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Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2011

Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for
regnskabsåret 2011 for Aars El-Forsyning og de til Aars El-Forsyning
knyttede selskaber.
Når jeg siger, at det er en fornøjelse, så skyldes det først og fremmest, at
det er lykkes at vende underskuddet for 2010 på ca. kr. 673.000,00 efter
afskrivninger til et overskud i 2011 på kr. 1.572.000,00, ligeledes efter
afskrivninger for hele koncernen.
Jeg skal indledningsvis bemærke, at resultatfremgangen ikke skyldes, at
vi i Aars El-Forsyning i 2011 har taget for meget hos vore forbrugere,
hverken vedrørende den direkte elpris eller vedrørende net-afgiften, som
er direkte afhængig af, hvad vi betaler til Himmerlands El-forsyning.
Resultatet er i væsentlig grand påvirket af, at entrepriseselskabets resultat er ændret fra et overskud i 2010 på kr. 31.000,00 til et overskud i
2011 på kr. 785.000,00. Resultatet i 2010 var påvirket af et negativt resultat i Marius Stubberup A/S på kr. 616.000,00, hvilket negativt resultat,
det lykkedes Marius Stubberup A/S at vende til et overskud på kr.
40.000,00 i 2011.
Vi ser i bestyrelsen med stor tilfredshed på, at Marius Stubberup A/S nu
medvirker positivt til det samlede resultat. I min beretning sidste år udtrykte bestyrelsen forventning om, at underskuddet i Marius Stubberup
A/S ville blive vendt til et overskud om ikke i 2011 så i 2012 og det er alt-
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så lykkedes allerede i 2011 at vende resultatet, således at det samlede
resultat for entrepriseselskabet ikke længere påvirkes negativt.
Vedrørende selve driften i entrepriseselskabet er det i 2011 lykkes at opretholde det flotte resultat med et overskud ca. kr. 1,4 millioner før afskrivninger, skat og finaniselle omkostninger. Dette skyldes, at entrepriseselskabet har udført en lang række entrepriseopgaver udenfor vort
eget forsyningsområde.
Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med resultatet i entrepriseselskabet,
idet dette jo ikke på nogen måde belaster vore forbruger, men er med til
at styrke den samlede koncern, entrepriseselskabet har nu en egenkapital på kr. 6,5 million.
Vedrørende net-virksomheden er resultatet ændret fra et samlet underskud i 2010 på kr. 900.000,00 til et samlet overskud i 2011 på cirka kr.
920.000,00.
Net-virksomheden ejer forsyningsselskabet, der levere strømmen til vore
forbruger og forbedringen i net-selskabets resultat skyldes først og
fremmest, at resultatet i forsyningsselskabet er ændret fra et underskud i
2010 på kr. 310.000,00 til et overskud i 2011 på ca. kr. 1.175.000,00.
Resultatet i forsyningspligtselskabet er opnået selv om vi i hele 2011 har
været konkurrencedygtige på selve elprisen. Dette skyldes dels at vi har
lave administrationsomkostninger i vores forsyningsselskab og dels at vi
løbende foretager indkøb på spotmarkedet i stedet for at indgå fastprisaftaler vedrørende den indkøbte strøm.
Vi skal hvert kvartal anmelde vores priser til Energitilsynet, der godkender den maksimale udsalgspris overfor vore forbrugere. Vi har i 3. og 4.
kvartal af 2011 afregnet selve elprisen til en lavere pris end godkendt af
Energitilsynet.
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Overskuddet gør os i stand til også fremover, at kunne tilbyde vore kunder en særdeles attraktiv elpris. For 1. kvartal 2012 fremgår det, at Energitilsynets opgørelse over forsyningspligtspriserne, at Aars El-Forsyning
ligger helt i bund prismæssig, set i forhold til vore konkurrenter.
Vedrørende selve forsyningsselskabet kan jeg oplyse, at antallet af forbrugere er stabilt omkring 3.780, idet vi fortsat får nye forbrugere udenfor
vores egentlige forsyningsområde, der fuldt ud opvejer de få af vore egne forbrugere, der af den ene eller anden grund, for eksempel af ideologiske årsager ønsker grøn strøm, framelder Aars El-Forsyning som leverandør.
Forsyningspligtselskabet har en egenkapital på kr. 7,7 millioner.
Nu er den samlede elpris overfor forbrugerne sammensat af en lang
række tal, hvoraf den væsentligste del er skatter og afgifter samt betaling
for at få el transporteret igennem de enkelte selskabers forsyningsnet.
Forholdet er nærmere det, at vi betaler HEF for at få el transporteret
gennem HEF´s net frem til vore transformerstationer, hvorefter el fortsætter i lavspændingsnettet, der ejes af Aars El-forsyning.
Den pris vi nødsages til at opkræve for transporten i nettet er delvist afhængig af den pris som vi skal betale til HEF for at få strømmen leveret
gennem HEF´s højspændingsnet.
Vi må her konstatere, at HEF gennem en meget lang årrække har valgt
at afkræve Aars El-Forsyning en afgift for brug af højspændingsnettet,
der er væsentlig højere end den afgift, som HEF opkræver hos deres
egne forbrugere. Det er derfor lidt uretfærdigt, når vi i et læserbrev har
kunnet se overskriften, at Aars El-Forsyning har Danmarks højeste pris.
Fakta er, at HEF hos sine egne forbrugere i 2011 har krævet en netafgift
på 11 øre pr. kWh, mens de hos Aars El-forsyning kræver 14,47 øre pr.
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kWh. Da vi jo samtidig har vedligeholdelsespligten på vort eget forsyningsnet, er der klart, at vi er nødsaget til at opkræve et beløb hos vore
forbrugere, der dels dækker, hvad vi betaler til HEF og dels hvad der
skal bruges til i øvrigt at opretholde ledningsnettet.
Vi prøver at holde prisen lavest muligt i forhold til vore forbrugere og jeg
kan i den anledning oplyse, at selve driften af nettet inkl. vedligeholdelse
og afskrivninger giver et underskud på kr. 482.000,00. Årsagen til at vi
fortsat kan køre med underdækning vedrørende selve netafgiften er udelukkende, at forsyningsselskabet særvanligvis har kunnet udvise et overskud, der fuldt ud udligner underskuddet på selve netdriften.
Vedrørende den faste afgift kan jeg oplyse, at Aars El-Forsyning med
virkning fra 01.04.12 har reduceret prisen til 13,38 øre pr. kWh, mens
HEF overfor sine forbrugere har forhøjet prisen pr. 01.04.12 til 13,00 øre
pr. kWh.
Jeg kan i øvrigt oplyse, at Aars El-Forsyning tillige med Nibe ElForsyning og Hornum El-Forsyning har indbragt HEF´s prispolitik for
Energitilsynet, hvor sagen har verseret de sidste to – tre år, uden at der
på nuværende tidspunkt foreligger en endelig afgørelse.
Det sidste af de selskaber, der indgår i koncernen er Aars El-Forsyning
Ejendomme A/S, der ejer Industrivej, der fungere både som administration og værksted for alle selskaber.
Ejendomsselskabet har i år udvist et mindre underskud på kr. 70.000,00
mod et overskud på kr. 130.000,00 i 2010.
Underskuddet er midlertidig og skyldes en bevilget huslejereduktion og vi
forventer, at selskabets resultat bliver i balance fremover.
Revisor vil senere komme nærmere ind på tallene i de enkelte selskaber.
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Samlet set kan det konstateres, at Aars El-Forsyning med samtlige tilhørende selskaber fortsat er særdeles velkonsolideret med en egenkapital
på kr. 42,8 millioner 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 selve elforsyningen. Vedrørende selve net-afgiften afhænger størrelsen heraf af Energitilsynets afgørelse, når den engang foreligger.
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
medarbejdere igen i 2011 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 2011.
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