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Bestyrelsens
beretning

Elsam har i 1991
gennemgAet en

omfattende struk-
tur- og opgavetilpas-

ning. De seks kraftvrer-
kers kompetente forsam-

linger besluttede at udskille og

overdrage a l le  netakt iv i te ter  samt

systemansvaret til det nye, uaflrengige
transmissionsselskab Eltra. Det skete

med baggrund i EUs elmarkedsdirektiv,
som skal vsere gennemfgrt i alle EU-
landene medio februar 1999, og den
nye danske ellov (Lov 486), som EU-

Kommissionen endelig notificerede i

begyndelsen af december 1997.

I/S Eltra blev den 13. november 1997
stiftet af de 64 distributionsselskaber,
som ejer de seks jysk-fynske krafr
vrerksselskaber.

Med denne rendring skal Elsam udeluk-
kende tage sig af kommercielle aktivite-
ter for dets seks interessenter: Tilrette-

lreggelse og styring af el- og vannepro-

duktionen, handel med el, kOb og hAnd-
tering af brandsler og restprodukteq

samt finansiering af nye anlag.

Ny overenskomst
For at udskille netaktiviteterne var det
n@dvendigt at rendre Elsams overens-
komst. Af flere grunde blev der kun gen-

nemfprt de n6dvendige endringer.
Bestyrelsen besluttede imidlertid straks
at 96 i gang med en grundig revision af
overenskomsten under indtryk af de
nye markedsforhold, konkurrenceloven

samt skattelovgivningen. Mfllet er at
give Elsam en effektiv, str@mlinet og

operationel struktur, s8 det er bedst
muligt i stand til at klare udfordringer pi

det kommende, ibne europreiske elmar-
ked. Teknisk set er Elsam-gruppen alle-
rede pi plads med modeme, miljoven-

Iige, fleksible produktionsanlag hos alle

seks interessenter, med ca.
140 MW produkt ions-

kapacitet i vindmglle-
parker og rflderetten

over 600 MW norsk

vandkraft.





Bodel ing El t ra-
E l sam

Milj@- og energimi-
nister Svend Auken

tildelte den 23. decem-
ber 1991 Eltra den fomod-

ne bevilling og godkendte, at
Eltra overtager og lBser de opgaver, som
ifglge elloven er henfgrt til det vest-
danske, systemansvarlige transmis-
sionsselskab. Forinden havde myndig-
hedeme godkendt Eltras vedtregter og
Elsams overenskomstandringer.
Elsam og Eltra gennemf4te i l@bet af
efteriret en deling af Elsams samlede
aktiver og passiver. I den forbindelse
blev udlandsforbindelseme, som er af
afg@rende betydning for etablering af et
jysk-fynsk elmarked, overtaget af Eltra.
Vattenfall og Elsam har genforhandlet
en langtidsaftale om udnyttelsen af
Konti-Skan-forbindelsen. Jevnstroms-
forbindelsen til Sverige er dermed ble-
vet ibnet og stir nu til rfldighed for mar-
kedets aktorer.
Med hensyn til Skagenak-forbindelsen
mellem Jylland og Norge henholder
norske Statkraft sig til den galdende
aftale, som reserverer kablernes udnyt
telse for Statkraft og Elsam i 25 Frr.

Hurt ig  enighed
Den jysk-fynske elforsyning har drBftet
strukturrendringer siden 1990, si alle
sp@rgsm6l var grundigt endevendt og
belyst, og der var skabt en mental for-
stielse for npdvendigheden af foran-
dringer. da der endelig kom gang i pro-
cessen. Det skete tirsdag den 28. januar

1997, da forretningsudvalgene for
henholdsvis distributionssamarbejdet
ELFOR og Elsam blev enige om en fael-
leserklrering, som i fire korte punkter
fastlagde rammerne for det videre
arbejde.

De endelige beslutninger om de omfat-
tende @konomiske og selskabsmressige
forandringer skulle trrcffes af de seks
kraftvrerksselskabers kompetente for-
samlinger. Men selv om netop vedtegts-
rendringer kraever massiv opbakning,
lykkedes det i l@bet af fi mineder at
opni den forn@dne enighed i de mange
forsamlinger.

Opdeling af den jysk-fynske

elsektor
Den jysk-fynske elforsyning er siledes
godt i gang med at gennemfBre en opde-
ling i produktion, transmission og distri-
bution. PA flere omrider er man giet
lengere, end elloven kreever, fordi
beslutningstageme inden for den jysk-
fynske elforsyning har fOlt det vigtigt at
vrere pA forkant med den lgbende pro-
ces. De seks kraftvaerker er godt i gang
med at udskille 150 og 60 kV-nettene i
seerlige selskaber og ophreve leverings-
og aftageforpligtelser.
Man har sAledes beredt sig pA at kunne
leve op til de krav, der ventes at blive
formuleret i den nye energiforsynings-
lov, som formentlig treder i kraft inden
udgangen af 1999.
Det forventes, at lovrevisionen vil
afskaffe det @konomiske,,hvile-i-sig-
selv-princip" i produktions- og handels-
leddet.

Delv is  6bning '1 .  apr i l  1998
EU-Kommissionens direktiv om elmar-
kedet blev endeligt vedtaget den 19.
februar 1997. Medlemslandene. har fra
denne dato n@jagtig to 6r til at fA direk-
tivet implementeret i lovgivningen.
Den nye danske ellov tridte i kraft den
1. januar 1998. Den tager hBjde for en
del af markedsd i rektivet.
Inden for den jysk-fynske elforsyning
blev der il4bet af efter6ret enished om

at gennemf@re en delvis markedsibning
den 1. april 1998. Abningen er kun del-
vis, fordi de ngdvendige verkt@jer til
den omfattende indsamling og bearbejd-
ning af data fra markedet f@rst kommer
pi plads i 1999.
Af samme grund er det overladt til
Elsam alene at sgrge for den n@dvendi-
ge balance- og reguleringskraft til elsy-
stemet i det f@rste 6r.

Det jysk-fynske elmarked inte-
greres i det nordiske elmarked
Det ventes, at Jylland-Fyn hurtigt bliver
en integreret del af det nordiske elmar-
ked. Den norsk-svenske elbors, Nord
Pool, ibnede siledes kontor i Odense i
februar 1998 i formodning om, at jysk-
fynske akt6rer vil kunne handle direkte
pi borsen i forAret 1999.
Udenlandske elselskaber er godt i gang
med at fors@ge at skaffe sig kunder
blandt distributionsselskabeme og de
store industrivirksomheder. Elsam-
gruppen vil i videst muligt omfang for-
s@ge at fastholde kundeme.
I Tyskland, som traditionelt har hpje
elpriser, 6bnes markedet ogsi gradvist.
Elsam ibnede eget kontor i Diisseldorf i
januar 1998.

Ny prisdannelse pA gas
I slutningen af 1991 vedtog man i EU
ogsi et markedsdirektiv for naturgas. De
store elproducenter, samlet i Elsam-
gruppen og i Elkrafrsamarbejdet, vil
derigennem fi markedsadgang.
Elektricitet produceret pd naturgas er
ikke konkunencedygtig pA eksportmar-
kedet i dag. Men markeds6bningen
giver hib om, at der opstir en ny pris-
dannelse, som vil g\re det
attraktivt ogsA at bruge
naturgas pi de store
kraftvrerksblokke.





Behov for et
Storebeltskabel

Udviklingen af et
elmarked er meget

afhengigt af sterke,
Abne forbindelser til nabo-

omr6derne. Det er baggrunden
for, at Elsam har opfordret milj@- og
energiministeren til snarest muligt at
siptte gang i planerne om at etablere en
fast elforbindelse mellem Ost- og Vest-

danmark. Elkraft og Elsam har for flere

6r siden truffet principbeslutning om
byggeriet. Under de davaerende mar-
kedsforhold var der intet @konomisk
grundlag for at gennemfBre projektet. I

dag vil Storebreltskablet udgore en
naturlig del af den nordeuropreiske
infrastruktur med helt afgprende betyd-

ning for den danske markedsflbning.
Forbindelsen vil ogsi g@re det muligt at
lave en fysisk ligelig fordeling af den
prioriterede produktion fra miljpvenlige
produktionsanleg mellem alle danske
elforbrugere. I gjeblikket mA elforbru-
geme i Jylland og pfl Fyn aftage en bety-
delig stgne mrengde af den dyre priori-

terede str@m end elforbrugeme @st fbr

Storebrelt.

Handel med COz-kvoter

Pi klima-topm@det i Japan i december
1997 pAtog EU-landene sig al gennem-

f@re en CO2-reduktion pfl otte procent

inden flr 2010 (i forhold til 1990). Der er
endnu ikke taget stilling til, hvordan
reduktionen skal fordeles mellem de
enkelte EU-lande, men den danske

andel vil formentlig svare til en reduk-

tion pfl ca. 20 procent af den hjemlige
C02-udledning.
Kyoto-protokollen g@r det muligt at fE
godskrevet CO2-reduktioner, som opnis
ved en indsats i andre lande (Joint

Implementation), ligesom den Abner for

handel med CO2-kvoter. De nermere
regler for kvotehandel skal fastlagges
pA en partskonference i Buenos Aires i
november 1998.
Elsam er tilfreds med de nye mulighe-

der. Ud fra @nsket om at fA mest muligt

miljO for pengene vil det vaere realistisk
for Elsam at tage del i gode CO2-reduk-
tionsprojekter i udlandet. Omscttelige
CO2-kvoter vil samtidig g@re det muligt
for Elsam-gruppen at udnytte sine
moderne, hpjeffektive blokanleg til
eksportformil. Hvis Elsam ikke har til-
strrekkelig med CO2-kvoter, vil der i
givet fald kunne kpbes tilladelser til
yderligere udledning pi markedsmaes-
sige vilkflr.

Ny biomasse-redegorelse
Elsams biomasse-handlingsplan lgb af
sporet, da energimyndighedeme i marts
1997 afviste Elsams pnske om at bygge
et demonstrationsanlreg for udvikling af
CFB-teknik (cirkulerende fluid bed) i
A.rhus. Det decentrale kraftvarmevark

skulle anvende en blanding af kul og
biomasse. Det ville fA betydeligt bedre
milj@tal - ogsA nAr det gelder CO2 - end
et tilsvarende naturgasfyret anlreg.
Afslaget blev begrundet med, at der
hverken var brug for elektriciteten eller
varmen fra udviklingsprojektet.
Men anlegget skulle bruge 320.000 ton
biomasse om 6ret svarende til nresten
halvdelen af den biomasse, som politi-

keme har pAlagt Elsam at bruge fra 6r
2000. Elsam @nsker at vurdere resulta-
teme af fors@g med tilsatsfyring hos
Midtkraft og driftserfaringeme fra den
nye biomassekedel pA Spnderjyllands
Hpjsprendingsverk, fOr der kan traeffes
beslutning om nye anlaegsprojekter.
Elsam meddelte derfor Energistyrelsen,
at det ikke ville vare muligt at'opfylde .*

biomassekravet inden for tidsfristen.

Elsam, Elkraft og Energistyrelsen har
siden i frellesskab vurderet sp@rgsmilet.
Der er i den forbindelse rejst tvivl om,
hvorvidt der findes de maengder biomas-
se, som er forudsat i biomasseplanen.
Elsam har beregnet, at det vil koste de
jysk-fynske elforbrugere en halv mil-
liard kroner ekstra om aret at anvende
de ca. 800.000 ton biomasse, som er
Elsams del af pilagget om biomassen.
Desuden kommer statskassen til at yde

en kvaft milliard kroner i COr-tilskud
om 6ret.

Havmol leparker
Elsam ans@gte i april 1991 om tilladelse
til at gennemf@re forprojekter omf-atten-
de havbunds- og miljOforhold samt

teknik og @konomi vedr@rende havpla-
cerede vindmplleparker ved Horns Rev
vest for Esbjerg og i et omrAde syd for
Las@. Senere pfl Aret bebudede rniljp-
og energiminister Svend Auken, at han
ville pfllregge Elsam at bygge to havpla-
cerede vindmplleparker pi i alt ca. 300
MW. Der er tale om udviklingsprojek-
ter, som skal bygges i perioden frem til
2005. Det er hensigten pi landsplan, at
de to parker, samt m@lleparker i @stdan-
mark, senere skal udvides til i alt 4.000
MW inden hr 2030 bl.a. under med-
virken af private investorer.
Elsam har accepteret at gennemfBre de
to af projekteme, idet der er skabt for-
n@den garanti for flnansiering. Ministe-
rens bebudede pAbud blev for Vestdan-
marks vedkommende afleveret til Elsam
og Eltra i faellesskab medio februar
1998.

Ledninger fors inkes
For at have en velfungerende elforsy-
ning er det vigtigt at have et udbygget
hPjspandingsnet. Det grelder ikke
mindst i fbrhold til pilagte opgaver som
f.eks. etableringen af havmplleparker.
Elsam ser derfor med bekymring pi, at
renovering og udbygning af hpjspien-
dingsnettet bliver udsat for stadig st6ne
forsinkelser. Ledningen mellem Nord-
jyllandsvarket og Trige er nu syv Ar
efter planen og vil tidligst kunne tages i
brug i Ar 2002. Ombygningen af 400
kV-ledningen mellem Kassg og Vejen
er tre ir forsinket og vil tidligst vicre
fardig i hr 2001. Endelig er den nye 400
kV-ledning mellem Vejen og Esbjerg
forelpbig et ir efter planen.

Ledningen for-ventes tid-
ligst at vrere i drifi i 6r
2000.

Elsams bestyrelse
april 1998



Aret
der gik

U dviklingsminister Poul Nie lson (th)

,,nykker pd musen" til SV
P ro duktions ny e natur g asfy re de kr aft -

varmeenhed ovet-vdget af direktlr

Erik Folkersen (n) og bestyrelsesfor-

nmnd Ejner B. Sc'hmidt.

30. apri l :

29. mai:

1 .  j u l i :

27. juli:

17. september:

10. oktober:

27. november:

18, december:

13. november: Stiftelse af I/S Eltra pA Trinity.

1 4. november: SBnderjyllands Hpjspandingsvrerk fejrer 75-irs jubileum.

23. december: Ministeren udsteder bevillins til Eltra.

29. december: IRP 97 tintegreret ressourceplanlagningtafleveres ti l  ministeren.

28. januar: Forretningsudvalgene for Elsam og ELFOR

enes om ,,fre1lesaftalen", som senere danner

rammen for delingen af Elsam.

11. marts: Energistyrelsen atviser Elsams anspgning om at

bygge biomasseanlag i Arhus.

11. marts: Prinsesse Benedikte og Prins Richard indvier r@ggas-

rensningsanlaegget pe Enstedvrerkets blok 3 under S@nder-
jyllands HBjspeendingsvrerk.

Elsam s@ger om tilladelse til forprojektet vedr@rende havmplle-
parker ved Homs Rev og Laes6.

Orienteringsmode i Arhus.

o

Havmpllehandlingsplan afleveres til milj@- og energiministeren.

SV Produktions naturgasfyrede blok 3 f@rste gang pi nettet.

Bestyrelsen gennemfgrer l. behandling af forslag til vedtagts-

rendring.

Elkraft og Elsam holder biomasse-orienteringsmpde pi

Christiansborg.

Indvielse af SV Produktions blok 3.

Bestyrelsen ansretter Poul Sachmann som administrerende

direktgr i Elsam med virkning fra den l. januar 1998.

Han aflOser Georg Styrbro, som samme dag tiltrader som

administrerende direktOr for Eltra.

E I sams admini stre rende dire kt4 r

Poul Sachmann.



2,8 MW
15,6  MW
3,0 MW
+,tz vtw
9,4 MW

16,2 MW
6,0 IVW
3,0 MW
4,3 MW
3,7 ,MW

68,2 MW

1997 forl6b drifts-
messigt ualminde-

ligt stille og roligt.
Der var ingen niev-

nevrerdige problemer
med hverken produktions-

anlcg eller net. Stprste kvarlers-
belasrning faldt med 13 MW ril 3.581
MW (-0,4 procent). Det samlede elfor-
brug faldt til 20.411 GWh (-1,4 pro-
cent).
Decentrale kraftvarmeverker og vind-
kraft drkkede 35 procent af forbruget.
Resten blev klaret af de centrale kraft-
varker og imporl.

Samarbejdet  med udlandet
Den samlede eksporl til nabolandene
blev pi 6.333 GWh - og den samlede
imporl var 2.032 GWh - svarende til
en nettoudveksling pfl 4.301 GWh,
inklusive Spnderjyllands Hgjspen-
dingsvarks udveksling med Flensborg.
Mild vinter og megen nedb@r i Norge
og Sverige medfprte lavere
priser end i 1996. Totalt set
var der et ret hojt aktivi-
tetsniveau pfl de seks
centrale kraftvierker.

Kapacitet i decentrale anlag (storre end
(Kun anleg, som indger i Elsams afregning,
i oversigten)

Kraftvarksejet
"  1 2 , 2

18e
40t2
34,2
' l )  / .

40i
157,7

Sverige

126 GWh

2.582 GWh

Stille og roligt driftsAr
Ny decentral effekt
Elverkerne indgik i 1997
folgende nye anleg

FallinggArd
Svendborg KW
Knud Jepsen A,iS
Midtjysk Farveri
Ribe Fjernvarme
Cheminova
Fredericia Bryggeri
Vamdrup Fjernvarme
Danfoss KW
Augustenborg KW
I alt

lnteressent
Fynsvarket
Midtkraft
Nordjyllandsvarket
SV Produktion
Sdj. Hojspendingsvark
Vestkraft
I alt

I 
Norse

I, ru, n*n
12.421 GWh

aftaler om at aftage produktionen fra

2MW
er medtaget

lkke-kraftvarkseje!
123P
230,5
174,7
93,5

154,0
913,5

Tyskland I I alt
(eksk!. PE's andel af I
EV 3 og Flensborg) 

|
i

79 GWh 11.987 GWh
i' 1 .161 GWh 16.164 GWh





Ny effekt
SV Produktions

nye naturgasfyrede
blok p6 408 MW gik

i kommerciel drift den
1. oktober 1997.

Enstedvarkets blok 3 pA Spnder-
jyllands Hpjspandingsvank fik i lgt:rut
af 6ret ombygget turbinen, s6 den yder

ekstra22 MW (i alt 676 MW).
Idriftsattelsen af den nye biomasseke-
del pA Sgnderjyllands H@jspandings-
vrerk blev p8begyndt i efterLret 1991.
Dampen producerer 40 MW el pi

EV3's dampturbine-
I Klim Fjordholme installerede Nordjyl-
landsvaerket yderligere 22 vndmgller ir
600 kw (13,2 MW).

Anleg i reserve
De eldre 250 Mw-anleg pl de seks
haftvrerker blev overfort fil en form for
reservestatus, dvs. reduceret beman-
ding. To af anlaggene overfpres i 1998
til egentlig reservestatus, og det samme
sker for yderligere to i 1999. Studstrup-
verkets oliefyrede blok2 har siden 1.
juh 1997 veret i reserve.

Skrotninger ' '

Det blev besluttet at skrotte SV Produk-
tions kulfyrede blok 1 og Midtkrafts
kulfyrede blok 1 pfl Srudstrupvarket pr..
1. april 1998.

.
Udviklingsplan
I efterflret 1998 tages en
ny kulfyret laafwar-
meblok (415 MW) i
brug p5 Nordjyl-
landsvarket.
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Kulmarkedet
| 1997 uclgjordc

Elsams kultorbrug
ca. 6,6 mio. ton rnocl

8.6 mio.  ton i  1996.
Rcduktionen i kulforbru-

gct skylcles Ogel dcccntral elpro-
duktion. rninclre ekspoll. og at en del af
kullene el blevet erstattet afnaturgas og
Dlomassc.
Spotprisernc pi kul begyndte at falde i
andet kvartal. Den faldende tendens
fofisattc rcslen ll irct. I fjcrde kvartal.
da 1998 kontrakterne skulle tbrhandles
pfl plads. lfl spotprisente pi 6rets laveste
niveau, sir 1998 kontrakterne blev incl-
g ic t  t i l  src l r le le:  err r rs l i le  pr iser .
La-eerbeholdningen. der vaf lan-qt nede
ved irets begynclelse. skulle genetable-

res i lobet af flalste halvir. De allerede
planlagte leveringcr blev suppleret rned
en rckke spotlaster. Eleksporten var
moderat, sA iagerbeholdningen voksede
indtil udgangen af oktobeq hvor clen
toppede. Som lglge afhpjere elpriser pir
eksportnrarkedeme og lavere kulpriser
blev det igen rentabelt at eksporlere.
Eksporterr ogecle kulfbrbrr"rget, si ved
ir-ets udgang var lagerbeholdningen til-
bage pi et lbrnuftigt niveau.
Elsam befindcr sig i en fase, hvor elpro-
duktion og isler' kulforbrug varierer
meget og clerfbr er vanskeligt at fbrucl-
bercgne. For at opni stgrre fleksibilitet
pir leverir.rgssidcn er kontraktkobcnc fbr
1998 blevet reduceret til fbrdel fbr spot-
og optionskBb.

,:!irrlir,lflit,

Ku I leverandgirerne'rnrr'rrt!\h!$ir,1
51 ciirfrikrr. der var Elsams
vr'l'irlrdor i 1997, har vrret
rFsle\si\ pi eksportmarkeOet. SyAafri
kancme cr konkurrencemcssigt i en god,
p t t s i l i o t t .

Color t tb i l t  er  vct l  u l  r rdv ik le : r t  t i l  er r  ny
storak{pr pii eksporlrnarkeclet nred et sti-
gencle antal uclbyderc. Lanclel har e'r.r
ornkostningsstruktu r'. cler kan n'r i nclc- on.r
den sydatiikanskc. Colonrbia. cler ossir

ef en af Elsltms h()\ ( 'dl( '\ r| i ln(h)t 'cr'. ! 'r-
begunstiget af lavcrc f r.agtr.ittcr saulureu-
lignet med Syclafi-ika.
I Polen. ciel li-uelcclcs cr en al' Elsants

hoveclleverarrdr,trer. cl cle indcnIanclske
kulpriser steget krafi igt. nlens eksport-
priserne er lalclet. Bcslutnir.rgcr.r orn at
hrve priscme skylcles, at statens sLrbsi-
dier t i l  clen ornkostr.ringstunec kulpro-
duktion hur vrret l irr stolc. Pli eksport-
markedct har polakker-nc v&rct nodt til
at f6lge uclvikIin-gen i vcrclensntarkecls-
prisen. Hvis eksporlpriscn ikke snalt sti-
ger. kan Polcns lolle som kulcksporlpr
viere trLlet. Lanst stljrstedelen af clcn
polske kLrlprocluktion -tir til hjcnrme-
markedet.

Naturgas
SV Produktions nye natur,uasfyre clc
blok blev sat i drift i  1991. Indkprings-
perioclen begynclte i fbrsommeren. os
clen l. oktober overgik kedlen til kom-
mercicl drift. I 1997 blev cler anvendt
knap 100 mio. kubikmetcr naturgas pli
kecllen. hvor cler flernover tbrventcs at
blive anvenclt ca. 350 rnio. kubikmeter
i r r ' l ie t . I t

r l
ct

t ;
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ttr
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NAr
Spnderjyl
vrerk

m om dagen.
' g@res forskellige tiltag for at
minimere generne ved

halmtransporterne. Halm-
lressene overdrekkes med
net, og al halmen tilf/res
sydfra uden om Aaben-
raa. For at undge fiafik-
gener tillades ikke, ,
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Priser i spotmarkedet
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Nordisk energibalance
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Lavere
eksport

r alligevel
hoit

aktivitets-
nrveau

Markedet  i
1997

Elsams nettoeksport
i 1991 blev pA 4,3

TWh mod 7,8 TWh i
1996, hvor der var ekstremt

tgrt i Norge og Sverige. I 1991
var vejret mere normalt, og priseme lfl
betydeligt lavere end | 1996.
Det nordiske elmarked er karakteriseret
ved store udsving i priseme. Inden for
de sidste flr har de bevreget sig mellem
ganske fh 6re op til mere end 30
grelkWh. Arsagen til disse store prisfor-
skelle skal s@ges i fysiske forhold, idet
ca. halvdelen af forbruget dekkes med
vandkraft.
De meget hgje priser ses, nflr vandstan-
den i magasineme er lave, og der opstflr
frygt for en mangelsituation. De meget
lave priser opst6r derimod, nir vand-
standen er sfl hBj, at der er risiko for, at
vandet l6ber over og dermed spildes.
Selv om der er sket et fald i nettoeks-
porten, blev 1991 det nrestbedste eks-
portir nogensinde. I de kommende 6r
ventes der en nettoeksport fra det jysk-

fynske system. Udbygningen af den
decentrale produktion har skabt en over-
kapacitet, der skal udnyttes til eksport-
formAl. Elsam har derfor @get indsatsen
i Norden og i Tyskland.

Markedet 6bnes
Det jysk-fynske elmarked flbnes delvist
den 1. april 1998. Distributionsselska-
ber uanset st/rrelse og industrier med et
forbrug pi over 100 GWh vil fra denne i
dato have mulighed for at kpbe el i
udlandet. Det forventes, at det jysk-

fynske omride herefter bliver en in-
tegreret del af det nordiske elmarked.
Udenlandske elselskaber vil hurtigt for-
s@ge at sikre sig kunder i omrAdet.
Elsam og kraftvarkerne vil tilbyde
distributionsselskaber, der @nsker at
kpbe i udlandet, leverancer pfl markeds-
mressige vilkAr. Det er imidlertid en
naturlig udvikling, at man med fri kon-
kurrence ikke har 100 procent af sit
hjemmemarked.
I takt med at udenlandske selskaber
erobrer markedsandele i det jysk-fynske

omride, vil Elsam gge salget pfl andre
markeder. Der er gode muligheder i
Norden, fordi dette marked er ibnet og
srcrdeles velfungerende. Det tyske
marked blev 6bnet 29. apil1998.

Elsams betydeligste
konkurrenter
De st@rste selskaber i Sverige er Vatten-
fall, Sydkraft og Gullsping. Vattenfall er
ejet af den svenske stat, men optrader
kommercielt som de pvrige selskaber.
Sydkraft har to store dominerende uden-
landske ejere, tyske PreussenElektra og
norske Statkraft. Gullsping er ejet afdet
finske statsselskab IVO.
I Norge er Statkraft det dominerende
selskab. Flere selskaber er dog meget
aktive pfl markedet.
I Tyskland forbereder de store selskaber
sig pi den kommende konkur-
rence. De tyske elpriser
ligger betydeligt over
de nordiske, og der
mA forudses pris-

sankninger, nir
markedet 6bner.
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Systemet
Forbrug:
lomrAdet
heraf pA miljoanleg
Stigning

Produktion:
primarverker

dec.prod. inkl .  RK')
vindmolleproduktion

Nettoimport:
fra Norge
fra Sverige
fra Tyskland
SH modt. lra FK'l

Modtaget fra RK

Transit:
fra Sverige til PE')
fra EV3o)t i l  PE

Effektinstallation:
Primervark
Nodstartanleg
RK
Vand kr. kraftv e rksejed e
Vand kr. i kke- kraftv. ej ede
Dec. anlag > 2MW.
Kraftsvarkejede
D e c . a n l e g > 2 M W
lkke-kraftverksejede
Dec. anlag < 2MW.
lkke-kraftverksejede
Vindmsller private
Vindmsller kraftv.ej.

GWh
GWh
%

GWh
GWh
GWh
GWh

GWh
GWh
GWh
GWh
GWh

GWh

GWh
GWh
GWh

MW
MW
MW
MW
MW

MW

MW

MW
MW
MW

Fejlstatistik for nettet:
Afbrudte MWh fra fejl pA
- transmissionsnettet MWh
- 60 kV-nettet MWh

1997

20.477
1 8 1

-  1 , 4

24.778
17.620
5.642
1  . 5 1 6

- 4.301
- 639

- 2.456
- 1.O82

-  1 2 4

32

1.778

1.778

4.311
25
44

600

1 5 8

914

2 1 7
745
125

1
9'1

Elstatistik Jylland - Fyn

1996

20.761
1 7 4
4,1

28.729
22.805
4.970

954

- 7.968
- 4.680
- 2.520

- 642
- 126

42

1.863

1.863

3.909
25
44

600

1 5 9

844

1 8 8
491
1 1 1

49
82

1) RK - Randers Kommunale Verker, 2) FK - Flensborg Kraftvarmevark, 3) PE - Preussen Elektra, 4) EV3 - Enstedvarkets blok 3.

1 5 5
" T

622

19.949
1 1 0
1 , 9

18.690
14.401
3 . 4 1 7

872

1.259
oco

1.192
1 a 1-  I I  I

-  1 5 1

35

3.422
1 .103
2.319

4.047
25
44

1 6 3
362
1 0 1

1995

58
1 2 7

1994

19.569
1 3 3
1 , 4

20.523
17.415
2.265

843

- 954
-  1176

380
- 2 4

- 134

.tu

3.281
1 . 2 1 7
2.064

4.581
47
44

1 4 2

378

130
330
69

19.295
1 1 5
'1 ,6

16.975
14.662
1.546

767

2.320
1.955
1.682

-1  .180
- 137

38

3 . 1 3 6
478

2.158

4.581
47
44

1993

164

99
3 1 0
57

140



Regnskab
for er6t 1997

Regnskabet viser

det samlede resul-

tat for jysk-fynske

kraftvrerkers aktivi-

teter, herunder produk-

t ion.  t ransmiss ion og

systemakt iviteter.

Nettoresultatet i 1991 viser et under-

skud pi 366 mio. kr. Det er 230 mio. kr.

dArligere end det budget, som lfl til
grund for prisszetningen for 1997. Net-

toresultatet for 1991 giver sammen med

tidligere flrs resultater et samlet under-

skud pA 232 mio.kr.

Forvrerringen i forhold til budgettet

skyldes flere ting. Priseme for el-eks-

porten blev noget lavere end budgette-

ret, hvilket resulterede i et lavere

drekningsbidrag, og samtidig steg

brandselsomkostningeme, fordi USD-

kursen blev hpjere end budgetteret.
Elsam har tilbagefprt henlaggelser pfl

310 mio. kr. pi grund af udskydelse af

de investeringer, der ligger til grund for

fastlrggelsen af afskrivninger og hen-

laeggelser.
Under posten afskrivninger og hen-

laggelser er der udgiftsf4rt 620 mio. kr.

pA den aftale om udveksling affastkraft

med Norge, som Elsam indgik med

Statkraft i 1995.

Prisfastsettelse
I henhold til kalkulationsregleme for

elforsyningen skal prisfastsettelse over-

for distributionsselskabeme ske sflledes.

at resultatet sammenlagt med tidligere

i flrs resultater skal ligge omkring nul.

Som det fremgir af figuren, har priseme

i en Arrrekke ligget under omkostninger-

ne. I 1996 li priseme lidt over omkost-

ningeme for derefter at ligge under i

1991.
Pr. 1. januar 199'7 satte

Midtk-raft og Nord-
jyllandsvrerket el-
prisen ned med

knap 1 OrelkWh.

Omkostninger og pris



Finansiering

Pol i t ik  for  f inans-

aktiviteter
Den overordnede poli-

tik for finansaktiviteter-

ne et at der disponeres

forsigtigt og med et langere

sigte for @je. LAne- og placerings-

behov kendes normalt i god tid og kan

derJbr forberedes grundigt.

Der tages ikke spekulative positioner,

der for@ger de allerede bestAende kom-

mercielle risici.
Lineoptagelser tilrettelagges ud fra en

langsigtet vurdering af den fremtidige

rente- og valutakursudvikling med hen-

blik pfl at opn6 de lavest mulige finan-

sieringsomkostninger.
Placering af overskudslikviditeten fore-

tages normalt som en blanding af bank-

indskud og obligationskgb for at opni

den bedst mulige forrentning under hen-

syntagen til kredit- og renterisiko.

Elsam har en flrlig valutaomsretning pi

ca. 2 mia. DKK, hvoraf den st@rste ved-

rorer USD til kob af brrendsel.

LAn
Elsams totale lAneporlefBlje blev i 1997

forrentet med6,2a/o. Den hBjere forent-

ning i forhold til 6ret f6r skyldes et urea-

liseret valutakurstab pi 33 mio. kr. som

fglge af en styrkelse af CHF.

Det lave rente- og inflationsniveau har

vreret positivt for de variabelt- og

indeksfinansierede lfln. Ultimo 1997

udgjorde disse l6n hhv. 30,9 procent og

32,6 procent af lflneportefoljen. 81 pro-

cent af portefpljen var ved Arets udgang

flnansieret i DKK, mens 15 procent var

linansieret i CHF og 4 procent i DEM.

Der er i 1997 optaget tre nye lAn pi i alt

507,3 mio. kr. Disse lin blev optaget

som 4 procent obligationslAn, men blev

ved optagelsen omlagt til variabelt for-

rentede lin. Lineportefpljen var ultimo

1997 ph 3.669 mio. kr. mod 3.182 mio.

kr. ultimo 1996.
Elsam indgir swap-forretninger pi line-

portef6ljen for l6bende at sikre en opti-

mal sammenseetning. Ved 6rets udgang

udgjorde markedsverdien af disse swap

netto en vardi pi 214,5 mio. kr. i

Elsams fav@r.

Overskudsl ikv id i te t
Den samlede overskudslikviditet blev i

1997 forrentet med 4,6 procent inkl. en

kursgevinst pi 2,5 mio. kr.

Likviditeten har gennem 1997 primaert

vreret placeret i korte statspapirer, real-

kreditobligationer med en h0j kupon-

rente eller anbragt pA pengemarkedet.

Denne lidt defensive stra-

tegi er et udslag af

Elsams forsigtige
inves te r i ngs -

strategi, hvor
kursr is ikoen

Onskes mini-

meret.

Udvikling i langfristede lAn
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Sammensatning af elpris for husholdni ngsforbruger
(budgetteret for 1998)

Produktionsomkostnin ger
- Kraftvrerksproduktion 607o 523 grekWh
- Prioriteret produktion 4}o/o 6 35 grelkWlr
- Produktionsomkostninger i alt
Net-omkostninger

Distributionsselskabernes gennemsnitspriser

Skatter og afgifter
- El-afsift 46,0

0,6
10,0
0,9

) 1  1

E416

r3sA

Bidrag til Elsparefonden

Regnskabspraksis:
Hovedpr inc ipper

Det t'eelles regnskab

er et sammendrag af
Elsams og de seks jysk-

fynske kraftverkers regnska-

ber.
Regnskabet er et samlet regnskab fbr el-
og varmeproduktion, idet vannens ind-

t&gter og omkostninger dog vises

sierskilt.
Arsregnskaberne aflrgges efler,,Lov
om elfbrsyning" nr. 54 af 25. februar
1976 sarnt efter Handelsministeriets

bekendtgprelse nr. 625 af 15. december
1,911 on,,RegnskabsfBring og budget-
tering for elforsyningsvirksomheder".
Indtregter og udgifter er periodiserede,

sA de fplger regnskabsflret.

Brendsel  og udveksl ing
A,rets forbrug af brrendsel inclregnes til
gennemsnitsprisen for det brrendsel, der
er tilfort i regnskabsiret. Hvis tilfprsler-
ne af braendsel er mindre end 6rets
brrendselsforbrug, indregnes forskellen
til lagerets gennemsnitsverdi.

I brrcndselsomkostningerne indgAr
omkostninger ved drift af Elsams kul-

skibe. Svind i brrendselslagre indregnes
i forbruget, nAr det konstateres ved en
lageropg@relse.

Afskr ivn inger  og henleggelser
Afskrivninger og henlag-eelser indreg-
nes i henhold til Handelsmir.risteriets

bekendtsorelse nr. 108 af 23. marts

Henlaggelser pfl nyanlaeg kan pibegyn-

des fem ar for idriftsettelse rned indtil
20 procent af den budgetterede anlags-
sum. Her.rlaggelser kan i alt rnaksimalt

udg@re 75 procent af anlaegs-
summen. Forskellen

mellem anlaegssum

og foretagne hen-
laeggelser afskri-
ves linerert over
15 6r.

I ) Disn'ibutionssel skabernes g,ennem-
snitspriser ved salg til forbrugere
test for storebelt nted et drsjorbrug
pd 4.000 kWh

< ' 7 / 1 1

901
599

1  a  A a

1.512
2.012

266
1.460
1.668

28
601

-4

7.608
-366
-91

457
0

19.607
4.111

34.865

1996
5.834
1.162

601
8.rsi

2.154
1.661

347
1.483
1.633

9
606
-14

7.885
. ) I L

-r63
-r49

0

19.693
7.841

38.153

0relkWh
l3 ,8
14,0
21,8
23,0
50,8D

- CO2-afgift
- Saerlig svovlafgift

Moms

Skatter og afgifter i alt
Samlet elpris

Elsam fallesregnskab
Resultatopgorelse

(ikke revideret)
i mio. kr. for'1997

Indtegter
Elsalg, interessenter
Elsalg, udland
Salg til fjernvarme

Udgifter
Brandsel
Decentrale anlag og vindmgller
Kpb af energi, udlandet
Drift, vedligeholdelse og administration
Afskrivninger og henleggelser
Finansieringsomkostninger
Fjemvarmeudgifter
Ekstraordinare posler

Nettoresultat
- overfgrt til egenkapital
+ overfprl til akkumuleret overdrekning
Resultat
Nogle hovedtal
Elsalg i GWh, interessenter
Elsalg i GWh, udland (netto)
Fjemvarmesalg i TJ



Anlagsinvesteringer
Forpgelse af
brrendselslager
Driftsunderskud

Inden for rammer-
ne af bekendt-

g@relsen tilstrrbes
en h0j selvfinansie-

ring samt en udjevning
al '  omkostn ingerne over

irene med henblik pi en irevn
prispflvirkning.

Finansier ing
I henhold til ,,Kalkulationsregler for
elforsyningsvirksomheder" kan kurstab
og kursgevinster f6rst indregnes, nir de

er konstateret.
Indregning kan siledes ske i det Ar, hvor

tab eller gevinst konstateres eller forde-
les over de efterfplgende Ar.

Varmeafregning
Fordelingen af omkostnir.rgeme mellem

el og vanne er foretaget pfl grundlag af

de aftaler. hvefi enkelt kraftvrerkssel-

skab har med fjemvarmeforsyningeme.

Resultatopgorelse

Debitoraendringer og rationaliseringsge-
vinster kan indregnes i egenkapitalen.
Det tilstraebes at fastsette el- og varme-
priserne, si regnskabet hverken udviser
overskud eller underskud. Konstaterede

over-/underskud ud over debitorrendrin-
ger og rationaliseringsgevinster indgir i
prisfastseettelserne for det fplgende 6r.

Vardiansettelse
I balanceposten ,,Anlregsvrerdi til kost-
pris" indgir sivel frerdige anleg som
anlreg under bygning.
Brendselsbeholdningerne er optaget til
cif-pris efter LlFO-princippet (Last In -

First Out), idet der anvendes irlige gen-

nemsnitspriser.
Overstiger brendselstilfgrsleme flrets
forbrug af brendsel, tillagges forskel-
len lageret til gennemsnitsprisen for

6rets tilforsler. Hvis tilfors-
lerne af brendsel er
mindre end 6rets
brrndsel sforbrug,
udtages forskellen
af lageret til dettes
gennemsnitspris.

1.863
5.348

155
221

4.834
12.421

Finansieringsanalyse for 1997
Fremskaffelse af

bgenilnanslenng

Forggelse af ekstern

gald, netto

Forbrug af likviditet

2.477

likviditet
mio, kr.

r.916
mio. kr.

1.886

225
366

2.417

501

mio. kr.
1.333

64
169
320

1886

I

I
I

Balance
i  mio.  kr .  pr .  31.  december 1997

Anlaegsvrrdi t il kostpris
Akkumulerede afskrivninger
Materielle anlegsaktiver
Brendselslagre

@v i'ge omsetningsaktiver
Aktiver i alt

Egenkapital
Henlaggelser til kommende anlreg
Ikke realiseret kursgevinst
Akkumuleret overdaekning
Ekstem grld

Passiver i alt

32.225
-26.381

5.838
r.2s3
4 . U l f

1 1 . 1 0 7

1.911
4.105

107
-z)z

5.156
l  1 .107

Ultimo
r996

30.392
-23.866

6.526
r.029
4.866

12.421

Anlegsinvesteringer i 1 997

Konventionelle anleg
Decentrale anlag og vindmgller
Miljganlag
Fordelingsanleg mv.



US Elsam
regnskab

1997

l /S Elsam regn-
skabskommentarer
1997

l /S Elsam
Elsam er et interessentskab, der

ejes af de seks jysk-fynske krafr
vrerksselskaber.
Elsam ledes af en bestyrelse, der bestAr
af de seks interessenters formrnd os
nestformrend.
Samarbejdet mellem de seks interessen-
ter foregir i en rrekke permanente

udvalg, hvor Elsam er sekretariat for
udvalgsarbejdet.
Elsam udf@rer en rakke praktiske opga-
ver for de seks interessenter:
I koordinerer den daglige drift pi vrer-

keme, sflledes at det samlede produk-

tionsapparat udnyttes bedst muligt
O forestir planlregning, anlag, drift og
overv6gning af det overordnede h6j-
spandingsnet og i den forbindelse ogsfl
udveksling af elektricitet med nabolan-
dene

a koordinerer og planlregger udbyg-
ning af prod uktionskapaciteten
O formidler finansiering af alle st@rre
anlregsarbejder
O indkober brrndsel til alle verker
I l@ser en rrekke forsknings- og udvik-
lingsopgaver for samarbejdet, herunder
ogsfl opgaver vedrgrende distributions-
forhold.
Som forberedelse til udskillelsen af

' 
Eltrapr. 1. januar 1998 har Elsam i 1997
organisatorisk vaeret opdelt i Elsam

System, Elsam Produktion og Elsam 1'
Fellesfunktioner. Pfl grund af opdelin-
gen er regnskabstallene for 1996 og
1997 ikke fuldt sammenlignelige.

Elsam System
Omkostningeme i Elsam System er af
samme st@relsesordenfor 1997 som for
de tilsvarende omrider i 1996, nflr der
ses bort fra afskrivninger og henlreggel-
ser.
I 1996 blev 59 mio. kr. i afskrivninger
og henlaggelser tilbagef6rt, og i 1997
fgrtes yderligere 138 mio. kr. tilbage.
Tilbagefprsleme er begrundet i udsky-
delse af de investeringer, der ligger til
grund for fastleggelsen af afskrivninger
og henlreggelser samt i en forberedelse
til opdelingen af virksomheden.

Elsam Produkt ion

Omkostningeme i Elsam Produktion er
n&sten fordoblet fra 1996 til1991.
Brrendselsindkgbet er knap 400 mio. kr.
h6jere i 1997 endi 1996. Dette skyldes
dels en hpjere USD-kurs og dels, at der
i 1991 er indkobt brrendsel til en lager-
opbygning.
1991 var eksportmressigt mere normalt
end rekordiret 1996, hvor der var en
ekstraordinar stor omsatnins i handlen
med udlandet.

Elsam Fal lesfunkt ioner

Under fallesfunktioneme indgir finan-
siering. Renteudgifter og renteindtegter
er fortsat preget af det lave renteniveau
og af, at likviditeten har varet
god gennem hele iret.
BelOb i regnskab og
noter er angivet i
enheder pfl 1.000,

hvor intet andet
er anf@rt.



for per ioden 1. januar t i l  31. december 1997
Belgb i

1997
Elsam System
Netsektion

Netomr6det
Forskning og udvikling
Afskrivning og henleggelser

Systemsektion
Systemfunktioner
Forskning og udvikling
Afskrivning af driftssystem

L,lsam System I alt

Elsam Produktion
Produktions funktioner
Brandselsindkob
Eludveksling med udlandet
Opgaver for Direktprudvalget
Forskning og udvikling
Flerflrige el leverancer
Elsam Produktion i alt

Elsam Fallesfunktioner
Fe llesomkostninger
Finansiering
Afskrivning af ejendomme
Elsam Frellesfunktioner i alt

Elsams totale udgifter
Indbetalt af interessenteme
Resultat

Resultatopgorelse

85.112
8.190

-138.305
-44.403

24.216
1.665

599
26.540
-t7.863

28943
2,361.607
-65r.308

27.169
38.596

620.000
z.+zt.ool

Regnskabspraksis
Pi ba,qgrund af den r.rye

ellov blev det besluttet at
gennernfore en ir)tern

opdeling af Elsam i kom-
rnercielle aktiviteter (Elsam

Produktion) og monopol aktiviteter
(Elsam Systern). Regnskab 1997 er der-
for opdelt eller Elsums organisation pr.

1. januar 1997.
Elsam var i 1997 opdelt i System og
Produktion samt en riekke Fiellesfunk-
tioner, der arbejder for begge hoved-
funktioner. System var yderligere opdelt
i Systemsektion og Netsektion pi bag-

grund af behovet fbr at holde egentlige
neton-rkostninger og systemansvarsom-
kostninger adskilt. Fordelingen af sam-
menligr.ringstallene fbr Re-enskab 1996
beror for nogle posters vedkommende
pi skpn. Elsarns totale udgifier indbeta-
les af interessenteme i henhold til de
vedtegtsbesten-rte fbrskrifter, og over-
eller underdrekning udlignes, inden
regnskabet afiluttes. Derfbr er rcsultat-
opg@relsens samlede resultat nul.

Indksb af  energi
Elsam fbretager indkgb og levering af
Elsarn-omridets brzendsel. Ejendorrs-
retten til det indkpbte braendsel overg6r
til interessenteme ved levering pi lager.
Den enkelte interessent ejer en andel af
de samlede brrendselslagre, og disse
andele indgir i interessentemes regn-
skaber. Omkostningeme ved brrendsels-
indkOb samt indtregter og omkostninger
ved eludveksling med udlandet afiegnes
med interessenteme via enerciafresnin-
gen.

F inans ie r i ng
Elsam foretager de for faellesskabet
npdvendige lineoptagelser samt flnan-
siering og l ikviditetsstyring. Under
finansieringsomkostninger vises bide
realiserede og ikke realiserede kursregu-
leringer pi lin og obligationer. Ikke rea-
liserede kursreguleringer er beregnet pi
grundlag af de offrcielle valuta- og obli-
gationskurser primo og ultimo Aret. lkke
realiseret kursgevinst/kurstab pi l6n og
obligationer er i henhold til Ellovens
bestemmelser overf-6r1 til balancen og
resultatfores, nflr de realiseres i forbin-
delse rned tilbagebetaling af lAnene eller
salg/udtrakning af obligationerne.
Indeksregulerede lin er medtaget
ti l  den indeksregulerede

restgield ult imo iret.
Arets indeksregule-
ring er inkluderet i
Arets finansierings-

omkostninger.

69.r81
38.425
2.221

109.833

2.522.977
-2.522.971

1.000 kr.
r9s;6

80.018

-52.916

21.042

20.648

599
21.241
48.289

20.751
r.977.203
-1.4r5.36r

6.541
52.296

620.000
r.261.436

63.895
12.589
2.371

138.861

1.448.586
-1.448.586



T-

Mater ie l le
anlagsakt iver

og deres
f  inansier ing

Elsams afskrivninger

og henleeggelser foreta-
ges i henhold til Handelsmini-

steriets bekendtgprelse nr. 108 af 23.

marts l9ll . Bekendtgorelsen muligg@r

en hBj grad af selvfinansiering, da det er

tilladt at henliegge op til 75 procent af

anskaffelsesprisen. Henlaeggelsespe-

rioden stafter fem 6r f@r og slutter to ir

efter i driftsaettel sesflret.

For 1991 kan flnansieringen af materiel- Sikkerhedsstillelse
le anliegsaktiver opgpres siledes:
Anlagsvrerdi
til kostpris

Igangv:erende
anlagsarbejdeq .
Kostpris for materielle
anlaegs:Lktiver

Akkumulerede
af-skrivninger

Henlaggelser

!!lk9mm9n!9.anlqg
Selvfinansiering

Rest (ikke finansieret
via afskrivninger og
henlaeggelser)

12.818
119.343
496.000
r29.368

1.826.062
2.643.59r
s.323.r12

60.466
60.466
45.820

1996
3.268.428

-2.863.600

404.828
18.124

423.552
r.746.29r

39.81 1
r:786.102
2.209.654

1 / t  a 1 )

s05.999
1.116.000

188.568
t.630.097
3.454.896
5.664.550

60.466
60.466

211996

24.786
129.904
372.686

3.182.443
r.613.360

15.434
360.161

5.231.398
5.664.550

27.964
91.921

165.705
3.669.006
r.r45.417

44.493
237.965

5.096.941
5.323.rr2

Balance
pr.  31.  december 1997

Aktiver
Anlreg til kostpris
Akkumulerede afskrivninger
Anleg
Igangvrerende anlregsarbej der
Materiel le anlagsakt iver

Anlregslin til interessenter

Datterselskaber
l- lnanslel le anlagsaKtrver

Anlegsaktiver
Bunkerolie og forbrugsmateriale

Obligationer
Forudbetalte flerflrige elleverancer

Tilgodehavender
Likvider
Omsatningsaktiver
Aktiver i alt

Passiver
I nteressentskabskapital

Egenkapital
Henlaeggelser til kommende anlag
Ikke realiseret kursgevinst
vedr. datterselskaber
Ikke realiseret kursgevinst

Henhggelser
Langfristede l6n
Interessentmellemvrerender
Mellemregning,
ELSAMPROJEKT og ELFOR
Kreditorer

Gald
Passiver i alt

1991
3.210.461

-2.956.018

314.389
31.508

345.891
2.290.316

43.308
2.333.624
2.619.521

Belsb i 1.000 kr.

3.210.461 99Vo

31 :508

3.301.975 t00Vo

-2.956.078

-4-5.820
-3.001.898 9170

300.077 9Vo

Til sikkerhed tbr lin i Skibskredittbn-
den er udstedt skibspantebreve med pant

i pramme og slzebebide.

Eventua lforpl i gtelser

Der foreligger kontraktlige foryligtelser
i forbindelse med I/S Elsams virke, her-

under om brandselsleverancer. elhand-

ler og Norgeskontrakt. De samlede for-
pligtelser udg@r godt 3 mia. kr. Herud-

over er der indgflet swapaftaler.

ln teressenternes andel
I henhold til interessentskabets overens-
komst heefter interessenteme udadtil
solidarisk for Elsams forpligtelseq mens

de indbyrdes hrefter i forhold til elsalget

til eget omride de seneste 10 flr.

Heftelsen er:
I/S Fynsvzerket

VS Midtkraft
I/S Nordjyllandsvrerket
SV Produktion a.m.b.a.
An/S S0nderjyllands
HBjspendingsvrerk
I/S Vestkraft

Fredericia. den 17. marrs 1998

14,160/o
21,'720/o
16,92c/c
17,3'70/o

10,690/c
19.t40/o

P Sachmann

Adnr. direktor

E Sogaard

Fomrand

Revisionsp6tegn ing
Vi har rcvjderet inregnskabet tbr 1997 tbr l/S Elsarn.

Den udforte revision

Revisionen er udfcifi i overcnsstemmelse med trlmindeligl

anerkendte rcvisionsprincipper og har omfattet de rcvisi

onshandlinger, som vi har elnset 1br n6dvendige.

Revisionen hm ikke givct arl ledning ti l  tbrbehold.

Konk lus ion

Det er vor optattelse, at alrsregnskabet er aflagt i overens-

stemmclse med lovgivningens og overenskomstens krav

til regnskabsafleggelsen, og at det giver et retvisende bil-

lsdc af interessentskabets aktiver og passiver, okonomi-
ske sti l l ing sant resultat.

Fredericia, den 17. mats 1998

Deloitte & Touche

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

' ' . :  "  l : : t " '  : '  ' "  '

Jpryen Meyer Finn Schlebaum

Statsautoriseretrcvisor Statsautonseretrevlsor



30.418
-94.000

Valuta
DKK
DEM
CHF
I alt

Fastforrentede
' r1 A

0,0
I 5 , 1

Var. forrentede
26,9
4,0
0,0

30.9

Indekslin
7 ) 6

0,0
0,0

32,6

I alt
80,9
4,0

15,1
100,0

Noter

LAn fordelt pi valuta og renteformer ultimo 1997 i o/o

Note til resultat-
opgorelsen vedr.

f  inansier ing

Renteudgifter 178.441
Arets

kurstab

Renteindtregter

Eksterne finansierings-
ornkostninger | 14.919

Interne rentemellemvrerender -38.5 I I

Sarnlede fi nansierings-
omkostninger

Regulering af
kursgevinst,/kurstab

Finansiering i alt

76.408

-31.983

38.425

LAn fordelt p6 valuta og rente-

formeL ul t imo 1997

Restgzelden pA Elsams langfiistede lin
pr .  31.  december 1997 er  opgjon t i l

3.669.006.000 kr.
Tabellen viser, hvorledes disse l6n er

fordelt pi valuta og rentefonner ultimo
1997 (i procent).

lkke realiseret kursgevinst
I henhold til Ellovens bestemmelser mi

der i elprisen alene indregnes realiseret

kursgevinst/kurstab.
I Elsams finansieringsomkostninger er

medregnet firets kursgevinst/kurstab

uden hensyn til, om disse er realiseret.

Derfor skal irets resultat korrigeres fbr

ikke realiseret kursgevinst/kurstab.

Dette sker i posten ,,Regulering af kurs-
gevinst/kurstab" siledes at,,Finansie-

ring i alt" kun indeholder kursge-

vinst/kurstab, der mi indregnes i elpri-

sen.

Valutakurser
Pr. 31. december 1991

DEM = 380,92

CHF = 468,19

Personale
Netsektion 95
Systemsektion 38
Produktion 85
Faellesfunktion 95
I  a l t  313
(Elever og vikarer 27)

Udviklingen i ikke realiseret kursgevinst 1997

t997 Regulering af
kursgevinst/

kurstab
i 1997

-32.965
-5.018

-31.983

Afdragsprofil for langfristede lAn inkl. budget-
teret opskrivning af indeksl6n med 2,5 o/o p.a.

DKK
CHF
DEM
I alt
i DKK

Langfristede lan

Obligationer
I alt

1998
401.828
1 1 8 . 4 1 1

956928

Saldo ikke
realiseret

kursgevinst
01.01.1997

r23366
6.538

129.904

2000
51r.543

39.000

120.r02

2001
285.543

285.543

2002
303.012

303.012

Saldo ikke
realiseret

kursgevinst
31.12.1997

90.401
t.520

91.921

Senere
r.330.r 80

1.330.180

1999
386.676

386.676

.,...,'.-..,..,,*.*.,,",..*.,'..".*..*''''***l

(De santlede afdrag otet'stiger restgcelden pr. 3l .12.1997 pd grund af

i ncl e ks op s kr it, t'ti n g e n )



ELSAMPROJEKT

ELSAMPROJ EKTS bestyrelse:
& G. Styrbro, formand

(indtil 28. maj 1991)
g L. Henriksen, formand

(fra 28. maj 1997)
e J. Wiirrz (indtil 28. maj 1997)
& Fl. Frisgaard Pedersen

(nyvalgt 28. maj 1997)
{& J.B. JPrgensen

(nrestformand 28. maj 1997)
{& E. Folkersen
w T. Riber
& P. Sachmann

(nyvalgt 28. maj 1997)
e A. Lind-Hansen*
e O. Flach*
e P.E. Hvilsted*

* valgt af medarbejderne

ELSAMPROJEKT
niede ntesten alle

mfllene i jubilreums-

?tret 1991 .
Aret blev preeget af

omstillingen fra ffl store
kraftvrerksordrer med lang tids-

horisont til mange mindre ordrer med
meget kort tidshorisont. Det lykkedes at
fordoble omsatningen pi det danske
industrimarked, samtidigt med at
omsetningen pfl kraftverksopgaver
faldt markant. Kundegrundlaget blev
sterkt forpget, isaer pi forretningsom-
ridet vind, og selskabet nflede milet
med hensyn til at etablere et effektivt
ressource- og @konomistyringsverktgj
samt et Intranet system, hvor alle med-
arbejdere har direkte adga:rg til alle rele-
vante informationer, opslagsvzerker,
projektoversigter, produktblade mv.
Den eksterne markedsf@ring blev
kraftigt effektiviseret med opkobling
til Internet med egen hjemmeside,
www.elsamprojekt.dk

Omstillingsprocessen mod stgrre mar-
kedsorientering blev intensiveret. og i
erkendelse af at kompetencer og viden
bliver essentielle konkurrenceparametre
fremover, blev sammen med Ingenigr-
foreningen gennemfgrl et projekt ,,Inno-
vation, ingeniprkompetencer og viden-
kilder" med det formAl at udvikle red-
skaber, som ELSAMPROJEKT kan
bruge til at styrke sin indhentning og
bearbejdning af ny teknisk ingenigrfag-
lig viden.
Den stprste opgave i l99l var projekte-..
ringen af de to konvojblokke pi hver
400 MW hos SV Produktion og pi
Nordjyllandsverket. I oktober blev den
nye blok hos SV Produktion indviet. PA
Spnderjyllands Hgjspaendingsvark blev
ridgivningsopgaven i forbindelse med
etablering af r@ggasrensningsanlegget
pn EV3 afsluttet, og for Randers Kraft-
varmeverk blev udfprt projekteringsar-
bejde pfl et afsvovlingsanlaeg og et nyt
koncept for avanceret regulering.
ELSAMPROJEKT fik fra Energisty-
relsen opgaven at lede en arbejdsgruppe

om energieffektiv udnyttelse af spilde-
vandsslam med det formfll at formulere
et forslag til en forsknings- og udvik-
lingspolitik pA omridet.
F&U-projektet for udvikling af et kraft-
vaerksanlag med en damptemperatur pi
700'C blev endeligt godkendt af EU i
juli, og kontrakten mellem EU og de 28
samarbejdspartnere med ELSAMPRO-
JEKT som koordinator kunne under-
skrives i januar 1998.
Omsetningen pA eksportmarkedet
udgforde ca. 23 procent og omfattede
mange forskelligarlede opgaver, hvoraf
en del var finansieret af danske og
EU-st@tteprogrammer; her kan n&vnes
en rfldgivningsopgave i Belarus (Hvide-

rusland) vedr. oprydning efter Tjemo-
byl-ulykken for udnyttelse af radioaktivt
forurenet biobrandsel til energiproduk-
tion .
I Norge er udfgrt ridgivningsopgaver i
forbindelse med Naturkrafts to plan-
lagte 400 MW kraftvrerksblokke, og
der er opnflet flere ordrer i den norske
olieindustri.
Sammen med Beredskabsstyrelsen gen-
nemfBrtes projektering og idriftsaettelse
af et nyt brandslukningsanlreg til
Leningrad atomkraftverk som et led i
en generel forbedring af sikkerheden pfl
de russiske atomkraftvaerker.
I Polen har ELSAMPROJEKT Polska
Sp. z o.o @get sin omsetning og sin stab,
og i forbindelse med vedtagelsen af den
polske energilov er der dukket nye
muligheder op for ridgiverassistance til
private investorer. RAdgivningsind-
satsen i forbindelse med ombygningen
af 10 stk. 200 MW kraftvarksblokkene
i Turow er forlsat i l99l.
Arets samlede omsrtning blev 140 mio.
kr. med et resultat fgr skat pi 4,5 mio.
kr. Ved Arets udgang var der
i ELSAMPROJEKT os
datterselskabet ELSAM-
PROJEKT Polska
212 medarbejdere
og en egenkapital
pi 41 mio. kr.



DANASKE I/S
Elsam samarbejder

med ELKRAFT og
Aalborg Portland A"/S

om afsetning af flyve-
aske til cement- os betonin-

dustrien.
Samarbejdet sker gennem firmaet
DANASKE I/S, som ejes af Aalborg
Portland (50 procent), ELKRAFT
(25 procent) og Elsam (25 procent).
DANASKE havde i 1997 et overskud pi
20,4 mio. kr. ved salg af 546.169 ton
flyveaske.
DANASKEs egenkapital er pi 100.000
kr. svarende til indskudskaoitalen.

Bestyrelse:
3 H. Schulz, Elsam (formand)
o S. Vinther, Aalborg Portland
a Aa. Faurholt. SK energi
I P. Assam, Unicon Beton

l /5 Arhus Kulterminal
Arhus Kulterminal lukkede r 1994, og
anlagget blev udlejet t i l  Arhus Havn.
Der har ikke vaeret aktiviteter i selskabet
i 1991.

Virksomhedsstruktur

ELSAM

Sonderiyllands
Hojspandingsverk 5V Produktion

Nordjyllands- Fynsvarket

ilS Arhus



Bestyrelse
og direktion

Elsams
bestyrelse

pr .  30.  apr i l  1998
,r:: Jorn Wiirtz,

formand, Midtkrafi
,::: Flemming Frisgaard

Pedersen, nitstf i lrrnarrd,
Nordjyllandsverket
Verner Dalskov. medlern af
tbrretningsudval get, Fynsvrrket
Leif Henriksen, Fynsvaerket
Knud Erik Mortensen, Midtkrafl
H. Chr. Kr@yer, Nordjyllandsverket

rr Svend Erik Hansen, SV Produktion
Poul Erik Hansen, SV Produktion

, Jens Bahne JBrgensen, Spncler-
.jyl lands HPjspendingsvierk
U l f  Smith,  SBnder jy l lands
HB.jsprndin-esvrcrk
E-con Sp-qaard, Vestkrati
Finn Lunde, Vestkrafi

FratrAdt Elsams bestyrelse
Ejner  B.  Schmidt  ( l99 l t )
K. ie ld Larsen (1998)
Er l i r rg Bjcrre (  1998)
Jens Arb.lerg Pedersen ( l99U)
Vil ly Haahr Pedersen (1997)

Elsams di rekt ion
Direktor Poul Sachmann

Direktorudvalget
, ,  MogensBach-Nie lsen,

Fynsvrrket
E,ri k Schumacher, Micltkrafi
Peter HBstgaard-Jensen,
Nordjyllandsvitrket
Er ik  Folkersen,  SV Proclukt ion
N iels Bergh-Hansen, Sonder-
tyI lands Hpispitndingsvielk
Torben Riber. Vestkrafi

Elsanrs nve bestl'relse, 30. april 1998

Fornrurul ,for Elscrnts besn'relse,
bo rgnrc st et' .l qtr tt W ii rt--, S i I keborg.
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ELSAM
Prisbillig el med omtanke

Overgade 45
DK-70OO Freder ic ia
Telefon: 76 222 oOO
Telefax: 76 222 OO9

Elsams fundament er de seks jysk-funske kraftvrcrksselskaber: Fynsvrerket' Midtkraft, elsam@etsam.com

Nordjytlandsvnrket, SV Produktion, S@nderjyllands HQjsprendingsverk ogVestkraft. www.elsam.com


