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KIM JESTEŚMY I CO NAS WYRÓŻNIA?
 Świadczymy usługi doradcze od 1989 r.
 Posiadamy

doświadczenia w wielu branżach
i w wielu aspektach prowadzenia działalności
gospodarczej - oferujemy usługi kompleksowe.

 Posiadamy interdyscyplinarny Zespół w skład

którego
wchodzą
Ekonomiści,
Prawnicy,
Inżynierowie,
na
bieżąco
współpracujemy
z licznymi ekspertami zewnętrznymi.
 Dla naszych klientów pozyskaliśmy już ponad

4 miliardy dotacji UE
 Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych

w Polsce firm doradczych w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi
 Wykonujemy zaawansowane modele finansowe
 Zaczynamy

od wnikliwej analizy,
wnioskujemy, a na końcu rekomendujemy

potem

 Szukamy rozwiązań i je znajdujemy – nigdy nie

zostawiamy Klienta z problemem,
oddzwaniamy i odpowiadamy na emaile

zawsze

… i kilkaset innych
zadowolonych Klientów

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPAMI

Ponad 70 projektów doradczych w sektorze

Co z tego wynika dla Klienta?

odpadowym zrealizowanych od 2007 r.
Uzyskanie 772,5 mln zł dotacji i ponad 480 mln zł
pożyczek preferencyjnych dla branży odpadowej
Usługi doradcze dla gmin od 8 tys. do 2 mln
mieszkańców
Usługi doradcze dla 5 projektów spalarniowych
Kilkadziesiąt projektów z zakresu rekompensat za
usługi publiczne (w tym audyty ex ante i ex post,
audyty systemów rachunkowości, itp.)
Silna pozycja w komplementarnej do branży
odpadowej branży energetycznej (ponad 200
projektów, 2 330,0 mln zł dotacji)
Udział w pracach legislacyjnych dotyczących
odpadów
Bieżąca współpraca z jednostkami badawczymi
i uczelniami w zakresie rozwijania nowych
technologii, również związanych z unieszkodliwianiem
i zagospodarowaniem odpadów

 Patrzymy całościowo
 Znamy i rozumiemy zarówno

perspektywę Spółki jak i perspektywę
Gminy
 Posiadamy szeroką bazę danych

i kontaktów – wiemy gdzie szukać
odpowiedzi, jeśli coś nas zaskoczy
 Posiadamy wiedzę praktyczną
(staliśmy przy linii w kabinie sortowniczej, znamy
odór pryzmy na płycie kompostowej)

 Nie boimy się iść pod prąd –

kierujemy się wynikami analiz,
fachową wiedzą, doświadczeniem
i logiką; stan zastany, wyniki innych
analiz i obiegowe interpretacje nie są
dla nas wyznacznikiem
 Rozumiemy, że wdrażanie zmian jest

procesem, a nie momentem

NASZA OFERTA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPAMI



FINANSOWANIE
INWESTYCJI

Dotacje UE, pożyczki NFOŚiGW, WFOŚiGW, kredyty bankowe:
 dokumenty aplikacyjne (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności
i inne załączniki)
 wsparcie w kontaktach z instytucją udzielającą dofinansowania
 wsparcie na etapie rozliczeń

SYSTEMY
GOSPODARKI
ODPADAMI

Organizacja, wdrażanie, optymalizacja:
 aspekty formalno-organizacyjne
 kalkulacja stawek i opłat za gospodarowanie odpadami
 analizy stanu gospodarki odpadami
 koncepcje in-house

REKOMPENSATA

 audyty rekompensat ex post i ex ante
 audyty systemów rachunkowości pod kątem spełniania wymogów dla rozliczeń rekompensaty,
w tym w zakresie rozliczeń kosztów wspólnych (współpraca z biegłymi rewidentami)
 modele rozliczeń kosztów i przychodów na potrzeby rekompensat,
 modele ewidencji działalności powierzonej (kont księgowych)
spełniającej wymóg oddzielnej ewidencji dla usług powierzonych,
 koncepcje funkcjonowania spółek w warunkach powierzenia,
 umowy wykonawcze i doradztwo prawne,
 prognozy wieloletnie na potrzeby kalkulacji IRR w okresie powierzeni

PLANOWANIE
FINANSOWE

Plany finansowe roczne i wieloletnie
 zaawansowane modele finansowe
 narzędzia do monitorowania realizacji planów
 analizy uwarunkowań w kluczowych obszarach planistycznych

