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Direkti 

'cob Moller 
administrer nde direktor 

Ledelsespategning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhorende redegorel-
se for 2014 (mwngdebaseret). 

Reguleringsregnskabet med tilhorende redegorelse for RAH Net 2 A/S, CVR nr. 27 46 43 27 for re-
guleringsaret 2014 er udarbejdet efter reglerne i bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 om ind-
twgtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere xndringer samt 
Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af marts 2015 (bekendtgorel-
sen). 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmaessig og de udovede regnskabsmmssige skein 
for forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uwndret i forhold til tidligere reguleringsar og er 
i ovrigt den samme som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne arsregnskab for 
regnskabsaret 2014, dog med visse undtagelser — der henvises til afsnittet om anvendt regnskabs-
praksis, hvor forskelle omtales. 

Det er min opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhorende redegorelse kan danne grundlag for 
Energitilsynets kontrol af de i 2014 oplcrwvede indteagter og opprelse af RAH Net 2 A/S' fremtidi-
ge reguleringspiis. 

Ringkobing, den 28. maj 2015 
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Den ughwngige revisors erklwringer 

Ti! Energitilsynet 

Vi har revideret det mwrigdebaserede reguleringsregnskab for RAH Net 2 A/S for reguleringsaret 
2014 ("reguleringsregnskabet"). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtgorelse 
nr. 335 af 15. april 2011 om indtaagtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder 
med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2014 
af marts 2015 (tilsammen benvnt "bekendtgorelsen"). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmssige indtnter pa DM( 16.783.468 og tilhorende drifts-
omkostninger pa DKK 6.048.827. 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet, der er i overensstemmelse med 
reglerne i bekendtgorelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser noclvendig for at udarbejde et reguleringsregnskab uden vsentlig 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 udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli-
gere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette lawyer, at vi overholder etiske krav samt planlgger 
og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden vx-
sentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplys-
ninger i reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhamger af revisors vurdering, her-
under vurdering af risici for vwsentlig 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-
kendtgorelsen. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaon-
dighedeme, 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 regnskabsmaassige skein er rimelige, samt en vurdering af den samlede presen-
tation af reguleringsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrkkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 

. jk 
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Henrik Ho st 

Den uafluengige revisors erklwringer 

Konldusion 

Det er vores opfattelse, at det mngdebaserede reguleringsregnskab for RAH Net 2 A/S for 2014 i 
alle vaesentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regleme i bekendtprelse nr. 335 
af 15. april 2011 em indtwgtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med se-
nere wndringer samt Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2014 af 
marts 2015 og at vxsentlige forhold, der kan pavirke selskabets reguleringspris, er medtaget i regu-
leringsregnskabet. 

Supplerende oplysning vedrorende anvendt regnskabspraksis my. 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmaerksomheden pa, at reguleringsregnskabet 
udarbejdes i overensstemmelse med en begrebsramme med saarligt formal. Reguleringsregnskabet 
kan were uegnet til andet formal og erldaeringen afgives derfor alene til brug for Energitilsynet. 

Skive, den 28. maj 2015 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesredegorelse 

Leveret mwngde 

Selskabet bar leverancer til solcelleanlwg med nettoafregning. De leverede mwngder, som er modreg-

net i aftaget overskudsproduktion pa ovrige tidspunkter, er tillagt de leverede fakturerede mwngder. 
Selskabet forbeholder sig derudover ret til at udarbejde en beregning over solcelleanlggenes egen-
forbrug af produktion, som ildke indgar i de opgjorte meengder, safremt disse pa et senere tidspunkt 
yule kunne indga i reguleringsregnskabet. 

Afvikling af differencer vedrorende Bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 § 29 stk. 1 

punkt 2 

Selskabet onsker at henfore difference i selskabets favor med DKK 3.300.000 til opkrwvning i 2015 

og resten i 2016. 

Opgorelse af carets forrentningsprocent, jf. bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 § 
29 stk. 1 punkt 3 

Pa baggrund af den forventede indtgtsramme for aret, som forelobig er beregnet til TDKK 16.234, 

kan arets reguleringsmssige overskud beregnes til TDICK 4.832 svarende til 3,855%, som er under 

den tilladte forrentningsprocent for 2014. Reguleringer i forhold til selskabets egne beregninger, som 

pavirker arets differencer, onskes opkraevet i det omfang, at det ikke giver en forrentning over den 
tilladte forrentning pa 4,084%. Forhojelser herudover skal anses for midlertidig tarifnedswttelse. 

Redegorelse for afvikling af differencer vedrorende energibesparelser 

I henhold til Energitilsynets udkast til afgorelse vedrorende energispareydelser af 28. april 2015 

fremgar det, at selskabet bar en difference i selskabets favor pa DICK 5.750.800 ved udgangen af 2013, 

Selskabet bar i reguleringsaret 2014 opkraevet DKK 1.867.800 heraf, som det fremgar af regulerings-

regnskabet. De resterende DKK 3.883.000 vii blive opkrwvet med DKK 2.063.160 i reguleringsaret 
2015 og DKK 1.819.840 i 2016. 
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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 indtwg-tsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirk-
somheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af marts 2015. 

Regnskabet, der udgor en delmwngde af RAH Net 2 A/S' samlede eksterne arsrapport, indeholder i 
henhold til bekendtgorelsen indtwgter, omkostninger og andre oplysninger vedreirende den bevil-
lingspligtige aktivitet. Regnskabet er ikke omfattet af arsregnskabsloven. 

Formalet med aflwggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige 
aktivitet, der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2014 opkrwvede indtaegter. 

Der indgar ikke sammenligningstal i regnskabet. 

Praecisering af regnskabspraksis for udvalgte ()milder 

Driftsmwssige indtwgter 

Driftsmwssige indtaegter indeholder indtaegter fra den bevillingsmwssige aktivitet. 
Herudover indeholder posten andre indtwgter, som virksomheden opnar ved driften af den bevil- 
lingspligtige aktivitet. 

Energispareaktivitet 

Faktisk opkra!vede indtwgter i forbindelse med energispareaktiviteter er opgjort til samme belob 
som omkostninger til opnaelse af de faktiske opnaende besparelser for aret. Den opgjorte indtwgt 
indgar ikke i de driftsmwssige indtwgter. 

Nettab 

Selskabets nettab er opgjort ud fra malinger. Omkostningerne ved nettab indgar i regnskabsposten 
driftsomkostninger og indeholder kob af el pa markedsvilkar og samt de hertil horende omkostnin-
ger vedrorende PSO og betaling til overliggende net. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inlduderer afskrivninger pa netaktiver. PSO-aktiver indgar ikke. 

Netaktiver 

Vwrdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgorelse 335 af 15. april 2011 om 
indtwgtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejled-
ning om indberetning af reguleringsregnskab af marts 2015. 
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4.4 Arets nymvesteringer 

4.5 Arets reinvesteringer 
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4.7 Arets afgang at netaktiver 

4,8 Viterdi af netaktver pr 31 december 2014 
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Hcsja de vedlaagges regulenngsregnskabet err redegorelse for tendtingen 
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else af fortentn 
11 I Furrentrungsloft 

3.455 11.2 VirksonMedens forrentrungsprocent 

4832 172 11 3 Opneet forrentning 

If. Afvlklingeplan for difference, r forbrugernes fever (negativ difference rnellem driftemasselge indtregter og indtavglerarnme) 

2014 2015 2016 
101 Forventel mdlitegtsramme 
10.2 Forventede drrftsmeassige indtaagfisc 

10.3 Planlagt afokkat drfference 

10 4 Overfed drfference fpnrno) 

10.5 Forrenbfing IA forbrugeme af overfed difference ti helvar) 

10 6 Arels opdsode deference 

507 Atom 	alcklede drfference.  

10.8 Deference tit beregnrng at strafiente for 2 halvar - 
10.9 ForrentnIng Id forbrugeme of difference (2 halvar) - 
10 10 Semi& drfference old forrentnIng Illforbrugerne (ultimo) - - - 
ireanen udforrnes saledes, at differencen opsteet i 2014, inklusiv (greenling til forbrugerne. or aviklet Men udgangen of 2016. 

11 4 Merforrentning 

RAH Net 2 A/S (Tidligere: Ringkething-Skjern Elnet A/S) 

CVR-nr.: 27464327 

Reguleringsregnskab 2014 

Sr Sekreferiefef for Energitilsynets vejledning heron 

hitgeeneroifilsvnetrikel'selebetieninarreoulerinosreanskaber, 

Kun ho/do leiter skal ue`hddes 

1.Indtaagter og viderefakturering 
1.1 Drritsmtessigerndtasgter r 2014 16.783.488 
1.2 Herat andre mdbtegter 

1.3 Er der 12014 sket et bortfald af andre md58gter7  Nej 
, 

Hcs ja da udfOiespkt 1 31 
1.31 Tilsvarenderndtaagter 12004 

1.4 ,, derefalcurenng If overliggende net- og systemansvar 31.260.550 

2 OmkostnInger 

2 1 D 	o 	 ; 2014 
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EMAIIIIMMItr  
2004 2014 

5.1 Fysisk netts& 4.083 038 2.471.354 
5.2 Nettabsomkoshung 1.440 565 2.427.847 
5.3 Gennemsnithg Orlin pi, for netrat 0.35 596 

4.Partsloneakthrsr 	.,A111111M11. 

7 1 Pensiumnku...er ,,r 1 Januar 2014 

7.2 diets at:Arc/super pa pensionsaldwer 

7.3 Parisionsakirmr pr. 31 december 2014 - 
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9. Afvddingsplan for drfferencer I vIrksombedens favor (poems,  difference mellern driftemteserge 1.1dt/et/ter og indtmsgteramme) 	 1111fr 
2014 20151 2016 

91 Arets opstaede drfference 7 310.867 I  
52 Mdlerbdig tardnedszettelse 0 l 

93 Beholdt difference earn onskes opkresret i 2015 ogieller 201u 7 310 867 

9.4 Opkrmming at sidewise opstaet 12014 3 300 000 4.010.867 

12 Enardtsparsydaise   
12.1 Realisteet energibespatelse 

122 Omkostrunger til arets reahserede energibesparelse 

12.2.1 Herd administrabonsurnkostninger 

12.22 Herat ravage omkostninger 

12.3 Indttegter opkraavet I forbindelse med arets energbespareisu 1.887.800 

13 Elernaorkninger (ii raguierimpragnskabst 
Virksomheden kan tilfeje e .antuelle bernwrkninger her. 

194. Ledeispospitegptdd eg ravisererklaning skal rnadsendes reguleringeregnekabet  
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her redeglort for site forhold in nil indtw201.kranrebeker1 'rry.ralserrs 8 20 	;08,4 	urarberdet I orerens4,emrnel.e med arsregnshabslokens princippet og Sekretadaket for Energasynats vapadning lit 
mdberetning at reguleringsregnskab 2014 
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