BERETNING 2021

ÅRSBERETNING FOR MES A.m.b.a.
Coronapandamien har også præget det meste af år 2021. Der har været restriktioner, krav om
mundbind, nedlukninger, hjemmearbejde mv. – men heldigvis er det lykkedes os igen, at få hverdagen til at rulle desuagtet. Vi har dog specielt i 2. halvdel af 2021 kunnet mærke, at leveringstiderne
på nogle materialer er blevet længere, f.eks. elmålere og kabler. Det er dog lykkedes os at løse alle
planlagte og også nogle uplanlagte opgaver alligevel.
Vi ser vores vigtigste opgave som at kunne opfylde andelshavernes behov for en nødvendig og driftsikker el- og fiber-infrastruktur i MES-området.
2021 har været et rigtigt travlt år. Nedenfor i beretningen vil nogle af de højdepunkter blive nærmere beskrevet.
En af de vigtigste begivenheder har været var at få fejret MES’ 100 års jubilæum – dog med lidt
forsinkelse i forhold til den oprindelige plan.
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Nedenfor er vist en oversigt over MES-koncernen og de fællesejede virksomheder i elsektoren samt
virksomheder, som beskæftiger sig med lyslederteknologi.
MES-koncernen pr. 31. december 2021

(100%)
MES Fibernet A/S
(lokalt fibernet)
(32%)
RAH/MES Net A/S
(el-net)

MES A.m.b.a.
(moderselskab og
vandkraftværk)

(20%)
goenergi A/S
(elhandel til private og små erhverv)
(11,27%)
Scanenergi Holding A/S
(elhandel til erhverv)

Selskabsoplysninger
Adresse, postnr., by:
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemstedskommune:
Regnskabsår:
Hjemmeside:
Email:
Telefonnr.:

Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a.
Dørslundvej 44, 7330 Brande
58 18 34 15
4. februar 1921
Ikast-Brande
1. januar – 31. december
www.mes.dk
mes@mes.dk
97 18 03 77

Selskabet afholdt stiftende generalforsamling den 4. februar 1921, og anlæggene blev idriftsat den
22. august 1922 med produktion på vandkraftanlægget i Dørslund, 23 transformerstationer, 64 km
højspændingsledninger og 471 forbrugere. Selskabet dækker i dag forsyningen til forbrugere i et
område på ca. 880 km2 med 36.000 indbyggere.
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Bestyrelsens beretning
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2021 i MES A.m.b.a. og i MES Fibernet A/S.
Der har ligeledes været afholdt 4 bestyrelsesmøder i RAH/MES Net A/S og i goenergi A/S, hvor formandsskabet i MES A.m.b.a. og direktøren deltager.
Nogle af de områder bestyrelsen har arbejdet med i 2021 er:
•
•
•
•

strategien for MES for de kommende år - specielt fibernettet har været i fokus
rapportering til Dansk Energi om ”God selskabsledelse”
bestyrelseskursus med fokus på kompetencer
planlægning og afholdelse af MES’ 100 års jubilæum

Generalforsamlingen i MES A.m.b.a. blev afholdt igen med lidt forsinkelse pga. Covid-19 den 28. juni
2021 på Sdr. Omme Kro og Hotel, hvor 39 andelshavere var fremmødt (heraf 29 stemmeberettigede).
Bestyrelse:
Kay Laursen (formand)
Niels Hansen (næstformand)
Poul Raaballe
Martin Arvad Nielsen
John Hansen
Finn Nissen
Søren Helle

Direktion:
Majbritt Skriver Mortensgaard (adm. direktør)

MES A.m.b.a.
MES-koncernens formål er at sørge for fremskaffelse af elektricitet til andelshavernes behov. Selskabet kan herudover drive virksomhed med etablering, besiddelse, drift og udlejning af bredbånd,
internetforbindelser og andre netværk, såfremt dette sker i et selskab med begrænset ansvar.
Moderselskabets aktivitet omfatter primært udførelse af arbejdsopgaver for MES Fibernet A/S,
RAH/MES Net A/S og goenergi A/S i henhold til samarbejdsaftale om varetagelse af drifts-, anlægsog administrationsopgaver samt opgaver vedrørende de sideordnede aktiviteter og elproduktion i
form af vandkraft. Hele koncernens personale er ansat i MES A.m.b.a.
Selskabets bestyrelse vælges direkte på den årlige generalforsamling. Man vælges for 3 år ad gangen
og alle andelshavere har således en mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen i MES.
På de næste sider er der en beskrivelse af MES’ interesser og involvering i de underliggende selskaber i MES-koncernen.
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100 års jubilæum

Den 4. februar 2021 fyldte MES’ 100 år. Dagen blev fejret
af personalet med en kagemand, da Corona ikke kunne tillade andet på det tidspunkt.

Gennem de sidste par år har der været arbejdet på et jubilæumsskrift om MES gennem 100 år – et stort stykke arbejde som Erik
Lauritzen (tidligere journalist på Brande Bladet) har udført og det færdige resultat er
blevet supergodt. En bog på omkring 250 sider spækket med gode historier og billeder
gennem de 100 år MES har eksisteret.
Bogen kan afhentes gratis af andelshavere
og andre interessenter på Dørslundvej i
Brande.
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Fredag den 20. august 2021 fra kl. 12.00-15.00 besøgte ca. 250 andelshavere, forretningsforbindelser, tidligere og nuværende medarbejdere m.v. MES.
Hele arrangementet blev planlagt og gennemført af MES’ medarbejdere, der knoklede både før,
under og efter arrangementet. Stor tak og en kæmpe ros til alle for det vellykkede arrangement.
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MES Fibernet A/S (ejerandel 100%)
Ledelsen i datterselskabet MES Fibernet A/S udgør samme personkreds som i MES A.m.b.a.
MES Fibernet A/S ejer, drifter og udbygger det lokale fibernet i MES Net A/S’ oprindelige forsyningsområde, og modtager en netleje for at stille fibernettet til rådighed.
Der arbejdes pt. intenst på at få fibernettet klargjort til at kunne åbne det op for mange forskellige
indholdsleverandører (tjenesteydbydere). Dette arbejde har efterhånden pågået i flere år, da det er
et stort og kompliceret projekt. Men ved udgangen af 2021 er de fleste kontraktuelle ting ved at
være faldet på plads. Hernæst skal det tekniske udstyr opsættes og testes af, så vi er sikre på, at
fibersignalet fungerer gennem alle de tekniske kanaler, så kunderne fortsat vil kunne opleve en stabil fiberforbindelse uagtet hvilken leverandør der vælges.
MES har valgt at indgå samarbejde med Norlys Tele A/S som bliver ”operatører” på fibernettet. MES
Fibernet A/S er gode til at udbygge og vedligeholde den passive infrastruktur (kablerne i jorden) og
vil gerne være uafhængige af den aktive (teknoloigske) del af at drive et fibernet. Det betyder, at
Norlys Tele skal bygge et teknisk netværk op ovenpå infrastrukturen som fortsat ejes og drives af
MES Fibernet A/S. Dette arbejde er i gang og i løbet af 2022 forventes det at være gennemført, så
vi kan begynde at lukke de første kunder og leverandører på fibernettet sidst i 2022.
Rent lavpraktisk, så skal alle kunder besøges og have en ny fiberboks installeret i husstanden og
konverteres over på den nye tekniske løsning. Dette er en stor opgave som endnu ikke har en endelig slutdato påtrykt.
Derfor vil der stadig gå lidt tid inden alle andelshavere har mulighed for det frie valg. En ting er selve
installationen af boksene, en anden sag er at de forskellige indholdsleverandører skal sluses ind rent
teknisk. Her tager man en ad gangen og processen estimeres til at tage mellem 2-4 måneder pr.
styk. Men vi er overbevist om, at dette er den rigtige løsning for vores andelshavere, så vi både
fremtidssikrer og samtidig skaber valgfriheden af indholdsleverandøren.
Vi har fortsat en aftale med Altibox Danmark A/S om, at de skal stå for salg af internet, TV og telefoni
til privatkunder og mindre virksomheder. Så de vil i hele processen stadig kunne levere fibernet –
også via det åbne net i fremtiden.
Derudover har vi fortsat en aftale med Global Connect A/S, om salg af datakommunikationsforbindelser til større erhvervsvirksomheder – dette forventes at fortsætte som hidtil.
I 2021 er der blevet gennemført 2 planlagte fiberprojekter med støtte fra Energistyrelsens bredbåndspulje. Her har 130 andelshavere i landområdet nu fået installeret fibernet. Vi kan stadig
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mærke en stor efterspørgsel på fiberforbindelser, da vi får en del eftertilmeldinger i områder, hvor
der er mulighed for at få fiber.
Ambitionen for MES er, at alle andelshavere på et tidspunkt skal kunne tilbydes en
fibernetforbindelse. Bredbåndspuljen har
gjort det lettere at opnå dette mål. Der er
dog pt. ingen endelig plan for de sidste
adresser.
Indtil videre er beslutningen, at der udelukkende udrulles fibernet i de resterende
områder gennem bredbåndspuljen, som i
december 2021 blev forlænget endnu et
år.

Vi vil derfor endnu engang opfordre andelshavere, som endnu ikke har fået fibernet, og som gerne
vil have det, til at tænke bredbåndspuljen som en mulighed. MES bistår naturligvis med hjælp i det
omfang, det er muligt.
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MES Fibernet - nøgletal for fibertilslutninger pr. 31/12 2021:
Antal mulige fiberforbindelser:
ca. 13.600 stk.
Etablerede forbindelser:
11.618 stk.
Antal potentielle forbindelser:
ca. 2.000 stk. , heraf ca. 450 stk. i Brande by, godt 1.000 stk.
i Give by og resten i landzoner
Antal aktive kunder:
6.098 stk. (dvs. penetration på ca. 53%)
Nettotilgang i 2021:
201 kunder

Kort over etablerede/planlagte zoner pr. 31/12 2021
etablerede zoner
etablerede zoner med tilskud
Grøn: planlagte zoner (etableres i 2022)
ikke potentiel zone (er etableret af
SE (Norlys)
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Bredbåndspuljen
MES Fibernet A/S har med stor succes sammen med lokale ildsjæle anvendt Energistyrelsens mulighed for at søge støtte til etablering af fibernettet i de tyndt befolkede områder.
I alt har puljen indtil videre hjulpet MES Fibernet A/S med knap 30 mio. kr., hvor knap 1.200 kunder
har fået etableret en fiberforbindelse (incl. de projekter med tilsagn i 2021, som skal gennemføres i
2022).
Det er politisk besluttet, at der afsættes 100 mio. kr. til en bredbåndspulje i 2022. I aftalen, der er
indgået med alle partier i Folketinget, fremgår det, at det er vigtigt, at midlerne kan bistå de mest
udfordrede adresser til at få en tidssvarende bredbåndsforbindelse. De konkrete rammer for puljen
vil blive drøftet i teleforligskredsen med henblik på at tilgodese dette hensyn.
Nøgletal/fakta om bredbåndspuljen:
År
2016
2017

2018

2019

2020

2021

Afsat beløb i alt
efter ekstra midler (kr.)
Antal ansøgninger i alt (hele landet)
Ansøgt beløb i alt
(kr.)
Antal projekter
med tilsagn
Antal kunder i
projekter med tilsagn
Gennemsnitlig
tilskud pr. kunde

80 mio.

100 mio.

100 mio.

100 mio.

100 mio.

100 mio.

167

64

130

125

333

189

288 mio.

150 mio.

150 mio.

107 mio.

220 mio.

111 mio.

31

42

91

115

99

177

3.739

3.882

4.602

3.585

5.007

3.539

21.820 kr.

24.210 kr.

23.593 kr.

28.629 kr.

20.973 kr.

30.457 kr.

Antal
ansøgte
projekter i MESområde
Antal
vundne
projekter til MES
Antal kunder i de
vundne projekter
Tilskudsbeløb i
alt til MES
Gennemsnitlig
tilskud pr. kunde
MES

3

4

9

7

7

4

2

1

5

7

2

4

150

162

302

331

130

101

2,0 mio.

1,7 mio.

10,8 mio.

9,0 mio.

4,2 mio.

1,9 mio.

13.392 kr.

10.667 kr.

35.874 kr.

27.129 kr.

32.259 kr.

18.954 kr.
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2022
100 mio.

Som det kan ses af tabellen, er det lykkedes MES Fibernet A/S i samarbejde med lokale ildsjæle igen
at få støtte til 4 projekter i 2021, som bliver etableret i løbet af 2022.
Resultatet af fordelingen blandt fibernetejere fra 2021-puljen:

Kilde: Fakta om fordeling af midler fra bredbåndspuljen i 2021 (https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/faktaark_bbp_2021-3.pdf)
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MES/RAH Net A/S (ejerandel 32%)
Den største fysiske aktivitet i MES-koncernen foregår i det fællesejede netselskab, hvori størstedelen af personalet udfører opgaver. MES anser
fortsat elforsyning, som den primære opgave den
har.
Fusionssamarbejdet med RAH gør, at vi er blevet
endnu stærkere og kompetente overfor komplicerede elforsyningsopgaver og myndighedskrav.
Den grønne omstilling med flere elbiler, solceller, vindmøller mv. vil kræve en stor opmærksomhed
på kapaciteten i elnettet.

Når man driver elforsyning er man underlagt en række krav i et reguleret marked. Elforsyningerne
reguleres af Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet blev etableret 1. juli 2018 og skal sikre et stærkt
og effektivt tilsyn med forsyningssektorerne indenfor el-, naturgas- og fjernvarmesektorerne. Forsyningstilsynet skal sikre forbrugernes interesser i forsyningssektorerne ved at arbejde for høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser på kort og langt sigt, en sikker og stabil forsyning samt en
omkostningseffektiv teknologiudvikling og en omkostningseffektiv grøn omstilling.
Der findes pt. 40 elnetselskaber i Danmark. Hvis et elnetselskab ikke driver en effektiv forretning
målt op mod andre tilsvarende selskaber, kan de pålægges et effektiviseringskrav.
MES/RAH Net A/S betragtes af Energitilsynet som et effektivt elnetselskab og er derfor ikke blevet
mødt med et effektivitetskrav.
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Sideordnede opgaver/arbejder for fremmed regning
Der har været mange opgaver at udføre for elnettet i 2021, og så har/er der en del efterspørgsel på
vores arbejdskraft indenfor muffe-arbejde på 60kV spændingsniveauet udenfor vores eget forsyningsområde.
Sådanne opgaver udfører vi for ”fremmed regning” og derved skaber lidt indtjening til MES herpå.
Vi har i 2021 anvendt det der svarer til ca. 1,5 årsværk på sådanne opgaver og det vidner om, at vi
har nogle gode og dygtige medarbejdere med specialkompetencer indenfor 60 kV muffer på alle
slags 60 kV kabler.

Rødby projektet udført for entreprenørfirmaet Søren Knudsen
Det har betydet, at nogle af vores montører lejlighedsvis har været på langfart og har haft nogle
lange dage indimellem. Vi har i 2021 bl.a. udført 60 kV muffe arbejde i Thyborøn for Vestjyske Net i
forbindelse med deres kabellægning af 60 kV nettet mellem Klinkby og Thyborøn, og har været
mange uger på Sjælland/Lolland for at lave 60 kV muffer for entreprenørfirmaet Søren Knudsen,
som havde entreprisen med nedgravning af kabler til store solcelleparker.
Dette arbejde er udført i alt slags vejr, som billedet på næste side viser.
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Station Thyregod 150/60 kV
Projektet omkring udskiftning og opgradering af station Thyregod blev endeligt besluttet af Energinet i 2020 efter mange års drøftelse og ønske fra MES’ side. Da alle forbrugernes forsyning udspringer fra stationen, er vi meget afhængige af vores naboselskaber, når der skal laves revision eller
foretages omlægning i 60 kV nettet. 150 kV-siden af stationen ejes og vedligeholdes af Energinet
og 60 kV siden er MES/RAH Net’s.
Den ”gamle” transformer var på 75 MWA og de to nye er på 160 MWA.

Demontering af station Thyregod
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Den nye KT 32 på 160 MWA blev efter en del forsinkelse
sat i drift den 21. december 2021, og arbejdet med fjernelse af den ”gamle” KT31 er i fuld gang i skrivende
stund. Herefter skal der støbes et nyt fundament/monteres nye 60 kV kabler og opsættes et helt nyt 60 kV felt
med afbryder og adskiller så den anden transformer kan
opsættes og i driftsættes i foråret 2022. Arbejdet udføres i samarbejde med eksterne leverandør og
vores egne montører.

Projekt-/driftsafdelingen i
MES/RAH Net har i samarbejde med Energinet lavet
beregninger, hvor det blev
synliggjort at udvidelse af
Energinet’s 150/60 kV
transformer i Thyregod var
en nødvendighed for at aftage mere decentralt produktion og forbrug i fremtiden.
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60 kV nettet
Der er udført træfældning under flere 60 kV linier i området (THY-GIV, THY-BDE, FLS-UHE og EJSNSN) - dette gøres for at undgå strømafbrydelser på 60 kV nettet pga. træer eller grene der i en
storm vælter ind over i trådene. En strømafbrydelse på 60 kV nettet medfører for det meste afbrydelser for mange kunder ad gangen, hvilket forsøges undgået ved denne forebyggelse.
Træfældningen udføres af eksterne leverandører i samarbejde med lodsejerne, så arbejdet bliver
udført så skånfuldt, som det kan lade sig gøre.

Billede før træklipning

17

Der arbejdes nogle gange i højden (60 kV arbjede)
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Stationen i Sdr. Omme har fået nye 60 kV bryder og adskiller samt udskiftet gamle 60 kV styretavler
tilbage fra 60’erne, hvor stationen blev idriftsat.

60 kV station Sdr. Omme
Der er bygget et ekstra 10 kV felt på station Ejstrupholm til en ny 7 MW elkedel til Ejstrupholm
Varmeværk. Elkedler er blevet en ny energikilde som flere varmeværker er begyndt at installere. De
er typisk så store, at de skal tilsluttes på en 10 kV afgang på en 60/10 kV station. Der har været flere
forespørgsler fra andre varmeværker i MES’ område.
Vi er i gang med at udskifte hegn rundt om vores 60/10 stationer. Det drejer sig Uhe, Give, Ejstrupholm og Dørslund. Hegnene er efterhånden nedslidte, da de er opsat tilbage i 60’erne, da stationerne blev opført. Derfor sker udskiftningen for at sikre kravene er opfyldte og dermed også forsyningssikkerheden.
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60 kV station Sdr. Omme
0,4 og 10 kV nettet
Der er skiftet rigtigt mange meter ældre 10 kV oliekabler i Brande og Ejstrupholm i 2021. Vi oplever
desværre, at disse kabler ofte er skyld i de få afbrydelser vi har i elnettet. Så derfor vil dette udskiftningarbejde forsætte i byerne Brande, Give og Ejstrupholm for at undgå unødige afbrydelser fremrettet også.
For at sikre en minimal nedetid, arbejder vi også videre med at udvikle vores elnet, hvor vi bygger
stationerne med en DSO -fjernstyring, som muliggør at koblinger i elnettet kan foregå hjemmefra af
vores vagter, så de ikke længere skal fysisk ud til stationerne, hver gang der skal kobles om i elnettet.
Der er også godt gang i industrien i området og vi har opført flere transformerstationer hos flere af
vores store industrikunder. Også hos en del af fjernvarmeværkerne, da der bliver installeret varmepumper og elkedler hos dem.
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Der kommer også henvendelser om muligheden for opsætning af vindmøller og solcelleparker i
MES’ område. Ved sådanne henvendelser, regner vi på om elnettet kan ”bære” effekten i den nuværende form eller om elnettet skal forstærkes. På den baggrund afgiver vi en pris til investorerne
og hvis projektet besluttes realiseret, igangsætter vi projektet.
Der er også mange udvidelser af private boliger. Byggemodninger har fuld fart i stort set hele MES’
område, hvor der især i Give og Brande-områderne bliver udstykket mange nye grunde, både private
og kommunale. Det kræver nye kabler og transformerstationer for at elnettet kan ”bære” det. Samtidig med at vi anlægger nye forsyninger til udstykninger bliver områder i nærheden også forstærket,
så vi fremtidssikre elnettet til kommende elbiler og varmepumper.

Nyudstykning i Give
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Fejl på 60 kV-, 10 kV- og 0,4 kV anlæg
I 2021 havde MES ingen fejl på 60 kV nettet, og på 10 kV nettet havde vi 9 fejl. Fejlene skyldes
graveskader fra fremmede entreprenører, påkørsler af stationer, defekte oliekabler og transformere.
Vi oplevede et stort lynnedslag på en af vores 60/10 kV stationer lige op til jul. Det bevirkede, at et
stort område omkring Filskov var uden strøm ad flere omgange. Lynet ødelage flere materielle dele.

På 0,4 kV nettet oplever vi stadig færre fejl, da vi ingen luftledning har længere. Og de fejl vi oplevede i 2021 var primært kabelfejl, påkørsler af kabelskabe og fejl ved mastesikringer/kabelskabssikringer hos forbrugerne.

22

Påkørt kabelskab

Påkørt 10 kV station
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goenergi A/S (ejerandel 20%)
I 2017 blev MES Elhandel A/S fusioneret med RAH Elhandel A/S, hvorved den samlede kundemasse
steg fra 11.000 kunder til 35.000 kunder. I 2018 blev Thy-Mors Elhandel A/S også fusioneret ind og
vi har nu tilsammen en samlet kundemasse på knap 70.000 elhandelskunder.
I samme forbindelse ændrede vi navnet til ”goenergi”.
Formålet med elhandelsselskabet er at kunne tilbyde andelshavere et lokalt, ærligt og konkurrencedygtigt elhandelsprodukt. Der er lokale kundeserviceafdelinger i hhv. Brande, Ringkøbing, Thisted
og Nykøbing Mors, hvor kunder kan henvende sig for spørgmål og hjælp.
Resultatet i 2021 endte på 1,6 mio. kr. efter skat, hvoraf MES’ andel udgør 20%.
Man oplever desværre mange ”banditter” i branchen, som forsøger at vildlede kunderne og lover
store besparelser. Der er mange faldgrupper, når man vælger sin elleverandør og de stigende elpriser der pt. er, har medført, at man som forbruger har større fokus på sit forbrug og prisen. Overordnet set er det mekanismerne i markedet, der gør udsvingene og goenergi A/S har ingen indflydelse
herpå – heller ingen ekstra indtjening på stigningerne, da der tillægges 4 øre pr. kWh på den rene
elpris for et alm. spot produkt. Dette tillæg har været det samme siden 2017.
Hvorfor stiger elpriserne?
Det er en kombination af mange faktorer, som gør at elprisen i hele Europa stiger. Overordnet set
skyldes det, at efterspørgslen på strøm er steget meget efter, at der kommet gang i samfundet igen
ovenpå Corona nedlukningen.
Samtidig stiger priserne på naturgas, kul og olie voldsomt. Det har alt sammen indflydelse på elprisen. De stigende priser kommer ovenpå en lang periode med lave elpriser. Under Corona-pandemien, hvor det meste af verden var lukket ned, havde vi en lang periode med ekstremt lave elpriser.
Dette var som følge af både lavere efterspørgsel på strøm samt lave priser på bl.a. olie. Dette gør,
at de nuværende prisstigninger opleves som mere ekstreme.

Prisudviklingen på den ”rene” elpris som handles på Nord Pool (elbørsen)
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Det har regnet mindre i Norge i 2021, hvilket har betydet mindre vand i vandreservoirer og dermed
mindre strøm produceret på vandkraft. Det har også blæst mindre end normalt i efteråret i Nordeuropa, hvilket har betydet mindre af den billige strøm fra vindmøller.
Da det er billigt at producere strøm fra vind og vand, har den manglende regn og det manglende
blæsevejr betydet, at strømmen skal produceres på de dyrere kraftværker, der benytter kul, olie og
ikke mindst gas.
Hvordan bliver prisen fastsat?
Strøm bliver importeret og eksporteret ligesom andre varer, og prisen bliver dagligt fastsat på den
nordiske el-børs Nord Pool. Strømmen i dine stikkontakter kommer både fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Holland.
Din strøm består derfor af en blanding af den strøm, som vi i Danmark selv producerer, men også af
strøm fra norsk vandkraft, svensk a-kraft og tysk kulkraft.
Prisen bliver fastsat på Nord Pool én gang om dagen for de næste 24 timer og fastsættes ved at
krydse udbud med efterspørgsel. Derfor svinger elprisen også time for time, da hverken udbuddet
eller efterspørgslen er konstante hele døgnet.
Markedet for elpriser fungerer sådan, at det er den dyreste nødvendige el-producerende enhed,
der til enhver tid bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det internationale marked. Det er
derfor, at elprisen følger prisen på gas, da der ofte er behov for strøm fra et dyrt gasfyret værk.
Hvad betyder det for dig som forbruger?
For dig som forbruger betyder det en højere elregning. Tidligere udgjorde den rene elpris til el-handelsselskabet ca. 20% af din elregning, i september 2021 er det ca. 35%.
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For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 4.000 kWh/år betyder prisstigningen en merudgift i september 2021 på ca. 40-45% i forhold til september 2020. I kroner udgør stigningen ca. 300
kr. for september.

Holding A/S (ejerandel 11,27%)
Scanenergi’s ejerkreds består af 12 vestjyske samt et nordsjællandsk forsyningsselskab. Alle forsyningsselskaber er andels- eller kommunalt ejede selskaber, hvor forbrugerne er direkte eller indirekte ejere af selskaberne.
Scanenergi er MES’ elhandelsvirksomhed for de større erhvervskunder, hvor energioptimering og
rådgivning også udgør en stor del af deres arbejde.
Resultatet for 2021 endte med et overskud før skat på 8,4 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre
end budgetteret. Resultatet efter skat er usikkert, da der er valgt at ansøge SKAT om ændring af det
skattemæssige princip der pt. anvendes. Uden medhold i en ændring, vil resultatet efter skat blive
et underskud på 36,5 mio. kr. Da der er stor usikkerhed om hvor resultatet vil ende ved medhold,
har vi valgt i MES at indregne ”worst case scenario” som er et negativt resultat på 4,1 mio. kr.
(11,27% af 36,5 mio. kr.).
Det volatile elmarked gør endvidere, at man i Scanenergi er nødt til at stille større sikkerhedsstillelser overfor Nasdaq, hvor der købes el på kontrakter til afdækning af fastpriskunderne. Jo større
udsving i markedet, des større udsving og des større usikkerhed – altså større sikkerhedsstillelser. I
skrivende stund er garantiforpligtelserne stillet af ejerselskaberne øget fra 110 mio. kr. til 460 mio.
kr.
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Udviklingen i regnskabsåret
Koncernens resultat før skat viser et overskud på 21,7 mio. kr. mod 22,8 mio. kr. sidste år. Årets
overskud skal sammenholdes med, at koncernen forventede et overskud før skat på 16,5 mio. kr.
Der er realiseret et bedre driftsresultat og afkast af værdipapirer end forventet, mens resultatet af
kapitalandele ikke er realiseret, som forventet.
Forventninger til 2022
Koncernen forventer i 2022 et overskud før skat på 17,4 mio. kr., heraf forventes MES Fibernet A/S
at bidrage med et overskud på 0,8 mio. kr. Øvrige kapitalandele og associerede selskaber forventes
at bidrage med et overskud på 8,7 mio. kr.
MES A.m.b.a. forventer at investere 1,5 mio. kr. i 2022.
Afkastrisici
Koncernen har en væsentlig beholdning af værdipapirer i to forvaltningsdepoter, hvorfor afkastet
heraf og dermed selskabets og koncernens regnskabsmæssige resultater vil afhænge af udviklingen
på de finansielle markeder. Afkastrisikoen for den vedtagne porteføljeforvaltning er mellem og definerer selskabet som en mellemlang investor.
Da selskabet har valgt at investere med en mellem afkastrisiko betyder det, at der er en lille sandsynlighed for negative afkast. Modsat betyder risikostrategien, at sandsynligheden for høje afkast
begrænses.
Vidensressourcer
Selskabet beskæftiger 27 medarbejdere med et bredt spektrum af formelle uddannelser: økonomer,
ingeniører, maskinmester, elinstallatører, kontorassistenter, tekniske assistenter, faglærte håndværkere og ufaglærte.
Medarbejdernes videnressourcer består imidlertid ikke kun af kompetencer erhvervet gennem formelle uddannelser, men også i høj grad af kompetenceudvikling gennem udførelsen af arbejdsaktiviteterne.
Selskabet vurderer løbende medarbejdernes kompetencer i forhold til selskabets behov med henblik på efteruddannelse.
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