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Velkommen som læser til Årsberetning 2019

Velkommen til dig som læser af RAHs  
Årsberetning 2019 

Alle i RAH er stolte over den tillid, vi møder fra alle 
andelshavere, der har lagt opgaveløsningen på en lang 
række opgaver inden for elforsyning, elhandel og fi-
berinfrastruktur hos RAH, og vi er stolte af de resultater, 
som du kan læse mere om i denne årsberetning.

Vi er overbeviste om, at andelstanken lever og stadig 
har stor relevans. Mange af de opgaver, som sam-
fundet står over for, løses bedre i fællesskab end i 
små individuelle løsninger. Deleøkonomi er et af de 
nye ord, der fint beskriver det, som fællesskabet i et 
andelsselskab kan.

Et andelsselskab er kombinationen af et fællesskab 
og en opgave at være fælles om. Er opgaven lige-
gyldig eller løses den utilfredsstillende og til alt for 
høj en pris, forsvinder relevansen af den fælles op-
gaveløsning og dermed af andelsselskabet. Derfor 
er værdiskabelsen i et andelsselskab helt central. 
RAHs bestyrelse har lavet en politik for den værdi-
skabelse der sker – og skal ske – i RAH. Værdiskabel-
sen i RAH kan handle om forsyningssikkerhed, om 
gode priser til kunder og andelshavere, om at kunne 
skabe gode værditilbud for kunderne gennem de 
sektorsamarbejder RAH er en del af, om bidrag til 
den fælles samfundsdagsorden, som f.eks. den grøn-
ne omstilling, men ikke mindst at bidrage til det 
område, vi er en del af – og kommer af.

Oplevelsen af hvad der umiddelbart kan forventes, 
og hvad der er særlig god opgaveløsning, ændrer 
sig over tid: For 100 år siden var det »at have fået 
indlagt elektrisk strøm« noget særligt – nu er høj 
forsyningssikkerhed en selvfølge. Nu tager vi det for 
givet, at der er strøm i kontakten hele tiden – og det 
er der også. I hvert fald i 99,997% af tiden... 

For ikke så mange år siden var det noget særligt at 
have internetadgang derhjemme. I dag streamer vi 
de film vi vil se, når vi vil se dem og taler ikke meget 
i den gamle fastnettelefon, men facetimer og deler 
billeder via mobiltelefoner og tablets. Og børn og 
unge spørger ikke, om der er internetforbindelse, 
men blot hvad koden er. 

Sådan ændrer krav og forventninger sig, og så må 
RAH følge med for at bevare sin relevans – og det 
gør vi gerne. Vi tilpasser RAHs værdiskabelse for vo-
res andelshavere til tidens krav. Du kan læse mere 
om RAHs politik for værdiskabelse på www.rah.dk.

RAH Net A/S er en af kerneopgaverne for RAH: at 
kunne distribuere strøm til områdets kunder og 
andelshavere og være en neutral aktør, så du kan 
vælge den elhandler, du finder bedst for dig på lige 
og ikke-diskriminerende vilkår. Det kræver et vel-
vedligeholdt og veludbygget elnet – og det har vi. 
I 2018, 2019 og også for 2020 har vi sænket tarif-
ferne. Det kan vi, fordi vi har en effektiv drift af vo-
res elnet. Synergierne fra fusionen med MES Net i 
Brande bærer stadig frugt, og i 2019 har energimyn-
dighederne vurderet, at RAH Net er et af de mest 
effektivt drevne net i Danmark. Og endda med fal-
dene tariffer – det kalder vi værdiskabelse til an-
delshaverne.

I RAH Fiberbredbånd udruller vi fortsat og oplever 
stor efterspørgsel på lynhurtigt fiberbredbånd, som 
understøtter den måde, vi lever på nu, hvor vi altid 
»er på« og kan tilgå opgaver og dokumenter fra ar-
bejdslivet også hjemmefra. Det er vigtigt for RAH at 
kunne bidrage til denne udvikling og de muligheder, 
som det giver gennem godt og nært sektorsamar-
bejde med selskaber, som er meget dygtige på 
dette felt, og som også forstår og hylder fællesskabet 
og andelstanken.
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Velkommen som læser til Årsberetning 2019

I slutningen af 2019 er Thy-Mors Energi kommet med 
som medejer af RAH Fiberbredbånd A/S, og vi ser 
frem til et godt og værdiskabende samarbejde til 
glæde for RAHs andelshavere.

Den grønne omstilling er i fuld gang, og vi ser man-
ge steder tydelige beviser herpå. Vindmølleparker 
og solcelleanlæg i stor skala skyder op mange steder. 
Det udfordrer elnettet, som skal kunne mere, men 
RAH har som et vind rigt område opbygget mange 
og stærke kompetencer inden for dette felt – kom-
petencer, der også er efterspurgt langt fra vores eget 
område.

Men kravene til den grønne omstilling og den ha-
stighed, som den fortsatte grønne omstilling skal 
komme i, stiger, og meget mere af den energi vi 
forbruger i fremtiden, vil være baseret på el. Flere 
og flere kører nu i elbil, og den tendens lader til at 
forsætte, og antallet af elbiler stiger markant. Det 
stiller også krav til både elnettets kapacitet og til 
vores evne til at bruge både elnettet og den strøm, 
der leveres på en smart og intelligent måde. Det er 
en enorm opgave – men en opgave som RAH gerne 
tager sin bid af. Vi deltager derfor også nu i opstil-
lingen af ladeinfrastruktur til elbiler. Dette skal både 
være til gavn for vores andelshavere, der bor i om-
rådet, men også for turister og pendlere, der er i 
vores område.

I 2019 har vi også i samarbejde med Thy-Mors Ener-
gi og Vestforsyning styrket samarbejdet omkring 
vedvarende energi og ser, at vi fint i fællesskab kan 
bakke op om – endda investere i – den fortsatte ud-
bygning af vedvarende energi i Nordvestjylland.

Elhandel er en tillidssag, og vi er taknemmelige for, 
at så mange af vores andelshavere bruger eget sel-
skab, nemlig goenergi, som RAH er stifter af, og som 
andre sektorselskaber har fusioneret sig ind i for at 
opnå det gode værditilbud og den gode og nærvæ-
rende kundeservice. Om du ringer eller mailer til os 
eller du vælger at møde op i vore kundeservicecen-
tre, er det afgørende for os, at du møder en imøde-
kommende og nærværende service og i øjenhøjde 

får svar eller hjælp til det, som du ønsker hjælp til 
eller svar på. Og vi er stolte af den ros og venlige 
feedback, som vi får fra vores kunder.

Det er afgørende vigtigt for os, at vores kunder ser 
og mærker det værdigrundlag, der er bærende for 
RAH, og vi har derfor valgt de to værdiord: ORDENT-
LIG og ANSVARSFULD. Ordentligheden skal kunne 
mærkes på den måde vi driver forretning på og i 
måden, som vi tilgår og kommunikerer med vores 
kunder og andelshavere på.

Ansvarsfuld skal gerne være ord, som vores andels-
havere sætter på os i forbindelse med den måde 
opgaver bliver løst på, og i den måde vi forsøger at 
bakke op om vores område. 

Og dét vi siger vi vil gøre, og det som vi siger, vi vil 
stå for, skal vi stå på mål for og naturligvis også kun-
ne vise, at vi gør! Derfor er RAHs bestyrelsesmedlem-
mer aktive i at sikre, at RAH altid overholder de an-
befalinger til god selskabsledelse, som sektoren har 
udarbejdet. Du kan i årsberetningen for 2019 læse 
mere om RAHs afrapportering på disse anbefalinger.

Vi håber på, at ovenstående samt alt det du kan læse 
om RAH i denne årsberetning bekræfter relevansen 
af RAH som selskab og som andelsselskab – med dig 
som andelshaver og medejer.

God læselyst!

Jørgen Poulsgaard Jacob Møller
Bestyrelsesformand Administrerende direktør
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RAH a.m.b.a.
(Moderselskab)
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RAH Service A/Sgoenergi a|s

Nørhede-Hjortmose
Besøgscenter ApS

Aktuel koncernoversigt



7

Aktuel koncernoversigt

RAH a.m.b.a.
er moderselskab for koncernen. Koncernen har en 
bestyrelse på 6 personer, der vælges på generalfor-
samlingen. Generalforsamlingen, som består af sel-
skabets andelshavere, er selskabets højeste myndig-
hed.

RAH Holding A/S
har til formål at fungere som holdingselskab, herun-
der gennem sine dattervirksomheder at drive elfor-
syningsvirksomhed, samt handel, anlægsarbejder, 
projektering, rådgivning, service, administration og 
udlejning af ejendom. Selskabet er 100% ejet af RAH 
a.m.b.a.

RAH Net A/S
har til formål at drive netvirksomhed til bevilling 
efter elforsyningsloven. Pr. 01.01.2017 er selskabet 
fusioneret med MES Net A/S. Selskabet ejes af RAH 
Holding A/S (68%) og MES AMBA (32%).

RAH Service A/S
har til formål at udbygge og vedligeholde RAH Net 
A/S’s ledningsnet, administration, kundeafregning 
for koncernen, drift af ejendom og udfører opgaver 
for eksterne kunder. Selskabet er 100% ejet af RAH 
Holding A/S.

goenergi a|s
har til formål at drive handel med energi. Pr. 01. 
07.2018 blev ejerkredsen i selskabet udvidet til også 
at omfatte Thy-Mors Energi, samtidig skiftede sel-
skabet navn fra RAH Elhandel A/S til goenergi a|s. 
Selskabet ejes af RAH Holding A/S (40%), MES AMBA 
(20%) og Thy-Mors Energi Handel A/S (40%).

N H Vind 16 ApS
har til formål at producere vedvarende energi og 
sælge denne. I 2019 blev ejerkredsen udvidet til også 
at omfatte Vestforsyning samt Thy-Mors Energi.  
Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), Vestfor-
syning Erhverv (33,33%) og Thy-Mors Energi Produk-
tion (33,33%).

Scanenergi Holding A/S
har til formål at drive elhandel, porteføljeforvaltning, 
energioptimering og handel med energibesparelser. 
Hertil balanceansvar. Selskabet ejes af 17 danske 
selskaber. RAH a.m.b.a.’s ejerandel udgør 21,51%.

Vestjyske Net 60 kV A/S
er et transmissionsselskab, der ejer og driver 60 kV 
efter bevilling. RAH Net A/S har en ejerandel i sel-
skabet på 23,40%.

RGT Holding A/S
har til formål at drive installationsvirksomhed og 
salg. Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), 
GEV A/S (33,33%) og Thy-Mors Energi A/S (33,33%).

VISUE A/S
har til formål at drive et SCADA/DMS system, som er 
et netovervågnings- og fjernstyringssystem. Selska-
bet er ejet af 11 selskaber. RAH Service A/S har en 
ejerandel i selskabet på 6,10%.

Nørhede – Hjortmose Besøgscenter ApS
har til formål at eje og drive teknik- og servicebyg-
ning for Nørhede – Hjortmose Vindmøllepark samt 
det tilknyttede besøgscenter. RAH Service A/S har 
en ejerandel i selskabet på 56%.

RAH Fiberbredbånd A/S
har til formål at opbygge og levere fiberinfrastruktur 
og indholdstjenester og dermed forbundne aktivi-
teter. Selskabet ejes af RAH Holding A/S (45%), Eniig 
Fiber A/S (45%) og Fiber Backbone A/S (10%).

Yderligere information omkring RAH kan også findes 
på hjemmesiden rah.dk
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Aktuel organisation og personale pr. 27/5 2020
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RAH Net A/S – Forsyningsområde

RAHs forsyningsområde, dækker som følge af fusionen af RAH Net og MES Net tilbage i 2017, et areal på 
2.350 km².
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RAHs netområde dækker ca. 51.900 kunder, der kan inddeles i følgende 
kategorier:

RAH Net A/S – Forsyningsområde

Antal installationer 
(stk.) 

Boliger 41.308

Landbrug og gartneri 4.943

Fremstillingsvirksomhed 793

Byggeri, anlæg, handel og service 2.223

Offentlige institutioner m.m. 2.056

Gadebelysning 528

Total 51.851

EXT_CM 2018.04.16 1:320000

0 10km

Kablerne er ikke målsikre, men kun
anført til orientering. En nøjagtig placering
kræver derfor påvisning

Private stikledninger er kun anført
til orientering, og er
udenfor RAHs ansvarsområde

Gyldig en måned fra d.d

N

A4

Privat Stikledning

0,4kV Kabel

0,4kV Kabel ej idrift
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0,4kV Luftledning
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10kV kabel ej idrift

10kV Pro. Kabel

10kV luftledning

60kV Kabel

60kV Pro. Kabel

Forsyningsgrænse

Lyslederrør
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Drift og anlæg af nettet

Statistik over RAHs lavspændingsnet og højspændingsnet i perioden 2015 – 2019:

RAH Net A/S – Fakta om nettet

Højspændingskabel

Lavspændingskabel

• MES Net er indregnet fra og med 2017

• MES Net er indregnet fra og med 2017
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Udvikling i nettets fordeling på luftledning og kabel i jord

RAH Net A/S – Fakta om nettet

Af de forestående grafer ses det, at der fortsat afvikles luftledninger til fordel for kabler i jord. Denne udvik-
ling er også gældende for det tidligere MES Net. Af graferne fremgår et markant spring i 2017, dette skyldes 
at MES Net først er indregnet fra og med 2017 hvor RAH Net og MES Net fusionerer.

Ved udgangen af 2019 er der på højspændingssiden 66 km luftledning og 2.324 km kabel, og på lavspæn-
dingssiden er der 1 km luftledning og 3.036 km kabel.

Antallet af transformerstationer i 2019 i RAH Nets område er 2.382 stk. stationer.

Udvikling i højspænding

Udvikling i lavspænding

• MES Net er indregnet fra og med 2017

• MES Net er indregnet fra og med 2017
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Afbrudshyppighed og varighed
I RAH arbejder vi hele tiden på at optimere forsyningsnettet. Vi foretager løbende vedligeholdelse og for-
bedringer, for at sikre og forbedre kvaliteten og sikkerheden i elforsyningen, til gavn for alle vore kunder. 
Denne proces målrettes løbende, således vore kunder får den bedste oplevelse af det at være kunde i RAH.

RAH Net A/S – Fakta om nettet

Antal afbrud pr. kunde pr. år

Afbrudsminutter pr. kunde pr. år
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• MES Net er indregnet fra og med 2017

• MES Net er indregnet fra og med 2017

I 2019 er der 0,7 afbrud pr. kunde med en gennemsnitligt afbrudstid på 25,10 minutter pr. kunde. Af disse 
vedrører en stor del afbrud udenfor RAHs område. Det vil sige afbrud forårsaget af eksempelvis det over-
ordnede net. Andelen udenfor området udgør 0,51 afbrud pr. kunde af de samlede afbrud og en afbrudstid 
på 19 minutter pr. kunde af den samlede afbrudstid.

De uvarslede afbrud er faldet i 2019 til at udgøre 0,12 afbrud pr. kunde. Det er glædeligt, da disse afbrud 
oftest, er de afbrud, der er til størst gene for kunderne.

Vi arbejder fortsat på at forbedre kvaliteten af vores eget forsyningsnet.
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RAH Net A/S – Fakta om nettet

Investeringer for RAH Net A/S har fordelt sig som nedenstående:

Anlægsinvesteringer
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Bruttoinvesteringer  
for RAH Net A/S

• Investeringer i det tidligere MES Net A/S er indregnet fra og med 2017

• Investeringer i det tidligere MES Net A/S er indregnet fra og med 2017

Anlægsinvesteringer i nettet
RAH Net A/S foretager løbende vedligeholdelse og udbygning af elnettet, for at kunne levere den høje 
forsyningssikkerhed, der forventes af forbrugerne.

Investeringer i el-nettet i de seneste 5 år har udviklet sig som følger:
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RAH Net A/S – Opgaver

Primære opgaver
RAH Net A/S sikrer, at der altid er en stabil levering 
af strøm til kunderne.

RAH Net A/S forsyner både private husstande og 
erhvervskunder med el. Vi håndterer alle ønsker og 
behov, når det drejer sig om elforsyning. Vi leverer 
el – hver dag, døgnet rundt, året rundt – til ca. 51.900 
midt- og vestjyske husstande og virksomheder i et 
geografisk område på mere end 2.350 km2. Fra Ny-
mindegab i syd til Thorsminde i nord. Fra Videbæk i 
øst til Hvide Sande i vest, samt området omkring 
Brande, Give, Sdr. Omme og Ejstrupholm.

Vi har i 2019 bl.a. arbejdet på følgende projekter:

Lavspændingsarbejde (0,4 kV) udført i 2019:
•  Ringkøbing K – udstykning
•  Forsyning til 2. etape af ferielejligheder Langs 

vand, Hvide sande
•  Udskiftning af APB kabel i forbindelse med re-

novering af Nygade Nord, Ringkøbing
•  Udstykning af sommerhusgrunde Dakotavej, 

Hvide sande
•  Udstykning af byggegrunde Ånumvej, Skjern
•  Udstykning af byggegrunde Ganer Åparken, 

Skjern
•  Kabellægning af 0,4kV luftledning, Ørnhøj By

10 kV arbejde udført i 2019:
•  Kabellægning af 10kV luftledning til 2 pumpe-

stationer ved Stadil fjord
•  Ny netstation i forbindelse med Naturkraft i 

Ringkøbing
•  Ny netstation i forbindelse med Energinet.dk 

vesterhav syd station
•  Udskiftning af 10kV APB kabler langs Holme-

gaardsvej, Ringkøbing

•  Udskiftning af 10kV APB kabler i sommerhusom-
rådet omkring Nørhede og Sdr. Nissum

•  Kabellægning af 10kV omkring Stauning
•  10kV forsyning til industri i Blåhøj, Give og 

 Ejstrupholm

•  Udskiftning af 2 stk 10 kV transformerstationer, 
Ejstrupholm

•  Kabellægning af 10 kV, Ørnhøj

60 kV arbejde udført i 2019:
•  Udskiftning af 10 kV fordelingsanlægget og 60 

kV styretavler på 60 kV station Ejstrupholm og 
nyt tag på bygningen

•  10 kV afgang til Elkedel på 60 kV station Hvide 
Sande

•  Udskiftning af 60 kV afbrydere og adskillere samt 
60 kV styretavler på 60 kV station Give

•  Kabellægning af 60 kV træmastelinjen Sdr. 
Omme til Barslund
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RAH Net A/S – Opgaver

Projekter i 2020:
Projekter 2020 Lavspændingsarbejde (0,4kV)
•  Udstykning af 21 byggegrunde på Oldager 

Alle i Skjern
•  Udstykning af 10 byggegrunde på Nygade i 

Skjern 
•  Kabellægning af 0,4kV luftledning Holstebro-

vej, Ringkøbing
•  Udstykning af Etape 2 Ringkøbing k, Ringkø-

bing
•  Forstærkning af 0,4kV kabel i forb. med kloake-

ring, Hvide sande
•  Udskiftning af 0,4kV fordelingstavle st.2310, 

Ringkøbing

Projekter 2020 10kV
•  Forstærkning af 10kV forsyning til Videbæk 

biogas, Videbæk
•  Opgradering 15stk. 10kV stationer til stationer 

med DSO fjernstyring
•  Udskiftning af 10stk 10kV koblingsanlæg af 

typen Krone anlæg
•  Opgradering af 11stk ældre DSO understatio-

ner
•  Kabellægning af 10kV luftledning, Baunbæk
•  Kabellægning af 10kV luftledning, Give
•  Udskiftning af APB kabler, Give
•  Udskiftning af 10kV kabel Holstebrovej, Ring-

købing
•  Omlægning af 10kV kabel Bøllundvej, Brande
•  Omlægning af 10kV kabel pga. udvidelse af 

vej, Grenevej, Billund

Projekter 2020 60kV
•  Udskiftning af 10 kV fordelingsanlægget på  

60 kV station Give
•  Udskiftning af 60/10 kV transformer T2 på 

Dørslund 60 kV station
•  Udskiftning af 60/10 kV transformer T1 på  

60 kV station Give
•  Udvidelse til fuld bestykning af 60 kV afbryder-

felt Risdal på 60 kV station Sønderup
•  Udskiftning af 60 kV afbrydere og adskillere 

samt 60 kV styretavler på 60 kV station Sdr. 
Omme

•  Omgalvanisering af 60 kV linjen Dørslund til 
Ejstrupholm

•  Udskiftning og ombytning af 10 kV slukkespo-
ler på flere 60 kV stationer
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RAH Service A/S er RAH koncernens udførende sel-
skab, det er her alt personale hører til. Selskabet ejer 
og drifter også koncernens ejendomme og delvist 
IT-systemerne.

Selskabet udfører flere opgaver, der hovedsageligt 
udspringer af koncernens aktiviteter.

Af opgaver relateret til elnettet kan nævnes:
•  Drift- og vedligeholdelse
•  Anlægsopgaver i nettet
•  Generel og teknisk administration i nettet
•  Håndtering af målere og tilhørende systemer, 

herunder datahjemtagning af målerværdier

Af opgaver relateret til goenergi a|s kan nævnes:
•  Udsendelse af regninger
•  Kundeservice – telefonisk, mailkorrespondance 

samt personlig betjening
•  Udfærdigelse af elkontrakter i forbindelse med 

til- og fraflytning, samt skift af leverandør til 
 goenergi a|s

•  Generelle administrative opgaver

Af opgaver for RAH koncernen generelt kan  
nævnes:
•  HR-funktion
•  Økonomifunktion
•  Sekretariat for ledelse og bestyrelse
•  Generelle administrative og systemmæssige op-

gaver
•  Drift, vedligehold og administration af RAH kon-

cernens ejendomme
•  Drift, vedligehold og servicering af det rullende 

materiel

RAH Service A/S efterlever naturligvis reglerne om 
markedsmæssighed og funktionel adskillelse. Her- 
med sikres, at kommercielle og monopolaktiviteter 
ikke sammenblandes.

RAH Service A/S
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RAH Service varetager, udover nævnte opgaver, 
også i mindre omfang relaterede opgaver for eks- 
terne kunder udenfor RAH koncernen.

Lad RAH Service A/S varetage dine administra-
tive opgaver
RAH Service A/S har den administrative ekspertise 
til at foretage de administrative opgaver for eksem- 
pelvis elselskaber, vandværker, varmeværker og 
andre typer selskaber.

Lad RAH Service A/S støtte jeres administrative pro- 
cesser via vores mangeårige kendskab til afregning 
og administration af forsyningskunder.

Lad RAH Service A/S varetage din næste entre-
prenøropgave
Vi giver gerne et konkurrencedygtigt tilbud på din 
næste opgave.

Vore dygtige medarbejdere har mange års erfaring, 
og kan derfor gøre arbejdet hurtigt og effektivt, 
uden at det går ud over kvaliteten. Det kan ses på 
resultatet og mærkes på prisen i sidste ende. Der-
med har du fundet den rette samarbejdspartner, når 
du har brug for at få løst din næste entreprenør-
opgave.

Vi sætter en ære i veludført arbejde og er altid be- 
vidst om vores ansvar for opgaven som entreprenør.

Vi bygger vores succes på tilfredse kunder og derfor 
er det vigtigt for os, at arbejdet er mere end blot i 
orden.

Vi fokuserer vores arbejdsindsats i vores forsynings- 
område, men varetager naturligvis også opgaver i 
resten af landet.

RAH Service A/S



20

RAH Fiberbredbånd A/S

Aktiviteterne på fiberområdet fortsatte i 2019 
Siden 2016 har RAH Fiberbredbånd etableret fiber-
net i store dele af RAHs forsyningsområde i Vest- 
jylland. Siden da har rigtig mange vestjyder fået  
lynhurtigt og stabilt fiberbredbånd, telefoni og at-
traktive TV-pakker, og den positive udvikling fort-
satte i 2019. 

RAH Fiberbredbånd er baseret på et samarbejde 
mellem det lokale energiselskab RAH, fiberselskabet 
Thy-Mors Energi samt Eniig Fiber med det formål at 
levere fiberbredbånd til Vestjylland, hvor det for-
retningsmæssigt giver mening. 

RAH Fiberbredbånd er ikke begrænset af kun at 
måtte/kunne rulle fiberbredbånd ud i Ringkøbing 
Skjern Kommune. Forholdsvis store dele af RAHs 
forsyningsområde ligger i henholdsvis Holstebro- og 
Herning Kommune, og det betyder, at fokus er på 
kommercielt attraktive områder i hele RAHs forsy-
ningsområde. 

2019 har budt på fortsat fiberudrulning i sommer-
husområder langs vestkysten i RAHs forsyningsom-
råde, og også i 2020 vil vi være tilstede i allerede 

etablerede områder for at skabe opmærksomhed 
omkring vores fiberløsninger, så endnu flere kan få 
glæde af den fremtidssikrede internetforbindelse 
på fiber. 

I år har vi, som annonceret i årsberetningen for 2018 
udrullet fiber i Muldbjerg, Tovstrup og Hover. Der-
udover har vi også rullet ud i Herborg og Trøstrup. 
Desuden har vi fiberdækket et mindre område øst 
for Stauning og et område øst for Husby i Holstebro 
Kommune.

RAH Fiberbredbånd A/S har i 2019 fået tildelt 5 om-
råder som støttes via statens bredbåndspulje, hvor 
udrulning påbegyndes i 2020. 

Hvorfor fiberbredbånd?
Internettet er en stor del af hverdagen i de danske 
hjem. Vi streamer, downloader og spiller online som 
aldrig før, og der stilles større og større krav til inter-
netforbindelsen. Med en fiberbredbåndsforbindelse 
leveret af RAH Fiberbredbånd får du lynhurtigt og 
stabilt internet, der hverken bliver langsommere, 
hvis du bor på landet, eller hvis hele familien er på 
nettet på samme tid. 

Fiberbredbånd A/S
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RAH Fiberbredbånd A/S

Stærke TV-pakker fra Waoo 
I 2019 var det fortsat Waoo, som leverede TV-pakker 
til RAH Fiberbredbånds kunder. Stadig med et stærkt 
indholdsudbud fra Viasat – herunder premium sports, 
film- og serieindhold inkl. online streamingtjenesten 
Viaplay Total og muligheden for at tilkøbe hele 75 
forskellige Frit Valg Kanaler som supplement til TV-
pakken. 

Hav din TV-pakke med i lommen eller i tasken
Streaming har for alvor indtaget TV-markedet de 
seneste par år, og for flere og flere er det blevet den 
foretrukne måde at se TV på. Det er således blevet 
muligt – og en helt naturlig del af hverdagen – at 
tage sin TV-pakke med sig og streame fra den fore-
trukne enhed – uanset om det er på telefonen, com-
puteren eller på TV’et via Chromecast eller Apple TV. 
Der er masser af digitale muligheder.  

TV som det passer dig
Kunderne har i 2019 taget rigtig godt imod mulig-
heden for at bygge deres egen TV-pakke. RAH Fiber-
bredbånds kunder vælger selv de kanaler, de ønsker 
i deres TV-løsning, og slipper derfor for at betale for 
en række kanaler, der aldrig bliver brugt. 

Spændende nyheder i 2019
2019 bød på spændende nyheder for RAH Fiber-
bredbånds fiberkunder med TV fra Waoo. Blandt 
andet blev Waoos app til Apple TV lanceret i starten 
af året. Appen gør det muligt at se Waoo TV på ny-
ere udgaver af Apple TV. Derudover blev FilmFavorit-
ter – en ekstra bio med 225 filmfavoritter i alle gen-
re – lanceret til TV-boks, browser og app i 2019. 

Du kan læse meget mere om fiberbredbånd på www.rah-fiber.dk
Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 7020 5012 for at høre nærmere om dine muligheder.
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goenergi a|s

goenergi a|s
goenergi a|s har primært til formål at sælge el til pri-
vate kunder og mindre erhvervsdrivende. Som elle-
verandør kan vi betjene og sælge strøm til alle kunder.

goenergi a|s hed tidligere RAH Elhandel A/S, men 
pr. 1. juli 2018 er RAH Elhandel A/S gået sammen 
med Thy-Mors Energi Handel om et fælles elhandels-
selskab, og samtidig blev det besluttet at lave en 
navneændring til goenergi a|s.

goenergi a|s betjener primært kunder i det Midt-, 
Nord- og Vestjyske, og med kontorer i Ringkøbing, 
Brande, Nykøbing Mors og Thisted. goenergi er et 
lokalt forankret og fokuseret elhandelsselskab. Vi er 
en del af vores lokalområde, og vi bidrager rigtig 
gerne til den lokale udvikling. Vi tror på, at det kan 
være med til at styrke og fremtidssikre vores lokal-
område og fastholde arbejdspladser i området.

Hos goenergi a|s skal det være nemt og enkelt. Vi er 
dit lokale elhandelsselskab, hvor ansvarlighed og 
ordentlighed er ord, vi sætter højt både i opgave-
løsningen og i kundebetjeningen. 

Du bestemmer selv, hvor du køber din el
Det, du kan købe frit, er selve strømmen. Det drejer 
sig om ca. 20% af din samlede elregning som neden-
stående figur viser.

Det er dit lokale netselskab, der ejer og driver kab-
lerne, stationerne og din elmåler. Netselskabet sikrer, 
at strømmen kommen frem til dig som kunde. Samti-
dig sikrer netselskabet, at dine forbrugsdata afleveres 
og måles, så din elhandler kan afregne dit elforbrug. 

goenergi – som er et elhandelsselskab –  
opkræver på din elregning følgende poster:
•  Betaling for el – markedsel efter et valgt el-produkt.
•  Betaling for transport – transportbetaling til dit 

lokale netselskab og overordnede net.
•  Afgifter – PSO-tarif, elafgift og moms til staten.
•  Betaling for abonnement – abonnement til go-

energi a|s samt dit lokale netselskab.

Udover dit valg af strømprodukt hos goenergi op-
kræver goenergi også på vegne af staten og netsel-
skabet afgifter og transportbetaling. Disse poster 
sendes videre uden ekstra tillæg af nogen art. Det 
er derfor elhandelsselskabet, der har ansvaret for 
udsendelse af elregningen. Du er altid velkommen 
til at kontakte goenergi a|s, hvis du har spørgsmål 
til din regning eller andet. 

Du kan også finde dine informationer på vores selv-
betjeningsløsning. Du går på vores hjemmeside 
www.go-energi.dk og logger på med din NemID 
eller personlige kode.

Når du vælger dit strømprodukt hos goenergi a|s 
har du flere muligheder. Du kan orientere dig om 
vores forskellige produkter på vores hjemmeside 
www.go-energi.dk. 

Flexafregning
Fra 1. juli 2020 overgår goenergi til flexafregning for 
de kunder, hvor det er muligt. 

Flexafregning betyder, at du som kunde bliver af-
regnet time for time. Dit strømforbrug er registreret 
time for time. Herved får du mulighed for at betale 
det, din strøm koster, i den time, du bruger den.

Fra 1. juli 2020 vil du derfor få glæde af at flytte dit 
forbrug til tidspunkter af døgnet, hvor prisen er bil-
ligere eller måske mere klimavenlig. 

Vær opmærksom på, at flexafregning alene omhand-
ler den del af strømregningen der udgør dit elprodukt 
hos goenergi a|s – altså de 20% af regningen.
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Hvor meget man kan spare er svært at sige 
noget om, da det kan være afhængig af flere 
forhold:
•  Dit strømforbrug – jo større forbrug, jo større po-

tentiale
•  Har du mulighed for at flytte forbruget?
•  Har du tid til at følge prisudviklingen på strøm?

Med flexafregning hjælper vi alle med at optimere 
elsystemet og skubbe til den grønne omstilling. Når 
det blæser eller solen skinner, vil strømmen oftest 
være billigst og grønnest. Ved at flytte forbruget til 
disse tidspunkter opnår vi også at skubbe til den 
grønne omstilling. Hvis alle bruger strøm, når strøm-
men produceres, opnår vi at udnytte elsystemet 
bedst muligt.

Du kan læse mere om flexafregning på vores hjem-
meside www.go-energi.dk

Få hjælp med App’en – True Energy
goenergi har lavet et samarbejde med True Energy, 
der har udviklet en app, som vi giver kunderne i go-
energi adgang til.

I App’en kan du som udgangspunkt følge elprisen 
og/eller CO2 frem i tid. Herved kan du planlægge 
dit forbrug alt efter, hvornår elprisen er billigst eller 
mest klimavenlig. App’en er som udgangspunkt gra-
tis at bruge. Der kan tilkøbes moduler efter behov. 
Har du elbil kan du købe et modul, der optimerer 
din opladning af elbilen.

Du kan læse mere om App’en på www.go-energi.dk

Lad goenergi a|s blive din fremtidige  
el-leverandør
I goenergi a|s arbejder vi efter nogle »gamle« vær-
dier, som vi tror aldrig bliver forældet. Disse værdier 
er »ansvarlighed« og »ordentlighed«. Det betyder, 
at vi står på mål, for det vi siger, og det vi gør.

Vi vil være et seriøst elhandelsselskab. Vi tror på, at 
nærhed og tilgængelighed er vigtigt for dig som 
kunde. At vi er der, når du har brug for hjælp. At du 
kan få fat i os, når du har brug for det. Vi vægter 
derfor højt, at vi kan levere en kvalitativ kundeser-
vice, hvor du er i centrum.

Vi har ingen gebyrer for alt mulig mærkeligt. Vi har 
ingen bindingsperiode på vores produkter. Det er 
gennemsigtigt og ærligt for dig som kunde.

Vi rådgiver dig gerne omkring valg af vores el-pro-
dukter og hjælper dig med at blive tilmeldt. Tag et 
lokalt valg – vælg goenergi a|s.

Ønsker du goenergi a|s som din fremtidige elleve-
randør, eller har du spørgsmål, kan du kontakte os 
på telefon 87 11 34 00, eller via e-mail post@ go-
energi.dk. Du er også velkommen på vores kontor i 
Ringkøbing – Ndr. Ringvej 4, i Brande – Dørslundvej 
44, i Nykøbing Mors – Elsøvej 107 eller i Thisted – 
Løvevej 5.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.
»goenergi a|s – nemt og enkelt«
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Flexafregning
Flexafregning dækker over, at du som elkunde får 
afregnet dit strømforbrug time for time. Det er el-
handleren, som du har valgt, der tilbyder dig flex-
afregning. 

En forudsætning for at elhandleren kan tilbyde flex-
afregning er, at du har en fjernaflæst måler samt at 
der bliver leveret timeværdier af dit forbrug til el-
handleren.

Denne opgave leveres af dit netselskab i det om-
råde, som du er bosiddende. Det er besluttet, at alle 
netselskaber i Danmark inden udgangen af 2020 
skal have opsat fjernaflæste målere hos alle elkunder 
samt at der leveres timeværdier på alle kunder.

Netselskabet indsender timeværdier fra alle elkun-
der i deres netområde. Disse timeværdier indsendes 

til en stor datacentral – datahub’en – der drives og 
udvikles af energinet.dk, der ejes af staten. Alle el-
handlere kan efterfølgende trække disse timevær-
dier på de respektive kunder, der har valgt dem som 
elleverandør. Det er denne opgave alle netselskaber 
skal være på plads med inden udgangen af 2020.

Ifølge energinet er der ca. 3,3 mio. elkunder i Dan-
mark. I august 2019 var over 2 mio. af disse kunder 
klar til at blive flexafregnet. Tallet stiger frem mod 
udgangen af 2020.

Det er som sagt elhandleren, som kan tilbyde kun-
den at blive flexafregnet. Du vælger selv din elleve-
randør. Der er mange muligheder i dag, og du kan 
blandt andet orientere dig på elpris.dk. 

Med flexafregning giver det mulighed for kunden 
at flytte forbruget til tidspunkter, hvor strømmen er 
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billigst eller måske mest klimavenlig. Flexafregnin-
gen betyder nemlig, at du afregnes time for time for 
dit strømforbrug. Du får derved mulighed for at be-
tale det din strøm koster, i den time, du bruger den. 
Du kan derfor med fordel flytte dit forbrug til tids-
punkter af døgnet, hvor elprisen er billigere eller 
måske mere klimavenlig.

Strømmen er som regel billigst, når udbuddet af 
strøm er størst. Når vinden blæser meget eller so-
len skinner, vil strømmen oftest være billigst. Den 
vil samtidig også være mest klimavenlig på dette 
tidspunkt. Kan vi alle flytte forbruget til netop 
disse tidspunkter, vil vi også bidrage til den grøn-
ne omstilling og klimadebat, der er meget oppe i 
tiden lige nu. Samtidig vil en anden fordeling af 
elforbruget også betyde, at elnettet bliver mindre 
belastet, da forbruget jævnes ud over hele døg-
net. 

Det kan svært at sige noget entydigt, om man som 
elkunde kommer til at spare noget med flexafreg-
ning. Det vil være afhængig af flere forhold eksem-
pelvis: 
•  Strømforbruget – jo større strømforbrug, jo større 

potentiale
•  Har man mulighed for at flytte elforbruget ? 
•  Hvor meget tid vil man bruge på at følge prisen 

på strøm ? 

Flexafregningen betyder, at man som elkunde får 
en mulighed for at blive belønnet, hvis man kan 
flytte elforbruget til tidspunkter af døgnet, hvor 
strømmen er billigst eller mest klimavenlig. Samtidig 
kan man som elkunde medvirke til at skubbe til 
den grønne omstilling.
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Handling bag ordene
Ethvert fællesskab – også et andelsejet selskab som 
RAH – vil miste sin relevans, hvis ejernes, her RAH an-
delshavernes, tillid svigtes og besvares med dårlig 
opgaveløsning og uordentlighed. Derfor er RAHs vær-
diord Ansvarsfuld og Ordentlig helt centrale, og som 
følge heraf tilsigter RAHs bestyrelse og ledelse, at der 
skal være transparens omkring det, som vi foretager 
os og om kriterierne for det, som vi sætter i gang. 

Derfor bakker RAH op om »Anbefalinger for god 
selskabsledelse i energikoncerner«, og bruger en del 

tid i løbet af året på at tænke anbefalingerne ind i 
såvel bestyrelsens årshjul, som i den måde både 
virksomhed og bestyrelsen agerer på.

Bestyrelsen er overbevist om, at transparens giver 
et langt bedre fundament for dialog med og forstå-
elsen hos RAHs mange interessenter.

Afrapporteringen er også for 2019 baseret på prin-
cippet »Følg eller Forklar!«

Grundmodel af RAHs interessentlandskab:

SAMFUND:
•  Kommuner
•  Folketing
•  Myndigheder og tilsyn
•  Pressen
•  Interesseorganisationer
•  Lokalsamfund
•  Pengeinstitutter
•  Uddannelses- og Kulturinstitutioner

MARKED:
•  Private kunder
•  Erhvervs- og Industrikunder
•  Konkurrenter
•  Samarbejdspartnere

INTERNE:
•  Ledelse
•  Medarbejdere

EJERE:
•  Bestyrelse
•  Andelshavere
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Afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse i RAH – 2019

Anbefaling Følger Følger 
delvis

Følger 
ikke

Forklaring

Aktivt ejerskab

1:
Vi opstiller mål for involve-
ring af ejere og gør det så 
nemt som muligt at udøve 
aktivt ejerskab og kontrol 
med bestyrelsen

X
RAH a.m.b.a. har ikke et repræsentantskab, men har 
direkte valg til bestyrelsen. På generalforsamlingen 
benyttes uafhængig dirigent.
Bestyrelsen opfordrer til og deltager i dialog med 
andelshavere, både om emner på generalforsamlin-
gen, og hvor muligheden ellers opstår.

2:
Vi har defineret en transpa-
rent politik for værdiska-
belse og bruger den lø-
bende til at følge op

X
Værdiskabelsespolitikken er genbesøgt af bestyrelsen i 
2019.

Kommunikation med interessenter

3:
Vi har en åben og løbende 
dialog med vores interes-
senter

X
I forlængelse af den kortlægning, der blev foretaget i 
2018, er dialogen med RAHs interessenter blevet 
prioriteret således i 2019:
Fra 4 overordnede interessentkategorier »Samfund«, 
»Marked«, »Ejere« og »Internt«, som ses på planchen på 
(forrige side) har bestyrelsen valgt at fokusere sin 
afrapportering på følgende interessenter:

Samfund
Her har RAH fokuseret på en struktureret dialog med 
Ringkøbing-Skjern Kommune og Holstebro Kommune. 
Temaerne har være samarbejdet omkring realiseringen 
af den grønne omstilling. For Ringkøbing-Skjern Kom-
mune også deltagelse i kommunens Energiråd, der 
rådgiver byrådet om energi og klimarelaterede emner.
Herudover er samarbejdet mellem RAH og uddannel-
sesinstitutioner blevet prioriteret, konkret ved opstart 
af samarbejde mellem Besøgscentret Nørhede-Hjort-
mose som formidler VE-viden, Ringkøbing Gymnasium 
samt NATURKRAFT, der er et nyt oplevelsescenter, der 
fokuserer på naturens kræfter, herunder energi. Temaet 
er vidensformidling og læring om klima og energi. 

Marked
I relation til interessenter fra Markedskategorien har 
fokus været på kollegaselskaber, og hvordan man via 
samarbejder kan lave yderligere værdiskabelse f.eks. 
på den grønne omstilling. Konkret har det betydet et 
fælles selskab, der lokalt og regionalt skal investere i 
den grønne omstilling.
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Anbefaling Følger Følger 
delvis

Følger 
ikke

Forklaring

Ejere
For også at kommunikere bedre og mere med RAHs 
andelshavere, er der blevet brugt mange kræfter på at 
opdatere RAHs hjemmeside. Et arbejde, som også 
bestyrelsen har været meget aktiv deltager i.

Internt
I forhold til de interne interessenter er fokus fortsat på, 
at dialogen mellem medarbejdere og ledelse foregår i 
øjenhøjde, og at der er rum til at kunne stille spørgs-
mål. Derfor skal medarbejder dialogen tilpasses, så 
noget information gives og drøftes kollektivt, mens 
anden dialog bedst tages en til en. Uanset form skal 
dialogen understøtte medarbejdernes individuelle 
udvikling og mulighed for at kunne påtage sig mere 
ansvar for egen opgaveløsning og arbejdssituation.

Bestyrelsens opgaver og ansvar med at sikre værdiskabelse

4:
Bestyrelsens arbejde er 
tilrettelagt sådan, at besty-
relsen løbende sætter og 
evaluerer den strategiske 
retning for koncernen

X
Bestyrelsen genbesøger med 1-2 års mellemrum 
strategien for såvel koncernen som for de enkelte 
selskaber i koncernen, hvilket er indarbejdet i koncer-
nens årshjul. Bestyrelsen vurderer hvert år det strategi-
ske udbytte af selskaber i delt ejerskab med andre.
Bestyrelsen dedikerer tid til denne proces, således at 
evalueringen af strategien holdes adskilt fra bestyrel-
sens overvågning af den almindelige drift i koncernen.

5:
Vores bestyrelse fører 
kontrol med koncernens 
politik for og arbejde med 
den funktionelle adskillelse 
af monopol- og kommer-
cielle aktiviteter

X Bestyrelsen holder sig løbende orienteret om reglerne 
for funktionel adskillelse og følger struktureret op på, at 
den besluttede funktionelle adskillelse opretholdes. 
Disse aktiviteter sker både inden for rammerne af besty-
relsens årshjul og på konkret initiativ af bestyrelsen.
Bestyrelsen har i 2019 grundigt gennemgået og efter-
prøvet den funktionelle adskillelse i RAH Koncernen.

Bestyrelsens sammensætning

6:
Rammerne for bestyrelsens 
størrelse og organisering 
muliggør at bestyrelsesar-
bejdet er effektivt, dyna-
misk og strategisk

X Vedtægterne for RAH a.m.b.a. foreskriver en bestyrelse 
på 5 personer, hvilket er 1 færre end anbefalet. Henset 
til selskabets størrelse og da vedtægterne herudover 
indrømmer mulighed for bestyrelsen til at supplere sig 
selv midlertidigt, med faglige eksperter efter behov 
oplever bestyrelsen ikke problemer hermed. 
Bestyrelsen har som led i et løbende generationsskifte 
ved flere lejligheder fået generalforsamlingens tilladelse 
til midlertidigt at optage et sjette medlem af bestyrel-
sen, hvorved sikres en god overlevering til og kompe-
tenceopbygning hos nye bestyrelsesmedlemmer.
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Anbefaling Følger Følger 
delvis

Følger 
ikke

Forklaring

7:
Vi laver årligt en redegø-
relse for de nødvendige 
kompetencer og bestyrel-
sens optimale sammensæt-
ning

X
Bestyrelsen revurderer årligt, hvilke kompetencer 
selskabets strategiske retning og operationelle status 
fordrer og gennemfører en selvevaluering op mod 
disse kompetencekrav. Kompetencevurderingen 
kvalificerer bestyrelsens indstilling til generalforsamlin-
gen ved valg til bestyrelsen og generalforsamlingens 
valg blandt kandidater.

8:
Vi tager højde for kriteriet 
om uafhængighed i oven-
nævnte redegørelse X

RAHs vedtægter indeholder ikke en begrænsning i 
forholdet til antallet af valgperioder men derimod en 
generel aldersbegrænsning. Bestyrelsen sætter erfa-
ring og indsigt over et konkret åremål (12 år, som 
beskrevet i anbefalingerne). Efter generalforsamlingen 
i 2020 har alene 1 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer mere 
end 12 års anciennitet.

9:
Vi har muliggjort, at der 
kan vælges eller udpeges 
bestyrelsesmedlemmer ud 
fra en særlig kompetence-
mæssig betragtning

X

Bestyrelseskompetencer

10:
Vi har beskrevet de enkelte 
bestyrelsesmedlemmers 
kompetencer i relation til 
koncernen og evaluerer 
løbende

X
De enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetenceprofi-
ler kan ses på RAH a.m.b.a.’s hjemmeside. Bestyrelsen 
har herudover udarbejdet en samlet kompetenceprofil, 
som drøftes årligt i sammenhæng med evalueringen af 
koncernens strategiske retning. Herved sikres overens-
stemmelse mellem koncernens behov og bestyrelsens 
kompetencer.

11:
Vores bestyrelse tilbydes 
og deltager løbende i 
kompetenceudvikling med 
fokus på god selskabsle-
delse, såvel som branchens 
og markedets specifikke 
dynamik og udvikling

X
Bestyrelsen har i Q4/2018 og i Q1/2019 gennemført 
bestyrelsesuddannelsen i regi af Dansk Energi. 
To nyvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt på general-
forsamlingen i 2019 har gennemgået uddannelsen i 
Q3/2019 og Q4/2019.



30

God selskabsledelse

Anbefaling Følger Følger 
delvis

Følger 
ikke

Forklaring

Øvrige ledelsesforhold

12:
Vi har udformet en veder-
lagspolitik og offentliggør 
årligt det samlede veder-
lag, som hvert enkelt besty-
relsesmedlem og medlem 
af direktionen modtager

X
Bestyrelsen og direktion skal aflønnes markedskon-
formt under hensyntagen til arbejdsopgavens ansvar 
og omfang og med respekt for aflønningen i det om-
kringliggende erhvervsliv.
Der er ingen incitamentsprogrammer i gagen til RAH›s 
medarbejdere, direktion og bestyrelse. Der er alene 
sædvanlige arbejdsmarkedspensioner til selskabets 
medarbejdere og direktion. De konkrete beløb fremgår 
samlet for direktion og bestyrelse af selskabets regn-
skab, mens konkrete vederlagsbeløb for bestyrelse og 
direktion oplyses i en særskilt vederlagsrapport på RAH 
a.m.b.a.’s hjemmeside, og oplyses endvidere på gene-
ralforsamlingen, såfremt det efterspørges.

13:
Vi har lavet retningslinjer 
for sponsorater X

Alene RAH Koncernens kommercielle aktiviteter kan 
deltage i sponsortiltag, hvorfor der ikke kan være 
sponsoraktiviteter i RAH Net A/S, som er en monopol-
aktivitet.
Der er sponsoraktiviteter i RAH Service A/S, RAH Hol-
ding A/S og i goenergi a|s – med det formål at under-
støtte loyaliteten mod disse selskaber. Der tilstræbes et 
overvejende bredt og folkeligt tilsnit for sponsorater. 
Bestyrelsen drøfter årligt de udstukne retningslinjer.

14:
Vi har dialog med og 
udveksler den nødvendige 
information med koncer-
nens revisor

X
Der er mindst et årligt møde mellem revision og besty-
relse uden deltagelse af direktionen, og revisor opfor-
dres til på eget initiativ at rette henvendelse til besty-
relsen, såfremt et emne ønskes drøftet.
Revisor inviteres hvert år til at deltage i generalforsam-
lingen, og står til rådighed for bestyrelsen, såfremt et 
bestyrelsesmedlem ønsker konkrete forhold drøftet.

15:
Vi har etableret en whistle-
blower-ordning X

Whistleblower-ordning er etableret.
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RAH og klimaet
Der er i Danmark vedtaget et klimamål med en re-
duktion på 70% lavere CO2-udledning i 2030. Det 
er et relevant og ambitiøs klimamål.

Der er derfor ingen tvivl om, at vi alle kommer til at 
bidrage til den grønne omstilling, for at vi kan lyk-
kedes med at gøre Danmark og verden til et grøn-
nere og mere klimavenligt sted.

RAH bidrager til områdets udvikling og klima
Vores område har gennem mange år bidraget til den 
grønne omstilling. I Ringkøbing-Skjern kommune 
er andelen af det samlede energiforbrug, der kom-
mer fra vedvarende energikilder steget fra ca. 20% 
i 2007 til ca. 70% i 2018.

I RAHs forsyningsområde er der igennem mange år 
tilsluttet mange vindmøller og solceller til elnettet. 
Denne proces har RAH medvirket aktivt til, da vi som 
forsyningsselskab skal sikre, at strømmen fra pro-
duktionen kan tilgå elnettet. 

I 2019 udgjorde produktionen fra vindmøller og sol-
celler i RAHs område anslået 770 mio. kWh. Elfor-
bruget i RAHs område udgjorde tilsvarende i 2019 
anslået 589 mio. kWh. Nu er det ikke sådan, at pro-

duktionen fra vindmøller og solceller i områder også 
nødvendigvis forbruges i området. Hertil, at der ikke 
er samtidighed i produktion og forbrug – eksempel-
vis, at når der er vindstille og overskyet, så vil der 
stadig være et elforbrug. Alligevel viser tallene, at vi 
i RAHs område eksporterer strøm, da vi producerer 
mere strøm, end vi selv forbruger. Dette også en 
indikator for, at man i området over en længere pe-
riode har været aktive på opsætning af vedvarende 
energikilder som vindmøller og solceller. En udvik-
ling som RAH har og vil støtte op om.

RAH tager del i den grønne omstilling
Udover at bidrage til at området får tilsluttet solcel-
ler og vindmøller til elnettet, deltager RAH også 
aktivt i den grønne omstilling på andre områder.

Dette gøres blandt andet ved at udbringe viden om 
klima og energi, således vi kan være med til at klæ-
de næste generation på til de udfordringer, vi står 
overfor med klimaforandringer. Det sker blandt an-
det i form af skoleundervisning af områdets skole-
elever fra 5. til 7. klasse. 

RAH støtter også op om Oplevelsesparken Natur-
kraft, som er en fysisk og virtuel videnspædagogisk 
formidlingsplatform med særlig fokus på, at børn 
og unge får en bedre forståelse for sammenspillet 
mellem naturens kræfter og mennesker, således 
man fremover kan danne grobund for en mere bæ-
redygtig levevis. RAH har bl.a. ydet støtte til et kli-
maspil på Naturkraft, se mere på www.naturkraft.dk

I fremtiden vil en overvejende del af vores bilpark 
være eldrevne biler. Nogle kører allerede i elbiler og 
flere vil komme til. RAH har besluttet at bidrage til, 
at der er infrastruktur af ladestandere i vores om-
råde. Dette til gavn for beboerne i området, men 
også en mulighed for at tilbyde gæster og ikke 
mindst turister opladning af deres elbiler.

Hos RAH på Ndr. Ringvej 4 i Ringkøbing, har vi fået 
opstillet en superhurtig ladestander, som elbilister-
ne kan få glæde af. På kun 10-40 minutter er det nu 
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muligt at få ladet bilen op – alt efter bilens evne til 
at optage strøm. Og RAH byder gerne på en kop 
kaffe, mens man venter. 

Samtidig har RAH opgraderet ladestanderen ved Beach 
Bowl i Søndervig, så den nu kan oplade en bil på cirka 
to timer, så kan man nå at gå en tur i byen i Søndervig, 
mens bilen lader op. Herudover er opsat en destina-
tionslader ved Hotel Fjordgården i Ringkøbing.

Fælles for alle 3 ladestandere er, at vi har valgt af 
tilslutte ladestanderne det neutrale netværk af la-
destandere, således at alle kan tilgå standeren uden 
abonnement. Det mener vi, er den bedste løsning 
for alle elbilister. 

RAH har med tiltaget her et ønske om at bidrage til 
infrastrukturen på ladestandere i vores område. 
Dette til gavn for områdets beboere, gæster til om-
rådet herunder turister, der vil besøge vores egn. 

I årsberetningen er der en beskrivelse af flexafregning. 
RAH Net A/S, der distribuerer strømmen i RAHs om-
råde, har udskiftet alle elmålere til fjernaflæste målere, 
og afleverer nu timeværdier til den nationale »datahub«, 
hvor alle elhandlere kan tilgå målerdata m.m. Det be-
tyder også, at kunderne i RAHs område, såfremt deres 
elhandlere beslutter det, kan flexafregnes. Flexafreg-
ning betyder, at du som elkunde afregnes time for time 
for dit strømforbrug. Du får dermed mulighed for at 
betale det din strøm koster, i den time, du bruger den. 
Du vil derfor med fordel kunne flytte dit forbrug til 
tidspunkter af døgnet, hvor elprisen både er billigere 
og mere klimavenlig. Samtidig med flexafregning – der 
har betydning for den del af elregningen, som du køber 
hos din elhandler – indfører RAH Net A/S tidsdifferen-
tierede nettariffer med virkning fra juli 2020. Dette 
indebærer, at nettariffen – betaling for transport af 
strømmen i nettet – gøres forskellig alt efter, hvornår 
på døgnet og årstid, man forbruger strømmen. Dette 
betyder – som med flexafregning – at elkunden med 
fordel kan flytte forbruget til tidspunkter, hvor nettarif-
fen er lav. Herved sikres også, at elnettet benyttes mere 
fleksibelt. Belastningen af elnettet vil blive mindre. Det 

vil være elhandleren, der vil opkræve din nettarif på 
din elregning sammen med alle øvrige poster på din 
elregning såsom afgifter m.m. Disse ting vil medføre, 
at du som elkunde kan være med til at skubbe til den 
grønne omstilling. At du bruger strømmen, når den er 
billigst og/eller mest klimavenlig. Samtidigt belastes 
elnettet mere jævnt henover året.

RAH har sammen med MES i Brande og Thy-Mors 
Energi i Thisted og Nykøbing Mors et fælles ejerskab 
af elhandelsselskabet goenergi a|s. Du kan læse 
mere om selskabet et andet sted i beretningen her. 
goenergi indfører pr. 1. juli 2020 flexafregning af alle 
selskabets kunder. Samtidig vil de kunder i selskabet, 
der er bosiddende i RAH Net A/S område ligeledes 
blive opkrævet med tidsdifferentierede nettariffer. 
Du kan frit vælge din elleverandør, og du kan orien-
tere dig på elpris.dk. 

goenergi har lavet et samarbejde med True Energy, 
der muliggør, at selskabet stiller en app til rådighed, 
der giver dig mulighed for at følge elprisen. Herved 
kan du orientere dig om, hvornår strømmen er bil-
ligst eller mest klimavenlig. Er du elbilejer, kan du 
ligeledes tilgå et modul, der hjælper dig med at op-
timere opladningen af din elbil m.m. Du kan læse 
mere om mulighederne i årsberetningen her eller 
på www.go-energi.dk. App’en vil hjælpe dig til at 
udnytte mulighederne i flexafregningen, hvor du 
kan flytte dit forbrug til tidspunkter, hvor strømmen 
er billigst eller mere klimavenlig. Herved er du med 
til at skubbe til den grønne omstilling.

RAH koncernen har valgt, at koncernens eget strøm-
forbrug på bygninger, elstationer m.m. er baseret 
på 100% strøm produceret fra danske vindmøller. Vi 
har således valgt et vindprodukt, hvor strømmen er 
certificeret, så RAH sikrer, at strømmen har 100% 
oprindelse fra danske vindmøller. 

RAH vil fortsætte med at bidrage til den grønne om-
stilling, hvor vi mener, at det giver gavn og effekt for 
udviklingen. Det er et fælles ansvar, som vi alle skal 
bidrage til at lykkedes med.
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Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger 
og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

Resultat 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsætning 169.717 180.042 210.293 154.632 162.030

Bruttofortjeneste 113.213 122.708 119.261 92.035 100.485

Resultat af ordinær primær drift 29.598 39.599 22.343 8.612 17.650

Resultat før finansielle poster 30.911 41.492 22.336 8.771 17.757

Resultat af finansielle poster 38.180 -5.746 16.268 9.815 7.182

Resultat af ophørte aktiviteter 1.149 426 0 0 0

Årets resultat 62.738 26.949 30.427 12.497 14.519

Balance

Balancesum 2.046.740 1.990.694 1.983.468 1.446.484 1.420.960

Egenkapital 1.510.778 1.448.038 1.440.512 1.115.953 1.103.455

Pengestrømme

Pengestrømme fra:

- Driftsaktivitet 79.808 62.601 220.964 109.057 87.709

- Investeringsaktivitet -22.470 -85.877 -476.339 -94.930 -41.625

 heraf investering i materielle anlægsaktiver -58.453 -75.362 -475.659 -41.614 -62.129

- Finansieringsaktivitet 14.730 3.851 294.539 0 0

Årets forskydning i likvider 72.068 -19.425 39.164 14.128 46.084

Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen
Beløb i TDKK
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Koncernens overordnede formål er at levere elektri-
citet til kunderne og andelshaverne i forsyningsom-
rådet.

Hertil kan selskabet drive virksomhed, der omhand- 
ler andre former for energi samt bredbåndsnet og 
andre netværk eksempelvis aktiviteter inden for 
 fiber.

Andelsselskabet fungerer som moderselskab uden 
særskilt aktivitet.

Koncernens aktiviteter er organiseret i følgende sel-
skaber:
•  Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning
•  a.m.b.a. – (koncernen er herefter benævnt RAH)
•  RAH Holding A/S
•  RAH Net A/S
•  RAH Service A/S
•  goenergi a|s
•  N H Vind 16 ApS

Koncernen har overordnet set fire aktiviteter:
•  Distribution af el i RAHs forsyningsområde
•  Handel med el til private og mindre erhvervs- 

drivende
•  Forvaltning af koncernens formue
•  Forvaltning af ejerskab af kapitalandele med 

aktivitet tilknyttet el og fibersektoren m.m.

Ejerkredsen i goenergi a/s er uændret Thy Mors 
Energi Handel A/S (40%), MES AMBA (20%) samt RAH 
Holding A/S (40%). Selskabets størrelse muliggør et 
effektivt setup eksempelvis i forbindelse med afreg-
ningen af selskabets kunder. goenergi a/s har fortsat 
lokalt fokus og interesse i de 3 ejerområder. God og 
kvalitativ kundeservice prioriteres højt i selskabet.

I februar 2016 stiftede RAH sammen med Eniig Fiber 
A/S og Fiber Backbone A/S selskabet RAH Fiberbred-
bånd A/S. RAH Holding A/S ejer fortsat 45% af sel-
skabet. Selskabet har til formål at opbygge og le-
vere fiber-infrastruktur og indholdstjenester og 
dermed forbundne aktiviteter. Med denne aktivitet 
er RAH med til at udvikle lokalområdet, så det bliver 
et attraktivt område for private, husstande og virk-
somheder. Selskabet vil have dets udgangspunkt 
for aktiviteter i RAHs virkeområde.

I 2019 blev ejerkredsen i N H Vind 16 ApS udvidet. 
Selskabets ejerforhold fra juni 2019 er nu som følger:
Thy-Mors Energi Produktion A/S (33,33%), Vestfor-
syning Erhverv A/S (33,33%) og RAH Holding A/S
(33,33%). Dette giver selskabet et bredere udvik-
lingspotentiale, som vi forventer os meget af i frem-
tiden.
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Ledelsesberetning

Personale
RAH er og har været kendetegnet som en stabil og 
tryg arbejdsplads, hvor der ikke har været den store 
udskiftning i medarbejderstaben. Dette understre-
ges af, at den gennemsnitlige anciennitet blandt 
medarbejdere i RAH er på 15 år.

Ved udgangen af 2019 udgør den samlede medar-
bejderstab 47 medarbejdere. Vi er glade for, at vi kan 
bidrage med og fastholde arbejdspladser i Vestjyl-
land.

Den økonomiske udvikling i regnskabsåret 
Koncernens resultatopgørelse for 2019 udviser et 
overskud på TDKK 62.738, og koncernens balance 
pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på 
TDKK 1.510.778.

Regnskabet er aflagt ud fra de på nuværende tids-
punkt kendte forhold. Det skal anføres, at der efter-
følgende kan fremkomme nye vejledninger og be-
kendtgørelser m.v., der kan påvirke koncernens 
regnskabsaflæggelse.

Resultatet af den primære drift udviser et lavere ni-
veau sammenlignet med 2018. Dette er primært en 
konsekvens af, at nettarifferne i 2019 er faldende, 
hvilket kommer koncernens andelshavere til gode. 
Udviklingen på kapitalmarkederne i 2019 har bety-
det en kraftig stigning i de finansielle poster. Denne 
udvikling er den primære årsag til den positive stig-
ning i årets resultat samlet set, i forhold til 2018.

Årets resultat for koncernen og moderselskabet an-
ses for tilfredsstillende.
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Ledelsesberetning

Energibesparelse
RAH har valgt at købe sine energibesparelser hos 
Scanenergi A/S og i stedet koncentrere kræfterne 
om forsyningsopgaverne.

RAHs lager af energibesparelser udgør ved ud-
gangen af 2019 TDKK 5.886.

For 2019 udgør energisparemålet 25.500 MWh for 
RAH Net A/S, et mål som RAH har opfyldt 100%. 
Til opnåelse af dette mål har Scanenergi A/S frem-
skaffet de nødvendige besparelser, både udenfor 
samt indenfor RAHs forsyningsområde.

RAH vil gerne sammen med vores kunder og an-
delshavere arbejde målrettet for at nedbringe 
energiforbruget. Den største og mest effektive 
besparelse opnår man ved at nedbringe energi-
forbruget – specielt det unødvendige energifor-
brug.
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RAH Fiberbredbånd A/S
– associeret virksomhed i RAH Holding A/S 
Selskabet er stiftet i 2016. RAH Holding A/S har en 
ejerandel i RAH Fiberbredbånd A/S på 45%. Kapi-
talandelene er indregnet til indre værdi. I 2019 udgør 
resultatandelen TDKK 1.548.

Vestjyske Net 60 kV A/S
– associeret virksomhed i RAH Net A/S
RAH Net A/S' ejerandel i Vestjyske Net 60 kV A/S er 
23,4%. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. 
I 2019 udgør resultatandelen TDKK 2.465.

Visue A/S
RAH Service A/S har ved udgangen af 2019 en eje-
randel i Visue A/S på 6,10%.

Nørhede – Hjortmose Besøgscenter ApS
RAH Service A/S' ejerandel på 56% er uændret. Ka-
pitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2019 
udgør resultatandelen TDKK -69.

N H Vind 16 ApS
RAH Holding A/S har pr. 20. juni 2019 solgt 66,66% 
af anpartskapitalen i N H Vind 16 ApS. For perioden 
1. januar til 20. juni 2019, hvor selskabet er ejet 100% 
af RAH, er der realiseret et resultat på TDKK 1.149. 
For perioden 21. juni til 31. december 2019, hvor 
RAHs ejerandel er 33,33% (associeret virksomhed) 
er resultatandelen TDKK 240. N H Vind 16 ApS er 
udgået af sambeskatningskredsen pr. 21. juni 2019.

Ledelsesberetning

Kapitalandele i andre elselskaber m.v.

Scanenergi Holding A/S
– associeret virksomhed i RAH a.m.b.a.
RAH a.m.b.a.'s samlede ejerandel af Scanenergi Hol-
ding A/S udgør 21,51%. Kapitalandelene er indreg-
net til indre værdi. I 2019 udgør resultatandelen 
TDKK 2.915.

goenergi a|s
– associeret virksomhed i RAH Holding A/S
RAH Holding A/S' samlede ejerandel af goenergi a|s 
udgør ultimo 2019 40%. Kapitalandelene er indreg-
net til indre værdi. I 2019 udgør resultatandelen 
TDKK 755.

RGT Holding A/S
– associeret virksomhed i RAH Holding A/S
RAH Holding A/S har en uændret ejerandel i RGT 
Holding A/S på 33,33%. Kapitalandelene er indreg-
net til indre værdi. I 2019 udgør resultatandelen 
TDKK -632.
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Ledelsesberetning

Kapitalberedskabet
Fremtidige investeringer i ledningsnet og netanlæg 
m.v. nødvendiggør et betydeligt kapitalberedskab. 
Ved et solidt kapitalberedskab sikres selskabets mu-
ligheder for at opfylde den offentlige forpligtelse 
med opretholdelse af høj forsyningssikkerhed i 
RAHs bevillingsområder. Det er selskabets målsæt-
ning at have et solidt kapitalberedskab, således at 
fremtidige investeringer i vid udstrækning kan gen-
nemføres ved selvfinansiering.

Årsrapporten udviser en stor selvfinansieringsgrad 
og et solidt kapitalgrundlag, hvorfor RAH står godt 
rustet til at opfylde kravene omkring forsyningsfor-
pligten i bevillingsområderne.

RAH har et robust kapitalgrundlag og en bæredyg-
tig drift. Dette muliggør, at der fortsat kan investeres 
i nettet, så dette til stadighed har meget høj kvalitet 
og er fremtidssikret.

RAH arbejder hele tiden målrettet på, at vores kun-
der oplever en høj kvalitet og service. Det betyder 
noget for os alle, at distributionen af el er stabil og 
driftssikker. Der arbejdes hele tiden på at nedbringe 
afbrudshyppigheden og tiden. Dette nødvendiggør, 
at der løbende fokuseres på optimering af netanlæg-
get og de processer, der arbejdes efter.

Den gode »selvfinansieringsgrad« giver kunderne 
en tryghed for en høj grad af sikkerhed, idet det 
muliggør, at koncernen til stadighed kan opretholde 
en høj kvalitet og service i vores elforsyning til gavn 
for vores kunder. Samtidig er der økonomisk grund-
lag for at kunne udbygge, forstærke og vedligehol-
de netanlægget i RAHs forsyningsområder.
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Særlige risici – driftsrisici og finansielle risici

Regulatoriske risici
Ændringer af de regulatoriske vilkår i Danmark på 
elforsyningsområdet er væsentlige for RAHs strate-
giske muligheder og dermed også for den fremti-
dige indtjening.

På grundlag af Elforsyningsloven og Bekendtgørel-
sen om indtægtsrammer for netvirksomheder og 
regionale transmissionsvirksomheder omfattet af 
lov om elforsyning, fastlægger Forsyningstilsynet 
årligt en indtægtsramme, der udgør det maksimale 
beløb, som RAH Net A/S må oppebære af indtægter 
ved netvirksomhed.

Forsyningstilsynet har fået mulighed for at forhøje 
indtægtsrammen for at dække meromkostninger til
energibesparende aktiviteter i forhold til den indgå-
ede energispareaftale.

Forsyningstilsynet kontrollerer, at selskabets årlige 
driftsmæssige indtægter ikke overstiger Indtægts-
rammen. Samtidig med indtægtsrammeregulerin-
gen er selskabet af Forsyningstilsynet underlagt en 
benchmarking. Dette betyder, at selskabet bliver 
målt på en række parametre i forhold til sektorens 
øvrige netvirksomheder. Årligt udmeldes effektivi-
seringskrav til netvirksomhederne, som udmønter 
sig i, at ineffektive virksomheder anspores til at blive 
effektive ved at blive beskåret i indtægtsrammen. 
Denne regulering og sikring af, at netvirksomheden 
drives effektivt, sker årligt.

Fra 2018 er der indført en ny regulering af sektoren. 
Selskabets indtægtsramme beregnes fremover på 
en anden måde end tidligere. Samtidig ændres den 
årlige benchmarking af selskaberne. Det forventes 
først medio 2020, at de endelige indtægtsrammer 
for 2017 og 2018 udmeldes af Forsyningstilsynet. 
De nye udmeldte rammer forventes at være på ni-
veau med selskabets egne forventninger.

Der forventes en lavere indtægtsramme i 2019 og 
årene frem, hovedsagelig som følge af det lave ren-
temiljø, der kendetegner kapitalmarkederne lige nu. 
RAH Net A/S vurderer ikke, at de nye indtægtsram-
mer giver en økonomisk risiko for selskabet frem-
over. For 2019 er selskabet berørt af den nye bench-
marking. Effektiviseringskravet for 2019 (baseret på 
regnskabstal for 2017) er for RAH Net A/S på DKK 0. 
Dette betyder, at selskabet (på baggrund af 2017-tal) 
vurderes til at være et af de mest effektive netsel-
skaber i Danmark ud fra den nye model for bench-
marking. Det glæder os, da det har været (og fortsat 
er) et vigtigt mål for RAH, at elnettet drives så ef-
fektivt som muligt.

I 2019 er der opkrævet flere indtægter end niveauet 
for indtægtsrammen. Der er i 2019 leveret flere kWh 
hos forbrugerne, end der var forventet på tidspunk-
tet for fastsættelse af tarifferne. I 2019 er der således 
hensat et skyldigt beløb – benævnt overdækning 
– på TDKK 6.000. Beløbet tilbagebetales til forbru-
gerne i de kommende års tariffer.

RAH Net A/S’ økonomiske forhold er i væsentlig grad 
påvirket af ellovgivningen, da selskabets økonomi-
ske aktivitet begrænses af den af Forsyningstilsynet 
udmeldte indtægtsramme og benchmarking.

Operationelle risici – opførelse og drift af anlæg 
Ved inspektion, forbedring og løbende vedligehol- 
delse samt intern og ekstern kontrol af elnet og fa- 
ciliteter, fokuseres løbende på at undgå og afværge 
risikable situationer og nedbrud. For at beskytte 
værdien af aktiverne er der, hvor det er muligt, teg- 
net forsikringer.

Risici i formueforvaltningen
RAH har en betydelig formue, som skal forvaltes så 
sikkert som muligt.

RAHs ledelse har derfor fastlagt en konservativ in- 
vesteringspolitik, der løbende revideres. Formuen 
forvaltes af udvalgte formueforvaltere.

Ledelsesberetning
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Målsætninger og forventninger  
for det kommende år
I det kommende år forventer ledelsen positiv ind- 
tjening i såvel koncernen som moderselskabet.

Ledelsen forventer at skabe en positiv indtjening i 
moderselskabet, primært ved afkast på selskabets 
formue afhængig af udviklingen på de finansielle 
markeder.

Miljøforhold
RAHs aktiviteter har ikke nogen væsentlig miljøpå- 
virkning.

RAH har ansvaret for at gennemføre energispareak- 
tiviteter. Der henvises til afsnittet »Energispareind-
satsen« i denne beretning. Målet i 2019 var en be-
sparelse på 25.500 MWh, hvilket er opnået.

Målet for 2020 er foreløbig fastsat til 26.075 MWh.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, 
som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af 
årsrapporten.

Ledelsesberetning
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december
Beløb i TDKK

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2019 2018 2019 2018

 Nettoomsætning 169.717 180.042 0 0

 Andre driftsindtægter 1.957 1.893 0 0
 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -18.001 -18.846 0 0
 Andre eksterne omkostninger -40.460 -40.381 -2.017 -2.115

 Bruttoresultat 113.213 122.708 -2.017 -2.115

1 Personaleomkostninger -26.949 -26.544 -358 -277
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle  
 og materielle anlægsaktiver -54.709 -54.672 0 0
 Andre driftsomkostninger -644 0 0 0

 Resultat før finansielle poster 30.911 41.492 -2.375 -2.392

 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 26.092 23.317
 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 7.292 3.115 2.915 1.165
3 Finansielle indtægter 31.685 5.056 25.487 3.871
4 Finansielle omkostninger -796 -13.918 -84 -10.935

 Resultat før skat 69.092 35.745 52.035 15.026

5 Skat af årets resultat -7.503 -9.222 0 0

 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 61.589 26.523 52.035 15.026

6 Resultat af ophørte aktiviteter 1.149 426 0 0

 Årets resultat 62.738 26.949 52.035 15.026

 Forslag til resultatdisponering

 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode  0 0 26.092 23.317
 Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders resultat 10.703 11.923 0 0
 Overført resultat 52.035 15.026 25.943 -8.291

  62.738 26.949 52.035 15.026



Balance pr. 31. december (aktiver)
Beløb i TDKK
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  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2019 2018 2019 2018

     
 Grunde og bygninger 36.043 18.741 0 0
 Produktionsanlæg og maskiner 1.080.108 1.093.575 0 0
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3.223 4.592 0 0
 Materielle anlægsaktiver under udførelse 11.727 36.088 0 0

7 Materielle anlægsaktiver 1.131.101 1.152.996 0 0

8 Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 856.179 830.087
9 Kapitalandele i associerede virksomheder 209.279 192.390 17.269 14.354
10 Andre værdipapirer og kapitalandele 183 49 0 0
10 Andre tilgodehavender 2.093 2.368 0 0

 Finansielle anlægsaktiver 211.555 194.807 873.448 844.441
     
 Anlægsaktiver 1.342.656 1.347.803 873.448 844.441
     
11 Varebeholdninger 14.944 18.562 0 0
 
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 75.429 82.501 0 0
12 Igangværende arbejder for fremmed regning 1.547 1.998 0 0
 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 2.726
 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 16.315 40.160 0 0
 Andre tilgodehavender 6.164 8.268 962 1.159
 Selskabsskat 1.299 0 0 60
13 Periodeafgrænsningsposter 462 2.027 0 62

 Tilgodehavender 101.216 134.954 962 4.007
     
 Værdipapirer 405.498 362.271 339.043 301.258
     
 Likvide beholdninger 182.426 127.104 2.948 886
     
 Omsætningsaktiver 704.084 642.891 342.953 306.151
     
 Aktiver 2.046.740 1.990.694 1.216.401 1.150.592
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Balance pr. 31. december (passiver)
Beløb i TDKK

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2019 2018 2019 2018

     
 Reserve for opskrivninger 687.109 687.109 687.109 687.109
 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 483.156 457.064
 Overført resultat 513.321 461.287 30.165 4.223

 Egenkapital henført til kapitalejere af moderselskabet 1.200.430 1.148.396 1.200.430 1.148.396
 
 Minoritetsinteresser 310.348 299.642 0 0

 Egenkapital 1.510.778 1.448.038 1.200.430 1.148.396

15 Hensættelse til udskudt skat 3.903 8.024 0 0

 Hensatte forpligtelser 3.903 8.024 0 0

 Modtagne forudbetalinger fra kunder 650 700 0 0
 Anden gæld 1.006 0 22 0
 Periodeafgrænsningsposter 323.400 311.982 0 0

16 Langfristede gældsforpligtelser 325.056 312.682 22 0

 Kreditinstitutter 15.723 2.140 15.723 2.140
16 Modtagne forudbetalinger fra kunder 50 50 0 0
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 18.769 29.809 44 38
 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 182 0
 Gæld til associerede virksomheder 2.383 1.236 0 0
 Selskabsskat 0 5.850 0 18
 Overdækning 6.000 5.000 0 0
 Anden gæld 153.406 167.766 0 0
16, 17 Periodeafgrænsningsposter 10.672 10.099 0 0

 Kortfristede gældsforpligtelser 207.003 221.950 15.949 2.196
     
 Gældsforpligtelser 532.059 534.632 15.971 2.196
     
 Passiver 2.046.740 1.990.694 1.216.401 1.150.592

14 Resultatdisponering
20 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
21 Nærtstående parter
22 Anvendt regnskabspraksis
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Egenkapitalopgørelse
Beløb i TDKK

   Reserve for
   netto-
   opskrivning  Egenkapital
  Reserve for efter den indre Overført ekskl. minori- Minoritets- 
Note  opskrivninger værdis metode resultat tetsinteresser interesser I alt

 Koncern

 Egenkapital 1. januar 687.109 0 461.286 1.148.395 299.643 1.448.038
 Øvrige egenkapitalbevægelser 0 0 0 0 2 2
 Årets resultat 0 0 52.035 52.035 10.703 62.738

 Egenkapital 31. december 687.109 0 513.321 1.200.430 310.348 1.510.778

 Moderselskab      

 Egenkapital 1. januar 687.109 457.064 4.222 1.148.395 0 1.148.396
 Årets resultat 0 26.092 25.943 52.035 0 52.035

 Egenkapital 31. december 687.109 483.156 30.165 1.200.430 0 1.200.430
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Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december
Beløb i TDKK

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2019 2018 2019 2018
      
     
 Årets resultat 62.738 26.949 52.035 15.026
18 Reguleringer 15.359 60.136 -54.410 -17.418
19 Ændring i driftskapital 15.463 -24.700 2.826 385

 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 93.560 62.385 451 -2.007

 Renteindbetalinger og lignende 5.232 5.455 4.094 4.275
 Renteudbetalinger og lignende -805 -427 -85 -13

 Pengestrømme fra ordinær drift 97.987 67.413 4.460 2.255

 Betalt selskabsskat -18.179 -4.812 41 416

 Pengestrømme fra driftsaktivitet 79.808 62.601 4.501 2.671

 Køb af materielle anlægsaktiver -58.453 -75.361 0 0
 Køb af finansielle anlægsaktiver m.v. -10.822 -19.996 0 0
 Salg af immaterielle anlægsaktiver 0 535 0 0
 Salg af materielle anlægsaktiver 0 603 0 0
 Salg af finansielle anlægsaktiver m.v. 0 535 0 .0
 Pengestrøm af ophørende virksomhed 22.987 -23.118 0 0
 Modtaget udbytte fra dattervirksomheder 0 0 0 0
 Modtaget udbytte fra associerede virksomheder 1.500 6.404 0 0
 Andre reguleringer 22.318 24.552 0 0

 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -22.470 -85.876 0 0
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Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december
Beløb i TDKK

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2019 2018 2019 2018
      
     
 Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 182 -461
 Optagelse af gæld til kreditinstitutter 13.583 2.140 13.583 2.140
 Optagelse af gæld hos tilknyttede virksomheder 0 19.898 0 0
 Optagelse af gæld hos associerede virksomheder 1.146 1.236 0 0
 Minoritetsinteresser 0 -5.723 0 0
 Betalt udbytte 0 -13.700 0 0

 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 14.730 3.851 13.765 1.678

 Ændring i likvider 72.068 -19.425 18.266 4.350

 Likvider 1. januar 489.375 522.340 302.144 308.716
 Kursregulering omsætningsværdipapirer 26.481 -13.541 21.580 -10.922

 Likvider 31. december 587.924 489.375 341.991 301.144

 Likvider specificeres således: 
 Likvide beholdninger 182.426 127.104 2.948 886
 Værdipapirer 405.498 362.271 339.043 301.258

 Likvider 31. december 587.924 489.375 341.991 302.144
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Noter
Beløb i TDKK

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2019 2018 2018 2019

     
1 Personaleomkostninger     

 Lønninger 22.769 22.520 358 277
 Pensioner 3.553 3.460 0 0
 Andre omkostninger til social sikring 627 564 0 0
  26.949 26.544 358 277

 Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse 2.257 2.134 0 0

 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 47 48 0 0

2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og matrielle anlægsaktiver     

 Bygninger 715 970 0 0
 Produktionsanlæg og maskiner afskrivninger 51.953 52.368 0 0
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.041 1.334 0 0
  54.709 54.672 0 0

3 Finansielle indtægter     

 Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver 183 0 0 0
 Renteindtægter tilknyttede virksomheder 0 0 0 26
 Andre finansielle indtægter 31.502 5.056 25.487 3.845
  31.685 5.056 25.487 3.871

4 Finansielle omkostninger     

 Andre finansielle omkostninger 796 13.918 84 10.935
  796 13.918 84 10.935

5 Skat af årets resultat     

 Årets aktuelle skat 10.994 12.003 0 0
 Årets udskudte skat -2.652 -2.837 0 0
 Regulering af skat vedrørende tidligere år -288 56
 Regulering af udskudt skat tidligere år -551 0 0 0
  7.503 9.222 0 0
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Beløb i TDKK

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2019 2018 2019 2018

     
6 Ophørte aktiviteter     

 Nettoomsætning 2.536 31.721 0 0
 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -190 -26.751 0 0
 Andre eksterne omkostninger -100 -3.839 0 0
 Bruttoresultat 2.246 1.131 0 0

 Af- og nedskrivninger af immaterielle og 
 materielle anlægssktiver -764 -535 0 0
 Resultat før finansielle poster 1.482 596 0 0

 Finansielle omkostninger -8 -50 0 0
 Resultat før skat 1.474 546 0 0

 Skat af årets resultat -325 -120 0 0
 Resultat før finansielle poster 1.149 426 0 0
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   Produktions- Andre anlæg Matrielle
  Grunde og anlæg og driftsmateriel anlægsaktiver
Note  bygninger maskiner og inventar under udførelse

     
7 Materielle anlægsaktiver     

 Koncern

 Kostpris 1. januar 24.922 1.795.536 21.705 36.088
 Nettoeffekt som følge af spaltning og virksomhedssalg 0 -40.849 0 0
 Tilgang i årets løb 12.580 0 681 45.312
 Afgang i årets løb -40 -20.153 -.243 0
 Overførsler i årets løb 5.477 64.197 0 -69.673
 Kostpris 31. december 42.939 1.798.731 22.143 11.727

 Ned- og afskrivninger 1. januar 6.182 701.961 17.113 0
 Årets afskrivninger 714 51.953 2.041 0
 Årets ned- og afskrivninger på afhændede aktiver 0 -19.508 0 0
 Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændende aktiver 0 0 -234 0
 Overførsler i årets løb 0 -15.783 0 0
 Ned- og afskrivninger 31. december 6.896 718.623 18.920 0

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 36.043 1.080.108 3.223 11.727

 Afskrives over 40 år 30-50 år 3-10 år 

Noter
Beløb i TDKK
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Beløb i TDKK

    Moderselskab Moderselskab
Note    2019 2018

     
8 Kapitalandele i dattervirksomheder    

 Kostpris 1. januar   0 0

 Kostpris 31. december   0 0

 Værdireguleringer 1. januar   830.087 806.770
 Årets resultat   26.092 23.317
 Udbytte til moderselskabet   0 0
 Øvrige egenkapitalbevægelser, netto   0 0

 Værdireguleringer 31. december   856.179 830.087

 Regnskabsmæssig værdi 31. december   856.179 830.087

 Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:    RAH Holding A/S
      
     Ringkøbing-Skjern
 Hjemsted    Kommune

 Stemme- og ejerandel    100%
 Selskabskapital    1.000
 Egenkapital    856.179
 Årets resultat    26.092
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Beløb i TDKK

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2019 2018 2019 2018

9 Kapitalandele i associerede virksomheder

 Kostpris 1. januar 251.824 221.049 69.427 69.427
 Tilgang i årets løb 0 19.996 0 0
 Afgang i årets løb 0 -667 0 0
 Overførsler i årets løb 13.333 11.446 0 0

 Kostpris 31. december 265.157 251.824 69.427 69.427

 Værdireguleringer 1. januar -59.434 -62.010 -55.073 -56.238
 Årets afgang 0 132 0 0
 Årets resultat 7.292 3.115 2.915 1.165
 Modtagne udbytter 0 -1.404 0 0
 Andre reguleringer 0 733 0 0
 Overførsler i årests løb -3.737 0 0 0

 Værdireguleringer 31. december -55.879 -59.434 -52.158 -55.073
     
 Regnskabsmæssig værdi 31. december 209.278 192.390 17.269 14.354

 Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

  RGT goenergi a|s Vestjyske net ScanEnergi RAH Fiber- N H Vind
  Holding A/S  60 KV A/S Holding A/S bredbånd A/S 16 ApS
       
 Hjemsted Morsø Ringkøbing-Skjern Herning Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern

 Selskabskapital 900 12.500 18.337 25.000 150.000 2.000
 Stemme- og ejerandel 33% 40% 23,40% 21,51% 45% 33,33%

 Egenkapital 10.205 33.842 265.798 80.283 229.492 29.514
 Årets resultat -1.897 1.887 10.536 13.552 3.440 1.870
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    Koncern Koncern
    Andre værdi- Andre
    papirer og tilgode-
Note    kapitalandele havender

10 Øvrige finansielle anlægsaktiver

 Kostpris 1. januar   183 2.368
 Afgang i årets løb   0 -275

 Kostpris 31. december   183 2.093

 Nedskrivninger 1. januar   183 0
 Årets tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger   -183 0

 Nedskrivninger 31. december   0 0

 Regnskabsmæssig værdi 31. december   183 2.093

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2019 2018 2019 2018

11 Varebeholdninger

 Råvarer og hjælpematerialer 9.058 8.831 0 0
 Beholdning af energibesparelser 5.886 9.731 0 0

  14.944 18.562 0 0

12 Igangværende arbejder for fremmed regning

 Salgsværdi af igangværende arbejder 1.547 1.998 0 0

  1.547 1.998 0 0

13 Periodeafgrænsningsposter

  Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte  
omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier,  
abonnementer og renter.

Beløb i TDKK
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Noter
Beløb i TDKK

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2019 2018 2019 2018

14 Resultatdisponering

 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 26.092 23.317
 Minoritetsinteressers andel af dattervirksomhederes resultat 10.703 11.923 0 0
 Overført resultat 52.035 15.026 25.943 -8.291
  62.738 26.949 52.035 15.026

15 Hensættelse til udskudt skat

 Hensættelse til udskudt skat 1. januar 8.024 10.874 0 0
 Årets indregnede beløb i resultatopgørelsen -2.652 -2.837 0 0
 Årets indregnede beløb på egenkapitalen -1.469 -13 0 0

 Hensættelse til udskudt skat 31. december 3.903 8.024 0 0
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  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2019 2018 2019 2018

16 Langfristede gældsforpligtelser

  Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under  
kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er  
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

 Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

 Modtagne forudbetalinger fra kunder

 Efter 5 år 450 500 0 0
 Mellem 1 og 5 år 200 200 0 0
 Langfristet del 650 700 0 0

 Inden for 1 år 50 50 0 0
 Øvrige forudbetalinger fra kunder 0 0 0 0
 Kortfristet del 50 50 0 0

  700 750 0 0

 Anden gæld

 Mellem 1 og 5 år 1.006 0 22 0
 Langfristet del 1.006 0 22 0
 Øvrig kortfristet gæld 153.406 167.766 0 0

  154.412 167.766 0 0

 Periodeafgrænsningsposter    

 Efter 5 år 280.875 271.689 0 0
 Mellem 1 og 5 år 42.525 40.293 0 0
 Langfristet del 323.400 311.982 0 0

 Inden for 1 år 10.631 10.073 0 0
 Øvrige periodeafgrænsningsposter 41 26 0 0
 Kortfristet del 10.672 10.099 0 0

  334.072 322.081 0 0

17 Periodeafgrænsningsposter

  Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne  
forudbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Beløb i TDKK
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  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2019 2018 2019 2018

18 Pengestrømsopgørelse – reguleringer

 Finansielle indtægter -31.685 -5.056 -25.487 -3.871
 Finansielle omkostninger 805 13.967 85 10.935
 Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg 56.046 54.747 0 0
 Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 -26.092 -23.317
 Indtægt af kapitalandele i associeret virksomhed -7.292 -3.115 -2.915 -1.165
 Skat af årets resultat 7.827 9.343 0 0
 Andre reguleringer -10.342 -9.750 0 0

  15.359 60.136 -54.410 -17.418

19 Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital

 Ændring i varebeholdninger 3.618 787 0 0
 Ændring i tilgodehavender 35.398 -46.664 2.799 372
 Ændring i leverandører m.v. -23.553 21.177 27 13

  15.463 24.700 2.826 385

20 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

 Pant og sikkerhedsstillelse
  Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for : 

Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. har stillet 
kaution på DKK 10,8 mio. over for Scanenergi Holding A/S' bankforbindelse.

Beløb i TDKK
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Noter

 
Note

21 Nærtstående parter  Grundlag

 Øvrige nærtstående parter
 RAH Holding A/S, Ringkøbing   Datterselskab
 RAH Net A/S, Ringkøbing   Datterselskab
 RAH Service A/S, Ringkøbing    Datterselskab
 Nørhede – Hjortmose Besøgscenter ApS,, Ringkøbing   Datterselskab
 N H Vind 16 ApS, Ringkøbing    Associeret selskab
 goenergi a|s, Ringkøbing   Associeret selskab
 RGT Holding A/S, Nykøbing Mors    Associeret selskab
 Vestjyske Net 60 KV A/S    Associeret selskab
 Scanenergi Holding A/S, Ikast    Associeret selskab
 RAH Fiberbredbånd A/S    Associeret selskab
 Koncernens ledelse og bestyrelse
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22 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ringkøbing Amts Højspændings-
forsyning a.m.b.a. for 2019 er udarbejdet i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 
for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold 
til sidste år.

Koncern- og årsregnskab for 2019 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, 
at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der må-
les til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvi-
dere indregnes i resultatopgørelsen alle omkost- 
ninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte 
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af æn-
drede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidli-
gere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålide-
ligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 
nedenfor.

Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Ring-
købing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. samt 
virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller 
indirekte besidder flertallet af stemme-rettigheder-
ne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesid-

delse eller på anden måde har en bestemmende 
indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder 
mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og 
udøver betydelig men ikke bestemmende indfly-
delse, betragtes som associerede virksomheder.

Ved konsolideringen sammendrages poster af ens-
artet karakter. Koncerninterne indtægter og omkost-
ninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender 
samt realiserede og urealiserede interne gevinster 
og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede 
virksomheder elimineres.

Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede 
dattervirksomheder udlignes med moderselskabets 
andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige 
indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncern-
forholdet blev etableret.

Virksomhedssammenslutninger
Ved koncernekstern virksomhedsovertagelse opgø-
res på anskaffelsestidspunktet forskellen mellem 
kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi  
i den købte virksomhed, efter at de enkelte aktiver 
og forpligtelser er reguleret til dagsværdi (over- 
tagelsesmetoden). Kostprisen omfatter dagsvær-
dien af det betalte vederlag samt omkostninger til 
rådgivere mv., der er direkte forbundet med virk-
somhedsovertagelsen. Resterende positive forskels-
beløb indregnes i balancen under immaterielle an-
lægsaktiver som goodwill, der afskrives lineært i 
resultatopgørelsen over forventet brugstid. Reste-
rende negative forskelsbeløb indregnes i resultat-
opgørelsen på overtagelsesdagen.
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22 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser udgør en andel af koncernens 
samlede egenkapital. Årets resultat fordeles i resul-
tatdisponeringen på den del, som kan henføres til 
minoriteterne og den del, som kan henføres til mo-
dervirksomhedens kapitalejere. Minoritetsinteresser 
indregnes til den regnskabsmæssige værdi af de 
overtagne aktiver og forpligtelser på tidspunktet for 
erhvervelse af dattervirksomheder.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til trans- 
aktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der op- 
står mellem transaktionsdagens kurs og kursen på 
betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som 
en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for 
sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes 
værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster 
i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balance- 
dagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskel- 
len mellem balancedagens kurs og kursen på tids- 
punktet for tilgodehavendets eller gældens opståen 
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle 
indtægter og om kostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles 
til kursen på transaktionsdagen.
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22 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når 
fordele og risici vedrørende de solgte varer er over- 
gået til køber, nettoomsætningen kan måles pålide- 
ligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele 
ved salget vil tilgå koncernen.

Igangværende arbejder for fremmed regning (en- 
treprisekontrakter) indregnes i takt med, at pro-
duk- tionen udføres, hvorved nettoomsætningen 
svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder 
(produktionsmetoden). Denne metode anvendes, 
når de samlede indtægter og omkostninger på 
entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på 
balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er 
sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder 
betalinger, vil tilgå koncernen. Som færdiggørel-
sesgrad anvendes afholdte omkostninger i forhold 
til de forventede samlede omkostninger på entre-
prisekontrakten.

Nettoomsætningen måles til det modtagne veder- 
lag og indregnes eksklusive moms og med fradrag 
af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer inde-
holder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, 
der er anvendt for at opnå virksomhedens nettoom-
sætning.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder indi-
rekte produktionsomkostninger og omkostninger 
til lo- kaler, salg og distribution samt kontorhold 
mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og løn- 
ninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og ned-
skrivninger af immaterielle og materielle anlægsak-
tiver.

Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger 
omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i 
forhold til virksomhedernes hovedaktivitet, herun-
der avance og tab ved salg af immaterielle og ma-
teri- elle anlægsaktiver.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 
og associerede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige 
andel af resultat for året under posterne »Indtægter 
af kapitalandele i dattervirksomheder« og »Indtægter 
af kapitalandele i associerede virksomheder«.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter 
renter, realiserede og urealiserede valutakursregu- 
leringer, kursregulering på værdipapirer samt tillæg 
og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle 
skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatop- 
gørelsen med den del, der kan henføres til årets re-
sultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i 
skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Den skattepligtige del af koncernen er sambeskattet. 
Skatteeffekten af sambeskatningen med dattervirk-
somhederne fordeles på såvel overskuds- som under-
skudsgivende danske virksomheder i forhold til disses 
skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion 
vedrørende skattemæssige underskud). De sambe-
skattede selskaber indgår i aconto-skatteordningen.
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Materielle anlægsaktiver
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært 
over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger 40 år

Produktionsanlæg og maskiner 15 – 50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 – 10 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Aktiver med en kostpris på under DKK 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

22 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Balancen
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22 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 
materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at 
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud 
over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskriv-
ningstest for at fastslå, om genindvindingsværdien 
er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Hvis det 
er tilfældet nedskrives der til denne lavere genind-
vindingsværdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som 
den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapital-
værdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genind-
vindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes akti-
verne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor 
der ved en samlet vurdering kan fastsættes en påli-
delig genindvindingsværdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associe-
rede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 
virksomheder indregnes og måles efter den indre 
værdis metode.

I balancen indregnes under posterne »Kapitalan-
dele i dattervirksomheder« og »Kapitalandele i as-
socierede virksomheder« den forholdsmæssige 
ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige 

indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsvær-
dien af de identificerbare nettoaktiver på anskaf-
felsestidspunktet med fradrag eller tillæg af ureali-
serede koncerninterne avancer eller tab og med 
tillæg af resterende værdi af eventuelle merværdier 
og goodwill opgjort på tidspunktet for anskaffelsen 
af virksomhederne.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i 
dattervirksomheder og associerede virksomheder 
henlægges via overskudsdisponeringen til »Reserve 
for nettoopskrivning efter den indre værdis metode« 
under egenkapitalen. Reserven reduceres med ud-
bytteudlodninger til moderselskabet og reguleres 
med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksom-
hederne og de associerede virksomheder.
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Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under an- 
lægsaktiver, omfatter værdipapirer og kapitalan- 
dele i andre virksomheder, hvor koncernens ejeran- 
del er under 20%. Andre værdipapirer og kapital 
andele måles til dagsværdien på balancedagen.

Kapitalandele, som ikke handles på et aktivt marked, 
måles til kostpris eller en lavere genindvindings- 
værdi.

Øvrige finansielle anlægsaktiver
Øvrige finansielle anlægsaktiver omfatter udlån, 
som indregnes i balancen til amortiseret kostpris, 
hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. 
Den regnskabsmæssige værdi af øvrige finansielle 
anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om 
der er indikation af værdiforringelse. Hvis dette er 
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere gen- 
indvindingsværdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO- me-
toden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er 
lavere.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger op-
gøres til det beløb, som forventes at kunne indbrin-
ges ved salg i normal drift med fradrag af salgsom-
kostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under 
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvik-
ling i forventet salgspris.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpe- 
materialer omfatter købspris med tillæg af hjemta- 
gelsesomkostninger.

Beholdninger bestående af energibesparelser købt 
af ScanEnergi A/S måles til kostpris, svarende til 
købspris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er 
lavere. Nettorealisationsværdien opgøres til det be- 
løb, som forventes at kunne indbringes ved salg.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret 
kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvil- 
ket normalt udgør nominel værdi med fradrag af 
nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger 
til tab opgøres på grundlag af en individuel vurde- 
ring af de enkelte tilgodehavender samt for tilgode- 
havender fra salg tillige med en generel nedskriv- 
ning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles 
til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på 
grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelses- 
graden opgøres som andelen af de afholdte kon- 
traktomkostninger i forhold til kontraktens forven- 
tede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, 
at de samlede kontraktomkostninger vil overstige 
de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det 
forventede tab i resultatopgørelsen.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles 
salgsværdien til medgåede omkostninger eller en 
lavere nettorealisationsværdi.

Modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. 
De enkelte kontrakter klassificeres som tilgodeha- 
vender, når nettoværdien er positiv, og som forplig- 
telser, når nettoværdien er negativ.
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Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver 
omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-
rørende husleje, forsikringspræmier og abonnemen-
ter.

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under om-
sætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligatio-
ner og aktier, der måles til dagsværdien på balance-
dagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den 
senest noterede salgskurs.

Kapitalandele, som ikke er handlet på et aktivt marked, 
måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede 
gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og 
forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte 
anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af for-
pligtelsen.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil 
aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved ud-
ligning i skat af fremtidig indtjening eller ved mod-
regning i udskudte skatteforpligtelser inden for 
samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og 
skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil 
være gældende, når den udskudte skat forventes ud-
løst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som 
følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultat-
opgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte 
skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende ak-
tuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af 
tidligere års skattepligtige indkomster samt for be-
talte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under 
acontoskatteordningen indregnes i resultatopgø-
relsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, 
indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne pro-
venu med fradrag af afholdte transaktionsomkost-
ninger. I efterfølgende perioder måles lånene til 
amortiseret kostpris, således at forskellen mellem 
provenuet og den nominelle værdi indregnes i re-
sultatopgørelsen som en renteomkostning over 
låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kost-
pris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Noter
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Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad Resultat før finansielle poster x 100 
 Samlede aktiver

Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100 
 Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital Ordinært resultat efter skat x 100
 Gennemsnitlig egenkapital

22 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser 
udgøres af modtagne betalinger vedrørende ind- 
tægter i de efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens og mo- 
derselskabets pengestrømme for året opdelt på 
drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets 
forskydning i likvider samt koncernens og moder- 
selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. 
Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for 
moderselskabet, idet moderselskabets pengestrøm- 
me er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for kon- 
cernen.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets 
resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og 
ikke kontante resultatposter som af- og nedskriv- 
ninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen om- 
fatter omsætningsaktiver fratrukket kortfristede 
gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår 
i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter 
pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, ma- 
terielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter 
pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af 
langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbe- 
talinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider
Likvide midler består af »Likvide beholdninger«, 
»Værdipapirer« under omsætningsaktiver og »Kas- 
sekreditter«. »Værdipapirer« består af kortfristede 
værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiæn- 
dringer, som uden hindring kan omsættes til likvide 
beholdninger.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af 
det offentliggjorte regnskabsmateriale.
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