določena diskontna
mera oziroma mera kapitalizacije. Avtorja sta raziskala, kako pooblaščeni ocenjevalci
uporabljajo metodo DCF in obeh ključnih spremenljivk. Uporabljena diskontna mera lahko
usodno spremeni investicijsko odločitev, zato tveganje zmanjšamo z uporabo metode realnih
opcij (Slika 7).

Slika 7: Faktor sedanje vrednosti prihodnjih anuitet v odvisnosti od diskontne mere (r)
in trajanja projekta (n)
Vir: Pšunder in Cirman 2011, 554.

Praktična uporaba realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin je najbolj razvita na področju
optimiranja proizvodnje, pri naložbah v industriji naravnih virov, razvoju zemljišč in naložb v
nepremičninske projekte, v večje energetske projekte, tuje investicije in raziskave ter razvoj
(Schwartz in Trigeorgis 2004, 12). Delitev realnih opcij po Schwartzu in Trigeorgisu (2004)
kaže preglednica 25.
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Preglednica 25: Delitev in uporabnost realnih opcij v praksi
Kategorija
Opcija časovnega
odloga

Opcija faznosti
Opcija prilagoditve
obsega proizvodnje
Opcija opustitve
Opcija spremembe
kombinacije virov
Opcija rasti
Med seboj odvisne
opcije

Naziv in opis
Investitor ima nakupno opcijo za
zemljišče. Počaka lahko na ugodne
razmere za razvoj zemljišča
Vsako opcijo je moč ustaviti v
neugodnih razmerah, vsaka faza je
opcija naslednje faze
Opcija izkoristiti ugodne in / ali
neugodne razmere na trgu
Opcija opustiti aktivnosti in
realizirati rezidualno vrednost
Opcija pri spremembah
povpraševanja ali ponudbe virov
Zgodnja investicija kot pogoj za
nadaljnje podprojekte in projekte
Opcije, ki so med seboj odvisne

Uporabnost
naravni viri v industriji,
razvoj nepremičnin …
razvoj in raziskave za
industrijo, dalj trajajoči
razvojni projekti …
naravni viri v industriji,
industrije v ciklih …
finančne storitve, kapitalsko
intenzivne panoge …
industrija elektronike, poraba
goriv, elektrike …
Razvoj in raziskave,
industrija infrastrukture …
Vse našteto in številne
možnosti, skoraj povsod

Vir: Schwartz in Trigeorgis 2004, 16.

4.2.5 Primer izračuna za model realnih opcij Black-Sholes
Postopek izračuna je enostaven, sama izpeljava izraza pa je zamudna. Prikazana je v
Pomykaczu in Olmstedu (2013, 235), zato je ne izpeljujemo posebej. Za enostaven prikaz
praktične uporabnosti modela realnih opcij Black-Sholes podajamo primer vrednotenja
investicije v nepremičnino, in sicer:
Primer:
Imamo priložnost kupiti stavbno zemljišče na atraktivni lokaciji v središču mesta:
Prodajna cena zemljišča = 1.250.000 EUR
Čas od nakupa zemljišča do realizacije gradnje poslovne nepremičnine – predvideno 5 let
Vrednost predvidene investicije = 15 mio. EUR
Ocena (trenutna) za sedanjo vrednost prostih (prihodnjih) denarnih tokov = 14 mio. EUR
Vprašanje: Ali se splača investirati v stavbno zemljišče ali ne?
NSV = - (1.250.000 + 15.000.000) + 14.000.000 = - 2.250.000 EUR
Vrednotenje po metodi NSV ne upošteva dejavnikov: fleksibilnosti in časovnega dejavnika.
Zato se odločimo, da izvedljivost investicije in s tem gradnje poslovne nepremičnine preverimo
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kot nakupno realno opcijo, ki ima te značilnosti:



Tržna cena = 14 mio. EUR
Izvršilna cena = 15 mio. EUR



Ročnost = 5 let



Standardni odklon spremembe tržne cene = 6 %



Netvegana realna obrestna mera = 3 %

Vrednost realne opcije dobimo z upoštevanjem zgoraj naštetih dejavnikov, poleg tega pa še
dejavnika fleksibilnosti in časovnega dejavnika (ocenimo približno):
Preliminarna (približna) ocena vrednosti realne opcije = 2.500.000 EUR
NSV = - 1.250.000 + 2.500.000 = 1.250.000 EUR
Ko smo preverili izvedljivost investicije z uporabo nakupne prodajne realne opcije, smo dobili
pozitiven rezultat, ki pomeni, da se splača investirati v stavbno zemljišče. Za gradnjo v
prihodnosti se lahko odločimo, ali pa ne. Pri obeh metodah je kakovost vrednotenja odvisna od
kakovosti uporabljenih parametrov (tržna cena investicije, spremenljivost tržne cene, izvršilna
cena, ročnost).
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5

RAZISKAVA O UČINKOVITOSTI UPORABE METODE REALNIH OPCIJ PRI
VREDNOTENJU NEPREMIČNIN V OBDOBJU KRIZE

V poglavju predstavimo namen empirične raziskave, metodologijo, populacijo in vzorec,
osnovne statistične analize ter vpliv posameznih tveganj pri vrednotenju nepremičnin, ki
vplivajo na izbiro metode realnih opcij. Sledita preverjanje hipotez in sklep empiričnega dela
raziskave.

5.1

Namen empirične raziskave

Namen empirične raziskave je raziskati praktične izkušnje ocenjevalcev vrednosti nepremičnin
z uporabo posameznih metod vrednotenja in z uporabo metode realnih opcij v Sloveniji.

5.2

Metodologija

Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili anketni vprašalnik (e-oblika; zaprta
vprašanja), ki je bil sestavljen iz štirih delov, in sicer:


Prvi del: splošni demografski podatki anketiranih oseb;



Drugi del: vprašanja o praktičnih izkušnjah cenilcev, ocenjevalcev o dejavnikih uporabe
metod realnih opcij z vidika pravilnosti investicijskih odločitev pri investicijah v
nepremičnine in vrednotenju nepremičnin (trditve, povzete po Mbuthia (2000));



Tretji del: vprašanja o praktičnih izkušnjah cenilcev, ocenjevalcev o dejavnikih uporabe
metod realnih opcij z vidika zmanjševanja tveganja investitorjev pri vrednotenju
nepremičnin (trditve, povzete po Copeland and Keenan 1998 v Mbuthia 2000 in v Stern
School of Business (2015));



Četrti del: vprašanja o praktičnih izkušnjah cenilcev, ocenjevalcev o dejavnikih uporabe
različnih metod vrednotenja nepremičnin z vidika odvisnosti uporabe od razpoložljivosti
podatkov o aktivnostih nepremičninskega trga (trditve, povzete po USPAP (2011) in IVSC
(2013) v MSOV (2013));

Kot tehniko anketiranja smo uporabili anketiranje po e-pošti. Vprašalnik smo predhodno
testirali (opravili pilotsko raziskavo) s pomočjo petih v vzorec vključenih oseb – težav z
razumevanjem posameznih vprašanj ni bilo, zato smo vprašalnik pustili nespremenjen.
Zanesljivost merjenja vprašalnika smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki je znašal
0,849 – po mnenju Field (2013) so izidi raziskave zanesljivi (Cronbach alfa > 0,800).
Anketiranje smo izvedli februarja 2016.
Na tako pridobljenih podatkih smo izvedli statistično obdelavo. Poleg prikaza opisnih statistik
(aritmetična sredina, standardni odklon, frekvenca, % frekvence) smo izvedli faktorsko analizo,
regresijsko analizo, poizkus hi-kvadrat in enostranski t-test. Izide smo grafično prikazali, jih
interpretirali in oblikovali ustrezne zaključke.
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5.3

Populacija in vzorec

Celotna populacija predstavlja skupaj 750 strokovnjakov za vrednotenje nepremičnin v
Sloveniji. Ker niso vsi aktivni, smo v vzorec vključili 350 aktivnih strokovnjakov, od katerih je
72 pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin z licenco SIR (Slovenski inštitut za
revizijo); 235 sodnih izvedencev in cenilcev nepremičnin, ki so člani SICGRAS (Združenje
sodnih izvedencev in sodnih cenilcev gradbene stroke Slovenije); in 43 nepremičninskih
strokovnjakov, ki so člani ZOP (Združenje ocenjevalskih podjetij) pri GZS (Gospodarska
zbornica Slovenije).
Prejeli smo 81 izpolnjenih vprašalnikov (23,14-odstotna odzivnost). Največ anketiranih je
starih od 51 do 55 let (25,9 %), s cenilskimi izkušnjami od 21 do 25 let. Največ anketiranih
cenitve vrednosti nepremičnin izvaja kot SC – sodni cenilec nepremičnin (39,5 %) –
Preglednica 26.
Preglednica 26: Demografski podatki anketiranih oseb
Značilnosti
Starost

Cenilske izkušnje

Cenitve nepremičnin
opravljajo kot

Statistična regija bivanja

Deskriptor
Do 40 let
Od 41 do 45 let
Od 46 do 50 let
Od 51 do 55 let
Od 56 do 60 let
Od 61 do 65 let
Nad 65 let
Do 5 let
Od 6 do 10 let
Od 11 do 15 let
Od 16 do 20 let
Od 21 do 25 let
Od 26 do 30 let
Nad 30 let
SC – sodni cenilec

14
2
5
21
15
10
14
14
12
9
5
23
10
8

f%
17,3
2,5
6,2
25,9
18,5
12,3
17,3
17,3
14,8
11,1
6,2
28,4
12,3
9,9

32

39,5

SI – sodni izvedenec
POVN – pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin
Nepremičninski strokovnjak
Pomurska regija
Zasavska regija
Gorenjska regija
Podravska regija

16

19,8

21

25,9

12
3
3
13
16

14,8
3,7
3,7
16,0
19,8
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f

Značilnosti

Deskriptor

f

Posavska regija
Primorsko-notranjska regija
Koroška regija
Jugovzhodna Slovenija
Goriška regija
Savinjska regija
Osrednjeslovenska regija
Obalno-kraška regija

1
1
1
3
6
6
20
8
81

Skupaj

5.4

f%
1,2
1,2
1,2
3,7
7,4
7,4
24,7
9,9
100,0

Osnovne statistične analize

V nadaljevanju prikazujemo osnovne statistične analize posameznih vprašanj s področja
različnih metod vrednotenja nepremičnin in vprašanja, ki so vezana na vrednotenje nepremičnin
z uporabo metode realnih opcij.
5.4.1 Mnenje anketiranih glede uporabe različnih metod vrednotenja nepremičnin
Iz Preglednice 27 je razvidno, da anketirani za vrednotenje nepremičnin v času krize v
povprečju najpogosteje uporabljajo metodo neposredne primerjave prodaj (M = 4,58;
SD = 0,63), najmanj pogosto pa za vrednotenje nepremičnin v času krize uporabljajo metodo
realnih opcij (M = 2,19; SD = 0,81).
Preglednica 27: Uporaba posameznih metod vrednotenja nepremičnin v času krize
Metoda

N

Metoda neposredne primerjave prodaj
Nabavno-vrednostna metoda
Metoda diskontiranega denarnega toka
Drugo (metoda tržnih mnogokratnikov;
kapitalizacija donosa)
Metoda realnih opcij

81
81
81
81
81

Aritmetična
sredina (M)
4,58
3,53
3,48

Standardni
odklon (SD)
0,63
0,91
1,11

2,76

1,26

2,19

0,81

Anketiranim smo poleg vprašanja, katero metodo v času krize najpogosteje uporabljajo,
zastavili še dve vprašanji, ki se na predhodno navezujeta, in sicer:
Q6: "Če ste za katero od metod označili z oceno 5 – zelo pogosto uporabljam, navedite, zakaj?",
so anketirani najpogosteje za metodo neposredne primerjave prodaj, za nabavno-vrednostno
metodo in za metodo diskontiranega denarnega toka izjavili: "Ker je predpisana z MSOV"
oziroma "Ker so te tri metode po MSOV 2013 zahtevane kot obvezne" (pred tem so bile le
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priporočene), in "Ker mi uporaba skupnih metod da bolj realen rezultat".
Q7: "Če ste za katero od metod označili z oceno 1 – sploh ne uporabljam, navedite, zakaj?", so
anketirani najpogosteje za metodo realnih opcij izjavili: "Ker ni opredeljena z MSOV", in
"Imam premalo znanja s to metodo".
V nadaljevanju smo anketiranim zastavili vprašanje: Kakšno je vaše mnenje, od katerih
dejavnikov je odvisna uporaba posameznih metod vrednotenja nepremičnin v času povečane
negotovosti (v času krize od leta 2008 do leta 2014)? Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo,
da je uporaba posameznih metod vrednotenja nepremičnin v času povečane negotovosti odvisna
od točnosti in kakovosti vhodnih podatkov (M = 4,33; SD = 0,84) in od razpoložljivosti
podatkov o aktivnostih nepremičninskega trga (M = 4,33; SD = 0,69), najmanj pa od
dostopnosti in zmožnosti nabave (M = 3,26; SD = 1,08) – Preglednica 28.
Preglednica 28: Dejavniki, od katerih je odvisna uporaba posameznih metod
vrednotenja nepremičnin v času povečane negotovosti
Aritmetična
sredina (M)
81
4,33

Metoda

N

Od točnosti in kakovosti vhodnih podatkov
Od razpoložljivosti podatkov o aktivnostih
nepremičninskega trga
Od tržnih dejavnikov
Od namena vrednotenja
Od uporabnosti in koristnosti predpostavk
Od dostopnosti in zmožnosti nabave

Standardni
odklon (SD)
0,84

81

4,33

0,69

81
81
81
81

3,94
3,74
3,58
3,26

0,95
1,09
0,85
1,08

V nadaljevanju so anketirani odgovarjali na tri vprašanja, vezana na pomanjkljivosti posamezne
metode vrednotenja nepremičnin (nabavno-vrednostne metode, metode neposredne primerjave
prodaj, metode kapitalizacije denarnega toka) v razmerah povečane negotovosti – v času krize
od leta 2008 do leta 2014. Anketirani so lahko označili več kot en odgovor.
Malo več kot polovica anketiranih (50,6 %) meni, da ima nabavno-vrednostna (stroškovna)
metoda vrednotenja nepremičnin v razmerah povečane negotovosti pomanjkljivosti v tveganju
neustreznega funkcionalnega in ekonomskega zastaranja nepremičnine. 45,7 % anketiranih
meni, da so pomanjkljivosti te metode v vključevanju dobičkov investitorjev v strošek
izgradnje, medtem ko 8,6 % anketiranih pomanjkljivosti uporabe nabavno-vrednostne
(stroškovne) metode vrednotenja nepremičnin v razmerah povečane negotovosti ne zazna –
Slika 8.

67

70%
60%
50,6 %
50%

45,7 %

44,7 %

40%
32,1 %
27,2 %

30%

22,2 %
20%
8,6 %

10%
%

Tveganje
Dileme o
Težavnost ocene Tveganje za
Tveganje za
neustreznega
vključevanju
treh vrst
pomanjkljivo
napačno
funkcionalnega
dobičkov
zastarelosti in analizo najboljše upoštevanje
in ekonomskega investitorjev v
normiranih
rabe zemljišča
značilnosti
zastaranja strošek izgradnje gradbenih
nepremičnine
nepremičnine
stroškov

Nizko
Pomanjkljivosti
natančnost, saj
ne zaznam
ne upošteva
dejanskega
stanja
nepremičnine

Slika 8: Pomanjkljivosti nabavno-vrednostne (stroškovne) metode vrednotenja
nepremičnin v razmerah povečane negotovosti
Največ anketiranih (58,0 %) meni, da ima metoda neposredne primerjave prodaj v razmerah
povečane negotovosti pomanjkljivosti v tveganju neprimernih virov podatkov za primerljive
nepremičnine. 48,1 % anketiranih meni, da so pomanjkljivosti te metode v tveganju primerjave
neprimerljivih nepremičnin z ocenjevano nepremičnino, medtem ko 12,3 % anketiranih
pomanjkljivosti uporabe metode neposredne primerjave prodaj v razmerah povečane
negotovosti ne zazna – Slika 9.
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40%

30,9 %

30%
20%
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10%
%
Tveganje
Tveganje
neprimernih
primerjave
virov podatkov neprimerljivih
za primerljive nepremičnin z
nepremičnine
ocenjevano

Tveganje
neprimernih
prilagoditev
nepremičnin
»čez palec«

Pomanjkanje
ustreznih
informacij ne
povzema
dogajanja na
trgu
nepremičnin

Nevarnost Pomanjkljivosti
previsokih
ne zaznam
prilagoditev,
razlik v času in
v pogojih
financiranja

Slika 9: Pomanjkljivosti metode neposredne primerjave prodaj v razmerah povečane
negotovosti
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65,4 % anketiranih meni, da ima metoda kapitalizacije denarnega toka pri vrednotenju
nepremičnin v razmerah povečane negotovosti pomanjkljivosti v tveganju nepravilne diskontne
mere in premije za tveganje. 49,4 % anketiranih meni, da so pomanjkljivosti te metode v
tveganju neustreznih modelov in izhodišč ter nepravilne mere kapitalizacije, medtem ko 7,4 %
anketiranih pomanjkljivosti uporabe metode kapitalizacije denarnega toka pri vrednotenju
nepremičnin v razmerah povečane negotovosti ne zazna – Slika 10.
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Slika 10: Pomanjkljivosti metode kapitalizacije denarnega toka pri vrednotenju
nepremičnin v razmerah povečane negotovosti
V povprečju se anketirani najbolj strinjajo, da se pri vrednotenju nepremičnin v času krize
pojavljajo tržna tveganja (M = 4,07; SD = 0,89), likvidnostna tveganja (M = 3,83; SD = 0,95)
in denarni tok investicije (M = 3,74; SD = 0,95).
Preglednica 29: Tveganja pri vrednotenju nepremičnin v času krize
Metoda
Tržna tveganja
Likvidnostna tveganja
Denarni tok investicije
Kreditna tveganja
Operativna tveganja
Inflacija

N
81
80
81
81
81
81

Aritmetična sredina (M) Standardni odklon (SD)
4,07
0,89
3,83
0,95
3,74
0,95
3,70
0,96
3,44
1,03
3,23
1,11

5.4.2 Mnenje anketiranih glede uporabe metode realnih opcij pri vrednotenju
nepremičnin
Na vprašanje, kateri dejavniki vplivajo na odločitev za uporabo metode realnih opcij pri
vrednotenju nepremičnin, so anketirani lahko označili več kot en odgovor. Skoraj polovica
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(45,7 %) anketiranih meni, da na izbiro vpliva strokovna usposobljenost ocenjevalca/cenilca,
40,7 % anketiranih meni, da na izbiro vpliva zmanjševanje tveganja investitorjev, 9,9 %
anketiranih pa pri vrednotenju nepremičnin metode realnih opcij ne uporablja – Slika 11.
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Slika 11: Dejavniki, ki vplivajo na odločitev o uporabi metode realnih opcij pri
vrednotenju nepremičnin
42,0 % anketiranih meni, da v času krize z metodo realnih opcij lahko zmanjšajo tveganja tako
pri vrednotenju nepremičnin kakor tudi pri sprejemanju investicijskih odločitev, prav toliko
anketiranih je neopredeljenih – Slika 12.
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Slika 12: Ali se v času krize z metodo realnih opcij lahko zmanjšajo tveganja pri
vrednotenju nepremičnin in pri sprejemanju investicijskih odločitev?
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Na vprašanje (anketirani so lahko označili več kot en odgovor), katere prednosti vsebuje metoda
realnih opcij z vidika pravilnosti investicijskih odločitev in s tem vrednotenja nepremičnin pri
investicijah v nepremičnine v razmerah povečane negotovosti, je največ anketiranih (40,7 %)
menilo, da metoda realnih opcij z vidika pravilnosti investicijskih odločitev omogoča
sprejemanje najboljših investicijskih odločitev – Slika 13.
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Slika 13: Prednosti metode realnih opcij z vidika pravilnosti investicijskih odločitev in s
tem vrednotenja nepremičnin pri investicijah v nepremičnine v razmerah povečane
negotovosti
Kar 38,3 % anketiranih pa prednosti metode realnih opcij z vidika pravilnosti investicijskih
odločitev in s tem vrednotenja nepremičnin pri investicijah v nepremičnine v razmerah
povečane negotovosti, ne pozna – Slika 13.
V nadaljevanju so anketirani podali stopnjo strinjanja s področja posameznih značilnosti
metode realnih opcij – te značilnosti metode so uporabne v času krize in povečane negotovosti
na trgu nepremičnin z vidika pravilnosti investicijskih odločitev in s tem pri vrednotenju
nepremičnin. V povprečju se anketirani najbolj strinjajo, da metoda realnih opcij omogoča
sprejemanje zanesljivih in najboljših investicijskih odločitev (M = 3,52; SD = 0,74), najmanj
pa se strinjajo s trditvijo, da metoda omogoča nov pogled na projekte kot možnost visokih
zaslužkov in omejene izgube (M = 3,35; SD = 0,64) – Preglednica 30.
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Preglednica 30: Značilnosti metode realnih opcij
Metoda

N

Sprejemanje
zanesljivih
in
najboljših
investicijskih odločitev.
Uporaba in ocena vrednosti fleksibilnosti
investicij v nepremičnine.
Možnost donosnih priložnosti in zbiranja
optimalnih informacij.
Nov pogled analitikom, kako oblikovati sistem
za razmere negotovosti.
Nov pogled na projekte kot možnost visokih
zaslužkov in omejene izgube.

Aritmetična
sredina (M)

Standardni
odklon (SD)

77

3,52

0,74

77

3,51

0,55

77

3,40

0,65

78

3,37

0,69

77

3,35

0,64

Na vprašanje, kateri argument pravilnosti investicijskih odločitev v času krize pri anketiranih
sproži uporabo vrednotenja nepremičnin z metodo realnih opcij, je skoraj polovica anketiranih
(46,9 %) odgovorila, da metode realnih opcij ne uporabljajo. Med anketiranimi, ki pri
vrednotenju nepremičnin metodo realnih opcij v času krize uporabljajo, je največ anketiranih
(19,8 %) označilo, da metodo realnih opcij uporabljajo, ker omogoča prepoznavanje vzrokov,
zakaj se opcija ne splača in ustvarja pogoje investitorjem, da se izognejo tveganju in s tem
zmanjšajo izgube – Slika 14.
70%
60%

46,9 %

50%
40%

30%

19,8 %
14,8 %

14,8 %

20%

14,8 %

13,6 %

10%
%
Metode realnih
opcij ne
uporabljam

Analiza realnih
opcij omogoča
prepoznati
vzroke, zakaj se
opcija ne splača
in ustvariti
pogoje
investitorjem,
kako se izogniti
tveganju in s tem
zmanjšati izgube

Zmožnost
Možnost
Lastnost realnih
Možnost
managementa
reagiranja na opcij kot sredstvo razširitve metode
prilagajanja
managerske ali za učinkovito s finančnih opcij
bodočim
strateške opcije
vrednotenje
na realna,
spremembam,
investicijskih
investicijskih
nefinančna
povečati denarne
projektov
odločitev
sredstva
tokove in
investicij
zmanjšati izgube

Slika 14: Argumenti pravilnosti investicijskih odločitev v času krize, ki anketiranemu
sproži uporabo vrednotenja nepremičnin z metodo realnih opcij
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5.5

Vpliv posameznih tveganj pri vrednotenju nepremičnin na izbiro metode realnih
opcij

Za namen ugotavljanja vpliva posameznih tveganj pri vrednotenju nepremičnin na izbiro
metode realnih opcij smo analizo izvedli v dveh korakih:



Prvi korak: izvedba faktorske analize, s katero smo dobili novo spremenljivko »Metoda
realnih opcij«;
Drugi korak: izvedba multiple regresijske analize, s katero smo ugotavljali vpliv
posameznih tveganj (tržna tveganja, kreditna tveganja, likvidnostna tveganja, denarni tok
investicije, operativna tveganja in inflacijo) pri vrednotenju nepremičnin na izbiro metode
realnih opcij.

5.5.1 Faktorska analiza metode realnih opcij
Prvi poizkus faktorske analize je pokazal, da so podatki primerni za analizo (KMO = 0,724;
Bartlett test sig = 0,000). Ker sta dve spremenljivki imeli komunaliteto manjšo od 0,4, smo ju
pri ponovnem poizkusu faktorske analize izločili. V ta namen smo izločili naslednje
spremenljivke:
 Nov pogled na projekte kot možnost visokih zaslužkov in omejene izgube (Komunaliteta
0,373);


Ne uporabljam metode realnih opcij (Komunaliteta 0,010).

Drugi poizkus faktorske analize je prav tako pokazal na primernost podatkov za analizo
(KMO = 0,778; Bartlett test sig = 0,000). V Preglednici 31 je prikazana ena glavna
komponenta, ki pojasni 60,07 % celotne variance.
Preglednica 31: Celotna pojasnjena varianca »Vizija in stabilnost«
Začetne lastne vrednosti
Faktor
1
2
3
4

Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Delež variance
Delež
Kumulativa
Skupaj
v%
Kumulativa v %
Skupaj variance v %
v%
2,403
60,066
60,066
2,403
60,066
60,066
0,891
22,277
82,343
0,382
9,562
91,905
0,324
8,095
100,000

Ob upoštevanju komunalitet posameznih spremenljivk smo obdržali vse spremenljivke –
Preglednica 32.
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Preglednica 32: Komunalitete posameznih spremenljivk »Metoda realnih opcij«
Spremenljivke
Sprejemanje zanesljivih in najboljših investicijskih odločitev.
Možnost donosnih priložnosti in zbiranja optimalnih informacij.
Uporaba in ocena vrednosti fleksibilnosti investicij v nepremičnine.
Nov pogled analitikom, kako oblikovati sistem za razmere negotovosti.

Komunaliteta
0,670
0,727
0,550
0,670

Uteži posameznih spremenljivk so razvidne v Preglednici 33.
Preglednica 33: Komponenta »Vizija in stabilnost« ter uteži posameznih spremenljivk
Spremenljivka
Uporaba in ocena vrednosti fleksibilnosti investicij v nepremičnine.
Možnost donosnih priložnosti in zbiranja optimalnih informacij.
Nov pogled analitikom, kako oblikovati sistem za razmere negotovosti.
Sprejemanje zanesljivih in najboljših investicijskih odločitev.

Utež
0,852
0,818
0,742
0,675

Novo spremenljivko smo poimenovali »Metoda realnih opcij«. Izračunali smo tudi njeno
aritmetično sredino (M = 3,45) in standardni odklon (SD = 0,51).
5.5.2 Regresijska analiza vpliva posameznih tveganj pri vrednotenju nepremičnin v času
krize na izbiro metode realnih opcij
Izvedli smo multiplo regresijsko analizo – uporabili smo metodo Stepwise. Med posamezna
tveganja pri vrednotenju nepremičnin smo šteli: tržna tveganja, kreditna tveganja, likvidnostna
tveganja, denarni tok investicije, operativna tveganja in inflacijo (neodvisne spremenljivke).
Kot odvisno spremenljivko smo šteli s faktorsko analizo dobljeno novo spremenljivko »Metoda
realnih opcij«.
Ugotovili smo, da so ostanki normalno porazdeljeni (histogram – Slika 15), prisotnosti
heteroskedastičnosti ni (Slika 16).
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Slika 15: Histogram

Slika 16: Plot P-P
Rezultati multiple regresijske analize so pokazali, da na izbiro metode realnih opcij vplivajo
»Operativna tveganja« (ß = 0,204; sig = 0,002) in »Inflacija« (ß = 0,122; sig = 0,041).
Regresijski model pojasni 11,7 % variabilnosti izbire metode realnih opcij – Preglednica 34.
Preglednica 34: Ocene regresijskih koeficientov

Model
Konstanta
Operativna tveganja
Inflacija

Nestandardni koeficienti
Standardna
Beta
napaka
3,756
0,200
0,204
0,064
0,122
0,059
75

Standardni
koeficient
Beta
0,414
0,268

R2

t

sig

0,117

18,801
-3,204
2,074

0,000
0,002
0,041

Ostala tveganja pri vrednotenju nepremičnin (tržna tveganja, kreditna tveganja, likvidnostna
tveganja, denarni tok investicije) na izbiro metode realnih opcij nimajo vpliva (ß = 0;
sig > 0,05) – Preglednica 35.
Preglednica 35: Iz regresijskega modela izključene spremenljivke tveganj
t
Tržna tveganja
Kreditna tveganja
Likvidnostna tveganja
Denarni tok investicije

sig
1,246
0,481
0,853
-0,091

0,216
0,632
0,396
0,928

Regresijsko funkcijo vpliva operativnih tveganj in inflacije na izbiro metode realnih opcij pri
vrednotenju nepremičnin v času krize lahko zapišemo tudi v obliki regresijske enačbe, in sicer:
Metoda realnih opcij = 3,756 + 0,204* Operativna tveganja + 0,122* Inflacija

5.6

Preverjanje hipotez

V nadaljevanju smo preverili naslednje hipoteze:


H1: Večina cenilcev in ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja, da se z uporabo
metode realnih opcij izboljša sprejemanje pravilnih investicijskih odločitev pri investicijah
v nepremičnine in s tem kakovosti vrednotenja nepremičnin.



H2: Večina cenilcev in ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja, da je glavni
dejavnik za izbiro metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin zmanjševanje tveganja
investitorjev.
H3: Večina cenilcev in ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja, da razpoložljivost
podatkov (podatki o sklenjenih prodajah, doseženih najemninah nepremičnin in stroških
gradnje) o aktivnostih nepremičninskega trga bolj pomembno vpliva na odločitev pri izbiri
vrednotenja nepremičnin z uporabo metode realnih opcij kot namen vrednotenja.



5.6.1 Hipoteza 1
Hipoteza 1 se glasi: Večina cenilcev in ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja, da se z
uporabo metode realnih opcij izboljša sprejemanje pravilnih investicijskih odločitev pri
investicijah v nepremičnine in s tem kakovosti vrednotenja nepremičnin.
Hipotezo smo preverili s pomočjo frekvenčne porazdelitve in preizkusom hi-kvadrat. Iz
Preglednice 36 je razvidno, da se 50,6 % anketiranih strinja s trditvijo, da se z uporabo metode
realnih opcij izboljša sprejemanje pravilnih investicijskih odločitev pri investicijah v
nepremičnine, 44,4 % anketiranih se s to trditvijo niti strinja niti ne strinja, 4,9 % anketiranih
se s to trditvijo ne strinja. Delež anketiranih, ki se strinjajo s to trditvijo, je večji kot delež
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anketiranih, ki se s to trditvijo niti strinjajo niti ne strinjajo ali ne strinjajo, vendar so razlike v
deležih premajhne, da bi jih statistično potrdili (sig = 0,421 > 0,05; Hi-kvadrat = 12,306)
(Preglednica 37).
Preglednica 36: Sprejemanje pravilnih investicijskih odločitev pri investicijah v
nepremičnine glede na izvajalca vrednotenja nepremičnin
Izvajalec vrednotenja nepremičnin

Sprejemanje zanesljivih in najboljših investicijskih
odločitev

SC – sodni
cenilec
Sploh se ne
strinjam
Se ne strinjam

Niti niti

Strinjam se

Popolnoma se
strinjam

Skupaj

f

SI – sodni
izvedenec

POVN –
pooblaščeni
ocenjevalec
vrednosti
nepremičnin

Nepremičninski
strokovnjak
Skupaj

0

1

0

0

1

% od Skupaj
f
%

0,0 %
0,0 %
0
0,0 %

6,3 %
1,2 %
0
0,0 %

0,0 %
0,0 %
2
9,5 %

0,0 %
0,0 %
1
8,3 %

1,2 %
1,2 %
3
3,7 %

% od Skupaj

0,0 %

0,0 %

2,5 %

1,2 %

3,7 %

13

8

11

4

36

%

40,6 %

50,0 %

52,4 %

33,3 %

44,4 %

% od Skupaj

16,0 %

9,9 %

13,6 %

4,9 %

44,4 %

17

6

7

5

35

%

53,1 %

37,5 %

33,3 %

41,7 %

43,2 %

% od Skupaj

21,0 %

7,4 %

8,6 %

6,2 %

43,2 %

%

f

f

f

2

1

1

2

6

%

6,3 %

6,3 %

4,8 %

16,7 %

7,4 %

% od Skupaj

2,5 %

1,2 %

1,2 %

2,5 %

7,4 %

f
%
% od Skupaj

32
100,0 %

16
100,0 %

21
100,0 %

12
81
100,0 % 100,0 %

39,5 %

19,8 %

25,9 %

14,8 % 100,0 %

Iz Preglednice 37 je prav tako razvidno, da se delež izvajalcev vrednotenja nepremičnin glede
na stopnjo strinjanja s trditvijo, da se z uporabo metode realnih opcij izboljša sprejemanje
pravilnih investicijskih odločitev pri investicijah v nepremičnine, statistično značilno ne
razlikuje.
Preglednica 37: Razmerje verjetij za mero povezanosti med posameznimi izvajalci
vrednotenja nepremičnin in izboljšanjem sprejemanja pravilnih
investicijskih odločitev pri investicijah v nepremičnine

Pearsonov hi-kvadrat
N

Vrednost
12,306a
81

77

df

Sig
12

0,421

Ugotovitev
S hipotezo smo predvidevali, da večina cenilcev, ocenjevalcev skozi praktične izkušnje
ugotavlja, da se z uporabo metode realnih opcij izboljša sprejemanje pravilnih investicijskih
odločitev pri investicijah v nepremičnine in s tem kakovosti vrednotenja nepremičnin. Analiza
je pokazala, da hipoteze H1 ne moremo sprejeti.
5.6.2 Hipoteza 2
Hipoteza 2 se glasi: Večina cenilcev in ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja, da je
glavni dejavnik za izbiro metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin zmanjševanje
tveganja investitorjev.
Hipotezo smo preverili s pomočjo frekvenčne porazdelitve. Na vprašanje, kateri dejavniki
vplivajo na odločitev za uporabo metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin, so
anketirani lahko izbrali več kot en odgovor. Kot glavni dejavnik za izbiro metode realnih opcij
pri vrednotenju nepremičnin so anketirani označili strokovno usposobljenost
ocenjevalca/cenilca – tako meni 45,7 % anketiranih, kot drugi najpomembnejši dejavnik je
zmanjševanje tveganja investitorjev – tako meni 40,7 % anketiranih – Preglednica 38.
Preglednica 38: Dejavniki izbire metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin
N
Strokovna usposobljenost ocenjevalca / cenilca za uporabo metode
realnih opcij
Zmanjševanje tveganja investitorjev
Dinamičen proces odločanja, ki upošteva subjektivne odločitve
strokovnjakov pri vrednotenju projekta, ne samo podatke in
dejstva.
Fleksibilnost pri vrednotenju tržnih cen nepremičnin
Zmanjševanje tveganja bank pri odobritvi kredita

Delež izbranih
dejavnikov

37
33

45,7 %
40,7 %

29
21
16

35,8 %
25,9 %
19,8 %

Ugotovitev
S hipotezo smo predvidevali, da večina cenilcev, ocenjevalcev skozi praktične izkušnje
ugotavlja, da je glavni dejavnik za izbiro metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin
zmanjševanje tveganja investitorjev. Analiza je pokazala, da hipoteze H2 ne moremo sprejeti.
Ugotavljamo pa, da je zmanjševanje tveganja investitorjev pomemben dejavnik izbire metode
realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin.

78

5.6.3 Hipoteza 3
Hipoteza 3 se glasi: Večina cenilcev in ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja, da
razpoložljivost podatkov (podatki o sklenjenih prodajah, doseženih najemninah nepremičnin in
stroških gradnje) o aktivnostih nepremičninskega trga bolj pomembno vpliva na odločitev pri
izbiri vrednotenja nepremičnin z uporabo metode realnih opcij kot namen vrednotenja.
Hipotezo smo preverili s pomočjo frekvenčne porazdelitve in z enostranskim t-testom (angl.
One samples t-test).
V analizo smo vključili dejavnika, od katerih je odvisna uporaba posameznih metod
vrednotenja nepremičnin v času povečane negotovosti (v času krize od leta 2008 do leta 2014),
in sicer (Preglednica 39):


Razpoložljivost podatkov o aktivnostih nepremičninskega trga (podatki o sklenjenih
prodajah, doseženih najemninah nepremičnin in stroških gradnje): 87,7 % anketiranih se
strinja, da razpoložljivost podatkov (podatki o sklenjenih prodajah, doseženih najemninah
nepremičnin in stroških gradnje) o aktivnostih nepremičninskega trga vpliva na odločitev
pri izbiri vrednotenja nepremičnin;



Namen vrednotenja: 64,2 % anketiranih se strinja, da namen vrednotenja vpliva na
odločitev pri izbiri vrednotenja nepremičnin.

V nadaljevanju izvedemo tudi enostranski t-test. Kot testno povprečno vrednost smo določili
povprečno vrednost spremenljivke »Namen vrednotenja« (M = 3,74).
Preglednica 39: Srednje vrednosti v analizo vključenih spremenljivk
Aritmetična
sredina (M)

Standardni
odklon (SD)

81

4,33

0,69

81

3,74

1,09

N
Razpoložljivost podatkov o aktivnostih
nepremičninskega trga (podatki o sklenjenih prodajah,
doseženih najemninah nepremičnin in stroških gradnje)
Namen vrednotenja

Enostranski t-test je pri sig = 0,000 (sig < 0,05) pokazal, da se anketirane osebe v povprečju
statistično značilno bolj strinjajo, da razpoložljivost podatkov (podatki o sklenjenih prodajah,
doseženih najemninah nepremičnin in stroških gradnje) o aktivnostih nepremičninskega trga
bolj pomembno vpliva na odločitev pri izbiri vrednotenja nepremičnin z uporabo metode
realnih opcij kot namen vrednotenja (Razlika aritmetičnih sredin = 0,593) – Preglednica 40.
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Preglednica 40: Enostranski t-test

t
Od razpoložljivosti
podatkov o aktivnostih
nepremičninskega trga
Od namena
vrednotenja

df

Testna povprečna vrednost = 3.74
Razlika
95% interval zaupanja
Sig.
aritmetičnih
(2-stranski)
sredin
Spodnja
Zgornja

7,748

80

0,000

0,593

0,44

0,75

0,006

80

0,995

0,001

-0,24

0,24

Ugotovitev
S hipotezo smo predvidevali, da večina cenilcev, ocenjevalcev skozi praktične izkušnje
ugotavlja, da razpoložljivost podatkov (podatki o sklenjenih prodajah, doseženih najemninah
nepremičnin in stroških gradnje) o aktivnostih nepremičninskega trga bolj pomembno vpliva
na odločitev pri izbiri vrednotenja nepremičnin z uporabo metode realnih opcij kot namen
vrednotenja. Analiza je pokazala, da hipotezo H3 lahko sprejmemo.

5.7

Sklepi iz empiričnega dela

V raziskavo smo vključili 350 aktivnih strokovnjakov, od katerih je 72 pooblaščenih
ocenjevalcev vrednosti nepremičnin z licenco SIR (Slovenski inštitut za revizijo); 235 sodnih
izvedencev in cenilcev nepremičnin, ki so člani SICGRAS (Združenje sodnih izvedencev in
sodnih cenilcev gradbene stroke Slovenije); ter 43 nepremičninskih strokovnjakov, ki so člani
ZOP (Združenje ocenjevalskih podjetij) pri GZS (Gospodarska zbornica Slovenije). Prejeli smo
81 izpolnjenih vprašalnikov (23,14-odstotna odzivnost).
Demografski podatki anketiranih oseb:


Največ anketiranih je starih od 51 do 55 let;



Največ anketiranih ima od 21 do 25 let cenilskih izkušenj;



Največ anketiranih cenitve nepremičnin izvaja kot pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin (POVN);



Največ anketiranih stanuje v Osrednjeslovenski regiji.

Mnenje anketiranih glede uporabe različnih metod vrednotenja nepremičnin
Anketirani v povprečju za vrednotenje nepremičnin v času krize najpogosteje uporabljajo
metodo neposredne primerjave prodaj, najmanj pogosto pa za vrednotenje nepremičnin v času
krize uporabljajo metodo realnih opcij. Po njihovem mnenju je uporaba posameznih metod
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vrednotenja nepremičnin v času povečane negotovosti odvisna od točnosti in kakovosti vhodnih
podatkov ter od razpoložljivosti podatkov o aktivnostih nepremičninskega trga, najmanj od
dostopnosti in zmožnosti nabave.
Anketirani so v nadaljevanju podali mnenja glede pomanjkljivosti posameznih metod
vrednotenja nepremičnin (nabavno-vrednostne metode, metode neposredne primerjave prodaj,
metode kapitalizacije denarnega toka) v razmerah povečane negotovosti – v času krize od leta
2008 do leta 2014.
Malo več kot polovica anketiranih (50,6 %) meni, da ima nabavno-vrednostna (stroškovna)
metoda vrednotenja nepremičnin v razmerah povečane negotovosti pomanjkljivosti v tveganju
neustreznega funkcionalnega in ekonomskega zastaranja nepremičnine. 45,7 % anketiranih
meni, da so pomanjkljivosti te metode v vključevanju dobičkov investitorjev v strošek
izgradnje.
Največ anketiranih (58,0 %) meni, da ima metoda neposredne primerjave prodaj v razmerah
povečane negotovosti pomanjkljivosti v tveganju neprimernih virov podatkov za primerljive
nepremičnine. 48,1 % anketiranih meni, da so pomanjkljivosti te metode v tveganju primerjave
neprimerljivih nepremičnin z ocenjevano nepremičnino.
65,4 % anketiranih meni, da ima metoda kapitalizacije denarnega toka pri vrednotenju
nepremičnin v razmerah povečane negotovosti pomanjkljivosti v tveganju nepravilne diskontne
mere in premije za tveganje. 49,4 % anketiranih meni, da so pomanjkljivosti te metode v
tveganju neustreznih modelov in izhodišč ter nepravilne mere kapitalizacije.
V nadaljevanju smo anketiranim zastavili vprašanje glede posameznih tveganj, ki se v času
krize pojavljajo pri vrednotenju nepremičnin. Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da se
v času krize pojavljajo tržna tveganja in likvidnostna tveganja.
Mnenje anketiranih glede uporabe metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin
Na vprašanje, kateri dejavniki vplivajo na odločitev za uporabo metode realnih opcij pri
vrednotenju nepremičnin, so anketirani lahko označili več kot en odgovor. Skoraj polovica
(45,7 %) anketiranih meni, da na izbiro vpliva strokovna usposobljenost ocenjevalca/cenilca.
Prav tako 42,0 % anketiranih meni, da v času krize z metodo realnih opcij lahko zmanjšajo
tveganja pri vrednotenju nepremičnin.
Na vprašanje (anketirani so lahko označili več kot en odgovor), katere prednosti vsebuje metoda
realnih opcij z vidika pravilnosti investicijskih odločitev in s tem vrednotenja nepremičnin pri
investicijah v nepremičnine v razmerah povečane negotovosti, je največ anketiranih (40,7 %)
menilo, da metoda realnih opcij z vidika pravilnosti investicijskih odločitev omogoča
sprejemanje najboljših investicijskih odločitev.
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V nadaljevanju so anketirani podali svojo stopnjo strinjanja s področja posameznih značilnosti
metode realnih opcij – te značilnosti metode so uporabne v času krize in povečane negotovosti
na trgu nepremičnin z vidika pravilnosti investicijskih odločitev in s tem pri vrednotenju
nepremičnin. V povprečju se anketirani najbolj strinjajo, da metoda realnih opcij omogoča
sprejemanje zanesljivih in najboljših investicijskih odločitev.
Vpliv posameznih tveganj pri vrednotenju nepremičnin na izbiro metode realnih opcij
S faktorsko analizo smo oblikovali novo spremenljivko »Metodo realnih opcij«. Z multiplo
regresijsko analizo smo nato ugotavljali vpliv posameznih tveganj (tržna tveganja, kreditna
tveganja, likvidnostna tveganja, denarni tok investicije, operativna tveganja in inflacijo) pri
vrednotenju nepremičnin na izbiro metode realnih opcij. Multipla regresijska analiza je
pokazala, da na izbiro metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin v času krize vplivata
operativno tveganje in inflacija.

Preverjanje hipotez
V empiričnem delu magistrske naloge smo zastavili tri hipoteze, prva se glasi:
H1: Večina cenilcev in ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja, da se z uporabo metode
realnih opcij izboljša sprejemanje pravilnih investicijskih odločitev pri investicijah v
nepremičnine in s tem kakovosti vrednotenja nepremičnin.
Hipotezo smo preverili s pomočjo frekvenčne porazdelitve in s preizkusom hi-kvadrat.
Frekvenčna analiza je pokazala, da se 50,6 % anketiranih strinja s trditvijo, da se z uporabo
metode realnih opcij izboljša sprejemanje pravilnih investicijskih odločitev pri investicijah v
nepremičnine, vendar pa se 44,4 % anketiranih s to trditvijo niti strinja niti ne strinja, 4,9 %
anketiranih pa se s to trditvijo ne strinja. Preizkus hi-kvadrat je pokazal, da je delež anketiranih,
ki se strinjajo s to trditvijo, sicer večji kot delež anketiranih, ki se s to trditvijo niti strinjajo niti
ne strinjajo ali ne strinjajo, vendar so razlike v deležih premajhne, da bi jih statistično potrdili.
Hipotezo H1 ne moremo sprejeti.
Kot drugo smo zastavili naslednjo hipotezo:
H2: Večina cenilcev in ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja, da je glavni dejavnik
za izbiro metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin zmanjševanje tveganja
investitorjev.
Hipotezo smo preverili s pomočjo frekvenčne porazdelitve. Ugotovili smo, da je po mnenju
anketiranih glavni dejavnik za izbiro metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin
strokovna usposobljenost ocenjevalca/cenilca, kot drugi najpomembnejši dejavnik pa je
zmanjševanje tveganja investitorjev. Hipotezo H2 ne moremo sprejeti.
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Kot zadnjo smo si zastavili naslednjo hipotezo:
H3: Večina cenilcev in ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja, da razpoložljivost
podatkov (podatki o sklenjenih prodajah, doseženih najemninah nepremičnin in stroških
gradnje) o aktivnostih nepremičninskega trga bolj pomembno vpliva na odločitev pri izbiri
vrednotenja nepremičnin z uporabo metode realnih opcij kot namen vrednotenja.
Hipotezo smo preverili s pomočjo frekvenčne porazdelitve in z enostranskim t-testom. Analiza
je pokazala, da večina anketiranih skozi praktične izkušnje ugotavlja, da razpoložljivost
podatkov (podatki o sklenjenih prodajah, doseženih najemninah nepremičnin in stroških
gradnje) o aktivnostih nepremičninskega trga bolj pomembno vpliva na odločitev pri izbiri
vrednotenja nepremičnin z uporabo metode realnih opcij kot namen vrednotenja. Hipotezo smo
sprejeli.
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6

SKLEP

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin je izredno zahtevna, odgovorna in družbeno strateška
panoga ter zahteva strokovnjake, ki delujejo etično, strokovno in v skladu s standardi. Še
posebej je to pomembno v Sloveniji v času gospodarske krize in s tem tudi krize na trgu
nepremičnin.
V magistrski nalogi smo raziskali in prikazali prakso, izkušnje ter mnenje cenilcev,
ocenjevalcev in strokovnjakov za vrednotenje nepremičnin glede uporabe posameznih metod
vrednotenja in metode realnih opcij pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin v Sloveniji, in sicer
o uporabnosti vrednotenja nepremičnin s posameznimi metodami in z metodo realnih opcij.
Z empirično raziskavo smo podrobneje raziskali urejenost tega področja in praktične izkušnje
ocenjevalcev vrednosti z uporabo posameznih metod vrednotenja in z uporabo metode realnih
opcij pri vrednotenju nepremičnin v Sloveniji. Ugotovili smo izkušnje ocenjevalcev z
metodami vrednotenja in mnenja o prednosti uporabe metode realnih opcij pri ocenjevanju
vrednosti nepremičnin v času gospodarske krize. Proučili smo, katere metode in v kolikšni meri
se po mnenju strokovnjakov uporabljajo na slovenskem trgu za vrednotenje nepremičnin v času
gospodarske krize in z njo povezane povečane negotovosti. Analizirali smo mnenja
ocenjevalcev o uporabi posameznih metod vrednotenja in o uporabi metode realnih opcij pri
vrednotenju nepremičnin v Sloveniji.
Ključne ugotovitve raziskave:
Raziskava je pokazala, da po mnenju anketiranih ocenjevalcev glede uporabe različnih metod
vrednotenja nepremičnin ti v povprečju za vrednotenje nepremičnin v času krize najpogosteje
uporabljajo metodo neposredne primerjave prodaj, najmanj pogosto pa za vrednotenje
nepremičnin v času krize uporabljajo metodo realnih opcij. Po njihovem mnenju je uporaba
posameznih metod vrednotenja nepremičnin v času povečane negotovosti odvisna od točnosti
in kakovosti vhodnih podatkov ter od razpoložljivosti podatkov o aktivnostih nepremičninskega
trga, najmanj od dostopnosti in zmožnosti nabave.
Raziskava je pokazala, da glede pomanjkljivosti posameznih metod vrednotenja nepremičnin
(nabavno-vrednostne metode, metode neposredne primerjave prodaj, metode kapitalizacije
denarnega toka) v razmerah povečane negotovosti – v času krize od leta 2008 do 2014 – malo
več kot polovica anketiranih (50,6 %) meni, da ima nabavno-vrednostna (stroškovna) metoda
vrednotenja nepremičnin v razmerah povečane negotovosti pomanjkljivosti v tveganju
neustreznega funkcionalnega in ekonomskega zastaranja nepremičnine. 45,7 % anketiranih
meni, da so pomanjkljivosti te metode v vključevanju dobičkov investitorjev v strošek
izgradnje. Največ anketiranih (58,0 %) meni, da ima metoda neposredne primerjave prodaj v
razmerah povečane negotovosti pomanjkljivosti v tveganju neprimernih virov podatkov za
primerljive nepremičnine. 48,1 % anketiranih meni, da so pomanjkljivosti te metode v tveganju
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primerjave neprimerljivih nepremičnin z ocenjevano nepremičnino. 65,4 % anketiranih meni,
da ima metoda kapitalizacije denarnega toka pri vrednotenju nepremičnin v razmerah povečane
negotovosti pomanjkljivosti v tveganju nepravilne diskontne mere in premije za tveganje.
49,4 % anketiranih meni, da so pomanjkljivosti te metode v tveganju neustreznih modelov in
izhodišč ter nepravilne mere kapitalizacije.
Raziskava je pokazala, da se anketirani glede posameznih tveganj, ki se v času krize pojavljajo
pri vrednotenju nepremičnin, v povprečju najbolj strinjajo, da se v času krize pojavljajo tržna
in likvidnostna tveganja.
Anketirani so glede uporabe metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin na vprašanje,
kateri dejavniki vplivajo na odločitev za uporabo metode realnih opcij pri vrednotenju
nepremičnin podali naslednja mnenja: Skoraj polovica (45,7 %) anketiranih meni, da na izbiro
vpliva strokovna usposobljenost ocenjevalca/cenilca, prav tako 42,0 % anketiranih meni, da v
času krize z metodo realnih opcij lahko zmanjšajo tveganja pri vrednotenju nepremičnin.
Na vprašanje, katere prednosti vsebuje metoda realnih opcij z vidika pravilnosti investicijskih
odločitev in s tem vrednotenja nepremičnin pri investicijah v nepremičnine v razmerah
povečane negotovosti, je največ anketiranih (40,7 %) menilo, da metoda realnih opcij z vidika
pravilnosti investicijskih odločitev omogoča sprejemanje najboljših investicijskih odločitev.
Anketirani so podali svojo stopnjo strinjanja s področja posameznih značilnosti metode realnih
opcij – te značilnosti metode so uporabne v času krize in povečane negotovosti na trgu
nepremičnin z vidika pravilnosti investicijskih odločitev in s tem pri vrednotenju nepremičnin.
V povprečju se anketirani najbolj strinjajo, da metoda realnih opcij omogoča sprejemanje
zanesljivih in najboljših investicijskih odločitev.

6.1

Predlogi za izboljšanje

Na osnovi predhodnih ugotovitev in praktičnih izkušenj ocenjevalcev podajamo smernice za
uporabo standardnih metod vrednotenja in smernice o možnosti uporabe metode realnih opcij
pri vrednotenju nepremičnin v obdobju krize in v razmerah povečane negotovosti.
Z raziskavo smo pridobili mnenja strokovnjakov iz prakse, na osnovi katerih lahko podamo
predloge za izboljšanje kakovosti ocenjevanja vrednosti nepremičnin v praksi. V empiričnem
delu magistrske naloge prve zastavljene hipoteze: »Večina cenilcev, ocenjevalcev skozi
praktične izkušnje ugotavlja, da se z uporabo metode realnih opcij izboljša sprejemanje
pravilnih investicijskih odločitev pri investicijah v nepremičnine in s tem kakovosti vrednotenja
nepremičnin« sicer v skladu s pričakovanju nismo mogli sprejeti, ker so razlike v deležih
premajhne, da bi jih statistično potrdili. A glede na to, da se kar 50,6 % anketiranih strinja s
trditvijo, da se z uporabo metode realnih opcij izboljša sprejemanje pravilnih investicijskih
odločitev pri investicijah v nepremičnine, predlagam, da strokovnjaki vztrajajo pri tej metodi,
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saj predvidevam rast izobraževanja, seznanjanja in uveljavitve te metode v praksi.
Druge zastavljene hipoteze: »Večina cenilcev, ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja,
da je glavni dejavnik za izbiro metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin zmanjševanje
tveganja investitorjev« nismo mogli sprejeti, ker je po mnenju anketiranih glavni dejavnik za
izbiro metode realnih opcij pri vrednotenju nepremičnin strokovna usposobljenost
ocenjevalca/cenilca. A ker je drugi najpomembnejši dejavnik zmanjševanje tveganja
investitorjev, predlagam, da strokovnjaki vztrajajo pri tej metodi, saj se z večjo strokovno
usposobljenostjo posledično lahko zmanjšajo tveganja investitorjev.
Tretjo zastavljeno hipotezo: »Večina cenilcev, ocenjevalcev skozi praktične izkušnje ugotavlja,
da razpoložljivost podatkov (podatki o sklenjenih prodajah, doseženih najemninah nepremičnin
in stroških gradnje) o aktivnostih nepremičninskega trga bolj pomembno vpliva na odločitev
pri izbiri vrednotenja nepremičnin z uporabo metode realnih opcij kot namen vrednotenja« smo
sprejeli. Ker večina anketiranih skozi praktične izkušnje ugotavlja, da razpoložljivost podatkov
(podatki o sklenjenih prodajah, doseženih najemninah nepremičnin in stroških gradnje) o
aktivnostih nepremičninskega trga bolj pomembno vpliva na odločitev pri izbiri vrednotenja
nepremičnin z uporabo metode realnih opcij kot namen vrednotenja. Predlagam, da ocenjevalec
že v osnovi upošteva tudi koncept realnih opcij. S tem omogoči vključitev časovnega dejavnika
in dejavnika fleksibilnosti v model vrednotenja, česar druge standardne metode ne omogočajo.
Izsledki raziskave so lahko koristni za strokovno javnost in študente, saj je raziskava praktično
naravnana s ciljem, da prikažemo mnenja kompetentnih strokovnjakov iz Slovenije, za katere
predpostavljamo, da so na anketo odgovorili odgovorno, s strokovnim in etičnim pristopom.
Predlagam, da ključne institucije, kot so: Slovenski inštitut za revizijo, Ministrstvo za
pravosodje, GZS – Gospodarska zbornica Slovenije, ekonomska, gradbena in druge fakultete,
strokovna združenja in druge izobraževalne organizacije, koncept realnih opcij vključijo v svoje
izobraževalne programe in s tem omogočijo razvoj ocenjevanja vrednosti nepremičnin kot
izredno pomembne panoge za naše gospodarstvo.

6.2

Prispevek k znanosti

Raziskovanje prakse cenilcev in ocenjevalcev ter njihovega mnenja in izkušenj sem osnoval z
vidika izvedenca z dolgoletno prakso in izkušnjami ter z znanjem tega področja, obstoječega
teoretičnega znanja na področju ter na osnovi izsledkov opravljenih raziskav na področju.
Raziskava je pokazala, da metoda realnih opcij odpira nove možnosti, ne le kot alternativa
standardnim pristopom, načinom in metodam vrednotenja, temveč kot njihova nadgradnja.
Analiza pomanjkljivosti treh standardnih metod ocenjevanja vrednosti po mnenju ocenjevalcev
je pokazala, da ocena vrednosti na določeni dan ni vedno optimalna rešitev, temveč imajo
metode, ki so usmerjene v prihodnost, velike možnosti razvoja. Predvsem pri investicijskih
86

odločitvah in vrednotenju naložb v nepremičnine ima metoda realnih opcij številne možnosti:
zamik izvedbe projekta, ukinitev projekta, razširitev projekta, zoženje projekta in druge
možnosti.
Rezultati raziskave glede pomanjkljivosti posameznih metod ocenjevanja vrednosti
nepremičnin so še posebej uporabni in koristni zato, ker so v nalogi podani primeri za
ocenjevanje vrednosti po posamezni metodi, podano pa je tudi mnenje strokovnjakov. Po
mojem vedenju takšna raziskava v slovenskem prostoru še ni bila opravljena in predstavlja
prispevek k znanosti.

6.3

Predlogi za nadaljnje raziskovanje

Raziskava predstavlja redko uporabljeno možnost, da strokovnjaki s področja ocenjevanja
vrednosti nepremičnin podajo svoja mnenja iz prakse ocenjevanja nepremičnin. Raziskava je
uporabna kot izhodišče pri nadaljnjih raziskavah na tem področju.
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PRILOGE
Priloga 1

Anketni vprašalnik
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Priloga 1

ANKETNI VPRAŠALNIK

Uporaba posameznih metod pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin
pri izbiri metod vrednotenja v času krize (2008 do 2014);
v letih
Vaša starost:

do 40

41 do 45

46 do 50

51 do 55

55 do 60

61 do 65

nad 65

v letih
Cenilske izkušnje:

do 5

6 do 10

11 do 15

16 do 20

Cenitve nepremičnin izvajam z licenco oziroma kot:

21 do 25

26 do 30

ustrezno obkrožite ali označite z X

SC - sodni cenilec

SI - sodni izvedenec

POVN - pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin

nepremičninski strokovnjak

Vaša statistična regija bivanja:

nad 30

obkrožite ali označite z X

Pomurska regija

Zasavska regija

Gorenjska regija

Podravska regija

Posavska regija

Primorsko-notranjska regija

Koroška regija

Jugovzhodna Slovenija

Goriška regija

Savinjska regija

Osrednjeslovenska regija

Obalno-kraška regija

Katere metode najpogosteje uporabljate za vrednotenje nepremičnin v času krize?
(obdobje od leta 2008 do leta 2014)

označite z X
1 - sploh
2 - sedaj
35 - zelo
4 - pogosto
ne
ne
občasno
pogosto
uporabljam
uporabljam uporabljam uporabljam
uporabljam

Metoda neposredne primerjave prodaj
Metoda diskontiranega denarnega toka
Nabavnovrednostna metoda
Metoda realnih opcij
Drugo - napišite:

Priloga 1

Če ste za katero od metod označili z oceno 5 – zelo pogosto uporabljam, na kratko navedite, zakaj?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Če ste za katero od metod označili z oceno 1 – sploh ne uporabljam, na kratko navedite, zakaj?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kakšno je vaše mnenje, od katerih dejavnikov je odvisna uporaba posameznih metod
vrednotenja nepremičnin v času povečane negotovosti ?
(v času krize od leta 2008 do 2014)
1–
sploh se ne
strinjam

2–
se ne
strinjam

3–
delno se
strinjam

označite z X
4–
zelo se
strinjam

5–
popolnoma
se strinjam

od razpoložljivosti podatkov o
aktivnostih nepremičninskega trga
od točnosti in kakovosti vhodnih
podatkov
od uporabnosti in koristnosti
predpostavk
od dostopnosti in zmožnosti
nabave
od tržnih dejavnikov
od namena vrednotenja
Katere pomanjkljivosti ima po vašem mnenju nabavnovrednostni način oziroma
nabavnovrednostna (stroškovna) metoda vrednotenja nepremičnin v razmerah povečane
negotovosti : (v času krize od leta 2008 do 2014)
obkrožite
A tveganje za pomanjkljivo analizo najboljše rabe zemljišča
B tveganje za napačno upoštevanje značilnosti nepremičnine
C tveganje neustreznega funkcionalnega in ekonomskega zastaranja nepremičnine
D nizko natančnost, saj ne upošteva dejanskega stanja nepremičnine
E dileme o vključevanju dobičkov investitorjev v strošek izgradnje
F težavnost ocene treh vrst zastarelosti in normiranih gradbenih stroškov
G pomanjkljivosti ne zaznam

Priloga 1

Način primerljivih prodaj oziroma metoda neposredne primerjave prodaj pri vrednotenju
nepremičnin vsebuje po mojem mnenju naslednje pomanjkljivosti v razmerah povečane
negotovosti: (v času krize od leta 2008 do 2014)
obkrožite
A tveganje primerjave neprimerljivih nepremičnin z ocenjevano
B tveganje neprimernih prilagoditev nepremičnin »čez palec«
C tveganje neprimernih virov podatkov za primerljive nepremičnine
D nevarnost previsokih prilagoditev, razlik v času in v pogojih financiranja
E pomanjkanje ustreznih informacij ne povzema dogajanja na trgu nepremičnin
F pomanjkljivosti ne zaznam
Način kapitalizacije donosa oziroma metoda kapitalizacije denarnega toka pri vrednotenju
nepremičnin vsebuje po mojem mnenju naslednje pomanjkljivosti v razmerah povečane
negotovosti: (v času krize od leta 2008 do 2014)
obkrožite
A tveganje nepravilne diskontne mere in premije za tveganje
B tveganje neustreznih modelov in izhodišč ter nepravilne mere kapitalizacije
C tveganje nepravilne premije za ohranitev kapitala
D nedosledna ali pomanjkljiva argumentacija novih informacij investicije
E tveganje napačne predpostavke, da obstaja le možnost investiranja »zdaj ali nikoli«
F pomanjkljivosti ne zaznam
Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na vašo odločitev za uporabo metode realnih opcij
pri vrednotenju nepremičnin?
A zmanjševanje tveganja investitorjev
B fleksibilnost pri vrednotenju tržnih cen nepremičnin
C dinamičen proces odločanja, ki upošteva subjektivne odločitve strokovnjakov pri
vrednotenju projekta, ne samo podatke in dejstva.
D zmanjševanje tveganja bank pri odobritvi kredita
E strokovna usposobljenost ocenjevalca / cenilca za uporabo metode realnih opcij
F drugo: opišite:_________________________________

Priloga 1

Ali se po vašem mnenju v času krize z metodo realnih opcij lahko zmanjšajo tveganja pri
vrednotenju nepremičnin in pri sprejemanju investicijskih odločitev?
A DA
B NE
C NEOPREDELJEN
Katera tveganja se po vašem mnenju v času krize pojavljajo pri vrednotenju nepremičnin?
označite z X .
1–
sploh se ne
strinjam

2–
se ne strinjam

3–
delno se
strinjam

4–
se strinjam

5–
popolnoma se
strinjam

tržna tveganja
kreditna tveganja
likvidnostna tveganja
denarni tok investicije
operativna tveganja
Inflacija

Katere prednosti po vašem mnenju vsebuje metoda realnih opcij z vidika pravilnosti
investicijskih odločitev in s tem vrednotenja nepremičnin pri investicijah v nepremičnine v
razmerah povečane negotovosti:
A omogoča sprejemanje najboljših investicijskih odločitev v tveganih razmerah
B omogoča zmanjšanje tveganja, saj negotovost dodaja vrednost opcijam
C predstavlja proaktivni pristop upravljanja s tveganji in ne le reagiranje na tveganje
D upošteva vrednost fleksibilnosti prilagajanja negotovosti
E omogoča managementu fleksibilnost projekta, ko so na razpolago nove informacije
G ne poznam prednosti metode realnih opcij

Priloga 1

Katere značilnosti metode realnih opcij so po vašem mnenju najbolj uporabne v času krize in
povečane negotovosti na trgu nepremičnin z vidika pravilnosti investicijskih odločitev in s tem
pri vrednotenju nepremičnin?
1 – sploh se
ne strinjam

2–
se ne
strinjam

3–
delno se
strinjam

4–
se strinjam

5–
popolnoma
se strinjam

sprejemanje zanesljivih in najbolj optimalnih
investicijskih odločitev
možnost donosnih priložnosti in zbiranja
optimalnih informacij
uporaba in ocena vrednosti fleksibilnosti
investicij v nepremičnine
nov pogled na projekte kot možnost visokih
zaslužkov in omejene izgube
nov pogled analitikom kako oblikovati sistem
za razmere negotovosti

Kateri argument pravilnosti investicijskih odločitev v času krize pri vas kot cenilcu, ocenjevalcu
sproži uporabo vrednotenja nepremičnin z metodo realnih opcij ?
A možnost razširitve metode s finančnih opcij na realna, nefinančna sredstva investicij
B možnost reagiranja na managerske ali strateške opcije investicijskih projektov
C lastnost realnih opcij kot sredstvo za učinkovito vrednotenje investicijskih odločitev
D zmožnost managementa prilagajanja bodočim spremembam, povečati denarne tokove
in zmanjšati izgube
E analiza realnih opcij omogoča prepoznati vzroke, zakaj se opcija ne splača in ustvariti
pogoje investitorjem, kako se izogniti tveganju in s tem zmanjšati izgube
F drugo: opišite:___________________________________________
G metode realnih opcij ne uporabljam

Za vaše odgovore se iskreno zahvaljujem.
Izpolnjen vprašalnik pošljite na: idea.tomc@siol.net
Bojan Tomc

Anketa je popolnoma anonimna, vaši podatki ne bodo nikjer uporabljeni, razen izključno za to raziskavo. Če želite
izvedeti rezultate analize, sporočite vašo željo na idea.tomc@siol.net in vam jih bomo poslali.

