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Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørel
se for 2013 (mængdebaseret). 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for RAH  Net 2 A/S, CVR nr. 27 46 43 27 for re
guleringsåret 2013  er udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse nr.  335 af 15. april 2011 om ind-
tægtsrammer for  netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer  samt 
Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2014 (bekendtgørelsen). 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og  de udøvede regnskabsmæssige skøn 
for forsvarlige. 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 2013, dog med  visse undtagelser - der henvises til afsnittet om anvendt regnskabs
praksis, hvor forskelle omtales. 

Det er min opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse kan  danne grundlag for 
Energitilsynets kontrol af de i 2013 opkrævede indtægter og opgørelse af  RAH Net 2 A/S' fremtidi
ge reguleringspris. 

Ringkøbing,  den 28. maj 2014 

Direktion 
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Den uafhængige  revisors erklæringer 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det mængdebaserede  reguleringsregnskab for RAH Net 2 A/S, CVR nr. 27 46 43 27 

for reguleringsåret  2013 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne 

i bekendtgørelse  nr. 335 af 15. april 2011 om indt ægtsrammer  for netvirksomheder og transmissi-

onsvirksomheder med senere ændringer  samt Energitilsynets vejledning om indberetning af regu

leringsregnskab af april 2014 (bekendtgørelsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter  på  DKK 15.348.132 og tilhørende drifts

omkostninger på  DKK 6.584.065. 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for  af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med 

reglerne i bekendtgørelsen.  Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 

anser nødvendig  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 yderli

gere 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 væ 

sentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse  af revisionshandlinger for at opnå  revisionsbevis for beløb  og oplys

ninger i reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger  af revisors vurdering, her

under 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 udarbejdelse af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med be

kendtgørelsen. Formålet  hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæn 

dighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kon

trol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passen

de, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn  er rimelige, samt en vurdering af den samlede pr æsen

tation 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 2 A/S for 2013 i 

alle væsentlige  henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse  nr. 335 

af 15. april 2011 om indt ægtsrammer  for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med se

nere ændringer  samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 

 og at væsentlige forhold,  der kan påvirke  selskabets reguleringspris er medtaget i 

regnskabet. 

Supplerende oplysning om begr ænsning  i distribution 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på,  at reguleringsregnskabet er 

udarbejdet t i l brug for Energitilsynets kontrol af selskabets overholdelse af indt ægtsrammen.  Som 

følge  heraf kan reguleringsregnskabet være  uegnet t i l andet formål.  Vores erklæring  er alene udar

bejdet t i l brug for RAH Net 2 A/S og Energitilsynet og bør  ikke udleveres til eller anvendes af andre 

parter. 

Skive, den 28. maj 2014 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

statsautoriseret revisor 

pwc 
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Ledelsesredegørelse 

Leveret m ængde 

Selskabet har leverancer til solcelleanlæg  med nettoafregning. De leverede mængder,  som er modreg

net i aftaget overskudsproduktion på  øvrige  tidspunkter, er tillagt de leverede fakturerede mængder. 

Selskabet forbeholder sig derudover ret t i l at udarbejde en beregning over solcelleanlæggenes  

forbrug af produktion, som ikke indgår  i de opgjorte mængder, såfremt  disse på et  senere tidspunkt 

ville kunne indgå  i reguleringsregnskabet. 

Selskabet havde i 2004 ikke solcelleanlæg  med nettoafregning, og den leverede fakturerede mængde 

svarede således  til den leverede mængde  tilbage i 2004. 

Afvikling af differencer vedr ø rende Bekendtg øre lse  nr. 335 af 15. april 2011 § 29 stk. 1 
punkt 2. 

Selskabet har opkrævet DKK  6,5 mio. mindre end den estimerede indt ægtsramme  for 2013. Dette 
beløb ønsker  selskabet at opkræve  via tarifforhøjelser  i 2015. 

Beregning af differencer 

Basis 2012 -jf. udmelding fra Energitilsynet 

Leveret mængde 108.862.019 
Pristal 130,00 

 11.497.790 

2013 

Pristal 132,29 
Leveret faktureret mængde 107.445.180 

Pristalsreguleret basisindtægtsramme 
Effektiviseringskrav 

Basisindtægtsramme ultimo 
Godkendte nødvendige nyinvesteringer 

 - kvalitet 
Ændrede elpriser nettab 

Driftsmæssige indtægter 
Afvikling af tidligere års  differencer 

Difference i selskabets favør  (2013) 

11.548.048 
-760.000 

10.788.048 
3.750.903 

1.719.533 

15.348.132 
5.563.955 

16.258.484 

9.784.177 

6.474.307 
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Opg ørelse  af årets  forrentningsprocent, jf. bekendtg ø re lse  nr. 335 af 15. april 2011 § 

29 stk. 1 punkt 3 

Selskabet har opgjort årets  forrentningsprocent t i l 2,924%, jf. nedenfor, og der er således ikke  tale 
om merforrentning i 2013. 

Forrentning 2013 

Netaktiver 123.516.740 
Tillæg  2% 2.470.335 

 125.987.075 

Årets   16.258.484 
Driftsomkostninger 6.584.065 
Afskrivninger 5.991.061 

Reguleringsmæssigt overskud  3.683.358 

Forrentningsprocent 2,924 

Tilladt forrentningsprocent 4,478 

pwc 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for RAH Net 2 A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i be
kendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indt ægtsrammer for  netvirksomheder og transmissionsvirk-
somheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2014. 

Regnskabet, der udgør en delmængde af RAH Net 2 A/S'  samlede eksterne årsrapport,  indeholder i 
henhold til bekendtgørelsen indtægter,  omkostninger og andre oplysninger vedrørende den  

 aktivitet. Regnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven. 

Formålet med aflæggelse af  dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets  
aktivitet, der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2013 opkrævede indtægter. 

Der indgår ikke  sammenligningstal i regnskabet. 

Pr æc isering af  regnskabspraksis for udvalgte omr åder 

Driftsmæssige indtægter 

Driftsmæssige indtægter  indeholder indtægter fra den bevillingsmæssige aktivitet. 
Herudover indeholder posten andre indtægter, som  virksomheden opnår ved driften af den bevil
lingspligtige aktivitet. 

Energispareaktivitet 

Faktisk opkrævede indt ægter i  forbindelse med energispareaktiviteter er opgjort t i l samme beløb 
som omkostninger t i l opnåelse af de  faktiske opnående  besparelser for året. Den  opgjorte indtægt 
indgår ikke i de driftsmæssige indtægter. 

Nettab 

Selskabets nettab er opgjort ud fra målinger.  Omkostningerne ved nettab indgår i  regnskabsposten 
driftsomkostninger og indeholder køb af el på markedsvilkår og  samt de hertil hørende  omkostnin
ger vedrørende PSO og  betaling til overliggende net. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på  netaktiver og øvrige anlægsaktiver. 
Herudover indeholder regnskabsposten restafskrivning vedrørende  skrottede anlæg.  PSO-aktiver 
indgår ikke. 

Netaktiver 

Værdien af  netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om 
indt ægtsrammer for  netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejled
ning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2014. 

 
pwc 

    net 2  
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Reguleringsregnskab 2013 

Sag  

Virksomhedens navn RAH Net 2 A/S 

CVR Nr, 27464327 

P Nr. 

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde elektricitet 

   i 2013 15.348.132 kr. 

 Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår   ed driften af den  aktivitet kr. 

 Viderefakturering til everliqgende net-  systemansvar 28.529.640 kr. 

 Driftsomkostninger i 2013  kr. 

 Faktureret leveret mængde elektricitet i   107.445.180 kWh 

   leveret  el  stemmer overens med faktiske  mængde el. udfyldes punkt   

 Faktisk leveret mængde elektricitet i   108.088.903 kWh 

1.7 Budgetteret leveret mængde elektricitet i   108.000.000 kWh 

2. Netaktiver 

 Værdi af netaktiver      

Å rets afskrivninger  

2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer 

2.3 Årets nyinvesteringer 2.153.051 

2.4 Årets reinvesteringer 

2.5 Årets afskrivninger 5.991.061 

2.6 Værdi af netaktiver pr. 31 . december     

3. Pensionsforpligtelser 

3.1  pr.  januar  

3.2 Årets afskrivninqer på pensionsforpligtelser 

3.3 Pensionsforpligtelser pr.  december  

4. Energispareaktivitet 

2013 

4.1 Realiserede energibesparelse (kan være større eller mindre end det pålaqte   kWh 

4.2 Omkostninger til opfyldelse af årets energisparemål 1.867.800 kr 

4.4 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse kr. 

4.4.1 - Heraf administrationsomkostninger kr. 

4.4.2 - Heraf øvriqe omkostninger kr. 

4.5 Indtæqter opkr ævet i forbindelse   energibesparelse 1.867.800  

5. Nettab 

De   udfyldes automatisk 2004  

5.1 Beregnet nettab 4.093.038 1.681.082 

5.2  årlig elpris 35,20  

5.3 Nettabsomkostninq (Beregnet nettab x gennemsnitlig årlig elpris) 1 440 565 1.488.956 

 Ønsker virksomheden en   forhøjelse af indt ægtsrammen som følge af st igende omkostninger til nettab?  JA   eller  t listen 

6. Andre driftsmæssige indtægter 

Andre driftsmæssige indtægter 
Medgået    andre 

driftsmæssige   

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

 

 

2012 
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7. Afvikling af difference 

7.1 Årets difference 2013 

7.2 Difference i virksomhedens favør  (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og   

 at alle indlastede  skal være   ,  de         2014  

7.2.1 Årets opst åede difference {skal ikke udfyldes) 6  307 

7.2.2  tarifnedsættelse 

7.2.3 Beholdt difference 6.474.307 7.2.3 Beholdt difference 6.474.307 

7.2.4 Afviklinq af difference opstået  i 2013 6.474.307 

7.3 Difference i forbrugernes favør   difference mellem driftsmæssige indtægter og Indtægtsramme) 

 at alle   skal værn   , og  qrå   (uden  udfyldes automatisk    

7.3.1 Overf ørt difference (primo) 

7.3.2 Strafrenter af overf ørt difference (1. halvår) 

7.3.3 Årets opst åede difference 7.3.3 Årets opst åede difference 

7.3.4 Årets afviklede difference* 

7.3.5 Samlet difference (medio) 

7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvår) 

7.3.7 Samlet difference  strafrenter (ultimo) 

   at   alene skal   opstået    eller tidligere 

   afsnit 7 3 
Strafrenterne på     (primo) (punkt  2  og den samlede    7  5)   ved brug af en rentesats 

  Nationalbankens udlånstente pr  1  2013 plus 7      0,2 + 7  7,2   2014 og 20iG er anvendt  
rentesats      gældende   for  og  endnu   Strafrenterne   og 2015 er derfor  

8. Bemærkninger  til reguleringsregnskabet 

6 1 Virksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger  j feltet nedenfor 

9. Øvrige  oplysninger 
Vedhæftes indberetningen 

Sekretariatet beder  om  indbeiecte forhold vedr den leverede mængde  el   s åfremt opgørelsesmetoden  er forskellig  2012 således at sekretariatet kan   tilsvarende 
     er 2004.  §  29, stk  nr 6 og stk    335/2011 . 

   er  stand  at indsende data vedr den   mængde  el    den  leverede mængde  el)  2004. bedes virksomheden  et  

sk øn herfor   begrunde dette 

10. Ledelsespåtegning  samt revisorpåtegning  sendes særskilt  med reguleringsregnskabet 2013 
Indberetningen af reguleringsregnskabet 2013 registreres først hos Energitilsynet, nar virksomhedens  ledelse og revisor har   
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