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Ledelsespategning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tflharende redemise for
2012 (mgengdebaseret).
6

Reguleringsregnskabet medtilharenderedegerelse for RAH Net A/S, CVR nr. 25 80 96 61 for regulerings&ret 2012 er udarbejdet efter reglerne i bekendtgarelse nr. 35 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer
for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere amdringer samt EnergitOsynets vejledmng om mdberetning af reguleringsregnskab af april 2013 (bekendtgerelsen).
3

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmassig og de udevede regnskabsmsssige sken for forsvarhge. Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere reguleringsar og er i 0vrigt den
samme som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne arsregnskab for regnskabsaret
2012, dog med visse undtagelser - der henvises til afsnittet om anvendt regnskabspraksis, hvor forskelle
omtales.
Det er min opfattelse, at reguleringsregnskabet medtilhorenderedegerelse kan danne grundlag for Energitilsynets kontxol af de i 2012 opknevede indtaegter og opg relse af RAH Net A/S' fremtidige reguleringspris.
0

Ringkebing, den 31. maj 2013

Direktion
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Den uafhaengige revisors erklaeringer
Til Energitilsynet
Vi har revideret det maengdebaserede reguleringsregnskab for RAH Net A/S, CVR nr. 25 80 96 61 for reguleringsaret 2012 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder
med senere asndringer samt Energitilsynets vejledning om mdberetning af reguleringsregnskab af april
2013 (bekendtg0relsen).
Reguleringsregnskabet udviser driftsmaessige indtaegter pa DKK 62.133.479 og tilhorende driftsomkostninger pa DKK 27.249.435.
Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgorelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser n0dvendig for at udarbejde et reguleringsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har
udf0rt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge
dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udforer revisionen
for at opna hoj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation.
En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for beteb og oplysninger i
reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurdering
af risici for vaesentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med bekendtgorelsen. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmaessige skon er rimelige, samt
en vurdering af den samlede praesentation af reguleringsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
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Den uafhaengige revisors erklaeringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at det maengdebaserede reguleringsregnskab for RAH Net A/S for 2012 i alle va>
sentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgorelse nr. 335 af 15. april
2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere aendringer
samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2013 og at vaesentlige
forhold, der kan pavirke selskabets reguleringspris er medtaget i reguleringsregnskabet.
Supplerende oplysning vedrorende anvendt regnskabspraksis
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmserksomheden til side 7-8, der redegor for anvendt
regnskabspraksis. Erklaeringen afgives alene til brug for Energitilsynet og som folge heraf kan reguleringsregnskabet vaere uegnet til andet formal.

Ringhabing, den 31. maj 2013
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter Eeg Petersen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesredegorelse
Tab pa debitorer
Selskabet aendrede princip med hensyn til modregning af tab pa debitorer i 2011.1 henhold til Lov nr. 575 af
18. juni 2012 omkring aendring af lov om elforsyning § 32 anses tab pa debitorer fra 1. juli 2012 som en
driftsomkostning. Selskabet har som folge heraf aendret princippet tilbage for hele 2012, sa tab pa debitorer
er medtaget under driftsomkostninger.
Arets investeringer i netaktiver
Arets investeringer i netaktiver udgor i alt TDKK 56.164 (ekskl. arbejder for tredjemand og PSO-aktiver vaerdien af netaktiver 1. januar 2012 og 31. december 2012 er reguleret med henholdsvis TDKK -27.168 og
TDKK -26.403 svarende til vaerdien af selskabets afholdte omkostninger til nettilslutning af vindmoller). I
forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabet for 2012 er der foretaget en skonsmaessig opdeling af
arets investeringer i henholdsvis reinvesteringer, nyinvesteringer og nodvendige nyinvesteringer.
RAH Net A/S forbeholder sig ret til at ansoge om forhojelse af reguleringsprisen efter reglerne om nodvendige nyinvesteringer, safremt det ved en naermere gennemgang af arets investeringer vurderes, at der vil
vaere grundlag herfor.
Leveret faktureret maengde
Den leverede maengde i 2012 indeholder maengder, som kan antages at vaere egenproducenters produktion,
som ikke leveres ind pa RAH Net A/S' net. Egenproducenternes maengder er medtaget i den totale maengde,
idet egenproducenterne er pa nettoafregning, og bidrager saledes til RAH Net A/S' indtaegter i form af betaling af nettarif og radighedsbetaling.
Opgorelsesmetoden er den samme metode, som er anvendt i perioden 2004-2011.
Leveret maengde
I tilleeg til ovenstaende har selskabet leverancer til solcelleanlaeg med nettoafregning. De leverede maengder,
som er modregnet i aftaget overskudsproduktion pa ovrige tidspunkter, er tillagt de leverede fakturerede
maengder. Selskabet forbeholder sig derudover ret til at udarbejde en beregning over solcelleanlaeggenes
egenforbmg af produktion, som ikke indgar i de opgjorte maengder, safremt disse pa et senere tidspunkt
ville kunne indga i reguleringsregnskabet.
Indsendte dispensationsansogninger, der ikke er behandlet af Energitilsynet p.t.
Indsendte ansogninger om forhojelse af indtaegtsrammen 2005-2011, jf. reglerne om nodvendige nyinvesteringer for tidligere ar, der ikke er faerdigbehandlet af Energitilsynet.
Selskabet vil snarest indsende ans0gning om forhojelse af indtaegtsrammen, jf. reglerne om nodvendige
nyinvesteringer vedrorende investeringer i 2012.
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Ledelsesredegorelse
Redegorelse vedrorende afvikling af differencer i henhold til bekendtgorelse nr. 335 af 20.
april 2011, § 29, stk. 1, punkt 2
Reguleringsregnskabet udviser ifolge forelobige beregninger en difference i selskabets favor pa TDKK 2.271.
Det skal bemeerkes, at der er tale om en forelobig opgorelse, idet der er indsendt anmodning om forhojelse
af indtaegtsrammen grundet nodvendige nyinvesteringer i reguleringsarene 2005-2012, som ikke er faerdigbehandlet og godkendt pa nuvaerende tidspunkt.
Selskabet har som naevnt indsendt ansogning om godkendelse af nodvendige nyinvesteringer, som ved godkendelse vil betyde en forhojelse af indtaegtsrammen for reguleringsarene 2004-2011. Der er endvidere endnu ikke indsendt ansogning om godkendelse af nodvendige nyinvesteringer for reguleringsaret 2012.
Selskabet vil afvente behandlingen af de ikke behandlede ansogninger, for der tages stilling til afvikling af
eventuel difference. Den opgjorte difference pa TDKK 2.271 vil selskabet opkraeve i 2014. Nar de ikke behandlede ansogninger er godkendt, forventes en yderligere difference i selskabets favor opkraevet, dog under
hensyntagen til, at der ikke fremkommer merforrentning.
Opgorelse af difference
Basis 2010 - jf. udmelding fra Energitilsynet
Leveret maengde
Pristal
Basisindtaegtsramme

457.214.000
120,65
63.234.040
2011

Pristal
Leveret faktureret maengde

126,42
446.013.000

130,00
450.051.704

64.634.945
-1.462.927
-245.050
-606.440

64.665.641
-1.293.546
251.989

62.320.528
??
-343.529
1.522.300

63.624.084
??
-20.603
2.278.059

Driftsmasssige indtaegter
Afvikling af tidligere ars differencer

63.499.299
63.808.684
1.167.354

65.881.540
62.133.479
1.476.739

Difference i selskabets favor (2012)

-1.476.739

2.271.322

Pristalreguleret basisindtaegtsramme
Effektiviseringskrav
/Endret regnskabspraksis tab pa debitorer
Tidligere ars indregnet aendring i pris til nettab
Basisindtaegtsramme ultimo
Godkendte nodvendige nyinvesteringer (afventer Energitilsynet)
Benchmarking - kvalitet
/Endrede elpriser nettab
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Ledelsesredegorelse
Redegorelse vedrorende forrentning i henhold til bekendtgorelse nr. 335 af 20. april 2011,
§ 29, stk. 1, punkt 3
Pa baggrund af den forventede indtaegtsramme for aret, som forelobig er beregnet til TDKK 65.882, kan
arets reguleringsmaessige overskud beregnes til TDKK 18.558, og forrentningen i 2012 kan beregnes til
3,678% af forrentningsgrundlaget. Der henvises til opgorelse nedenfor. Da Energitilsynet har udmeldt en
tilladt forrentning pa 4,672%, foreligger der saledes ikke "merforrentning". Selskabet forbeholder sig herudover ret til at opkraeve effekten af godkendte forhojelser, jf. de indsendte ansogninger, dog maksimalt et belob, som giver en forrentning svarende til den tilladte forrentning pa 4,672%. Forhojelser herudover skal
anses for midlertidig tarifhedsaettelse
Forrentning 2012
Netaktiver
Tillaeg 2%

494.739.094
9.894.782

Forrentningsgrundlag

504.633.876

Arets indtasgtsramme
Driftsomkostninger
Afskrivninger

65.881.540
27.249.435
20.073.693

Reguleringsmeessigt overskud

18.558.412

Forrentningsprocent

3,678

Tilladt forrentningsprocent

4,672

Redegorelse for gebyrindtaegter
Selskabet har i 2004 og fremadrettet medtaget samtlige indtaegter og omkostninger vedrorende den bevillingspligtige aktivitet i reguleringsregnskabeme. Der har saledes ikke i perioden vaeret udeholdt gebyrindtaegter mv. af reguleringsregnskabet.
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Reguleringsregnskabet med tilhorende redegorelse for RAH Net A/S, CVR nr. 25 80 96 61 for reguleringsaret 2012 er udarbejdet efter reglerne i bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer
for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2013 (bekendtgorelsen).
Regnskabet, der udgor en delmaengde af RAH Net A/S' eksterne arsregnskab, indeholder i henhold til bekendtgorelsen indtasgter, omkostninger og andre oplysninger vedrarende den bevillingspligtige aktivitet.
Formalet med aflasggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige aktivitet,
der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2012 opkraevede indtaegter og opgorelse af RAH
Net A/S' fremtidige reguleringspris for netvirksomheden.
Reguleringsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i selskabets arsregnskab og i overensstemmelse
med bekendtgorelsen. Regnskabspraksis ifolge bekendtgorelsen afviger pa visse omrader fra den regnskabspraksis selskabet anvender i arsregnskabet.
Reguleringsregnskabet er ikke omfattet af arsregnskabsloven.
Der indgar ikke sammenligningstal i regnskabet.

Praecisering af regnskabspraksis for udvalgte omrader
Driftsmaessige indtaegter
Driftsmaessige indtaegter indeholder indtaegter fra den bevillingspligtige aktivitet herunder provenue fra
RAH Net A/S' egne nettariffer, abonnementsindtaegter og modtagne tilslutningsafgifter fra distributionsvirksomheden. Tilslutningsafgifter passiveres og indtaegtsfores over 40 ar svarende til afskrivningsperioden for de anlaeg, som tilslutningsafgifterne vedrorer.
Herudover indeholder posten andre indtaegter, som selskabet opnar ved driften af den bevillingspligtige
aktivitet.
Driftsmaessige indtaegter er korrigeret for indtaegter vedrorende energispareaktivitet.
Nettab
Selskabets nettab er estimeret ud fra malinger af den transporterede elektricitet. Omkostningerne ved
nettab indgar i regnskabsposten driftsomkostninger.
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Regnskabspraksis
Afskrivninger
Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger pa netaktiver og ovrige anlaegsaktiver. Afskrivning pa arbejder for tredjemand og PSO-aktiver indgar ikke.
Netaktiver
Vserdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgorelsen. Arbejder for tredjemand og
PSO-aktiver indgar ikke.
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Reguleringsregnskab 2012 - maengdebaseret
Saq Nr.
Selskabets navn
CVR Nr.

RAH Net A/S

PNr.

1. indtaegter, omkostninger og leveret maengde
1.1 Driftsmeessige indtaegter i 2012

62.133.479 kr

1.2 Heraf andre indtseqter, som selskabet opnar ved driften af den bevillinqspliqtiqe aktivitet

kr
83.329.770 kr
27.249.435 * r

1.3 Viderefakturering til overliggende net- og system ansvar
1.4 Driftsomkostninqer
1.5 Faktureret leveret maanqde elektricitet i 2012

450.051.704 kWh

.Safremt faktureret leveret maanqde el ikke siemmeroverens med faktiske leveret maenqde el udfyldes punk! 1 6
1.6 Faktisk leveret msenqde elektricitet i 2012

450.703.483 RWh
442.000.000 kWb

1.7 Budqetteret leveret msenqde elektricitet i 2013

2. Netaktiver
2.1 Vaerdi af netaktiver pr. 1. januar 2012

458.649.18llkr

.Arets afskrivninqer
2.2 Arets nodvendige nyinvesteringer
2.3 Arets nyinvesteringer

25.008.315 kr.
3 115.529 kr.
28.039.762 kr.

2.4 Arets reinvesterinqer
2.5 Arets afskrivninqer

20.073.693 kr
494.739.094

2.6 Vaerdi af netaktiver pr. 31. december 2012

3 . Pensionsforpligtelser
3.1 Pensionsforpliqtelser pr. 1. januar 2012

0 kr

3.2 Arets afskrivninqer pa pensionsforpliqtelser

0 kr

3.3 Pensionsforpliqtelser pr. 31. december 2012

0 kr.

4. Energispareaktivitet
2010

2011
9.095.000

2012

4.1 Selskabets palaqte enerqisparemal

8.957.000

4.2 Faktiske opnaede besparelse
4.3 Omkostninqer knyttettil opfyldelse af arets enerqisparemal

8.957.000
4.909.241

9.095.000
4.193.796

4.244.098 kr

4,4 Omkostninqer knyttet til arets faktiske opnaede besparelse
4.5 Indtasqteropkraevet i forbindelse med enerqispareforpliqtelsen

4.909.241

4.193.796

29.789.618 k,

4.909.241

4.193.796

4,244.098 kr

9.178.000 kWh
67.236.000 kWh

5. Nettab
,De qis ferter > dfylje^ auiomatisk

2004

1:2

5.1 Beregnet nettab
5.2 Gennemsnitliq arliq elpris

14.698.000

5.3 Nettabsomkostninq fBereqnet nettab x gennemsnitliq arliq elpris)

0 180 509

42.05

10.624.221 kWh
70,16 ere/KWh
7 454 390 kr
g ja eller nej i listen

j 5,4 0nsker selskabet en evt. forhojelse af indtagqtsrammen som folqe af stigende omkostninqer til nettab?

Mudgaet oinkostnmg'jr til andit

Andre dnftsmaissige wdtasqter
2004

0

0

2005

0

0

2006

0

0

2007

0

0

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2011

0

0

2012

0

0
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7. Afvikling af difference
|7.1 Arets difference 2012

2,271.322 [k.

7.2 D i f f e r e n c e i s e l s k a b e t s f a v a r (positiv difference mellem driftsmaessige indtaegter og incttaegtsramme)
Btsmuji k, at allp indias'tede bel0l> ska! "=eR. pa-, uq de qra ;'etier /uden .Kiavennqj udfyide. auiomatlsk
7.2.1 Arets opstaede difference
7.2.2 Midlertidiq tarifnedsaettelse
7.2.3 Beholdt difference

2014

WIS

2 271 322
2.271.322

7.2.4 Afviklet difference 2011
7.2.5 Afviklet difference 2012

I

2.271.322

7.3 D i f f e r e n c e i f o r b r u g e r n e s f a v o r (negativ difference mellem driftsmaessige indtaegter cg Indtaegtsramme)
Bemasrki a; alle indtasstede b l ^ u skal yasre pos oq de qra felte; (uden skravenng) edfyldei auiumatisk
7.3.1 Overfort difference (primo)
7.3.2 Strafrenter af overfurt difference (1. halvar}
a

7.3.3 Arets opstaede difference
7.3.4 Arets afviklede difference*
7.3.5 Samlet difference (medio)
7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvar)
7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo)

2012
1.476.739
56116

2014

2013

1.532.855
(56116)

0

0
0

P
0

0

0

0
0

0
0

Sfelretanatei bem^erker. at disse bt lah alene >kel \<-<dr<.'.ra drt7eferi'~.er upsta^i - 2 0 1 2 allet tidligere

• Bttmairkiiniqar Jl - i"srirt 7 3
i,

.SLrsTrsi-itenfi
den o-.-eifortts d i f f e r e n t , (pnnio'i ir'.Mt'. ' M i ) -g ; : e i i s a m l e d e erf faience (medioj (punkt 7 3 S ) « r bereqi Li vdd bfug <il e n r e m e - . ^ . a r e , i
•ttlNationaibanhensiwJlar.--reriie pt 1 lull 2 0 1 2 plus 7 p n r e n i p M n i 1 2 0 i 2 trr slrafftr,it==ai;=en 0,6 + 7 = 7.C pet I 2 0 l 3 o g ?014 ei anvendt s a m m e rentt-sats
"Mm I201C eflefsom d e g i w l d e n d e saiser for 2 0 1 ^ o g 2014 endnu ikk& er k e n d ' Strair-^riteme 1201" o g 201-3 e r d a r f o n i r t l o b i g e

8, 0vrige bemaerkninger
8 1 Selskabet kan antei e eventuelle bemaBikningcr i feltet nedenfoi
Der henvises til ledelsesberetning i Reguleringsregnskab for 2012

9. 0vrige oplysninger
Indbei eining af regulenngsreqnskabet regtstreres forst hos Energitilsynet nar selskabets revisor har pategnet regnskabet

Folqende materiale fremsendes saerskilt:
9 1 Gaslder alene for selskaber som 12004 ikke har medtaget samtlige indtasgter og omkostninger. som vedvoier den bevillingspligtige aktivitet (f eks gebyromkostninger og- indtaegter) Bedes mdsende saerskilt:
A) Dokumentation for at sadanne indtasgter 12004 blev indtasgtsfort i andre virksomheder og derfor ikke mdgik i virksomhedens opgorelse af indtaegtsramme pr 1 januar 2005
B) Opgorelse over de pagasldende indtasgter 12009-2011
- Se mere heroin i vejlednmg til mdberetning af reguleringsregnskab 2012
9 2 Ledelsespategning og revisorpategning
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