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BERETNING

1989 harværet præget af
travlhed, udvilding og dynamik.
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ELSAMPROJEKI's forretningsmæssige udvikling har i
1989 været tilfredsstillende. Den
dynamiske verden omkring os
på såvel det tekniske som det
politiske felt har nødvendiggj ort
en langsigtet vurdering af

opnåad dennevej.
Et andet kravharværet en minimering af miljøbelastningen
igennem lavNOx fyring og
udrustning med røggasrensning
for SOz. Ligeledes er strenge
lydemissionskrav honoreret.

ELSAMPROJEKI's fremtidige
placering i energibilledet for
såvel Danmark,EF, som det g1obale marked.
Strategiplanen for perioden
frem til 1995 er implementeret
og speciflcerede handlingsplaner er igangsat. En direkte følge
herafharværet en ny organisationsstruktur. Den var nødvendiggjort afde forventede nye
tekniske udfordringer, den fortsatte vækst og stigende krav til
en hurtig omstyring af ressourceme.I erkendelse af at medarbejderstaben og dens oparbejdede viden og erfaring samt
dens evne til at samarbejde er

ELSAMPROJEKI's største

For Skærbækværket er forprojektet for avanceret kr.rlfyring
Ledergruppemøde hos EISAMPROJEKT. Fra venstre ses Hans Jørgen Nielsen, Aksel
Hjertholm, Wilfu Madsen, Hans PeterThøgersen og Jøryen Bugge.

S

amme krav ti1 kvalitetssikring

ELSAMPROJEKT's overbevis-

rådgivningsydelser mØdes oltere
og isærpå det intemationale
marked. ELSAMPROJE KI har
derfori 1989 som et strategisk
element arbejdet med opbygningen af et intemt kvalitetssikringssystem, som vil blive imple-

ning, at dette princip harværet
den væsentligste forudsætning
for opnåelse alden unikke position, som Danmark erkendt for,
nemlig globalt set at bygge de
bil Ii gste laaftværker med en
meget høj virkningsgrad og en
ekstrem stor driftsikkerhed.

mentereti

1990.

Den praksis for proj ektafvikling,,
som de danske elselskaberhar

efteruddannelse og videreudvik-

udviklet og anvendt med succes

ling.

igennem mange år, kan beskrives som multikontraktprincip-

ELSAMPROJEKI eridag

pet. Det indebærer,aten kraftværksblok gennemgår en meget

struktions- og projektarbej de
som økonomisk og tidsmæssig
styring af omfattende, langvarige og komplekse projekter.
De mange hjælpemidler er
koblet sammen i et integreret
database- og netværkssystem
som kommunikationssystem
lor hele organisationen.

I opgaveløsninger for ELSAMPROJEKI's kunder har det
altid væretvigtigt, at kvaliteten
for de valgfe komponenter og
systemer er høj og svarer til kundens forventninger.

Det er de danske elselskaber og

afELSAMPROJEKI's egre

aktiv, er der focuseret stærkt på

blandt de førende i anvendelse
af avancerede EDB-hjælpemidlerfor såvel beregrringer, kon-

givet gode resultater igennem
optimering forde kendte teknologiområder, og der ermere at

omhyggelig forprojektering med
stor detaljeringsgrad i specifikation af de enkelte komponenter
og deres samspil. Herved er det
muligt at udbyde et projekt i

omkring

20 00 veldefinerede
underkontrakter. Dette giver
flere mindre og lokale leverandørermulighed for at komme
med og optimerer priskonkurrencen.

I ELSAMPROJEKI's projektudførelse anvendes matriksorga-

samt en altemativ naturgasfynet
løsning foreløbig afsluttet grundet manglende myndighedsgodkendelse for igangsætning.
På

Midtkmft

er Danmarks første

afsvovLingsanlæg for røggas fra

to 350 MWblokke idriftsat med
tillredsstill ende resul tat.

En alvorlig brand påMidtkraft,
derhar sat to kraftværksblokke
ud af drift i længere tid, har medført ELSAMPROJEKI-assistance til omfattende årsagsanalyse og projektering afet tekno-

nisationsprincippet. Dette sikrer,
at de relevante fagkundskaberi
organisationen anvendes optimalt, samt at alle projekterhar
adgang tila1le flrmaets eksperti-

logisk opdateret nyt kontrolan1æg ogfordelingsanlæg til sik-

ser.

Der har igennem 1989 været
ydet betydelig indsats på decentrale kraftvarmeværker for
anvendelse af et meget varieret
brændselsspektrum som halm,
træflis, naturgas, biogas, husholdningsaffald,kul mv. og i forskellige kombinationer heraf.

På Fynsværket

o g Vestkraft,
hvor nye blokenheder på ca. 350
MW er under udførelse, har ca.
halvdelen afELSAMPROJEKI's medarbej dere været
beskæftiget. Et krav om øgel termisk virkningsgrad for disse kulfyrede grundlastenheder har

ring af an1æggenes hurtigst
mulige genopstart.
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ORGANISATION

ELSAMPROJEKIhaTpT.I.
maj 1989 implementeret en ny

I-eder er overingeniør Hans
PeterThøgersen, deri 1988 er

organisations- og ledelsesstruk-

kommet til ELSAMPROJEKI

tur. Denne struklur opfylder
ønsket om en større fleksibilitet.
Organisationen, hvori der er
taget højde foren øget aktivitet,
bestar af hovedseklioneme :

med et betydeligt branchekendskab fra leverandørside.

Leder er økonomi- og administrationschef Hans Jørgen
Nielsen, der er tiltrådt i 1989
med en betydelig erlaring i
finansiering, planlægrring og

PROJEI(IGENNEMFØREL

gennemføre1se af større nationale og intemationale tekniske

SEN er en sektion med det over-

projekter.

Tekniskvidensektion
Salgs- og marketingsektion

ordnede ansvarfor alle større
kundeordrers gennemførelse på
aftalte tidsmæssige, tekniske og
økonomiske betingelser. Leder
er underdirektør A. Hj ertholm,
der har arbejdet i kraftværksområdet i mange år.
A. Hjerthokn har samtidig ansvaret for kundekontakteme til
ELSAM's kraftværker.

Proj ektgennemførelsessektion

Økonomi- og administrations-

sellion.
For den adm. direktør er underdirektør A. Hjertholm udpeget
som stedfortræder.

Hver sektion har organiseret sig
i sektorer og afrlelinger med
selvstændige ansvarsområder.
Til forstærket aktivitet for udviklingsprojekter er etableret en
særlig udvillingsseklor.

Kvalitetssikringsfu nttionen refererer direkte til direktionen.

EnTEKNISKVIDENSEKTION har ansvaret for den

ØKONOMI.OGADMINI-

tekniske stab, herundervidereuddannelse. Leder er overingeniør,Jørgen Bugge, som har
været ansat hos ELSAMPRO-

varetager de inteme servicefunktioner samt juridiske og Økono-

JEKTi

15 fu.

EnSALGS-OGMARKETING S EI(fl ON har ansvarct

Hovedparten af ELSAMPROJEKT's tekniske stab har organisatorisk tilhørsforhold til vidensektionen, hvorfra de udlånes til

STRATIONSSEKIIONEN

respektive projekter under de
øvrige sektioner. Dette matrikssystem sikrer stor mobilitet og
muliggør optimal udni,ttelse af

miske forhold overfor omverdenen. Indkøb, personaleadministration og uddannelsesplanlægning mv. hørerligeledes under
sektionen.

ELSAMPROJEKI's kvalifikationeri de mange parallelt afuiklede projekteq som alle harEN

for salgsplanlægrring og kontrahering uden fordet danske kraftværksområde.

anwarlig projektleder.

ORGANISATIONS.
PLAN

M

A
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Selskabets aktivitet eri løbet af
1989 øget betydeligt, hvilkethar

affødt et behov foryderligerg tilgangaf TI nye medarbejdere,
således at antallet af medarbejdere pr.31. december 1989 er
240.
I forbindelse med implementeringen af den nye organisationsog ledelsesstruktur oprettedes
en funktion for personaleressourceudvikling, som i løbet af
1989 bl.a. har analyseret

beho-

vet for og igangsat et efteruddannelsesprogram.

ELSAMPROJEKI's medarbejdere har i 1989 tilbragt totalt ca.
1000 dage på kurser/efteruddannelse. Hertil kommer merkonom, teknonom,HD og sprogundervisning, som selskabet
støtteri bestræbelseme på at
udvikle medarbej derstaben.
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VESTKRAFT BLOK 3
ELSAMPROJEKI

VINDKRAFT

star for den

Påvindkraftområdet er de mest

samlede projektering afVestkrafts nye Blok 3,350 MW, som
skal gå i drift 1.ju1i 1992.
De store ordrer er afgivet, men
der udestår stadig stillingtagen
ti1 en del hjælpesystemer.

markante proj ekter, som
ELSAMPROJEKI siden 1 977
harværet involveret i, bygnin-

Montagen af kedelhusstålet er

I samme periode er de kommercielle møllervokset fra ca.50
kW ti1 op mod Nibemø1lemes

gen af de to 630 kWmøllerved
Nibe i 1979-80 ogTjæreborgrnøl1en på 2000

afsluttet, og betonarbejdet i kølevandskanal og turbinebygning
pågar. Skorstensskaftet på 250 m

eropført.
Der arbejdes med mifiøgodken-

kWi

1987-1988.

størrelse.

delser.

Det er derfor relevant at videreudvikle Nibemølleme. Efter
Energiministeriets overdragelse

PROJEKTERINGSARBEJDE FOR
FYNSVÆRKET BLOKT

har man besluttet at foretage en
gennemgribende renovering og
ombygning. Dette proj ekt gen-

af

ELSAMPROJEKT har i det forløbne åLrværet beskæftiget med

nemføres af ELSAMPROJEKL
Selv om mølleme i fremtiden
primært skal være produktionsanlæg, er deret element affonk-

proj ekteringsarbej de i forbindelse med Fynwærkets BlokJ
der er en kulfyret blok på 350

ning i projektet. Såiedes ffir
mølle A primo 1990 installeret
et sæt trævinger af ny og lettere

MW. Idri{tsættelse forventes

1.juli

mølleme tilNordl«aft i 1988

1991.

konstrukiion, baseret på erfaringeme fra de trævinger, som

Æ1e større ordrer er afgivet, og

bygningeme erfærdige til mon-

mølleBflki

tage af maskinkomponenter.
Kedelmontagen har stået på
hele året, og i slutningen afåret
er montagen af turbinen, afsvovlingsanlæg samt elfilter påbegyndt. Endvidere er skorstenen
på 235 m blevet opført.
På miljøområdet er dergennemført en række undersøgelserog
udarbejdet rapporter til miljøbehandlingen. Der arbej des stadig

med undersøgelser for godkendelse afen ny depotplads forflyveaske og restprodukterfra af-

svovlingen.

1984.

De renoverede møllerventes i
drift i det tidlige forår 1990, og
driften vil blive fulgt op med en
fortsættelse af måleprogrammet
specielt for at opsamle erfaringer

om trævingemes opførsel.
Ombygrringen af Nibe-mølleme

erkun en

af mange

vindkraftak-

tiviteter, som ELSAMPRO-

JEKIerinvolveret i.
En stigende interesse forvindkraft, især i udlandet, harmanifesteret sig i en række projekter
såvel nationale som intemationale, det sidste gælderisær
EF-initierede og støttede projekter.

funsværket,Blok

7.
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MWfluid-bed demonstrations ankzg
påÅrhunrzrket.

KOMBIANUEG

i

Interessen for at anvende naturgas

i elproduktionen harmed-

... . -.-:':3ii15at:l'.:

,.

ført detaferede undersøgelser af
kombianlæg, som anvender
naturgas.

Et kombianlæg består af gasturbine, som producererel. Dens
udstødsgas tilføres en udstødskedel til produktion af damp
som udnyttes i en konventionel
dampturbine. Herved kan man
opnå indtil 520lo elvirkningsgrad,
som er den højest kendte i dag.

ELSAMPROJEKIhaldesuden forVestkraft deltaget i projektering af et 9 MW kombian1æg i Skjem.Dette anlæg er

ELSAMPROJEKI har for bl.a.
Skærbækværket været involveret i detaljerede studier af kombianlæg med fra 200 til 450 MW
ydelse som altemativtil kulfyrede kraftværker.

planlagt idrifuat primo 1990 og

vil være det første kombianlæg
Danmark.
Figur v isende

p

rocessen bag offal d /gasJlrer

kraJlvannetærk i Horsens.

FLUID-BED
TEKNIKKEN

ELSAMPROJEKI assisterer
Skærbækværket med projekteringen af et kombianlæg iHorsens.

ELSAMPROJEKIhaTi det
seneste årværet involveret i
fluid-bed teknologien i forbindelse med et projekt til et kraft-

I dette anlæg produceres

en del af dampen på basis

i

af

aldsforbrænding. Anlægget
skal gå i dnft i D92. Opbygrringen fremgår af figur.

varmeværk i Grenå, som Midtkaftvil etablere. Det skal levere
procesdamp til en industrivirksomhed, fi emvarme til Grenå

aff

og el til nettet.

Ar k i t ekt m o d e I af H o rs e n s Kr aftv ørm et æ rk.
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Der er tale om en cirkulerende
fluid-bed kedel (CFB). tulæggets ydelse bliver ca. 60

MJ/S

varme og20 MWel.
Som noget helt nyt skal anlægget brænde en blanding af halm
og kul. Forsøg harvist, at det er
en glimrende og miljøvenlig

måde at brænde halm på, idet
halmens negative fyringsegenskaberi høj grad neutraliseres,
når den brændes sammen med

kul.

BRÆNDSELSCELLER
Brændselsceller omdanner ved
en elektrokemisk proces gasformige brændsler direkte til elektricitet. Processen kan beskrives
som en omvendt elektrolyse.

Udviklingen har de seneste år
taget fart navnlig iUSA og
Japan, og et kommercielt gennembrud for PAF C (fosforsyre

celler) forventes midt i 90'eme.
Andre Eper til elproduktion
MCFC (smeltekarbonat) og
S OFC (fastoxidceller) forventes
at nå kommerciel anvendelse
efterar2000.
Brændselsceller (PAFC) er
miljøvenlige og bedømmes til at
være velegnede til opstilling
inde midt i byområder.Anlægsstønelsen vil §pisk være fra 50

kWogopadtilnogleMW.
ELSAMPROJEKIhaTfoT
ELSAM i samarbejde med HaldorTopsøe A/S udført et forprojekt foret 200 kWPAFC-an1æg
med en samtidig varmeproduktion på260 KJ/S.

Fluid-bed resfiig på
Aalb o rg Unfu ers itets C ent er.
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MATERIALEOM RADET
For at kunne bedømme nye
materialers egenskaber ved høje
temperaturerog tryk må der
bedrives et intensivt forskningsarbejde. Derfor har elværkeme
gennem de sidste 10 ar drevet

grundforskning i højtemperaturmaterialer.
Forskningsresultateme er
udvekslet med eksperteri udlandet, og herigennem er der skaffet en betydeligviden.

Gennem initiering af et licentiatprojekt ved Procesteknisk Institut ved Danmarks Tekniske Højskole afprøves wejsebarheden
afde nye avancerede ferritiske

ELKRAFT og ELSAM startede

i

1987

evalueringer af kombian-

læg og kulforgasningsanlæg. For

ELSAM gennemføfle ELSAMPROJEKT kombiundersøgelseme, medens ku lforgasningsundersøgelseme blev varetaget
af Sønderjyllands Højspændingsværk.

ELSAM godkendte i foråret
1989, at Sønderjyllands Højspændingwærk i samarbejde
med Preussen Elektra udarbejdede et feasibility studie, idet
man ønsker at etablere et kulfor-

gasningsanlæg i kommerciel
størrelse dvs. ca. 1300 t/dag.
Anlægget planlægges integreret
med Enstedværkets 600 MW

højtemperaturstill. Senere ind-

kulfyrede blok.

bygges testemner i P91 og
NF616 iVestkraft's nye Blok 3.

ELSAMPROJEKI assisterer

Afprøvningen af materialeme
under realistiske forhold harvist
sig at have så storintemationel
interesse, at en række intemationale organisationer, bl.a. EPRI
(Electric Power Research Institute, USA), har opfordret elværkeme til at deltage i deres pro-

jekt, som gårpå at udvikle nye
materialer til højtemperaturan1æ9.

S ønderjyllands Høj spændingsværk/Preussen Elektra i projektet, som har deltagelse afdansk
og tysk industri.

SUPRALEDEN DE
MATERIALER
ELSAMPROJEKIfølgeret
forskningsprojekt, som gennemføres hos NKIA/S og Fysisk

Laboratorium I, Danmarks

KULFORGASNING
Gas fra kulforgasningsanlæg
kan erstatte naturgas i kombian1æg.

[ntegrationen af kulforgasningsanlæg og kombianlæg

IGCC-

an1æg (Integrated Coal Gasifica-

tion Combined Cycle) vil i fremtiden nok blive et vigtigt altemativ til de nuværende kulstøvfyrede an1æg. I en stor del afden
industrialiserede verden arbej des derhermed.

Tekniske Højskole. Malet er at
udvikle supraledende materialer
og komponenter, som forventes
at finde anvendelse i supraledende elektronik og måleorganer.På et senere tidspunkt
maske også i stærkstrømsteknikken. De bedste resultater er

opnåetmed en tlmdfilm afet af
de nye keramiske materialer.

Denne fndfilm kanbære en

strøm svarende til ca. l million
ampere pr. cm2 Yed -:1840 C.
Strømbelastningsevnen er således ca. 1000 gange højere end
for en kobbertrådved stuetemperatur.

Foto visende processen, hvor det sttpraIedende udgangsnoteriaIe iJbrm aJ en
lille pille.forstøtes af en laserstråle.
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SYSTEMEKSPORT

Eksportarbej det er baseret på
det samlede viden- og erfaringsgrundlag fra den danske elsektor
og foregår i nært samarbejde

mellemELSAMPROJEKIog
ELKRAFT Consult og koordineres igennem det fæl1es eks-

portselskab Danish Power

Consult(DPC).

U DSTI LLI NG ER
I Montreal var der i forbindelse
med afholdelsen af konferencen
World Energy Conference en
udstilling, hvor DPC præsenterede et produktprogram for
såvel termiske l«aftværker som
vedvarende energisystemer som

vindkraftmv.
Løsning af konkrete opgaver
sker oftest i et af DPC's ejerselskaber. Nedenstående eksportprojekter varetages af ELSAM-

PROJEKT.

Udstilling iMontreal.
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ZIMBABWE
Derarbejdes sammenmed
SwedpowerAB på et projekt
omfattende rehabilitering af tre
kraftværksblokke. Udførelse forventes i de nærmeste åq og
f nansiering forestås af
DANIDA og andre nordiske
donororganisationer.

CAPVERDE
I efteråret har ELSAMPRO-

JEKI gennemført

en undersøgelse af indpasningen af vindmølleri det eksisterende elnet.
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ARSREGNSKAB 1989
KOMMENTARERTIL
REGNSKABET

RESULTATOPGØRELSE

RESULTAT-

OPGØRELSE

Note

Nettoomsætningen var i 1989
t.kr. 116701, hvilket er en forøgelse på 100/o i forhold til aret

2

før. Resultatet før skat blev 1,5
mio. kr., hvilket må betegnes

som tilfredsstillende. Efter
hensættelse til skat erresultatet
på 1,0 mio. kr., der foreslåes
disponeret med 0,5 mio. kr. til
lovpligtig reservefond, medens
0,5 mio.l«. overføres til næste
ar. I 1989 er dækningsgraden
realiseret med 41,@/o mod 40,U/o
i 1988. Salgsomkostningeme er
steget fra 3,7 mio. kr. i 1988 ti1 6,8
mio.
i 1989. Dette skal ses på
baggrund af den af selskabets
bestyrelse vedtagne strategi
indeholdende et tiltag, som styrker selskabets salgs- og marketingfunktion med henblik på, at
udlandsaktiviteteme i løb et af
en 5-årig periode skal udgøre
3S/o af selskabets omsætning.

1

Nettoomsætning. . . . .
Projekteringsomkostninger

J
4.

Renteindtægter......
Renteudgifter. .. . ..

sidder de øwige

500/o

af aktie-

kapitalen.
Der er ikke efter regrskabsårets
afslutning indtruffet betydnings-

fulde hændelser, somvil kunne
påvirke enbedømmelse af selskabets økonomiske stilling.

FREMTIDEN
Selskabets ledelse forventer på
baggrund af selskabets ordrebe-

holdning en aktiviteti det kommende åraf ca. samme omfang
som i 1989.De igangsatte
eksportbestræbelser forventes

{63.7s9)

48.507

42.471
(3.6ss)

Qe.780)
Q.e42)

449

5.094

t332

1.101

(1ss)

Qss)

6.040

1.526

Årets resultat.

1.000

3.191

500

1.500
1.200

(s26)

Q.84e)

der foreslås disponeret således:
Henlæggelse til lovpligdg reservelond
Henlæggelse til udviklingsfond . .
Overført overskud

0

bestemmelseme i lov om
årsregnskaber og god regrr-

O m s retn in gs

kriterie for nettoomsætningen
anvendes produktionstidspunk-

rende arbejder for fremmed regning er opgjort til kostpris
(direkte lønninger incl. sociale
tillæg, direkte materialer samt
afholdte udlæg) med tillæg af å
conto avance, jf. omtalen under
nettoomsætningen. Mo dtagrre
forudbetalinger fra kunder er
modregnet i de igangværende
arbej der for fremm ed regnin g
jfr. note 8.
Beholdningen af værdipapirer er
medtaget ti1 anskaffelsessummen. Kursværdien pr. 31.12.1989
er t.kr.34mtndre end den i regrr-

Materielle anlægsakliver er

i

fællesomkostningeme. Endvidere er afskrivningeme ikke
1ængere indeholdt i fællesomkostningeme, men ervist som
en særskilt post.
Sammenligrringstallene er korrigeret svarende til den ændrede
Regrrskabet er aflagt efter

følgende regr skabsp rincipper.
som eruændrede i forhold til

eksportens andel af omsætningen.

tidligere år.

i

anskaffelsesåret.

ringsomkostninger ikke længere

opstilling.

An I cegs aktiv er ; Immaterielle

anlægsaktiver, herunder EDB-

Opstillingen af resultatopgørelsen erændret i forhold til tidligere ar, idet indirekte projektevises særskilt, men er indeholdt

forbrug.

pro$arnmer, udgift sføres

skabsskik.

akt iv er : Igartgv æ-

Netto om s ætn'ng; Som indtægts-

indtægtsføres forventet avance
ud fra en forsigtig vurdering af
opgavens resterende ressource-

Regrrskabet erudarbejdet i overensstemmelse med regnskabs-

3.191

1.000

tet. På fastprisopgaver

ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS

49t

s00

Negative tal er angivet med parentes.

på længere sigt at forøge

20

106.230

(68.194)

Resultat før skat.
Skat af årets resultat . .

EJERFORHOLD

ELKRAFT Consult, som be-

tt6.70r

Resultat af primær ddft. . .

Selskabet er 100/o ejet af
I/S ELSAM, Skærbæk,
7000 Fredericia.

ELSAMPROJEKIog

tkr.

44.122)
(6.ss2)

.

Afskrivninger......

BALANCE

udarbejdet koncemregrrskab, da
DPC A/ S' aktiviteter er begrænset til at koordinere eksportmarkedsføringsbestræbelser for

.....:......:::..:.:::

1988

tkr.

(6-784)

Salgsomkostninger. . . ..

Fællesomkostninger

Selskabets egenkapital udgør

associeret virksomhed omfatter
en 500/o aktiebesiddelse i Danish
Power Consult A,/ S. Der er ikke

.

Bruttoresultat

k

efter overførsel afårets resultat
19,3 mio. kr. Kapitalinteresser i

.....

1989

opført til anskaffelsessummer
med fradrag afforetagrre afskrivninger. Afskrivningeme foretages ud fra en lrrrdering afde
enkelte aktivers driltsøkonomiske levetid.
Afskrivningssatseme udgør :

Automobiler 2U/o pr. år.
Inventar2Wopr. år.
Teknisk udstyr 500/ol.ir og25o/o
følgende år.

EDB-udstyr

5 0o/o l. år og 250/o
følgende år.
Anskaffelser under kr. 11.000
udgiftsføres fuldt ud i anskaffel-

sesåret.

Kapitalinteresse i associeret virksomhed er medtaget ti1 anskaffelsessummen.

skabet anførtværdi.
s s kat : Skat af arets resultat erudgiftsført med 500/o af det
regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.
Udskudt skat er afsat med 500/o
af det beløb, hvormed skattemæssige af- og nedskrivninger

S el skab

netto overstiger de regrskabsmæssige. Hensættelsen er
så1edes udtryk for den beregnede effekt af tidsmæssige afvi-

gelser mellem regnskabsmæssige overskud og skattepligtige

indkomster.

IZ

§88
L8

861
18

zL6

§88

:sepef f

uor»leJro

saprrtrpr*r"f 'rr.rr'-tr"""1ll#t?"-

osler,{lseq 14 re8uruuø1 3o Sepepe.t pl qøleq epelues leq
'uop{arJp 3o asladlsog'11

'6tr6 lelplueepteqr?peru re^

9st
ZL9'99

n9tts

826'89

I8§ t§
LI(,

"

686I oep 'Ie rd

'8uurys prcos p1 :e8utulsolrug
"uorsuod lcur re8rmtuø1,tepfeqepe6

O8t62
nr6'9
882'I
898'E

OIlLI

ZZITT,

9TI'L
EO8'I

99n'n

8Zt'tc

-;epleqreperu

p1

qøleq epepres

loq

,81'9

§99 8
98Z

l

'

Je8urulsoxuIo e8u^Ø

i:ii;:iå,xHHå_,1i:1fi
'Je8unruø.J

' "1uo e8u.r.6
. . '.re8rmruø1

0tt't

'serIlrln

6sL't9

(tD---tE)-'6r'89
ef8'r9
sfll,
LL9'9
IZ9'I

L*'n

9n6'r9

re,{.\od

qsrueq 3o S/V llnsuol Je.uod qsrrrug
{rleuue8 lploruE :eauru1so+uos8Fs r[os
:e8urulso4uosSlus au8e Io^BS Jell€Juo leqøleg
:a8uJr4soqruos8pg 'g

'etepieqæpeur 0ZZ

osl Pd

:: : : : :: :

're,ru8doepunl 11 sorøJuerl
u?I e»[ ruos 'ueuorplsrurupu 3o Je8u[epJe
o{srrolel ep r;e8urulsoryuo elploru:te rel1e3ruo
ra8uy4soquosalæg '7

nk't.

69t',2

:sepegs 8rs relep;og rep '976'99 'r4'1rø8pn 'ru'ru re8uruuø1

le8rgæ1seq Srlluslueuue8 loJesqe{su8er r req iequ{sles
ploqroyapfaqrupal41'9y

q]

o»lorelN 30 uerueds r re,te8do epuelølpe^ Jerlue;e8lueq 1ea.€3u Je^oprueq
re JoCI 'lap-Brlrper4godslg ueuue8 1er4s.re ueururnsquereS;e 07166 ro.tq
':r1'1 gy1'g gd lepuelpn r re,te8do epuåløJpe^ Jerlue;e31ueq 1ea.l8ge re ;eq

eqeploqe'lipe,t Brpue,rpn '1cu1 ep1 earl.rs ues iåårgyiil H§r!'ff:å?.flål
re8uruS,(q epuerørpe^ Burelel sleqelsles re ue11e4uo1elel 111 ploqueq I
raqafgdrogpque,la 3o ro8u.n4æslusd'SI
Toqellsr6or r soslruoq uurl o{rLr rap lproÅq toloN

161',89

982'§

gL[I

nw'g
9(,|99

rell€qeu

.::.: ..
... :.......

'''''

"' esre^r(r
:. : " " 8ruqro.;-gqg

:. : :. :.. :?Yrl.rdo1o1o339)&$'r
' ' ' rapøru 3o resieg
eruelsrsse perurue:33o ;e8uruuø1
ra8u.n4so4uros8quaplafortr'7
q'olru

9'9 uelelr^r]I€

-spuulpn rø8pn ueSurutæsuro
'618

t0z

090'z

9ZS

6n8'Z

6I8
(oE)

r{'1
886I

t6

gzt

' ' ' ' ' 'f86I

0

r{'}

'686I I

lslssqelsles lp}eq ra recl

IelIS tprulspn SuuelnBeA
le{ssq€Islesleu8e.Iag
leu8e;eq epue:ørpea. Bupeln8eg
tsllnsar sfarg Ju lø{s 's

'

1e1s

0tz'90r r0r'9lr
(t8toil---&rrDnWLlt ;tl'tzl
(or6rl---lsr8 6il§18'61 Inn',8z
60r'66 6$'.nrr
ql
8861

r{'1
686I

Z6

L6

r&spn illspn
-8Ol 'u)el

06

' 'oluoc

R

J11

leJeJnl{ec

' oruud tepleqre epueJæ^8ue8l
orurlln lepleqr? epueræ^8u?8l
'

'8uru1æsruo leJeJn»led

;uFqæsuoolloN'I

q1

ufl_oN

686I

relue^ul

ral!E

ooo,

0099

oogg

006,

oooe

ooz,

0092

009e

0002

0082

009 t

OO LZ

000 r

oovt

009

001

'nBe^rusEuulso{ruo eElprllue{
1ep Bd Eu.[rrlJr gd ueEuuepe,[n
er6elero3 epeJeIIB ep leNBrrB Je
Iep^lBq eJfØr{ sueJnSu I 'Jeuo8
SqIepJoJ sarxe8
-ed

-elB{s8æIrre

-rmr^DISJ? 3O SeU:e8rrue1Se,rUr

Nr^ Je JnSIJ epueg§uepeu
';rB

00e9

Uf 9NINAIUYSIV

e NrNvurAVd
e

tctrv\f ur

eo uf e Nrufrsf^Nr

0002

nn^L
vvav

epueruuo{

I

ep

8upp..tpn lSEueld ue r pel tuos
'Å$'JJ,S*T;'.",å?',""1åH:
'eurrJØrue8ur epue^EpBJ ruos
ocrr4e druo>l qeeulJg JB ftnp1rl
-pneJepr^ 3o eqeploqlerdo
r lueruele lSmuesæa le tuos
seFe4eq reSuuelse^ur-gCg
JæSI q 'OUt V'l leJelse^ur

J^]spn-flC1 r euelu Jep

^elq
JBreH'686I I o}]eu'q'olur g',

oo0g

llB r epJoElpn erueSrruelse^ul

u=cNlN^ru)slv eo u=cNtu=1sl^Nl

BALANCE PR.31 . DECEMBER 1989

AKI]VER

31.12.89

tkr.

Note
6
6

6
6

Automobiler

3.236

Inventar.
Teknisk udstyr.
EDB-udstyr

1.213
5.956

'n5

tt.t20

Materielle anlægsaktiver
7

Kapitalinteresse i associeret virksomhed

150

150

Finansielle anlægsaktiver

11.270

Anlægsaktiver i alt

Igangværende arbejder for fremmed regning (netto)

8.523

Beholdninger

8.523

Tilgodehavender fra salg
Andre tilgodehavender .

..

78.776
562

.

19.338

Tilgodehavender. . . .
Yærdipapirer

7.404

Likvide beholdninger

1.938

Omsætningsaktiveri alt
Aktiver i alt

.

37.203

.

48.473

.

NOTER

tkr.

7. Kapitalinteresse

Inven-

Anskaffelsessum

Tilgang

Biler
2.236
2.s26

pr. 1.1.1989

:........:.::

Anskaffelsessum pr

894

Teknisk EDB
udstlr udsfr
2.608 9.331

199

948

4.4s4

(10e)

4.228 1.093 3.447 13.785
558 195 1.279 3.206
694 183 1.053 4.623

31/A 989.
{.fskrivninger pr. 1.1.1989
Arets afskrivninger . . . .
Afskrivninger pr. 11.12.t98q. . . .
Bogfort rærdi pr.31.12.1989. . . . .

tar

(s34)

Afgang

Afskrivninger,solgte aktiver. . .

i associeret virksomhed.

Bestar af nominelt t.kr.150 (500/o) aktier i Danish Power

6. Materielle anlægsaktiver

.

Q60)

.

992

.

3.236

(94;

378 2.234 7.829

'7t5

1..2t3

5.956

Consult A/S.
1988 var resultatet efter indtægtsføring af driftstilskud fra
aktionæreme t.kr. (9), og pr. 31.12.1988 ud§orde egenkapitalen
t.kr.3l2. Regnskabet for 1989 er endnu ikke udarbejdet, men
resultatet forventes at blive et 0-resultat efter indtægtsføring af det modtagne driftstilskud fra aktionæreme.

I

8. Igangværende arbejder for fremmed regning.

1989

tk

1988

t.kr.

Regningsarbejde

Kostpris......

4.122 9.460

Aconto avance

8.514

Fastprisopgaver

afskivningemes størrelse og svingningeme i disse er
afskrivningeme i resultatopgørelsen vist i en særskilt post, da forholdet
har væsentlig betydning for lurderingen af resultatet.
På baggrund af

Kostpris.
Aconto avance
Faktureret

14.932
4.049

...

l&981

(19.918) (937)

8.s23

22

(2.370)
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FINANSIERINGSANALYSE

ill8ere ar

KAPITALFREMSKAFFELSE

KAPITALANVENDELSE

Selvfinansiering

lnvestering
driftsmidler 540/o

94,00/o

Forøgelse
af gæld 6,00/o
Forøgelse
af tilgodeh.120lo

Forøgelse af
igangv. arb. 160/o
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SNOX-anlæe, NEFO, Blok 2

æ

Iayout, tilrettelægning
og grafisk produklion:
Bjømdal & Gundestrup A/S,

Tlf.75R7733
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