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Ledelsespategning 
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilharende redegorel-
se for behandling af over-/underdaekning for 2012. 

Reguleringsregnskabet med tflharende redegerelse for RAH Net 2 A/S, CVR nr. 27 46 43 27, for 
regulerings&ret 2012 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgorelse 335 af 15. 
april 2011 om indtsegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmsessig og de udovede regnskabsmsessige skan for 
forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er usendret i forhold til tidligere reguleringsar og er i 
0vrigt den samme som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne arsrapport for 
regnskabsaret 2012. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhorende redegerelse saledes kan danne 
grundlag for Energitflsynets kontrol af de i 2012 opkrsevede indtaegter og RAH Net 2 A/S' fremtidi-
ge reguleringspris. 

Ringkebing, den 31. maj 2013 

pwc 



Den uafhaengige revisors erklaering 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det maengdebaserede reguleringsregnskab for RAH Net 2 A/S, CVR nr. 27 46 43 27 
for reguleringsaret 2012 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne 
i bekendtg0relse nr. 335 af 15. april 2011 om indtsegtsrammer for netvirksomheder og transmissi-
onsvirksomheder med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af regu
leringsregnskab af april 2013 (bekendtg0relsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmasssige indtaegter pa DKK 15.384.969 og tilh0rende drifts-
omkostninger pa DKK 9.381.882. 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet, der er i overensstemmelse med 
reglerne i bekendtg0relsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser n0dvendig for at udarbejde reguleringsregnskabet 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 udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli-
gere 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 vae
sentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udf0relse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for bel0b og oplys-
ninger i reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, her-
under 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 be-
kendtg0relsen. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaen-
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 regnskabsmaessige skon er rimelige, samt en vurdering af den samlede presen
tation 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 erklaering 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at det maengdebaserede reguleringsregnskab for RAH Net 2 A/S for 2012 i 
alle vaesentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgorelse nr. 335 
af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med se-
nere aendringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 
2013 og at vassentlige forhold, der kan plvirke selskabets reguleringspris, er medtaget i regulerings
regnskabet. 

Supplerende oplysning 

Erklaeringen afgives alene til brug for Energitilsynet, og som folge heraf kan reguleringsregnskabet 
vaere uegnet til andet formal. 

Ringluabing, den 31. maj 2013 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Peter Eêg 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 18/06 2012 omkring sendring af lov om elforsyning § 32 anses tab pa debitorer fra 1/7 2012 
som en driftsomkostning. Selskabet har som felge heraf aendret princippet tilbage for hele 2012, sa 
tab pa debitorer er medtaget under driftsomkostninger. 

Leveret maengde 

I tillaeg til leveret faktureret maengde har selskabet leverancer til solcelleanlaeg med nettoafregning. 
De leverede maengder som er modregnet i aftaget overskudsproduktion pa ovrige tidspunkter er til-
lagt de leverede fakturerede maengder. Selskabet forbeholder sig derudover ret til at lave en beregning 
over solceller anlaeggenes egenforbrug af produktion, som ikke indgar i de opgjorte maengder, safremt 
disse pa et senere tidspunkt ville kunne indga i reguleringsregnskabet. 

Redegorelse for gebyrindtaegter 

Selskabet har fra 1. juli 2012 medtaget gebyrer i selskabet. Selskabet har ikke mulighed for at opg0-
re storrelsen af gebyrer for perioden 2009-2011. 
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Ledelsesredegorelse 

Afvikling af differencer vedrorende Bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 § 29 stk. 1 
punkt 2. 

Selskabet har opkraevet DKK 1,3 mio. mindre end den estimerede indtaegtsramme for 2012. Dette 
belob onsker selskabet at opkraeve via tarifforhojelser 2014. 

Basis 2010 - jf. udmelding fra Energitilsynet 

111.098.979 
120,65 

12.931.384 

Leveret maengde 
Pristai 
Basisindtaegtsramme 

2011 2012 

Pristai 126,42 130,00 
Leveret faktureret maegnde 111.930.905 108.862.019 

Pristalreguleret basisindtaegtsramme 13.651.281 11.820.028 
Effektiviseringskrav -826.040 -630.000 
/Endret regnskabspraksis tab pa debitoer -316.227 325.182 
Tidligere ars indregnet aendring i pris til nettab -690.454 -

Basisindtaegtsramme ultimo 11.818.560 11.515.210 
Godkendte nodvendige nyinvesteringer 3.905.734 3.840.418 
Benchmarking - kvalitet - -
/Endrede elpriser nettab 374.122 1.347.781 

16.098.416 16.703.409 
Driftsmaessige indtaegter 17.497.448 15.384.969 
Afvikling af tidligere ars differencer -1.399.032 -0 

Difference i selskabets favor (2012) 0 1.318.440 



Ledelsesredegorelse 

Opg0relse af arets forrentningsprocent, jf. bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 § 
29 stk. 1 punkt 3 

Selskabet har opgjort arets forrentningsprocent til 1,489%, jf. nedenfor, og der er saledes ikke tale 
om merforrentning i 2012. 

Forrentning 2012 

Netaktiver 129.134.827 
Tillaeg 2% 2.582.697 

Forrentningsgrundlag 131.717.524 

Arets indtasgtsramme 16.703.409 
Driftsomkostninger 9.381.882 
Afskrivninger 5.360.079 

Regulerimgsmaessig overskud 1.961.448 

Forrentningsprocent 1,489 

Tilladt forrentningsprocent 4,672 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for RAH Net 2 A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i be
kendtgorelse 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirk
somheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012. 

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

Formalet med aflaeggelse 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. 

Der indgar ikke sammenligningstal i regnskabet. 

Praecisering af regnskabspraksis for udvalgte omrader 

Driftsmaessige indtaegter 

Driftsmaessige indtaegter indeholder indtaegter fra den bevillingsmaessige aktivitet. 
Herudover indeholder posten andre indtaegter, som virksomheden opnar ved driften af den bevil
lingspligtige aktivitet. 

Energispareaktivitet 

Faktisk opkraevede indtaegter i forbindelse med energispareaktiviteter er opgjort til samme belob 
som omkostninger til opnaelse af de faktiske opnaende besparelser for aret. Den opgjorte indtaegt 
indgar ikke i de driftsmaessige indtaegter. 

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 inkluderer afskrivninger pa netaktiver og ovrige anlaegsaktiver. 
Herudover indeholder regnskabsposten restafskrivning vedrorende skrottede anlaeg. PSO-aktiver 
indgar ikke. 

Netaktiver 

Vaerdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgorelse 335 af 15. april 2011 om 
indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejled
ning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2013. 
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Reguleringsregnskab 2012 - msengdebaseret 

Saq Nr. 

Selskabets navn RAH Net 2 A/S 
CVR Nr. 27 46 43 27 

PNr. 

1. Indtaegter, omkostninger og leveret maengde 

1.1 DriftsmEessiqe indtaegter i 2012 15.384.969 kr. 

1.2 Heraf andre indtaeqter, som selskabet opnar ved driften af den bevillinqspliqtiqe aktivitet kr. 
1.3 Viderefakturerinq til overliqqende net- oq systemansvar 25.697.740 kr. 
1.4 Driftsomkostninger 9.381.882 kr. 

1.5 Faktureret leveret maenqde elektricitet i 2012 108.362.019 kWh 

Safremt faktureret leveret rriasngde el ikke stemmer overens med faktiske leveret masnqde el udfvldt JS punkt 1.6 

1.6 Faktisk leveret masnqde elektricitet i 2012 108.969.257 kWh 

1.7 Budqetteret leveret masnqde elektricitet i 2013 109.000.000 kWh 

2. Netaktiver 

2.1 Vasrdi af netaktiver pr. 1. ianuar2012 130.562.6661 kr. 
Arets afskrivninger 

2.2 Arets n0dvendiqe nyinvesterinqer 0 kr. 
2.3 Arets nyinvesterinqer 393.224 kr. 
2.4 Arets reinvesterinqer 3.539.016 kr. 
2.5 Arets afskrivninqer 5.360.079 kr. 

2.6 Vasrdi af netaktiver pr. 31 . december2012 129.134.827 

3. Pensionsforpligtelser 

3.1 Pensionsforpligteiser pr. 1. januar2012 0 
3.2 Arets afskrivninger pa pensionsforpligtelser 0 
3.3 Pensionsforpligtelser pr. 3 1 . december 2012 0 

4. Energispareaktivitet 

2010 2011 2012 
4.1 Selskabets palaqte enerqisparemal 2.964.000 2.850.000 2.739.000 kWtl 
4.2 Faktiske opnaede besparelse 2.964.000 2.850.000 20.053.900 kWh 
4.3 Omkostninqer knyttet til opfyldelse af arets enerqisparemal 1.325.456 1.297.167 1.274.710 kr. 
4.4 Omkostninqer knyttet til arets faktiske opnaede besparelse 1.325.456 1.297.167 8.893.310 kr 
4.5 Indtasqter opkrasvet i forbindelse med enerqispareforpliqtelsen 1.325.456 1.297.167 1.274.710 kr 

5. Nettab 

:De qra felter udtyldes automatisk 2004 2012 
5.1 Bereqnet nettab 4.093.038 3.397.247 
5.2 Gennemsnitliq arliq elpris 35,20 78.68 
5.3 Nettabsomkostninq (Bereqnet nettab x qennemsnitliq arliq elpris) 1 440 565 2 673.048 

kWh 

ere/kWh 

kr. 

15.4 0nsker selskabet en evt. forhojelse af indtsegtsrammen som f0lge af stigende omkostninger til nettab? J Vaslg ja eller nej i listen 

6 Andre driftsmaessige indtaegter 
Andre dnfismaesspge indtagter 

Medgaet omkostninger til andre 
drrftsmasssige mdtaegter 

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 



7. Afvikling af difference 

17.1 Arets difference 2012 1.318.440 Kr 

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 o r (posltiv difference mellem driftsmaessige indtaegter og indtaegtsramme) 

$ema2rk. al alle Indtastede bel0b skal vsere pos , ou de gra fetter fuden skravennq} udfvldes automatisk 2013 2014 
7.2.1 Arets opstaede difference 1.318.440 

7.2.2 Midlertidig tarifnedsasttelse 
7.2.3 Beholdt difference 1.318.440 

7.2.4 Afviklet difference 2011 

7.2.5 Afviklet difference 2012 1.318.440 

7 . 3 D i f f e r e n c e i f o r b r u g e m e s f a v o r (negativ difference mellem drrftsmasssige indtasgter og Indtasgtsramme) 

iBemastk, at alle Indtastede belab skal vasre pos . og degra feltei (uden skravenng) udfvldes automatisk ; 12 2013 2014 
7.3.1 Overf0rt difference (primo) (0) (0) (0) 
7.3.2 Strafrenter af overfort difference (1 . halvar) (O) (0) (0) 
7.3.3 Arets opstaede difference 

7.3.4 Arets afviklede difference* -
7.3.5 Samlet difference (medio) (0) (0) (0) 
•7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvar) 

7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) (0) (0) (0) 
' ) Sekretanatet bemaelkei atdbse helc-b alene skal vedicsic differencer npstaet 12012 ellei tidligere 

iBemagrkninqertil afsnit 7 3 

Stiafiemerne pa den overforte difference (pnmn) (puntt? 11) oq densamlede drffeience rmedio) (punkt 7 3 5)ei beiegnet ved brug af en ientesaf. ivaiende 
W Nationalhankens udlansiente pi 1 juli2012 pluc 7 procentpomt 12012 er strafientesatsen 0 6 ' 7 = 76 pet 12013 og 2014 ei anvendt admme rentesats 
'som 12012, eftersom de gseldende satser fm 2013 og 2014 endnu ikkeei kendt Strafienteine f2013og 2014 er derfor forelsbige 

8. 0vrige bemaerkninger 

|8 1 Selskabet kan anf0re eventuelle bemaerkninger i feltet nedenfor 
Der henvises til ledelsesberetning i Reguleringsregnskab for 2012 

9. 0vrige oplysninger 

•Indberetning at reguleringsregnskabet registieres farst hos Energitilsynet, nai selskabets revisor har pategnet regnskabet 

Folgende materiale fremsendes saerskilt 

s9.1 Gaslder alene for selskaber som 12004 ikke har medtaget samtlige tndtasgter og omkostninger, som vedvarer den bevillingspligtige aktivitet rt eks gebyr-

omkostningerog- indtaegter). Bedes indsende saerskilt: 

A) Dokumentation for at sadanne indtaegter 12004 blev indteegtsfert I andre virksomheder og derfor ikke indgik i virksomhedens opgorelse af indtaegtsram-

me pr. 1. januar 2005 

B) Opgerelse over de pagaeldende indtaegter i 2009-2011 

- Se mere herom i vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2012 

9 2 Ledelsespategning og revisorpategning 


