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KLAUZULA POUFNOŚCI: BOŚ Jawne

BOŚ - jedyny Bank w Polsce wyspecjalizowany w
finansowaniu
ochrony środowiska
Ponad ćwierć wieku doświadczenia
2,4 mld PLN
Fundusze własne grupy kapitałowej
(TIER I+ TIER II)

13,0 mld PLN

18,3 mld PLN
Aktywa grupy kapitałowej
(31.12.2018)

15
Miejsce w Polsce
pod względem aktywów
(I 2018)

Misja:
Polski Bank
łączący biznes
i ekologię
z korzyścią dla
Klientów

Saldo kredytów
(31.12.2018)

34,9%
Udział salda kredytów
proekologicznych
w portfelu Banku
(31.12.2018)

929,5 mln PLN
Kapitał zakładowy
KLAUZULA POUFNOŚCI: BOŚ Jawne

BOŚ - jedyny Bank w Polsce wyspecjalizowany w
finansowaniu ochrony środowiska
Ponad ćwierć wieku doświadczenia

Efekty ponad 27 lat pracy:
Około
20,2
mld
PLN
udzielonych
kredytów
proekologicznych
Łączna
wartość
inwestycji
proekologicznych
współfinansowanych przez Bank to ok. 51,1 mld PLN
Łączna

liczba

przedsięwzięć

sfinansowanych
proekologicznych

Struktura segmentowa zadłużenia z tytułu kredytów
proekologicznych (31.12.2018):
[mln PLN]
Klienci detaliczni
Finanse publiczne
383

195

to ok. 80 tys.
Łączna liczba udzielonych kredytów wspólnie z NFOŚiGW
i WFOŚiGW to ok. 34,8 tys. w kwocie ok. 7,5 mld PLN
Udział salda kredytów proekologicznych
kredytowym Banku ogółem:
33,1
23,1

34,5

w

34,7

saldzie
34,9

3 838

26,5

Korporacje

2013
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Bank Ochrony Środowiska
Doświadczenie w finansowaniu OZE

Kredyty udzielone przez BOŚ S.A. na inwestycje związane
z odnawialnymi źródłami energii w okresie 1991 - 31.12.2018
Rodzaj inwestycji OZE

Liczba [szt.]

Kwota [tys. zł]

Elektrownie wiatrowe

127

3 599 928

Kolektory słoneczne

13 833

280 711

Pompy ciepła

2 765

167 779

Kotły opalane biomasą

1 147

145 826

Biogaz

18

95 041

Produkcja biopaliw

29

94 964

4 230

152 491

80

44 315

2
22 231

7 005
4 588 060

Fotowoltaika
Małe elektrownie wodne
Geotermia (+przyłącza)
Łącznie
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Bank Ochrony Środowiska
Efekty ekologiczne inwestycji kredytowanych przez
BOŚ
Przepustowość
oczyszczalni
ścieków

2 630 829
m3/dobę

139 741
Pył (ton rocznie)

490 663
SO2 (ton rocznie)

47 690
Nox (ton rocznie)

3 845 770

Redukcja
emisji

Wybrane efekty
ekologiczne uzyskane
w latach 1991 – 2018

Długość sieci
kanalizacyjnej

CO2 (ton rocznie)

2 995 687
MWh rocznie
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Produkcja
energii OZE

Odpady
unieszkodliwione lub
surowce
odzyskane

7 032 967
ton rocznie

9 239
kilometrów

BOŚ
Kompleksowa oferta wspierająca realizację
inwestycji
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Finansowanie inwestycji proekologicznych, w
tym
OZE
Kredyt inwestycyjny
Środki mogą być przeznaczone między innymi na następujące cele:

•
•
•
•
•
•
•

Finansowanie zakupu gruntu, nieruchomości, środków trwałych (w przypadku OZE – tylko nowe urządzenia)
Finansowanie zakupu lub montażu urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska
Finansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji przedsięwzięć przynoszących efekt proekologiczny, w tym projektów
przynoszących oszczędności
Refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez inny bank
Refinansowanie nakładów poniesionych na realizację inwestycji (Bank przyjmuje dokumenty stwierdzające tytuł płatności nie
starsze niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku)
Finansowanie pomostowe (projekty wspierane dotacją)
Finansowanie uzupełniające w zakresie inwestycji realizowanych przez Klientów ubiegających się lub korzystających ze
wsparcia w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW lub WFOŚiGW realizowanych ze środków krajowych

Bank finansuje wartość inwestycji netto. W przypadku JST oraz spółdzielni mieszkaniowych dopuszczalne jest finansowanie
wartości inwestycji brutto. Dla kredytów pomostowych i uzupełniających dopuszcza się finansowanie brutto, o ile VAT jest
kosztem kwalifikowanym.
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Finansowanie inwestycji proekologicznych
Finansowanie beneficjentów programów NFOŚiGW

Ciepłownictwo Powiatowe
Finansowanie inwestycji w programie „Ciepłownictwo Powiatowe” może odbywać się poprzez montaż finansowy
obejmujący:

•

•

Kredyt pomostowy
 Finansowanie do 100% wartości uzyskanego dofinansowania do czasu otrzymania środków od donatora
Kredyt uzupełniający na koszty niekwalifikowane
 Finansowanie kosztów niekwalifikowanych w wysokości do 80% wartości inwestycji netto (20% wkładu
własnego)


•

Okres do 15 lat

Kredyt obrotowy
 Finansowanie bieżącej działalności firmy bądź podatku VAT niebędącego kosztem kwalifikowanym
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Finansowanie inwestycji proekologicznych
Finansowanie beneficjentów programów NFOŚiGW
Energia Plus
Finansowanie inwestycji w programie „Energia Plus” może odbywać się poprzez montaż finansowy obejmujący:

•
•

Kredyt pomostowy
 Finansowanie do 100% wartości uzyskanego dofinansowania do czasu otrzymania środków od donatora
Kredyt uzupełniający
 Finansowanie kosztów kwalifikowanych zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych” (uchwała
Zarządu NFOŚiGW nr B/48/1/2014) nie objętych finansowaniem donatora


Finansowanie kosztów niekwalifikowanych

 Wkład własny: min. 5% całkowitego kosztu inwestycji netto lub brutto, o ile VAT jest kosztem kwalifikowanym;
Możliwe odstąpienie od wkładu własnego przy uzyskaniu dofinansowania z programów pomocowych min. 70%
kosztu projektu
 Okres kredytowania: dla Klientów korzystających z programów NFOŚiGW i WFOŚiGW wynosi do 20 lat w
przypadku środków bezzwrotnych lub nie dłużej niż okres trwania okresu zwrotu dla środków zwrotnych

•

Kredyt obrotowy
 Finansowanie bieżącej działalności firmy bądź podatku VAT niebędącego kosztem kwalifikowanym
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Finansowanie inwestycji proekologicznych
Finansowanie komercyjne dla pozostałych
inwestorów

•
•

•

Kredyt inwestycyjny
 Finansowanie kosztów niekwalifikowanych w wysokości do 80% wartości inwestycji netto (20% wkładu własnego) na okres
do 15 lat
Kredyt obrotowy
 Finansowanie bieżącej działalności firmy bądź podatku VAT niebędącego kosztem kwalifikowanym

Kredyt EkoOszczędny
 Finansowanie realizowanego przez klienta przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym, którego celem jest osiągnięcie
 zmniejszenie np. zużycia surowca, energii elektrycznej i cieplnej czy wody
 zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 zmniejszenie kosztów produkcji ponoszonych w związku z składowaniem i zagospodarowaniem odpadów,
oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody,
 uzyskanie innych efektów ekologicznych przynoszących oszczędności
 Wysokość kredytu: do 100% wartości przedsięwzięcia netto
 Okres kredytowania: do 10 lat
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Oferta BOŚ Eko Profit S.A.
Grupa kapitałowa BOŚ
BOŚ Eko Profit – wszechstronne wsparcie Inwestora

•

BOŚ Eko Profit S.A. jest spółką o charakterze doradczo - inwestycyjnym, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej
Banku Ochrony Środowiska S.A.
 aranżuje finansowanie projektów inwestycyjnych w oparciu o ofertę NFOŚiGW i BOŚ Bank,
 angażuje kapitały własne w perspektywiczne projekty,

 świadczy kompleksowe usługi okołoprojektowe (np. sporządzanie wniosków o udzielenie finansowania
NFOŚiGW, usługi doradztwa i due diligence techniczno-ekonomicznego)

•

BOŚ Eko Profit pełni funkcję integratora w efektywnym wydatkowaniu środków Banku oraz będących
w dyspozycji NFOŚiGW, a także WFOŚiGW, PARP, RPO
 posiada kompetencje do finansowej i technicznej analizy zasadności realizacji inwestycji

 organizuje montaż finansowy pilotażowych projektów proekologicznych z wykorzystaniem środków Banku i
funduszy
 dokonuje analizy i weryfikacji projektów inwestycyjnych na etapie udzielania finansowania, a następnie
1
3
2
prowadzi monitoring techniczny i finansowy realizacji inwestycji

Leasing

Montaż
finansowy

Doradztwo
Biznesowe

4

Doradztwo
Techniczne

Wsparcie Klientów w całym procesie inwestycyjnym
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Oferta BOŚ Eko Profit S.A.
Grupa kapitałowa BOŚ
BOŚ Eko Profit – formy finansowania

•

leasing operacyjny – traktowany jak usługa: pełna rata leasingu (odsetki i kapitał) stanowią koszt uzyskania
przychodu, amortyzacji dokonuje finansujący

•

leasing finansowy – traktowany jak sprzedaż z odroczonymi terminami płatności: odsetki, amortyzacja i opłaty jako
koszt uzyskania przychodu

•

pożyczka leasingowa - pożyczka udzielana przez firmę leasingową: forma często towarzysząca dotacjom,
finansowaniu przedmiotów ze stawka VAT inną niż 23%, przedmiot leasingu należy do pożyczkobiorcy

Zalety leasingu

•
•
•

może stanowić dla przedsiębiorcy „tarczę podatkową”
alternatywna i szybsza forma finansowania vs finansowanie kredytem – nie ma zastosowania prawo bankowe

w większości przypadków leasing jako forma finansowania nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń –
zabezpieczeniem jest sam w sobie przedmiot leasingu
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Finansowanie inwestycji proekologicznych
Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Pojęcie efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego zostało zdefiniowane w Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej i oznacza system ciepłowniczy lub chłodniczy, w
którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:

•

50 % energię ze źródeł odnawialnych

lub

•

w co najmniej 50 % ciepło odpadowe

lub

•

w co najmniej 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji

lub

•

w co najmniej 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła
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Finansowanie inwestycji w OZE
Dostępne rodzaje wsparcia finansowego dla rozwoju
OZE

•

Aukcje

•
•

•

Feed in tariff

•
•

Feed in Premium

•

Dopłaty do inwestycji

•

Dopłaty do oprocentowania
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Gwarantowana cena energii przez 15 lat, lecz nie dłużej niż do 2035 r.
(pokrycie ujemnego salda przez ZR)
Taryfa gwarantowana - gwarantowana cena energii na poziomie 90% ceny referencyjnej
z dnia złożenia deklaracji przystąpienia do FIT przez 15 lat, lecz nie dłużej niż do 2035 r.
(dla instalacji biogazowych i hydroenergii o mocy mniejszej niż 500 kW)
Pokrycie ujemnego salda - gwarantowana cena energii na poziomie 90% ceny
referencyjnej z dnia złożenia deklaracji przystąpienia do FIP przez 15 lat, lecz nie dłużej
niż do 2035 r. (dla instalacji biogazowych i hydroenergii o mocy nie mniejszej niż 500 kW
i nie większej niż 1 MW)

•

Niższe koszty inwestycyjne poprzez uzyskanie dotacji

•

Niższe koszty finansowania

Finansowanie inwestycji w OZE
Modele finansowania
Przedsięwzięcia OZE mogą być realizowane poprzez:

•
•

spółkę celową powołaną dla produkcji energii z OZE i jej sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonujących systemów
wsparcia –
AUKCJE, FIT, FIP
podmiot realizujący produkcję energii głównie dla potrzeb własnych,
 kredyt pomostowy – finansowanie inwestycji przed otrzymaniem dotacji

 kredyt uzupełniający – na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
 kredyt obrotowy – finansowanie VAT

•

 kredyt inwestycyjny – kredyt celowy na finansowanie inwestycji
osoby fizycznej, która chce zaspokoić własne potrzeby w zakresie produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej

 kredyty celowe
 pożyczki gotówkowe
W każdym przypadku podejście do finansowania bankowego będzie odpowiednio inne:

•
•
•

biznesplan oparty na przychodach ze sprzedaży energii w wybranym systemie wsparcia jako podstawa oceny zdolności
kredytowej
ocena wyników działania podmiotu i jego perspektyw w podstawowej działalności jako podstawa oceny zdolności
kredytowej
uzyskiwane dochody muszą zagwarantować obsługę zadłużenia
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Finansowanie OZE
Podstawowe założenia oceny projektów aukcyjnych
System aukcyjny
Ustawa o OZE wprowadziła system wsparcia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w którym wytwórca,
którego oferta wygra aukcję uzyskuje prawo do pokrycia ujemnego salda przez Zarządcę Rozliczeń

Bank analizuje projekty

•
•
•

przed przystąpieniem do aukcji, w celu wstępnego zabezpieczenia źródeł finansowania realizacji projektu,
po przeprowadzeniu aukcji - w celu pozyskania finansowania projektu, który wygrał aukcję
Podstawowym parametrem oceny projektów jest wielkość produkcji energii – zasady oceny Bank dostosowuje do rodzaju
technologii

Podstawowe parametry produktu

•

•
•
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Udział własny
 PV - minimum 20% nakładów inwestycyjnych
 Inne OZE - minimum 30% nakładów inwestycyjnych

Okres kredytowania – do 20 lat, zależny od okresu realizacji inwestycji oraz okresu wsparcia przysługującego dla danej
inwestycji
(okres krótszy niż 15 lat w przypadku inwestycji migrujących z dotychczasowego systemu wsparcia)
Dla projektów, w których planowane zaangażowanie przekracza 10 mln PLN wymagane jest zawarcie umowy
z niezależnym Doradcą Technicznym.

Finansowanie OZE
Podstawowe założenia oceny projektów w systemie
FIT/FIP
System stałych taryf (FiT) i kontarktów FiP

•

System Feed-in-tariff lub FIT – wsparcie dla instalacji o mocy do 500 kW, wykorzystującej BIOGAZ (rolniczy, wysypiskowy lub inny)
oraz hydroenergię

•

System Feed-in-Premium lub FIP – wsparcie instalacji o mocy nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystującej
biogaz (rolniczy, wysypiskowy, inny) lub hydroenergię

W przypadku wytwórców, którzy planują korzystać z systemu FIT albo FIP, Bank podejmuje warunkową decyzję kredytową , a
uruchamia środki
po uzyskaniu zaświadczenia Prezesa URE o możliwości sprzedaży zadeklarowanej ilości energii we wskazanym w deklaracji
czasie.
Bank analizuje projekty

•
•

Dla systemu FIT – w oparciu o przychody wynikające z założonej ilości energii i ceny równej 90% ceny referencyjnej

•

Podstawowym parametrem oceny projektów jest wielkość produkcji energii – zasady oceny Bank dostosowuje do rodzaju
technologii

Dla systemu FIP – w oparciu o cenę równa 90% ceny referencyjnej z uwzględnieniem ryzyk analogicznych jak w systemie
aukcyjnym, z wyłączeniem ryzyka kary za niedotrzymanie deklarowanej ilości energii

Podstawowe parametry produktu

•

Udział własny
 FIT - minimum 15% nakładów inwestycyjnych
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 FIP - minimum 20% nakładów inwestycyjnych

Finansowanie OZE
Podstawowe założenia oceny pozostałych rodzajów
inwestycji
Inwestycje pozostałe

•

Inwestycje realizowane na potrzeby własne, inwestycje
inwestycje realizowane bez wsparcia aukcyjnego czy FIT/FIP)

realizowane

Wkład własny

•

minimum 10% wartości inwestycji

Wysokość kredytu

•

do 90% wartości inwestycji

Pozostałe elementy oceny projektów są analogiczne do systemów aukcyjnych
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w

ramach

klastrów

energii,

Finansowanie
Przykłady montażu finansowego

Budowa hali i linii do produkcji innowacyjnej wysokowydajnej
maszyny

udowa i wyposażenie centrum badawczego do produkcji
innowacyjnych materiałów

•

•

Efekt ekologiczny
 redukcja zużywanej energii przez maszynę nowego
typu
o 30% w porównaniu do maszyny referencyjnej

 redukcja zużycia materiału i ilości wytwarzanych
odpadów do 40% względem technologii tradycyjnych

•

 redukcja produkowanych odpadów i zużycia
materiałów ropopochodnych o 50%

•



6,8 mln zł

 kredyt inwestycyjny


1,6 mln zł

Kredyt
pomostow
y
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Dotacja

Kredyt
uzupełniają
cy

Finansowanie
 kredyt pomostowy dla uzyskanej dotacji


Finansowanie
 kredyt pomostowy dla uzyskanej dotacji

Efekt ekologiczny

Kredyt
inwestycyj
ny/obrotow
y

Inwestyc
ja

6,7 mln zł

 kredyt uzupełniający do pozostałych kosztów
uzyskanej dotacji


1,4 mln zł

 kredyt inwestycyjny na zakup części wyposażenia
centrum


4 mln zł

Dodatkowo istnieje możliwość udzielenia leasingu
przez spółkę BOŚ Eko Profit S.A. jako alternatywnej
formy kredytowania

Przewagi konkurencyjne Grupy Kapitałowej BOŚ
Kilka istotnych czynników decyduje o pozycji BOŚ na rynku finansowania ochrony środowiska w Polsce

Ponad 27 lat doświadczenia

Kadra inżynierska

Przewagi
konkurencyjn
e BOŚ

Specjalistyczne produkty
Stabilność i bezpieczeństwo
Współpraca z donatorami
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*

3

Centra Biznesowe
Zasięg działania i osoby do kontaktu

8
11
1

1.

CB w Białymstoku

6.

7.
2.

CB w Bydgoszczy

CB w Gdańsku
Ewa Megger
ewa.megger@bosbank.pl
515 111 958

4.

CB w Katowicach

CB w Łodzi
Anna Milewska-Andrzejak
anna.milewskaandrzejak@bosbank.pl
515 111 535

Jolanta Staniek
jolanta.staniek@bosbank.pl
515 111 277

3.

CB w Lublinie

2

Justyna Pęk
Justyna.Pek@bosbank.pl
515 011 763

Beata Olszewska
beata.olszewska@bosbank
.pl
515 111 344

8.

11

12

9

14

9

7

CB w Olsztynie
Iwona Dudek-Zbutowicz
iwona.dudekzbutowicz@bosbank.pl
515 111 359

6

13

Jolanta Mazur
9. CB w Poznaniu
jolanta.mazur@bosbank.pl
Damian Żołądkiewicz
515 111 608
damian.zoladkiewicz@bosbank.pl
12. CB w Warszawie
515 111 885
5. CB w Krakowie
Mirosław Zawiślak
Roman Szustak
10. CB w Rzeszowie
miroslaw.zawislak@bosbank
roman.szustak@bosbank.pl Maciej Kotulski
.pl
515 111 599
maciej.kotulski@bosbank.pl
515 111 838
14. BOŚ Eko Profit S.A.
515 111 708
Radosław Pieniek
13. CB we Wrocławiu
11. CB w Szczecinie
515 111 953
Tomasz Cichorski
Wojciech Rogowski
tomasz.cichorski@bosbank.p Paweł Okoński
wojciech.rogowski@bosbank.pl
601 915 684
l
KLAUZULA POUFNOŚCI: BOŚ Jawne
515 111 786
515 111 597
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Dziękujemy za uwagę

Sebastian Bodzenta
Dyrektor Biura Finansowania Projektów Ekologicznych
@:sebastian.bodzenta@bosbank.pl
tel.: 515 011 770
KLAUZULA POUFNOŚCI: BOŚ Jawne

