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OCENA RENTOWNOCI STACJI REGAZYFIKACJI
ORAZ WYZNACZANIE MINIMALNEJ CENY ZA LNG
Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI MONTE CARLO
1.

WSTÊP

Wykorzystanie LNG w ma³ej skali to perspektywiczny sposób na zapewnienie dostaw
gazu ziemnego odbiorcom, którzy nie maj¹ dostêpu do infrastruktury sieciowej. W naszym
kraju istnieje szereg obszarów o s³abo rozwiniêtej infrastrukturze gazowej, na których jednak znajduje siê znacz¹ca liczba potencjalnych odbiorców gazu ziemnego. Poza tym, równie¿ na terenach o stosunkowo wysokim stopniu gazyfikacji, wci¹¿ istniej¹ bia³e plamy
bez dostêpu do gazu sieciowego. Odbiorcy na takich terenach korzystaj¹ z innych paliw 
wêgla, oleju opa³owego, czy LNG i s¹ zbyt nieliczni, aby op³acalna by³a budowa nowego
gazoci¹gu, lub te¿ nie s¹ w stanie czekaæ a¿ przeprowadzona zostanie taka inwestycja.Zaoferowanie im gazu ziemnego w technologii LNG mo¿e byæ dla nich atrakcyjne z wielu
powodów. Po pierwsze w obecnych warunkach rynkowych gaz ziemny jest konkurencyjny
cenowo w stosunku do oleju opa³owego i LPG. W przypadku wêgla zalet¹ gazu ziemnego
jest ni¿sza emisja zanieczyszczeñ, brak odpadów powsta³ych w procesie spalania, które
musza podlegaæ utylizacji, wiêksza automatyzacja procesu spalania oraz mniejsze zapotrzebowanie na si³ê robocz¹. LNG stanowi wiêc rodek, dziêki któremu dostawca gazu ziemnego mo¿e zwiêkszyæ rynek potencjalnych odbiorców, docieraj¹ na obszary wczeniej dla
niego niedostêpne.
Dostawy LNG w ma³ej skali opieraj¹ siê na transporcie za pomoc¹ ró¿nych rodków
(cysterny samochodowe, cysterny kolejowe, barki, kontenery ISO) skroplonego gazu ziemnego do zbudowanej w pobli¿u odbiorcy stacji regazyfikacji, z której zregazyfikowanygaz
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ziemny przesy³any jest do klienta.Takie przedsiêwziêcie wymaga zbudowania stacji regazyfikacji, zapewnienia jej obs³ugi technicznej i serwisowej oraz zorganizowania transportu LNG.
Inwestycja tego typu musi byæ op³acalna dla dystrybutora gazu ziemnego, co oznacza, ¿e oprócz zwrotu poniesionych nak³adów ma zapewniæ uzyskanie satysfakcjonuj¹cego
zysku. Nale¿y byæ jednak wiadomym, i¿ g³ównym czynnikiem decyduj¹cym o przejciu
na zasilanie alternatywnym paliwem jest jego cena. Istotne jest wiêc m.in. wyznaczenie ceny za dostarczany LNG, która zapewni dostawcy oczekiwan¹ stopê zwrotu na inwestycji i jednoczenie bêdzie interesuj¹ca dla odbiorcy i konkurencyjna wzglêdem innych
paliw (rys. 1).

Rys. 1. Porównanie kosztu energii cieplnej uzyskanej z LNG do kosztu energii uzyskanej
z innych paliw z uwzglêdnieniem wartoci opa³owej i sprawnoci
Opracowanie w³asne z wykorzystaniem danych z portalu www.e-petrol.pl

2.

OCENA EFEKTYWNOCI EKONOMICZNEJ
OPARTA NA ZDYSKONTOWANYCH PRZEP£YWACH PIENIÊ¯NYCH

W artykule zaprezentowano ocenê efektywnoci ekonomicznej niewielkiej stacji regazyfikacyjnej o rocznym wolumenie sprzeda¿y na poziomie 1 mln nm3 gazu ziemnego. Analiza ta mia³a daæ odpowied na pytanie: jak¹ cenê jednostkow¹ paliwa gazowego, dostarczanego przy wykorzystaniu technologii LNG, jestemy w stanie zaoferowaæ klientom, aby
uzyskaæ oczekiwan¹ przez nas stopê zwrotu?
Odpowied ta zosta³a uzyskana poprzez wyznaczenie minimalnej ceny za paliwo gazowe, przy wykorzystaniu formu³y na obliczanie wartoci zaktualizowanej netto (NPV)
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i z wykorzystaniem faktu, ¿e dla NPV równego 0 rednia roczna rentownoæ inwestycji
równa jest zastosowanej w obliczeniach stopie dyskontowej. Nale¿y wiêc ustaliæ wartoæ
oczekiwanej stopy zwrotu, przyj¹æ stopê dyskontowa w takiej w³anie wysokoci i znaleæ
cenê, dla której NPV przyjmie wartoæ równ¹ 0.
Minimaln¹ cenê za paliwo gazowe skalkulowano z wykorzystaniem poni¿szego równania:
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cena za paliwo gazowe,
nak³ady inwestycyjne,
odpisy amortyzacyjne,
stawka podatku dochodowego,
wolumen sprzeda¿y,
stopa dyskontowa,
koszty sta³e,
koszty zmienne,
zmiana kapita³u obrotowego,
wartoæ likwidacyjna.

Szukano takiej ceny (C), dla której NPV, przy zadanej stopie dyskontowej, jest równe
zero.
Obliczenia zosta³y przeprowadzone w dwóch wariantach:
a) przy za³o¿eniu sta³ych wartoci zmiennych wejciowych
b) przy za³o¿eniu, ¿e zmienne wejciowe s¹ zmiennymi losowymi.
Wskaniki i parametry przyjête do obliczeñ zaprezentowane s¹ w tabeli 1.
Minimalna cena, przy rocznej sprzeda¿y na poziomie 1 mln m3 rocznie, wynios³a
2,0988 z³/m3. Po odjêciu ceny zakupu LNG mar¿a na sprzeda¿y gazu by³a na poziomie
0,6589z³/m3. Mar¿a ta pokrywa³a jednostkowy koszt realizacji dostaw, przyjmuj¹cy wartoæ0,4688z³/m3, który sk³ada³ siê z dwóch czêci:
 transport drogowy

0,1956 z³/m3,

 regazyfikacja

0,2732z³/m3.

Zgodnie z powy¿szym, jednostkowy zysk na sprzeda¿y gazu ziemnego, zapewniaj¹cy
rentownoæ na poziomie 8% rocznie (równym stopie dyskontowej) wyniós³ 0,1901 z³/m3.
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Tabela 1
Wskaniki i parametry przyjête do obliczeñ

Okres analizy

15 lat

Cena LNG bez transportu

1,4399 z³/nm3

Koszty ubezpieczenia infrastruktury

0,2 % wartoci pocz¹tkowej/rok

Koszt us³ugi transportowej

5,50z³/km

D³ugoæ trasy transportu gazu (w jedn¹ stronê)

400 km

Stopa dyskontowa

8,0%

Stopa podatku dochodowego

19,0%

Stawka amortyzacji dla stacji regazyfikacji

10,0%

Stawka amortyzacji dla stacji red.-pom.

6,7%

Podatek gminny

2,00%

Straty gazu i zu¿ycie na cele technologiczne

0,50%

Nak³ady Inwestycyjne

2 656 815,00 z³

Przepustowoæ stacji red.-pom.

Q=250 m3/h

Roczne koszty przegl¹dów serwisowych instalacji regazyfikacji

4 800,00 z³/rok

Koszty przegl¹dów UDT dla czêci regazyfikacji

1 100,00 z³/rok

Osobowe koszty obs³ugi i nadzoru ca³oci obiektu

10 000,00 z³/rok

Koszty obs³ugi stacji red.-pom.

5 000,00 z³/rok

Koszty materia³ów i energii

3 000,00z³/rok

Cena zakupu LNG w Odolanowie

1,4399 z³/m3

Oczekiwana, minimalna stopa zwrotu

8%

Na poni¿szych wykresach przestawiono strukturê kosztów i nak³adów poszczególnych
procesów i ³añcucha dostaw LNG.

Rys. 2. Struktura kosztów ³añcucha dostaw
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Analizuj¹c ca³y ³añcuch dostaw zauwa¿amy, ¿e najwiêkszym sk³adnikiem kosztów
jest zakup paliwa gazowego, a nastêpnie obs³uga stacji regazyfikacji oraz transport LNG.

Rys. 3. Struktura kosztów stacji regazyfikacji

W przypadku samej stacji regazyfikacyjnej g³ównymi czynnikami kosztotwórczymis¹: amortyzacja i podatek od infrastruktury. Najwiêksze znaczenie dla ich optymalizacji
manadzór nad procesem inwestycyjnym, w tym kontrola ponoszonych nak³adów.

Rys. 4. Struktura kosztów ³añcucha dystrybucji (bez zakupu gazu) I
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W strukturze ³añcucha dystrybucji bez zakupu gazu nieznacznie przewa¿aj¹ koszty
sta³e, zwi¹zane g³ownie z amortyzacj¹ i podatkami.

Rys. 5. Struktura nak³adów inwestycyjnych

Rys. 6. Wra¿liwoæ NPV na zmiany poszczególnych czynników w wariancie I
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Najwiêksz¹ czêæ nak³adów inwestycyjnych stanowi¹ wydatki na podstawowe obiekty
stacji (44,7%), a nastêpnie elementy infrastruktury gazowej (22,7%) oraz dokumentacja
i przygotowanie inwestycji (22,1%). Najmniejszy udzia³ (10,5%) ma aparatura kontrolnopomiarowa i elektryczna.
Analiza wra¿liwoci NPV na zmianê kluczowych czynników pokazuje, ¿e efektywnoæ finansowa przedsiêwziêcia charakteryzuje siê du¿¹ czu³oci¹ na zmiany w zakresie
cen sprzeda¿y, a w dalszej kolejnoci na wolumen sprzeda¿y i nak³ady inwestycyjne.
W najmniejszym stopniu projekt wra¿liwy jest na zmianê d³ugoci trasy dowozu paliwa.
3.

WYKORZYSTANIE SYMULACJI MONTE CARLO
DO WYZNACZANIA MINIMALNEJ CENY SPRZEDA¯Y LNG

Symulacja metod¹ Monte Carlo zawdziêcza swoj¹ nazwê badaniom nad analiz¹ statystyczn¹ gier hazardowych. Autorami tej metody byli dwaj matematycy: Stanis³aw Ulam
i John von Neumann, którzy wyszli z za³o¿enia, ¿e w wielu przypadkach zale¿noci nie
maj¹ce charakteru stochastycznego ³atwiej jest oszacowaæ na podstawie eksperymentu stochastycznego ni¿ przy wykorzystaniu analizy matematycznej. Metoda powsta³a przy projektowaniu os³on, podczas produkcji pierwszej bomby atomowej, poniewa¿ problem by³
zbyt skomplikowany, by go rozwi¹zaæ analitycznie i zbyt niebezpieczny, by rozwi¹zywaæ
go przy pomocy eksperymentów fizycznych [2].
Metoda ta uwzglêdnia analizê wra¿liwoci oraz rozk³ady prawdopodobieñstw zmiennych objaniaj¹cych.
Podstawow¹ ide¹ symulacji metod¹ Monte Carlo jest przeprowadzenie du¿ej iloci
obliczeñ wartoci wyjciowej, przy zastosowaniu ró¿nych danych wejciowych, wylosowanych zgodnie z okrelonymi dla nich rozk³adami prawdopodobieñstw.
Pierwszy etap symulacji Monte Carlo to stworzenie modelu komputerowego. Nastêpnie nale¿y wybraæ zmienne losowe oraz okreliæ ich rozk³ady prawdopodobieñstw. Nastêpnie program wykonuje nastêpuj¹ce dzia³ania:
a) Losowo wybierane s¹ wartoci zmiennych, zgodnie ze zdefiniowanymi wczeniej rozk³adami prawdopodobieñstwa.
b) Za pomoc¹ wylosowanych wartoci zmiennych oblicza siê szukane wartoci, takie jak
np. NPV, IRR (wewnêtrzna stopa zwrotu) ceny itp.
Etap 1 i 2 jest powtarzany wielokrotnie (kilka tysiêcy razy), czego wynikiem jest
otrzymanie du¿ej iloci rezultatów, na podstawie których budowany jest histogram i dystrybuanta. Pozwala to na znacznie szersz¹ analizê problemu, ni¿ w przypadku tradycyjnego
podejcia [1].
Wykorzystanie tego typu symulacji do oceny op³acalnoci inwestycji wydaje siê zasadne, poniewa¿ w rzeczywistoci niezwykle rzadko wartoci prognozowane podczas przygotowania inwestycji dok³adnie odpowiadaj¹ wartociom rzeczywistym. W odniesieniu do
budowy stacji regazyfikacji istotn¹ niewiadom¹ pozostaje koszt jej budowy, poniewa¿ ze
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wzglêdu na niewielki rynek istnieje du¿e ryzyko wyst¹pienia znacz¹cych ró¿nic pomiêdzy
cenami ofertowymi i przetargowymi. Nie jestemy równie¿ w stanie bardzo dok³adnie okreliæ poziomu kosztów, czy odleg³oci, na jak¹ transportowane bêdzie LNG (w przypadku
analizy ogólnej, nie odnosz¹cej siê do konkretnego przypadku).
W modelu s³u¿¹cym do wyznaczania minimalnej ceny za LNG za³o¿ono, i¿ wszystkie
zmienne losowe maj¹ rozk³ady trójk¹tne. Ten typ rozk³adu jest czêsto wykorzystywany
w obliczeniach in¿ynierskich, poniewa¿ mo¿e on zastêpowaæ wiele innych rozk³adów,
a ponadto wymaga podania jedynie trzech parametrów: wartoci najbardziej prawdopodobnej, minimalnej i maksymalnej, co znacznie upraszcza analizê.W tabeli 2 zaprezentowano
parametry przyjêtych zmiennych losowych.
Tabela 2
Parametry przyjêtych zmiennych losowych

Koszty obs³ugi stacji red.-pom. [z³]

Przyk³adowo, nak³ady inwestycyjne maj¹ rozk³ad trójk¹tny, z wartoci¹ minimaln¹ na
poziomie 2 150 000 z³, najbardziej prawdopodobn¹ wynosz¹c¹ 2 656 815 z³ i maksymaln¹
na poziomie 3 300 000 z³. Analogicznie zdefiniowano pozosta³e zmienne. Do przeprowadzenia obliczeñ wykorzystano pakiet PalisadeDecisionTools Suite.
Symulacja polega³a na przeprowadzeniu 5000 prób. W ka¿dej z nich wylosowano, na
podstawie zdefiniowanych rozk³adów, wartoci zmiennych losowych, a nastêpnie wyznaczono tak¹ wartoæ ceny sprzeda¿y gazu ziemnego, dla której NPV przyjmowa³o wartoæ
równ¹ 0. W efekcie, zamiast pojedynczej wartoci ceny, otrzymujemy du¿y zbiór wyników,
który mo¿na przedstawiæ w postaci histogramu i dystrybuanty.
Rysunek 7 przedstawia histogram a rysunek 8 dystrybuantê ceny sprzeda¿y gazu ziemnego. W tabeli 3 przedstawiono szczegó³owe wyniki symulacji.
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Rys. 7. Histogram ceny sprzeda¿y, bêd¹cy wynikiem symulacji Monte Carlo

Rys. 8. Dystrybuanta ceny sprzeda¿y, bêd¹ca wynikiem symulacji Monte Carlo
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Tabela 3
Wyniki symulacji metod¹ Monte Carlo
Statystyka
1,6747
Minimum

Percentyl
5% 2,0052

Maksimum

2,3868

10%

2,0365

rednia

2,1177

15%

2,0550

Odch. Std.

0,0692

20%

2,0685

Wariancja

0,004784203

25%

2,0801

Skonoæ

0,030534526

30%

2,0880

Kurtoza

4,485343342

35%

2,0956

Mediana

2,1155

40%

2,1024

Moda

2,0819

45%

2,1084

50%

2,1155

55%

2,1221

60%

2,1296

65%

2,1380

70%

2,1453

75%

2,1560

80%

2,1702

85%

2,1845

90%

2,2001

95%

2,2340

Lewa czêæ tabeli 3 przedstawia parametry rozk³adu wyników, a prawa wartoci dystrybuanty. Cena sprzeda¿y zawiera siê w przedziale od 1,6747 z³/m3 do 2,3868 z³/m3, ale
z prawdopodobieñstwem 90% mieci siê w wê¿szym przedziale  od 2,0052 z³/m3 do
2,2340 z³/m3. Z prawdopodobieñstwem 50% cena bêdzie siê zawieraæ w przedziale od
2,0801 do 2,1560 z³/m3 . rednia wartoæ ceny wynosi 2,1177 z³/m3, przy medianie na poziomie 2,1155 z³/m3.Jak mo¿na ³atwo zauwa¿yæ, wyniki symulacji metoda Monte Carlo
dostarczaj¹ bardziej wartociowych informacji na temat op³acalnoci analizowanej inwestycji, gdy¿ zamiast jednej wartoci otrzymujemy zbiór wyników, które mo¿na obszernie
opisaæ i zinterpretowaæ za pomoc¹ cech statystycznych wraz z przedzia³ami interesuj¹cych
nas parametrów (w tym przypadku minimalnych cen) i prawdopodobieñstwami znalezienia
siê w nich danego parametru.
4.

PODSUMOWANIE

W sytuacji gdy gaz ziemny w technologii LNG staje siê coraz bardziej atrakcyjn¹ alternatyw¹ dla rozbudowy sieci gazowniczej, a tak¿e w zwi¹zku z rosn¹cymi cenami innych
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paliw, przed dostawcami gazu ziemnego otwieraj¹ siê nowe mo¿liwoci dotarcia do klientów i zwiêkszenia wolumenu sprzeda¿y. Jednak ka¿da potencjalna inwestycja wymaga, aby
przed wprowadzeniem w ¿ycie dok³adnie oszacowano jej efektywnoæ ekonomiczn¹. Taka
ocena jest podstaw¹ do odpowiedniego przygotowania atrakcyjnej oferty dla potencjalnych
odbiorców paliwa gazowego. Przydatne w tym procesie mo¿e byæ wyznaczanie minimalnej
ceny za LNG, któr¹ mo¿emy zaproponowaæ koñcowemu odbiorcy. W warunkach ryzyka,
zwi¹zanego z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, wykorzystanie symulacji Monte
Carlo stwarza szansê znaczeni lepszego przygotowania siê do funkcjonowania na tym coraz
bardziej konkurencyjnym rynku.
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