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Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2009
Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for
regnskabsåret 2009 for Aars El-Forsyning og de til Aars El-Forsyning
knyttede selskaber.
Overordnet set har hele koncernen givet et overskud på ca. 1,7 mio., når
resultaterne i de enkelte selskaber lægges sammen.
Jeg skal knytte nogle få kommentarer til regnskabstallene i de enkelte
selskaber.
Vedrørende ejendomsselskabet der administrerer udlejningen af vores
ejendomme på Industrivej og Himmerlandsgade har dette selskab i 2009
givet et overskud på ca. 1.500 kr. mod et underskud på kr. 33.000 i år
2008. Vi forventer, at selskabet i de kommende år vil give et noget større
overskud, idet regnskabet for 2009 er påvirket af, at vi i 2009 påbegyndte
udvidelsen af ejendommen på Industrivej, i anledning af at hele koncernens administration flyttes til Industrivej, hvorefter såvel administration,
mandskabsfaciliteter, lager og alle øvrige aktiviteter er samlet på én
adresse. Resultatet i 2009 er påvirket af ekstraordinære finansieringsudgifter i forbindelse med byggeriets opstart. Jeg kan oplyse, at byggeriet
er afsluttet og at hele virksomheden nu er samlet i de ny lokaler til stor
tilfredshed for alle ansatte i koncernen.
Vedrørende ejendommen på Himmerlandsgade kan jeg oplyse, at denne
er solgt med overtagelsesdag 1. september 2010, således at ejendomsselskabet for fremtiden alene ejer ejendommen på Industrivej samt enkelte mindre arealer hvorpå der er beliggende transformerstationer.
Vedrørende entrepriseselskabet udviser dette selskab i 2009 et overskud
på kr. 1,2 mio. mod et overskud i 2008 på kr. 531.000. Under entreprise26-04-2010
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selskabet er driften af Marius Stubberup A/S, idet Marius Stubberup A/S
er datterselskab af entrepriseselskabet. Resultatet i entrepriseselskabet
er derfor påvirket af resultatet i Marius Stubberup A/S. Resultatet i Marius Stubberup A/S blev for 2009 et underskud på ca. kr. 375.000. Dette
resultat er imidlertid påvirket af, at der i 2009 har været afholdt en lang
række engangsudgifter i forbindelse med ombygning og modernisering
af selskabets forretning på Himmerlandsgade samt at forretningen pga.
ombygningen måtte holde lukket i en længere periode. Ombygningen og
omlægningen af hele forretningen er blevet godt modtaget af vores kunder og vi har kunnet konstatere en stigende omsætning i forretningen. På
installationssiden er Marius Stubberup A/S på lige fod med alle øvrige
indenfor branchen blevet ramt af den almindelige afmatning i samfundet,
herunder indenfor byggeindustrien og bestyrelsen forventer da også, at
selskabet fremover økonomisk vil medvirke positivt til det samlede resultat i koncernen.
Resultatet i entrepriseselskabet er yderligere påvirket af afskrivninger på
goodwill vedrørende Marius Stubberup A/S, så resultatet af selve entrepriseafdelingen er isoleret set større end det regnskabsmæssige overskud på kr. 1,2 mio.
Overskuddet i såvel ejendomsselskabet som entrepriseselskabet har ikke nogen direkte betydning for vores forbrugere, idet resultatet i de 2
selskaber ingen indflydelse har på prisfastsættelsen af den el, som vi
sælger til vore forbrugere.
De 2 selskaber der har direkte forbindelse med vore forbrugere, er Aars
El-Forsyning Netvirksomhed og Aars El-Forsyning Forsyningspligtvirksomhed. Netselskabet ejer aktierne i forsyningspligtvirksomheden, hvorfor resultatet af forsyningspligtvirksomheden indgår i netselskabets resultat.
Det samlede resultat af de 2 selskaber udviser et overskud på kr.
371.000 mod et samlet overskud i 2008 på kr. 1,7 mio. Resultatet er en
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direkte konsekvens af, at vi i bestyrelsen er af den opfattelse, at vi skal
sælge el så billigt som muligt til forbrugere og vi har da også kunnet konstatere, at Aars El-Forsyning i hele år 2009 har været blandt de billigste
el-forsyningsselskaber i Danmark.
Jeg skal i den forbindelse bemærke, at det er uforståeligt at enkelte af
vore forbrugere skifter til andre el-forsyningsselskaber, hvor prisen er dyrere, men reklamens magt er jo stor.
Uanset at enkelte af vore forbrugere har ønsket at skifte til andre leverandører, er antallet af forbrugere under Aars El-Forsyning samlet set
steget fra 3.631 til 3.711 – eller en stigning på 80 forbrugere. I 2008 havde vi 3.621 forbrugere i netselskabet og 10 forbrugere udenfor vores
normale forsyningsområde. I 2009 er antallet af forbrugere udenfor det
normale forsyningsområde steget til 136, mens vi i netselskabet har måttet konstatere en tilbagegang til 3.575 eller med 46 der er af den opfattelse, at de kan købe el andetsteds. Nettofremgangen har som tidligere
nævnt været på i alt 80 forbrugere, hvilket vi i bestyrelsen synes, er en
tilfredsstillende udvikling. Rent mængdemæssigt er salget af strøm udenfor det traditionelle forsyningsområde steget fra ca. 0,5 mio. kWh til ca. 2
mio. kWh.
Rent mængdemæssigt må vi konstatere et mindre fald på ca. 2,1 % i
forhold til år 2008, men dette fald er væsentlig under det gennemsnitlige
fald i elforbruget på landsplan, der dels skyldes den mindre aktivitet i
samfundet i 2009 samt et resultat af at de forskellige el-sparekampagner
begynder at give resultat.
Det er bestyrelsens opfattelse, at Aars El-Forsyning også fremover skal
være blandt de billigste elforsyningsselskaber og vi har da også kunnet
konstatere, at vi foreløbigt i 2010 hører til blandt de billigste leverandører
af el. Jeg håber derfor, at de der overvejer at skifte el-leverandør først
orienterer sig på www.eltavlen.dk for at få bekræftet, om det tilbud de
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måtte have fået fra andre el-forsyningsselskaber, nu også er attraktivt set
i forhold til vores priser og øvrige leveringsbetingelser.
Som nævnt stiger antallet af forbrugere fortsat og bestyrelsen vil have
det gamle ord ”hvad indad tabes skal udad vindes” for øje, således at
Aars El-Forsyning også fremover kan fortsætte den hidtidige udvikling.
Jeg vil i den forbindelse gerne takke for den store lokale opbakning der
hidtil har været omkring Aars El-Forsyning, herunder fra såvel Vesthimmerlands Kommune som Sparekassen Himmerland, der har ladet Aars
El-Forsyning stå for leverancen til alle Sparekassens afdelinger.
Jeg vil herefter slutte min beretning med at rette en tak til vore medarbejdere i de selskaber der er omfattet af Aars El-Forsyning, idet alle
medarbejderne igen i 2009 har ydet en god og stabil indsats, både i forbindelse med den daglige drift og i forbindelse med de ekstraordinære
opgaver der har været i forbindelse med byggeri, flytning og andre ekstraordinære opgaver.
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer
for et godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde i 2009.
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