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Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020
inkl. bestyrelsesberetningen for Aal El-Net A.M.B.A.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt selskabets vedtægter.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Efter vor opfattelse giver bestyrelsesberetningen en retvisende redegørelse ligesom årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
Vi finder årets resultat som tilfredsstillende og indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Oksbøl, den 27. maj 2021

I bestyrelsen:

Egon Jørgensen
formand

Gunnar Jepsen Kristensen
Kasserer

Bo Vedstesen

John Elmertoft

Kurt Bondesen
Næstformand

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Til andelshaverne i Aal El-Net A.M.B.A.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aal El-Net A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse
og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler
for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.

Den uafhængige revisors erklæringer

6

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.
•Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
•Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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•Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
•Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Grindsted, den 27. maj 2021
Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Brian Majlund

statsautoriseret revisor
mne21329

Generalforsamlingsvalgte revisorers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi foretaget forvaltningseftersyn for 2020 for
Aal El-Net A.M.B.A.
Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Oksbøl, den 27. maj 2021

Ole Kiilerich Christensen

Jette Lauridsen
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Aal El-Net A.M.B.A. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse A samt selskabets vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af selskabets aktiviteter for
regnskabsperioden, og vise om de hos forbrugerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSE
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser selskabets aktiviteter i det forløbne
regnskabsår.
Nettoomsætningen
Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætningen valgt IAS 11
og IAS 18.
Nettoomsætningen fra distribution af el m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering
og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes
eksklusiv moms og afgifter.
Indtægter mv. Aal El-Net
I regnskabsposten indgår kun de indtægter og udgifter der vedrører transport af el i selskabets forsyningsområde.
Andre indtægter og udgifter andre elleverandører
I regnskabsposten indgår indtægter og udgifter fra andre distributions- og handelsselskaber,
som leverer strøm ind i selskabets forsyningsområde.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger inklusive feriepenge omfatter bestyrelseshonorar, som er vedtaget på
selskabets generalforsamling.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og
ledelse.
Vedligeholdelse af net mv.
I regnskabsposten indgår omkostninger til vedligeholdelse af selskabets elnet og elskabe efter
en vedligeholdelsesplan, der sikrer at vort elnet og elskabe til hver en tid står som fuld funktionsdygtige for at minimere nedbrud på nettet.

9

Anvendt regnskabspraksis

10

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.
Finansielle indtægter består bl.a. af renter fra kunder og af bankindestående, renteindtægter, indtægter af obligationer, kursregulering af aktier og obligationer, aktieudbytter og fortjeneste ved
salg af aktier.
Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og negativ kursregulering af aktier og obligationer.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets ændring af udskudt skat.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Netaktiver og andre driftsmidler indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger.
Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og -satser:
Restværdier:
Netaktiver ved opstart:
31 år
0%
Netaktiver nyinvesteringer:
40 år
0%
Elektriske målere:
15-25 år
0%
Driftsmidler:
5 år
0%
Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som
omkostninger i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af
nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til
imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et
tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en
objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på
individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse.
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Tilgodehavender
Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse
med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer,
er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender
og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle
modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte
tilgodehavende eller portefølje.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede investeringsforeningsbeviser, optaget til statusdagens
kursværdi.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af indeståender i pengeinstitut.
Egenkapital
"Overført resultat mv." indeholder akkumuleret resultat.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til
nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt
underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i
skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Resultatopgørelse
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2020

2019
i t.kr.

Indtægter mv. Aal El-Net
Nettarif……………………………………………………………………………………………….
Abonnement………………………………………………………………………………………….
Faktureringsgebyr……………………………………………………………………….
Investeringsbidrag……………………………………………………………………….
Energibesparende foranstaltninger…………………………………………………………
Abonnement og målerleje………………………………………………………………….
Bruttofortjeneste Aal El-Net…………………………………………………….

571.536
632.715
5.771
275.611
-249.000
-216.500
1.020.133

529
630
7
118
-172
-300
812

Andre indtægter og udgifter andre elleverandører
Indtægter………………………………………………………………………………………….
Udgifter………………………………………………………………………………………….
Nettab………………………………………………………………………………………….
Bruttofortjeneste andre elleverandører……………………………………..

879.936
-1.072.941
-120.351
-313.355

874
-1.034
-51
-211

Bruttofortjeneste………………………………………………………………………………….

706.778

601

Personaleomkostninger…………………………………………………………………………
Administrationsomkostninger…………………………………………………………….
Vedligeholdelse af net m.v……………………………………………………………………
Tab på forbrugere…………………………………………………………………………….

-202.274
-490.444
-75.666
0

-209
-753
-76
0

-768.384

-1.038

-61.607
-479.206

-437
-479

6 Finansielle poster…………………………………………………………………………………

-540.813
232.999

-916
357

Resultat før skat…………………………………………………………………………………
7 Skat af årets resultat……………………………………………………………………………….

-307.814
5.954

-559
122

Årets resultat……………………………………………………………………………………….

-301.860

-437

Note

1
2
3
4

Resultat før afskrivninger……………………………………………………………………
5 Afskrivninger………………………………………………………………………………………
Resultat før finansielle poster………………………………………………………………

Balance pr. 31/12
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2020

2019
i t.kr.

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver
8 Netaktiver…………………………………………………………………………………………..
9 Driftsmidler…………………………………………………………………………………………..

4.911.626
0

5.391
0

ANLÆGSAKTIVER I ALT………………………………………………………………………..

4.911.626

5.391

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
10 Tilgodehavender handelsselskaber………………………………………………………………..1.349.809
635.096
Andre tilgodehavender…...............................................................
0
Periodeafgrænsningsposter…………………………………………………………….

795
0
249

1.984.905

1.044

Værdipapirer (investeringsbeviser)………………………………………………………..

4.758.421

4.746

Bankindestående……………………………………………………………………………………..

1.404.202

1.322

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT……………………………………………………………………. 8.147.528

7.112

AKTIVER I ALT………………………………………………………………………………………. 13.059.154

12.503

Note

Balance pr. 31/12
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2020

2019
i t.kr.

10.249.226

10.551

EGENKAPITAL I ALT………………………………………………………………………………. 10.249.226

10.551

Note

PASSIVER
Egenkapital
Overført resultat…………………………………………………………………………………….

Hensatte forpligtelser
Hensættelse til udskudt skat……………………………………………………………….

2.000

10

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT…………………………………………………………..

2.000

10

Kortfristede gældsforpligtelser
0
Bankgæld………………………………………………………………………………………………..
309.907
Leverandører af el og tjenesteydelser………………………………………………………
280.000
Gæld til forbrugere………………………………………………………………………………………………..
Skyldig moms og statsafgift……………………………………………………………………… 2.215.975
2.046
Selskabsskat………………………………………………………………………………………..

0
558
0
1.384
0

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT…………………………………………….. 2.807.928

1.942

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT………………………………………………………………….. 2.807.928

1.942

PASSIVER I ALT……………………………………………………………………………………….. 13.059.154

12.503

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
12 Eventualaktiver og -forpligtelser

Egenkapitalopgørelse
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Egenkapital

11.487.697
Egenkapital 1. januar 2019……………………………………………………………………………….
-436.611
Overført af årets resultat……………………………………………………………………..
-500.000
Overført til Aal Fonden……………………………………………………………..
10.551.086
Egenkapital 1. januar 2020……………………………………………………………
-301.860
Overført af årets resultat……………………………………………………………………..
10.249.226

Pengestrømsopgørelse (i t.kr.)
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2020

2019

-302
479
0
-6

-437
479
0
-122

Selvfinansiering i alt…………………………………………………………………………………..

171

-80

Ændring i
Tilgodehavender…………………………………………………………………………………………..
Leverandører af el og anden gæld………………………………………………………………..

-941
864

1.416
-2.567

94

-1.231

DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING
Selvfinansiering
Årets resultat…………………………………………………………………………………………………
Afskrivninger………………………………………………………………………………………………..
Indtægtsført på egenkapitalen, energiafgifter tidligere år………………………………..
Årets skatteregulering af udskudt skat……………………………………………………………..

Driftens likviditetsvirkning…………………………………………………………………………….

Investeringer
Overført til Aal Fonden……………………………………………………………………………….
0
Materielle og finansielle anlægsaktiver……………………………………………………………………………….
0

-500
0

Investeringer i alt…………………………………………………………………………………………..

0

-500

94
6.068

-1.731
7.799

Likvide midler ultimo…………………………………………………………………………………….. 6.162

6.068

Likvide midler ultimo specificeres således:
Værdipapirer………………………………………………………………………………………………..
Bankindestående……………………………………………………………………………………………..
Bankgæld……………………………………………………………………………………………………….

4.758
1.404
0

4.747
1.321
0

Likvide midler ultimo i alt……………………………………………………………………………… 6.162

6.068

Årets ændring i likvide midler……………………………………………………………………
Likvide midler primo……………………………………………………………………………………

Noter til årsrapporten
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2020

2019
i t.kr.

Lønninger………………………………………………………………………………………………..
Befordringsgodtgørelse…………………………………………………………………………….
DataLøn…………………………………………………………………………………………………

-196.875
-1.922
-3.477

-200
-6
-3

Personaleomkostninger i alt………………………………………………………………..

-202.274

-209

Administrationsbidrag……………………………………………………………………………
Leje af kontor og rengøring……………………………………………………………………..
Personaleudgifter……………………………………………………………………………………
Annoncer……………………………………………………………………………………………….
Telefon………………………………………………………………………………………………..
Mødeudgifter/generalforsamling………………………………………………………………
Kontorartikler…………………………………………………………………………………………..
Porto og gebyrer…………………………………………………………………………………..
EDB-programmer m.v………………………………………………………………………………
Revision og regnskabsassistance………………………………………………………………
Anden rådgivning…………………………………………………………………………..
Forsyningstilsynet………………………………………………………………………
Betalingsservice og kundeafregning…………………………………………………………
Forsikringer og kontingenter………………………………………………………………..
Mindre driftsmidler, inventar……………………………………………………….
Repræsentationsudgifter…………………………………………………………….

-254.514
-46.488
-6.822
-1.058
-3.602
-30.975
-5.300
-16.117
-12.542
-48.500
-3.978
-27.210
0
-33.040
0
-300

-335
-41
-11
-5
-5
-24
-3
-7
-50
-69
-27
-119
-1
-56
0
0

Administrationsomkostninger i alt……………………………………………………

-490.444

-753

Leje af plads…………………………………………………………………………………………….
Reparation og vedligeholdelse m.m…………………………………………………

-4.000
-71.666

-4
-72

Vedligeholdelse af net m.v. i alt………………………………………………………….

-75.666

-76

Konstaterede tab………………………………………………………………………………………
Incassoomkostninger……………………………………………………………………………
Indgået på tidligere afskrevet forbrugere……………………………………………..

0
0
0

0
0
0

Tab på forbrugere i alt………………………………………………………………………

0

0

Note
1 Personaleomkostninger

2 Administrationsomkostninger

3 Vedligeholdelse af net m.v.

4 Tab på forbrugere

Noter til årsrapporten

18

2020

2019
i t.kr.

Netaktiver………………………………………………………………………………………………..
Driftsmidler…………………………………………………………………………………………….

-479.206
0

-479
0

Afskrivninger i alt………………………………………………………………………………….

-479.206

-479

Renteindtægter/udgifter banker…………………………………………………………………………-8.207
230.228
Udbytte………………………………………………………………………………………………….
11.889
Kursregulering værdipapirer……………………………………………………………………
Gebyrer og renteindtægter forbrugere…………………………………………………………………….. 0
-911
Renteudgifter leverandører…………………………………………………………………….

-10
5
356
11
-5

Finansielle poster i alt………………………………………………………………………

232.999

357

Regulering af udskudt skat………………………………………………………………………..
Årets skatter…………………………………………………………………………………………..

8.000
0

122
0

Skat af årets resultat i alt…………………………………………………………………….

8.000

122

13.177.153
0

13.177
0

Anskaffelsessum ultimo………………………………………………………………………… 13.177.153
Afskrivninger primo…………………………………………………………………………………. -7.786.321
Årets afskrivninger……………………………………………………………………………………. -479.206

13.177
-7.307
-479

Afskrivninger ultimo……………………………………………………………………………….. -8.265.527

-7.786

Regnskabsmæssig værdi ultimo……………………………………………………………….. 4.911.626

5.391

Note
5 Afskrivninger

6 Finansielle poster

7 Skat af årets resultat

8 Netaktiver

Anskaffelsessum primo………………………………………………………………….
Tilgang i årets løb……………………………………………………………………………

Noter til årsrapporten

19

2020

2019
i t.kr.

138.918
0
0

139
0
0

Anskaffelsessum ultimo…………………………………………………………………………
Afskrivninger primo………………………………………………………………………………….
Årets afskrivninger…………………………………………………………………………………….

138.918
-138.918
0

139
-139
0

Afskrivninger ultimo………………………………………………………………………………..

-138.918

-139

0

0

1.349.809
0
1.349.809

795
0
795

Note
9 Driftsmidler

Anskaffelsessum primo………………………………………………………………….
Tilgang i årets løb……………………………………………………………………………
Afgang i årets løb………………………………………………………………………………

Regnskabsmæssig værdi ultimo………………………………………………………………..
10 Tilgodehavender forbrugere

Tilgodehavende iflg. opgørelse…………………………………………………….
Hensat til imødegåelse af tab………………………………………………………………….
Tilgodehavender forbrugere ultimo i alt………………………………………………..
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen
12 Eventualaktiver og -forpligtelser

Kautionsforpligtelser
Ingen.

