
2. Bestyrelsens beretning.

Årets temaer:

• Årets resultat
• Fra Aal El Net via ScanEnergi til Samstrøm
• Salg af ScanEnergi A/S aktier
• Datahub og Engrosmodel
• Ny El reform. 
• Renovering af el nettet.
• Nøgletal
• Fremtiden for Aal El Net
• Øvrige forhold
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Årets resultat:
• Resultatet efter skat: -389.119 kr.
• Indvirkning ved salg af aktier i ScanEnergi A/S
• Egenkapital på 11,6 mio. kr.
• Likviditet på ca. 4,7 kr. mio. kr.
• 1.858 forbrugere
• Heraf 111 solcelleanlæg og 12 storkunder
• Net tab på under 1%
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• Fra Aal El Net via ScanEnergi til Samstrøm
o I 2003 overdrages vores forsyningspligt til SE Elsalg.
o 2013. Sinus Energi opstår som et produktsalg i SE Elsalg.
o Maj 2014. ScanEnergi Elsalg skal opløses og optages i SCE.
o Ejer selskaberne kan tilbagekøbe egne kunder
o Ideen til et fælles El handelsselskab mellem de mindre net 

selskaber opstår. (Samstrøm)
o I første omgang siger vi nej, men vælger at gå med som 

”fødselshjælpere” for Samstrøm.
o Betinger os, at vi kan sælge vores aktier i Samstrøm.
o Samstrøm stiftes i juni måned 2014.
o Ved udgangen af december 2014 sælger vi vore aktier uden tab.
o 1. januar 2015 er Samstrøm en realitet og erstatter salg fra Sinus og 

ScanEnergi Elsalg.
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• Salg af ScanEnergi A/S aktier.
 Årsregnskabet, 2014 for ScanEnergi A/S udviser – 62 mio. kr.
 På generalforsamlingen i maj 2015, fortæller bestyrelsen i SE 

A/S, at bankforbindelsen kræver ny garantier af ejerkredsen.
 Aal El Nets andel vil komme til at udgøre 2 mio. kr.
 Vi beslutter os for, at sætte vores aktier til salg blandt de 

øvrige aktionærer. For stor risiko.
 Ved udgangen af november måned 2015 er vores aktier blevet 

solgt, og vi er løst for vores forpligtigelser (garantier).
 Vi er officielt udtrådt af ejerkredsen i ScanEnergi A/S.
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• Datahub og Engrosmodel
 Datahub: Fælles database for udveksling af el-data
 Engrosmodel: Fælles opkrævning af strøm, afgifter og tarif
 Skal i fremtiden opkræves af el-handelsselskaber i Danmark
 Træder i kraft 1. april 2016
 Alle handelsselskaber har udsendt orienteringsbrev med 

udgangen af 2015.
 Samstrøm har udsendt med følgende ejerkreds:
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Ny El reform:
• Træder i kraft fra 1. januar 2017.
• Benchmarking fra foretages på samme vilkår
• Samme kontoplan for alle selskaber.
• Udgangspunktet bliver indtægtsrammen for 2016.
• Vi har valgt at udnytte indtægtsrammen for 2016.
• Vi skal have det bedste udgangspunkt til den nye 

reform, så vi ikke bliver stillet dårligere.
• Vi er nødsaget til at tænke på reinvestering i vores 

net. Herunder kortere interval ved udskiftning af 
målere. 
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Renovering af el nettet:
• Årligt eftersyn af 70 – 80 kabelskabe.
• Kabelskabe bliver opmærket, renset og smurt. 
• Enkelte kabelskabe bliver udskiftet.
• Skade på vores net i Jegum. Ødelagt af ekstern 

entreprenør i forbindelse med fiberudrulning.
• Vi udskifter ca. 200 m. kabel for at sikre leverancen i 

området.
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Nøgletal:
• Aftaget el i forsyningsområdet.
• Udvikling i ude tid.
• Udvikling i energibesparelser.
• Hvad nu hvis vi var en del af et større selskab?
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Aftaget el i forsyningsområdet:
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Udvikling i ude tid:
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Udvikling i energibesparelser:

• Akkumuleret ligger vi på 105% i opnåede energibesparelser.
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Hvad nu hvis, vi var en del af et større selskab.
• Forventet aftag, tariffer og abonnement 2016:
• 1850 forbrugere, og aftag på 11.750.000 kWh.
• Aal nettarif samt SydEnergi transport: 19,35 øre.
• SydEnergi tarif: 27,34 øre.
• Aal abonnement: 750,00 kr.
• SydEnergi abonnement: 812,50 kr.
• Difference på tariffen: 938.531 kr.
• Difference på abonnement: 115.625 kr.
• I alt sparet for området:                        1.054.156 kr.
• Gennemsnit pr. forbruger: 570 kr.
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• Fremtiden for Aal El Net a.m.b.a.
 Fra 1. april 2016 rent net selskab.
 Vedligeholde et sikkert forsyningsnet
 Nye og tidsvarende vedtægter, tilpasset vores hverdag.
 Beskyttelse af formuen for lokalområdet!
 100 års jubilæum i 2019 som ”transformerforening”
 ??
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• Øvrige forhold
• Tre repræsentanter i SydEnergis repræsentantskab:

Gunnar Kristensen, Ole K. Christensen og Egon Jørgensen
• Et bestyrelsesmedlem i SydEnergis vækstpulje:

Egon Jørgensen valgt for kreds 2.
• Ny driftsaftale aftalt med SydEnergi på teknikområdet.
• Grindsted El- og Varmeværk varetager kundeafregning

• Tak til alle for et godt samarbejde!
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