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Project CoolHeating Пројекат CoolHeating

• The objective of CoolHeating is to 

support the implementation of "small 

modular renewable heating and cooling

grids" for communities in South-Eastern 

Europе.

• The project is aimed also at building 

capacities in the target communities and 

beyond, on technical and non-technical 

aspects.

• To facilitate the deployment of improved 

business models and innovative 

financing schemes for mobilizing 

investments in small modular district 

heating and cooling systems.

• Циљ пројекта је да подржи

имплементацију малих модуларних

мрежа даљинског грејања и 

хлађења које користе обновљиву

енергију у Југоисточној Европи.

•Пројекат тежи да изгради

капацитете у циљним заједницама и 

шире, њихове техничке и не-

техничке аспекте

•Пројекат треба да примени

побољшане бизнис моделе и 

иновативне моделе финансирања

за инвестиције у мале модуларне

системе даљинског грејања и 

хлађења.
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Economic evaluation of 

potential DHC projects

• Knowledge and capacity in 

economic evaluation of 

potential DH projects and 

preparation of business plans 

has to be strengthened

• Easy to use tools for easy-to-

understand-and produce but 

comprehensive economic 

evaluations are needed…

• …especially for target groups 

with less knowledge and skills 

for economic evaluations and 

preparation of business plans

Економска процена потенцијалних 

пројеката даљинског

грејања и хлађења

• Треба побољшати знање и 

капацитет у економској 

процени потенцијалних 

пројеката и припреми бизнис 

модела

• Алати лаки за коришћење и 

разумевање, али су потребне 

свеобухватне економске 

процене...

• …посебно за циљне групе с 

мање знања и вештина за 

економску процену и 

припрему бизнис плана.
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The economic calculation tool    Алат за економску калкулацију

• An Excel spread sheet tool –

anyone using MS Excel can 

access it

• Easy to use, with exact leas on 

what data has to be inserted

• Full financial part of the 

business plan

• In local language

• Freely available at the 

www.coolheating.eu

• Алат који свако може 

користити уз помоћ MS Excel 

• Лако га је користити, јасно је 

које податке треба унети

• Цео финансијски део бизнис 

плана

• На локалном језику

• Бесплатно доступан на: 

www.coolheating.eu

http://www.coolheating.eu/
http://www.coolheating.eu/
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In the CoolHeating project У пројекту CoolHeating

• The economic calculation tool 

will be used in order to prepare 

economic evaluation for the 

business models and technical 

concept developed for new 

DCH concepts in target 

communities

• The tool can also be used by 

third parties in evaluations of 

potential DHC projects

• Download available at the 

project website

• Алат за економску 

калкулацију биће коришћен у 

припреми економске процене 

за бизнис моделе и техничке 

концепте развијене за нови 

концепт даљинског грејања и 

хлађења у циљним 

заједницама

• Алат такође могу користити 

банке у процени 

потенцијалних пројеката 

даљинског грејања и хлађења

• Могуће је преузети алат са 

сајта пројекта
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The economic 

calculation tool 

- basics

• Excel document includes macros 

and VBA programming 

• Protected with a password in order 

to avoid unwanted and accidental 

modifications of the tool by the 

users

• Users are advised to “enable 

Editing“ and “enable Macros“ if 

during opening of the tool Excel 

asks for confirmation about 

enabling these features

• Cells formatted in white color are 

editable by users. Cells of other 

colors are locked and are 

calculated by the tool

Алат за економску 

калкулацију

- oснове

• MS Excel документ укључује 

макрое и VBA програмирање

• Заштићен шифром ради 

спречавања нежељених или 

случајних модификација алата од 

стране корисника

• Корисници би требало да одаберу 

опције „enable Editing“ и „enable 

Macros“ ако приликом отварања 

Excel затражи омогућавање ових 

опција

• Ћелије форматиране белом бојом 

могу да уређују корисници. Ћелије 

друге боје су закључане и у њима 

алат врши калкулацију.
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Economic calculation 

tool - homepage

Алат за израду 

пословног плана

– прва станица

• Корисник може 

одабрати један од 

следећих језика: 

енглески, немачки, 

словеначки, 

хрватски, 

босански, српски, 

македонски.

• Основне 

информациј е су: 

назив пројекта, 

почетна година, 

живот пројекта (све 

симулације у алату 

ће се изводити за 

то трајање 

пројекта)

• Language used in 

the tool can be 

selected from 

English, German, 

Slovenian, 

Croatian, 

Bosnian, Serbian 

and Macedonian

• Basic information 

is included as 

Project name, 

Start year and 

Project life (all 

simulations in the 

tool will run for 

this duration)
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Input parameters module Модул за унос параметара

• All data needed for 

economic simulations is 

inserted in this module

• Please note in order to 

insert the needed data 

the DHC project has to 

obtain:

– Basic technical 

layout and 

Investment costs

– Energy needs

– Heat consumers

• Овде се уносе сви

подаци потребни за

економску симулацију

• Да би се унели тражени

подаци, пројекат мора да

има:

- Основну техничку

разраду и инвестиционе

трошкове

- Енергетске потребе

- Потрошаче топлоте
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Input parameters -

Investment and 

financing

Параметри за унос –

инвестиције и 

финансирање

• Breakdown of 

investment costs in €

• Financing sources 

are inserted (Equity, 

Subsidies, Loans 

and Connection 

fees)

• Инвестициони 

трошкови по 

ставкама у €

• Уносе се извори 

финансирања 

(вредност деоница, 

субвенције, 

кредити, трошкови 

за прикључак)
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Input parameters - costs      Унос параметара - трошкови

Costs are inserted and simulated 

for the life time of the project (the 

tool includes a linear year 2 year 

cost change simulation)

• Operating costs (fuel costs)

• Service costs (management, 

insurance and lease, 

promotional activities, other)

• Cost of labor

Трошкови се уносе и симулирају 

за животни циклус пројекта 

(алат укључује линеарну 

промену трошкова од године до 

године)

• Оперативни трошкови 

(гориво)

• Сервисни трошкови 

(управљање, осигурање, 

издавање, промотивне 

активности, остало)

• Трошкови рада
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Input parameters - Revenues 

Параметри за унос - приходи

Revenues from different sources are 

inserted for the project life time (the tool 

includes a linear year 2 year revenue 

change simulation)

• Revenues from sold electricity 

• Sold heat (includes 3 possible heat 

sales models)

• Other revenues (financial and other 

revenues)

Приходи из различитих извора уносе се 

за животни циклус пројекта (алат 

укључује линеарну симулацију прихода 

од године до године)

• Приходи од продате електричне ен.

• Продата електрична енергија 

(укључује 3 могућа модела продаје 

топлоте)

• Остали приходи (финансијски и 

остали приходи)
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Input parameters

– оther parameters
Параметри за унос 

– остали параметри

• Cash conversion 

cycle

• Annual depreciation 

rates

• Profitability 

calculation 

(Discount rate)

• Taxation (Corporate 

income tax)

• Циклус конверзије 

кеша

• Годишњи степен 

пада вредности

• Калкулација 

профита (степен 

попуста)

• Опорезовање 

(такса на прходе 

компанија)
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Project performance Резултати пројекта

• This module consists of 

calculations, simulations and 

sensitivity analysis figures, based 

on the input parameters

• Овај модул састоји се од 

калкулација, симулација и 

анализе осетљивости, 

засновано на унетим 

параметрима
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Project performance – overview

Резултати пројекта - преглед

• Investment and 

financing includes 

an overview of the 

project investment 

costs and the 

sources of 

financing the 

respective 

investment costs

• Инвестиције и 

финансирање

укључују преглед

инвестиционих

трошкова

пројекта и извора

финансирања за

те инвестиционе

трошкове
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Project performance – overview

Резултати пројекта - преглед

• Structure of 

total planned 

incomes that 

will be 

generated in 

the project 

life-time

• Структура

целих

планираних

прихода које

ће пројекат

генерисати
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Project performance – overview

Резултати пројекта - преглед

• Structure of 

total 

estimated 

costs incurred 

in the project 

life-time

• Структура

свих

процењених

трошкова

пројекта
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Project performance – overview

Резултати пројекта - преглед

• Development of the 

project properties 

and resources

• Развој средстава 

пројекта
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Project performance – overview

Извођење пројекта - преглед

• An overview of 

the obligations 

connected to 

financing the 

project assets 

and development 

of the value 

(capital) of the 

project for its 

owners

• Преглед

обавеза у вези с 

вредностима и 

развојем

вредности

(капитала) 

пројекта за

његове

власнике
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Project performance – overview

Извођење пројекта - преглед

• An overview 

of the 

projects 

revenues 

and 

expenses 

during the 

projected 

period

• Биланс 

успеха у 

току 

трајања 

пројекта
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Project performance – overview

Извођење пројекта - преглед

• A summary of 

project assets, 

liabilities and 

capital, 

reflecting what 

the project will 

own and owe 

and the 

amounts 

invested by 

owners

• Биланс стања, 

који одсликава

шта ће пројекат

поседовати и 

дуговати и 

суме које су

уложили

власнисци
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Project performance – overview

Извођење пројекта - преглед

• A record 

that shows 

the actual 

flows of 

cash in and 

out of the 

business

• Преглед

новчаних 

токова

(улаз и 

излаз)
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Project performance – overview

Извођење пројекта - преглед

• A forecast of the 

projects financial 

performance and its 

ability to generate 

earnings compared to 

the invested capital 

and costs incurred in 

the project life time

• Профитабилност 

пројекта и 

могућности да

генерише приход

спрам уложеног

капитала и трошкова

који настају током

животног циклуса

пројекта
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Project performance – overview

Извођење пројекта - преглед

• A summary of key 

aspects comprised 

in all previous 

sections of the 

project 

performance 

module

• Резиме кључних

аспеката који су

садржани у свим

претходним

одељцима

модула за

извођење

пројекта
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Economic calculation tool Алат за економску калкулацију

• In order to use the tool users need:

– Basic knowledge of economy

– Layout of the DHC idea to assess 

investment costs and financing 

options including possible subsidies

– DHC project costs (fuel needs and 

prices)

– Revenues generated (heat sales and 

heat price, possible electricity sales)

• The tool enables a creation of the 

banking case by easily modifying and 

analizing different parameters

– More private equity vs. more debt

– Higher heat price vs. higher 

connection fees

– Creation of the banking case

• Да би користио алат кориснику су потребни:

– Основно познавање економија

– Разрада идеје за даљинско грејање и 

хлађење да би се проценили трошкови 

и могућности финансирања укључујући 

могуће субвенције

– Пројектни трошкови (потребе за 

горивом и цене)

– Генерисање прихода (продаја и цена 

топлоте, потенцијално продавање 

електричне енергије)

• Алат омогућује креирање банкарског 

случаја модификовањем и анализом 

осетљивости различитих параметара

– Више приватних средстава vs. више 

кредита

– Виша цена грејања vs. виша цена 

прикључка

– Креирање банкарског случаја
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Economic calculation tool Алат за економску калкулацију

• In your language

• Project partners will 

provide support for 

Economic calculation tool 

users

• Free download will be 

available at

http://www.coolheating.eu

• First case study: Botoš

• На вашем језику

• Партнери на пројекту обезбедиће подршку 

корисницима за коришћење алата за израду 

пословног плана модуларног система 

даљинског грејања и хлађења 

• Бесплатно ће бити доступно на:

http://www.coolheating.eu

• Прва студија Ботош

http://www.coolheating.eu/
http://www.coolheating.eu/
http://www.coolheating.eu/
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Thank you for your attention!

Хвала на пажњи!

Contact/Контакт: 

Ilija Batas Bjelic, PhD

Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

batas@etf.bg.ac.rs

www.etf.bg.ac.rs

https://www.linkedin.com/in/llija-batas-bjelic-9701996/

www.coolheating.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 691679. 

The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union nor of the Innovation and Networks Executive Agency 

(INEA). Neither the INEA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

http://www.etf.bg.ac.rs/
http://www.etf.bg.ac.rs/
http://www.etf.bg.ac.rs/
http://www.etf.bg.ac.rs/
http://www.etf.bg.ac.rs/
http://www.etf.bg.ac.rs/
https://www.linkedin.com/in/llija-batas-bjelic-9701996/
https://www.linkedin.com/in/llija-batas-bjelic-9701996/
https://www.linkedin.com/in/llija-batas-bjelic-9701996/
https://www.linkedin.com/in/llija-batas-bjelic-9701996/
https://www.linkedin.com/in/llija-batas-bjelic-9701996/
https://www.linkedin.com/in/llija-batas-bjelic-9701996/
https://www.linkedin.com/in/llija-batas-bjelic-9701996/
http://www.coolheating.eu/

