
 

24-04-2013  Side 1 af 4 

 

 

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013 

 

Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for 

regnskabsåret 2013 for Aars El-Forsyning og de til Aars El-Forsyning 

knyttede selskaber. 

Koncernen har i 2013 givet et samlet underskud på kr. 818.000 efter 

afskrivninger. I 2012 var underskuddet på kr. 4.017.000 ligeledes efter 

afskrivning. 

Resultatet er i væsentlig grad påvirket af ekstraordinære omkostninger i 

forbindelse med direktørskifte d. 1. april 2013 og frasalg af butik i Stubberup 

El A/S. 

Stubberup El A/S gav i 2013 et underskud på kr. 1.633.000 mod et underskud 

i 2012 på kr. 770.000.  

Vi forventer i bestyrelsen, at der i 2014 realiseres et overskud i Stubberup El 

A/S, således at dette selskab ikke længere belaster resultatet i 

entrepriseselskabet. 

For en god ordens skyld skal jeg bemærke at resultatet i Stubberup El A/S og 

entrepriseselskabet ikke har nogen indflydelse på elprisen overfor vore 

forbrugere, idet der er tale om 2 selvstændige grene af Aars El-Forsyning-

koncernen. 

Vedrørende netvirksomheden er resultatet ændret fra et underskud på kr. 

2.180.000 i 2012 til et overskud på kr. 303.000 i 2013. 
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Netvirksomheden ejer forsyningspligtselskabet, der leverer strømmen til vore 

forbrugere. 

Resultatet i forsyningspligtselskabet, der leverer strømmen til vore forbrugere 

blev et underskud på kr. 848.000 mod et overskud i 2012 på kr. 563.000. 

Det har været en bevidst strategi fra selskabets side at levere strøm til nogle 

af Danmarks laveste priser og selskabet har i kraft heraf været 

konkurrencedygtig. 

Dette skyldes dels lave omkostninger og at selskabet løbende holder fokus 

på at have den rigtige strategi for el-indkøb på den Nordiske El-børs. 

Vi skal hvert kvartal fastsættes vores pris ud fra nogle retningslinjer der er 

udstukket af Energitilsynet, der har sat et loft over den maksimale udsalgspris 

overfor vore forbrugere. Vi har afregnet elpriser til en lavere pris end 

Energitilsynets makspris. 

 

På erhvervsrådets generalforsamling i år blev det oplyst, at erhvervsrådet 

havde rettet henvendelse til 2 ministerier vedrørende HEF’s prispolitik. Aars 

El-forsyning er ikke bekendt med det nærmere indhold af de pågældende 

henvendelser. Det kan oplyses, at Aars, Nibe og Hornum El-Forsyning stadig 

kører sagen videre vedrørende HEF’s prispolitik fra deres højspændingsnet til 

vores lavspændingsnet. Sagen har verseret i de sidste 4 år, men der er nu 

berammet hovedforhandling ved Retten i Aalborg i august måned, hvor der 

kommer en afgørelse. 

Som oplyst på sidste års generalforsamling betyder HEF’s prispolitik, at en 

privat husstand under Aars, Nibe og Hornum El-forsyning har en merudgift på 
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ca. kr. 300. Denne merudgift forsøger vi at udligne ved at holde selve elprisen 

lavest muligt som tidligere nævnt. 

 

Det sidste af de selskaber, der indgår i koncernen er Aars´ El-Forsynings 

Ejendomme A/S, der ejer Ejendommen på Industrivej, og som fungerer både 

som administration og værksted for alle selskaber. 

Ejendomsselskabet har i 2013 udvist et overskud på kr. 67.000 mod et 

overskud på kr. 20.000 i 2012. 

Revisor Jørn Andersen vil senere komme nærmere ind på tallene i de enkelte 

selskaber. 

Samlet set kan det konstateres, at Aars´ El-Forsyning med samtlige 

tilhørende selskaber fortsat er særdeles velkonsolideret med en egenkapital 

på kr. 37.983.000 og en positiv likviditet, der gør at vi i bestyrelsen er af den 

opfattelse at Aars El-Forsyning også fremover vil være i stand til at kunne 

levere særdeles attraktive priser på levering af el. 

 

Aars El-Forsyning har siden 1905 leveret elektricitet til Aars. 

Vi har for øjeblikket 3786 forbrugere. Trods mange og store ændringer inden 

for den danske elforsyning - ikke mindst liberaliseringen af elmarkedet – er 

det lykkedes Aars El-Forsyning at fastholde vores markedsandel.  

Og tilmed har Aars El-Forsyning kunnet matche de store landsdækkende el-

leverandører på elpriser. Aars El-Forsyning er blandt Danmarks billigste. 

Siden 2003 har alle forbrugere kunnet købe el, hvor de ville. Alligevel har 

meget få forladt den lokale Aars El-Forsyning, da de fleste ønsker at bevare 
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den tætte kontakt, den gode service og de lokale arbejdspladser i forbindelse 

med din elforsyning. 

Udskiftning af elmålere til nye fjernaflæsningsmålere pågår og er planlagt til 

at blive færdig ved udgangen af 2014. 

 

Efter 18 år følte Arne Bindslev at tiden var inde til et formandsskifte d. 1. april 

2013. Jeg vil takke dig for godt og håndfast ledelse i alle årene, men er 

samtidigt glad for at du fortsætter i bestyrelsen, så vi har adgang til din 

ekspertise.   

 

Jeg vil herefter slutte min beretning med at rette en stor tak til vore 

medarbejdere i de selskaber, der er omfattet af Aars El-Forsyning, idet alle 

medarbejdere igen i 2013 har ydet en god og stabil indsats til gavn både for 

selskaberne, men ikke mindst til gavn for vore forbrugere og kunder. 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer for 

et godt og konstruktiv bestyrelsesarbejde i 2013. 

 

 


