
Parametry instalacji odzyskiwania wody technologicznej   Parametr Jednostka

Cena netto instalacji UF   470 000,00 zł
Miesięczna ilość ścieku wprowadzonego do instalacji UF   1 700 m3/m-c
Procent odzysku wody ze ścieku   90% 
Ilość wody odzyskanej w skali miesiąca   1 530 m3/m-c
Koszt eksploatacji instalacji UF w przeliczeniu na m3 ścieku wprowadzonego do instalacji   1,80 zł/m3
Koszt eksploatacji instalacji UF w przeliczeniu na m3 odzyskanej wody   2,00 zł/m3
    
Opłaty dotyczące poboru wody i odprowadzenia ścieków   Opłata Jednostka

Cena netto m3 wody z sieci   4,45 zł/m3
Cena odprowadzenia m3 ścieków   7,96 zł/m3
Koszt podgrzania m3 wody o 19⁰ C   6,42 zł/m3
Łączny koszt pobranego i odprowadzonego m3 wody oraz koszt jego podgrzania   18,83 zł/m3
    
Podstawowe parametry i wyliczenia  Obecnie Z instalacją Jednostka

Ilość ścieku przerabianego przez instalację na 1h  - 6,0 m3/h
Miesięczny koszt poboru wody, odprowadzenia ścieków i podgrzania  32 018 3 724 zł
Roczny koszt poboru wody, odprowadzenia ścieków i podgrzania  384 220 44 690 zł
Roczny koszt eksploatacji instalacji UF  - 36 720 zł
Roczne oszczędności na wydatkach na pobór wody, ścieki i podgrzanie  - 301 108 zł
Miesięczna oszczędność na wydatkach po zastosowaniu instalacji UF  - 22 338 zł
Roczna oszczędność na wydatkach po zastosowaniu instalacji UF  - 268 060 zł
Okres zwrotu inwestycji w instalację UF w miesiącach  - 22 miesięcy
Skumulowany cash flow z inwestycji w okresie 10 lat  - 2 210 600 zł
Średnioroczne zwiększenie wyniku księgowego brutto w okresie 10 lat  - 221 060 zł
IRR (wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji w instalację UF) -  56,81% %
    
Porównanie stanu obecnego i przyszłego w skali roku  Obecnie Z instalacją Różnica

Koszt poboru wody i odprowadzenia ścieków [1] 384 220 44 690 -339 530
Koszt eksploatacji instalacji UF [2] 0 36 720  36 720
Wydatki gotówkowe [3]=[1]+[2] 384 220 81 410 -302 810
Koszt amortyzacji instalacji UF (10% rocznie) [4] 0 47 000  47 000
Obciążenie wyniku księgowego [5]=[3]-[4] 384 220 128 410 -255 810
    
Wyliczenie wpływu na roczny wynik księgowy    Jednostka

Koszt poboru wody, odprowadzenia ścieków i schłodzenia (stan obecny) [1]  384 220 PLN
Oszczędność na poborze wody, ściekach i schłodzeniu [2]  301 108 PLN
Koszt poboru wody,odprowadzenia ścieków i schłodzenia po zastosowaniu instalacji UF [3]=[1]-[2]  83 112 PLN
Koszt eksploatacji instalacji UF [4]  36 720 PLN
Koszt wody, ścieków i schłodzenia po zastosowaniu instalacji, z kosztem eksploatacji [5]=[3]+[4]  119 832 PLN
Roczna oszczędność na wydatkach [6]=[1]-[5]  264 388 PLN
Koszt amortyzacji instalacji (10% rocznie) [7]  47 000 PLN
Kwota zwiększająca wynik księgowy rocznie [8]=[6]-[7]  217 388 PLN

Klient: Karpacz Hotel 
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