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Side 1

Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2019 for Flow Elnet A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2019.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg den 25. marts 2020
Direktion

Anders Jørgen Banke
Bestyrelse

Søren Henrik Bøving-Andersen
formand

Lars Peder Foged
næstformand

Jan Bruhn Andersen

Stina Løndahl Henriksen

Torben Per Jensen

Anders Lerwick Theisen

Rasmus Christian Hansen

Lars Friis Jørgensen

Jakob Horstmann

Bjarne Wedfald Olsen

Kim Galsgaard

Side 2

Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i Flow Elnet A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet Flow Elnet A/S for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31.12.2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse
om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er
et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører vi revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan
fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi
identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet
og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.
Kolding, den 25.03.2020
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Per Schøtt
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28663

Lone Merete Hansen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne29390
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Selskabsoplysninger
Flow Elnet A/S
Adresse

Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Telefon

62 20 11 20

Fax

62 20 15 16

CVR-nr.

25 11 91 50

Stiftet

15.12.1999

Hjemsted

Svendborg Kommune

Ejerforhold

Selskabets aktier ejes 100% af SEF A/S
Fåborgvej 44, 5700 Svendborg. CVR nr. 32 87 99 34

Bestyrelse

Søren Henrik Bøving-Andersen (formand)
Lars Peder Foged (næstformand)
Jan Bruhn Andersen
Stina Løndahl Henriksen
Torben Per Jensen
Anders Lerwick Theisen
Lars Friis Jørgensen
Rasmus Christian Hansen
Jakob Horstmann
Kim Galsgaard
Bjarne Wedfald Olsen

Direktion

Anders Jørgen Banke

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56

Banker

Sydbank, Svendborg
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet i året
Selskabets aktiviteter har i 2019 været drift og udbygning af distributionsnet i henhold til selskabets formål, som er på grundlag af meddelt bevilling - at udøve virksomhed med drift af distributionsnet, jf. lov om elforsyning nr. 418
af 25. april 2016.
Pr. 1. januar 2018 indførtes en ny regulering af netselskabers indtægtsrammer og reguleringsregnskaber.
Årsregnskabet afspejler det forventede resultat på baggrund af den nye regulering.
Årsresultatet er som forventet og derfor tilfredsstillende, men forrentningselementet i reguleringen af indtægtsrammer
er så stram at den ikke helt kan dække selskabet finanseriningsomkostninger , hvilket er utilfredstillende.
Forventninger til fremtiden
Som følge af den nye regulering forventer selskabet også i 2020 en negativ udvikling.
Vidensressourcer
Selskabet har ikke ansat medarbejdere, men har opbygget sine vidensressourcer hos medarbejdere ansat i
moderselskabet SEF A/S.
Særlige risici
Selskabet driver netvirksomhed i henhold til bevilling meddelt fra Energistyrelsen. Indtægterne fra netvirksomheden
er underlagt Energistyrelsens regulering i henhold til Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.
Bekendtgørelsen omfatter regler om benchmarking og indtægtsrammer og Forsyningstilsynet (tidligere
Energitilsynet) skal godkende selskabets indtægtsrammer på baggrund af reguleringsregnskaber indleveret efter
udarbejdelsen af årsrapporten. Udfaldet heraf kan påvirke selskabets beregnede indtægtsramme i både negativ og
positiv retning. Forsyningstilsynet har endnu ikke godkendt selskabets reguleringsregnskaber for årene 2017 og 2018.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Miljø
Som virksomhed med pligt til energioptimering, har selskabet selv et konstant fokus på virksomhedens eget
energiforbrug og miljøbelastning. En nærmere omtale heraf kan ses i årsrapporten for Fonden Sydfyns Elforsyning.
Egenkapital
Selskabets egenkapital er påvirket af indregning af negativ dagsværdi på renteswap på 33.900 t.kr. efter skat. Den
negative værdi primo året var 27.741 t.kr og der er således fratrukket 6.159 t.kr. i 2019.
Den løbende regulering af swap'ens værdi påvirker ikke årets resultat, men indregnes direkte på egenkapitalen og
under udskudt skat og kortfristet gæld. Swappen er indgået med henblik på at sikre selskabet mod renteudsving og er
indgået på et tidspunkt, hvor renteforventningerne var højere end på balancedagen. Dette medfører en negativ
markedsværdi, der dog reelt ikke er udtryk for en kortfristet betalbar gæld, men udtryk for, at de fremtidige
rentebetalinger ud fra den aftalte faste forrentning er højere end forventningerne til tilsvarende fremtidige
rentebetalinger ved en variabel rente. Værdireguleringen vil gå i nul i takt med swappens afvikling, hvorfor der ikke
er tale om et permanent værditab, men udelukkende om et øjebliksbillede på statusdagen.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Flow Elnet A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse Bvirksomhed med enkelte tilvalg fra regnskabklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse,
og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver
enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører
regnskabsåret
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser
og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen,
indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle anlægsaktiver og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i
fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted
inden årets udgang.
Tilslutningsbidrag fra kunder til dækning af omkostninger ved nettilslutning samt etablering af nettilslutninger til elproducenter
passiveres og indtægtsføres systematisk over anlæggets levetid.
Produktionsomkostninger
Elkøb til dækning af eget nettab
Omfatter selskabets betaling for den elektricitet, der går tabt ved transport i selskabets forsyningsnet. Nettabet opgøres på
baggrund af forskellen mellem årets kWh leveret til selskabet og udfakturerede kWh i form af nettariffer.
Vedligeholdelse af net og anlæg
Vedligeholdelse af net og anlæg indeholder omkostninger for løbende vedligeholdelse og servicering af selskabets net og anlæg,
samt omkostninger til energirådgivning og måleradministration m.v.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger indeholder selskabets andel af fællesomkostninger afholdt i koncernen og omfatter omkostninger
til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger m.v.
Finansielle indtægter og udgifter
Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og -udgifter, samt bankgebyrer og værdiregulering af værdipapirer.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi.
Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af
dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i
dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af
fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resulterer den
fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til
kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger,
overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker
resultatet.
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes
ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan
henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med alle danske koncernforbundne virksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem
de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende
skattemæssige underskud).
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Koncernens egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte
og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger.
Renteomkostninger på lån til finansiering af materielle anlægsaktiver indregnes ikke kostprisen.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. De forventede restværdier og
brugstider revurderes årligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-40 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materialle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af
salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår.
Periodeafgrænsningsposter måleds til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og
forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte
aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med
den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som
nettoskatteaktiver.
Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette
betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i
resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Aktuelle skyldige sambeskatningsbidrag eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen opgjort som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved skattemæssige underskud indregnes kun tilgodehavende
sambeskatningsbidrag, hvis underskuddet forventes udnyttet i sambeskatningen.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Reguleringsmæssige over- / underdækninger
Reguleringsmingsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og tilgodehavender med
modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som virksomheden forventer at tilbagebetale
eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års
opgørelse af faktiske indtægter og omkostninger i forhold til virksomhedens foreløbigt indregnede beløb, som virksomheden har
opgjort pr. balancedagen.
Passiverede indbetalinger vedr. netaktiver
Posten består af investeringsbidrag, der omfatter akkumulerede indbetalinger for nettilslutning reduceret for akkumuleret
indtægtsførsel. Indtægtsførsel sker i takt med den tilsvarende afskrivning af anlægsaktivet. Indtægtsførslen sker over 40 år.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Note
1 Nettoomsætning
2 Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
3 Administrationsomkostninger
Driftsresultat
4 Finansielle omkostninger
Resultat før skat
5 Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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2019

2018

t.kr.

t.kr.

52.401
-37.985

54.240
-39.750

14.416

14.489

-7.324

-8.133

7.092

6.356

-8.162

-8.424

-1.070

-2.068

235

522

-835

-1.546

-835
-835

-1.546
-1.546

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
AKTIVER
Note
6 Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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2019
t.kr.

2018
t.kr.

297.650
11.396
309.045

300.288
897
301.185

12.591
697
4.901
0
73.705
91.894

34.131
195
5.521
92
71.366
111.305

400.939

412.490

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
PASSIVER
Note

2019
t.kr.

2018
t.kr.

1.000
33.674
34.674

1.000
40.668
41.668

5.328
5.328

7.300
7.300

8 Langfristet gæld
Kreditforeningslån
Passiverede indbetalinger vedr. netaktiver
Markedsværdi af finansielle instrumenter
Langfristet gæld i alt

226.701
46.637
36.358
309.696

229.680
41.763
29.606
301.049

Kortfristet gæld
8 Kortfristet del af langfristet gæld
Reguleringsmæssig overdækning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Skyldig sambeskatningsbidrag
Kortfristet gæld i alt
Gæld i alt

12.198
8.578
1.485
7.605
21.375
0
51.241
360.937

11.352
8.364
1.526
16.245
23.309
1.676
62.472
363.522

400.939

412.490

7 Egenkapital
Virksomhedskapital
Overført resultat
Egenkapital ultimo
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Hensatte forpligtelser i alt

Passiver i alt

9
10
11
12

Eventualposter og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
Finansielle derivater
Antal beskæftigede
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse

Egenkapital pr. 1/1
Overført jf. resultatdisponering
Værdiregulering af sikringsinstrumenter
Skat på værdiregulering af sikringsinstrumenter
Egenkapital pr. 31/12
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Virksomhedskapital
t.kr.
1.000
0
0
0

Overført
resultat
t.kr.
40.668
-835
-7.896
1.737

I alt
t.kr.
41.668
-835
-7.896
1.737

1.000

33.674

34.674

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

Note 1 - Nettoomsætning, herunder særlige poster
Indtægter netdrift, egen nettarif
Indtægter netdrift vedr. overliggende net
Indtægter netdrift, abonnement
Årets indtægtsførte investeringsbidrag
Forskydning i indregnet underdækning / for meget opkrævet

Note 2 - Produktionsomkostninger
Udgifter til overliggende net
Nettarif FynsNet og Energinet.dk
Systemtarif Energinet.dk

Elkøb til dækning af eget nettab
Betalt for PSO til Energinet.dk
Nettabsomk. ved omsætning af PSO
Tilskud til nettab fra Elfor m.v.
Køb til dækning af nettab

Vedligeholdelse af net og anlæg
Drift af 60 kV anlæg og net
Drift af 10 kV anlæg og net
Drift af 0,4 kV anlæg og net
Øvrige driftsomkostninger
Energirådgivning
Tab på debitorer
Afskrivninger på 60 kV anlæg
Afskrivninger på 10 kV anlæg og net
Afskrivninger på 0,4 kV anlæg og net
Skrotning af anlægsaktiver
Produktionsomkostninger i alt
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2019
t.kr.

2018
t.kr.

28.240
5.252
17.512
1.610
-214
52.401

41.593
4.901
14.606
1.504
-8.364
54.240

5.263
-11
5.252

4.905
-4
4.901

-83
-83

-30
-30

-336
4.001
3.583

-368
5.653
5.254

1.397
631
5.031
1.853
3.088
15
2.506
5.343
9.284
0
29.150
37.985

956
923
4.789
2.188
3.331
5
2.395
5.476
9.340
193
29.595
39.750

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

Note 3 - Administrationsomkostninger
Kundeadministration
Øvrig administration
Lokaleomkostninger

Note 4 - Finansielle udgifter
Bankrenter og gebyrer
Amortisering af lånerenter

Note 5 - Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Regulering udskudt skat

2019
t.kr.

2018
t.kr.

210
6.560
554
7.324

210
7.571
352
8.133

7.666
496
8.162

7.910
514
8.424

1.737
-1.972
-235

1.676
-2.198
-522

Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar
Note 6 - Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum pr. 1/1
Tilgang i året
Afgang i året til kostpris
Anskaffelsessum pr. 31/12
Akkumulerede afskrivninger pr. 1/1
Afskrivninger i året
Akkumulerede afskrivninger pr. 31/12
Bogført værdi 31. december
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Materielle
anlægsaktiver
under
udførelse

545.955
14.496
0
560.450

897
11.396
-897
11.396

-245.667
-17.134
-262.801

0
0
0

297.650

11.396

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

2019
t.kr.

2018
t.kr.

1.000
1.000

1.000
1.000

Note 7 - Egenkapital
Virksomhedskapital
Saldo pr. 1/1

Der har ikke været foretaget kapitalforhøjelser de seneste 5 år.
Aktiekapitalen består af 1.000 stk. A-aktier á 1.000 kr.
Selskabets egenkapital er påvirket af indregning af negativ dagsværdi på renteswap på 33.900 t.kr. efter skat.
Værdireguleringen vil gå i nul i takt med swappens afvikling, hvorfor der ikke er tale om et permanent
værditab, men udelukkende om et øjebliksbillede på statusdagen.

Note 8 - Langfristet gæld
Kreditforeningslån
Passiverede indbetalinger vedr. netaktiver
Markedsværdi af finansielle instrumenter

Forfald
inden 12
måneder
2019
t.kr.
3.423
1.671
7.104
12.198

Forfald
inden 12
måneder
2018
t.kr.
3.888
1.504
5.960
11.352

Forfald efter Forfald efter
12 måneder 12 måneder
2019
2018
t.kr.
t.kr.
226.701
46.637
36.358
309.696

229.680
41.763
29.606
301.049

Note 9 - Eventualposter og sikkerhedsstillelser
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med SEF A/S som administrationsselskab.
Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013
for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for
eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede
selskaber.
SEF A/S koncernen har etableret en fælles rentenettingsordning i pengeinstitut, og
selskabet har som følge heraf afgivet solidarisk kautionshæftelse over for pengeinstitut. Gæld i
tilknyttede virksomheder udgør 254.169 t.kr.
Selskabet er fællesregistreret i momsmæssig henseende med øvrige selskaber i koncernen. Selskabet
hæfter derfor solidarisk for betaling af momsen, jf. momslovens §46, stk. 7. Momsforpligtelsen
i de fællesregistrerede selskaber udgør 2.560 t.kr. (2018: 2.468 t.kr.)
Gæld til realkreditinstitut er sikret ved pant i selskabets distributionsnet og anlæg med en bogført
værdi på 309.045 t.kr. (2018: 301.185 t.kr.).
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Restgæld
efter 5 år
2019
t.kr.
166.308
39.954
13.080
219.342

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Note 10 - Nærtstående parter
Flow Elnet A/S' nærtstående parter omfatter følgende
Bestemmende indflydelse
Selskabet er 100% ejet af SEF A/S, der er 100% ejet af Fonden Sydfyns Elforsyning,
Svendborg, CVR-nr. 35034102, som udarbejder koncernregnskab.
Øvrige nærtstående parter
SEF Energi A/S, SEF Nærvarme A/S, SEF Fiber A/S, FiberLAN A/S
SEF Wind GmbH & Co. KG, Tyskland samt SEF Wind Niemegk GmbH & Co. KG, Tyskland.
Note 11 - Finansielle derivater
Selskabet har indgået renteswap til sikring af renten på selskabets pengeinstitutgæld. Renteswappen
dækker 100 % af selskabets gæld pr. 31. december 2019. Markedsværdien af renteswappen
udgør pr. 31. december -43.462 t.kr. Markedsværdien vedrørende den del som er effektiv sikring
bogføres direkte på selskabets egenkapital. Markedsværdien af den resterende del indregnes
i resultatopgørelsen under finansielle poster. Renteswappen udløber i 2033.
Hovedstol
Instrument
Renteswap til fast rente
Renteswap til fast rente

Rente

179,8 MDKK 3,14% p.a.

7,2 MEUR

1,99% p.a.

RestløbeStartdato tid
01.01.2012
12 år
01.01.2025
14 år

Dagsværdi
-39,7 MDKK
-3,7 MDKK

Note 12 - Antal beskæftigede
Beskæftigede medarbejdere i koncernen er alle ansat i moderselskabet SEF A/S.
Gennemsnitligt antal beskæftigede personer henførbare til selskabet udgjorde 22 i regnskabsåret.
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