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Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2010 

 

Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for 

regnskabsåret 2010 for Aars El-Forsyning og de til Aars El-Forsyning 

knyttede selskaber. 

 

Selv om koncernen samlet set har givet et underskud i 2010 på ca. 

625.000 kr. efter afskrivninger, er det alligevel en fornøjelse at aflægge 

bestyrelsens beretning, idet underskuddet er en følge af den strategi, 

som bestyrelsen har lagt, om at Aars El-Forsyning skal være en af de 

billigste elleverandører på markedet. 

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at selskaberne ikke nødvendigvis hvert år 

bør udvise et betydeligt overskud i forbindelse med salg af el. Det er 

bedre at sælge el så billigt som muligt til vore forbrugere, især i en tid 

hvor prisen på el fortsat stiger, i anledning af de voldsomme stigninger i 

olieprisen og de følgevirkninger som ulykkerne ude i verden har på elpri-

sen, også her i Danmark. For eksempel har tsunamien i Japan medført, 

at Tyskland i hvert fald midlertidigt har lukket en del a-kraftværker samt 

taget sin fremtidige a-kraftpolitik op til fornyet overvejelse og dette med-

fører straks en prisstigning på elmarkedet, som også har betydning for 

de priser, som vi kan indkøbe el til. 

 

Underskuddet i 2010 vedrørende salg af el blev i år på ca. 310.000 kr. 

mod et overskud sidste år på 619.000 kr. Som nævnt er dette resultatet 

af, at Aars El-Forsyning, især i første kvartal 2010, hvor der på grund af 

den strenge vinter var et ekstraordinært stort elforbrug, bevidst holdt af-

regningsprisen overfor forbrugerne på et absolut minimumsniveau. 

 

Vi har jo ingen muligheder for direkte at udbetale udbytte til vore forbru-

gere og den eneste måde vi kan lade forbrugerne få gavn af selskabets 
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aktiviteter på, er ved at holde elprisen så lav som mulig, uanset at dette 

engang imellem medfører et underskud i selskabet. 

 

For 2010 har prispolitikken bevirket, at forbrugerne hos Aars El-

Forsyning har haft en besparelse på ca. 100,00 kr. i forhold til hvis resul-

tatet blot skulle have været i 0 og ca. 300,00 kr. hvis vi havde haft sam-

me overskud som sidste år. 

 

Selskabet har fortsat en betydelig egenkapital og en positiv likviditet, så 

bestyrelsen forventer også fremadrettet, at kunne holde elprisen på et 

særdeles konkurrencedygtigt niveau. Vores gode likviditet har medført, 

at vi i 2010 har haft en renteindtægt på 290.000 kr., hvilken renteindtægt 

er med til at gøre, at elprisen kan holdes på et lavt niveau. 

 

Vedrørende netvirksomheden der driver selve ledningsnettet i Aars El-

Forsynings oprindelige kerneområde, har bestyrelsen også her valgt, at 

der ikke skal være stigninger i netafgiften i 2010. 

 

Aars El-Forsyning Netvirksomhed ejer som sagt ledningsnettet i vores 

gamle forsyningsområde og resultatet i dette selskab viser et underskud 

på ca. 600.000 kr., efter at der er foretaget afskrivninger på ledningsnet-

tet med ca. 950.000 kr. og foretaget vedligeholdelse af nettet for ca. 2,2 

mio. kr.  

 

Også dette selskab er særdeles velkonsolideret med en egenkapital på 

32,5 mio. kr. og en positiv likviditet, der har medført, at der i 2010 er bog-

ført en nettorenteindtægt på 235.000 kr. 

 

Forsyningsgrænserne for netvirksomheden er lagt for mange år siden, 

da Aars by ikke var så udbygget, som den er i dag. Det er ikke muligt at 

flytte forsyningsgrænserne, efterhånden som byen vokser og vi må der-

for koncentrere os om at udbygge og vedligeholde det eksisterende led-

ningsnet. 
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Da udviklingen i det område, hvor vi ejer elforsyningsnettet har været 

yderst begrænset i 2010, er antallet af forbrugere under nettet kun steget 

med 1 forbruger fra 3.776 til 3.777. Vi forventer dog, at antallet af forbru-

gere i netvirksomheden i de kommende år vil stige, efterhånden som der 

igen kommer gang i byggeriet. 

 

De begrænsninger der findes for netvirksomheden findes heldigvis ikke 

for selve forsyningsvirksomheden, idet vi har mulighed for at sælge el 

udenfor selve det område, hvor vi ejer nettet. I 2010 har vi valgt at mar-

kedsføre Aars El-Forsyning under betegnelsen Vesthimmerlands El-

Forsyning A/S, overfor de forbrugere der ligger udenfor selve forsynings-

området. Dette for at signalere, at vi gerne sælger strøm til hele Vest-

himmerland. Elprisen er fuldstændig den samme som overfor forbruger-

ne i netområdet og der er heldigvis flere og flere forbrugere, der får øjne-

ne op for, at Aars El-Forsyning eller rettere sagt Vesthimmerlands El-

Forsyning A/S har en særdeles konkurrencedygtig pris. Antallet af for-

brugere udenfor netområdet er i 2010 steget fra 194 til 216 eller med 

11%, hvilket vi i bestyrelsen betragter som værende særdeles tilfredsstil-

lende. Salget af strøm er da også for forsyningsvirksomheden steget fra 

21.551 MW til 24.757 MW eller med 3.206 MW, svarende til en stigning 

på ca. 15%.  

 

Vedrørende vores ejendomsselskab, der efter salget af Himmerlandsga-

de i 2010 nu alene ejer Industrivej 91, hvor alle aktiviteter er samlet, er 

dette selskab i en god og stabil gænge og har i 2010 udvist et resultat på 

130.000 kr. Vi forventer også, at ejendomsselskabet fremover vil give et 

positivt resultat. 

 

Entrepriseselskabet, der gennem en lang årrække har udvist et særdeles 

positivt resultat, er også i 2010 kommet med et positivt resultat, selvom 

dette blot er på ca. 30.000 kr. Resultatet er efter afskrivninger med 

370.000 kr. og efter at resultatet for Marius Stubberup A/S, hvor hele ak-
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tiekapitalen ejes af entrepriseselskabet, har påvirket resultatet i negativ 

retning med ca. 600.000 kr. 

Marius Stubberup A/S har i 2010 kunnet konstatere et fald i omsætnin-

gen på ca. 10% og det slår jo desværre igennem på resultatet. 

 

Vi forventer i bestyrelsen, at underskuddet i Marius Stubberup A/S, vil 

blive vendt til et overskud, om ikke i 2011 så i 2012, således at dette sel-

skab ikke længere påvirker resultatet i entrepriseselskabet i negativ ret-

ning. For en god ordens skyld skal jeg bemærke, at resultaterne i Marius 

Stubberup A/S og entrepriseselskabet ikke har nogen indflydelse på el-

prisen overfor vore forbrugere, idet der er tale om 2 selvstændige sel-

skaber med fuldstændige vandtætte skodder over til forsyningsdelen. 

 

Revisor vil senere komme nærmere ind på tallene i de pågældende sel-

skaber.  

 

Uanset at det samlede resultat for Aars El-Forsynings selskaber i 2010, 

som nævnt blev et underskud på ca. 600.000 kr., er koncernen fortsat 

særdeles velkonsolideret med en samlet egenkapital på over 41 mio. kr. 

og en positiv likviditet, så det er bestyrelsens opfattelse, at Aars El-

Forsyning, både service- og prismæssigt, også fremover vil være i stand 

til at kunne tage konkurrencen op overfor vore konkurrenter, der hele ti-

den forsøger at få vore forbrugere til at skifte til andre elforsyningssel-

skaber, uanset at de ikke opnår nogen umiddelbare besparelser.  

 

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

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

medarbejderne igen i 2010 har ydet en god og stabil indsats til gavn bå-

de for selskaberne men ikke mindst til gavn for vore forbrugere og kun-

der. 

 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer 

for godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde i 2010.  

 


