Formandens beretning for år 2017 for MES-koncernen
Brande, den 30. maj 2018
MES A.m.b.a.
2017 har været et begivenhedsrigt år for MES A.m.b.a. og en ny epoke med afholdelse af generalforsamlinger er startet.
Vejen hertil har været en spændende og lærerig rejse for både bestyrelse og medarbejdere hos
MES.
Året har budt på direktørskifte, fusion, ændring af vedtægter og dermed nedlæggelse af repræsentantskabet for MES A.m.b.a.
På repræsentantskabsmøderne i maj og november 2017 berettede jeg om årsagen bag vores valg
gennem året og vil gerne gentage mig selv, da det er vigtigt for os i bestyrelsen at være åbne og
tydelige omkring de beslutninger vi traf.
Pr. 1. juli 2014 hjemtog vi i MES kunderne i eget netområde fra Sinus Energi (Scanenergi). Den
primære årsag var, at vi gerne ville tilbyde andelshaverne et lokalt og konkurrencedygtigt elhandelsprodukt, i takt med libraliseringen af elmarkedet voksede.
Desværre var indtjeningen fra den forholdsvis begrænsede mængde af kunder, ca. 11.000, ikke
nok til at dække omkostninger til kundeservice, IT-systemer mv. Derfor besluttede vi allerede i slutningen af 2016, at vi var nødt til at gøre noget for at ændre dette.
Vi så 2 muligheder – enten at lukke selskabet ned eller indgå et samarbejde for at få kundemassen
gjort stor nok til at kunne blive en rentabel forretning, idet vi var klar over, at det ikke er muligt at
skabe det store overskud.
Derfor igangsatte man en dialog med RAH (Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning) slutningen
af år 2016 omkring elhandelsselskabet, da vi gerne fortsat vil kunne tilbyde andelshaverne et lokalt
elhandelsprodukt.
Ledergrupperne i RAH og MES havde i efteråret 2016 lavet et idekatalog med forskellige samarbejdsmuligheder, hvor alle mulige forslag – store som små var drøftet.
Meningen var, at vi i første omgang kun ville koncentrere os om elhandelsselskabet, men da vi i
starten af 2017 stod uden direktør, følte vi, at tiden var til også at kigge nærmere på nettet.
På Dansk Energis årsmøde er der blevet spået om, at netselskaber med færre end 40.000 forbrugere ville få det svært i fremtiden, bl.a. pga. strengere lovkrav. MES’ netbevilling stod også overfor
en fornyelse indenfor få år og denne kunne være tvivlsom at opnå med den størrelse og medarbejdere som MES Net havde.
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Derfor besluttede vi også at undersøge muligheder for samarbejder i netselskabet. Igennem hele
processen har det været vigtigt for os i bestyrelsen, at MES skulle bevares i forhold til lokale arbejdsplader og nærvær til andelshaverne og derfor afslog vi også alle tilbud fra de større selskaber,
der bankede på døren, da de hørte om, at MES stod i et vadested mht. direktørskifte.
Den 1. maj 2017 underskrev bestyrelserne for hhv. MES og RAH således en fusionsaftale, som medførte, at MES Elhandel A/S og MES Net A/S blev fusioneret med RAH Elhandel A/S og RAH Net A/S
med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2017.
Fusionen med RAH Net A/S har betydet, at MES A.m.b.a. nu er medejer af det 10. største elnetselskab i Danmark. Antallet af installationer er vokset fra 16.000 til 51.000 og elleverancen er ligeledes
vokset fra ca. 260 mio. kWh til 840 mio. kWh.
Det er derfor også med stor glæde, at bestyrelsen kan konstatere, at forventningerne vedr. fusionen er holdt for både elhandelsselskabet og netselskabet. Man har opnået de ønskede økonomiske
synergieffekter, og der er fortsat beskæftigelse for langt de fleste af medarbejderne i Brande.
MES Elhandel var der budgettet med et underskud på 1,3 mio. kr før skat for 2017. Resultatet blev
til et overskud på 0,3 mio. før skat, hvoraf MES’ andel udgør 33,3% - dvs. 1,4 mio. kr. bedre end
forventet. Det er tilfredsstillende.
Netselskabet har ligeledes genereret et forholdsmæssigt større overskud efter fusionen. Budgettet
før fusionen for 2017 var på 8,5 mio. kr i overskud før skat og resultatet for det fælles netselskab
var på 45,3 mio. kr. – MES’ andel udgør 14,5 mio. kr., så et resultat der er 6 mio. kr. bedre end det
oprindelige budget. Her kan ligeledes også allerede ses omkostningsbesparelser og synergieffekter
– dog er det ikke udelukkende årsagen til det forbedret resultat. Der har været færre omkostninger
til nettab og der er leveret flere kWh end budgetteret.
Som jeg nævnte på det sidste repræsentantskabsmøde var vi åbne overfor yderligere fusioner. For
at styrke elhandelsselskabet, har vi netop ingået et yderligere samarbejde. Pr. 1. juli 2018 bliver
TME’s (ThyMors Elsalg A/S) elhandelskunder en del af vores fælles elhandelsselskab. MES’s ejerandel vil herefter blive 20 % i et selskab med godt 68.000 kunder. Vi forventer nu et resultat på +/nul for 2018 og ca. 1 mill. i 2019.
I forbindelse med fusionen med Thy-Mors Elsalg, skifter elhandelsselskabet navn til ”goenergi”.
Det er fortinsvis pga. en ny lovgivning som kræver, at der skal være ”særskildt identitet” mellem
netselskaber og elhandelsselskaber, dvs. regeringen vil sikre, at elforbrugere ikke skal kunne henføre navnet på et elhandelsselskab til et specifik netselskab og derved opnå en konkurrencefordel.

Side 2 af 4

Scanenergi Holding A/S
MES A.m.b.a ejer 11,27 % af aktierne i Scanenergi Holding A/S.
Der har gennem de seneste år været underskud i selskabet, men i 2017 kommer Scanenergi Holding A/S ud med et overskud på 11,4 mio. før skat mod et budget på 10,8 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende.
Der blev i 2016 ændret regnskabsprincip således, at indtægter fra elkontrakterne medtages i takt
med at de leveres. Tidligere har man indregnet indtægterne ved kontraktindgåelsen.
Derved er 2017 resultatet et udtryk for den faktiske opnåede indtjening og afholdte omkostninger
for året.
Ledelsen i selskabet har arbejdet hårdt og målrettet på at få tilpasset forretningen med både aktiviteter, ressourcer mv. og synes endelig at have fundet et tilfredsstillende leje. Årene fremover
forventes at ligge på samme niveau.
Formueforvaltningen
Afkast på værdipapirer er realiseret med 5,1 mio. kr. mod forventet 3,7 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende. Der forventes et afkast i 2018 på 4,5 mio. kr.
År 2018 er startet lidt skævt ud, men vi forventer at det retter sig op inden årets udgang.
MES Fibernet A/S
Kundeantallet MES Fibernet A/S steg med godt 450 kunder i 2017, hvorved det samlede kundeantal var på ca. 4.600 aktive privatkunder og erhvervsvirksomheder ved årets udgang.
Selskabet ender ud med et underskud før skat på 478 t.kr mod et forventet underskud på 498 t.kr.
og anses som tilfredsstillende.
I 2017 blev vi færdige med at etablere fiberforbindelse i Give Nord samt tilskudsprojektet Grarupnet.
I 2018 færdiggøres Bermuda-trekanten (Thorlund) samt Bjerlev-Hvejsel. Begge er tilskudsprojekter støttet af Energistyrelsens bredbåndspulje fra 2017.
Regeringen har for nyligt vedtaget et nyt teleforlig, så der igen i 2018 tilbydes støtte til udrulning
af bredbånd i de tyndtbefolkede områder. Puljen var oprindelig på 40 mio. kr., men er blevet forhøjet
til i alt 100 mio. kr.
Rammerne for tilskud er pt. i høring, og der lægges op til, at egenbetalingen forhøjes samt at kritierne for udvælgelsen strammes op, så det netop er de tyndtbefolkede områder, der får gavn af
midlerne.
Kortet viser, hvilke områder MES har etableret fiber i og de hvide områder viser, hvor vi fortsat
mangler.
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Hvis man ønske at søge efter midlerne kan man læse mere om det på Energistyrelsens hjemmeside.

Øvrige forhold
På hele bestyrelsens vegne vil jeg til slut sige en stor tak til alle medarbejderne hos MES for den
flotte indsats der er ydet gennem året samt den positive modtagelse af alle forandringerne og
tilpasningerne. Tak til direktøren og bestyrelseskollegaerne og til det nu nedlagte repræsentantskab for mange års opbakning og interesse.
På bestyrelsens vegne
Formand Svend Mathiasen
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