
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. marts 2017 
Pressemeddelelse 

Grøn strategi bærer frugt for Nature Energy 
 
Nature Energy koncernen kan for 2016 præsentere et positivt resultat med et overskud på 53 millioner 
kroner efter skat, 7 millioner kroner over sidste års resultat. 
 
Resultatet er skabt i et år, hvor Nature Energy idriftsatte endnu 2 storskala biogasanlæg, og hvor 
selskabet kunne øge kundevolumen med 5% trods det, at dele af forsyningspligten måtte afgives. 
Selskabets samlede EBITDA margin er løftet fra 13% til 20%.  
 
Det samlede resultat anses for meget tilfredsstillende. 
 
Resultatet for Nature Energy koncernen 2016: 
 

Mio. DKK 
2015 

Realiseret 

2016 

Realiseret 

Nettoomsætning 896 882 

Bruttoresultat 195 270 

EBITDA 120 172 

EBIT 65 77 

Resultat før skat 59 60 

Resultat efter skat 46 53 

Egenkapital 420 472 

Balancesum 1.962 2.044 

Brutto-margin 21,8% 30,6% 

EBITDA-margin 13,4% 19,5% 

Afkastningsgrad 3,6% 3,9% 

Soliditetsgrad 21,4% 23,1% 

Forrentning af egenkapital 12,3% 11,8% 



Resultatet for Nature Energy koncernen i 2016 viser et overskud på 53 millioner kroner efter skat, og det er 
således en forbedring i forhold til sidste år på 7 millioner kroner. 
 
Selskabets nettoomsætning har i forhold til 2015 været stabil på knap 900 millioner kroner. I 2016 var 
gaspriserne 23% lavere end året før, og det er opvejet af meromsætningen, affødt af biogasproduktionen. 
Selskabets cash flow er øget som følge af biogasforretningens større betydning, men dette har samtidig 
øget afskrivningerne og har resulteret i en stabil og positiv udvikling i årets resultat. Slutkunderne har 
fortsat kunnet nyde godt af lave priser, samtidig med at selskabet har realiseret investeringer i nye 
biogasanlæg. 
 
Nature Energy har i 2016 idriftsat yderligere 2 biogasanlæg, således at porteføljen ved udgangen af året 
talte 4 biogasanlæg i drift. Der har dermed været tale om et etableringsår for fælles drift af en række 
storskala biogasanlæg, hvor den samlede produktionsrate er løftet fra 37.500 m3 biogas om dagen i 2015 til 
95.000 m3 biogas om dagen ultimo 2016 og produktionsraten er altså blevet tæt på 3-doblet.  
 
Selskabet måtte i årets start afgive dele af forsyningspligten, men markedsforretningen har også i 2016 
realiseret en positiv kundetilgang svarende til en vækst på 5%. Porteføljen af erhvervskunder er fastholdt, 
og for flere kunders vedkommende er samarbejdet udvidet til også at omfatte aftaler om hjælp med 
opnåelse af energibesparelser, indgåelse af fastprisaftaler på køb af gas samt samarbejde omkring organisk 
affald. 
 
Soliditetsgraden er forbedret med 1,7 %-point til 23,1%, mens forrentningen af egenkapitalen ligger stabilt 
på ca. 12%. 
 
Administrerende direktør Ole Hvelplund siger i en kommentar til årets resultat:  
 
”2016 viser, at vores strategi med at producere biogas i industriel skala virker i praksis. Vi har set en stabil, 
positiv udvikling i året, og det er et godt afsæt for vores høje ambitioner på især biogasområdet. Samtidig 
er det glædeligt, at kunderne har haft meget lave priser på gassen, mens gassen er blevet grønnere. Det 
giver værdi både på kort sigt, i form af lavere forbrugsudgifter, og på lang sigt, fordi værdien af kundernes 
gasinstallationer sikres. Til gavn for både kunder og samfund ” 

Forventninger til 2017 
Ledelsen i Nature Energy forventer også for 2017 et positivt resultatet for koncernen, hvor driften af nye 
biogasanlæg forventes stabil og at tillade investeringer i nye anlæg. Der budgetteres således med et 
resultat på 45-55 mio. kr. efter skat for 2017. Bestyrelsesformand Jens Otto Dalhøj udtaler: 
 
”Vi har i det forgangne år kunnet se en stabil og positiv udvikling af selskabets drift og soliditet. Dermed 
følges den strategi, vi har besluttet i bestyrelsen, og det skaber god tryghed for ejerne. Vi finder resultatet 
for 2016 meget tilfredsstillende ”. 
 
For yderligere oplysninger: 
Bestyrelsesformand Jens Otto Dalhøj, telefon: 40 50 15 82 
Administrerende direktør Ole Hvelplund, telefon: 40 18 77 67 
 
 


