
ÁRSROKNSKAPUR 2019

SEV setir áhaldandi 
nýggj og mennandi mál 

vegna alt samfelagið

www.sev.fo



Ársfrágreiðing 
og ársroknskapur 
2019

69SEV / ROKNSKAPUR 201968 SEV / ROKNSKAPUR 2019



Leiðsluátekning

Nevndin og stjórnin hava í dag lagt fram ársfrásøgn

ina fyri roknskaparárið 1. januar  31. desember 

2019 hjá Elfelagnum SEV samtakinum.

Ársfrásøgnin er gjørd í samsvari við ársroknskapar

lógina.

Tað er okkara fatan, at nýtti roknskaparhátturin er 

hóskandi, og at samtaks og ársroknskapurin gevur 

eina rættvísandi mynd av samtaksins og móður

felagsins ognum, skyldum og fíggjarligu støðu pr. 31. 

desember 2019 og av úrslitinum av virksemi 

sam taksins og móðurfelagsins og av peninga

streyminum hjá samtakinum fyri roknskaparárið 1. 

januar  31. desember 2019.

Leiðslufrágreiðingin rúmar, eftir okkara fatan, eina 

rættvísandi frágreiðing um tey viðurskifti, sum 

frágreiðingin umrøður.

Tórshavn, hin 3. apríl 2020

Hákun Djurhuus 
Stjóri

John Zachariassen 
Formaður

Marin Katrina Frýdal

Sune Jacobsen

Kristian Eli Zachariasen

Bogi Bendtsen 
Deildarstjóri fyri fyrisiting

Hans Jákup Johannesen 
Næstformaður

Jónsvein Hovgaard

Vinjard Tungá

Stjórn

Nevnd

Fíggjarleiðsla
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TIL KAPITALEIGARARNAR Í ELFELAGNUM SEV

NIÐURSTØÐA 

Vit hava grannskoðað konsernroknskapin og 

árs roknskapin hjá Elfelagnum SEV fyri roknskapar

árið 1. januar  31. desember 2019 við nýttum 

roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu, 

eginognaruppgerð og notum fyri bæði konsernina 

og felagið umframt pengastreymsuppgerð fyri 

konsernina. Konsernroknskapurin og ársroknskap

urin eru gjørdir eftir ársroknskaparlógini.

Tað er okkara fatan, at konsernroknskapurin og 

ársroknskapurin geva eina rættvísandi mynd av 

ognum, skyldum og fíggjarligu støðuni pr. 31. 

desember 2019 hjá konsernini og felagnum, av 

úrslitinum av virkseminum hjá konsernini og 

felag num umframt av pengastreymunum hjá 

konsernini í roknskaparárinum 1. januar  31. 

desember 2019 samsvarandi ársroknskaparlógini.

GRUNDARLAG FYRI NIÐURSTØÐUNI 

Grannskoðanin er løgd til rættis í samsvari við 

altjóða standardir um grannskoðan og aðrar 

áseting ar, sum eru galdandi í Føroyum. Okkara 

ábyrgd eftir hesum standardum og ásetingum er 

nærri greidd frá í niðanfyri standandi broti ”Ábyrgd 

grannskoðarans av at grannskoða konsernrokn

skap in og ársroknskapin”. Vit eru óheft av konsern ini 

samsvarandi altjóða etisku krøvunum fyri grann

skoðarar (etisku reglunum hjá IESBA) og øðrum 

ásetingum, sum eru galdandi í Føroyum, og vit hava 

hildið okkara etisku skyldur, sum ásettar eru í 

hesum standardum og krøvum. Tað er okkara fatan, 

at vit hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, ið 

kunnu vera grundarlag undir okkara niðurstøðu.

ÁBYRGD LEIÐSLUNNAR AV KONSERNROKN

SKAPINUM OG ÁRSROKNSKAPINUM 

Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein konsern

rokn skap og ársroknskap, ið geva eina rættvísandi 

mynd í samsvari við ársroknskaparlógina. Leiðslan 

hevur harumframt ábyrgdina av tí innanhýsis eftir liti, 

ið leiðslan metir skal til, fyri at konsernrokn skapurin 

og ársroknskapurin kunnu gerast uttan týðandi 

skeivleikar, uttan mun til um skeivleikarnir standast 

av sviki ella mistøkum.

Tá konsernroknskapurin og ársroknskapurin verða 

gjørdir, hevur leiðslan ábyrgdina av at meta, um 

konsernin og felagið megna at halda fram við 

rakstrinum; at upplýsa um viðurskifti viðvíkjandi 

framhaldandi rakstri, har tað er viðkomandi; 

umframt at gera konsernroknskapin og ársrokn

skap in eftir roknskaparmeginregluni um framhald

andi rakstur, uttan so at leiðslan hevur í hyggju at 

avtaka konsernina ella felagið, steðga rakstrinum, 

ella at leiðslan í roynd og veru ikki hevur annan 

møguleika enn at gera tað.

ÁBYRGD GRANNSKOÐARANS AV AT GRANN

SKOÐA KONSERNROKNSKAPIN OG ÁRSROKN

SKAPIN 

Okkara endamál er at fáa grundaða vissu fyri, at 

konsernroknskapurin og ársroknskapurin í síni heild 

ikki hava týðandi skeivleikar, uttan mun til um 

skeiv leikarnir standast av sviki ella mistøkum, og at 

geva eina grannskoðanarátekning við eini niður

støðu. Grundað vissa er vissa á høgum stigi, men er 

ikki full trygd fyri, at ein grannskoðan, sum er gjørd 

eftir ásetingunum í altjóða standardum um grann

skoðan og øðrum ásetingum, sum eru galdandi í 

Føroyum, altíð kann avdúka týðandi skeivleikar, tá 

slíkir eru. Skeivleikar kunnu koma fyri orsakað av 

sviki ella mistøkum og kunnu metast at vera týð andi, 

um tað kann væntast, at teir hvør sær ella saman 

ávirka fíggjarligu avgerðirnar, sum roknskaparbrúk

ararnir taka við støði í konsernroknskapinum og 

ársroknskapinum.

Sum ein liður í grannskoðanini, ið verður gjørd eftir 

altjóða standardum um grannskoðan og øðrum 

ásetingum, sum eru galdandi í Føroyum, gera vit 

yrkisligar metingar og hava eitt yrkisligt ivingarsemi 

undir grannskoðanini. Har vit eisini:

• Eyðmerkja og meta um váðan fyri týðandi 

skeiv  leikum í konsernroknskapinum og ársrokn

skapinum, uttan mun til um skeivleikarnir standast 

av sviki ella mistøkum, leggja til rættis og gera tey 

grannskoðanararbeiðir, sum hesir váðar krevja, 

umframt fáa til vega tey grannskoðanarprógv, 

sum eru nøktandi at vera grundarlag undir okkara 

niðurstøðu. Váðin fyri ikki at varnast týðandi 

skeiv leikar, sum standast av sviki, er størri, enn tá 

talan er um týðandi skeivleikar, sum standast av 

mistøkum, tí svik kann vera av samanløgdum 

ráðum, skjalafalsan, tilætlaðari burturúrlegging, 

villleiðingum ella við at skúgva innanhýsis eftir litið 

til viks.

• Fáa eina fatan av innanhýsis eftirlitinum, sum er 

viðkomandi fyri grannskoðanina, fyri at kunna 

leggja grannskoðanina til rættis eftir umstøð un

um, men ikki fyri at kunna gera eina niðurstøðu 

um dygdina á innanhýsis eftirlitinum.

• Taka støðu til um roknskaparhátturin, sum leiðslan 

nýtir, er hóskandi, og um tær roknskaparligu 

metingarnar og tilhoyrandi upplýsingar, sum 

leiðslan hevur gjørt eru rímiligar.

• Gera niðurstøðu um, hvørt tað er hóskandi, at 

leiðslan hevur gjørt konsernroknskapin og 

árs roknskapin við støði í roknskaparmeginregluni 

um framhaldandi rakstur, umframt um tað við 

støði í teimum grannskoðanarprógvum, sum eru 

fingin til vega, er týðandi óvissa um hendingar og 

viðurskifti, sum kunnu viðføra týðandi iva, um 

konsernin og felagið megna at halda fram við 

rakstrinum. Um okkara niðurstøða er, at tað er ein 

týðandi óvissa, skulu vit í okkara grann skoðanar

átekning vísa á upplýsingar um hesi viðurskifti í 

konsernroknskapinum og ársroknskapinum ella, 

um hesar upplýsingar ikki eru nøktandi, tillaga 

okkara niðurstøðu. Okkara niðurstøður byggja á 

tey grannskoðanarprógv, sum vit hava fingið fram 

til dagfestingina á okkara grannskoðanarátekning. 

Hendingar og viðurskifti í framtíðini kunnu tó føra 

við sær, at konsernin og felagið ikki longur megna 

at halda fram við rakstrinum.

• Meta um samlaðu framløguna, bygnaðin og 

inni haldið í konsernroknskapinum og ársroknskap

inum, herundir upplýsingarnar í notunum, 

umframt um konsernroknskapurin og ársrokn

skap urin vísa tey undirliggjandi handilsviðurskifti 

og hendingar á ein slíkan hátt, at tað gevur eina 

rættvísandi mynd av hesum.

• Fáa hóskandi og egnað grannskoðanarprógv fyri 

fíggjarligu upplýsingunum um fyritøkurnar ella 

handilsvirksemið í konsernini til tess at røkka eini 

niðurstøðu um konsernroknskapin. Vit hava 

ábyrgdina av at leiða, hava eftirlit við og at gera 

konserngrannskoðanina. Vit hava evstu ábyrgdina 

av grannskoðanarniðurstøðuni. Vit samskifta við 

ovastu leiðsluna um millum annað vavið á ætlaðu 

grannskoðanini, og nær grannskoðað verður, og 

eisini um týðandi eygleiðingar, herundir um 

møgu ligar týðandi manglar í innanhýsis eftir lit

inum, sum vit eyðmerkja undir grannskoðanini.

UMMÆLI AV LEIÐSLUFRÁGREIÐINGINI 

Leiðslan hevur ábyrgdina av leiðslufrágreiðingini.

Okkara niðurstøða um konsernroknskapin og 

ársroknskapin fevnir ikki um leiðslufrágreiðingina, 

og vit geva onga váttan við vissu um leiðslufrágreið

ingina.

Í sambandi við okkara grannskoðan av konsern rokn

skapinum og ársroknskapinum er tað okkara ábyrgd 

at lesa leiðslufrágreiðingina og í hesum sambandi at 

umhugsa um leiðslufrágreiðingin er í týðandi 

ósam svari við konsernroknskapin og ársroknskapin 

ella ta vitan, ið vit hava fingið undir grannskoðanini, 

ella á annan hátt tykist at hava týðandi skeivleikar.

Okkara ábyrgd er eisini at umhugsa um kravdu 

upp lýsingarnar eftir ársroknskaparlógini eru 

umrødd ar í leiðslufrágreiðingini.

Við støði í gjørda arbeiðinum er tað okkara fatan, at 

leiðslufrágreiðingin er í samsvari við konsern rokn

skapin og ársroknskapin, og at hon er gjørd í samsvari 

við ásetingarnar í ársroknskapar lógini. Vit eru ikki 

vorðin varug við týðandi skeiv leikar í leiðslufrágreið

ingini.

Tórshavn, hin 3. apríl 2020

P/F JANUAR

løggilt grannskoðanarvirki

Hans Laksá  Jógvan Amonsson 

Statsaut. revisor  Statsaut. revisor

Átekning frá óheftum grannskoðara
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Høvuðs‑ og lyklatøl Árið 2019 í stuttum

Høvuðs- og lyklatølini í yvirlitinum eru roknað soleiðis:

Renting av eginogn Úrslit av vanligum rakstri eftir skatt x 100 

 Miðal eginogn

Ognaravkast Úrslit av primerum rakstri x 100 

 Miðalvirði av aktivum

Nettoskuld/EBITDA Nettoskuld (skuld – tøkur peningur) 

 EBITDA 

Ognarumferð Nettosøla  

 Aktiv tilsamans

Eginognarpartur Eginogn ultimo x 100 

 Aktiv tilsamans

ÚTROKNING AV LYKLATØLUM

ÚRSLIT EFTIR SKATT  

62,4
MILLIÓNIR KRÓNUR 
 
Leiðslan er nøgd við úrslitið.  
Ætlað var við 62,7 mió. kr.

NETTOSKULD OG EBITDA  

6,1
(LUTFALL) 
 
Lutfallið millum nettoskuldina
og EBITDA

NETTOSØLA 

19,2
PROSENT

ÍLØGUR  

342
MILLIÓNIR KRÓNUR 
 
Flestu innan framleiðslu, men netið verður
eisini áhaldandi styrkt og bygt út

GRØN ORKA  

40,4
PROSENT 
 
Talið er væl lægri enn undanfarin ár

EGINOGNARPARTUR  

46,1
PROSENT

TØKT GJALDFØRI  

690
MILLIÓNIR KRÓNUR 
 
Í árinum er nýggj fígging á 350 mió. kr. 
fingin til vega til íløgur og rakstur komandi 
árini

GWT-SØLA  

9,3
PROSENT

INNTØKUBÝTI

Upphæddir í t. DKK 2019 2018 2017 2016 2015

Rakstrarroknskapur

Nettosøla 508.788 427.460 432.277 420.270  421.952 

Úrslit áðrenn av- og niðurskrivingar 226.211 197.097 226.255 243.621  221.483

Rakstrarúrslit 112.612 81.960 123.513 150.383  127.897

Fíggjarligir postar, netto -37.040 -34.634 -32.948 -48.286  -24.830

Ársúrslit 62.379 38.084 88.974 92.754  103.067

Fíggjarstøða

Fíggjarstøðujavni 2.918.099 2.722.020 2.447.178 2.303.961 1.960.373

Tøkur peningur 125.123 190.785 247.993 335.498 221.889

Eginogn 1.344.822 1.207.723 1.196.397 1.141.003 1.042.921

Langfreistað skuld 1.446.277 1.341.582 1.133.188 1.042.116 830.000

Lyklatøl *)

Renting av eginogn 4,40% 3,20% 7,60% 8,10%  10,4%

Ognaravkast 4,00% 3,20% 5,20% 7,10%  6,9%

Skuld netto/EBITDA 6,1 6,2 4,2 3,1  2,8

Ognarumferð 0,17 0,16 0,18 0,18  0,22

Eginognarpartur 46,10% 44,40% 48,90% 49,50%  53,2%

 
*) Lyklatølini eru útroknað í samsvari við Den Danske Finansanalytikerforenings „Anbefalinger & Nøgletal 2010“.

%

MIÓ MIÓ MIÓ

%

%

%
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Leiðslufrágreiðing

ENDAMÁLIÐ HJÁ SEV

Elfelagið SEV er eitt interkommunalt lutafelag, ið 

hevur til endamáls at fáa til vega elmegi og býta 

hana millum íbúgvarnar í limakommununum.

VINNULIGAR MEGINREGLUR

Sambært elveitingarlógini § 3, stk. 1 stendur, at 

kommunur kunnu luttaka í elveitingarvirksemi 

sambært § 1, stk. 1 uttan mun til ásetingar í § 50, 

stk. 1 í kommunustýrislógini. Í sambandi við, at 

elveitingarøkið partvíst bleiv liberaliserað, fingu 

kommunurnar heimild til at reka elframleiðslu á 

vinnuligum grundarlagi.

Eftir viðtøkum elfelagsins skal endamálið fremjast 

sambært vinnuligum meginreglum á búskaparliga 

tryggum støði og við fyriliti at náttúru og umhvørvi. 

Eftir elveitingarlógini skal SEV (netvirksemið) 

fíggjarliga hvíla í sær sjálvum soleiðis, at inntøkur

nar eru hóskandi til at gjalda rakstur og ætlaðar 

neyðugar íløgur. Í loyvunum hjá SEV fyri einstøku 

framleiðslueindirnar framgongur, at av roknskap

inum skal framganga, hvørt framleiðslueindin hevur 

yvir ella undirskot. 

KOMMUNURNAR Í FØROYUM EIGA SEV

Allar kommunur í Føroyum eru limir í SEV. Limirnir 

heftu fram til árslok 2008 bæði fyri skuld felagsins 

og møguligum rakstrarhalli. Frá 1. januar 2009 hefta 

kommunurnar einans fyri felagsins skyldum 

mótvegis starvsfólkunum. 

SJÁLVSTØÐUG DÓTTURFELØG

SEV hevur við virknaði frá 1. januar 2016 stovnað 

sjálvstøðug dótturfeløg at umsita vindmyllu lundir

nar í ávikavist Neshaga og Húsahaga. Í móðurfelags

roknskapinum viðførir hetta, at keyp av vindorku 

fer at økjast, samstundis sum kostnaður av tilfari og 

lønum, avskrivingum og rentum fer at lækka. 

Úrslitið frá dótturfeløgum verður tikið inn í 

rokn skapin gjøgnum úrslit av kapitalpørtum. 

Samlaða úrslitið í samtaksroknskapinum hjá SEV 

ávirkast ikki av hesum. Inniverandi frágreiðing 

fevnir um samlaða virksemið hjá felagnum í 

tíðar skeiðnum 1. januar 2019 – 31. desember 2019.

LØNARKOSTNAÐUR 5 MIÓ. KR. HÆGRI ENN 

ÆTLAÐ

Hesin meirkostnaður stavar í høvuðsheitum frá 

tveimum javningum av lønarskyldunum. Tann fyrsta 

er ein javning upp á 2,8 mió. kr. av skyldunum til 

tænastumannaeftirlønirnar. Hesar verða at javna 

við millum annað í gongdini í marknaðarrentuni og 

miðallivitíðini hjá fólki. Tann seinra javningin er 

javning av skyldugum lønarkostnaði, millum annað 

til yvirtíð og feriu v.m. fyri 2,2 mió. kr. 

EBITDA 11 MIÓ. KR. LÆGRI ENN ÆTLAÐ

Hægru inntøkur felagsins hava gjørt, at EBITDA talið 

ikki gjørdist so vánaligt, sum hægri kostnaðurin fyri 

olju, tilfar og lønir vildi viðført. Tó er EBITDA ikki 

sum ætlað, og leggur hetta trýst á búskap felagsins í 

mun til skuldarbinding til at fremja ætlaðar íløgur. 

Ætlað varð, at nettoskuldin í mun til EBITDA skuldi 

verða 6,0 ferðir, men hetta lyklatal gjørdist tá 

samanum kom 6,1 ferðir – nakað hægri enn ætlað.

Fyri at mótvirka hesum, kann felagið arbeiða við 

kostnaðinum í rakstrinum og teimum ætlaðu 

íløgunum. Harumframt kann felagið meta um tørvin 

fyri at tillaga prísin fyri elmegina, sum seld verður. 

ÍLØGURNAR 139 MIÓ. LÆGRI OG AVSKRIVING

AR NAR 11 MIÓ. KR. LÆGRI ENN ÆTLAÐ

Ætlað varð við íløgum fyri 480 mió. kr., meðan hesar 

eru uppgjørdar til 341 mió. kr. ella 139 mió. kr. minni 

enn ætlað. Hetta viðførir minni avskrivingar. 

Orsøkirnar eru, at ætlað varð við, at arbeiðið upp á 

vindmyllulundirnar í meginøkinum skuldi fremjast í 

árinum, og at vindmyllulundin í Suðuroy var komin 

longri í árinum. Hetta gjørdist ikki so, og SEV kemur 

bert at fremja útbyggingina á Eiði og ikki í Hoyvíks

haganum soleiðis, sum málið fyriliggur í løtuni. 

Útbyggingin á Eiði verður ikki liðug fyrr enn í 

komandi ári, eitt ár seinri enn av fyrstan tíð ætlað. 

Somuleiðis eru íløgurnar í framleiðslueindir 

felagsins nakað seinkaðar. Íløgurnar í net eru eisini 

nakað minni enn ætlað. Harumframt er elsti 

parturin av Sundsverkinum liðugt avskrivaður.

RENTUKOSTNAÐURIN ÁLEIÐ SUM ÆTLAÐ

Rentukostnaðurin gjørdist 1 mió. kr. hægri enn 

ætlað og má metast áleið sum ætlað. Frávikið stavar 

einamest frá, at nú verður rindað renta av inni

standandi í peningastovnum.

ROKNSKAPARLIGA GONGDIN Í MUN TIL 

FRAMSKRIVING 2019

KUNNING TIL EIGARAR

Til eykaaðalfundin á heysti skal felagið mótvegis 

eigarunum, sambært viðtøkunum § 3, stk. 13b og 

§ 4, stk. 12b, kunna um fíggjargongdina síðani 

ársaðalfundin, sum var 24. apríl 2019. Kunningin 

varð gjørd á eykaaðalfundinum 29. november 2019, 

og víst verður eisini til nærri kunning í frágreiðing til 

fundin, nevnd ”Fíggjargongdin 2019” á heimasíðu 

felagsins www.sev.fo. Kunningin bygdi á staðfest tøl 

við endan av september umframt metingar og 

ætlanir fyri restina av árinum. 

ROKNSKAPARLIGA GONGDIN Í 2019

ÚRSLITIÐ FYRI 2019 GJØRDIST 62,4 MIÓ. KR.

Felagið hækkaði elprísin fyri allar kundar felagsins 

við 0,10 kr. pr. kWt fyri at styrkja búskap felagsins. 

Rakstrarúrslitið eftir skatt fyri árið gjørdist 62,4 

mió. kr., sum er væl betri enn undanfarna ár. At 

úrslitið gjørdist væl betri enn undanfarna ár 

skyldast hægri nettosølu – sum stavar frá eini hægri 

elsølu og hægri elprísum – umframt fleiri íbindingar-

gjøldum.

NETTOSØLAN 82 MIÓ. KR. HÆGRI

Samlaða nettosølan øktist við 82 mió. kr. og 

inntøkan frá streymsøluni øktist við 68 mió. kr. og 

ROKNSKAPARLIGA GONGDIN Í MUN TIL 

FÍGGJARÆTLANINA 2019

ÚRSLITIÐ FYRI 2019 GJØRDIST 62,4 MIÓ. KR.

Úrslitið áðrenn skatt gjørdist 75,6 mió. kr. móti 

ætlað 76,5 mió. kr. Úrslitið eftir skatt gjørdist 62,4 

mió. kr. móti ætlað 62,7 mió. kr. Leiðsla felagsins er 

nøgd við úrslitið.

NETTOSØLAN 20 MIÓ. KR. HÆGRI ENN ÆTLAÐ

Nettosølan er nú farin upp um eina hálva mia.kr., og 

sølan hevur sett met við 350,4 GWt. Ætlað varð við 

eini øking av elsøluni upp á góð 7%, meðan henda 

gjørdist góð 9%. Samanlagt eru nettoinntøkurnar 

20,1 mió. kr. meiri enn ætlað, og henda meirinntøka 

kemur frá eini hægri enn ætlaðari kWtsølu og 

íbindingargjøldum.

Inntøkan frá kWtsøluni er 470,0 mió. og henda 

stavar serstakliga frá eini øking í søluni til fiskivinnu 

og aling og framleiðslu og byggivirksemi. Eisini 

sølan til privatkundarnar eru økt. Inntøkurnar frá 

íbindingargjøldunum eru 24,0 mió. kr., sum er 13,0 

mió. kr. hægri enn ætlað, og sum stava frá fleiri 

størri innleggingum. Inntøkan frá føstu gjøldunum 

er hækkað eitt vet í mun til undanfarna ár. 

KOSTNAÐURIN TIL OLJU 23 MIÓ. KR. HÆGRI 

ENN ÆTLAÐ

Góða veðrið í vár og í summar umframt tann stóri 

vøksturin í eftirspurningi eftir elmegi hevur viðført, 

at SEV hevur brúkt nógv meiri olju enn ætlað.

Serstakliga gassolju, sum stendur fyri nógv tí størsta 

partinum av meirkostnaðinum. Neyðugt hevur verið 

við eyka mátti afturat tungoljumotorunum við at 

framleiða el við motorum, sum brúka gassolju og er 

henda munandi dýrari.

TILFARS OG TÆNASTURKOSTNAÐUR 3 MIÓ. 

KR. HÆGRI ENN ÆTLAÐ

Meirkostnaðurin stavar frá framleiðsluni, ser

stakliga Sundsverkinum, sum hevur havt úr at gera í 

alt vár og summar fyri at kunna nøkta tann stóra 

eftirspurningin eftir elmegi. Harumframt fekk 

verkið olju, sum ikki hevði ta góðsku, sum vanligt er, 

og viðførdi henda veiting stórar avbjóðingar fyri 

motorar og starvsfólk á bæði Sundsverkinum og 

Vágsverkinum. 

Talva 1

RAKSTRARROKNSKAPUR Í MIÓ. KR.

2018 2019 Broyting 
mió. kr.

Nettosøla 427,5 508,8 81,3

Oljuútreiðslur 105,8 143,9 38,1

Tilfar og tænastur 50,4 57,5 7,1

Lønir 74,2 81,3 7,1

Útreiðslur tilsamans 230,4 282,6 52,2

Úrslit áðrenn av og niður skrivingar 197,1 226,2 29,1

Avskrivingar 115,1 113,6 1,5

Úrslit áðrenn fíggjarpostar 82,0 112,6 30,7

Rentuútreiðslur netto 34,6 37,0 2,4

Úrslit áðrenn skatt 47,3 75,6 28,2

Skattur 9,2 13,2 4,0

Úrslit eftir skatt 38,1 62,4 24,3
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inntøkan frá íbindingargjøldum við 15 mió. kr. í mun 

til undanfarna ár. Nettosølan er nú komin upp um 

ein hálva mia. kr. Sølan av elmegi vaks við góðum 

9%, og er hetta ein methøg øking.

Økingin í inntøkuni frá streymsøluni skyldast 

príshækkingina og hægri elsølu upp á 30 GWt, har 

framgongdin í søluni til fiskivinnuna, alivinnuna og 

framleiðsluvinnuna er stór. Ein vøkstur er eisini í 

øðrum bólkum.

Nærri sundurgreining av nettosøluni er í notu 1 í 

samtaks roknskapinum. Harumframt verður víst til 

leiðslufrá greiðingina í netroknskapinum. 

KOSTNAÐURIN TIL OLJU 38 MIÓ. KR. HÆGRI

Felagið brúkti góð átta túsund tons meiri av 

tungolju í framleiðsluni enn undanfarna ár. 

Harumframt brúkti felagið knappliga trý túsund 

tons meiri av gassolju, har kostnaðurin av hesum er 

munandi hægri enn tungoljan. Samanlagt viðførdi 

henda meirnýtsla av olju ein hægri oljukostnað í 

mun til undanfarna ár upp á 38 mió. kr. Orsøkin er 

góða veðri í vár og summar og tann stóri eftir

spurningurin eftir elmegi, sum hevur verið ígjøgnum 

alt ár. Víst verður til leiðslufrágreiðingina í fram

leiðslu roknskapinum.

TILFARS OG TÆNASTUKOSTNAÐUR ØKTUR 

VIÐ GÓÐUM 7 MIÓ. KR.

Framleiðslan hevur økt sín kostnað við góðum 5 

mió. kr., meðan fyrisitingin hevur økt sín kostnað við 

knøppum 2 mió. kr. Kostnaðurin hjá netpartinum 

hevur staðið í stað. Á framleiðslusíðuni er tað serliga 

tey oljuryknu framleiðsluverkini, sum hava økt sín 

kostað, serliga Sund og Vág. Orsøkin er serliga oljan 

við avbjóðingum, sum virkini hava fingið í vár og 

summar, umframt tann økti eftir spurningurin av 

elmegi, sum hevur hægri kostnað við sær. Víst 

verður til nærri sundurgreiningar av kostnaðinum í 

notu 3 í samtaksroknskapinum.

LØNARKOSTNAÐUR ØKTUR VIÐ 7 MIÓ. KR.

Lønarkostnaðurin er øktur við sløkum 7 mió. kr., 

harav fyri sitingin stendur fyri sløkum 5 mió. kr. 

orsakað av javning av tænastamannaeftirlønum og 

skyldum av løn til yvirtíð, feriu v.m. fyri íalt 4,9 mió. 

kr. Lønarkostnaðurin til framleiðsluverkini er vaksin 

við sløkum 2 mió. kr. grundað á meiri virksemi 

yvirhøvur, umframt munandi yvirtíð í sambandi við 

veiting av olju, sum viðførdi avbjóðingar. Eisini 

hækkar lønarkostnaðurin samsvarandi hækkingum í 

sáttmálalønum, sum eru galdandi á teimum ymisku 

økjunum. Víst verður til nærri sundurgreiningar av 

kostnaðinum í notu 4 í samtaksroknskapinum.

EBITDA 29 MIÓ. KR. HÆGRI

Úrslitið áðrenn avskrivingar, rentur og skatt er 29 

mió. kr. hægri enn undanfarna ár. Nettoskuldin 

sama tíðarskeið vaks við 156 mió. kr. soleiðis, at 

nettoskuldin í mun til EBITDA nú er 6,1 ferðir í mun 

til 6,2 ferðir undanfarna ár. Innanhýsis markið sum 

er ásett er 6,0 ferðir, meðan lánveitarar loyva 

felagnum, at nettoskuldin í mun til EBITDA kann 

verða upp til 9,0 ferðir. Sostatt er felagið væl 

innanfyri ásettu krøvini frá lánveitarunun, men skal 

arbeiða fyri at halda innanhýsis markið.

AVSKRIVINGARNAR GÓÐA MIÓ. KR. LÆGRI

Avskrivingarnar eru næststørsti útreiðslupostur í 

roknskapinum, eftir oljukostnaðin. At hesin 

kostnaður er øktur seinastu árini kemur av teimum 

íløgum, sum felagið hevur gjørt seinastu árini. 

Avskrivingargrundarlagið er økt við 81 mió. kr. Víst 

verður til nærri sundurgreiningar av kostnaðinum í 

notu 7 í samtaksroknskapinum. 

RENTUKOSTNAÐURIN ØKTUR VIÐ SLØKUM 3 

MIÓ. KR.

Økingin av rentukostnaðinum stavar frá øktari 

lántøku í sambandi við íløgur, sum felagið ger. 

Samlaða bruttoskuldin hevur eina fasta rentu 

stavandi frá lánsbrøvum við fastari rentu, eins og 

ein partur av skuldini er avdekkaður við rentu

tryggingaravtalum fyri rentuna. Í rentukostnaðinum 

er órealiseraður kostnaður og kurstap og kurs

vinningur av fremmandum gjaldoyra innroknaður. 

Hesin kostnaður er tengdur at rentutryggingar

avtalunum og gjaldoyra amboð unum, sum felagið 

nýtir fyri at avdekka váðan innan økið. Víst verður 

til nærri sundurgreiningar av kostnaðinum í notu 5. 

ÍLØGURNAR GJØRDUST 342 MIÓ. KR.

Aftur í ár hevur felagið gjørt stórar íløgur í bæði net 

og framleiðslu fyri 342 mió. kr. Undanfarna ár vóru 

íløgurnar metstórar við 436 mió. kr.

Íløgurnar sundurgreinast í framleiðslu, net og 

fyrisiting, sum talva 6 vísir.

Talvurnar 79 vísa gongdina í íløgum, arbeiði í gerð 

og tilgongd til støðisogn.

GJALDFØRIÐ ER GOTT

Eykaaðalfundurin í juni mánaði 2019 gav felagnum 

loyvi til at upptaka nýggja fígging til at fíggja íløgur 

og gjaldføri felagsins við upp til 500 mió. kr. Hesa 

fígging hevur felagið fingið til vega sum eina 

fyribilsfígging, sum skal umfíggjast í seinasta lagi í 

2021. Sum støðan er í løtuni, verður ikki tørvur á 

allari fíggingini, tí annað felag skal byggja og seta 

upp vindmyllulundina í Hoyvíkshaganum.

Gjaldførisbroyting felagsins frá rakstrinum var 176 

mió. kr. móti 179 mió. kr. í 2018. Sostatt var 

sjálv  fíggingin til íløgur og avdráttir positiv. 

Lániavtalan við fíggjarveitarnar, sum felagið gjørdi í 

desember 2016 ásetur, at eingin avdráttur skal 

rindast, men at skuldin skal rindast aftur í einum, tá 

ið áramálið fyri fíggingina er av. Tøkur peningur 

felagsins við ársenda er 125 mió. kr. móti 191 mió. 

kr. í 2018. Harumframt koma óbrúktir treknings

rættir og kassakredittir í peningastovnum upp á 

tilsamans 565 mió. kr. 

Talva 3

NETTOSØLA, MIÓ. KR

2018 2019 Broyting 
mió. kr.

Broyting 
%

kWtgjald 402,2 470,0 67,8 16,9

Fast gjald 17,0 17,4 0,4 2,1

Íbinding 9,2 24,0 14,8 160,5

Ómaksgjald v.m. 1,4 0,0 1,7 118,8

Inntøkur 429,9 511,1 81,3 18,9

Keyp av vindorku 2,7 2,3 0,4 13,1

Nettosøla 427,2 508,8 81,6 19,1

Talva 4

TILFAR OG TÆNASTUVEITINGAR, MIÓ. KR.

2018 2019 Broyting 
mió. kr.

Broyting 
%

Framleiðsla 22,4 27,6 5,2 23,4

Net 9,9 10,0 0,1 0,9

Fyrisiting 18,1 19,9 1,7 9,6

Tilsamans 50,4 57,5 7,1 14,0

Talva 5

LØNARÚTREIÐSLUR, MIÓ. KR.

2018 2019 Broyting 
mió. kr.

Broyting 
%

Framleiðsla 36,7 38,5 1,8 4,9

Net 23,5 24,0 0,5 2,1

Fyrisiting 14,3 18,8 4,8 34,1

Javning tænastumannaeftirlønir -0,3 2,8 3,1

Tilsamans 74,2 81,3 7,1 9,5

Talva 6

ÍLØGUR, MIÓ. KR.

2018 2019

Framleiðsla 276,2 207,3

Net 144,6 120,3

Fyrisiting 15,1 14,1

Tilsaman 436,0 341,8

Talva 7

ÍLØGUR, MIÓ. KR.

2018 2019

løgur bókaðar til arbeiði í gerð 420,9 327,8

Beinleiðis bókaðar íløgur sum tilgongd 15,1 14,0

Íløgur við ársenda 436,0 341,8

Talva 2

ÚRSLIT FYRI SELDAN KWT Í KRÓNUM

2018 2019 Broyting 
kr.

Broyting 
%

Miðalinntøka seldan kWt 1,34 1,46 0,12 8,8

Miðalkostnaður seldan kWt 1,22 1,27 0,05 4,0

Úrslit seldan kWt 0,12 0,18 0,07 59,6
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Sostatt er tøki peningurin, kredittir og óbrúktir 

trekningsrættir 690 mió. kr. móti 506 mió. kr. í 

2018. Størsti parturin av óbrúktu treknings

rættunum skal brúkast til at fíggja íløgur komandi 

árini. Neyðugt er at hava eitt trygt gjaldføri til 

dagliga raksturin av felagnum, eins og tað verður 

mett skilagott at hava eitt munagott gjaldføri við 

atliti at ótryggleikum á fíggjarmarknaðunum kring 

heimin.

ÚTLIT FYRI RAKSTRARÁRIÐ 2020

Ætlað verður við einum yvirskoti á 42 mió. kr. 

áðrenn skatt og 34 mió. kr. eftir skatt, eftir at felagið 

hækkaði elprísin við 0,05 kr. pr. kWt fyri allar 

kundabólkar felagsins uttan “ídnaðarkundarnar”, 

har prísurin hækkaði við 0,10 kr. pr. kWt. 

Nettosølan væntast at verða 543 mió. kr. Hetta 

svarar til, at felagið fær eina hægri inntøku upp á 34 

mió. kr. í mun til 2019.

Oljukostnaðurin er á einum høgum støði við 160 

mió. kr., sum er hægri enn kostnaðurin í 2019. SEV 

væntar at brúka 44.042 tons tungolju í 2020 móti 

44.226 tonsum í 2019 ella áleið somu nøgd. 

Harafturat kemur gass og smyrjiolja. Orsøkin er, at 

ætlað verður við einum miðal ári fyri elframleiðslu 

við vatni, samstundis sum elframleiðslan við vindi 

fer at økjast í 2020.

Marknaðurin stendur yvirfyri nýggju IMO2020

reglunum og innføringini av nýggja 0,5% svávul 

brennievni til allan heimin. Eins og shippingvinnan, 

sum brúkar tungolju sum brennievni, stendur SEV tí 

yvir fyri globalum broytingum serliga galdandi fyri 

tungoljuna, sum eru sera ógvisligar. Tað verður mett, 

at hetta er størsta broyting, sum shippingvinnan 

nakrantíð hevur upplivað, hvat brenniolju viðvíkur.

Hetta hevur víttfevnandi avleiðingar fyri allan 

oljumarknaðin. HSFO verður munandi bíligari, 

vegna minni eftirspurning, meðan eftirspurningurin 

eftir Lág Svávul Fuel Olju og destillatum (tvs. t.d 

MGO/gassolju) økist sum ein beinleiðis avleiðing av 

nýggju IMO2020 krøvunum til lægri svávulinnihald 

í oljuni. Marknaðurin er í løtuni sera ótryggur upp á 

veruliga virknaðin av nýggju krøvunum í 2020, og 

trupult er at meta um hesi viðurskifti. Brennievnið, 

sum SEV brúkar í dag, er 1% LSFO.

Væntað verður, at hesin úrdráttur í ein ávísan mun 

verður inndrigin í IMO2020 avbjóðingina og fer at 

verða brúkt sum blandingsolja til 0,5% bunkers

oljuna og tí kann roknast við, at prísurin á 1% svávul 

LSFO fer at hækka vegna øktan eftirspurning eftir 

hesari oljuni. 

Elsølan økist væntandi í 2020 við góðum 6%, og 

harvið økist eisini framleiðslan, har tað serliga er 

sølan til alikundar og framleiðslukundarnar, sum 

økist. Kostnaðurin til tilfar og tænastuveitingar 

verður ætlaður til 59 mió. kr., sum er á sama støði 

sum kostnaðurin var fyri 2019.

Kostnaðurin til lønir hækkar við vanligum lønar

hækkingum, einstøkum umflokkingum eins og fleiri 

fólk væntandi verða sett í starv. Ætlandi gerst 

kostnaðurin til lønir 80 mió. kr., sum er eitt vet lægri 

enn kostnaðurin í 2019.

Korona-farsóttin, sum hevur fingið fastatøkur kring 

heimin, kann eisini væntast at fáa ávirkan á SEV. 

Fyri at tryggja elveitingina, hevur SEV sett tiltøk í 

verk fyri at minka um smittuvandan millum 

starvsfólkini. Hesi tiltøk koma at dýrka raksturin. 

Tað er eisini møguligt, at kundarnir fara at 

eftirspyrja minni av elmegi part av árinum 2020, og 

hesin minni eftirspurningur kann ávirka 

inntøkurnar.

Avskrivingarnar verða ætlaðar til 155 mió. kr. móti 

114 mió. kr. í 2019. Orsøkin til hækkandi 

avskrivingar  kostnaðin eru íløgurnar, ið felagið ger. 

Nettorentukostnaðurin verður ætlaður til 47 mió. 

kr., sum er hægri enn kostnaðurin fyri 2019. 

Orsøkin til hækkingina er økt lántøka til íløgurnar, 

ið felagið ger, og kostnaður fyri endurfígging av 

verandi skuld og trekningsrættum. Kostnaður til 

upptøku av nýggjari skuld til íløgur komandi árini er 

ikki innroknaður, og um so, at hetta arbeiðið verður 

avgreitt í 2020, kemur hetta at ávirka úrslitið. 

Avsett er ikki fyri virðisjavning upp á fíggjarligu 

amboðini.

Ætlandi verða íløgur fyri 477 mió. kr. gjørdar, eins 

og roknað verður við øktari lántøku upp á 270 mió. 

kr. frá verandi trekningsrættum. Væntandi verður 

langfreistaða skuldin 1.718 mió. kr. við árslok 2020.

Roknað verður við tøkum peningi upp á 108 mió. kr. 

við árslok 2020, umframt atgongd til trekningsrætt 

upp á 295 mió. kr. hjá fíggjarveitarum, ella íalt 403 

mió. kr. Harvið hevur felagið eitt gott gjaldføri.

Eginpeningurin í mun til samlaðu ognirnar er 40,3%. 

Við hesum er SEV ikki innanfyri mest loyvdu 

innanhýsis áseting fyri eginpeningspartin (42,5%), 

men væl innanfyri mest loyvdu áseting frá 

fíggjarveitarunum, har kravið nú er 35,0% (fyrr 

37,5%).

Leiðsla felagsins er ikki nøgd við ætlaða úrslitið fyri 

2020 í sær sjálvum, og staðfestingina av, at NIBD/

EBITDA ikki verður innanfyri ásetta innanhýsis 

mark. Men havandi í huga tey ítøkiligu stig, sum 

felagið hevur framt og sett út í kortið, er leiðslan 

samanumtikið nøgd við fíggjarligu støðuna og 

búskaparligu útlitini hjá felagnum.

Skal felagið framhaldandi gera neyðugar íløgur fyri 

at menna og viðlíkahalda net og framleiðsluverk 

eins og at fremja íløgur í útbygging av varandi 

orkukeldum, er neyðugt, at felagið hevur eina 

nøktandi sjálvfígging frá rakstrinum. Við einari 

nøktandi sjálvfígging er felagið ført fyri at halda eitt 

nøktandi gjaldføri, ið er ein fyritreyt fyri at útvega 

fígging frá lánveitarum til tær stóru íløgurnar, sum 

standa fyri framman komandi árini.

Ætlandi verða fíggjarligu lyklatølini nettoskuld í 

mun til EBITDA 6,9 ferðir og eginpeningsparturin 

40,3%. Nærri lýsing av, hvat SEV ger hesum 

viðvíkjandi sæst í Rakstrar, fíggjar og íløguætlan 

felagsins fyri 2020 á www.sev.fo.

HENDINGAR EFTIR ROKNSKAPARLOK

Frá degnum fyri fíggjarstøðuni til í dag er einki hent, 

sum ávirkar metingina av ársfrásøgnini.

Talva 8

ARBEIÐI Í GERÐ, MIÓ. KR.

2018 2019

Salda við ársbyrjan 518,1 682,1

Íløgur bókaðar til arbeiði í gerð 420,9 327,8

Arbeiðir førd til avskrivingar sum tilgongd 256,8 180,4

Salda við ársenda 682,1 829,5

Broyting í arbeiði í gerð 164,0 147,4

Talva 9

TILGONGD TIL STØÐISOGN, MIÓ. KR.

2018 2019

Arbeiði førd til avskrivingar sum tilgongd 256,8 180,4

Beinleiðis bókaðar íløgur sum tilgongd á støðisogn 15,1 14,0

Tilgongd við ársenda 271,9 194,4
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VÁÐAVIÐURSKIFTI

Váðar hjá felagnum kunnu sundurgreinast í ymiskar 

bólkar.

MARKNAÐARVÁÐAR

SEV hevur serliga seinastu fýra árini gjørt stórar 

íløgur í framleiðslueindir og net, og SEV skal fram

haldandi gera stórar íløgur eitt nú í pumpugoymslu

skipan í Vestmanna, væntandi fyri eina upphædd á 

leið 600700 mió. kr. Grundað á allar íløgurnar sum 

SEV hevur gjørt, og er í ferð við at gera, kann sigast, 

at SEV í ein ávísan mun eisini er eitt verkætlanar

felag, har tað er neyðugt at hugsa langskygt og leggja 

fíggjarætlanir, sum samsvara hesum. Hetta viðførir, 

at tað er umráð andi at kenna týdningarmiklu 

kostnaðir nar, eitt nú oljukostnaðin, gjaldoyra

kostnaðir og rentukostnaðir. 

Møguleikin hjá SEV at heinta øktan kostnað inn í 

gjøgnum elprísin ella onnur gjøld, partvíst ella heilt, 

er avmarkaður og møguleikin at hava undirskot ella 

ikki nøktandi úrslit av rakstrinum, letur seg bara gera 

í eitt ávíst tíðarskeið. Prísstøðið er í síðsta enda eitt 

mál fyri eigararnar hjá SEV og harvið politiskt tengt 

við góðkenning frá Elveitingareftirlitinum, meðan 

fígging av øktum kostnaði umvegis gjaldføri frá 

fígging letur seg bara gera í eitt styttri tíðarskeið og 

avmarkar møguleikarnar fyri ætlaðum íløgum, tá ið 

fíggjarliga orkan fer til at fíggja øktan kostnað. 

Í sambandi við lántøku hyggja fíggjarstovnar eftir 

roknskaparligu lyklatølunum fyri týdningarmiklastu 

økini, og kravið til hesi lyklatøl er eitt nú støðufesti. 

Fyri at fáa kappingarføra fígging til vega er neyðugt 

at møta ella lúka krøvunum frá fíggjarveitarum um at 

avdekka týdningarmiklastu váðarnar mótvegis 

vaksandi kostnaði. SEV er ein áhugaverdur kundi at 

veita fígging til, og kann sambært ráðgevum tess 

skrásetast sum ein “investment grade” kundi. Hetta 

gevur møguleika fyri einari góðari fígging upp á fleiri 

mátar. Skal SEV framhaldandi fáa góða fígging til 

vega, er neyðugt at halda hetta “ratingstøði”. Tá er 

neyðugt at hava ein støðugan rakstur við einum 

nøktandi avkasti, sum ger, at roknskaparligu lykla tølini 

vera á hædd við lyklatølini hjá feløgunum, sum SEV 

kappast við um fíggingingar. 

SEV hevur saman við SEB (Skandinaviska Enskilda 

Banken), sum er ráðgevari hjá SEV innan fíggjarøkið 

og váðaøkið (prístryggingarøkið), arbeitt við eini 

ætlan at avdekka váðan í sambandi við olju og 

gjaldoyrakeyp eins og rentu. Í hesum sambandi hevur 

felagið gjørt eina “prístryggingar strategi” 

(hedgingstrategi) fyri olju, gjaldoyra og rentu. 

Prístryggingarstrategi’in er eisini partur av 

lánsavtalunum, sum felagið fekk til vega í desember 

2016.

RENTUVÁÐI

SEV hevur sum strategi at tryggja upp til 100% av 

skuldini við eini gildistíð longri enn 12 mánaðir til 

eina fasta rentu. Somuleiðis skal miðalgildistíðin av 

fastløstu rentuni vera millum 5 og 10 ár. Hetta verður 

gjørt á tann hátt, at SEV kann arbeiða við avdekkning

um av rentuváðanum innanfyri eitt spenn millum 80 

og 100% av skuldini til eina og hvørja tíð. Skuldin 

kann hava eina avtalaða fasta rentu ella eina broyti liga 

rentu, sum verður avdekkað við eini avtalu um 

umbýting av broytiligari rentu til fasta rentu 

(rentu  umbýtingaravtalu/rentuswap).

Hesin háttur krevur, at fastrentuskuldin skal viðlíka

haldast so leiðis at skilja, at tá ið fastrentuparturin 

antin fellur undir 80% ella økist til yvir 100%, skulu 

tillagingar gerast í rentuumbýtingar av talunum 

(rentuswapsavtalunum). Hetta viðførir, at ávísar 

rentu umbýtingaravtalur skulu lokast fyri til dømis at 

umganga, at ein størri partur enn 100% er rentu

tryggjaður. Hetta viðførir aftur, at virðið av rentu

umbýtingaravtaluni skal gerast upp. Eitt jaligt virði 

lækkar fíggjartørvin hjá SEV, meðan eitt neiligt virði 

økir fíggjartørvin. Javningin av rentutryggingar

avtalun um skal í høvuðsheitum bókast yvir eginogn 

felagsins. SEV fer at stremba eftir, at hava eina javna 

samanseting av rentutryggingaravtalum yvir tíð, har 

málið er at hava eina miðal fasta rentu millum 5 til 10 

ár. 

SEV hevur í sambandi við nýggju lántøkuna tryggjað 

sær eina fasta rentu upp á alla sína bruttoskuld við 

árslok 2017 upp á 1.042 mió. kr. frá lánsbræva

fígging ini við eini miðal gildistíð upp á umleið 8,3 ár. 

Harumframt hevur felagið í desember 2016 gjørt 

rentuumbýtingaravtalu fyri skuldina, sum ætlandi 

íkemur, tá felagið ger brúk av bankafíggingini, so 

hvørt íløgur verða framdar. Hetta er samsvarandi 

strategi fyri trygging av rentuváða. Sostatt fer ein 

øking í rentustøðinum generelt ikki at ávirka størsta 

partin av kostnaðinum fyri skuldina komandi 8 árini.

OLJUPRÍSVÁÐI OG GJALDOYRISVÁÐI

Ein avleiðing av íløguætlanini komandi árini er, at 

prístryggingarstrategiin fyri olju og gjaldoyra er 

víðkað til at fevna um 4 ár aftrat inniverandi ári. 

Hetta er sama tíðarskeið, tá ið lántøkan hjá felagnum 

væntast at hækka við umleið 600 mió. kr. til umleið 

1.600 mió. kr.

SEV hevur avdekkað oljuprísváðan eftir niðanfyri 

standandi leisti.

Hetta viðførir, at tryggingardekkningurin verður 

stovnaður ár eitt fyri einstøku rakstrarárini. Í ár tvey 

verður hesin tryggingardekkningur so øktur fyri aftur 

at endurgeva ein avdekkning upp á 5 ár. Hesin leistur 

tryggjar eina stigvísa stovnan av tryggingini á einum 

støði, sum endurgevur eina miðal prísgongd av 

teimum ymisku árunum. SEV hevur avdekkað váðan 

við eini fastprístrygging.

Samstundis sum tryggingardekkningurin fyri prísin 

upp á oljuna er gjørdur, eru teir dollarar, sum skulu 

nýtast til oljukeypið eisini keyptir upp á termin, fyri 

harvið at avdekka gjaldoyrisváðan í dollarum.

Við einum hækkandi oljuprísi og hækkandi dollar

kursi fer ein slík avdekkan av oljuprísváðanum og 

gjaldoyraváðanum at hava eina tálmandi ávirkan á 

kostnaðin, og rakstrarúrslitið gerst meiri støðugt.

GJALDFØRISVÁÐI

SEV hevur sum mannagongd, at áðrenn farið verður í 

gongd við einstakar verkætlanir, skal fígging til hesar 

fyriliggja, áðrenn byrjað verður. Við hesum er fígging 

altíð tøk til verkætlanirnar.

Harumframt skal felagið altíð í minsta lagi hava 

umleið 100 mió. kr. innistandandi í peningastovnum 

at taka til, um tað gerst neyðugt. Í sambandi við 

rakstur er felagið við hesum 100 mió. kr. ført fyri at 

svara hvørjum sítt teir næstu umleið 36 mánaðirnar, 

uttan at felagið hevur nakrar inntøkur. Harumframt 

er ynskiligt, at hava atgongd til kassakredittir, sum 

stuðla undir gjaldførinum um neyðugt.

KREDITT OG MÓTPARTSVÁÐAR

ÁOGN HJÁ KUNDUM

Felagið ansar støðugt eftir skuldarbindingini hjá 

kundum mótvegis felagnum. Felagið hevur eina fasta 

mannagongd fyri, hvussu fylgt verður upp á úti stand

andi hjá kundum felagsins. Verður ikki rindað til 

tíðina, fær kundin sendandi áminningar, og hevur 

kundin ikki rindað innan ávísa tíð, eftir at triðja 

áminningin er send kundanum, verður elveitingin til 

kundan slitin. Henda mannagongd avmarkar váðan 

mótvegis kundum felagsins, tó at felagið kann hava 

avmarkaðan váða av einstøkum størri kundum.

INNISTANDANDI HJÁ PENINGASTOVNUM

Ansað verður støðugt eftir at býta innistandandi hjá 

felagnum millum fleiri peningarstovnar, sum hava 

ávísa búskarparliga styrkju, fyri harvið at avmarka 

váðan.

LÁNSBRØV

Sum ein møguleika til innistandandi hjá peninga stovn

um kann felagið keypa donsk stats ella realkreditt

lánsbrøv. Fyri at avmarka kursváðan í hesum sam bandi 

verður dentur lagdur á lánsbrøv við stuttari lánitíð. 

 Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5

Oljuprístrygging 80% 60% 40% 20% 20%

MARKNAÐARVÁÐI

Rentuváði 

Oljuprísváði 

Gjaldoyraváði 

Gjaldførisváði 

KREDITT OG MÓTPARTSVÁÐI

Áogn hjá kundum 

Innistandandi hjá bankum 

Lánsbrøv 

Tryggingar 

RAKSTRARLIGIR VÁÐAR

Veitingartrygd 

Kunningartøkni (KT) 

Feilir í innanhýsis mannagongdum

Feilir av mannaávum 

Heilsa, trygd og umhvørvi 

STRATEGISKIR OG AÐRIR VÁÐAR

Teir strategisku váðarnir eru 

meira yvirskipa tengdir at, hvussu 

felagið skipar sítt virksemi, politisk 

viðurskifti, umdømi o.s.fr. 

 

Nýggj tøkni (disruption) 

Verkætlanir 

Vitanarstøði og menning 

83SEV / ROKNSKAPUR 201982 SEV / ROKNSKAPUR 2019



TRYGGINGAR

SEV hevur saman við ráðgevara tess innan tryggingar 

Sp/f Íti v/Ali Celebi (fyrr Willis Føroyar) arbeitt við 

avdekkan av tryggingarváðum soleiðis, at miðað 

verður eftir, at eingin einstakur skaði og saman

legging av skaðum ikki skal ávirka rakstrarúrslitið hjá 

SEV við meiri enn 10 mió. kr. 

RAKSTRARLIGIR VÁÐAR 

Ásannast má, at tað ikki heilt slepst undan rakstrar

ligum váðum, men hesir váðar kunnu avmarkast til 

eitt nærri ásett støði, sum kann góðtakast við 

átøk um, mannagongdum og eftirlitum, sum nevnd og 

leiðsla seta út í kortið. 

VEITINGARTRYGD

Endamálið við elveitingarlógini er millum annað at 

tryggja, at elveitingin í Føroyum verður løgd til rættis 

við fyriliti at veitingar trygd, samfelagsbúskapi og 

umhvørvi. Prísurin fyri elmegina skal ikki verða hægri 

enn neyðugt við fyriliti fyri veitingartrygd, umhvørvi 

og øðrum tænastum/skyldum, sum SEV hevur 

mót vegis kundunum. SEV skal altíð hava ein tryggan 

og effektivan rakstur, sum røkkur ásettum málum fyri 

veitingartrygd. Felagið arbeiðir framhaldandi við at 

varðveita veitingartrygdina og góðskuna av elmegini.

Veitingartrygdin tilsigur, at er neyðugt at taka atlit at 

illveðri og øðrum óvæntaðum hendingum. Her hevur 

SEV seinastu mongu árini arbeitt við at kaðalleggja 

linjur soleiðis, at vandin fyri neiligari ávirkan á hesum 

økinum er minkaður. 

KT OG INNANHÝSIS MANNAGONGDIR

Váðalækkandi virksemi kann verða KT trygdar

politikkur og leiðreglur o.a. innan KT. Politikkir fyri 

mannagongdir, eftirlit og funktiónsskilnað. Eisini er 

framhaldandi útbúgving og menning av starvsfólkum 

umráðandi í hesum sambandi.

HEILSA OG TRYGD

Felagið leggur stóran dent á heilsu og trygd. Til gongd

in er ein nullhugsjón, har eingin skal koma til skaða 

undir arbeiðnum hjá og fyri SEV, eins og SEV ikki skal 

skaða onnur í sambandi við sítt virksemi. Í hesum 

sambandi hevur felagið neyvt ásettar politikkir og 

mannagongdir á økinum, millum annað ISO 45001 á 

Sundsverkinum.

UMHVØRVIÐ

SEV nýtir tungolju og gassolju í framleiðsluni av 

elmegi, eins og felagið nýtir fleiri vandamikil evni til 

reingerð og annað í sambandi við motorarnar. Á 

umhvørvisøkinum verður stórur dentur lagdur á at 

fara væl um umhvørvið, og at reglur og krøv á økinum 

til eina og hvørja tíð verða fylgd. Her kann nevnast, at 

SEV hevur sett ISO 14001 í verk fyri alt felagið, og at 

SEV hevur ísett framkomna roykreinsiútgerð á 

nýggjastu moturunum í Vági og á Støð 3 á Sundi.

STRATEGISKIR VÁÐAR

Teir strategisku váðarnir eru meira yvirskipað tengdir 

at, hvussu felagið skipar sítt virksemi, politisk 

viður skifti, umdømi o.s.fr. Strategiski váðin skal 

avmarkast við eini munagóðari virkisætlan. Arbeitt 

verður við ætlanum at økja tann partin av fram leiðsl

uni, sum byggir á varandi orkukeldur, so sum vatn, 

vind, sól og sjóvarfall harumframt nýggju stýri skipan

in frá Schneider Electric og smartgridloysnum. Fyri 

at felagið framhaldandi skal hava gott orð á sær, 

verður áherðsla løgd á opinleika um virksemið og 

viðurskifti tess og felagið tekur undir við skilagóðum 

broytingum.

NÝGGJ TØKNI

Nýggj tøkni (disruption) ger seg galdandi alla tíðina, og 

fylgir SEV væl við teimum møguleikum og hóttan um, 

sum eru knýttir at hesum.

VERKÆTLANIR

SEV mennir alla tíðina framleiðslu og netpartin, og í 

hesum sambandi verða nógvar verkætlanir framdar. Í 

hesum sambandi er neyðugt við neyvari stýring, og 

fyri at stýra størri verkætlanum verða bygginevndir 

stovnsettar, eins og verkætlanarleiðarar verða 

knýttir at einstøku verkætlanunum.

VITANARSTØÐI OG MENNING

Útbúgving og menning av starvsfólkum eru lyklaorð í 

at menna felagið og harvið at avmarka strategiskar 

váðar. Felagið leggur stóran dent á, at hóskandi vitan 

og arbeiðsroyndir eru á øllum økjum í virkseminum í 

tann mun, hetta verður mett neyðugt, og skipað 

verður fyri hóskandi eftirútbúgving av starvs fólk

unum. Harumframt hevur SEV áhaldandi leiðara

útbúgvingar til leiðararnar fyri betur at stuðla 

teimum í arbeiðinum hjá SEV.
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Ársroknskapurin fyri Elfelagið SEV er gjørdur í 

samsvari við áset ingarnar í ársroknskaparlógini fyri 

stór feløg í flokki C. 

Ársroknskapurin er gjørdur eftir sama roknskapar

hátti sum undan farna ár og verður gjørdur í donskum 

krónum.

Upphæddir í rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og 

notum v.m. verða avrundaðar til heil tøl, og saman

beringartøl undanfarna ár verða avrundað til heil 

túsund. Av tí at tølini verða avrundað hvørt fyri seg, 

kunnu avrundingarmunir vera millum upplýstar 

samanteljingar og summin av teimum undirliggjandi 

tølunum.

Har sum talvur í roknskapinum vísa tøl avrundaði til 

heilar túsund ella millión krónur, og talvan inniheldur 

samanburðartøl millum ár, víst sum munur í krónum 

ella prosentum, eru samanburðartølini roknaði upp á 

undirliggjandi tølini og síðani avrundað. Tískil kann 

koma fyri, at smærri munir eru millum avrundaðu 

tølini, sum víst verða í talvuni, og útroknaði saman

burðartølini í talvuni.

ALMENT UM INNROKNING OG VIRÐISÁSETING

Í rakstrarroknskapinum verða inntøkur innroknaðar, 

so hvørt tær verða vunnar. Sama er galdandi fyri 

virðisjavningar av fíggjarligum ognum og skyldum. Í 

rakstrarroknskapinum verða somuleiðis allir 

kostnaðir innroknaðir, herímillum avskrivingar, 

niðurskrivingar, avsettar skyldur og afturføringar 

sum standast av broyttum roknskaparligum 

meting um av upphædd um, ið áður hava verið 

innroknaðar í rakstrar rokn skap inum.

Ognir verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá sannlíkt 

er, at tær í framtíðini geva felagnum fíggjarligar 

fyrimunir, og virðið av ognini kann ásetast álítandi.

Skyldur verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá 

sannlíkt er, at tær í framtíðini taka fíggjarligar 

fyri munir úr felagnum, og virðið av skylduni kann 

ásetast álítandi.

Við innrokning og virðisáseting verður atlit tikið at 

væntaðum tapi og váða, ið vísa seg, áðrenn ársfrá

søgn in er liðug, og sum viðvíkja viðurskiftum, sum 

vóru til staðar við roknskaparlok.

UMROKNING AV FREMMANDUM GJALDOYRA

Handlar í fremmandum gjaldoyra verða umroknaðir 

til kursin, sum er galdandi á handilsdegnum. Gjald

oyrakursmunir, millum handilsdagin og gjalds dagin, 

verða innroknaðir í rakstrarroknskapin sum ein 

fíggjarpostur.

Áogn, skuld og aðrir peningaligir postar í fremmand

um gjaldoyra, sum ikki eru avroknaðir við rokn

skapar lok, verða umroknaðir til gjaldoyrakursin við 

roknskaparlok. Munurin millum gjaldoyrakursin við 

roknskaparlok og kursin, ið var galdandi á upp  tøku

degnum, verður innroknaður í rakstrar roknskapin 

undir fíggjarpostum.

Rakstrarroknskapurin

NETTOSØLA 

Nettosøla verður innroknað í rakstrarroknskapin, um 

veiting og váði eru farin til keypara innan rokn skapar

lok, og inntøkan er álítandi uppgjørd og væntast at 

koma inn. Nettosølan verður innroknað uttan 

meir   virðis gjald, avgjøld og eftir at avsláttur í sam band 

við søluna er frádrigin.

VØRUNÝTSLA

Vørunýtsla umfatar kostnaðir til keyp av rávørum og 

hjálpartilfari frádrigið avsláttur og goymslubroyting í 

árinum.

AÐRIR UTTANHÝSIS KOSTNAÐIR

Aðrir uttanhýsis kostnaðir umfata keyp av olju, tilfari 

og øðrum tænastuveitingum umframt annan fyri

sitingarkostnað. 

SKIPANARBERANDI TÆNASTUR OG BÝTI AV 

INNTØKUM

Samlaði kostnaðurin hjá elverkunum kemur av 

kostnaðinum í sambandi við at framleiða elmegi, 

umframt kostnaðin av skipanarberandi tænastum. 

Skipanarberandi tænastur umfata tilrættislegging 

og stýring av tøkum mátti, rullandi mátti, reaktivum 

mátti, spenningsregulering og frekvensregulering. 

Kostnaðurin fyri skipanarberandi tænastunar er ein 

ásett meting av samlaða rakstrarkostnaðinum á 

Sunds og Vágsverkinum. 

Kostnaðurin fyri skipanarberandi tænastur kring 

landið annars er grundaður á kostnaðin hjá 

smáverkunum. Smáverkini fáa rakstrarkostnaðin 

fyri tilfar og løn endurgoldnan fyri veitingartrygd. 

Restin sum eginframleiðsla. Elverkið á Strond fær 

rakstrarkostnaðin fyri tilfar og løn fyri termiska 

framleiðslu av elmegi endurrindaðan sum 

veitingartrygd. Restin av kostnaðinum kemur frá 

eginframleiðslu.

Inntøkur hjá framleiðsluverkum eru ásettar at 

samsvara við samlaða kostnaðin hjá elverkunum, 

umframt at ein vinningur av framleiðsluni av primo 

eginognini er innroknaður. Roknaði vinningurin er 

ásettur við støði í avkasti av langfreistaðum 

realkreditt lánsbrøvum og virðisrøkt av ognum hjá 

framleiðslupartinum.

STÝRING AV ELSKIPANINI

Kostnaðurin fyri tilrættisleggingina og stýringina av 

elskipanini í meginøkinum er uppgjørdur sum 

samlaður kostnaður fyri lønir á Fossáverkinum, 

frádrigið kostnaðin fyri lønir til vanligan rakstur av 

verkinum. Kostnaðurin fyri stýringina av elskipanini 

í Suðuroy verður gjørdur upp á sama hátt, tó 

grundað á lønirnar á Vágsverkinum.

BÝTI AV INNTØKUM

Sambært elveitingarlógini skal netvirksemið 

fíggjar liga hvíla í sær sjálvum soleiðis, at inntøkur

nar eru hóskandi til at gjalda fyri rakstur og ætlaðar 

neyðugar íløgur.

Fyri netpartin merkir hetta, at hesin skal hava eina 

inntøku svarandi til tær útreiðslur netparturin hevur 

soleiðis, at netparturin kann gjalda fyri raksturin 

umframt, at netparturin skal hava inntøkur til at 

kunna rinda fyri ætlaðar neyðugar íløgur. Inntøkur

nar fyri neyðugu íløgurnar taka støði í kravinum til 

eginfígging.

SEV hevur mett, at ein eginfígging upp á 25% er 

nøktandi, og hevur í roknskapinum tikið hædd fyri 

hesum kravinum í roknskapinum fyri framleiðslu og 

netpartin. 

Kravið til støddina av eginfíggingini tekur støði í 

íløgunum á fíggjarætlanini fyri framleiðslupartin og 

netpartin fyri eitt 5 ára tíðarskeið, sum er inni

verandi ár og næstu 4 árini. Eginfíggingin fyri 

inniverandi ár verður roknað soleiðis: 

peningastreymurin frá rakstur minus kostnað til 

rentur og avdrátt sett í mun til kravið upp á 25% fyri 

eginfígging av árligu miðalíløgum næstu 5 árini.

Fyri netpartin merkir hetta, at ársúrslitið verður 

tillagað soleiðis, at yvirskotið er svarandi til tær 

útreiðslur, netparturin hevur umframt eina 

egin fígging upp á 25% av árligu miðalíløgunum 

næstu 5 árini fyri netpartin. Um samlaða úrslitið fyri 

sam takið er størri enn úrslitið fyri netpartin, verður 

hesin partur av úrslitinum fluttur til 

framleiðslupartin.

STARVSFÓLKAKOSTNAÐIR

Starvsfólkakostnaðir umfata løn íroknað frítíðarløn 

og eftirløn umframt onnur sosial gjøld. Í starvs fólka

kostnaðum verða móttikin endurgjøld frá almennum 

myndugleikum trekt frá.

AV OG NIÐURSKRIVINGAR

Av og niðurskrivingar umfata av og niðurskrivingar 

í árinum av immateriellari og materiellari støðisogn.

FÍGGJARPOSTAR

Fíggjarligir postar umfata rentuinntøkur og kostnaðir 

umframt stað festan og óstaðfestan kursvinning og 

tap viðvíkjandi fíggjar ligum ognum og skyldum. 

Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir verða innroknað í 

rakstrarroknskapin við teimum upphæddum, sum 

viðvíkja roknskaparárinum.

Vinningsbýti frá kapitalpørtum í assosieraðum 

feløgum verður inntøkuført í tí roknskaparári, sum 

vinningsbýtið verður samtykt.

Rentukostnaðir og aðrir kostnaðir av lánum til at 

fíggja framleiðslu av immateriellari og materiellari 

støðisogn, og sum viðvíkja framleiðslutíðarskeiðinum, 

verða ikki innroknaðir í útveganarvirðið av 

støðisognini.

Inntøkur av kapitalpørtum í atknýttum feløgum

Í rakstrarroknskapi móðurfelagsins verður tann 

lutfalsligi parturin av úrslitinum eftir skatt hjá 

atknýtta felagnum innroknaður eftir eliminering av 

innanhýsis vinningi ella tapi.

Nýttur roknskaparháttur

87SEV / ROKNSKAPUR 201986 SEV / ROKNSKAPUR 2019



Fíggjarstøðan

MATERIELL STØÐISOGN

Materiell støðisogn verður virðisásett til útveganar

virði, frádrigið samlaðar avskrivingar og niðurskriv

ing ar. Grundøki verða ikki avskrivað.

Avskrivingargrundarlagið umfatar útveganarvirðið við 

frádrátti av væntaðum restvirði eftir lokna brúkstíð.

Útveganarvirðið umfatar keypsprísin og kostnaðir, ið 

beinleiðis eru knýttir at útveganini, til ognin er klár at 

taka í nýtslu.

Avskrivað verður javnt yvir væntaðu brúkstíðirnar og 

restvirðunum hjá ognunum:

 Brúkstíð Restvirði

Framleiðslu og býtisvirkir 1050 ár 0 %

Bygningar 50 ár 0 %

Rakstrargøgn  35 ár 0 %

Smáamboð við eini væntaðari livitíð á undir 1 ár 

verða útreiðsluførd í útveganarárinum.

Viðvíkjandi eginframleiddum ognum fevnir útveg

anar virðið um kostnaðir av tilfari, lutum, undir

veitarum, beinleiðis lønarkostnaði og óbeinleiðis 

framleiðslukostnaði.

NIÐURSKRIVING AV STØÐISOGN

Hvørt ár verða roknskaparligu virðini á materiellari 

støðisogn mett fyri at fáa ábending um, hvørt tey eru 

minkað í virði. Hetta kemur aftrat vanligu avskriv ing

ini.

Eru ábendingar um virðisminking, verður ein niður

skrivingarroynd gjørd av hvørji einstakari ogn ella 

ognarbólki. Niðurskrivað verður til endur vinningar

virðið, um hetta er lægri enn roknskaparliga virðið.

Sum endurvinningarvirði verður hægra virðið av 

nettosøluprísi og kapital virði nýtt. Kapitalvirðið 

verður uppgjørt sum nútíðarvirði av vænt aðum 

nettoinntøkum frá nýtsluni av ognini ella ognar

bólkinum.

KAPITALPARTAR Í ATKNÝTTUM FELØGUM

Kapitalpartar í atknýttum feløgum verða innroknaðir 

í fíggjar støðuna við lutfalsliga partinum av rokn

skapar liga innara virðinum hjá feløgunum. Innara 

virðið verður uppgjørt eftir rokn skaparháttinum hjá 

móðurfelagnum, eftir at hædd er tikin fyri óásannað

um konserninnanhýsis vinningi og tapi, umframt 

frá drátti ella ískoyti av positivum ella negativum 

goodwill uppgjørt eftir yvirtøkuháttinum.

Nettouppskriving av kapitalpørtum í atknýttum 

feløgum verður skrá sett undir eginognini í tiltaks

grunninum fyri nettouppskriving eftir innanvirðis

háttinum, í tann mun roknskaparliga virðið er hægri 

enn útveganarvirðið. Vinningsbýti frá atknýttum 

feløgum, ið kann væntast at vera samtykt, áðrenn 

hendan ársfrásøgnin verður góðkend, verður ikki 

bundið í innanvirðisgrunninum. Tiltaks grunnurin 

verður javnaður við øðrum rørslum í eginognini í 

atknýttum feløgum.

Keypt ella nýstovnað feløg verða í ársfrásøgnini 

innroknað frá út veganardegnum. Seld ella avtikin 

feløg verða innroknað fram til avhendingardagin.

KAPITALPARTAR Í ASSOSIERAÐUM FELØGUM

Kapitalpartar í assosieraðum feløgum verða virðis

ásettir til út veganar virði. Er nettorealisatións virðið 

lægri enn útveganar virðið, verður niðurskrivað til 

lægra virðið.

VØRUGOYMSLUR

Vørugoymslur verða virðisásettar til útveganarvirði 

eftir FIFO háttinum. Um nettorealisatiónsvirðið av 

vørugoymslunum er lægri enn útveganarvirðið, 

verður niðurskrivað til lægra virðið.

Útveganarvirðið á handilsvørum umframt rávørum 

og øðrum hjálpartilfari umfatar keypsprís umframt 

flutningsgjald.

Útveganarvirðið av framleiddum liðugvørum og 

vørum í gerð um fatar útveganarvirði av rávørum, 

hjálpartilfari, beinleiðis lønar kostnað um og óbeinleiðis 

framleiðslukostnaðum. Óbeinleiðis framleiðslu

kostnaðir umfata óbeinleiðis tilfar og løn umframt 

viðlíkahald og avskrivingar av maskinum, virkis

bygningum og útgerð, ið verður nýtt í framleiðsluni. 

Harumframt umfatar posturin kostnaðir til at leiða 

og fyrisita framleiðsluna, umframt ognarførdan 

menningarkostnað, ið viðvíkur vøruni.

ÁOGN

Áogn verður virðisásett til amortiserað útveganar

virði, sum vanliga svarar til áljóðandi virði. Fyri at 

standa ímóti møguligum tapi verður niðurskrivað til 

nettorealisatiónsvirðið.

TÍÐARAVMARKINGAR

Tíðaravmarkingar, sum eru innroknaðar undir ogn, 

umfata stað festar kostnaðir, sum viðvíkja komandi 

roknskaparári.

TØKUR PENINGUR

Tøkur peningur umfatar tøkan pening og stutt freist

aði virðisbrøv, við einari lánitíð á 3 mánaðir sum uttan 

forðingar kunnu umsetast til tøkan pening, og har tað 

bara er ótýðandi váði fyri virðisbroytingum.

PARTAFELAGSSKATTUR OG ÚTSETTUR 

SKATTUR

Skyldugur skattur og skattaáogn verða innroknað í 

fíggjarstøðuna við teirri upphædd, sum kann 

út roknast av skattskyldugu inntøkuni fyri árið, javnað 

fyri skatt frá undanfarnum árum. Skyldugur skattur 

og skattaáogn verða víst mótroknað í tann mun, at 

hetta er í samsvari við lógina, og at postarnir vænt andi 

verða avroknaðir netto ella samstundis.

Útsettur skattur verður roknaður av øllum við

komandi tíðar bundnum munum millum rokn skaparlig 

og skattlig virðir av ogn um og skyldum. Hetta verður 

uppgjørt við støði í ætlaðu nýtsluni av ognini, ella 

hvussu skyldan ætlandi verður afturgoldin.

Útsett skattaáogn herímillum skattliga virðið á 

fram flytingar heimilaðum skattligum hallum verður 

innroknað við tí virði, sum ognin væntandi verður 

realiserað fyri antin við at javna í skatti av fram

tíðarinntøkum ella við at mótrokna útsetta skatta

skyldu innan fyri somu løgfrøðiligu skattaeind. 

Møgulig útsett nettoskattaáogn verður tikin við til 

nettorealisatiónsvirðið.

Útsettur skattur verður virðisásettur við støði í 

teimum skatta reglum og skattasatsum, sum eru 

galdandi við roknskaparlok.

Broytingar í útsetta skattinum, sum standast av 

broytingum í skattasatsum, verða innroknaðar í 

rakstrarroknskapin.

AÐRAR AVSETTAR SKYLDUR

Avsettar skyldur umfata væntaðar kostnaðir av 

ábyrgdarskyldum, tap upp á arbeiði í gerð, umskipanir 

v.m. Avsettar skyldur verða innroknaðar, tá felagið 

hevur eina rættarliga ella ítøkiliga skyldu orsakað av 

einari hending, sum hevur verið, og tað er sannlíkt, at 

skyldan verður avgreidd við, at brúkt verður av 

fíggjar ligu ognunum hjá felagnum.

Avsettar skyldur verða virðisásettar til netto

realisatións virði ella til dagsvirði, tá tað er væntandi, 

at skyldan skal avgreiðast í fjarari framtíð.

AVLEIDD FÍGGJARLIG AMBOÐ

Felagið nýtir avleidd fíggjarlig amboð til at tryggja 

gjaldoyraváða, oljuprísváða og rentuváða.

Avleidd fíggjarlig amboð verða upprunaliga inn

roknað til dagsprís, og beinleiðis transaktións

kostnaðir verða innroknaðir í raksturin. Aftaná 

upprunaligu innrokningina verða avleidd fíggjarlig 

amboð innroknað til dagsprís, og broytingar í 

virði num verða innroknaðar sum greitt frá í tí 

fylgjandi. Felagið hevur ikki handilslig avleidd 

fíggjarlig amboð.

Handilslig avleidd fíggjarlig amboð verða roknað sum 

stuttfreistað ogn ella skuld. Dagsvirðið av einari 

trygging verður roknað sum langfreistað ogn ella 

skuld, um tryggingartíðarskeiðið er longri enn 12 

mánaðir og, sum stuttfreistað ogn ella skuld, um 

tryggingartíðarskeiðið er styttri enn 12 mánaðir.

GJALDFØRISTRYGGING

Broytingar í dagsprísi á avleiddum tryggingaramboði 

nýtt til gjaldføristrygging verða innroknaðar 

bein    leiðis í eginognina í tann mun, tryggingin er 

effektiv. Í tann mun at tryggingin er óeffektiv, verða 

broytingar í dagsprísi innroknaðar í vinning ella tap.

Um tryggingaramboðið ikki longur lýkur treytirnar 

fyri innrokning av trygging, gongur út ella verður selt, 

verður uppsagt ella nýtt, heldur innrokningin uppat. 

Akkumuleraður vinningur ella tap innroknað í 

egin   ognina verður verandi har, inntil ætlaða trans 

aktiónin fer fram. Tá tryggjaða upphæddin viðvíkur 
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eini ikkifíggjarligari ogn, verður upphæddin 

inn  roknað í eginognina flutt til bókaða virðið á ognini. 

Í øðrum førum verður upphæddin innroknað í 

egin ognina flutt til vinning ella tap í tí tíðarskeiði, sum 

tryggjaða ognin hevur við sær vinning ella tap.

SKULD

Í sambandi við lántøku verður fíggjarlig skuld 

inn roknað til útveganar virðið, svarandi til móttiknu 

upphæddina eftir frá drignan handilskostnað. 

Eftir   fylgjandi tíðarskeið verður fíggjarlig skuld 

innroknað til amortiserað útveganarvirði, sum svarar 

til kapi taliseraða virðið við effektivu rentuni soleiðis, 

at munurin millum móttiknu upphæddina og 

áljóðandi virðið, verður innroknaður í rakstrar rokn

skapin yvir lánitíðarskeiðið.

Skuld til realkredittstovnar og peningastovnar 

verður virðisásett til amortiserað útveganarvirði, 

sum svarar til restskuldina, tá talan er um kontantlán. 

Viðvíkjandi lánsbrævalánum verður amortiserað 

útveganarvirði roknað sum kontantvirði á láns

upptøkudegnum, javnað við gjørdum avskrivingum í 

avdráttartíðarskeiðnum av kursjavningini av láninum 

á upptøkudegnum.

Onnur skuld verður tikin við til amortiserað 

útveganar virði, sum vanliga er áljóðandi virðið.

TÍÐARAVMARKINGAR 

Tíðaravmarkingar, sum eru innroknaðar undir skuld, 

umfata inngjøld sum viðvíkja inntøkum komandi 

árini.

PENINGASTREYMSUPPGERÐ

Peningastreymsuppgerðin verður uppsett eftir 

óbeinleiðis háttinum og vísir peningastreymar frá 

rakstri, íløgum, fígging, broyting í peningastreymum 

og tøkum peningi við ársbyrjan og enda.

Peningastreymar frá rakstri eru tillagaðir fyri ikki 

likvidar rakstrar postar, broyting í rakstrarkapitali og 

goldnum skatt.

Peningastreymar frá íløgum umfata keyp og sølu av 

immateriellari, materiellari og fíggjarligari støðisogn 

mótroknað broytingum í áogn og skuld viðvíkjandi 

nevndu postum.

Høvuðs og lyklatølini í yvirlitinum eru roknað soleiðis:

Renting av eginogn Úrslit av vanligum rakstri eftir skatt x 100

 Miðal eginogn

Ognaravkast Úrslit av primerum rakstri x 100

 Miðalvirði av aktivum

Nettoskuld/EBITDA Nettoskuld (skuld – tøkur peningur)

 EBITDA 

Ognarumferð Nettosøla 

 Aktiv tilsamans

Eginognarpartur Eginogn ultimo x 100

 Aktiv tilsamans

Pengingastreymar frá fígging umfata fígging frá 

eigara, goldnum vinningsbýti til eigara og upptøku av 

láni og avdráttir av lang freistaðari skuld, umframt 

trekk upp á kassakredittar. 

Tøkur peningur við ársbyrjan og enda er kassa

pening ur og inni standandi í peningastovnum.

LYKLATØL

Lyklatøl eru útroknað í samsvari við Den Danske 

Finans ana lytikerforenings „Anbefalinger & Nøgletal 

2010“.

Rakstrarroknskapur 1. januar – 31. desember

Upphæddir í t.DKK SAMTAK MÓÐURFELAG

Nota 2019 2018 2019 2018

1 Nettosøla 508.788 427.460 489.393 407.998

2 Oljuútreiðslur 143.855 105.771 143.855 105.771

3 Tilfar og tænastuveitingar 57.457 50.391 51.146 44.893

Bruttoúrslit 307.476 271.297 294.392 257.333

4 Starvsfólkakostnaðir 81.265 74.201 81.180 74.085

Úrslit áðrenn av og niðurskrivingar 226.211 197.097 213.212 183.248

Av og niðurskrivingar av materiellari støðisogn 113.599 115.136 103.232 104.769

Úrslit áðrenn fíggjarpostar 112.612 81.960 109.981 78.479

5, 8 Inntøkur frá kapitalpørtum í dóttirfeløgum 0 0 587 1.192

5 Aðrir fíggjarligir kostnaðir 37.040 34.634 35.146 32.620

Úrslit áðrenn skatt 75.572 47.326 75.422 47.052

6 Skattur av ársúrsliti 13.194 9.242 13.043 8.968

Ársúrslit 62.379 38.084 62.379 38.084

Uppskot til býti av ársúrsliti

Flutt úrslit 62.379 38.084 62.379 38.084

Býti tilsamans 62.379 38.084 62.379 38.084
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Fíggjarstøða 31. desember  Fíggjarstøða 31. desember

OGN í t.DKK SAMTAK MÓÐURFELAG

Nota 2019 2018 2019 2018

Støðisogn

7 Framleiðsluvirkir 970.181 1.006.249 873.867 899.567

7 Býtisvirkir 713.952 613.422 713.952 613.422

7 Bygningar og jarðarøkir 52.661 37.629 52.661 37.629

7 Rakstrargøgn 43.563 42.256 43.563 42.256

7 Íløguarbeiði í gerð 829.483 682.126 825.442 679.887

Materiell støðisogn tilsamans 2.609.839 2.381.682 2.509.484 2.272.762

8 Kapitalpartar í assosieraðum og atknýttum virkjum 2.750 2.750 36.704 36.117

9 Lán veitt dóttirfeløgum 0 0 78.428 86.859

10 Avleidd fíggjarlig amboð 22.111 3.043 22.111 3.043

Fíggjarlig støðisogn tilsamans 24.861 5.793 137.243 126.020

Støðisogn tilsamans 2.634.700 2.387.476 2.646.727 2.398.782

Ogn í umferð

Olja 17.403 24.184 17.403 24.184

Tilfar 21.870 19.810 21.870 19.810

Vørugoymslur tilsamans 39.273 43.993 39.273 43.993

11 Vøru og tænastuáogn 106.894 87.544 106.894 87.248

Tíðaravmarkingar 12.109 12.828 9.133 9.451

Áogn tilsamans 119.003 100.506 116.027 96.698

Tøkur peningur 125.123 190.785 125.123 190.785

Ogn í umferð tilsamans 283.398 335.285 280.423 331.477

Ogn tilsamans 2.918.099 2.722.760 2.927.150 2.730.259

SKYLDUR í t.DKK SAMTAK MÓÐURFELAG

Nota 2019 2018 2019 2018

Eginogn

12 Innskot 4.140 4.140 4.140 4.140

Grunnur til avleidd fíggjaramboð 21.240 53.840 21.240 53.840

Grunnur til uppskriving eftir innaravirðishátti 0 0 4.954 4.367

Flutt úrslit 1.361.922 1.257.423 1.356.968 1.253.055

Eginogn tilsamans 1.344.822 1.207.723 1.344.822 1.207.72

Avsettar skyldur

Avsett til eftirløn og líknandi skyldur 19.598 16.801 19.598 16.801

Útsettur skattur 2.540 25.087 1.419 23.981

Avsettar skyldur tilsamans 22.139 41.887 21.017 40.782

Skuld

13 Skuld til peningastovnar 1.446.277 1.341.582 1.446.277 1.341.582

Langfreistað skuld tilsamans 1.446.277 1.341.582 1.446.277 1.341.582

13 Stuttfreistaður partur av langfreistaðari skuld 870 870 870 870

Skuld til peningastovnar 7 6 7 6

Móttikin frammanundangjøld frá kundum 1.199 1.166 1.199 1.166

Vøru og tænastuskuld 34.241 55.126 34.241 55.126

Millumrokning 0 0 10.576 8.604

Avleidd fíggjarlig amboð 42.160 59.285 42.160 59.285

Onnur skuld 26.383 15.115 25.980 15.115

Stuttfreistað skuld tilsamans 104.861 131.568 115.034 140.172

Skuld tilsamans 1.551.138 1.473.150 1.561.311 1.481.754

Skyldur tilsamans 2.918.099 2.722.760 2.927.150 2.730.259

14 Veðsetingar og trygdarveitingar

15 Eventualpostar
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Peningastreymsuppgerð

SAMTAK SAMTAK

Nota Upphæddir í t. DKK 2019 2018

Ársúrslit  62.379  38.084

16 Reguleringar  163.833  159.013

Broyting í rakstrarpeningi:

Vørugoymslur  4.721  8.367

Áogn  -18.529  5.122

Vøru og tænastuskuld  -20.884  32.886

Onnur rakstrarskuld  13.998  13.344

Avleidd fíggjarlig amboð 0    26.758

Peningastreymar frá rakstri áðrenn fíggjarligar postar  205.516 213.323

Goldin rentukostnaður og líknandi kostnaðir  -29.423  34.634

Peningastreymar frá rakstrinum  176.093 178.689

Keyp av materiellari støðisogn  -194.399  271.932

Broyting arbeiði í gerð  -147.357  164.021

Peningastreymar frá íløgum  -341.756 -435.953

Lántøka  100.000  200.000

Broyting í stuttfreistaðari bankaskuld  1  57

Peningastreymar frá fígging  100.001 200.057

Samlaðir peningastreymar í árinum  -65.662 -57.207

Tøkur peningur við ársbyrjan  190.785  247.993

Tøkur peningur við árslok  125.123 190.785

Loyvt trekk á kassakreditt  564.913 314.913

Tilsamans  690.036 505.698
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Ársfrágreiðing og
ársroknskapur 2019

Notur
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Notur 1–3 Notur 4–6

1. NETTOSØLA SAMTAK MÓÐURFELAG

Upphæddir í t. DKK 2019 2018 2019 2018

kWt gjald o.a. 469.997 402.19 469.997 402.199

Fast gjald 17.381 17.021 17.381 17.021

Íbinding 24.014 9.219 24.014 9.219

Ómaksgjøld, áminning, onnur søla og javning til kWtsølu 266 1.714 266 1.714

Keyp av vindorku v.m. 2.338 2.692 21.733 22.154

Tilsamans 508.788 427.460 489.393 407.998

4. STARVSFÓLKAÚTREIÐSLUR SAMTAK MÓÐURFELAG

Upphæddir í t. DKK 2019 2018 2019 2018

Lønir 70.278 63.568 70.192 63.452

Pensjónir 7.681 7.638 7.681 7.637

Almenn gjøld 3.306 2.995 3.306 2.995

Tilsamans 81.265 74.201 81.180 74.085

Í starvsfólkaútreiðslunum innganga fylgjandi: 

Stjórn og nevnd 2.133 2.024 2.133 2.024

Tilsamans 2.133 2.024 2.133 2.024

Starvsfólk við høvuðsinntøku frá SEV 153 145 153 145

Ársverk 178 172 178 172

5. FÍGGJARÚTREIÐSLUR SAMTAK MÓÐURFELAG

Upphæddir í t. DKK 2019 2018 2019 2018

Úrslit dóttirfeløg 0 0 587 1.192

Regulering fíggjarlig støðisogn 0 49 0 49

Rentur, lán og bankaskuld 33.616 30.569 31.723 28.557

Stovningarkostnaðir, provisiónir 2.090 2.294 2.090 2.294

Órealiseraður kursvinningur ella tap 127 8.868 127 8.868

Órealiserað javning á avleidd amboð 817 7.352 817 7.352

Annar rentukostnaður 391 304 389 302

Tilsamans 37.040 34.634 34.559 31.428

6. SKATTUR AV ÁRSÚRSLITI SAMTAK MÓÐURFELAG

Upphæddir í t. DKK 2019 2018 2019 2018

Avsett til útsettan skatt 13.194 9.242 13.043 8.968

Tilsamans 13.194 9.242 13.043 8.968

2. OLJUÚTREIÐSLUR SAMTAK MÓÐURFELAG

Upphæddir í t. DKK 2019 2018 2019 2018

Gassolja 26.520 12.665 26.520 12.665

Tungolja 110.108 86.196 110.108 86.196

Smyrjiolja 7.227 6.910 7.227 6.910

Tilsamans 143.855 105.771 143.855 105.771

TILFAR OG TÆNASTUVEITINGAR SAMTAK MÓÐURFELAG

Upphæddir í t. DKK 2019 2018 2019 2018

Linjur 2.851 3.097 2.851 3.097

Byrging, rør og tunlar 83 22 75 22

Tangar og umhvørvi 206 298 206 298

Maskinur 10.481 8.838 5.482 4.536

El og teknikk 462 544 462 531

Bygningar og lendi 2.533 2.223 2.350 1.970

Aðalfundur og nevnd 501 766 501 766

Kanning og ráðgeving 10.552 7.706 9.999 7.191

Kunningartøkni 7.370 5.452 7.370 5.452

Leiðsla og skrivstovuhald 2.664 3.100 2.664 3.100

Tap upp á skuldarar 538 538 538 538

Aðrar rakstrarútreiðslur 890 656 888 652

Aðrar fyrisitingarútreiðslur 19.403 17.150 18.837 16.739

Tilsamans 57.457 50.391 51.146 44.893
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Nota 7 Nota 7

7. MATERIELL STØÐISOGN, SAMTAK

Upphæddir í t. DKK  Framleiðsla Býtisvirkir Bygningar Rakstrargøgn Tils. 2019 2018

Útveganarvirði primo 2.146.083 1.137.726 72.598 208.372 3.564.778 3.292.846

Tilgongd í árinum 32.477 132.131 17.057 13.296 194.961 280.273

Flutt í árinum 681 681 0 0 0 0

Frágongd í árinum 0 0 0 562 562 8.341

Útveganarvirði ultimo 2.177.879 1.270.538 89.656 221.105 3.759.178 3.564.778

Av og niðurskriving primo 1.139.834 524.303 34.969 166.116 1.865.222 1.750.086

Avskrivingar í árinum 68.409 31.738 2.026 11.988 114.161 123.478

Flutt í árinum 545 545 0 0 0 0

Afturførdar avskrivingar 0 0 0 562 562 8.341

Av‑ og niðurskriving ultimo -1.207.698 -556.586 -36.995 -177.542 -1.978.821 -1.865.222

Roknskaparligt virði ultimo 970.181 713.952 52.661 43.563 1.780.356 1.699.556

Roknskaparligt virði ultimo 2018 1.006.249 613.422 37.629 42.256 1.699.556

Arbeiði í gerð 

Arbeiði í gerð primo 516.668 141.236 20.917 3.306 682.126 518.106

Tilgongd til arbeiði í gerð í árinum 205.666 105.684 9.537 6.897 327.784 420.859

Flutt í árinum 745 745 0 0 0 0

Liðug arbeiði førd til avskrivingar 30.475 128.202 17.057 4.693 180.428 256.838

Arbeiði í gerð ultimo 692.604 117.973 13.396 5.510 829.483 682.126

Arbeiði í gerð ultimo 2018 515.924 141.980 20.917 3.306 682.126

Støðisogn ultimo 1.662.784 831.925 66.057 49.073 2.609.839 2.381.682

Støðisogn ultimo 2018 1.522.172 755.403 58.546 45.562 2.381.682

7. MATERIELL STØÐISOGN, MÓÐURFELAG

Upphæddir í t. DKK  Framleiðsla Býtisvirkir Bygningar Rakstrargøgn Tils. 2019 2018

Útveganarvirði primo 2.008.385 1.137.726 72.598 208.372 3.427.080 3.155.615

Tilgongd í árinum 32.477 132.131 17.057 13.296 194.961 279.806

Flutt í árinum 681 681 0 0 0 0

Frágongd í árinum 0 0 0 562 562 8.341

Útveganarvirði ultimo 2.040.181 1.270.538 89.656 221.105 3.621.479 3.427.080

Av og niðurskriving primo 1.108.817 524.303 34.969 166.116 1.834.205 1.729.436

Avskrivingar í árinum 58.042 31.738 2.026 11.988 103.793 113.110

Flutt í árinum 545 545 0 0 0 0

Afturførdar avskrivingar 0 0 0 562 562 8.341

Av‑ og niðurskriving ultimo -1.166.314 -556.586 -36.995 -177.542 -1.937.437 -1.834.205

Roknskaparligt virði ultimo 873.867 713.952 52.661 43.563 1.684.042 1.592.875

Roknskaparligt virði ultimo 2018 899.567 613.422 37.629 42.256 1.592.875

Arbeiði í gerð 

Arbeiði í gerð primo 514.430 141.236 20.917 3.306 679.887 517.638

Tilgongd til arbeiði í gerð í árinum 203.864 105.684 9.537 6.897 325.982 418.620

Liðug arbeiði førd til avskrivingar 30.475 128.202 17.057 4.693 180.428 256.371

Arbeiði í gerð ultimo 687.818 118.718 13.396 5.510 825.442 679.887

Arbeiði í gerð ultimo 2018 514.430 141.236 20.917 3.306 679.887

Støðisogn ultimo 1.561.684 832.670 66.057 49.073 2.509.484 2.272.762

Støðisogn ultimo 2018 1.413.997 754.658 58.546 45.562 2.272.762
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Notur 8–11 Nota 12

ASSOSIERAÐ OG ATKNÝTT VIRKI:

Upphæddir í t. DKK Ognar partur Eginogn Ársúrslit Innroknað virði

P/F Fjarhitafelagið, Tórshavn 50% 62.482 1.295 2.750

P/F Vindfelagið í Húsahaga 100% 21.273 58 21.273

P/F Vindfelagið í Neshaga 100% 12.681 645 12.681

Eingin roknskapur hjá P/F Fjarhitafelagnum fyriliggur fyri 2019  upplýstu tølini eru fyri 2018.

8. KAPITALPARTAR Í ATKNÝTTUM OG ASSOSIERAÐUM VIRKJUM

Upphæddir í t. DKK 31.12.19 31.12.18

Útveganarvirði primo 31.750 31.750

Útveganarvirði ultimo 31.750 31.750

Úrslit dóttirfeløg primo 4.367 3.175

Úrslit dóttirfeløg í árinum 587 1.192

Úrslit dóttirfeløg ultimo 4.954 4.367

Bókað virði ultimo 36.704 36.117

9. LÁN VEITT DÓTTIRFELØGUM 

 
Upphæddir í t. DKK

 
Áramál

Høvuðs 
stólur

Salda
31.12.19

Avdráttur 
komandi ár

 
Salda um 5 ár

P/F Vindfelagið í Húsahaga 12 ár 75.000 58.064 5.898 33.672

P/F Vindfelagið í Neshaga 10 ár 28.175 20.364 2.721 9.113

Tilsamans 103.175 78.428 8.619 42.784

10. AVLEIDD FÍGGJARLIG AMBOÐ 

 
Upphæddir í t. DKK

Ogn 
31.12.19

Skuld
31.12.19

Samlað  
31.12.19

 
31.12.18

Prístrygging olja 13.407 0 13.407 14.583

Prístrygging gjaldoyra 8.704 1.586 7.117 3.043

Rentutrygging 0 40.573 40.573 44.702

Tilsamans 22.111 -42.160 -20.049 -56.242

 

Avleidd fíggjarlig amboð eru nýtt at tryggja rentugjaldingar og gjaldoyrakurs á lánum, umframt prísstøði og gjaldoyrakurs á oljukeypi. Virðini í notuni 

omanfyri koma fram sum munurin millum amboðini á statusdegnum í mun til tað roknaða framtíðarvirði.

11. VØRU OG TÆNASTUÁOGN 

Upphæddir í t. DKK 31.12.19 31.12.18

Elskuldarar 105.948 89.105

Aðrir skuldarar 3.299 1.421

Niðurskrivað upp á áogn 2.353 2.982

Tilsamans 106.894 87.544

12. EGINOGN, SAMTAK 

 
 
Upphæddir í t. DKK

 
 

Innskot

Grunnur  
til avleidd 

fíggjar amboð

 
 

Flutt úrslit

 
 

Tilsamans

Eginognaruppgerð 01.01.18  31.12.18

Salda pr. 01.01.18 4.140 28.251 1.220.509 1.196.397

Broyting í javning avleidd fíggjarlig amboð 0 25.588 1.170 26.758

Ársúrslit 0 0 38.084 38.084

Salda pr. 31.12.18 4.140 -53.840 1.257.423 1.207.723

Eginognaruppgerð 01.01.19  31.12.19

Salda pr. 01.01.19 4.140 53.840 1.257.423 1.207.723

Broyting í javning avleidd fíggjarlig amboð 0 32.600 0 32.600

Rætting útsettur skattur undanfarin ár * 0 0 42.120 42.120 

Ársúrslit 0 0 62.379 62.379

Salda pr. 31.12.19 4.140 -21.240 1.361.922 1.344.822 

 

* Grundað á umflokking av skattligum saldum millum rakstrargøgn og bygningar viðvíkjandi undanfarnum árum, er neyðugt at rætta útsettan skatt 

fyri tíðarskeiðið fram til 31.12.2018. Hetta er gjørt við at rætta 42,1 mió. kr. í eginognini í árinum 2019.

12. EGINOGN, MÓÐURFELAG 

 
 
Upphæddir í t. DKK

 
 

Innskot

Grunnur  
til avleidd 

fíggjar amboð

Grunnur til 
uppskriving 

innaravirðis
háttur

 
 

Flutt úrslit

 
 

Tilsamans

Eginognaruppgerð 01.01.18  31.12.18

Salda pr. 01.01.18 4.140 28.251 3.175 1.217.334 1.196.397

Broyting í javning avleidd fíggjarlig amboð 0 25.588 0 1.170 26.758

Úrslit í dóttirfeløgum 0 0 1.192 1.192 0

Ársúrslit 0 0 0 38.084 38.084

Salda pr. 31.12.18 4.140 -53.840 4.367 1.253.055 1.207.723

Eginognaruppgerð 01.01.19  31.12.19

Salda pr. 01.01.19 4.140 53.840 4.367 1.253.055 1.207.723 

Broyting í javning avleidd fíggjarlig amboð 0 32.600 0 0 32.600

Rætting útsettur skattur undanfarin ár * 0 0 0 42.120 42.120 

Úrslit í dóttirfeløgum 0 0 587 587 0

Ársúrslit 0 0 0 62.379 62.379 

Salda pr. 31.12.19 4.140 -21.240 4.954 1.356.968 1.344.822

 

* Grundað á umflokking av skattligum saldum millum rakstrargøgn og bygningar viðvíkjandi undanfarnum árum, er neyðugt at rætta útsettan skatt 

fyri tíðarskeiðið fram til 31.12.2018. Hetta er gjørt við at rætta 42,1 mió. kr. í eginognini í árinum 2019.
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14. VEÐSETINGAR OG TRYGDARVEITINGAR 31.12.19     

Sum trygd fyri tollkreditti, er ein ábyrgd veitt til TAKS upp á 1,4 mió. kr, og sum trygd fyri vanligum kredittkortum, er veitt ábyrgd upp á 3,7 mió. kr. 

Sum gjaldsábyrgd fyri veiting av motorum er veitt trygd á 5,1 mió. kr. Samanlagt hevur SEV veitt trygd fyri 10,2 mió. kr.

15. EVENTUALSKYLDUR     

Samtakið er bundið av avtalum upp á tilsamans 4,5 mió. kr. fyri 2020 viðvíkjandi rakstrar og leiguavtalum hjá dóttirfeløgum.

Notur 13–16 Nota 17

13. SKYLDUR

 
 
Upphæddir í t. DKK

 
Avdráttur 
fyrsta árið

 
Restskuld 

eftir 5 ár

Skuld  
tilsamans 
31.12.19

Skuld 
tilsamans 
31.12.18

Skuld til fíggjarstovnar 0 1.110.277 1.446.277 1.342.452

Tilsamans 0 1.110.277 1.446.277 1.133.188

Eingin avdráttur er fyrsta árið, og verandi lániavtala fellur til gjaldingar innan í miðal 6,3 ár. 

17. SUNDURGREINING AV EGINOGN

 
Upphæddir í t. DKK

Kommunu 
innskot

Flutt úrslit og 
grunnar 2019

Eginogn % 
2019

Eginogn 
2018

Eiðis 78,6 19.599 1,46 16.963

Eysturkommuna 146,5 55.455 4,14 49.647

Fámjins 23,1 2.135 0,16 1.851

Fuglafjarðar 136,3 40.896 3,05 36.409

Fugloyar 17,5 977 0,07 867

Hovs 22,9 2.546 0,19 2.366

Húsavíkar 25,1 2.958 0,22 2.577

Hvalbiar 103,6 17.465 1,30 15.815

Hvannasunds 36,4 10.700 0,80 9.723

Klaksvíkar 537,8 135.035 10,07 121.645

Kunoyar 12,6 4.012 0,30 3.421

Kvívíkar 59,1 15.355 1,15 13.870

Nes / Runavíkar 332,1 141.543 10,56 125.885

Porkeris 51,0 8.179 0,61 7.474

Sands 72,3 13.709 1,02 12.207

Sjóvar 92,9 28.010 2,09 24.929

Skálavíkar 30,8 3.704 0,28 3.257

Skopunar 71,0 11.317 0,84 10.801

Skúvoyar 17,9 1.029 0,08 984

Sørvágs 127,5 9.208 0,69 28.162

Sumbiar 81,4 46.581 3,47 8.505

Sunda 177,4 31.817 2,37 42.079

Tórshavnar 1.092,5 564.010 42,07 506.259

Tvøroyrar 255,3 44.137 3,29 40.158

Vága kommuna 169,6 54.786 4,09 48.873

Vágs 218,4 34.595 2,58 31.442

Vestmanna 125,3 31.997 2,39 28.959

Viðareiðis 25,3 8.925 0,67 8.458

Tilsamans 4.139,9 1.340.682 100,00 1.203.583

16. REGULERINGAR

Upphæddir í t. DKK 2019 2018

Afturvunnið á áður niðurskrivaða fíggjarliga støðisogn 0 49

Rentukostnaðir og líknandi kostnaðir 36.096 33.168

Órealiseraðir rentukostnaðir 944 1.516

Avskrivingar 113.599 115.136

Skattur 13.194 9.242

Tilsamans 163.833 159.013
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Ársfrágreiðing og
ársroknskapur 2019

Notur

Ársfrágreiðing og
ársroknskapur 2019

Virkisbýti

107SEV / ROKNSKAPUR 2019106 SEV / ROKNSKAPUR 2019



Samtak / Rakstur  

Virkisbýti, framleiðsla og net
Móðurfelag / Rakstur  

Virkisbýti, framleiðsla og net

RAKSTUR 2019 2018

Upphæddir í t. DKK Framleiðsla Net Tilsaman Framleiðsla Net Tilsaman

Inntøkur 328.266 180.522 508.788 259.063 168.397 427.460

Oljuútreiðslur 143.665 190 143.855 105.522 250 105.771

Tilfar og tænastuveitingar 27.590 29.867 57.457 22.356 28.035 50.391

Lønir 38.497 42.768 81.265 36.700 37.501 74.201

Úrslit av vanligum rakstri 118.514 107.697 226.211 94.486 102.611 197.097

Avskrivingar 69.170 44.430 113.599 74.221 40.915 115.136

Úrslit áðrenn fíggjarpostar 49.344 63.268 112.612 20.265 61.696 81.960

Fíggjarpostar, netto 16.476 20.564 37.040 9.340 25.294 34.634

Úrslit áðrenn skatt 32.869 42.704 75.572 10.925 36.401 47.326

Skattur 150 13.043 13.194 274 8.968 9.242

Ársúrslit 32.718 29.660 62.379 10.650 27.433 38.084

RAKSTUR 2019 2018

Upphæddir í t. DKK Framleiðsla Net Tilsaman Framleiðsla Net Tilsaman

Inntøkur 308.871 180.522 489.393 239.601 168.397 407.998

Oljuútreiðslur 143.665 190 143.855 105.522 250 105.771

Tilfar og tænastuveitingar 21.279 29.867 51.146 16.858 28.035 44.893

Lønir 38.412 42.768 81.180 36.583 37.501 74.085

Úrslit av vanligum rakstri 105.515 107.697 213.212 80.638 102.611 183.248

Avskrivingar 58.802 44.430 103.232 63.854 40.915 104.769

Úrslit áðrenn fíggjarpostar 46.713 63.268 109.981 16.784 61.696 78.479

Fíggjarpostar, netto 14.581 19.977 34.559 7.325 24.102 31.428

Úrslit áðrenn skatt 32.131 43.291 75.422 9.458 37.593 47.052

Skattur 0 13.043 13.043 0 8.968 8.968

Ársúrslit 32.131 30.247 62.379 9.458 28.625 38.084
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Samtak / Ognir  

Virkisbýti, framleiðsla og net
Móðurfelag / Ognir  

Virkisbýti, framleiðsla og net

OGNIR 2019 2018

Upphæddir í t. DKK Framleiðsla Net Tilsaman Framleiðsla Net Tilsaman

Fastar ognir, elverk v.m. 976.318 804.039 1.780.356 1.012.595 686.961 1.699.556

Íløguarbeiði í gerð 688.642 140.841 829.483 514.204 167.922 682.126

Materiell støðisogn 1.664.960 944.880 2.609.839 1.526.799 854.884 2.381.682

Partapeningur 0 2.750 2.750 0 2.750 2.750

Avleidd fíggjarlig amboð 0 22.111 22.111 0 3.043 3.043

Fíggjarlig støðisogn 0 24.861 24.861 0 5.793 5.793

STØÐISOGN TILSAMANS 1.664.960 969.740 2.634.700 1.526.799 860.677 2.387.476

Olja á goymslu 17.403 0 17.403 24.184 0 24.184

Tilfar á goymslu 0 21.870 21.870 0 19.810 19.810

Goymslur tilsamans 17.403 21.870 39.273 24.184 19.810 43.993

Elskuldarar  0 106.894 106.894 0 87.248 87.248

Aðrir skuldarar/skattaáogn 126 0 126 431 0 431

Millumrokning Net og Framleiðsla 10.576 147.816 158.392 8.604 348.919 357.522

Onnur áogn/tíðaravmarking 3.089 11.061 14.150 5.743 9.126 14.870

Áogn tilsamans 13.790 265.771 279.561 14.778 445.292 460.070

Tøkur peningur  0 125.123 125.123 0 190.785 190.785

OGN Í UMFERÐ TILSAMANS 31.193 412.764 443.957 38.961 655.887 694.849

OGNIR TILSAMANS 1.696.153 1.382.505 3.078.657 1.565.760 1.516.564 3.082.324

Í Millumrokning Net eru kapitalpartar tkr. 29.000 í dóttirfeløgum, umframt teirra samlaða úrslit frá byrjan í 2016 upp á tkr. 4.954.

OGNIR 2019 2018

Upphæddir í t. DKK Framleiðsla Net Tilsaman Framleiðsla Net Tilsaman

Fastar ognir, elverk v.m. 880.004 804.039 1.684.042 905.913 686.961 1.592.875

Íløguarbeiði í gerð 684.601 140.841 825.442 511.965 167.922 679.887

Materiell støðisogn 1.564.605 944.880 2.509.484 1.417.879 854.884 2.272.762

Kapitalpartar 0 36.704 36.704 0 36.117 36.117

Lán veitt dóttirfeløgum 0 78.428 78.428 0 86.859 86.859

Avleidd fíggjarlig amboð 0 22.111 22.111 0 3.043 3.043

Fíggjarlig støðisogn 0 137.243 137.243 0 126.020 126.020

STØÐISOGN TILSAMANS 1.564.605 1.082.122 2.646.727 1.417.879 980.903 2.398.782

Olja á goymslu 17.403 0 17.403 24.184 0 24.184

Tilfar á goymslu 0 21.870 21.870 0 19.810 19.810

Goymslur tilsamans 17.403 21.870 39.273 24.184 19.810 43.993

Elskuldarar  0 106.894 106.894 0 87.248 87.248

Millumrokning Net og Framleiðsla 0 113.862 113.862 0 315.552 315.552

Onnur áogn/tíðaravmarking 113 9.020 9.133 2.366 7.084 9.451

Áogn tilsamans 113 229.775 229.889 2.366 409.883 412.250

Tøkur peningur  0 125.123 125.123 0 190.785 190.785

OGN Í UMFERÐ TILSAMANS 17.516 376.769 394.284 26.550 620.479 647.028

OGNIR TILSAMANS 1.582.121 1.458.891 3.041.012 1.444.428 1.601.382 3.045.810
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Samtak / Skyldur 

Virkisbýti, framleiðsla og net
Móðurfelag / Skyldur  

Virkisbýti, framleiðsla og net

SKYLDUR 2019 2018

Upphæddir í t. DKK Framleiðsla Net Tilsaman Framleiðsla Net Tilsaman

Innskot  0 4.140 4.140 0 4.140 4.140

Kapitalkonta 788.531 552.151 1.340.682 756.400 447.183 1.203.583

Eginogn tilsamans 788.531 556.291 1.344.822 756.400 451.323 1.207.723

Eftirløn  0 19.598 19.598 0 16.801 16.801

Útsettur skattur 1.247 1.419 2.666 1.105 23.981 25.087

Avsetingar tilsamans 1.247 21.017 22.264 1.105 40.782 41.887

Langfreistað skuld 733.250 704.408 1.437.658 437.369 895.782 1.333.151

Stuttfr. partur av langfreistaðari skuld  8.619 870 9.489 8.431 870 9.301

Skuld til peningastovnar 0 7 7 0 6 6

Inngoldið av ognarum 0 1.199 1.199 0 1.166 1.166

Millumrokning Net og Framleiðsla 158.392 0 158.392 357.522 0 357.522

Onnur skuld 6.114 22.311 28.425 4.932 12.224 17.157

Vøru og tænastuskuld 0 34.241 34.241 0 55.126 55.126

Avleidd amboð 0 42.160 42.160 0 59.285 59.285

Skuld tilsamans 906.375 805.197 1.711.571 808.255 1.024.459 1.832.714

SKYLDUR TILSAMANS 1.696.153 1.382.505 3.078.657 1.565.760 1.516.564 3.082.324

Í Millumrokning Framleiðsla eru kapitalpartar kr. 29.000 í dóttirfeløgum, umframt teirra samlaða úrslit frá byrjan í 2016 upp á tkr. 4.954.

SKYLDUR 2019 2018

Upphæddir í t. DKK Framleiðsla Net Tilsaman Framleiðsla Net Tilsaman

Innskot  0 4.140 4.140 0 4.140 4.140

Kapitalkonta 788.531 552.151 1.340.682 756.400 447.183 1.203.583

Eginogn tilsamans 788.531 556.291 1.344.822 756.400 451.323 1.207.723

Eftirløn  0 19.598 19.598 0 16.801 16.801

Útsettur skattur 0 1.419 1.419 0 23.981 23.981

Avsetingar tilsamans 0 21.017 21.017 0 40.782 40.782

Langfreistað skuld 663.441 782.836 1.446.277 358.941 982.641 1.341.582

Stuttfr. partur av langfreistaðari skuld  0 870 870 0 870 870

Skuld til peningastovnar 0 7 7 0 6 6

Inngoldið av ognarum 0 1.199 1.199 0 1.166 1.166

Millumrokning Net og Framleiðsla 124.438 0 124.438 324.155 0 324.155

Onnur skuld 5.711 20.269 25.980 4.932 10.183 15.115

Vøru og tænastuskuld 0 34.241 34.241 0 55.126 55.126

Avleidd amboð 0 42.160 42.160 0 59.285 59.285

Skuld tilsamans 793.590 881.583 1.675.172 688.029 1.109.276 1.797.305

SKYLDUR TILSAMANS 1.582.121 1.458.891 3.041.012 1.444.428 1.601.382 3.045.810

113SEV / ROKNSKAPUR 2019112 SEV / ROKNSKAPUR 2019



Samtak / Inntøkubýti 

Rakstrarbýti, framleiðsla og net
Móðurfelag / Inntøkubýti  

Rakstrarbýti, framleiðsla og net

INNTØKUBÝTI

Upphæddir í t. DKK Framleiðsla Net Tils. 2019  2018

Søla 29 511.096 511.126 430.152

Eginframleiðsla v.m. 307.456 309.794 2.338 2.692

Skipanarberandi tænastur v.m. 20.781 20.781 0 0

Inntøka tilsamans 328.266 180.522 508.788 427.460

FRAMLEIÐSLA Termisk Vatn Vind Tils. 2019 2018

Inntøkur 231.577 77.151 19.537 328.266 259.063

Olja 131.352 12.313 0 143.665 105.522

Tilfar 15.505 5.732 6.353 27.590 22.356

Lønir 28.084 10.320 93 38.497 36.700

Avskriving 27.934 30.812 10.423 69.170 74.221

Rentur 9.444 5.137 1.894 16.476 9.340

Skattur 0 0 150 150 274

Framleiðsluúrslit 19.258 12.836 624 32.718 10.650

NET Net u. fyrisiting Fyrisiting Tils. 2019 2018

Inntøkur 6.094 174.428 180.522 168.397

Olja 190 0 190 250

Tilfar 10.013 19.854 29.867 28.035

Lønir 23.996 18.772 42.768 37.501

Avskriving 37.983 6.447 44.430 40.915

Rentur 23 20.541 20.564 25.294

Skattur 0 13.043 13.043 8.968

Netúrslit -66.111 95.771 29.660 27.433

INNTØKUBÝTI

Upphæddir í t. DKK Framleiðsla Net Tils. 2019 2018

Søla 29 511.096 511.126 430.152

Eginframleiðsla v.m. 288.061 309.794 21.733 22.154

Skipanarberandi tænastur v.m. 20.781 20.781 0 0

Inntøka tilsamans 308.871 180.522 489.393 407.998

FRAMLEIÐSLA Termisk Vatn Vind Tils. 2019 2018

Inntøkur 231.577 77.151 142 308.871 239.601

Olja 131.352 12.313 0 143.665 105.522

Tilfar 15.505 5.732 42 21.279 16.858

Lønir 28.084 10.320 8 38.412 36.583

Avskriving 27.934 30.812 56 58.802 63.854

Rentur 9.444 5.137 0 14.581 7.325

Framleiðsluúrslit 19.258 12.836 37 32.131 9.458

NET Net u. fyrisiting Fyrisiting Tils. 2019 2018)

Inntøkur 6.094 174.428 180.522 168.397

Olja 190 0 190 250

Tilfar 10.013 19.854 29.867 28.035

Lønir 23.996 18.772 42.768 37.501

Avskriving 37.983 6.447 44.430 40.915

Rentur 23 19.954 19.977 24.102

Skattur 0 13.043 13.043 8.968

Netúrslit -66.111 96.358 30.247 28.625
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SEV
Landavegur 92
Postboks 319
FO110 Tórshavn

+298 34 68 00
www.sev.fo
sev@sev.fo

Roknskaparár: 01.0131.12
Vtal: 331538
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