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FINANSOWANIE

Zeroemisyjność w przemyśle

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź

inwestycje energooszczędne

natychmiastowe oszczędności
bez nakładów, finansowanie i realizacja po stronie DB Energy

bez ponoszenia nakładów, już w pierwszym roku po 
zakończeniu inwestycji

redukcja emisji CO2
zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i redukcja kosztów emisji CO2

inwestycja pozabilansowa
w zależności od zapisów umowy, optymalizacja struktury bilansowej klienta 

maksymalizacja oszczędności 
i redukcji zużycia energii

ryzyko techniczne i finansowe 
po stronie DB Energy
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DB Energy finansowanie
Na czym 
polega usługa?

Dla kogo?

To formy finansowania i realizacji inwestycji energooszczędnych w modelu ESCO (Energy 
Saving Contract). Całość nakładów finansowych i większość ryzyk technicznych ponosi  
DB Energy. Po realizacji inwestycji strony dzielą się oszczędnościami przez ustalony okres. 
Po zakończeniu współpracy inwestycja staje się własnością klienta, z reguły  
za symboliczną złotówkę.

Zamiennie DB Energy może pozyskać dla klienta finansowanie dłużne, w tym leasing. 
DB Energy jest partnerem sprawdzonych instytucji finansowych i dzięki temu ułatwia 
klientowi pozyskanie finansowania na inwestycję, jeśli klient chce ją finansować środkami 
własnymi i klasycznym długiem.

• przedsiębiorstwa bez możliwości finansowych do realizacji inwestycji
• przedsiębiorstwa bez zasobów technicznych i osobowych do samodzielnej   
 realizacji inwestycji
• przedsiębiorstwa poszukujące gwarancji efektu energetycznego
• przedsiębiorstwa, które wolą wydawać własny budżet inwestycyjny  
 na przedsięwzięcia związane bezpośrednio z produkcją, a realizację i finansowanie  
 inwestycji związanych z infrastrukturą zasilającą procesy zlecać DB Energy.

Korzyści

natychmiastowe oszczędności  
– klient uzyskuje część 
oszczędności od razu  
po zakończeniu inwestycji ESCO 

zmniejszenie emisji CO2   
– działanie ekologiczne 
i wizerunkowe

analiza zadań pobocznych 
mogących przyczynić  
się do dalszej redukcji 
energochłonności

ryzyko techniczne i finansowe 
inwestycji po stronie DB Energy 

uproszczona procedura 
przeprowadzenia inwestycji 
– przy wykorzystaniu relacji 
i doświadczeń DB Energy 
z wybranymi instytucjami 
finansowymi

uproszczony proces zakupowy  
– jeden podmiot odpowiedzialny  
za całość prac

inwestycja bez nakładów  
– finansowanie i realizacja przez  
DB Energy w modelu ESCO 

inwestycja pozabilansowa  
– w zależności od zapisów umowy 
ESCO 

maksymalizacja oszczędności 
i redukcji zużycia energii – dzięki 
wynagrodzeniu uzależnionemu  
od sukcesu, czyli zwrot 
oszczędności w przeciągu 2-4 lat

OSZCZĘDNOŚCI KORZYŚCI FINANSOWE BEZPIECZEŃSTWO
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Dlaczego warto 
oszczędzać z DB Energy?
Połączenie wiedzy i doświadczenia 
Przez ponad 10 lat zgromadziliśmy wykwalifikowaną kadrę inżynierską i zrealizowaliśmy ponad 1 200 
projektów efektywności energetycznej o wartości 4,8 mld zł. Przełożyło się to na redukcję zużycia energii  
o ok. 8,3 TWh i dało klientom oszczędności na poziomie 1,7 mld zł w skali roku.

Kompleksowa usługa 
Na podstawie przygotowanej przez DB Energy koncepcji projektowej, przedstawiamy ofertę finansowania 
i realizacji inwestycji w modelu ESCO lub jako Generalny Wykonawca wraz ze wsparciem i obsługą 
pozyskania finansowania zewnętrznego dla klienta. 

Po akceptacji oferty przystępujemy do prac w modelu zaprojektuj-sfinansuj-wybuduj. Kluczowe w procesie 
obsługi klienta w modelu ESCO jest uzależnienie naszego wynagrodzenia od efektu energetycznego, czyli 
oszczędności.

Case study

DB Energy to doświadczenie i wiedza bazująca na doradztwie we wszystkich branżach przemysłu,  
przy inwestycjach energooszczędnych o wartości 3,2 mld zł. Zaprojektowaliśmy rozwiązania generujące 
miliardowe oszczędności rocznie.

SŁODOWNIA SOUFFLET POLSKA
> doradztwo i przygotowanie koncepcji projektowej poprawy efektywności 
energetycznej produkcji słodu
Całkowita wartość zaprojektowanych inwestycji: 29 mln zł
Okres zwrotu inwestycji: 1 rok
Roczna redukcja emisji CO2: 9,5 tys. ton

Skontaktuj się z nami: sprzedaz@dbenergy.pl

Poznaj więcej rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej w Twojej firmie: www.dbenergy.pl/produkty

mailto:sprzedaz%40dbenergy.pl?subject=
http://www.dbenergy.pl/produkty
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PAKIET USŁUG

Zakres

Wycena
 (określenie budżetu 

inwestycyjnego)

Zgody
administracyjne  

i koncesje

Serwis

Przyłącza
i integracja

• projekt
•  dostawa jednostki
•  nadzór nad instalacją  

bez przyłączenia

ryczałtowa 
– na podstawie  

osobno zamówionej 
koncepcji projektowej

klient

klient

•  projekt
•  dostawa głównych 

elementów
•  nadzór nad instalacją  

i przyłączeniem

ryczałtowa 
– na podstawie  

osobno zamówionej 
koncepcji projektowej

wytyczne 
do warunków 
przyłączenia

DB ENERGY PRZY UMOWIE ESCO

•  projekt
•  generalne wykonawstwo
•  dostawa głównych 

elementów
•  nadzór nad realizacją  

i przyłączeniami
•  integracja automatyki 

instalacji

• ryczałtowa – na podstawie 
zamówionego projektu dla 
głównych elementów

• koszty + marża dla 
pozostałych prac

• pozwolenie na budowę
• warunki przyłączenia
• inne wymagane

w zakresie

BASIC MID TOP

Zabezpieczenia

Sposób rozliczenia  
i opłaty dodatkowe

Rozliczenie prac po 
wyczerpaniu budżetu 

inwestycyjnego

• środek trwały
• gwarancja bankowa/

ubezpieczeniowa

• stała opłata
• opłata serwisowa
• ubezpieczenia

• środek trwały
• gwarancja bankowa/

ubezpieczeniowa

• podział planowanych 
oszczędności - stała  
opłata

• opłata serwisowa
• ubezpieczenia

KOSZTY + STAŁA MARŻA

FINANSOWANIE ESCO DLA USTALONEGO ZAKRESU
(z włączeniem kosztów koncepcji projektowej lub projektu)

• środek trwały
• gwarancja bankowa/

ubezpieczeniowa
• gwarancja utrzymania 

produkcji przez klienta

• podział faktycznych 
oszczędności – zmienne 
płatności

• opłata serwisowa 
zmniejsza oszczędności

• koszt ubezpieczeń 
zmniejsza oszczędności

RRSO od 8,97% od 11,97% od 15,97%

Udział własny klienta 0%

Wykup 1%

Typowy okres umowy 5-6 LAT 5-8 LAT 6-10 LAT

0%

1%

0%

1%

klient


