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ORGANISATION

tableringen af ELSAMPROJEKT A./S som et
selvstændigt selskab
skete med virkning fra

l.januar 1987. Firmaets
rødder gar derimod tilbage
197 2, hv or det jysk-fynske

Selskabets administrerende

til

elsamarbejde ELSAM enedes
om at etablere en fælles stab,
der fik til opgave at samle
ressourcer og viden i
forbindelse med kraftværksprojektering. Allerede ved udgangen afl973 bestod denne
stab af ca. 50 erfame
teknikere, hovedsageligt
rekrutteret fra de syvjyskfinske kraftværker.

Aktivitetsområdeme er

A
I \

g"nt"m

estyrelsen bestar af
5 generalforsamlingsvalgte samt 3 medarbejdervalgte medlemmer.

de forløbne ar

udvidet til at omfatte
alle former for rådgivende
ingeniørvirksomhed inden for
energitekniske anlæg. I vedtægteme hedder det således:

Formålet er... "i og uden for
Danmark at drive rådgivende
ingeniørvirksomhed i
forbindelse med energianlæg,
herunder elkaftanlæg eller
anlæg inden for beslægtede
områder." En formulering der
stiller store krav til organisationen og dens medarbejdere,
og rufirmer betydelige
personlige og forretningsmæssige udviklings-

muligheder.
jeren af ELSAMPROJEKT A/S er

I/S ELSAM, der igen
er ejet af de syv jysk-fynske
kraftværker.

direktør, Willy Madsen,
tiltrådte pr. 1. september 1987.
Willy Madsen har et
indgående kendskab til
energiseltoren, idet han
kommer fra en stilling som

direktør for Aalborg
Boilers A/S. Udover den
administrerende direktør
består ledelsesgruppen af
chefeme for de tre sektioner
teknib marketing og

økonomi.
asisorganisationen er
opbygget efter matrix-

princippet. Denne
organisationsstruktur sikrer
en effektiv gennemførelse af
de enkelte opgaver med
udnyftelse af ekspertise på
alle relevante områder. Inden

for de enkelte tekniske
områder er der etableret
specialisfrrnktioner med
henblikpå en tæt opfølening
og videreudvikling af
specialer.

Det1,\sk-finsk el-samarbejde

- l/S ELSAill -

he.står

af'7 kralhærksselskober.
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BERETNING
af adm. direktør
Willy Madsen.

I-LSAMPROJEKT

F
l-

er er

nyt firma med gamle
aner. For selv om det

orsknings- og udviklings
arbejdet med udstyr og
systemer, der kan
modsvare de forbat stigende
krav til drifuikkerhed, drifuØkonomi, brændselsfl elsibilitet, miljøforbedring m.v.
har i tiltagende grad udviklet
sig til et aktil.t arbejdsområde
for de danske elværksorganisationer.

:::

med denne arsberetning er
første gang, at selskabet
markerer sin selvstændige
status, så er det baseret på en
arelang tradition inden for

ELSAM med opbygning af
erfaring og viden omkring
proj ektering af kraftværks-

anlæg og el-distributionssystemer. Desuden er der
gennem arene oparbejdet en
meget betydningsfuld og

omfattende praktisk erfaring
med opførelse, idrifu ættelse
samt daglig drift og vedligeholdelse af de projeklerede
anlæg.

ELSAMPROJEKT star derfor

i dag med en højt kvalificeret
medarbejderstab, som er i
stand tii at tilbyde en rådgivnings- og engineeringassistance, der er unik - ikke
bare ti1 ELSAM og de ryv

tilsluttende krafuærker, men
også til andre i ind- og
udland, som efterspørger

Vindenergiens udnyttelse til
i1jøområdet er et godt
eksempel på et felt
præget af en stærk
accelererende lovgivning.
Som følge heraf er kraftværkeme blevet pålagt store
investeringer i projekter, der
skal reducere påvirkningeme
af det omkringliggende luft-,
jord- og havmiljø. Betydelige
anlæg til reduktion af SOz i
skorstensrØgen er projekteret
og under opførelse. Samtidig
følges støv-, aske- og lydemissioneme meget opmærksomt.

De seneste lovgivningstiltag
ventes yderligere at pålægge
elværkeme en halvering af
NOx-indholdet i røgen fra
sine skorstene. Også
problememe med at slippe af

med

elproduklion har initieret
udviklingsopgaver bl.a.
resulterende i konstrultion og
opstilling af en 2 MW
forsøgsmølle i Esbjerg
området. Helt naturligt har
elforsyningsselskabeme og

fra

ELSAMPROJEKT ogsåfået

de milj øforbedrende anlæg

en rolle med etablering af
vindmølleparker.
I samarbejde med udenlandske, men først og
fremmest danske virksomheder og videncentre, er
et stort udvildings- og afprøvningsprogram for prototypeudstyr igangsat inden for

aff aldsprodukteme

stifler krav til ELSAMPROJEKTS stab nu og i frem-

tiden.

forbrændingsteknolo gi,
røggas rensning, affhld sdeponering, halmforbrænding, m.v.
Formålet hermed er ud over
forbedring af elbranchens
egne anlæg at bidrage til at
skabe grundlag for danske
producenters systemeksport.
De omfattende projekter og
investeringer danner basis for
den rådgivning, ELSAMPROJEKT kan tilbyde sine

organisationens ekspertise.
De danske kaftværker er,
foruden at være etableret på
rekordlave investeringer pr.
MW, blandt de mest drifuike
i verden. Hertil kommeq at et
ideelt distributionsnet for el
og en central styret lastfordeling sikrer de danske
forbrugere en stabil energiforsyning til lavest mulig

produklionspris.

kunder inden for såve1kaftværksanlæg som energitekniske anlæg generelt.

Aguine-krafnrzrket i fuerto Rico skal omlægges fra olie- til kulfying. Forprojektet hertil er gennemført med assistancefra EISAMPROJEK'I:
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af blok 7 er i 1987
fortsat med deltagelse

af ELSAMPROJEKT,

Kedel- og turbineordre er

ansøgningsmateriale til den
overordnede godkendelse,
som ijuli i987 blev givet af
Fyns amt. Der arbejdes
fortsat med rapportering til
brug ved den endelige

placeret, ligesom der er
udarbejdet layout for
kedelhuset. Til dette fomiål
er der udarbejdet en model i

miljøgodkendelse.
Projektet forløber i henhold
til tidsplanen, og anlægget

målestoksforholdet 1:50 af

xkal idriftsættes den

kedel og kedelhus på

1991.

l.juli

ELSAMPROJEKTs modelværksted.
Byggeriet er påbegyndt den
1. august 1987, og ELSAMPROJEKT har fået overdraget
byggepladsledelsen.

I forbindelse med miljøgodkendelsen har ELSAMPROJEKT udarbejdet
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Den n.tc blok 7 på l.vnsværket i rnotlel, dcrviscr kedel og kedelhus. Mctdellen
anvende.s i det lobende pntjakteringsarbejde nterl henblik på at sikre en optintol
an lctgsurllbrelse.
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'esthafh udbygning
med blok 3 har i 1987
været koncentreret om
miljøgodkendelse, hovedleverancerne kedel og turbine
samt fastlæggelse af hoveddata og layout.
Projektarbejdet foregår i en
gruppe, som er placeret hos

ELSAMPROJEKL Denne
gruppe tæller medarbejdere
fra såvel Vestkaft som

ELSAMPROJEKT.

Af

de mange myndighedsgodkendelser mangler nu kun
milj øgodkendelsen fra Ribe
amt. Denne godkendelse
ventes snarest.

Kedelordren blev i februar
1988 placeret hos

:._

Skitse afVestkrafts nye blok

j.

firmaet

Stein Industrie. Efter kedelordren følger kontraheringen
af turbinen. 4 leverandører
har givet tilbud på turbinen.
Også hjælpeadæggene er nu
teknisk gennemarbej dede, så
blokkens koncept, hoveddata
og layout ligger fast.
Udbudsbetingelseme for våde
og tøne afsvovlingsanlæg er
klar og udsendes i
beryndelsen af 1988.

Blokken skal i dnft i

1992.

Også det tilknyttede fiernvarmeanlæg er fastlagt
sarnmen med aftageme, som
bliver Esbjerg og Varde

kommuner.
Det samme gælder hovedkølevandsanlægget og en ny
kulplads og havn. Havn og

kulplads er udformet i
samarbejde med Esbjerg
Statshavn og ELSAMs
brændselsafcleling.

Blokken skal gå i drift i august
t992.
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ordkaft har ladet
ELSAMPROJEKT
udføre etforprojekttil

et LOCUS.anlæg i Nibe.

De indgående hovedkomponenter er gasmotorer,
varrnepumper med
tilhørende skælis-produktion
som varmekilde, varmeakkumulatorer samt en spidslastkedel. Anlægget påregnes
at kunne "indregulere" en
betydelig mængde "uregerl igi'
vindenergi i el-systemet.
Anlægget vil yde ca. 2 MW
(el) og ca.'7 MI/s (varme) og

vil kunne indregulere
1,2

ca.

MW (el) vindenergi.

\

/estkraft har inddraget
ELSAMPROJEKT i

\/
V

detailprojekteringen af
Ringkøbing kraftvarmeværk,
der består af en gasturbine og
røggaskøler med efterbrænder. Anlægget forventes

idriftsat den

1.

november

1988.

Det er naturgasfuret og
præsterer 1.5 IVIV (el) og ca.
9 MJ/s (varme). ELSAMPROJEKT udfører maskinog e1-projekteringen.

Endvidere har ELSAMPROJEKT ydet Vestkaft
assistance i forbindelse med
et skitseprojekt for et kraftvarmeværk i Holstebro/
Struer området.

Når Vestkraft tager det nye gasfyrede krafnarmeankzg i Ringkøbing i brug,får
rb rugem e fo roge t fo rsy n i ngs s i kkerhed. Tegningeme i iser p io cesdågraml' "
d i sti b u tions net et og en eryi-fl owet.
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VINDKRAFT

Tjæreborg

I
I

vindmølle-

projehet ved Esbjerg

har sit udspring i
Energiministeriet og elværkemes vindkraftprogram,
der startede med NibemØlleme, som gik i drift i
1979 og 1980.
I 1987 har hovedaktiviteteme

for ELSAMPROJEKT været
afslutning af projektering og
indkøb samt afprøvning og
assistance til montageledelsen, som ligger hos
Vestkraft.
Møllen, der har en rotordiameter på 60 m og en
ydelse på 2 MW, er færdigmonteret, afprøvet og klar til
idrifuættelse i begl,ndelsen af
1988.

Budgettet er på ca. 60 mio.kr.
Møllen opføres med støtte fra
Energiministeriet og EF.

Parallelt med selve møllen
har ELSAMPROJEKT
arbejdet med etablering af et
dataindsamlingssystem til
designverifikation. Systemet
omfatter en central datamat

tilsluttet intelligente understationer i hver af de to, 90 m
høje, meteorologimaster og i
kabinen. Der er samtidig
placeret en tilsvarende
datamat hos ELSAMPROJEKT, som kan
kommunikere med anlægget
i møllen via modem.

Udviklingen inden for
vindkraft følges tæt, og man
deltager i en række aktiviteteq
der sikrer ELSAMPROJEKT
en bred tilknrtning til
området. Man har således i
1987 bistaet ELSAMs vind-

kraftudvalg i forbindelse med
gennemførelse af det vind-

kraftprogram, som i 1985 blev
aftalt mellem Energr-

ministeriet og elværkeme.
Tiæreborymøllen repræsenterer detforeløbige højdepunkt i udnyttelsen afvindkraften i Danmark. Det omfattende monteingsørbejde blev afsluxet
taget i brug.

i

1987

og møllen er nu

MILJØ

I
!
I

1987 har

ELSAM-

fnOfe«T

assisteret Vest-

kaft, Skærbækværket

samt Fynsværket i
forbindelse med miljøansøgningerne til de tre nye
350 N/t!Y blokke.

\ /estkraft har lået udført
\ / mere end 20 tekniske
V redegørelser til Ribe
amt omhandlende så vidt forskellige emner som
disponering af restprodukter,

1nwærket er under
milj ø sagsbehandlingen
og ankesagen blevet
assisteret af ELSAM-

PROJEKT Der erherunder
udført diverse undersøgelser,
ligesom der er udarbejdet en
række tekniske rapporter til
miljømyndighedeme.
ELSAMPROJEKT har
endvidere bistaet ved

forhandlinger med Odense
kommune om spildevandsspørgsmålene.

I øjeblikket arbejdes der på at udnytte
kraf» ærkem e ti I
dyrkning affisk, skaldyr og alger.
kø I ev an d fra

afsvovlingsprocesser,
emission af kviksølv,

I-LSAMPROJEKT har
l- også deltaget ien

cadmium og krom, rensning
af spildevand for tungmetaller
og nitrat, lokalisering af rest-

l-

produltdepoter etc., samt
milj øansøgningen for afsvov-

sekretariat for ELSAMs
miljøudvatg og er desuden

lingsanlægget til den nye
blok. Desuden er der udført
en række beregninger med
fors kelli ge spredni

n

række udvalg med

mitj ørelaterede opgaver.
Saledes fungerer man som

repræsenteret i Kraftværkemes miljøudvalg og i
Teknologirådets styregruppe

gs-

meteorologiske modeller
med henblik på skorstensdimensionering og vurdering
af luftkvalitetsforhold.
Endelig deltager man i en
arbejdsgruppe under Ribe
amt vedrørende lokalisering
afdepoter.

vedrørende'udnyttelse af
kølevand fra kraftværker

til

dyrkning af fis( skaldlr og
alget''.

vurdeing

af

Ibrud.fbr anlrcg ol'deprier til restprodttkter /bre,grir tlt,r et ornlatterule
u
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EKSTERNE OPGAVER
DANMARK
pgaver uden for

ELSAMs område
samt i udlandet
udgforde i1987 7o/ot
omsætningen. Der lægges
vægt på, at

ELSAM-

PROJEKT har en vis andel
eksterne opgaver, herunder
opgaver i udlandet. Disse
opgaver er med ti1 at sikre
beskæftigelsen og dansk
systemeksport, ligesom det
giver medarbejdeme
spændende udviklingsmuligheder og nye

udlordringer.

dense Stalskibsværft
har i forbindelse med
udvidelsen af Danfeltet leveret en ny
produlctionsplatform samt to
nye indvindingsplatforme.

§
rlk4

ELSAMPROJEKT har
bistaet værftet med sagsaF
viklingen af styrings-, regulerings- og overvågningsan-

al

T

:

t,

til de tre platforme.
Den sidste del af opgaven
bestod i en 7-måneders
lægget

:J

:'
$

i.

a

E'

afprøvnings- og idriftsættelsesfase. Arbej det blev
afsluttet med produl(ion af
den første olie fra anlægget.
Anlægget er placeret i

.rs

.t
a

Nordsøen ca.200 km vest for
Esbjerg.
EISAMPROJEKT er også gåer
offshore i 1987 og har bistået Odense
Staalski b m ærft med udv idels en
af Dan-feltet - Danmarks
første olidelt.
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Porrugal har ELSAMPROJEKT været involveret i bygning af en stor

kulterminal. Bygningen af
terminalen er en følge af
landets ønske om i højere
grad at basere sin energi-

forsyning på import af kul.
Med henbtk herpå blev det
besluttet at anlægge en ny
havn ved Sines ca. 120 km syd
for Lissabon. Et lokalt
konsortium, Tersines, bad
ELSAMPROJEKT om rådgvning. Resultatet blev et
projekt baseret på stor lagerhøjde, som opnas ved hjælp
af udlæggervogne og dozere,

samt udtag gennem underjordiske transportbånd. Dette
anlæg har en række fordele,
bl.a. fordi det udnytter arealet
optimalt og er lempeligt

ppsala Energi AB har

brugt ELSAMPROJEKT som samarbej dspartner i forbindelse
med ombygning af en 200
MW modtryksenhed fra olie
til kul- og tørvefyring.
Arbejdet har omfattet udarbejdelse afudbudsmateriale, koordinering af
kontrolanlægget, udarbejdning af underlaget for
el-montagen samt deltagelse

i

afprøvning og idrifuættelse.

tockholm Energi
Produktion AB rekvi-

likviditetsmæssigt. ELSAMPROJEKT har udført
komplette udbudsbetingelser.

rerede assistance til at
undersøge og lurdere
højtryksdampledningeme i et
sektionsanlæg omfattende tre
kedler og tre turbiner på
Hdsselbyverket. Herudover
udførtes enkelte supplerende
undersøgelser af kedler.

De 60 tons tunge betonklodser; som
bølgeme har kastet rundt med, viser
Atlanterhayets kraft ved Sines, hvor
der skal bygges en ny kulhavn.

Hiisselbyværket i Stockholm samt
v ærkets høj try ks rørsy s tem.
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FORSKNING OG UDVIKLING

øjtemperaturstals
anvendelsesmuligheder er
genstand for et forskningssamarbejde mellem ELSAM
og ELKRAFL Koordinationen inden for ELSAMs

område varetages af ELSAMPROJEKT sammen med

fælleskemikeme.

ELSAMPROJEKT og

ELKRAFT har ansat en
forskeq der ti1 daglig udfører
sine undersØgelser på Institut

Her gennemføres strukturundersøgelser af bl.a. helt nye
japanske og amerikanske stål,
der tillader endnu højere
temperaturer end de hidtil
kendte højtemperaturstal.

KV

10.8

10.6

10.4

På Korrosionscentralen har

man igangsat et2-ångl
projekt, som skal skaffe
grundlæggende viden om
strukturændringer og nedbrydninger i højstyrkestal ved
temperaturer over 450'C.

for Metallære, Danmarks
Tekniske Højskole.

9.8

9.6

I
I
I

1987 blev arbeidet med

sprpos

EDB-program-

met genoptaget. SETPOS
er et program, der kan
behandle mekaniske og
elektriske forhold under
transiente forløb - altså de
forhold, som optræder under
start af store maskiner eller
under fejl i elektriske
systemer. Frogrammet er
opbyget som en række
matematiske modeller. I øjeblikket er den store ud-

Diagrammet riser det spændingsfuk,
der opstår hver gang en mølle kobles
ind. Man ser også. at spændingen
falder lidt, når mølleme er i dnft. Det
slgtldes den reaktive effekL som
mølleme optager.fra nettet. Endelig ser
vi en nag bølgeform af den
resulterende sprznding. Dette forhold
hænger sammen med en ænding i
møllens efekt hver gang en vinge
pas s erer "s lgtggen " af mø lletåmet.

fordring at opstille en model
for motorer med variabelt
omløbsta1.

LSAMPROJEKT
arbejder for ELSAMs
teknikerudvalg med

udvikling af et overordnet

Højtemperaturstålets struktur afdækkes bl.a. ved brug af Tiansmissionselektroskopi - WM.

22

kedelregulringssystem, der
skal sikre en mere skånsom
og stabil drift af kedelanlæggene.
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l-Og-værktøjer

ll-

indgar

imange af ELSAM-

PnorgKT§ opgaver.

De fungerer som hjælpemidler til servicefunktioner
og som afgørende værktøjer
for den enkelte opgaves
løsning.
Dette arbejde er fortsat i 1987
savel med indkøb af færdige
som udvikling af egne

programmer.
På det elektrotekniske
område findes avancerede
progftImmer til beregning af

Inden for byggeteknikken
findes tilsvarende

programmff til stYrkeberegning, såvel statisk som
dynamisk.
Endelig foregår der en kraftig
udviklingsindsats på området

for beregningsprogrammer til
de kommende ars store miljøinvesteringer.

Også tværfaglige EDB-

progmflrmer udvikles. Det
betydeligste eksemPel er et
system til opbygning af en
database, der registrerer den
samlede dokumentation for
et projelt.

Det seneste område, som
ELSAMPROJEKT har taget
op, omfatter en række
aibejdsstationer udrustet med

CAD-programmel.

samspillet mellem elektriske

maskiner og anlæg, såvel
stationært som transient. På
det maskintekniske område
findes både termodynamiske
beregningsprograflrmer og

progralnmer til

stYT

ke-

beregninger, bl.a. ti1
anvendelse i forbindelse med
restlevetidsvurdering af hårdt
belastede maskindele ved høj
temperatur.

i

EISAMPROJEKT
anvender i dag den mest
avancerede EDB-teknologi
af v i rks o m heden s oqgav er.

i løsningen
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ARSREGNSI(AB 1987
KOMMENTARER
TIL RESULTATET
Årsregnskabet for 1987 er
udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabsloven og god regnskabsskik.
fusregnskabet er det første
regnskab efter stiftelsen af

RESULTATOPGØRELSE
tlr.

Note
1

69.424

2

(40.002)

_

ELSAMPROJEKTA/S. Der
er i konsekvens herafikke

29"422

(6.is1)

medtaget sammenligningstal

for tidligere

i forhold til 1986, hvor
altiviteteme blev udført
under navnet I/S ELSAM,
på

B.nt

år.

Omsætningen i 1987 blev 69,4
mio. k Dette er en forøgelse

(1.231)

(re.e62)

4.

330/o

2.078
690

(e5)

Projekldivisionen.
Resultatet blev før skal men
efter afskrivninger, 2,8 mio. kr.
Resultatet efter skat 1,1 mio.
kr. foreslas disponeret som
anført i resultatop gørelsen.
Resultatet er tffi edsstillende,
idet 1987 har været præget af
vækst med de heraf følgende
nødvendige uddannelses- og
etableringsomkostninger.
Opgavemængden har i 1987
presset antallet af faklurerbare
timer i de tekniske afdelinger

op i overkanten afdet
ønskelige niveau, idet der

fortsat skal friholdes

2.673
544

(432)
2:785
(1.6s6)

Resultat før skat
Skat afårets resultat.
Å,rets resultat.

1,.129

der foreslas disponeret således:
Henlæggelse til lovplietig reservefond
Overført overskud

1.000

r?e
1.129

Negative tal er angivet med parentes.

ressourcer til uddannelse og

inteme udviklingsaktiviteter.

FREMTIDEN
I

1988

forventes der fortsat

vækst i såvel medarbejderstab
som i omsætning. Herefter er
det målsætningen at
konsolidere firmaet på dette
niveau. I takt med, at
indsatsen i forbindelse med
nogle store igangværende
danske opgaver i løbet af
nogle år aftager, søges
ressourceme beskæftiget på
bl.a. udenlandske opgaver.
Denne målsætning kræver, at
indsatsen for at opnå udenlandske opgaver intensiveres i
de kommende år.

26

Siden regnskabsafslutningen
er forskellige formaliteter i
forbindelse med en større
fastprisopgave i Egypten
faldet på plads og 1. ratebetaling (down-payment) er
modtaget.

VURDERINGS.
PRINCIPPER
Nettoomsætning.' Som

indtægtskriterie for nettoomsætningen er anvendt
produktionstidspunktet.
Forventet avance (dækningsbidrag) indtægtsføres løbende
ud lra en forsigtig rurdering
afopgavens resterende

ressourceforbrug.
An I ægs akt iver;

Immaterielle

anlægsaktiver, herunder

EDB-programmer,
udgifuføres i anskaffelsesaret.
Materielle anlægsaktiver er
opført til anskaffelsessummer
med fradrag af foretagne
afskriv ni n ger. Afskriv ni ngem e
foretages ud fra en lurdering
af de enkelte aktivers drifu-

økonomiske levetider. Automobiler og inventar 29/opr.
år. Teknisk udstyq herunder
EDB-udstyr,50/o 1. ar og25o/o
følgende ar. Anskaffelser
under kr. 10.000 udgifuføres
fuldt ud i anskaffelsesåret.
Det kan i øvrigt bemærkes,

at der for administrationsbygningens vedkommende er
indgået lejeaftale med

I/S ELSAM, jf. note

13.

Igangv æren d e arb ej d er fo

r

fremmed rqning er opgjort til
kostpris med tillæg af aconto
avance (dækningsbidrag), jf.

omtalen under nettoomsætningen.
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BALANCE PR.31 . DECEMBER 1987

Note
7
7

1
1

NOTER

t"kr.

7. I\{aterielle anlægsaktiver

8. Igangværende arbejder for fremmed regning.

Åutomobiler
Trlgang
Afgang.
Anskaffelsessum
3l/12 1987.

1.856

(200)

pr
r.656

,Arr'ts;rfsl,rivningcr. ..

-.

.

Afskrivning. solgre akrirer. . . . .

.

Afslrirninger pr 3l/12

.

198?. . . .

Bogføn rærdi pr. Jl/12 1987

.

..

.

(333)

Inven- Teknisk

tår udsgr
159 1.859

EDB

uds§r
3.737

(198)

459 1"859 3.53q
(8e) {457) (681)

31

61

(302) (8e) (4!7) (qq)
1.354 370 1.402 2919

Åers afskrivninger indgår i resultatopgørelsen under administrationsog lællesomkostninger Der er ikke foretaget ekstraordinære nedskrivninger af anlægsaktiver.

28

Kostpris udlbrt arbejde
Aconto avance (dækningsbidrag). . . " .

.

1.244
696
1.940

Kostprisen består af direkte løn incl. sociale tillæg, direkte materialer samt
afholdte udlæg. Den indregnede aconto avance for ikke afsluttede fastprisopgaver udgør 8ff/o afdirekte lønudgifter, medens aconto avancen for ikke
afsluttede regningsopgaver udgør 100/o af direkte lønudgifter
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FINANSIERINGSANALYSE

Finansieringsanalysen viser
en samlet kapitalfremskaffelse
på

i alt 17,0 mio. kr. incl. tilført

aktiekapital på 14 mio. kr. Den
resterende kapitalfremskaffelse er primært sket
ved selvfinansiering. Kapitalanvendelsen er gået til
investeringer samt til

finansiering af virksomhedens
løbende drift.

KAPITALFREMSKAFFELSE

5,00/o

30

KAPITALANVENDELSE

IT

JOSr^eJ

lnequls

wnDqalq)s

uull

-Y*?-3ry
OHB\.W T.IagØHJS
'886I ffruqeJ'?Z uep ?rcueperd

'Æ6I Jequocep'I€ 'rd Srnms olsruouolø 3o p1æ3 te,nqe
qeqølslesJu lrrrus lqlnseJ s1eryF epellq epuesr^leJ 1e 1eqe1su8e:sr"e re.r.6

s.l.':l
es1e11e3do Jo^ JoUA 'yrlssqelsu8er po8 3o es1e88ægesqulsu?e: Ul
^Eni
-åqpea 3o ue8uru,t€a.ol påru esleturuolssueJe^o t fuge re lequlsu6ars:1
'leqelsu8e:s:g r le8elpeu:e'leqeqsles replqgd lpue{aq so -::
1es1e13qfuo3 ep 1e'1esgd ruq r,,r ruose8q 'peq8qre,tsro; selrJeslellæsuuIpræ.\
trues ploqroJsJøql1l 30 esleJæ^epets1q seurå^r»p ruo so lsl^eqJe^o Jepun :mq rn e8rpue,rpøu JoJ lesu€ Jeq r^ ruos le8uqpuuqsuorsr^eJ elrur:1
lolleJtuo :eq 3o 111ssuorsra.a: po8 petu esleuelssuere^o r uøJpn Je ueuorsr \.:E
'186I te:g :o3 leqalsu8a: lerepr^er rÅ req rosr^er l8p.ts8u4ues.to3letaua8 r- <

:

cNrNerrvdsNorsr^f u

uesuBH-purl'Y

2

-c_r7
/tp'
/v

(puetuJollsæu)

--ryø:
uaqar,tlsag
Jaqc urpE 60 -il,uouolØ

996l nruqal'p7

eNlNe=l

SNC]U

0/09'

L

IBIS iaua lellnsåu

LICNruY\VS CO SAd D{fTOUd1/\VSI=

