Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014

Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for
regnskabsåret 2014 for Aars-Hornum El-Forsyning og de til Aars-Hornum ElForsyning knyttede selskaber.
Koncernen har i 2014 givet et samlet overskud på kr. 4.040 t.kr. efter
afskrivninger. Resultater for 2013 var et underskud på kr. 1.551 t.kr. ligeledes
efter afskrivninger.
Resultatet er i væsentlig grad påvirket af regulering af køb af el for 2013 på
1.431 t.kr.
Stubberup El A/S gav i 2014 et overskud på kr. 54 t.kr. mod et underskud i
2013 på kr. 1.633 t.kr., som var ekstraordinært påvirket af ekstraordinære
omkostninger i forbindelse med direktørskifte og frasalg af butik.
Vi forventer i bestyrelsen, at der fortsat i 2015 kan realiseres et overskud i
Stubberup El A/S, således at selskabet fremadrettet vil kunne bidrage positivt
til koncernens fremtidige forventede positive resultat.
Aars El-Forsyning Entreprise gav i 2014 et overskud på 1.470 t.kr mod et
overskud i 2013 på 501 t.kr. Dette overskud er primært hentet udenfor
kommunen.
Vedrørende netvirksomheden er resultatet forbedret fra et underskud på kr.
400 t.kr. i 2013 til et overskud på kr. 2.505 t.kr. i 2014.
Netvirksomheden ejer forsyningspligtselskabet, der leverer strømmen til vore
forbrugere.
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Resultatet i forsyningspligtselskabet blev et overskud på kr. 1.724 t.kr. mod et
underskud i 2013 på kr. 874 t.kr.
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 fastsætter vores pris hver kvartal i forhold til det øvrige marked.
Vedrørende HEF-sagen, kan det oplyses, at HEF har ført sag mod Aars, Nibe
og

Hornum

El-Forsyning

vedrørende

HEF’s

prispolitik

fra

deres

højspændingsnet til vores lavspændingsnet. Sagen er nu afsluttet ved Retten
i Aalborg. Aars-Hornum og Nibe El-forsyninger vandt sagen og HEF har
efterfølgende valgt ikke at anke dommen.
Som oplyst på sidste års generalforsamling betyder HEF’s nuværende
prispolitik, at en privat husstand under Aars-Hornum og Nibe El-forsyning har
en merudgift. Denne merudgift anslåes at udgøre ca 150 kr. i 2014 og
fremadrettet mod ca. kr. 300 i 2013. Denne merudgift forsøger vi at udligne
ved at holde selve elprisen lavest muligt samtidig med at nettariffen sænkes
mest muligt.

Det sidste af de selskaber, der indgår i koncernen er Aars El-Forsyning
Ejendomme, der ejer ejendommen på Industrivej, og som fungerer både som
administration og værksted for alle selskaber.
Ejendomsselskabet har i 2014 udvist et overskud på kr. 59 t.kr. mod et
overskud på kr. 67 t.kr. i 2013.
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Samlet set kan det konstateres, at Aars-Hornum El-Forsyning med samtlige
tilhørende selskaber fortsat er særdeles velkonsolideret med en egenkapital
på kr. 45.579 t.kr. og en positiv likviditet, der gør at vi i bestyrelsen er af den
opfattelse at Aars-Hornum 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.
Hornum El-forsyning har siden 19xx leveret elektricitet til Hornum.
I 2014 blev de 2 el-forsyninger fusioneret under navnet Aars-Hornum ElForsyning.
Samlet har vi for øjeblikket 4.412 forbrugere. Trods mange og store
ændringer inden for den danske elforsyning - ikke mindst liberaliseringen af
elmarkedet – er det lykkedes Aars-Hornum El-Forsyning at fastholde vores
markedsandel.
Og tilmed har Aars-Hornum El-Forsyning kunnet matche de store
landsdækkende el-leverandører på elpriser. Aars-Hornum 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-Hornum El-Forsyning, da de fleste ønsker at
bevare den tætte kontakt, den gode service og de lokale arbejdspladser i
forbindelse med elforsyningen.
Udskiftning af elmålere til nye fjernaflæsningsmålere er som planlagt afsluttet
i 2014. Ibrugtagningen af de nye målere er til stor hjælp i det daglige for såvel
el-forsyningens personale som forbrugerne.

16-04-2015

Side 3 af 4

Jeg vil herefter slutte min beretning med at rette en stor tak til vore
medarbejdere i de selskaber, der er omfattet af Aars-Hornum El-Forsyning,
idet alle medarbejdere igen i 2014 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 2014.
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