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Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for 
2014 (mængdebaseret). 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for RAR Net A/S, CVR nr. 25 8o 96 61 for regule-
ringsåret 2014 er udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer 
for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejled-
ning om indberetning af reguleringsregnskab af marts 2015 (bekendtgørelsen). 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for for-
svarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere reguleringsår og er i øvrigt den 
samme som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne årsregnskab for regnskabsåret 
2014, dog med visse undtagelser — der henvises til afsnittet om anvendt regnskabspraksis, hvor forskelle 
omtales. 

Det er min opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse kan danne grundlag for Ener-
gitilsynets kontrol af de i 2014 opkrævede indtægter og opgørelse af RAH Net A/S' fremtidige regule-
ringspris. 

Ringkøbing, den 28. maj 2015 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det mængdebaserede reguleringsregnskab for RAR Net A/S for reguleringsåret 2014 
("reguleringsregnskabet"). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. 
april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændrin-
ger samt Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2014 af marts 2015 (tilsam-
men benævnt "bekendtgørelsen"). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på DKK 69.245.984 og tilhørende driftsomkost-
ninger på DKK 23.787.184. 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet, der er i overensstemmelse med regler-
ne i bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nød-
vendig for at udarbejde et reguleringsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 
for at opnå høj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering 
af risici for væsentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdel-
se af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Formålet hermed er at ud-
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om le-
delsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt 
en vurdering af den samlede præsentation af reguleringsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at det mængdebaserede reguleringsregnskab for RAH Net A/S for 2014 i alle væ-
sentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 
2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer 
samt Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2014 af marts 2015 og at væsent-
lige forhold, der kan påvirke selskabets reguleringspris, er medtaget i reguleringsregnskabet. 

Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis mv. 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at reguleringsregnskabet udar-

bejdes i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål. Reguleringsregnskabet kan være 
uegnet til andet formål og erklæringen afgives derfor alene til brug for Energitilsynet. 

Skive, den 28. maj 2015 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

statsautoriseret revisor 

_IL 
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Ledelsesredegørelse 

Årets investeringer i netaktiver 

Årets investeringer i netaktiver udgør i alt TDKK 38.244, hvortil der for året og tidligere år er modtaget 
TDKK 26.630 i anlægstilskud via PSO-udligning. Nettobeløbet på TDKK 11.614 er opført i reguleringsregn-

skabet under årets nyinvesteringer, da der ikke er taget endelig stilling til opdeling af årets investeringer i 
henholdsvis reinvesteringer, nyinvesteringer og nødvendige nyinvesteringer. 

RAH Net A/S forbeholder sig ret til at ansøge om forhøjelse af reguleringsprisen efter reglerne om nødven-
dige nyinvesteringer, såfremt det ved en nærmere gennemgang af årets investeringer vurderes, at der vil 
være grundlag herfor. 

Leveret mængde 

Den leverede mængde i 2014 indeholder mængder, som kan antages at være egenproducenters produktion, 
som ikke leveres ind på RAH Net A/S' net. Egenproducenternes mængder er medtaget i den totale mængde, 

idet egenproducenterne er på nettoafregning og bidrager således til RAH Net A/S' indtægter i form af beta-
ling af nettarif og rådighedsbetaling. 

Opgørelsesmetoden er den samme metode, som er anvendt i perioden 2004-2013. 

I tillæg til ovenstående har selskabet leverancer til solcelleanlæg med nettoafregning. De leverede mængder, 

som er modregnet i aftaget overskudsproduktion på øvrige tidspunkter, er tillagt de leverede fakturerede 
mængder. Selskabet forbeholder sig derudover ret til at udarbejde en beregning over solcelleanlæggenes 
egenforbrug af produktion, som ikke indgår i de opgjorte mængder, såfremt disse på et senere tidspunkt 
ville kunne indgå i reguleringsregnskabet. 

Indsendte dispensationsansøgninger, der ikke er behandlet af Energitilsynet pt. 

I Energitilsynets delafgørelse af den 10. juli 2014, hvor kabellægning af luftledninger i perioden 2005-2012 
blev godkendt, nævnes det, at den del af den oprindelige ansøgning, der omhandler forstærkning og nyud-
stykninger, vil blive behandlet i en senere afgørelse. 

Den 21. april 2015 er der sendt fornyet ansøgning for perioden 2005-2008 i form af udskiftning og ændring 
af tilknyttede anlæg i forbindelse med kabellægning af luffiedningerne. Investeringerne har været nødvendi-
ge for at kunne benytte det nye kabelnet. Endvidere indeholder ansøgningen investeringer i nye og tidssva-

rende felter i 6o kV stationer til sikring af forsyningssikkerheden for kunderne. 

Pt. arbejdes der med tilsvarende ansøgning for perioden 2009-2012, hvor der også ansøges om forhøjelse af 
indtægtsrammen i henhold til § 2, nr. 13, litra a. Ligeledes vil der for 2009-2012 blive ansøgt som følge af 
nyudstykninger — byudvikling samt kabellægning af luftledninger. 

_L 
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Ledelsesredegørelse 

Redegørelse vedrørende afvikling af differencer i henhold til bekendtgørelse nr. 335 af 20. 

april 2011, § 29, stk. 1, punkt 2 

Selskabet ønsker at henføre den del årets difference i selskabets favør, som ligger ud over forrentningsloftet 
som midlertidig tarifnedsættelse. Dette er i det indsendte reguleringsregnskab for 2014 opgjort til DKK 
4.272.362. Efterfølgende forhøjelser som følge af ansøgte forhøjelser vedrørende nødvendige nyinvesterin-
ger ønskes ligeledes henført til midlertidig tarifnedsættelse, således at selskabet ikke opnår en merforrent-

ning. Den resterende difference ønskes henført med DKK 6.600.000 til opkrævning i 2015 og resten i 2016. 

Redegørelse vedrørende forrentning i henhold til bekendtgørelse nr. 335 af 20. april 2011, 

§ 29, stk. 1, punkt 3 

På baggrund af den forventede indtægtsramme for året, som foreløbig er beregnet til TDKK 70.785, kan 
årets reguleringsmæssige overskud beregnes til TDKK 24.851 før midlertidig tarifnedsættelser. Herfra træk-
kes midlertidig tarifnedsættelser på TDKK 4.272, således at det reguleringsmæssige overskud udgør TDKK 
20.579 svarende til 4,084%, som er den tilladte forrentningsprocent for 2014. Ikke behandlede ansøgninger 
om forhøjelse af indtægtsrammen samt andre reguleringer i forhold til selskabets egne beregninger, som 

påvirker årets differencer ønskes opkrævet i det omfang, at det ikke giver en forrentning over den tilladte 

forrentning på 4,084%. Forhøjelser herudover skal anses for midlertidig tarifnedsættelse. 

Redegørelse for afvikling af differencer vedrørende energibesparelser 

I henhold til Energitilsynets udkast til afgørelse vedrørende Energispareydelser af 28. april 2015 fremgår 
det, at selskabet har en difference i selskabets favør på DKK 19.286.080 ved udgangen af 2013. Selskabet 
har i reguleringsåret 2014 opkrævet DKK 6.259.440 heraf, som det fremgår af reguleringsregnskabet. De 

resterende DKK 13.026.640 vil blive opkrævet med DKK 6.945.840 i reguleringsåret 2015 og DKK 

6.080.80o i 2016. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for RAH Net A/S, CVR nr. 25 So 96 61 for regule-
ringsåret 2014 er udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer 
for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejled-

ning om indberetning af reguleringsregnskab af marts 2015 (bekendtgørelsen). 

Regnskabet, der udgør en delmængde af RAH Net A/S' eksterne årsregnskab, indeholder i henhold til be-

kendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre oplysninger vedrørende den bevillingspligtige aktivitet. 

Formålet med aflæggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige aktivitet, 
der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2014 opkrævede indtægter og opgørelse af RAH 
Net A/S' fremtidige reguleringspris for netvirksomheden. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i selskabets årsregnskab og i overensstemmelse 

med bekendtgørelsen. Regnskabspraksis ifølge bekendtgørelsen afviger på visse områder fra den regn-
skabspraksis selskabet anvender i årsregnskabet. 

Reguleringsregnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven. 

Der indgår ikke sammenligningstal i regnskabet. 

Præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder 

Driftsmæssige indtægter 

Driftsmæssige indtægter indeholder indtægter fra den bevillingspligtige aktivitet herunder provenu fra 
RAH Net A/S' egne nettariffer, abonnementsindtægter og modtagne tilslutningsafgifter fra distributions-

virksomheden. Tilslutningsafgifter passiveres og indtægtsføres over 40 år svarende til afskrivningsperio-

den for de anlæg, som tilslutningsafgifterne vedrører. 

Herudover indeholder posten andre indtægter, som selskabet opnår ved driften af den bevillingspligtige 

aktivitet. 

Driftsmæssige indtægter er korrigeret for indtægter vedrørende energispareaktivitet. 

Nettab 

Selskabets nettab er estimeret ud fra målinger af den transporterede elektricitet. Omkostningerne ved 
nettab indgår i regnskabsposten driftsomkostninger. 
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Regnskabspraksis 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver. Afskriv-
ning på arbejder for tredjemand og PSO-aktiver indgår ikke. 

Netaktiver 

Værdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgørelsen. Arbejder for tredjemand og 
PSO-aktiver indgår ikke. 

pwc 
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No; 

Nej 

8. Opgørelse af differencer 
n I rbrejr v vlvoi.0 difference 2014 14.5 	En 

PraksisaandrIng, der påvirker opgørelsen af driftsmæssige Indtægter 

4.3 Driftsmæssige .dlægier  

64 Driftsinæange indtægt. I 2004 ener konekrun for praksisæridling 
5, 	75, 

PrakelserindrIng,der påvIrkairoMgemlaen afteeeaeterveegde  
6.5 Leveret mængde i 2004 427.784.9.83 

6259440 12.3 Indtægter opkrævet r forbindelse med ai etc energibe4parelae 

2.0mkostnInger 

2.1 Cmftsornhostninger I 201,  237/7.184 

69 :4F 984 1 1 Drff2mæssige indtægter i 20,4 

k' h 471.571.252 11 Le.elet mængde elektrmiei 201 , 
0, Leveret natmad., 

kr. 

kr. 

Vælg ja eller nej i listen 

kr. 

kr. 

1.2 Heraf andre Indtægter 21.691 

113 860 482 1.4 riderefakturering nt overliggende sol. og sæternar 

1.1ndtzegter og vIderefakturering 

13 Er der 2014 sket et bortfald af andre indtasgler,  N•0 
Hovs ja da udfylde. pkt 1.31 

12.1 Tilsvarende indtægter 2004 

)5. e 	b 

2004 2014 
5.1 Fysisk nettab 14 608 0. 9.616.186 
52 Nettabsomkostning 6 '30509 7.413.240 
5.3 Gennemsndhg årlig præ for nattab 0,42 0,77 

kWh 

kr. 
kr./kWh 

4. ~aktiver 

4.1 Værdi af nelekhder pr 1 januar 2014 

4.2 Eventuelle primokorrekboner 

4.3 Arets nødvendige nyinvesteringer 

4.4 Årets ny/Investeringer 

4.5 Årets reinvesteringer 

4.6 Årets afskrivninger 

4.7 Årets afgang af netakirver 

4.8 bærch al netaktiver pr 31 december 2014 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

504 519,256 

11.613.806 

22.146.971 

493086.091 

11 Opgørelse af forrentrung 

Fdriedtiings14ft 

1 2 Virksomhedens/anentnrrrgupvuvent 6 
112 Opnaet forrentning 021052v 
11 4 Merforrentning 

9. AfviklIngeplan fordifferentertvirkttombedens favør (positiv difference mellem driftsmæssige Indtægter og indtaagtsranunel 

2014 2015 2016 
9 1 Årets opstaede cbfference 1/591 651 
9.2 Mdlerfidtg tarffnedsættelse 4.272.362 
9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet 2015 ogieller 2016 10315.20/ 
84 OpkrævnIng af drfference °p.s. 	014 6.600.000 3.719.289 

010. Afviklings plan for differencer I forbrugernes tavse (negativ difference mellem driftsmæssige indtægter og Indtawtstommo) 

2014 2015 2016 
16.1 Forventet mdtægtsramine 

102 Forventede drthameessige indtægter 

10 3 Planlagt alsrldet difference 

10.4 Overton drfferense (prrmo, 

113.5 Folrentrung til forbrugerne af overført drfference il halver) • 
10.6 Årets opstaede difference 

107 Årets afviklede difference* - 
10.8 Dffference til beregning af strafrente for 2 halver 

10.9 Forrentnmg 41 forbrugerne af difference (2 halver) - 
10 10 Samlet difference Ink/ fonenbing tll forbrugerne (ultimo,  - 
'Planen udformes således, at differencen opstået /2014 inklusiv forrentning til forbrugerne, er aNiklet inden udgangen af 2016. 

Fri 

pyt 

kr 

kr 

kr 

kr 

kWh 

kWh 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

7. Pensloneektiver 
7 1 PensionsakLer pr 1 lanuar 2014 

7 2 Arers afskrivninger pa panssonsaktiver 

73 F ensIonsaktiver pr 31 december 2014 

6.6 Leveret mængde 12004 efter korrektion for prakasændring 

k \, 

kr 

kr 

kr 

kr 

ælg ja eller nej i listen 

Vælg ja eller neji listen 

PIP,Pakersændanger  

6.1 Er der 12014 viola/tel ændring. regnskabsmæseige sko, eller regnskabsprincrucr3  

Hvis ja da ved/ægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændringen 

6.2 Pavetoer prakeuendringen opgørelsen af driflarnsessige Indtægter eller leveret mængde kWh,  
Hvis ja da tre/ydes pht 6.0 og elle, 00  

riffilE1.11111~- 
12.1 Reahseret energbesparelse 
122 Omkostninger fil årets realåerede energibespare Ise 

12.2.1 Heraf adrmnistrabonsoinkostninger 

12.2.2 Heraf conga omkostnmger 

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet 
Virksomheden kan tagne e Jentuell- bemærkninger her. 

14. Lødelseapålegning og revaiorerklatrIn_g skal medsendes reguienn_geregnekabet 

Indle,etningen el regulorin2treo.tokaltet 2014 rnyb.i9erc.,10i0t iro2 Energiblaynet 	ilitmonitiedens lede/3e sg 	 regnckabet .bigenmhedenn /rrfohorg reiem erklære, derved, at ,rkeumheden 
har redegjo8 for alle forhold nævnt I indtægtsi arn meb ekendtgarelsens § 29.01 regnskabe,  er uderbeidet i overensstemmelse med arsregnskabelovens princIpper og Sekretariatet for Enermtilsynets wiledning 41 
Indberetning af reguleringeregnskab 2014 
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