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H oved pu n kter

Det er Elsams forretningsgrundlag

Det er derlor positir.t, at der med rege-

Velfungerende IT:systemer er en nød-

at bygge, eje og drive el- og kraftvar-

ringsskiliet er lagt op til, at muligheder-

vendighed for at understøtte Eisams for-

meproduktionsanlæg samt sælge el
og varme på et bæredygtigt grundlag

r-re

fbr at hoste fordelene af c1e investeringcr i bæredr.gtige løsninger, der de

retningsprocesser og for at bringe Elsam

-

i og uden for Danmark.

seneste år har bragt

Det økonomiske resultat for 2001 blev
et overskud på 498 mio. kr. efter skat på
baggrund af en nettoomsætning

pi

5,7

mia. kr. Årets resultat er 384 mio. kr.

Danmark i en Fører-

i front

på IT-området. Derfor er der Iø-

bende implementeret en række nye sy-

position i international sammenhæng,

stemer blandt andet inden for økonomi,

bliver udr.icler. Elsam vil bidrage til at

vedligeholdelse samt handel- og risiko-

sikre en stabil og sikker forsvr-ring på

sryring, som vil bringe Elsam i front på

grundlag af rniljovenlig produktior.r ti1

ITlområdet.

og lionl<trrr.rt,.dr erigc plirer.
'rabile

i

marts 2002 miljøcertifi-

bedre end det budgetterede, og det er

Elsam modtog

bestyrelsens og direktionens vurdering, at

kat efter den internationalt anerkendte

resultatet er tilfredsstillende.

"l 2001 er der opstillet

Det økonomiske resultat er deis fremkommet på baggrund af er bedre prisniveau
for e1, og dels fordi den forventede resultatforbedring i forbindelse med fusionen
gennem organisationstilpasning og rationalisering nu er ved ar vise sig.
Prognoserne for de kommende fire år ser

tilfredsstillende ud og vil sætte E1sam i
stand

til

at investere

en række må1, som
skal styrke Elsams
position som
markedsleder på det
danske energimarked
og bringe os et skridt
videre i nternationalt"

i udenlandske aktivi-

teter, der ligger inden for forretningsgrundlaget, og som

vil kunne

vækst, der lever op

til

skabe en værditil-

aktionærernes krav.

Elsam har allerede lokus på en række
internationale projekter, sorn forventes
på plads

i 2002.

Forretningsgrundiaget og visionen, der er
andet, at Elsam vil være en selvstændig,

Ud over det internationale aspekt ril
Elsam udbl.gge sir-r position sorr rnar-

international energivirksomhed i vækst.

kedsleder inden fbr produktion af og

Det beryder, at der

handel mcd el og r.arme i Dar-rmark og

beskrevet

i

Elsam 2005, indebærer blandt

satses på en

effektiv

lor at blive blandt de

organisation med et højr komperenceni-

arbejde

veau, der kan føre Elsam frem blandt de

det europæiske n'rarked, når det gælder

førende aktører inden for specifikke, bæ-

hæredr grige rekrrologilø'n i nger.

firrer.rde på

redygtige el- og kraftvarmeteknologiløsninger. Et af elementerne er oprettelsen

Et højt kompetenceniveau hos medarbej-

afet nyt direktionsområde, der skal ar-

dcrne er afgørende lor Elsams mulighe-

bejde med projektudvikling. For at skabe

der for at stvrke sin position på det dan-

et tættere band mellem Elsam og

Gch-

ske marked og samtidig

udvikle sig inter-

henblik på at sryrke

wise og for at samle og udnytte koncer-

r.ratior.ralt. Så med

nens kræfter optimalt om at udvikle Elsam

Elsams position som en attr:aktiv og

internationalt, bliver den nye direktør

no\.ativ arbejdsplads er der gennemført

for projektudvikling også administreren-

omåttcnde programmer for medarbejclerudvikling. Målet har været at skabe der.r

de direktør for Tech-wise A/S.

værdibaserede, forretni

organisation.

n

in-

gsorienterede

standard ISO 14001. Certificeringen
dokumenterer, at Elsams produktion af
e1

og varme foregår miljømæssigt forsvar-

ligt. Certificeringen vil aktivt blive anvendt

til

at fremme salget af Elsams pro-

dukter og teknologiløsninger. Der er tale
om den første samlede certificering i den
danske kraffværkssektor, og det er en af
de største danske cerrificeringer nogensinde.
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Ledels* og politik
skaber

drives optirnalt ud fra en samfundsøkono-

hvor den bundne produktion overstiger

kraft, som gav distributior-rsselskaberne og
erhvervsvirksomheder n-red et elforbrug

misk synsr.inkel. A.nlæggene bruger i en

forbruget. Desuden er der registeret flere
tilfælde, hvor der importeres el til Vest-

på over 100 G\(/h frit leverandørvals.

re el

i

række tilfælde dt-r naturgas

til

til

at produce-

meget la.'e markedspriser. Hen'ed

opstår der et ben-deligt s;unfundsøkono-

Hele elproduktioner-r fra de store l<raftr.ærker i Jylland-Fvn kom på det lrie
eln.rarked den 1. juli 1998, da ejerne

selv

i situationer

med kritisk eloverløb i området.

misk tab.
cent er periodevis presset af overflod af
vand- og/elIer vindkraftproduktion i
Norden. Der er desuden en markant

overløb. Det har bet,vdet, at Elsams cen-

skævhed mellem den prioriterede

ar købe deres el hos de kraftværksselska-

trale værker har opr-rået en større drifts-

tionskapacitet i Vestdanmark og kabelka-

ber, der nu udgør Elsam A/S.

fleksibiliret. Herigennenr sikres et mere
velfungerende elmarked og større fbrsr'

paciteten til udlandet. Afhjæipning afkapacitetsproblemerne på nettet dl Tyskland

Grænsen for markedsadgang er siden

ningssikkerhed for både el- og vartne-

og

gradvist sænket, og med udgangen af

kr"rnder.

-

-

blev enige om

i det hele

taget adgangen

marked kunne være med

til

produt-

til det ryske
at løse det

2003 kan alle elforbrugere i Dann.rark

vestdanske problem gennem forbedrede

selv r.ælge elleverandør.

eksportmuligheder

Det danske elmarked er dog lantt lra

I

-

Elsams situation som kraftvarmeprodu-

at f]eme den aftageforpligtelse, som indti1 det tidspunkt havde lorpligtet dem til

i

danmark fra Tyskland

Politisk fokus på eloverløb
Elsam har i løbet af året brugt marrge ressourcer på et st-vrket beredskab mod el-

distributionsselskaberne

;

i stadig større grad situationer,

incitamenter til, at de decentrale anlæg

Markedsåbning med problemer
Den I. januar i99B tråclte Lov 'iB6

frit. lbrdi ellolbrugelnc

lor

givnirrg'nrr.-

sigt lortsat er forpligtet

til

at aftaee clerr

prioriterede el fra vindn-røller og decer-rtrale kraftvarmer,ærker. I Jvllanc'l-Fvn udgjorde den prioriterede el i gcnnemsnir
460Å afelforbruget i 2001, og i perioder
var den prioriterede og ander-r bunden

produktion størrc end forbruget.

"Det er Elsams holdning,
at der er behov for at
se mere fordomsfrit På
anvendelsen af el
Danmark. Det vil være
fornuftigt både ud fra
en samfundsøkonomisk
og en miljømæssig
i

betragtn i ng"

For at elmarkedet skal kunne fungere,

til

konti nentet.

Der er imidlertid også gode muligheder
for delvis at løse problemet til gavn for
både el- og varmesiden ved at ændre på

afgiftspolitikken. I dag belægges el med
så høje afgifter, at den ikke kan anvendes

til

opvarmningsformål i Danmark, men i
til Norge og Sverige,

stedet må eksporteres

hvor den blandt andet anvendes til opvarmningsformål. Det vil være samfundsøkonomisk bedre, hvis der i Danmark
blev åbnet mulighed for enten at anven-

til opvarmningsformål

eller

skal de sl,stemansvarlige være uafl-rængige

de eloverløbet

virksomhcder, der ikke påvirker elmarke-

at undlade samproduktion af el og varme

det. Med den nuværende model for håncl-

tering af den prioriterede strøm er clette
krav ikke opfyldt. Eltra er således en stor

For vderligere ,rt sikre elsvstemet mod
kririsk eloyerlob er del etableret et bered-

og alene producere varme. Der er brug

skab, så hovedparten af Elsams vindmøl-

bedre hensyn til markedets prissignaler.
Men der er også brug for at se mere for-

k.,'r 'top1,e. i .ådarrne.itulrioner.

aktør på elmarkedet, primært gennem oP-

l.r

køb og videresalg afprioriteret el. Desuden

Nler-i bortset fia at det ud fi'a sålal en s:lm-

handler Eitra på Nord Pools spotbørs lor
at opr-rå balance på den prioriterede pro-

fur-rclsokonomisk som en miliømæssig

duktior.r. Elsam finder det betænkeligt. at
den systemansvarlige virksomhed optræder som storaktør på eLnarkedet samtidig

betrastning er ufornr.rftigt at stoppe vir-rdmøller, cr g:,roblemet ikke løst hermed.

De til

tider meget lave timepriser på el i

med, at virksomheden skal være uaflrængig.

Vestdanrnark skvldes en manglende optimering af procluktionsapparatet og det

Et andet konkurrencespørgsmål er, hvor-

deraf følgende eloverløb. Den stigende

r.idt der med den nuværende model er

udbvgning n-red prioriteret produktion

for at optimere produktionen,

så der tages

domsfrit på anvendelsen af el i Danmark.
Der er gode intentioner fra politisk hold
og fra de systemansvarliges side om at løse

eloverløbsproblemerne. Det er vigtigt, at
bestræbelserne fortsættes og forstærkes.
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Bæredygtig prod u ktionsteknologi

På biomasseområdet har fon entningerne

Offshore-møller

Forskning og udvikling er et væsentligt

ti1, at blandingsaske lra tilsatsli.ring med

Elsam er i gang med at opføre verdens

led i bestræbelserne på, at Elsam fortsat

halm til

hidtil største havmøllepark ved Horns

skal være teknologisk

i front. I 2001 er

kr-rl

vil kurrne anvendes

ir-rclustri-

elt, været srvrende. Arbejdet har været fo-

i

Rev ud for Esbjerg. Parken består af 80

møller hver på 2 M'§71 I 2001 godkendte

der blevet arbejdet på at omsætte E1sams

kuserer på forbrændingsforhold

visioner om bæredygtig energiproduktion

korrosion, emissioner og restprodukter.

Energiministeren afregningsvilkårerne for

til handgribelig, miljøvenlig el- og varme-

Derudover er der arbeldet rned at afdæk-

produktionsteknologi med stor forrymings-

ke kullenes besclning for restproduktkva-

elproduktionen. Elsam har herved den
kommercielle risiko for projektet, der er

sikkerhed og stabile og konkurrencedyg-

liteten.

budgetteret

kedlen,

til ca. 2 mia. kr. for park og
nettilslutning, som Eltra forestår.

tige priser.
UclvilJingsarbejdet gennen.rfbres af Elsan'rs
Elsam har i 2001 anvendt 56 mio. kr. til
forskning, udvikling og projektudvikling.

store gruppe af specialister, der har deres

Fremstiliingen af møller og fundamenter

i gang. De første fundamenter bli-

daglige gang på krafir,ærken.re. Det bety-

er godt

der, at udr.iklir.rgsarbejdet er en de1 af

ver monteret sidst i marts 2002, og møl-

vikling og 31 mio. kr. til forskning og
udvikling. Af de 31 mio. kr. til forsk-

dagligdagen. Og med den tætte kobling

lemontagen starter midt

mellem drift og udvikling

Selve møllemontagen

ning og udvikling har Eltra finansieret

hed for, at ny viden hurtigt indarbejcles i

byggede montageskibe. Den første mølle

dagLigdagen.

vil starte produktion i 1uli2002, og hele
parken vil være i drift til november 2002.

Fordelingen er 25 mio. kr.

halvdelen

-

til projektud-

16 mio. kr. PSO-midlerne

er:

der sik[<er-

opkræves over elregningen, og en del

til forskning og udvikling
inden for miljøvenlig elproduktion.
heraf anvendes

i

april 2002.

ske med

to om-

Elsams udviklingsarbejde er den teknolo-

grund afafstand til havn og de kræ-

giske forudsæuring for, at vedvarende ener-

På

giteknologier kan r,ære en del af

vende vejrforhold, der ofte er på Nordsøen,

i

"Elsam har i 200.I brugt
omkring 3l mio. kr.
til forskni ng og udvikling.
En del af midlerne er
gået til udvikling
på vindkraft- og
biomasseom rådet"

vil

Elsan-rs

nternationaliserinq.

er det besluttet at bruge både helikopter
og skib, når personalet skal fragtes

Der hen.ise-. i olriqt ril den seh'stændigc
be

retninq ic:r Foi,i;tiit,{

0.1

L-dt'ibIing.

til møl-

lerne. Helikopterløsningen vil forøge rådigheden afparken gennem en reduceret
udetid.

Landplacerede vindmøller

I 1001 har

Elsarn opstillet vir-rdrnoller med

efllkt på 10 NI\\a Det forventes, at der i 2002 sker er-r fortsat udbvgen samlet

nir.rs med godt 30
n-red opførelsen af

MtV, blar.rdt andet

fire store clemonstra-

I henhold til den tidligere regerings
1æg

til

på-

er der gennemført forundersøgelser

havmølleprojektet ved Læsø, og det er

valgt at justere placeringen ca. 10 km mod
sydøst. Med de seneste udmeldinger fra

tionsn.røller hver på 2-3 M\W ved Frede-

den nuværende regering er det imidlertid

Arbejdet inden for vindkraft har været

I forbindelse med vindmølleprojektet i Frederikshavn er Elsam sam-

givet fald under hvilke betingelser.

trukket afudfordringen med at etablere

men med fire andre nordjl,ske selskaber

verdens første og største egentlige hav-

gået aktir.t

møllepark ved Horns Rev.

lir.rgsselskab, der har

rikshavn.

udr.ikl

i

n

ind som aktionær i et udr.ik-

til forrnål

at styrke

gsaktivitetern e inden for oil.shore

Indsatsområderne har været at forbedre

r.indenersi med fokus på funderingsprin-

til vejrforhold, vindmølleteknik, reguleringsteknik, konstruktion,

cipper r.ed opførelsen af vindmøller.

vores kendskab

drift og vedligehold og miljøforhold.
Æene adgangsforholdene

til

de havplace-

rede vindmøller stilier store krav

til

sry-

rings-, drifts- og vedligeholdelseskoncepterne.

12

usikkert, om projektet gennemføres og i

U dvi kl i n gsa

ktiviteter

Offshore-projekt i England
Elsam har ået tildelt rettighederne til at

Ombygning af værker

Forudsætningen for kombinerct fyring af

I foråret 2001 blev Lov om Elforsyning

halm og kul på Studstrupværket e! at den

udvikle et offshore-projekt i England ud
for Blackpool med mulighed for opstil-

opdateret med blandt andet rammerne

producerede aske kan genanvendes, idet

for elværkernes anvendelse af biomasse.

en deponering økonomisk såvel som

ling af 30 møller. Projektudviklingen

Loven sikrer en pris på biomasseproduce-

jømæssigt ville være uacceptabel.

i samarbejde med to andre selskaber, der har ået tildelt tilsvarende rettig-

ret el på 30 øre plus VE-bevis og muliggør derudover et tilskud pr. ton forbrændt

I foråret 2001 blev der skabt sikkerhed

hed, således at der i alt kan blive tale om

biomasse på navngivne anlæg. Det har

for, at den producerede aske kan anven-

90 møller.

været en forudsætning for de økonomiske

des

blev færdiggjort, og anlægget blev idriftsat

25 års erfaring

vurderinger, som 1å til grund for lovforslaget, at kraffværkerne på grund afaf-

foregår

Elsam har opbygget eråringer med landmøller

i over 25 år og inden

for offshore-

giftsfordelen kan sælge varmen til en højere pris, uden at varmeforbrugerne skal

til cementproduktion. Ombygningen

ultimo 2001. Umiddelbart efter idriftsættelsen blev aniægget stoppet, indtil der
forelå en aftale med varmeforsyningen i

betale ekstra.

Århus. Efter en række forhandlinger om

har som målsætning at udnytte denne vi-

Som følge afden vedtagne lov har Elsam

lernvarmeprisen gik anlægget i drift ultimo februar 2002.

vind-

besluttet og igangsat ombygning af Stud-

området ved at opføre verdens hidtil største havmøllepark ved

den

til at udvikle,

Horns Rev. Elsam

bygge, eje og drive

i sommerperioden

På Fynsværket blev der

og derfor er der etableret en række kon-

strupværkets biok 4 til frring med halm
og kul samt ombygning af Herningvær-

takter vedrørende yderligere projektmu-

ket til fyring med naturgas og træflis.

sainmen med naturgas. Forsøget viste, at

kraftanlæg i udlandet, primært Europa,

Iigheder.

udført forsøg med tilsats$,ring af halm
korrosionen er meget voldsom, og forsøget blev standset efter få ugers
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*riftsberetm ing
Høj driftssikkerhed på centrale værker

Vindmøller

Der har i2007 været en høj driftssikker-

2001 var et dårligt vindår, da vindens

ligere vi1 hæmme reel konkurrence på

hed på de centra.le værker.

energiindhold kun nåede op på ca.

det danske marked.

høje, indenlandske transportpriser yder-

i forhold til et normalt

800/o

år.

Stigende flisbehov

Biokedelanlægget på Enstedværket, der

fik lagt et korrosionshæmmende mate-

Elsam Vindservice, der vedligeholder og

Biokedlen på Enstedværket kom i drift

riale på flisoverhederens panelvægge, biev

servicerer vindkraftanlæg, er under stadig

idriftsat igen i marts efter syw måneders
udetid. Et igangsat forskningsprojekt, der

udvikling, og der er ansat yderligere med-

ultimo marts 2001 efter en langvarig reparation af kedlen. Tiods den manglende

undersøger korrosive elementer

i flis$r-

ring ved tilsætning afadditiver, forventes

arbejdere
egne

til

at overtage servicen på vores

vindmølleq herunder også Horns

Medio 2001 blev der indgået aftaler med
en række leverandører af træflis til for-

I sommermånederne, hvor fiernvarmebelastningen er lav, har Skærbækværkets

blok 3, Fynsværkets blok 3 og en blok på
Studstrupværket været stoppet. Anlæg-

i

reserve, hvor

de med kort varsel kan startes

at brænde ca. 125.000 ton halm og flis.

Rev-mø1lerne.

afsluttet med udgangen af 2002.

gene har dog på skift stået

driftstid i de første måneder lykkedes det

i tilfælde

afhavari på en afde kørende blokke.

"El- og varmeproduktionen fra Elsams
decentrale værker
svarede stort set til det
forventede for året"

syning af Herningværket. Når Herningværket kommer

i drift i slutningen af

2002, stiger flisbehovet i Danmark med
ca.

200.000 ton, hvilket kan

Elproduktion

Leveri

n

g af systemtjenester

Decentrale værker

Højt prisniveau for kul

levering af systemtjenester og varetager

Elsams kulindkøb udgjorde

i 2001 i alt

dermed en central rolle for forsyningssik-

3,8 mio. ton. Hovedparten af kullene blev

kerheden i Jylland/Fyn. Disse ydelser ind-

indkøbt i Polen, Rusland og Sydafrika.

går

i

den daglige optimering og driftskopræget af et meget højt prisniveau.

I løbet

De parametre, som Elsams driftskoordi-

af efteråret faldt markedsp rtsen ca. 20o/o

nering skal optimere op imod, bliver sta-

dels på grund af drastiske

dig mere komplicerede. Derfor pågår der
et konstant udviklingsarbejde for fortsat

ne og dels på grund

priserne. Forventningen er, at kulpriserne

at forbedre de beslutnings- og oprime-

i den nærmeste fremtid vil

ringsværktøjer, som benyttes.

det nuværende niveau eller let fa.ldende.

Decentrale værker
El- og varmeproduktionen fra Elsams

Liberaliseret gasmarked

decentrale værker svarede stort set

til

åld i fragtrater-

afåld i producentvære stabile på

De første konkrete skridt i retning af et
det

forventede for året.

liberaliseret, dansk naturgasmarked blev
taget medio 2001, hvor anlæg med et

årligt forbrug over 35 mio. m3 frit kan

Den 1. april 2001 blev driften på

Sæby

Krafwarmeværk indstillet, og anlægget
blev overdraget

til

Sæby Varmeværk.

vælge leverandør. Ud over de store kraftværker kan

omkring 10 danske industri-

virksomheder benytte sig af det frie leverandørvalg. Desværre er naturgaspriserne
på det internationale marked forholdsvis

høje i øjeblikket, og det frygtes, at de

'r5

13.r 85

66r

Affaldslrede anlæg

523

Vindkraft

286

lnstalleret effekt
Centrale værker')

Kulmarkedet var i første ha.lvdel aI 2001

ordinering af Elsams kraftværksanlæg.

indflydelse

GWh

Centrale værl<er'r

Elsam har indgået aftale med Eltra om

å

på prisdannelsen på flismarkedet.

MW
3.491

Decentrale værl<er

267

Vindkraft

174

Fjernvarmeprod uktion
Centrale værker')

TJ

32.779

Decentrale værker

2.189

Affaldslrede anlæg

5.309

Brændselsforbrug
Til elproduktion
Til varmeproduktion

TJ

114.310
13.3r

5

Fordelt på:
106.364

Kul

Olie

L063

Cas

18.423
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Restprodukter genbruges

N'{ens bioslaggen fra Enstedværkets

I 2001 blev der igen opnået en meget

høj

bio-

reducetet r.æsentligt, og der r.il blive satset på e-handelsløsr-ringer.

grad af anvendelse af vores restprodukter.

al biof'lweasken lortsat cleponeres. Der
arbejdes løbende med at finde anvendelse

nyttiggjort. Kun ca. 3% afårets TASPproduktion måtte deponeres, hvilket ikke

for dette produkt.

mindst forklares ved, at TASP'en fra Stud-

Der arbejdes også på at nedsætte mæng-

strupværket og Fynsværket nu kan anven-

den af lorudskilt gips og finde afsætr.rir.rg

i

de tre gipsproduce-

for den rest, der herefter bliver tilbage.

rende afsvovlingsanlæg på Enstedværket,
Esbjergværket og Nordjyllandsværket.

Synergi ved fællesindkøb
Prin.ro 2001 blev der etableret en fælles-

Askelageret i Aaiborg er blevet godt udn1'ttet

i

årets løb.

I forbindelse med skrot-

indkøbstunktion med henblik på at udnl.tte det økonomiske potentiale, der lig-

i synergieflekten ved udbud

og køb

ningen af Aalborgværket vil der ske en æn-

ger

dring af udleveringsfaciliteterne,

af varer og seniceydelser af-større r.olumen.

fortsat kan benyttes.

'r8

så lageret

Elsams ler.erandørkreds søges fremor.er

masseli-rede kedel blev afsat 100o/o, måtte

Al kulflyveaske, kulbundaske og gips blev

des som absorbent
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!T-systenrer sg medarbeiderne
Nye lT-systemer

frastrukturelemcntcr. En de1 af pc-parken

formål at kvalificere medarbe.jderne til de

i

bler. således udskiftet

aktuelle krav.

og starren af 2002. Det er

cielt Esbjerg'ærket og

En rækkc nve IT-systerrer
løbet af 200

I

r.edligeholdelsessystemet

er:

sat

i drift

MP5 og økono-

e11er

opgracleret. Spe-

F'1.n51,61kct

stod over

for en gennen-rgribende moderniserir-rg.

For ledergruppen er der

i 2001 gennem-

misr.stemet Axapta. Endr.idere har mange

ført et omfattende lederudviklingspro-

mcdar:bejdere lået Microsoft Offi ce-pro-

gram for at trlføre 65 ledere et kompeten-

grammer, og de grur-rcllæggencle infra-

celøft

strukturelenrcrrter er ligelecles nvc.
Projekrerne blev iganesat på samn-re tid,

om det betød store udfordrir-rger. Det
blev gjort, lordi sl.sten-rerr-re hver 1or sig
seh,

er rneget vigtiee

i

n-redarbejdernes daglig-

dag og fbr Els:rms fbrretnines;rrocesser.

Det f-ørste skridt var at etablere et fælles

"Elsams nye intranet
skal udgøre den platform,
hvor alle informationer og
data transformeres til
viden, og hvor alle
Elsams medarbejdere får
et fælles udgangspunkt"

i forbindelse med udfordringen om

at kunne skabe resultater både på det forretningsmæssige plan og inden

for udvik-

lingen af de menneskelige ressourcer.
2001 har tillige været præget af en markant indsats omkring skabelse af en ny,
fælles

identitet og kultur i Elsam A/S. Der

er således arbejdet med formuleringen
en fælles platform

i form aftre

af

nøg)evær-

netværk mellenr de centrale og decentrale

dier

r.ærker samt Lilsarn Skærbæk. Nen.ærket

ansvarlig. For at bevare fokus for indsatsen

udgør i das fundamentet for samtlige

målrettet, troværdig og åben samt

på de fire væsendige interessenter

Elsarns IT-svstemer.

Adgangen

til

de n1.e systelner

et nvr, lælle. inrraner.
Økonornisystemet Axapta, der erstattcr

t

drift

på samtlige lokalitcter og understøt-

i.lligcrC økon()nti\\ \l(l)ler. ct nLt

i

vil

ske r.ia

lrrtrrncttrr

petsor-rificerbar udforunning

dc 'r

r

-

-

i en

skal skabe

-

med-

arbejdere, kunder, aktionærer og omverdenen generelt
beskrevet

-

er værdisættet specifikt

i relation hertil.

adgangen og udgøre en intern informa-

tions- og r.idenbase for samtlige Elsirnrs

Der er udarbejdet og implementeret en

ter de grunJla gucndc lorrcrning'1.po.s.-

med:rrbejderc. Elsams nr.e intranet skal

række nye politikker. Ud over den over-

rer. fortctttittg\l)r'oL(\\eIne eI gj,,rr

udgøre den platform, hr.or alle Elsams
inforrnationer og data rransfbrmeres til

ordnede personalepolitik er der fastlagt

artede på lokalitcten-re og er san-rticlig

blevet automatiserede.

r.ider-r, og

\;lnrnen ntcJ ,l.t

q11.-

(r
MP5 også i drilt

ril e ol<orronrir\ \tent

vedligeholdelsessystemet

hvor alle Elsams medarbejclere

delpolitikker for områderne rekruttering,
medarbej derudvikling, lederudvikling,

politikker er

får et iælles udqanqspunkt for det daglige

fratrædelse og velfærd. Æle

:rrbe jde.

baseret på Elsams værdier og understøt-

ter således implementeringen af den vær-

på såve1 centralc som clecentrale proclul<-

Medarbejderudvikling i front

tionsenheder samt inden fbr Elsam Vind-

Med henblik på at positionere Elsam

service. Indførelsen af vedligeholdelscssl,--

en kon-rmerciel oe prolessionel lorretnings-

eksempelvis procesforløb som medarbej-

parlner og cn artral<tir og ilrnovarir ar-

dersamtaler, videndelingssystemer og en

stemet

N,1P5

har oqså medfbrr, at de grund-

lægeende forretningspr:ocesscr

i produk-

dibaserede organisation. Men også lanceson.r

ringen af en række fælles væ*tøjer

bejdsplads er der: i det forløbne år gennem-

række wærorganisatoriske projekter

tionssektoren er bler.et bearbejdet og

lørt omfatterrde programmer for medar-

har ydet et berydeligt bidrag

gjort

bejderr-rdvikling for at sikre implemente-

aFen Fælles kultur og identiret.

er-rsartede.

til

-

skabelsen

ring af den værdibaserede, forretningsElsams nyc handels- og risikoswringssv-

orienterede organisation. For medarbej-

Et vitalt indsatsområde har i det forløb-

sterr er inrplementeret. Alle elhandelskorttrll<ter cl nu irr.l.llrercr i sv.rcnrer. og

derr-re

i produktionsområdet er der såle-

ne år specielt været videndelingsomådet,

systemet tages

i brug

senest

l. april 2002.

For at kunne implen-rentere de nr.e forretningssystemer var det nødvendigt at om1ægge store dele af de grur.rcllæggende

2A

in-

for kon-rperenceudvikling i forbindelse med indlørelse

hvor virksomheden markerer sig med

af medsryrende grupper. På områclerne

elektronisk dokumenthåndtering omfat-

økonomi, adrninisrration, handel og projektudr.ikling er der ligeledes gennemført

tende hele Elsam-koncernen og et nyt

des aÅ,iklet programmer

en række udr.iklingsaktiviteter med det

store projekter, herunder et system

fælles intranet.
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Saåterselskab*r
Tech-wise
Elsams datterselskab Tech-wise A/S, der

rdfører rådgivende ingeniøropgaver på

miljø- og energiområdet i

såvel

ind- som

udland, har i 2001 fortsat den gode ud-

vikling, hvilket resulterende i en omsætningsfremgang på 30o/o i forhold til året
før.

Tech-wises aktive medvirken

til

realise-

ring af Elsams nye, internationale vækst-

1

tæH

strategi medfører en tættere sammenlnl,'t-

§l

ning afTech-wise og Elsam, så der er større muligheder for at trække på de erfa-

_L:'

F*-

ringer, Tech-wise allerede har opnået inter.

I

nationalt. Derfor er det besluttet, at den
kommende direktør for Elsam Projektud-

vikling

også bliver administrerende

direk-

tør for Tech-wise A/S. Den ny direktør
forventes at tiltræde

i løbet afførste halv-

\r 2002.

"Tech-wise har i løbet
af året haft ansvar for
mange markante
projekter i Danmark og
i udlandet, og der er
mål rettet blevet opbygget
ny viden og nye
kompetencer"

Endvidere har synergieffekten ved en sarn-

menlægning af de administrative funk-

tioner i Elsam og Tech-wise været analyseret i efteråret 2001. Som resultat af
denne analyse er det besluttet, at en række administrative funktioner sammenlægges

i foråret 2002

u.nder Elsams ledelse.

Sammenlægningen af funktionerne vil
blive foretaget som en virl.<somhedsoverdragelse, og
arbejdere
dragelse.
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vil blive berørt af denne over-
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Grganisationsplan

Peter Høstgaard-Jensen

Produktion og.handel
Direktør, civilin gen iør
Nieis Bergh-Hansen

,

,

'

Økonoml'
Direktør, civilingeniør,
Erik Foikersen

Enstedværket

Økonomi

Esbiergværket

tnformatik

Fynwarket

Fersonale

Nordiyllandsværket

Skærbækværket

§tudstrupværket

Brændsøl og

indkb

Kemi og miljø

\larmesalg

H D

Direktør, civilingeniør, iic. techn., HD
Biarne Henning Jensen, pr. i. juni 2002
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Koncsrfisvsrsigt

§genkapitai I 0.543.074 r.kr.
Ncm. kapital 7.0G0.SS0 i.kr.

Dattervirksom heder

Egenkapital 43.2S2 t.kr.
Flam, kapital 5I§ t.kr.

100%

Egenkapitål 535 t.kr.
N0m" kåpitål 5S* t.kn

Associerede virksom heder

Eåsflkapltal
t.kr.
Nom. kapiial'35
50§ t.kr.

Egenkapital

3 i

100%

Egenkapital 535 t.kr.
Nom. kåpitål 5*0 t.kr.

100%

Egerltapital 758 i.kr.
Norn. kapita! 1s2 t.DgM
1§AYa

50%

Egenkåpita! S :.kr.

EgenkaFitåi 766 t.kr.
Nom. kapital 500 t.kr.

Nom. kapit*l 500 t"kr"

100%

Ege*kap:lal 1.09§ i.kr
Nom. kåpital 1.S30 t.kr

s0%

50%

Egsftkapitål §7G t.kr
.!.C00
Nc!T" kåpira!
t.5EK

100%

EgenLapital 491 t.kr.
Nom. ka?iiål 5r0 !.kr.

nol

Egenkapiial 2.01 4 t.kr.
ItJ*m. kaplia! ?S{ t.kr.

50%

ågenkapital §35 t.kr.

Esenkåpitål 550 t"kr.
N0m" kapitai $0§ t.kr.

q

58%

r00%

1§A%

2.379 t.kr.

E6enkapitå! 5c t"kr.
N0m. kaFitsi 50 t.kr.

50%

s0%

Egenkapiial 54 mia. cR§
FJom. kapital i 75 mio" cRD

igenkapital 1.250 t.kr

Noq. kapital

1.250 :.kr.

20%

100%

Egenkapital 45! t"kr.
Noffi. kapitsl 5SS t.kr"

104%
bUTo
Esenkåpital 0 t.kr

Egenkasital 42.880 t"kr.
Nom. kapitai 14.00S r.kr.

Egenkapital 4.?07 t.kr.
hlam. kapital 9.0S0 t.kr.

33,3ya

åra

Kraftværket EV3 l/S er med virkning
fra 2ool ororata konsolideret i
-od"r."l.krbet Elsam A/S

fl
\-/

Konsolidering i koncernregnskab/
tilknyttede virksomheder

I

ri"r"na"t

et

Egenkapital 501 t,kr.
Nom. kåpital 5ff0 t.kr.

1§ø%

rt
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2000

200r

t.kr.

t.kr.

5.711.273

4.215.5r

1

I .683.646

836.716

726.132

(s0.s60)

41.01

22.481

497.924

(r 3r

Elsam ÆS blev dannet den 22.

juni 2000

med tilbagevirkende kraft fra 1. januar
2000. Det er således selskabets andet
regnskabsår, der aflægges regnskab for.
Årsregnskabet og koncernregnskabet er

l

aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Elsam har valgt at implemen-

{

tere den nye årsregnskabslovs principper
allerede
15.469.974

15.482.084

1.593.156

492.644

r.705.985

2.475.393

10.543.074

10.090..l67

i 2001, dog med enkelte undta-

gelser. Dette medfører, at regnskabspraksis på flere

til

punkter er ændret i forhold

regnskabet for 2000. Sammenlignings-

tallene for 2000 er ændret

i overensstem-

melse med den nye prai<sis. Regnskabspraksis er nærmere beskrevet
589.078

43

i

separat af-

5.809

snit herom.

1.781

Da selskabet kun har eksisteret i to år, er
der kun medtaget hoved- og nøgletal for
disse år.

12,7
29,5

(1,2)

Udvikling i økonomiske aktiviteter

19,8

Selskabets andet regnskabsår har dels væ-

5,r

ret præget af gennemførelse af de beslut-

4,8

tede rationaliseringstiitag og dels af stra-

68,2

tegiudvikling for selskabet.
Den gennemførte tilPasning af virksomhedens organisation og forretningsområ-

der er forløbet som planlagt.
Forretningsgrundlag og vision er beskrevet i "Elsam 2005", som blandt andet indebærer, at Eisam

vil

være en selvstændig,

international energivirksomhed i vækst.
Det beryder, at der

satses på en

effektiv

organisation med et højt kompetenceniveau, der kan føre Elsam frem blandt de
førende aktører med specifikke, t:æredyg'

tige løsninger inden for el- og kraftvarmeteknologi.

M

har fokus på en række in-

ternationale projekter, som forventes på
plads i 2002.
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Ledeåsesberetn ing

Bortfald af d istri butionsselskabernes

De lån i KomrnuneKreclit, som ikkc er

hæftelse for lån

blevet g:eldsor.ertaget af Elsam A/S, er

Hensættelscrnc udgør

Forurl for fusionen af kffiuarkerne til
Elsam A/S bleu den solidariske hæfielse

indfriet gcnnem orclinære eller ekstraor-

mio. kr., hvoraf de 1.531 n'rio. kr. er hen-

for

hrafiaærkernes og I/S ELSAMs

p li gte k er
skaJfet

dis

fra

tri b utions

s

e ls k a b

dinære afdrag

for-

erne

af

i

slutnir.rgen af 2001

Hensættelser og nedskrivninger

sat

.

til

skrotr-rir-rg af produktionsar-r1æg.

Herved er der i a1t afdraget knap 1,5 mia.

Udover hensættelser

kr. på lån i 2001.

regr-rskabet

kr.

for forpligteker indgået eJier den

til

ultimo året 1.614

til skrotning er der i

lor 2001 indregnet 52 mio.

hensættelscr os nedskrir.ninger af

2. september 1999.

Likviditeten i 2001 blev beclre er.rd forventet, hr.ilket primært skyldes, at clrifts-

Det uil

resultatet fbr Elsarn-koncernen b1er. becl-

Egen

re encl br-rdgetteret. Den \,æsentligste clel

Egenkapitalen er øget

af likr.iditeten har r,æret arrbragt som af-

I forhold til

talcindskucl i per-rgeinstitutter og i obliga-

optagelse af skatteaktivet en forøgelse :rf

tioner i 2001. I gennemsnit fbr årct har

egenkapitalen med 1,8 nria. kr.

sige,

at distributionssekkaberne

hafiedefor lån optagø før dzn 2. september
1999. Lån optltget senere er uden hæfte k e Jia

di s tri butions

sek

ka

b

erne.

Der er i 1. kurtdl 2002 gennemført
galdsouerrageke df lån i KommuneKredit

kr. med er afkast på ca. 6olri p.a.

I gcnnemsnit har lår-reporteføljen

Skibskreditfontl,

i

fu

tændig om lægning af lånep

til

hæJtelse

10,5 mia. kr.

inkl. kurstab på

ortrt lj en

til

overskud i de selskaber, cler

anvender aftiald

til fren'rstilling

af elektri-

citet og r.arune. Da disse selskaber er underlagt " Hvile-i-sig-seh."-princippet her.r-

indfiiecle lån. Ved udgangen af 2001 ud-

føres clenne anclel afresultatet ikke ti1

gør låneporteføljen ca. 1,7 nria. kr.

egenkapitalen, iclet princippet rnedf'ører,
at de tremtidige indtægter nedsættes til-

Lån fordelt på valuta og renteformer

sv,rrencle.

ultimo 2001 (%)

i Ekam A/5. Virkningen heraf ea at distributionsse/skabernes

ca. 5,57o p.a.

kar-r

i

Skibskredi{onden er drr gennentført en
lds

vær:et på

c:a.2.265 mio. kr., og fbrrenrningcn
opgøres

Kommunel{tcdit og inclfrieke af l,ån

til

sidste årsregnskab medf-ører

En del af kor-rcernens årsresultatet kan
henfbres

i Danmarks

Metl oaennæunte gt/dsouertageke af lån

kapitalopgørelse

der r,æret tale om placering af ca. 970 mio.

for ca. 1 mia. kr. Enduidere er der foretaget ekstraordinar indf ieke af lån med
en restgæ/d på ca.20 mio. hr.

aktiver.

Fast

for lån

Variabelt lndekslån

I alt

forrentede forrentede

optagø af I/S ELSAÅ.I og Ekam,4JS er

DKK

bortfaldet ued utlgangen af 1. kuartal

CHF

2002.

I alt

t8

t5
't5

40

45

45

Nettoomsætning

I

2000 var .intern onrsætning lejlagtigt

78

ikke elimir.reret i fuldt omfar.rg, }rvorfbr

22

nettoomsætnir-rg og produktionsomkost-

100

ningel lor' 2000 er korrigelcr i rålrrncnIigninestallene. Korrektionen har ingen

Finansiering

I

nvesteringer

virkr-rir-rg på bruttoresultatet eller pår.irk-

Den likvide beholdning er i årets løb steget med 1.100 mio. kr., hvilket blandt

Der er i årets løb investeret 589 mio. kr.

andet skyldes, at tilgodehavendet ved

parten er investeret i havmøller ved Horns

Aktionærforhold

sidste årsskifte på 900 mio. kr. hos Eltra

Rev. På Herningværket gennemføres der

Følger-rcle aktionærer ejer

amba er indbetalt.

en ombygning

Der er i årets 1øb optaget to lån. I Den

Skatteaktiv

Nordiske Investeringsbank er der optaget

Den skattemæssige værdi af driftsmidler

et 1ån på 300 mio.

DKK

og

i Den Euro-

pæiske Investeringsbank er del optaget et
lån på 50 mio. EUR, som via swapmarke-

det er omlagt

il73,75 mio.

CHF.

i materielle anlægsaktiver, hvoraf

hoved-

til flisfyring.

mindst

5olo

af

selskabets aktiel<apital:

Energi Fyn Net A/S,

m.v. overstiger den regnskabsmæssige vær-

di. I overensstemmelse med den nye

års-

regnskabslov er der derfor optaget et net-

Odense

NRCi Net A/S, Arhus

6,09%o

7,42%

TRE-FOREl-netA/S, Fredericia 5,63%
ESS Net

A/S,

Sønderborg

5,30%

Sydvest Energi Net A/S, Esbjerg 11,16%

toskatteaktiv, som primo 2001 er opgjort

til

1,8 mia. kr. Fremover udgiftsføres årets

beregnede skat

32

ninger i øvrigt.

i

resultatopgørelsen,

hvil-

Pr. 1. januar 2002 dannes TRE-FOR ElNet A/S ved fusion af selskaberne TRE-

ket modsvares afen nedbringelse afskat-

FOR El-Net A/S og A/S KOE-EI, hvor-

teaktivet.

efter den samlede ejerandel udgør 9,19%.
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l-edelsens påtegn ing
Besryrelse og direktion har dags dato af-

lagt årsrapporten for 2001 for Elsam A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske

regnskabsvejledninger 1 -14. Yi anser den
valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, såJedes at årsrapporren giver er rewisende billede af koncernen og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle

stilling samt resultatet. Års.apporten
indstilles

tii

generalforsamlingens god-

kendelse.
Skærbæk, den 19.

april2002
Niels Bergh-Hmsen

Peter Høstgaard-Jensen

Erik Folkersen

Direktør for produktion

Administrerende direktør

Økonomidirektør

og handel

Direktion

N4'I*rl
Peter Høstgaard-Jensen

Niels

/,*n-r/."

vU

a
Cryrvc So§ccvsevl
Erik Folkersen

Bestyrelse

d-"ør^l%*"4
Frisgaard Pedersen

Jens Bahne Jørgensen

Formand

Uffe Steiner Jensen

/*l-s"a
Torben Svendsen
medarbejdervalgt
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Næstformand

ru-k::
Tage Bojser.r-Møller

fu(ø

Søren G. Møller

?n]", )o3a55*^,

Jan Eriksen

Peter Jacobsen

medarbejdervalgt

medarbejdervalgt
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Ånvendt regnskabspraksis
Korrektioner til

sa m men li gn

i

n

gstallene for 2000
Regulering
Regulering

Resultatopgørelse

til

omtale

regnskabs-

som følge

reklassifika-

praksis

regnskabs-

af praksis-

tioner og fejl

og reklassi-

m.v, t.kr.

fikationer t.kr.

2000 hidtidig

Henvisning

2000 ændret

som følge af

praksis t.kr.

ændring t.kr.

Nettoomsætning

3

5.124.546

3.085

(912.121)

4.2r 5.5r

Produ l<tionsom kostn inger

1

(4.ees.e21)

30.174

924.462

(4.04r.285)

D

in

(258.404)

istrationsom kostninger

0

137.119

Andre driftsindtægter
Andre

0
0

(e.847)

istrib ution som kostn inger

Adm

33.260

128.625

Bruttoresultat

(81.313)

driftsudgifter

Resultat af primærdrift

0

12.341

0
0
(r 2.341)

0
o

r

'174.226

(9.841)

(2s8.404)
124.778
(8.l.3.l3)
(50.560)

(83.820)

33.260

0

0

0

0

Resultat før skat iassocierede virksomheder

686

0

0

686

lndtægter af andre kapitalandel m.v.

712

0

0

(82.422)

33.250

Resultat før skat i tilknyttede virksomheder

Resultat før finansielle poster

Finansielle indtægter

97.063
(r 8e.370)

Resultat før skat

(174.729)

3.085

(406)

40.542

Skat afårets resultat

Årets resultat

('r 75.'r

Åners nesurrnr

0

(21e.s44)
(r 71 .643)

40.136
(131.507)

35)

(s3)
0
(r 7s.188) 43.628

Minoritetsinteressers andel af resultat

97.063

0

(30.174)

Finansielle udgifter

712

(4e.162)

0
0

(s3)
(13'r.s50)

Balance
I

Materielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
AKTIVER I ALT

Egenkapital
M

inoritetsi nteresser

Hensatte forpligtelser
Cæld
PASSIVER I ALT

3
0
9.006.897 256.565
24.204 1.818.277
3.591 .3.l0
(l 7. 155)
806.1 I

mmaterielle anlægsaktiver

I
2
3

-t3.428.524

2.057.687

0

806.il

0

9.263.462

0
(4.127)

(4.1271

3.725.7 49

839

0
0
0
(4.127)

13.428.524

2.057.687

(4.1271

8.289.884

r.800.283

376

0

1.412.515

256.565

1.842.481
3.5 70.028

1s.482.084
r0.090.r 67
376

r.659.080
3.722.461
'r5.4ti2.084

Som det fremgår af ledelsesberetningen er der foretaget regulering for fejlagtig ikke foretaget eliminering af intern omsætning
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt om indregning og måling

mellemværender og udbltter samt reali-

Øvrige

I resultatopgørelsen indregnes indtægter
i takt med, at de indtjenes, herunder

serede og urealiserede fortjenester og tab

For valutaterminsforretninger indgået dl

ved transaktioner mellem de konsolide-

indregnes værdireguleringer af

rede virksomheder.

sikring af aktiver og gæld i fremmed valuta, som er indregnet i balancen, anven-

aktiver og forpligtelser.

I

fi

nansielle

resultatopgø-

relsen indregnes ligeledes alle omkost-

fi

nansielle instrumenter

des terminskursen

Minoritetsinteresser

til

værdiansættelse

af

den sikrede post. Valutaterminsforret-

ninger, herunder afskrivninger og ned-

I koncernregnskabet

skrivninger.

virksomhedernes regnskabsposter

indregnes datter1

007o.

ningen værdiansættes derfor ikke som en
selvstændig post.

Minoritetsinteressernes forholdsmæssige

Aktiver indregnes i balancen, når det er

andel af dattervirksomhedernes resultat

Præmier modtaget eller afgivet vedrøren-

sandsynligt, at fremtidige økonomiske

og egenkapital reguleres årligt og opføres

de valutaterminsforretninger

fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets

som særskilte poster under resultatopgø-

sultatopgørelsen over Iøbetiden.

værdi kan måles pålideligt.

relse og balance.

Forpligtelser indregnes i balancen, når

Omregning af fremmed valuta

minsforretninger, der er indgået for at

det er sandsynligt, at fremtidige økono-

Tlansaktioner i fremmed valuta omregnes

kurssikre kommende års indtægter og

miske fordele vil fragå selskabet, og for-

til

udgifter, udskydes indtil disse indtægter

pligtelsens værdi kan måles pålideligt.

differencer, der opstår mellem transak-

indgår i re-

Kursreguleringer vedrørende valutater-

transaktionsdagens kurs. Valutakurs-

og udgifter realiseres.

tionsdagens kurs og kursen på betalings-

Ved første indregning måles aktiver og
forpligtelser

til

kostpris. Efterfølgende

i

dagen, indregnes

resultatopgørelsen som

Ændring i dagsværdien af afledte finansi-

en finansiel post.

elle instrumenter, der er klassificeret som

vet for hver enkelt regnskabspost neden-

Tilgodehavender, gæld og andre mone-

værdien

for.

tære poster

og opfylder kriterierne for sikring afdags-

måles aktiver og forpligtelser som beskre-

i fremmed valuta, som ikke

afet indregnet aktiv eller en ind-

regnet forpligtelse, indregnes i resultat-

er afregnet på balancedagen, omregnes

opgørelsen sammen med eventuelle æn-

Ved indregning og må1ing tages hensyn

til

dringer i dagsværdien afdet sikrede aktiv

til

mellem balancedagens kurs og kursen på

forudsigelige tab og risici, der frem-

balancedagens valutakurs. Forskellen

eller den sikrede forpligtelse.

kommer, inden årsrapporten aflægges, og

tidspunktet for tilgodehavendets eller

som be- eller afkræfter forhold, der eksi-

gældens opståen indregnes

sterede på balancedagen.

gørelsen under finansielle indtægter og

Nettoomsætning

omkostninger.

Indtægter ved salg af el og varme indreg-

i

resultatop-

Koncernregnskabet

RESULTATOPGØRELSEN

nes

i

resultatopgørelsen på leveringstids-

vidt angår rådgivnings-

punktet for

somheden Elsam A/S samt dattervirk-

Opfi,lder de udenlandske datter- og
associerede virksomheder kriterierne for

somheder, hvori Elsam A/S direkte eller

selvstændige enheder, omregnes resultat-

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms

indirekte besidder mere end 50o/o af

opgørelserne

stemmerettighederne eller på anden måde

kurs, og balanceposterne omregnes

har bestemmende indflydelse. Virksom-

balancedagens valutakurser. Kursdifferen-

kapacitet, regulerings- og balanceydelser)

heder, hvor koncernen besidder mellem

cer, opstået ved omregning afudenland-

og salg af tjenesteydelser og brændsel.

20o/o og 507o af stemmerettighederne og

ske dattervirksomheders egenkapital ved

Koncernregnskabet omfatter modervirk-

til

en gennemsnitlig valuta-

til

til

udøver betydelig, men ikke bestemmen-

årets begyndelse

de indflydelse, betragtes som associerede

kurser samt ved omregning af resultatop-

virkomheder.

gørelser fra gennemsnitskurser

j F.

koncernoversigten.

Ved konsolideringen foretages elimine-

ring af koncerninterne indtægter og
omkostninger, aktiebesiddelser, interne

40

balancedagens valura-

til

balan-

så

ydelser, dog på produktionstidspunktet.
og afgifter. Nettoomsætningen omfatter

endvidere salg af systemydelser (reserve-

Avance på åstprisopgaver indregnes

i takt

med, at opgaverne udføres, ud fra en forsigtig vurdering af opgavernes resterende

cedagens valutakurser, indregnes direkte

ressourceforbrug. På igangværende reg-

i

ningsarbejde indregnes en avance svaren-

egenkapitalen.

de

til

selskabets normale dækningsbidrag.
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Anvendt regnskabspraksis
Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under produktionsomkostninger samr
u

nder

ad m

i

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen

nistrationsomkostninger.

til
in-

reserve for nettoopskrivning efter den

Materielle anlægsaktiver nedskrives

til

dre værdis metode

Tilgodehavender
Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab på baggrund afen individuel
vurdering.

i det omfang, den regn-

genindvindingsværdien, såfremt denne er

skabsmæssige værdi overstiger anskaffel-

lgangværende arbejder for fremmed

lavere end den regnskabsmæssige værdi.

sesværdien.

regning
Værdien af igangværende arbejder for

Der foretages åriigt nedskrivningstest af
hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af
aktiver.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som for-

Kapitalandele i joint venture-selskaber
Kapitalandel i joint venture-selskabet

fremmed regning måles til kostpris med

EV3 I/S er indkonsolideret i både mo-

nettoomsætningen, med fradrag af hen-

derselskabets regnskab og koncernregn-

sættelse

skabet.

sen indgår omkostninger til materialer,

af salgsomkostninger og den regnskabs-

Andre værdipapirer og kapitalandele

mæssige værdi på salgstidspunktet. For-

Værdien af andre værdipapirer og kapita-

i

resultatopgørelsen

under andre driftsindtæger.

Kapitalandele i dattervirksom heder

til

imødegåelse af tab.

I kostpri-

direkte Iøn og afholdte udlæg.

skellen meilem salgsprisen med fradrag

tjeneste er indregnet

tillæg af acontoavance, jf. omtalen under

landele måles

til

anskaffelsespris eller

til

Det enkelte igangværende arbejde indregnes

i balancen under tilgodehavender

dagsværdi, hvis denne er lavere. Værdi-

eiler gæld afhængig af nettoværdien af

papirer, der er genstand for offendig kurs-

salgssummen med fradrag af aconto- og

notering, måles ti1 dagsværdi.

forudbetalinger.

og associerede virksomheder
gsposter

Værdien af kapitalandele i dattervirksom-

Varebeholdninger

Periodeafgrænsn

heder og associerede virksomheder måles

Værdien af varebeholdninger, herunder

Periodeafgrænsningsposter indregnet

efter den indre værdis metode.

brændselsbeholdninger, måles

Kapitalandele i dattervirksomheder og
associerede virksomheder måles

cen

i balan-

til den forholdsmæssige andel af virk-

til

anskaf-

n

under aktiver omfatter afholdte omkost-

felses- eller kostprisen efter gennemsnits-

ninger vedrørende efterfølgende regn-

metoden. Er nettorealisationsværdien

skabsår.

lavere end anskaffelses- eller kostprisen,
nedskrives

til

denne lavere værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Børsnoterede værdipapirer og kapitalan-

somhedernes indre værdi opgjort efter
moderselskabets regnskabspraksis med fra-

Kostprisen omfatter anskaffelsespris med

drag eller tillæg af urealiserede koncern-

tillæg af omkostninger

interne avancer og tab.

tering m.v. Der foretages nedskrivning

til

fragt og hand-

på ukurante vare! herunder langsomt

Dattervirksomheder og associerede virk-

i

omsættelige varer.

dele indregnet under omsætningsaktiver
måles

til

dagsværdien på balancedagen.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes

somheder med negativ regnskabsmæssig

i

balancen

Beholdning af reservedele måles til anskaf-

som beregnet skat af årets skattepligtige

elt tilgodehavende hos disse virksomhe-

felsesprisen efter FlFO-metoden. Ud fra

der nedskrives med moderselskabets an-

en konkret rnrdering foretages der ved må-

indkomst, reguleret for skat af tidligere
års skattepligtige indkomster samt for

del afden negative værdi i det omfang,

lingen nedskrivning for eventuel ukurans

betalte acontoskatter.

det vurderes uerholdeligt. Såfremt den

samt langsomt omsættelige reservedele.

indre værdi måles

til

0 kr., og et eventu-

Udskudt skat måles efter den baianceori-

regnskabsmæssige, negative indre værdi

midlertidi-

overstiger tilgodehavendet, indregnes det

Reservedele med en anskaffelsessum på

enterede gældsmetode af alle

resterende beløb under hensatte forplig-

under 100.000 kr. pr. varenummer

ge forskelle mellem regnskabsmæssig og

udgiftsført i anskaffelsesåret.

skattemæssig værdi af aktiver og forplig-

telser

i det omfang, modervirksomheden

har en retlig eller faktisk forpligtelse

til

at dække virksomhedens underbalance.

telser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlertidige forskelle vedrørende
ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget

goodwill og kontorejendomme samt
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Balance pr" 31.I2.200I

- Aktiver

Moderselskab Moderselskab

Koncern

2001

2001

Koncern
2000

t.kr.

t.kr.

Rettigheder m.v.

467.926

806.1 r 3

lmmaterielle anlægsahiver i alt

467.926

806.1 1 3

Crunde og bygninger

1.568.832

1.652.678

Tekniske anlæg og maskiner

6.964.521

7.112.273

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

I I 1.364

201.240

Materielle anlægsaktiver under opførelse

471.461

297.271

9.1 t 6.'t 78

9.263.462

2000
t.kr.

t.kr.

Note

806.000

467.900

12

805.000

467.900

1.386.748

I .31 4.690

5.843.025

5.465.272

197.464

r

21.416

471.461

7.M8.553

7.357.743

66.044

88.024

1

3.992

2.510

.605.494

1.588.966

128

128
3.989

14.775

0

1

06.320

l3
l3
l3
l3

Materielle anlægsahiver i alt

14
14
l5
16
17

0

l(apitalandele i tilknyttedevirksomheder
l(apitalandele i associerede virksomheder
Anlægslån affaldsfirede anlæg
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andretilgodehavender
U

8

nderdækning, affaldsselskaber

0

0

2.950

s.396

0

0

1.829

1.829

26.170

16.979

28.333

17.994

1.800.000

1.605.825

Skatteaktiv

r.606.98r

r.800.283

3.490.433

3.289.442

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.666.263

1.842.48'l

t.'t 15.085

ANUEGSAKTIVER IALT

't.745.085

't

98r.396

r.241.38I

791.422

848.095

200.519

47.485

0

0

4.108

1.443

98r.865

73.568

2.255

1.448

I.980.'169

972.039

227.948
327.076

716.473
't.'r

68.794

I

't9

Varebeholdninger
Varedebitorer
Tilgodehavender os tilknyttede virksomheder
Tilgodehavender hos associerede virksomheder

20

lgangværende arbefder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Pe

riodeafgræn

s n

in gs

poster

Tilgodehavender i alt
21

Værdipapirer og andre kapitalandele

't

't.250.367

'l

'1.9'12.056

1.242.961

984.895

946.634

919.142

0

0

425

85

1.153

3.30-l

94.360

r.055.460

1.511

'r.050.083

3.r 48

't.98r

.'r

35

717.373

22.8.840

Likvide beholdninger

I.209.r 90

375.157

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

4.219.607

3.570.028

]+iif :
t+t,::r,:i

3.5't6.589
!ii:r:l::l:

15.261.675

45

4.098.587

::r'f .:i, f l::riltj:.:

15.213.772

AKTIVER I ALT

15.469.974

15.482.084

dv

'^'ur r33uru1æslued

EZ

I]V lOl:fD
rle

!

lals!4uo)

ieqElslassPlPlJe
Plæ8 uapuv

rapaqL.uos)r^ eperarrossE/apanlullr] ll] p1æ3
raslap(alseua(1 3o rererr 1e larøpu eJa^al
rå

P

un

)

e4

;:ii ;il:§ ;:"?i,"#

p;æ3 1a1su;SuelJE lep

lalsu;Uo)

tZ

p1æ3s1a1rrorr6

lellnser uøye^o
as;apæsuaqsBur unr.rlsdg
uorssrure PaA srn)ra^o
1eltde1at11y

Resultat af primær drift.

Afskrivninger mv.
ensættelser

H

EBITDA

U

realiserede kursreguleringer

Refusion af selskabsskat
Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandør gæld, hensættel ser mv.
N

ettorenter

n

ster

fra driftsaktiviteter
l(øb af materielle anlægsaktiver
Sal

g/overd ragelse af materielle

an

lægsaktiver

Salg af immaterielle anlægsaktiver

Tilgang andre tilgodehavende

(fi

nansielle anlægsaktiver)

Afgang a nd re til godehavende

(fi

nansiel Ie an lægsaktiver)

Tilgang associerede selskaber
Afgang associerede selskaber (udbytte)
ing, affaldsselskaber

fra
Afdrag på Iangfristet gæld
lndfrielse af langfristet gæld
I

nd gået ti

lgodehavende/kapitaloverførsel

Provenu ved

af langfristet

Pengestrømme fra

ÆNDRINC I LIKVIDER
Likvider 0.l.0.l .200.l
LIKVIDER 3'I.I2.2OO]

24

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse

48
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leraq

e1dr1;nuu

præ^ rdupa raslaSSæl uaqsBu uaulsd6
^
rassell r tlapdo a1lr ra aurerDlV
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OOL e

r

rerl)EJe rglsaq ua;elrdelerqy
IOOZ'Zt' Lg ;e1rde>1ua33
.raqe)slasrallBP

e)spueluapn Je ra8u ualn8a.rsrn)elnleA
3u ru1æp.repu n/-"re,ro

3æ1ue

;

11

uøya

^o

aparlsple#E rpa^ raqe)slasJe teilnseu

lellnssj s]3.rv
tOOZ' tO' tO ;elrdeluata 1are3;.r.ro;
iåP3q LUos)| rA
lrl hrqpaile)S

5/y

Lues11

hrUeaile)S

:srslerdsqelsu8ar lpuanue ;e Buupulr
L0OZ

t"O'

19 ;e1rde1ua33

uJaf,uo)

t00z'z t'L€
raqe)slasrellep
alspuel uepn Je raBu ualnBersr n)E1n leA
raqE)slos apal/u1;r1 r a1apue1e1rde1 lrl 1røIe^o
3æ;ue aparllsplel1e rpa^ raqe)sles Je letlnsau
lPllnsa] slarv

1e;aturo;

LOOZ' tO' LO 1e1lde1ua8e

repaqLuos)r^ apap,(u11r1 hrl)eane)S

5/y

Lues;3 hrl)eauelS

:srslerdsqelsu8ar lpuanue 1e Buupuy
1OOZ'

10 16 le1rde>1ua33
qE)slasraPoy{

Salg af elektricitet m.v.
Salg af fjernvarme
Salg afbrændsel og restprodukter

Affaldsindtægter
Driftsaftaler
Skibsfragt
Udvejning

Brændselsomkostninger og køb af energi

Drift og vedligeholdelse af anlæg
Regulering af regnskabsmæssige hensættelser
Afskrivn i nger
Avance ved salg

3. Personaleudgifter

H+:iitiiriiiili+t,*

i.j,:,

I

:Ii:i:l

Lønninger og gage
Pension sbid rag

Andre sociale

Rettigheder m.v.
Crunde og bygninger
Tekniske anlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

i

L:

raPaLlLuos).r r^
as1a13r;drols8u r ulorIS Je 3u

r.ra;

lrl laluau
nEerr præ1

raryrBpnaluar aBr.rng
Plæ3)ueqJE ralueu

allarsuEull'0[
llP
raPaq uros)u

I

iii:iilr;l!I

i

lrl r3luod

rA

ra13æ1puro1ua.r aBung
.rauor1e3rlqo1e ralsurAaBsrn) 3o ta1ua5
åPUsElsePUr)uBq Je

laluau

allalsueurl'5

Bæ1ue

erPuB epue,rø.rpa^ laluau
apar,lsplel;e u?ls8ælue raluau

i^'ur lapuElelrdPI arPue Je

ra]3tr^ruE Je aslaSe.r pra^o/81 es p3^

slsauahol

ral8ætpur-OSd
3u r u1e1s;asqe1sryu6

uorsn1ersLUouJ l)ur aurlue) erl 3;e5
.,res;aplarrruas 1e 3;e5

.ral8ætrpure[el
.rafæ1pu;sg;.rp

arpuv'9

res;apl arpuy
uorsr^au
:paur rosr^ar 131ens8u u.res.ro3:lerauaa
r1

l!t JElouoL.l leSpur ualsod
's
1

N cter

Moderselskab Moderselskab

Koncern

200'l
t.kr.

2001

2000
t.kr.
0

0

381

2.136

'l'1. Skat af årets resultat

t.kr.

Koncern
2000
t.kr.

Aktuel skat afårets resultat

t9t

406

0

0

Andel afaktuel skat i datterselskaber
Refusion af selskabsskat fra sambesl<attede

0
(40.542)

(.1.945)
194.175

Ændring af

(40.r5'r)

193.453

I alt

0

selskaber

skatteaktiv

0

193.262

(40.542)

't93.453

(40.r 36)

Sammenhæng mellem resultat før skat og
den udgiftsførte skat (i %)
30,0%

(2,0)%

(23,0)%
'l

Cældende skattesats

30,0%

Permanente afuigelser

(2,0)%

0,0%

Ændring i udskudt skat

0,0%

0,0%

Aktivering af udskudt skatteaktiv

0,0%

28,Oyo

Effektiv

skatteprocent

128,01%

231019

2. lmmaterielle anlægsaktiver
Rettigheder
t.kr.

Moderselskab
Anskaffelsessum 0l .0.l .2001
Anskaffelsessum 3'l.l 2.2001

(2e3.000)

Et.tz.

(267.400)
(s50.400)

|Irt

I alt
t.kr.
1.099.000

(70.704\
'r.028.300

r.028.300

01 .0.l .2001

Afskrivninger

rirningur

0
0

r.099.000

(70.700)

Afgang
Afskrivninger

Deposita
t.kr.

0
0
0

(2e3.000)
(267.400)
(550.400)

Bogført værdi 3 I.1 2.200'l

467.900

467.900

Bogført værdi 3l .12.2000

806.000

806.000

Koncern

Anskaffelsessum 0l .0.l .200]

r.099.023 :+]iitf iir,i!:'r+a:iff

(70.723)

Afgang
Anskaffelsessum 31.'l 2.200'l

'r.028.300

;

:ift

98

(72)
26

1.099.r 2.l

(70.7es)
1.028.325

Afskrivninger 0l .0.l .2001

(2e3.008)

0

(2e3.008)

Afskrivn inger

(267.408)

0

(267.408)

t6

Afgang
Afskrivninger

31.'12.200'l

(550.400)

0

0

t6

(560.400)

Bogført værdi 3'l .'l 2.2001

467.900

26

457.926

Bogført værdi 3l .l 2.2000

806.015

98

806.1 I 3
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4. Finansielle anlægsaktiver

.,i$il*:

Moderselskab
Anskaffelsessum 0l .0].200]
Reklassifikation 0l .0'l .200.I

r[#+e
: ,,,li,
ir+.r;ir.ii.

Tilgang

:ii.l::'r

j\i-r

I
.:. rll

!i::riil:r:l.t iiir:li
:;

1;!! ,':r.-ii:.r
llt iii:!i.i:!ilIL!:it.Jl

Anskaffelsessum 31.1 2.200'l

f:,.r,

.1;;i.,.1r,

Nettoopskrivn ing 01 .01 .2001
Andel i årets resultat, netto
Øvrige reguleringer
Over/u nderdækn

i

n

g affaldsan læg

r:ilr

Åii'i:i:ii

,!:r:,+tiir

3I.12.200'l
værdi 31.'12.200'l

Koncern

Ansl<affelsessum 0l

Reklassifikation 0l

.0 1 .200.l

.01 .2001

Tilgang
Anskaffelsessum 31.1 2.2001
Nettoopskrivning

01 .0 1 .2001

Andel i årets resultat, netto
Nettoopskrivninger

3

I.1 2.2001

værdi 3'1.'12.2001
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I5. Anlægslån af[aldsfrede anlæg
Moderselskab
Anskaffelsessum 0l

.01

.200]

Korrektion til åbningsbalancen 0l .0.l .2000
Tilgang

ng (afdrag I indfriel ser m.v.)
Anskaffelsessum 3'l.I 2.200]
værdi 31.'12.200'l
Forålder således:

0-l

år

l-5 år
Efter 5 år

I5. Andre
Anskaffelsessum 0l .0.l .2001
I(orrektion til åbningsbalancen 0l

.01

.2000

Reklassifi kation 0.l.0.l .200.l

Anskaffelsessum

3

I .l 2.2001

Nedskrivning 0l.01.200.l
3't.'t2.200I

'18.
I

Skatteaktiv

mmaterielle anlægsaktiver

Materielle anlægsal<tiver
Omsætn ingsaktiver

Hensættelser
Langfristet gæld

Heraf forventes ikke

56

!::i.i:|+i,:::r.rtt,

ts

{et
p1æ31ueg

ra8urup;oqaq apr,r111

,rapl^)lll'rz
uerupleq pau saururats1e ue) UEqlapprurn a))r auaqØleq rojro^q '3uua;n8erslapur .l)ur ra auaSerpJV

9002 raua
9967^29978ery11

7967?e.tp1y
'EZ

reslsllæsu3Ll arpuv
3uru1or1s lrl roslailæsuaH

arpuv . [Z

alepue gelrde>1 ra;1e ta.rrdedl p,ræ^

ilpuY'zz

raslauæsuaq

rapu

nr

)

tz6 6s

ra8urup;oqaq arpuy
3u ru p;oqaqslaspuær B

25. Pantsætninger m.v.

Eve nt

Sikkerhedsstillelser

Der er indgået su.:rp-afttrler til afdækning

Til sikkerhed fbr lån i Skibskreditlonden

af r.aluta- og renterisici r.edrørcnde

er r.rdstedt skibspantcbreve med ptrnt i

på

pramrne og slæbebåde, bogfi'rrt r.ærdi

godchar.encle ifø1ge disse snaps cr 2 mio.

73.052 t.kr. Lån i Skibskreditfonden er
indfiiet primo 2002.

kr. pr.31.12.2001.

Langlristede lån

til

uclgør pr. 31.12.2001 1.015 mio. kr., og

til

lfo rp I i gtel se r

lår-r

i alt 370 mio. kr. Elsam A/S' nettotil-

Der er indgået l<ontrakter on-r køb af
brændsel m.r''. \hlurarisikoen på disse

Kornn-rur-reKredit

lånene er videreforn-ridlet

u a

decentrale

kontrakter er delvist alclækket r-ed køb af
optioner på ,10,5 n'rio. USL).

kraftvarmeværker. De lokalc kommuner,
hr.or de clecer-rtrale kraftr.armer.ærker er

Der er indgået kontrakter omkrius ler.e-

beliggende, har stillet garanti over for

ring af flernvarme, modtagelse af atTald,

KommuncKrcdit lor de respektive lån.

afiagelse af naturgas rnr'.

i aflåldsvarnie-

r.ærkerne.

Til

sikkerhecl

for leverandører til vind-

n-rølleparker-r på

Horns Rer. er der stillet

Dcr påhviler nogle af kor-rcernsclskaberne
kor-rtraktlige lorplietelse vedrørendc el-

sarantier fbr 350 mio. kr.

handel til efl-ektuering i de kommende år.
Herudover er der deponeret bankir-rdelinger, etablerir.rg af beredskabslager og

Via deltagelse i interessentskabet Århus
Kr-rlterminal I/S h:rfier ll.lsam A/S solida-

handel på eltrørser m.v. p:i ca. 21 nrio. kr.

risk for garantibetaling til Århus Havn.

Til sikkerhed for

\ria cleltagelse i interessentskabet Danaske
l/S hætter Elsam A./S solidarisk med

ståer-rde og

stillet garalrtier lor ltorudbeta-

hanclel på elbørser er

der deponeret n-rarginreguleringskonto
rnecl inclestående ultin'ro 2001 på ca.

9i

Encrgi E2 A/S.

mio. kr.

-\/\ hrher herudo,cr 'om intctc.sent i diverse kraftvanner,ærker, jf koncernLlsaru

oversigten side 28.
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Elsam A/S

Overgade 45
DK-7000 Fredericia
Tel. +45 76 22 20 00

www.elsam.com

