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Velkommen som læser af Årsberetning 2021

Kære læser

Det er med stor fornøjelse, at vi byder dig velkom-
men til RAH’s Årsberetning 2021.

RAH er et andelshaverselskab, der arbejder for at 
skabe værdi. Værdi for andelshavere. Og værdi for 
lokalområdet. Vi vil være med til at udvikle og frem-
tidssikre vores egn og på den måde give tilbage til 
det område, vi er rundet af og de andelshavere,  
vi er ejet af. Om det er at udvikle igangværende  
projekter, drive nye projekter frem eller nytænke 
løsninger inden for vores metier.

Værdiskabelsen har mange ansigter. I skrivende 
stund er et nyt, stort projekt for at få mere fossilfri 

transport igangsat. Otte lynladere bliver sat op bredt 
i vores dækningsområde til gavn for og udvikling af 
lokalområdet. Samarbejde, der er en del af RAH’s 
DNA, er nøgleordet i dette projekt. For uden sam-
arbejde med lodsejerne ville projektet ikke kunne 
lykkes. Et projekt som dette understreger netop 
værdien af et andelshaverselskab. Sammen kan vi 
løfte selv de største opgaver. Og det må siges, at 
andelstanken til stadighed har relevans.

En af kerneopgaverne for RAH er RAH Net A/S.  
Distribution af strøm ud til vores kunder og andels-
havere er helt essentiel. For at kunne udføre distribu-
tionsopgaven kræver det et velvedligeholdt elnet. 
Og det har vi. Hvert år lægger vi en masse ressourcer 
i, at elnettet fungerer optimalt. Energimyndig-
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Velkommen som læser af Årsberetning 2021

hederne har endvidere bedømt RAH Net A/S som et 
af de mest effektive netselskaber i Danmark ud fra 
en ny model for benchmarking. Det er vi glade for, 
da vi hele tiden søger at drive elnettet så effektivt 
som muligt.

Året har været travlt for RAH Fiberbredbånd A/S. Vi 
mærkede for alvor, hvor meget internet i hjemmet 
betyder under COVID-19-pandemien. Derfor har 
RAH Fiberbredbånd selvfølgelig fortsat udrulningen 
af fiber med stor styrke. I 2021 nåede vi en milepæl 
om at levere til mere end 12.000 kunder via fortsat 
udrulning og øget salg på det eksisterende fibernet.

I 2021 var udviklingen og implementeringen af tek-
niske og aftalemæssige opgaver i forbindelse med 
åbningen af fibernettet også væsentlig. Dette  
arbejde har nu resulteret i, at andelshavere gennem 
brancheplatformen OpenNet kan vælge mellem 
flere forskellige udbydere af TV- og internetpakker. 
Lige nu har kunderne mulighed for at vælge mellem 
fire forskellige indholdsudbydere og flere kommer 
til i løbet af i år og 2023. Vi glæder os over, at vores 
kunder og andelshavere nu har større valgfrihed på 
dette område.

2021 blev også ladeboksens år for vores elhandels-
selskab goenergi A/S. Vi tilbyder både ladebokse til 
private, virksomheder og udlejningssommerhuse. 
Og vi glæder os til at hjælpe med at gøre vores om-
råde endnu mere fossilfrit i 2022.

Elprisen har i efteråret 2021 givet bekymringer for 
mange. Der har været store udsving på elprisen, 
hvilket forklarligt nok har gjort flere kunder og an-
delshavere frustrerede. Vores kundeserviceteam har 
talt med mange kunder, og vi gør vores bedste for 
at forklare, hvordan tingene hænger sammen. En af 
vores fornemste opgaver er nemlig at give nær-
værende og imødekommende kundeservice. Og det 
er også derfor, vi har valgt at have tre kundeservice-
kontorer, hvor I kan møde os ansigt til ansigt.

Ordentlig og ansvarsfuld er de værdier, RAH er byg-
get på og har præget koncernen siden grundlæg-
gelsen i 1925. Og det er meget vigtigt for os, at vores 
kunder mærker de værdier. Ordentligheden kommer 
til udtryk i den måde, RAH driver forretning på. Og 
ordentligheden kommer til udtryk i den måde, vi 
kommunikerer med vores kunder og andelshavere 
på. Ansvarsfuld, håber vi, er et ord, som andels- 
havere sætter på os, når det handler om vores  
opgaveudførelse og vores forsøg på at bakke lokal-
området op.

Sektoren har udarbejdet anbefalinger til god sel-
skabsledelse. RAH’s bestyrelsesmedlemmer arbejder 
aktivt med at sikre, at RAH altid overholder anbe-
falingerne herom. Du kan læse mere om afrapporte- 
ring på anbefalingerne i denne årsberetning.

Bestyrelsen, direktionen og medarbejderne er  
stolte over at være en del af RAH. Vi ser det som et 
stort ansvar at varetage elforsyningen i Vestjylland. 
Og vi er stolte over den tillid, andelshavere har til, at 
RAH formår at varetage en række opgaver inden for 
elhandel, elforsyning og fiberinfrastruktur. Og så er 
vi stolte over, at RAH er en god arbejdsplads.

Endnu en gang velkommen og tak, fordi du har lyst 
til at læse med.

Rigtig god læselyst.

Jørgen Poulsgaard Jacob Møller
Bestyrelsesformand Administrerende direktør
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Aktuel koncernoversigt

RAH a.m.b.a.
er moderselskab for koncernen. Koncernen har for 
nuværende en bestyrelse på fem personer, der  
vælges på generalforsamlingen. Generalforsam- 
lingen, som består af selskabets andelshavere, er 
selskabets højeste  myndighed.

RAH Holding A/S
er et holdingselskab. Gennem dattervirksom- 
hederne drives elforsyningsvirksomhed, handel,  
anlægsarbejder, projektering, rådgivning, service, 
 administration og udlejning af ejendom. Selskabet 
er 100% ejet af RAH a.m.b.a.

RAH Net A/S
driver netvirksomhed til bevilling efter elforsynings-
loven. Pr. 01.01.2017 er selskabet fusioneret med 
MES Net A/S. Selskabet ejes af RAH Holding A/S 
(68%) og MES a.m.b.a. (32%).

RAH Service A/S
udbygger og vedligeholder RAH Net A/S’s lednings-
net, administration, kundeafregning for koncernen 
og drift af ejendom. Derudover udfører RAH Service 
A/S opgaver for eksterne kunder. Selskabet er 100% 
ejet af RAH Holding A/S.

goenergi A/S
er et elhandelsselskab, der tilbyder elprodukter og 
ladebokse til private og erhverv. goenergi A/S har 
fysiske kontorer i Thisted, Brande og Ringkøbing. 
Selskabet ejes af RAH Holding A/S (40%), MES 
a.m.b.a. (20%) og Thy-Mors Energi Handel A/S (40%).

N H Vind 16 ApS
producerer og sælger vedvarende energi. I 2019 blev 
ejerkredsen udvidet til også at omfatte Vestforsyning 
samt Thy-Mors Energi. Selskabet ejes af RAH Holding 
A/S (33,33%), Vestforsyning Erhverv (33,33%) og Thy-
Mors Energi Produktion (33,33%).

Scanenergi Holding A/S
driver elhandel, porteføljeforvaltning, energi- 
optimering og handel med energibesparelser.  
Hertil balanceansvar. Selskabet ejes af 17 danske 
selskaber. RAH a.m.b.a. har en ejerandel på 21,51%.

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

RGT Holding A/S
driver 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
driver et SCADA/DMS-system, der hjælper med  
netovervågning og fjernstyring. Selskabet er ejet  
af 11 selskaber. RAH Service A/S har en ejerandel i 
selskabet på 6,10%.

Nørhede – Hjortmose Besøgscenter ApS
ejer og driver teknik- og servicebygning for  
Nørhede – Hjortmose Vindmøllepark samt det  
tilknyttede besøgscenter. RAH Service A/S har en 
ejerandel i selskabet på 56%.

RAH Fiberbredbånd A/S
opbygger og leverer fiberinfrastruktur, indholds-
tjenester og andre aktiviteter forbundet med dette. 
Selskabet ejes af RAH Holding A/S (45%), Norlys Tele 
Service A/S (45%) og Thy-Mors Energi Fibernet A/S 
(10%).

Yderligere information omkring RAH kan også findes 
på hjemmesiden www.rah.dk
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Aktuel oversigt over organisation og personale pr. 1. juli 2022
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RAH Net A/S – Forsyningsområde

RAH’s 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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RAH’s netområde dækker ca. 53.000 kunder, der kan inddeles i følgende 
kategorier:

RAH Net A/S – Forsyningsområde

Antal installationer 
(stk.) 

Boliger 42.466

Landbrug og gartneri 4.935

Fremstillingsvirksomhed 837

Byggeri, anlæg, handel og service 2.182

Offentlige institutioner m.m. 2.100

Gadebelysning 510

Total 53.030
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Drift og anlæg af nettet

Statistik over RAH’s lavspændings- og højspændingsnet i perioden 2017-2021.

RAH Net A/S – Fakta om nettet
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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 afvikling af luftledninger til fordel for kabler i jord er tæt på af være til-
endebragt.

Ved udgangen af 2021 er der på højspændingssiden 1,34 km luftledning og 2.357 km kabel, og på lavspæn-
dingssiden er der 0,1 km luftledning og 3.063 km kabel.

Antallet af transformerstationer i 2021 i RAH Nets område er 2.428 stk. stationer.

Udvikling i højspænding

Udvikling i lavspænding
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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 til stadighed at sikre og forbedre kvaliteten og forsyningssikkerheden i elforsyningen til gavn 
for alle vore kunder. Processen 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
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I 2021 var der 0,62 afbrud pr. kunde med en gennemsnitligt afbrudstid på 11,9 minutter pr. kunde. 

Uvarslede afbrud i 2021 udgør 0,57 afbrud pr. kunde. Det er glædeligt, at vi forsat kan holde disse afbrud 
på et lavt niveau, da det ofte er netop uvarslede afbrud, der er til størst gene for kunderne.

Kvaliteten af vores eget forsyningsnet er noget, vi hele tiden har fokus på og til stadighed arbejder på.
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RAH Net A/S – Fakta om nettet

Investeringer fordelt på 60 kV, 10 kV, 0,4 kV og målere de seneste fem år:

Anlægsinvesteringer
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Bruttoinvesteringer  
for RAH Net A/S

Anlægsinvesteringer i nettet
RAH Net A/S investerer løbende i vedligeholdelse og udbygning af elnettet for at sikre en høj forsynings-
sikkerhed til gavn for elnettets forbrugerne.

Investeringer i elnettet de seneste fem år:
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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. 53.000 
midt- og vestjyske husstande og virksomheder i et 
geografisk område på 2.350 km2. Fra Nymindegab 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 2021 bl.a. arbejdet på følgende projekter:

Lavspændingsarbejde (0,4 kV) udført i 2021:
•  Udstykning af fritidsgrunde, Søndervig
•  Udstykning af fritidsgrunde, Hvide Sande 
•  Udstykning af rækkehuse, Ringkøbing
•  Forstærkning af 0,4 kV-kabel i forbindelse med 

udstykning af fritidsgrunde, Bjerregård
•  Udstykning af parcelhusgrunde, Ringkøbing
•  Udstykning af parcelhusgrunde, Ganeråparken, 

Skjern
•  Udstykning af parcelhusgrunde, Ulfborg
• Udstykning af rækkehuse, Brande
•  Omlægning af 0,4 kV-kabel i forbindelse med 

cykelsti, Filskov
• Udstykning af rækkehuse, Thyregod
•  Udstykning af parcelhusgrunde, Give
•  Udstykning af fritidsgrunde, Ejstrupholm
•  Reinvestering i 0,4 kV-kabelanlæg, Ringkøbing

10 kV-arbejde udført i 2021:
•  Udbygning af stationer med DSO
•  Etablering af 10 kV-station til forsyning af Fjord-

udsigten, Ringkøbing
•  Udskiftning af 10 kV-station, Lodbergsvej,  

Søndervig
•  Udskiftning af 10 kV-APB-kabel, Thorsminde
•  Udskiftning af 10 kV-APB-kabel, Skjern
•  Udskiftning af 10 kV-APB-kabel, Fjand
•  Udskiftning af 10 kV-APB-kabel, Skodbjerge
•  Udskiftning af 10 kV-kabelanlæg, Ringkøbing
•  Flytning af 10 kV-kabel i forbindelse med  

vejprojekt, Kloster
•  10 kV-forsyning til Lalandia, Søndervig
•  Udskiftning af 10 kV-station, Give
•  Etablering af 10 kV-station for Give Steel A/S, 

Brande
•  Udskiftning af 10 kV-APB-kabel, Brande
•  Udskiftning af 10 kV-APB-kabel, Ejstrupholm
•  Udskiftning af 10 kV-koblingsanlæg af typen 

kroneanlæg
•  Flytning af 10 kV-kabel, Bøllundvej
•  Etablering af 2 stk. transformerstationer for  

centerbygning for Lalandia, Søndervig

60 kV-arbejde udført i 2021:
•  Nyt 60/10 kV-felt til ny KT32 transformer + ny 60 

kV-skinne og 60 kV-trf.-bryder i 60 kV-felt KT31 
på station Thyregod + renovering af bygning

•  Udskiftning af 60 kV-trf. K21 på station Hvide 
Sande

•  Udskiftning af 60 kV-bryder og -adskiller samt 
nye 60 kV-tavler på station Sdr. Omme

•  Udvidelse af Ritter-anlæg på station Ejstrupholm 
med 1 stk. 10 kV-felt til en 7 MW-elkedel

•  Udvidelse af Ritter-anlæg på station Søndervig 
med 2 stk. 10 kV-felter til forbrug ved Lalandia

•  Udskiftning af hegn rundt om 60/10 kV-station 
på flere steder i Øst og Vest område

•  Relægennemgang på alle 60/10 kV-stationer i 
øst
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RAH Net A/S – Opgaver

Ny 150/60 kV-transformerstation Thyregod
Den nye KT 32 på 160 MWA blev efter en del  
forsinkelse sat i drift den 21. december 2021.  
Arbejdet med fjernelse af den »gamle« KT31 er i fuld 
gang, hvor der støbes et nyt fundament/monteres 
nye 60 kV-kabler, og der opsættes et helt nyt  

60 kV-felt med afbryder og adskiller. Arbejdet  
udføres i samarbejde med eksterne leverandører og 
montører fra RAH/MES Net.

Den nye KT31 vil også have en effekt på 160 MWA, 
og idriftsættelse af denne vil foregå i juni 2022.
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RAH Net A/S – Opgaver

Nyt 60 kV-bygning på 60/10 kV-station Hvide 
Sande
60/10 kV-stationen Hvide Sande ligger tæt på  
Vesterhavet og er derfor meget udsat pga. vejret. 
Der kan eksempelvis komme saltaflejring på det 
udendørs 60 kV-anlæg, som derfor kræver mere 
vedligeholdelse end stationer, der ligger længere 

inde i landet. Derfor besluttede vi tilbage i 2020  
at opføre en ny bygning, så 60 kV-anlægget står  
indendørs. Bygning og 60 kV-anlægget står færdigt 
i løbet af september 2022.

Bygningen vil herefter fremstå som en moderne 
transformerstation.
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Ny 10 kV-bygning på station Stadil
Bygningen og 10 kV-anlægget er bygget tilbage  
i 1979, så huset og anlæg har efterhånden nået  
en alder, hvor flere dele af 10 kV-anlægget skulle 

udskiftes. Vi valgte derfor en ny løsning med et  
præfabrikeret transformerhus med 10 kV-Ritter-
anlæg, som vores montør selv bygger op og idrift-
sætter.

RAH Net A/S – Opgaver
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Projekter i 2022:
Lavspændingsprojekter (0,4 kV)
•  Udstykning af fritidsgrunde, Hvide Sande
•  Udskiftning af 0,4 kV-kabelanlæg, Ringkøbing
•  Udskiftning af 0,4 kV-kabelanlæg, Thorsminde
•  Forstærkning af 0,4 kV-kabel, Bjerghuse
•  Forstærkning af 0,4 kV-kabel, Helmklit
•  Forstærkning af 0,4 kV-kabel, Bjerregård
•  Forstærkning af 0,4 kV-kabel, Søndervig
•  Udstykning af 144 parcelhusgrunde, Give

10 kV-projekter
• Forstærkning af 10 kV-kabel, Videbæk biogas
•  Udskiftning af APB-kabel, Ringkøbing
•  Udskiftning af APB-kabel, Skjern
•  Udskiftning af APB-kabel, Thorsminde
•  Udskiftning af APB-kabel, Ejstrupholm
•  Udskiftning af APB-kabel, Brande
•  Udbygning af stationer med DSO
•  Udskiftning af APB-kabel, Grindsted
•  Udskiftning af APB-kabel, Spjald

60 kV-projekter
•  Nyt 60 kV-felt til KT31 Thyregod
•  Udskiftning af Søndervig 60/10 kV-transformer 

KT21 til 25MW grundet Lalandia
•  Udskiftning af Søndervig 60/10 kV-transformer 

KT22 til 25 MW grundet Lalandia
•  Udskiftning af 60 kV-adskiller til 60 kV-bryder 

på station Rækker Mølle i feltet mod Risdal
•  Udskiftning af 60 kV-adskiller til 60 kV-bryder 

på station Nørhede i feltet mod Videbæk
•  Udskiftning af 60 kV-adskiller til 60 kV-bryder 

på station Grønbjerg i feltet mod Videbæk
•  Udskiftning af 60 kV-bryder på station  

Stovstrup i 60 kV-felt mod Skjern Syd
•  Nyt 60 kV-hus med indvendige 60 kV-bryder 

og -adskiller på station Hvide Sande
•  Ny strøm- og spændingstransformer i NSN-felt 

på station Ejstrupholm
•  Udskiftning af hegn rundt om 60/10 kV-stationer 

flere steder 
•  60 kV-demontering af luftledning mellem Sdr. 

Omme og Barslund
•  Nyt 10 kV-anlæg og -bygning på station Stadil
•  Nyt 60 kV-felt på station Brande til Siemens 

testcenter
•  Udvidelse af Ritter-anlæg på station Brande 

med 1 stk. 10 kV-felt til en 15 MW-elkedel
•  Udskiftning af 60 kV-adskiller til 60 kV-bryder 

på station Velling feltet mod Lemkær
•  Nyt 10 kV-anlæg og -bygning på station Spjald
•  Udskiftning af 10 kV-anlæg på station Stadil samt 

ny bygning
•  Udvidelse af 10 kV-anlæg på station Velling

RAH Net A/S – Opgaver
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RAH Service A/S er RAH-koncernens udførende  
selskab. Selskabet ejer og drifter koncernens ejen-
domme 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  

opgaver
•  Drift, vedligehold og administration af RAH-

koncernens 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 ydermere i mindre omfang 
relaterede opgaver for eksterne kunder uden for 
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 eksempelvis 
elselskaber, vandværker, varmeværker og andre typer 
selskaber.

Lad RAH Service A/S støtte jeres administrative  
processer via vores mangeårige kendskab til af- 
regning 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  
bevidste om vores ansvar for opgaven som entre-
prenør.

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
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RAH Fiberbredbånd A/S

Udrulninger og forberedelse til åbning af fiber-
nettet har præget 2021
Siden 2016 har RAH Fiberbredbånd etableret fiber-
net i store dele af RAH’s forsyningsområde i Vest- 
jylland. Siden da har rigtig mange vestjyder fået  
lynhurtigt og stabilt fiberbredbånd, telefoni og TV-
pakker. I 2021 er arbejdet omkring forberedelse til 
åbning af fibernettet intensiveret og dette arbejde 
har resulteret i, at RAH Fiberbredbånd den 1. februar 
2022 var klar til åbne sit fibernet for, at et væsentligt 
større antal tjenesteudbydere kan tilbyde andels-
haverne flere alternative valgmuligheder for internet, 
telefoni og TV-pakker via RAH Fiberbredbånd.

RAH Fiberbredbånd er baseret på et samarbejde 
mellem det lokale energiselskab RAH, fiberselskabet 
Thy-Mors Energi Fibernet samt Norlys med det for-
mål at levere fiberbredbånd til Vestjylland, hvor det 
forretningsmæssigt giver mening.

I 2021 har der været fokus på flere fronter. Således 
har RAH Fiberbredbånd fortsat fokus på at levere og 
servicere bredbåndsforbindelser til alle de kunder, 
som er interesseret i en hurtig og stabil internet- 
forbindelse. COVID-19-pandemien har sat fokus på 
vigtigheden af en hurtig og stabil forbindelse på 
grund af øget hjemmearbejde og hjemmeunder- 
visning. RAH Fiberbredbånd har i løbet af 2021 nået 
en milepæl om at levere til mere end 12.000 kunder 
bl.a. via fortsat udrulning, men også via øgede salg 
på det eksisterende fibernet.

I 2021 har der været fokus på fortsat fiberudrulning 
til de ni landområder, som RAH Fiberbredbånd fik 
tilskud til at udrulle fiber i via Energistyrelsens bred-
båndspulje 2020. Til disse ni områder måtte vi grave 
mere end 400 km. fiber ned og har indtil videre for-
synet lige i underkanten af 1.100 husstande med 
fibernet. Desuden har RAH Fiberbredbånd færdig-
gjort udrulningen af fibernet til det nye feriecenter 
Lalandia Søndervig, de første sommerhuse blev  
leveret allerede i slutningen af 2020 og hele om- 
rådet er fuld udrullet i løbet af 2021. Desuden har 
RAH Fiberbredbånd fokuseret på at færdiggøre  

udrulning af fiber i Ringkøbing by (dog har vi måtte 
udskyde visse gader på grund af fællesgravning med 
Ringkøbing-Skjern Forsyning).

Udrulningen i 2021 fremgår af kortet.



25

RAH Fiberbredbånd A/S

RAH Fiberbredbånd fik i december 2021 tildelt  
otte områder, som støttes med 11 millioner via  
Energistyrelsens bredbåndspulje, hvor udrulningen 
til ca. 325 adresser udføres i 2022. Det drejer sig om 
områder fordelt i næsten hele forsyningsområdet. 

Derudover igangsætter vi i 2022 udrulningen af  
fibernettet til de resterende adresser i Ringkøbing 
by, som måtte udskydes fra 2021. Desuden udruller 
vi fiber til Bjerghuse, Thorsminde og Rækker Mølle 
samt til et mindre område i Skjern, hvor vi i forvejen 
har udrullet fiberrør til ca. 230 adresser. 

Samlet set planlægger vi at udrulle fibernet til yder-
ligere ca. 2.500 adresser i 2022, hvorved vi samlet 
når op på at kunne tilbyde fibernetadgang til ca. 
28.000 adresser i RAH-området i løbet af 2022.

RAH Fiberbredbånd er et rent netejerselskab
I forbindelse med strategien om at åbne fibernettet 
for andre tjenesteudbydere er RAH Fiberbredbånd 
nu et rent netejerselskab, der på ensartede og lige 
vilkår tilbyder alle interesserede tjenesteudbydere 
adgang til at sælge sit indhold til interesserede  
kunder i RAH-området.

Det åbne net giver større konkurrence og øget 
valgfrihed til glæde for kunder og andelshavere
Som sagt indledningsvist har et væsentligt indsats-
område i 2021 været at udvikle og implementere 

den tekniske og aftalemæssige side af åbningen af 
fibernettet for andre tjenesteudbydere sammen 
med vores operatør Norlys Tele. Således vil åbningen 
af fibernettet blive en realitet i 2022. I løbet af 2022 
kan andels haverne se frem til frit valg mellem flere 
indholds udbydere inden for internet, tv og telefoni. 
Det skal give adgang til hurtigt internet og dermed 
gøre det nemmere for familierne at surfe på inter- 
nettet, og lettere for virksomheder at sende og få 
oplysninger i det daglige arbejde – en udvikling, der 
favner den digitalisering, der præger både vores 
fritids- og arbejdsliv. 

Fælles branchestandard til åbning af fibernettet
Det uafhængige selskab OpenNet står bag udviklingen 
af en fælles standardiseret brancheplatform, som får 
systemerne til at spille sammen og fungerer som 
bindeled mellem RAH Fiberbredbånd og de tjeneste- 
udbydere, som ønsker at udbyde sine produkter på 
RAH’s fibernet. RAH Fiberbredbånd indgik aftale 
med OpenNet i november 2020. Åbningen af nettet 
er sket fra den 1. februar 2022, og flere indholdsud-
bydere kommer på nettet i løbet af 2022 og 2023. 
Dermed er RAH Fiberbredbånd en del af den nyeste 
udvikling på telemarkedet, hvor de danske fibernet 
åbnes for flere tjenesteudbydere.

Du kan læse mere om fiberbredbånd på www.rah-
fiber.dk.
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goenergi A/S

Dit lokale elhandelsselskab – dine fordele
goenergi A/S er et elhandelsselskab, der er etableret 
i et samarbejde mellem Thy-Mors Energi-, MES-, og 
RAH-koncernerne. go’energi er etableret for at  
tilbyde andelshavere i vores områder et ordentligt 
og ansvarsfuldt elhandelsselskab. Vi har tre fysiske 
kontorer, hvor kunderne kan møde os ansigt til  
ansigt, og vores kundeservice er også til at få fat på 
via telefon eller mail. Vi er et selskab, der har kunden 
i centrum.

I et marked, hvor prisen på el er det nemmeste  
at sammenligne, lægger vi vægt på, at kunderne, 
udover en konkurrencedygtig pris, også har andre 
fordele:

Ingen binding
Hos go’energi har vi ingen bindingsperiode. Vi  
samler på tilfredse kunder og tror på, at vores kunder 
gerne vil blive hos os, når de oplever god service.

Ingen skjulte gebyrer
Som kunde i go’energi betaler du ikke skjulte  
gebyrer. Vi tager eksempelvis ikke ekstra for, at du 
betaler via Betalingsservice.

Handler lokalt
go’energi er en lokal arbejdsplads med kontorer i 
Thisted, Brande og Ringkøbing. Den lokale forank-
ring er meget vigtig for os, og vi gør, hvad vi kan for 
også at handle lokalt.

Støtter lokalt
Vi ved, der er masser af god energi i det lokale  
foreningsliv. Som kunde i go’energi er du med til  
at bakke op om alle de gode kræfter, der hver dag 
sørger for, at børn og voksne kan gå til sport eller en 
anden aktivitet. go’energi støtter både lokale liga-
hold, men også mindre klubber og foreninger.

go'klub energi 
Vidste du, at du kan støtte din klub eller forening 
gennem din elregning? Med elproduktet go’klub 
energi støtter du med 1 øre/kWh og vi støtter også 
med 1 øre/kWh.

Skal din klub eller forening også være med i go’klub 
energi-samarbejdet? Så tag fat i os og hør mere om 
mulighederne for at lade medlemmerne vælge 
strøm med hjertet.
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Vælg det produkt, der passer til dig
Som kunde i go’energi kan du vælge mellem flere 
forskellige elprodukter. Og vi har en løsning, der  
passer til dig.

Favoritten blandt vores kunder er go’spot energi, 
men du kan også vælge med hjertet og støtte den 
lokale klub eller købe grøn strøm.

Har du et feriehus, kan du også vælge at lægge dine 
abonnementer for dit hus og feriehus sammen.

Nedenfor kan du se en produktoversigt. Og på vores 
hjemmeside kan du læse meget mere om de forskel-
lige elprodukter, vi tilbyder.

Mød os her:
• Facebook 
• www.go-energi.dk
• Kontorer i Thisted, Brande og Ringkøbing

go'spot energi go'klub energi go'vind energi go'ferie energi go'spot måned

... hvis du vil 
have lokal 

energi og god 
kundeservice

... hvis du også 
vil støtte din 
lokale klub 

eller forening

... hvis du også 
ønsker strøm 

fra danske 
vindmøller

... hvis du også 
har et sommer-

hus

... hvis du også fore- 
trækker at betale 

din elregning  
hver måned

Tillæg til  
spotpris

0,05 kr./kWh* 0,0625 kr./
kWh*

0,08 kr./kWh* 0,07 kr./kWh* 0,05 kr./kWh*

Abonnement 15,00 kr./md. 15,00 kr./md. 15,00 kr./md. 0 + 15,00 kr./md. 30,00 kr./md.

Gebyrer fx 
betalingsgebyr

Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen

Bindingsperiode Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen

* Din samlede elpris består af spotpris på el + tillæg, netomkostninger og -abonnement, elafgift til staten og 
moms. Hertil kommer prisen på det valgte abonnement, som du kan se ovenfor. Læs mere om den samlede 
elpris på www.go-energi.dk.

Hvad er spotpris?
Spotprisen er den pris, strømmen bliver fastsat til på 
den nordiske elbørs, Nord Pool. Elprisen svinger fra time 
til time og fastsættes efter udbud og efterspørgsel.

Som kunde hos go’energi betaler du ikke for en risiko-
præmie, men blot for den reelle spotpris + et tillæg.
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Hvorfor stiger elpriserne?
Andet halvår af 2021 har været noget af en rutsje-
banetur, hvad elpriserne angår. Grunden, til at  
elpriserne er steget, er en kombination af mange 
faktorer:

•  Efterspørgsel
•  Prisstigninger på råmaterialer til  

strømproduktion
•  Vejret

Efterspørgsel: Overordnet set skyldes det, at efter-
spørgslen på strøm er steget meget, efter der er 
kommet gang i samfundet ovenpå COVID-19-ned-
lukningen.

Prisstigninger: Priserne på naturgas, kul og olie er 
steget voldsomt. Det har alt sammen indflydelse på 
din elpris. Elprisen stiger, da man bruger kul, olie og 
gas til produktion af strøm.

Vejret: Vejret har også haft indflydelse. Det har  
regnet mindre i Norge og blæst mindre i Nord- 
europa. Disse faktorer har forårsaget, at der er blevet 
produceret mindre vand- og vindenergi, hvilket  
har betydet mindre mængde billig strøm. Når der 
ikke er hjælp at hente fra naturen, skal strømmen 
produceres på de dyrere kraftværker, der benytter 
kul, olie og gas.

I skrivende stund påvirker situationen i Ukraine  
elprisen negativt.

Din personlige elpris
Vidste du, at du har en personlig kWh-pris? Hos 
go’energi tilbyder vi flexafregning – dvs. at du  
betaler, hvad strømmen koster, når du bruger den. 
Derfor har du også en personlig elpris, der afspejler, 
hvornår du bruger el. Bruger du primært el, når det 
er billigt, vil du derfor have en billigere kWh-pris, 
end hvis du bruger el i de dyre timer. Derfor er det 
også meget usandsynligt, at du har samme elpris 
som din nabo.

Vidste du, at du kan følge elprisen time for 
time gennem True Energy-appen? go'energi 
har et samarbejde med True Energy, der har 
udviklet en app, hvor du kan følge din elpris.

Du kan både holde øje med prisen, men også 
CO2-udslippet. Med appen i hånden kan du 
planlægge dit strømforbrug efter, hvornår det 
er billigst. Find True Energy-appen, der hvor 
du plejer at hente apps.
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go’energi oplader Vestdanmark
Hos go’energi vil vi gerne være med til at gøre det  
nemmere at køre i elbil. Vi tilbyder derfor ladebokse til 
både private, erhverv og som noget helt nyt en lade-
løsning specielt designet til udlejningssommerhuse.

Ladeboks til private
Mangler du en ladeløsning til dit hjem? Hos go’energi  
kan vi tilbyde Etrel INCH Home, der er den perfekte 
ladeboks til private. Vi tilbyder både service- og  
supportabonnementer, hvor du som kunde kan få 
afgiftsrefusion, hvis du er berettiget til det eller 
hjælp, hvis du oplever problemer med boksen.

Ladeboks til erhverv
Som virksomhed kan I styrke jeres grønne profil ved 
at tilbyde jeres ansatte, samarbejdspartnere og forbi-
passerende en lademulighed. Gennem go’energi kan 
I få en intelligent ladeløsning med Etrel INCH Pro, der 
sikrer klimavenlig opladning. Vi tilbyder en betalings-
løsning til ladeboksen, hvor I som virksomhed selv 
sætter prisen pr. kWh. I kan vælge op til tre prisniveauer, 
så I kan differentiere prisen for at oplade hos jer.

Ladeboks til udlejningssommerhuse
Som noget helt nyt tilbyder go’energi nu ladeløsning 
til dit udlejningssommerhus. Med Etrel INCH Pro får 
du en ladeboks, der passer perfekt til det vestjyske 
klima med sol, salt og sand. Boksen har en LCD-
touchskærm, der guider dine gæster gennem en 
opladning fra start til slut. Ladeboksen aktiveres med 
en nøglebrik, der både sikrer dig og dine gæster 
mod misbrug.

Du kan tilvælge abonnementet go’bil-support, der 
sikrer, at du eller dine gæster altid kan få support, 
hvis der opstår problemer. Det er nemt og sikkert 
for dig, fordi vi løser problemet direkte med dig eller 
dine gæster.

Som sommerhusejer kan du som noget særligt til-
købe et Load Guard-modul. Modulet installeres i din 
eltavle og gør, at du ikke skal købe ekstra tilslutning 
(ampere), fordi du får en ladeboks. Loud Guard-
modulet holder øje med strømforbruget i sommer-
huset og tilpasser automatisk ladeeffekten, så din 
installation ikke bliver overbelastet.
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Handling bag ordene
Ethvert fællesskab – også et andelsejet selskab som 
RAH – vil miste sin relevans, hvis ejernes, her RAH-
andelshavernes, tillid svigtes og besvares med dårlig 
opgaveløsning og uordentlighed. Derfor er RAH’s 
værdiord Ansvarsfuld og Ordentlig helt centrale, og 
som følge heraf tilsigter RAH’s bestyrelse og ledelse, 
at der skal være transparens omkring det, som vi fore-
tager 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 bestyrelse agerer på.

Bestyrelsen er overbevist om, at transparens giver 
et langt bedre fundament for dialog med og  
forståelsen hos RAH’s mange interessenter.

Afrapporteringen er også for 2021 baseret på prin-
cippet »Følg eller Forklar!«

Grundmodel af RAH's 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 – 2020

Anbefaling Følger Følger 
delvis

Følger 
ikke

Forklaring

Aktivt ejerskab

1:
Vi opstiller mål for  
involvering 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 andels- 
havere, både om emner på generalforsamlingen, og hvor 
muligheden ellers opstår, f.eks. møde med interessegrupper, 
hvoraf der i 2021 har været flere.

Hertil har koncernen ansat en kommunikations- 
medarbejder, bl.a. for at udbrede både kendskabet til RAH-
koncernen og ejerskabet som andelshaver.
Vi anvender aktivt hjemmeside og digitale medier.

2:
Vi har defineret en  
transparent politik for 
værdiskabelse og bruger 
den løbende til at følge op.

X
Værdiskabelsespolitikken fra 2020 er revurderet i 2021 af 
bestyrelsen og fundet både relevant og dækkende. Politikken 
genbesøges i 2023.

Vi henviser til RAH’s politik for værdiskabelse, som kan findes 
på rah.dk/vores-vaerdier.

Kommunikation med interessenter

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

X
Ud fra interessentlandskab (se modstående side) har  
bestyrelsens fokus i 2021 været:

Ad Samfund
Fortsat aktiv deltagelse i Ringkøbing-Skjern Kommunes 
Klima- og Energiråd, der rådgiver byrådet om energi og 
klimarelaterede emner. Herudover deltager RAH – hvor 
muligt – i dialog med politikere og myndigheder for  
derigennem at få skabt de bedst mulige rammevilkår for 
deltagelsen i den grønne omstilling.

Ad Marked
Et uændret højt fokus på kollegaselskaber, og hvordan man 
via samarbejde kan lave yderligere værdiskabelse for andels-
haverne. Tæt samarbejde øger muligheden for prisfornuftig 
værdiskabelse og styrker andelsselskabets relevans for dets 
andelshavere. 
Bestyrelsen har et ønske om at øge konkurrencen og de 
værditilbud, vi stiller til rådighed for vores andelshavere, f.eks. 
på det digitale område. Konkret har det betydet både tilførsel 
af yderligere kapital til udrulning af fiber og forberedelsen af 
åbning af fibernettet pr. januar 2022. Endvidere er der tilført 
kapital for at højne lade-infrastrukturen i lokalområdet,  
hvor otte lynladere i løbet 2022 bliver sat op bredt i vores 
dækningsområde.
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Anbefaling Følger Følger 
delvis

Følger 
ikke

Forklaring

Ejere
Bestyrelsens ønske om at komme i mere direkte dialog om de 
mange energirelaterede dagsordner med andelshaverne har i 
2021 udmøntet sig i besøg af både interesse- og erhvervs- 
foreninger samt andre kundeejede virksomheder, for  
sammen at have dialogen om, hvordan kundeejerskabet 
aktivt kan understøtte forskellige dagsordener – f.eks. den 
grønne omstilling. 

Internt
Første halvdel af 2021 har været præget af COVID-19-/Corona- 
nedlukning, og dagsordenen har været at sikre trivslen hos 
RAH’s personale. Anden halvdel har været kendetegnet ved 
den normalisering, der skulle genskabes efter nedlukningen.  
I denne proces har bestyrelsen fulgt aktivt op på ledelsens 
arbejde med, at alle medarbejdere har fået en god tilbage-
venden til de vante samarbejdsrelationer.

Bestyrelsens opgaver og ansvar med at sikre værdiskabelse

4:
Bestyrelsens arbejde er 
tilrettelagt sådan, at  
bestyrelsen 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 koncernens årshjul. Bestyrelsen  
vurderer hvert år det strategiske udbytte af selskaber i delt 
ejerskab med andre.
Bestyrelsen dedikerer tid til denne proces, således at  
evalueringen af strategien holdes adskilt fra bestyrelsens 
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 bestyrelsens 
årshjul og på konkret initiativ af bestyrelsen.
Bestyrelsen har også i 2021 gennemgået og efterprøvet  
den funktionelle adskillelse i RAH-koncernen, også ved at 
tilkendegive sin klare prioritering heraf til de bestyrelser, der 
findes for selskaber med delt ejerskab.

Bestyrelsens sammensætning

6:
Rammerne for bestyrelsens 
størrelse og organisering 
muliggør at bestyrelses- 
arbejdet er effektivt,  
dynamisk 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 bestyrelsen,  
hvorved der sikres en god overlevering til og kompetence- 
opbygning hos nye bestyrelsesmedlemmer. Senest i 2020 var 
der 6 medlemmer i bestyrelsen.



33

God selskabsledelse

Anbefaling Følger Følger 
delvis

Følger 
ikke

Forklaring

7:
Vi laver årligt en redegørelse 
for de nødvendige kompe-
tencer og bestyrelsens 
optimale sammensætning.

X
Bestyrelsen revurderer årligt, hvilke kompetencer selskabets 
strategiske retning og operationelle status fordrer og gennem- 
fører en selvevaluering op mod disse kompetencekrav.  
Kompetencevurderingen kvalificerer bestyrelsens indstilling 
til generalforsamlingen ved valg til bestyrelsen og general- 
forsamlingens valg blandt kandidater. Bestyrelsesmedlem-
mernes individuelle kompetenceprofiler holdes opdateret og 
gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside.

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

X
RAH’s vedtægter indeholder ikke en begrænsning i forholdet 
til antallet af valgperioder, men derimod en generel alders- 
begrænsning. Bestyrelsen sætter erfaring og indsigt over et 
konkret åremål (12 år, som beskrevet i anbefalingerne). Efter 
generalforsamlingen i 2021 har alene 1 ud af 5 bestyrelses-
medlemmer mere end 12 års anciennitet.

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

X
Denne mulighed har været en integreret del af RAH’s  
vedtægter siden 2001.

Bestyrelseskompetencer

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

X
De enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetenceprofiler 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 overensstemmelse mellem koncernens 
behov og bestyrelsens kompetencer.

11:
Vores bestyrelse tilbydes og 
deltager løbende i kompe-
tenceudvikling med fokus 
på god selskabsledelse, 
såvel som branchens og 
markedets specifikke 
dynamik og udvikling.

X
Alle bestyrelsesmedlemmer har gennemført bestyrelses- 
uddannelsen i regi af Dansk Energi. De enkelte bestyrelses-
medlemmer deltager herudover i relevante fora både i og 
uden for branchen, er engagerede i organisationsarbejde og 
lignende for at sikre RAH størst mulig indsigt og indflydelse.
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Anbefaling Følger Følger 
delvis

Følger 
ikke

Forklaring

Øvrige ledelsesforhold

12:
Vi har udformet en veder-
lagspolitik og offentliggør 
årligt det samlede vederlag, 
som hvert enkelt bestyrel-
sesmedlem og medlem af 
direktionen modtager.

X
Bestyrelsen og direktion skal aflønnes markedskonformt 
under hensyntagen til arbejdsopgavens ansvar og omfang  
og med respekt for aflønningen i det omkringliggende 
erhvervsliv.
Der er ingen incitamentsprogrammer i gagen til RAH’s med- 
arbejdere, direktion og bestyrelse. Der er alene sædvanlige 
arbejdsmarkedspensioner til selskabets medarbejdere og 
direktion. De konkrete beløb fremgår samlet for direktion og 
bestyrelse af selskabets regnskab, mens konkrete vederlags-
beløb for bestyrelse og direktion oplyses i en særskilt veder-
lagsrapport på RAH a.m.b.a.s hjemmeside, og oplyses på 
generalforsamlingen, 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 monopolaktivitet.
Der er sponsoraktiviteter i RAH Service A/S, RAH Holding A/S, 
RAH Fiberbredbånd A/S og i goenergi A/S – med det formål 
at understøtte 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 ud-
veksler den nødvendige 
information med koncer-
nens revisor.

X
Der er mindst et årligt møde mellem revision og bestyrelse 
uden deltagelse af direktionen, og revisor opfordres til på 
eget initiativ at rette henvendelse til bestyrelsen, såfremt et 
emne ønskes drøftet.
Revisor inviteres hvert år til at deltage i generalforsamlingen, 
og står til rådighed for bestyrelsen, såfremt et bestyrelses-
medlem ønsker konkrete forhold drøftet.

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

Whistleblower-ordning er etableret.

Vi henviser til RAH’s whistleblower-ordning, som kan findes 
på rah.dk/whistleblower-ordning/.
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Udvikling og bæredygtig handling i RAH
For RAH har det altid været naturligt at tage ansvar 
for udviklingen i lokalområdet. Den udvikling har 
haft mange ansigter gennem årene, og i dag giver 
det mening at sætte den lokale udvikling ind i en 
national og international kontekst.

RAH har derfor udpeget fem af FN’s 17 Verdensmål 
for bæredygtig udvikling, der er særligt interessante 
at arbejde med for os. På de næste sider fortæller vi, 
hvordan vi arbejder med at gøre verdensmål til hver-
dagsmål – både for koncernen og for vores andels-
havere.

Det er et fælles ansvar, som vi alle skal bidrage til at 
lykkes med.

Bæredygtig energi – også i hverdagen
Ringkøbing-Skjern Kommune har en vision om, at 
kommunen skal være 100% fossilfri i 2040. Det er ti 
år før regeringens mål for Danmark. Allerede nu er 
kommunen langt fremme med den grønne omstil-
ling. Området er 150% selvforsynende med strøm 
fra vedvarende energikilder. Faktisk kommer cirka 
10% af hele Danmarks vindmøllebaserede el- 
produktion fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

RAH spiller en vigtig rolle i den omstilling. De seneste 
år er der tilsluttet mange vindmøller og solceller  
til elnettet. Tallene for hele RAH’s område viser, at 
området eksporterer strøm, da der bliver produceret 
mere, end vi selv forbruger. RAH vil fortsat spille en 
stor rolle i den videre udvikling og støtte op om de 
ambitiøse klimamål i området.

Verdensmål kan være svære at forholde sig til for 
den almindelige forbruger. Hvad kan man selv gøre 
for at sætte forbruget ned og mindske CO2-aftryk-
ket? For kunderne i go’energi har vi gjort det lidt 
nemmere at få et overblik over, hvad strømmen  
koster, og hvornår det er billigst og mest klimavenligt 
at bruge strøm.

Med indførelsen af flexafregning, hvor kunderne 
afregnes time for time for deres forbrug, giver det 
for alvor mening at følge sit forbrug. Gennem et 
samarbejde med virksomheden True Energy stiller 
vi en app til rådighed, der kan inspirere til at ændre 
lidt på vanerne i husholdningen, så alle ikke bruger 
strøm på samme tid hver dag. Læs mere om appen 
på go’energi-siderne her i årsberetningen.

RAH-koncernen har valgt, at koncernens eget strøm-
forbrug på bygninger, elstationer med mere er  
baseret på 100% strøm produceret fra danske  
vindmøller. Vi har altså valgt det produkt, som vi 
også tilbyder kunderne i go’energi, nemlig go’vind 
energi. Her er strømmen certificeret, så RAH sikrer, 
at strømmen har 100% oprindelse fra danske vind-
møller.

Jo flere, der efterspørger de grønne produkter, jo 
hurtigere går omstillingen til mere vedvarende 
energi.

RAH Holding ejer en tredjedel af N H Vind 19 ApS, 
der producerer og sælger vedvarende energi fra 
vindmøller. Og gennem ejerskabet af Nørhede-
Hjortmose Besøgscenter sikrer vi, at besøgende kan 
opleve og lære mere om en moderne vindmølle-
park.
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Medarbejdere i RAH skal have det godt
RAH er en stabil og tryg arbejdsplads. Medarbejderne 
skal have det godt, og trivslen skal være i top. Den 
gennemsnitlige anciennitet blandt medarbejderne 
er på godt 14 år, og det er et godt billede på, at folk 
er glade for at møde på arbejde. RAH gør meget for 
at skabe en god arbejdsplads med fokus på både 
sundhed og et godt socialt fællesskab.

Skulle helbredet svigte, gør vi, hvad vi kan for at 
hjælpe medarbejderne godt igennem deres syg-
domsforløb – og der er naturligvis også plads til 
medarbejdere på flexordning.

COVID-19 prægede de første måneder af 2021. Den 
første hjemsendelse lærte os meget om, hvordan vi 
sikrer arbejdsgangene i RAH. Efter de første kolde 
måneder har vi alle igen været samlet med sunde 
COVID-19-vaner og godt humør.

Fiber giver økonomisk vækst
RAH bidrager også til at skabe økonomisk vækst i 
lokalområdet. Udrulning af fiberbredbånd omfatter 
også sommerhusområder, da der er et stigende  
behov for at kunne være forbundet med resten af 
verden, uanset om man befinder sig på arbejde, 
hjemme eller i et feriehus. Turismen – og ikke mindst 
områdets mange feriehuse – udgør en betydelig del 
af jobskabelsen i kommunen, og det er vigtigt, at 
gæsterne kan få det, de efterspørger – også fiber-
bredbånd.

RAH ruller den moderne infrastruktur ud
Udrulning af fiberbredbånd i området er et godt 
eksempel på en infrastrukturindsats, der er med til 
at sikre, at vores egn bliver ved med at være et godt 
sted at bo og et godt sted at drive erhverv.

Hvor det for et par generationer siden handlede om 
at få strøm til alle husstande og virksomheder i  
lokalområdet, gælder det i dag om at få koblet alle 
på internetmotorvejen.

Det kræver en stor investering at få alle med – for 
der er mange kilometer asfalt og grusveje, der  
skal graves op for at nå alle andelshavere. Her er 
udvikling og fællesskab vigtigere end profit.

Udover infrastrukturindsatsen med fiberbredbånd 
er RAH også i gang med at gøre sit til, at lade- 
infrastrukturen bliver styrket i lokalområdet.  
Udbredelsen af elbiler går i den rigtige retning, men 
det er yderst vigtigt, at infrastrukturen følger med, 
så det bliver nemt at lade sin elbil op – uanset hvor 
man kører hen. Derfor har RAH i skrivende stund 
igangsat et projekt, hvor otte lynladere bliver sat op 
i RAH’s dækningsområde. Lynladerne bliver sat op 
fra Thorsminde i nord til Bjerregård i syd og fra  
Hvide Sande i vest til Brejning-området i øst. Lynlade- 
standerne er naturligvis tilsluttet et neutralt netværk 
af ladestandere, så alle kan få glæde af dem.

go’energi er i dialog med flere virksomheder, der 
gerne vil opstille ladestandere til gavn for både  
deres medarbejdere, kunder og turister. go’energi 
gør det nemt for virksomheder, og dermed er vi med 
til at skubbe til den vigtige udvikling med at få flere 
elbiler på vejene.
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FN's Verdensmål

Understøtter udvikling i lokalområdet
For at sikre, at lokalområdet også i fremtiden vil være 
præget af robuste og bæredygtige byer og lokal-
samfund, bakker RAH op om udvikling på flere  
niveauer.

Vi bor i en egn, hvor vi ikke kan forvente, at tingene 
kommer af sig selv. RAH føler derfor et stort ansvar 
for at tage initiativer for at være med til at skabe 
udvikling – direkte eller indirekte.

At være en stor spiller i lokalområdet forpligter.  
Derfor er det en stor glæde, at vi gennem støtte og 
sponsorater kan give en hånd med, der hvor vores 
andelshavere mødes i fællesskaber gennem idræt 
og andre aktiviteter. Et skulderklap i hverdagen, der 
også er med til at give livet mere værdi.

RAH tager også ansvar for den lokale udvikling ved 
at sidde med i det energiråd, som Ringkøbing-Skjern 
Kommune har nedsat – et råd, der arbejder med 
rådgivning, så kommunens ambitiøse målsætning 
om at blive fossilfri i 2040 kan blive til virkelighed.

Både RAH og go’energi har fokus på, at mere fos-
silfri transport skal muliggøres. go’energi støtter  
op om udbredelsen af elbiler til private, erhverv og 
sommerhusejere ved at tilbyde forskellige lade- 
løsninger. Nem afregning og service er en del af  
pakken, der gør det nemt for forbrugeren at vælge 
en elbil til. Og RAH støtter op om udviklingen i  
byrummet, hvor koncernen som nævnt ovenfor i 
skrivende stund er ved at opsætte otte lynladere i 
vores område.

Klædt på til klimaindsatsen
Næste generation af andelshavere skal også klædes 
på til at håndtere de udfordringer, vi står over for 
med klimaforandringer. Derfor tilbyder RAH under-
visning af områdets skoleelever fra 5. til 7. klasse, så 
de får en større forståelse for, hvordan det hænger 
sammen med den energi, der blandt meget andet 
giver strøm til deres mobiler og deres streaming.

Derfor støtter RAH også op om oplevelsesparken 
Naturkraft i Ringkøbing, som er en fysisk og virtuel 
videnspædagogisk formidlingsplatform med særligt 
fokus på, at børn og unge får en bedre forståelse for 
samspillet mellem naturens kræfter og mennesker. 
RAH har støttet udviklingen af en udstilling, der netop 
sætter gang i tankerne om, hvordan mennesket  
påvirker naturen – og omvendt.
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Hovedtal

Resultat 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsætning 162.181 170.566 169.714 180.042 210.293

Bruttoresultat 102.808 118.253 113.211 122.708 119.261

Resultat af primær drift 13.518 33.810 30.912 41.492 22.336

Finansielle poster i alt 21.814 -2.547 38.180 -5.746 16.268

Resultat af ophørende aktiviteter 0 0 1.150 426 0

Årets resultat 31.211 23.978 62.740 26.949 30.427

Balance

Samlede aktiver 2.125.459 2.060.182 2.046.741 1.990.694 1.983.468

Investeringer i materielle anlægsaktiver 57.267 62.908 58.451 75.362 475.659

Egenkapital 1.560.851 1.529.639 1.510.780 1.448.038 1.440.512

Pengestrømme

Nettopengestrømme fra:

- Driften 118.662 80.734 79.801 62.601 220.964

- Investeringer -65.296 -71.033 -22.469 -85.877 -476.339

- Finansiering 2.244 -20.691 14.729 3.851 294.539

Årets pengestrømme 55.610 -10.990 72.061 -19.425 39.164

Koncernens hoved- og nøgletal
Beløb i TDKK
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Koncernens hoved- og nøgletal

Nøgletal

Rentabilitet 2021 2020 2019 2018 2017

Egenkapitalens forrentning  2,0% 1,0% 4,2% 1,9% 2,4%

Bruttomargin 63,4% 69,3% 66,7% 68,2% 56,7%

Overskudsgrad 8,3% 19,8% 18,2% 23,0% 10,6%

Soliditet

Soliditetsgrad 73,6% 74,2% 73,8% 72,7% 72,6%

Øvrige

Antal medarbejdere (gns.) 49 48 47 48 51

Beløb i TDKK

Definitioner af nøgletal

Egenkapitalens for rent ning: Årets resultat x 100 
 Gennemsnitlig egen kapital

Bruttomargin: Bruttoresultat x 100 
 Nettoomsætning

Overskudsgrad: Resultat af primær drift x 100
 Nettoomsætning

Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo x 100
 Samlede aktiver
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Koncernens overordnede formål er at levere elektricitet 
til kunderne og andelshaverne i forsyningsområdet.

Hertil kan selskabet drive virksomhed, der omhandler 
andre former for energi samt bredbåndsnet og  
andre netværk - eks. aktiviteter inden for fiber.  
Andelsselskabet fungerer som moderselskab uden 
særskilt aktivitet.

Koncernens aktiviteter er organiseret i følgende  
selskaber:
•  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 RAH's 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  
afregningen 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  
selskabet. Eniig Fiber A/S er efterfølgende fusioneret, 
så selskabet Norlys Tele Service A/s ejer 45% af  
selskabet. Fiber Backbone A/S har i 2020 solgt deres 
ejerandel på 10% til Thy-Mors Energi Fibernet A/S. 
Selskabet har til formål at opbygge og levere fiber- 
infrastruktur og indholdstjenester og dermed for-
bundne aktiviteter. Med denne aktivitet er RAH med 
til at udvikle lokalområdet, så det bliver et attraktivt 
område for private, husstande og virksomheder. 
Selskabet vil have dets udgangspunkt for aktiviteter 
i RAH's virkeområde.
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Personale
RAH er og har været kendetegnet som en stabil og 
tryg arbejdsplads, hvor der ikke har været den store 
udskiftning i medarbejderstaben. Dette understreges 
af, at den gennemsnitlige anciennitet blandt med-
arbejdere i RAH er på godt 14 år. Ved udgangen  
af 2021 udgør den samlede medarbejderstab 53 
medarbejdere. Vi er glade for, at vi kan bidrage med 
og fastholde arbejdspladser i Vestjylland.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.21 – 31.12.21 
udviser et resultat på t.DKK 31.211 mod t.DKK 23.978  
for tiden 01.01.20 – 31.12.20. Ba lan cen vi ser en 
egen ka pi tal på t.DKK 1.560.851.

Regnskabet er aflagt ud fra de på nuværende tids-
punkt kendte forhold. Det skal anføres, at der efter-
følgende kan fremkomme nye vejledninger og  

bekendtgørelser m.v., der kan påvirke koncernens 
regnskabsaflæggelse.

Resultatet af den primære drift udviser et lavere  
niveau sammenlignet med 2020. Dette kan hoved-
sagelig forklares ved de stigende energipriser her-
under elprisen. Elprisen har stor betydning for 
netselskabets omkostninger til indkøb af nettab. 
Dette driver et højere omkostningsniveau i 2021 
sammenlignet med 2020. Udviklingen på kapital-
markederne i 2021 har betydet et stigende resultat 
af de finansielle poster i 2021 sammenlignet med 
2020. Denne udvikling har dog ikke kunnet  
kompensere det stigende omkostningsniveau fuldt 
ud i 2021, hvorfor der konstateres et faldende niveau 
i årets resultat samlet set i forhold til 2020.

Årets resultat for koncernen og moderselskabet  
anses for tilfredsstillende.

Ledelsesberetning
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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  
Holding A/S udgør 21,51%. I årsrapporten for 2021 
er Scanenergi Holding A/S indregnet med en  
resultatandel på TDKK. -5.766. På tidspunktet for 
aflæggelse af nærværende årsrapport er der  
usikkerhed omkring dette resultat. Selskabet har  
en skattemæssig asymmetri omkring den skatte- 
mæssige behandling af kundekontrakter og  
finansielle kontrakter (afdækning), hvilket i 2021 
betyder en stor skattebetaling. Selskabet er i dialog 
med Skattestyrelsen omkring ændring af princip, 
således der skabes en symmetri i den skatte- 
mæssige behandling af kundekontrakterne og de 
finansielle kontrakter (afdækning). Såfremt der gives 
tilladelse til ændring af princip, vil det betyde et  
positivt resultat for selskabet i 2021. I nærværende 
årsrapport er der indregnet et resultat på TDKK. 
-5.766, der er indregnet efter nuværende principper. 
Ændres principperne efterfølgende vil de positive 
konsekvenser heraf blive indregnet i årsrapporten 
for 2022. Der er derfor i årsrapporten for 2021  
anvendt et forsigtighedsprincip. 

goenergi A/S
– associeret virksomhed i RAH Holding A/S
RAH Holding A/S' samlede ejerandel af goenergi A/S 
udgør ultimo 2020 40%. Kapitalandelene er ind- 
regnet til indre værdi. I 2021 udgør resultatandelen 
t.DKK 632.

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 ind- 
regnet til indre værdi. I 2021 udgør resultatandelen 
t.DKK 2.083.

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%.  
Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2021 
udgør resultatandelen t.DKK 3.577.

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 2021 udgør resultatandelen t.DKK 768.

Visue A/S
RAH Service A/S har ved udgangen af 2021 en  
ejerandel i Visue A/S på 6,10%.

N H Vind 16 ApS
RAH Holding A/S samlede ejerandel af N H Vind 16 
ApS udgør 33,33%. Kapitalandelene er indregnet til 
indre værdi. I 2021 udgør resultatandelen t.DKK 428.
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Ledelsesberetning

Kapitalberedskabet
Fremtidige investeringer i ledningsnet og netanlæg 
m.v. nødvendiggør et betydeligt kapitalberedskab. 
Ved et solidt kapitalberedskab sikres selskabets  
muligheder for at opfylde den offentlige forpligtelse 
med opretholdelse af høj forsyningssikkerhed i 
RAH's bevillingsområder. Det er selskabets mål- 
sætning at have et solidt kapitalberedskab, således 
at fremtidige investeringer i vid udstrækning kan 
gennemføres ved selvfinansiering.

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

RAH har et robust kapitalgrundlag og en bære- 
dygtig 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 kunder 
oplever en høj kvalitet og service. Det betyder noget 
for os alle, at distributionen af el er stabil og drifts-
sikker. Der arbejdes hele tiden på at nedbringe  
afbrudshyppigheden og tiden. Dette nødvendiggør, 
at der løbende fokuseres på optimering af netanlægget 
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 vedlige- 
holde net-anlægget i RAH’s forsyningsområder.

Forventet udvikling 
I det kommende år forventer ledelsen en positiv 
indtjening 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.
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Særlige risici – driftsrisici og finansielle risici

Regulatoriske risici
Ændringer af de regulatoriske vilkår i Danmark  
på elforsyningsområdet er væsentlige for RAH’s  
strategiske muligheder og dermed også for den 
fremtidige indtjening.

På grundlag af Elforsyningsloven og Bekendtgørelsen 
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 kontrollerer, at selskabets årlige 
driftsmæssige indtægter ikke overstiger indtægts-
rammen. Samtidig med indtægtsrammereguleringen 
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. 

Selskabet har tilbage i august 2020 modtaget  
afgørelser af de endelige indtægtsrammer for årene 
2017 og 2018. I december 2021 har selskabet mod-
taget afgørelser af de endelige indtægtsrammer for 
år 2020. Afgørelsen omhandler også afgørelser på 
indsendte ansøgninger om forhøjelse af indtægts-
rammen som følge af nødvendige nyinvesteringer 
primært som følge af udgifter til kabellægning af 
strækninger med luftledning i år 2020. Afgørelsen 

er i tråd med selskabets egne forventninger til  
indtægtsrammen.

I 2021 bortfalder forpligtelsen omkring energi- 
spareaktiviteter. Dette betyder, at selskabet ikke 
længere skal afholde udgifter til denne aktivitet. 
Omkostningerne forbundet hermed er tidligere  
tillagt selskabets indtægtsrammer, hvilket fra  
2021 bortfalder og dermed giver en lavere indtægts-
ramme isoleret set. 

Samlet set forventes i 2021 en stigning i selskabets 
indtægtsramme til trods for bortfald af energi- 
spareaktiviteter. Stigningen er drevet af stigende 
priser i samfundet og i særdeleshed stigende energi- 
priser på el, der danner grundlag for selskabets køb 
af el til dækning af nettabet. Hertil konstateres  
et stigende renteniveau. Disse forhold driver en 
højere indtægtsramme i 2021. En udvikling der  
forventes fortsat ind i 2022. Forventningen til en 
stigende indtægtsramme i 2021 samt modtagne 
afgørelser for 2020 betyder, at selskabet forventer 
en større underdækning i intervallet DKK 15-20. 
mio. med udgangen af 2021. Underdækningen  
er udtryk for, at selskabet har en uudnyttet op- 
krævningsret hos forbrugerne, som selskabet kan  
indregne i tariferingen. Selskabet har ikke aktiveret 
dette potentielle tilgodehavende i selskabets  
årsrapport for 2021.

I 2018 er der ligeledes indført en ny model for  
benchmarking af alle netselskaberne i Danmark. Der 
er modtaget afgørelser frem til og med 2022 (regn-
skabsåret 2020). Denne afgørelse (og de forrige af-
gørelser for regnskabsåret 2018 og 2019) udviser 
alle et effektiviseringskrav på DKK 0. Dette betyder, 
at selskabet (på baggrund af 2018-, 2019- og 
2020-tal) vurderes til at være et af de mest effektive 
netselskaber i Danmark ud fra den nye model for 
benchmarking. Det glæder os, da det har været (og 
fortsat er) et vigtigt mål for RAH, at elnettet drives 
så effektivt som muligt. 

Ledelsesberetning
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Selskabet forventer i 2022, at indtægtsrammen vil 
være stigende, da de konstaterede prisstigninger 
generelt og især på energiområdet omkring elprisen 
vil fortsætte et godt stykke ind i 2022. I perioden 
2023-2027 vil selskabets indtægtsrammer skulle 
genberegnes på baggrund af den seneste 5-årige 
periode (2018-2022) og fastlægges for en ny 5-årig 
periode. Vi forventer, at rammen vil være på et  
lavere niveau i den nye periode. RAH Net A/S vurderer 
dog ikke, at de nye indtægtsrammer i perioden 
2023-2027 giver en økonomisk risiko for selskabet 
fremover. Selskabet afventer en udmelding om de 
fremtidige rammer for 2023 og frem. 

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

Operationelle risici – opførelse og drift af anlæg 
Ved inspektion, forbedring og løbende vedlige- 
holdelse samt intern og ekstern kontrol af elnet  
og faciliteter, fokuseres løbende på at undgå og  
afværge risikable situationer og nedbrud. For at  
beskytte værdien af aktiverne er der, hvor det er  
muligt, tegnet forsikringer.

Risici i formueforvaltningen
RAH har en betydelig formue, som skal forvaltes så 
sikkert som muligt. RAH's ledelse har derfor fastlagt 
en konservativ investeringspolitik, der løbende  
revideres. Formuen forvaltes af udvalgte formue- 
forvaltere.

Miljøforhold
RAH's aktiviteter har ikke nogen væsentlig miljø- 
påvirkning.

Corona
Verden har i specielt 2020 og 2021 været påvirket  
af pandemien – COVID-19. Dette har også haft  
betydning for RAH. RAH har i store dele af 2020 og 
i 2021 fulgt restriktionerne fra sundhedsmyndig- 
hederne, hvilket RAH bakker 100% op om. Dette  
har blandt andet betydet, at størstedelen af  
medarbejderne i 2020 og ind i 2021 har arbejdet 
hjemmefra eller under hensyn, der begrænser  
en smittespredning. Det har været en prøvelse for 
medarbejderne at arbejde under disse forhold. Alle 
har udvist ansvarlighed og engagement under  
disse anderledes arbejdsforhold.

Desværre er mange virksomheder og private personer 
blevet økonomisk ramt grundet følgerne fra corona. 
RAH’s primære aktivitet er elforsyning. Vi oplever,  
at erhvervssektorerne i RAH’s forsyningsområde er 
blevet ramt forskelligt af corona. Generelt konstaterer 
RAH et stigende elforbrug i 2021 sammenlignet med 
2020. Dette sammenholdt med, at elforsyningens 
indtægtsgrundlag er baseret på en indtægtsramme, 
der er fastsat af myndighederne, har det betydet, at 
RAH ikke har været økonomisk ramt grundet corona. 

Af samme årsag har RAH ikke anvendt nogle hjælpe- 
pakker, som staten har stillet til rådighed. RAH har 
også støttet uændret op om de sponsorater og  
andre aktiviteter, hvor RAH har været involveret i. 
Det vil vi fortsat gøre. 

Koncernens forvaltning af værdipapirer har været 
påvirket af udviklingen på kapitalmarkederne som 
følge af COVID-19 specielt i 2020. Dette har dog  
rettet sig 2021, hvor der igen konstateres et positivt 
afkast fra denne aktivitet.

Efterfølgende begivenheder
Efter regn skabs årets afslutning er der ikke ind truff et 
be tyd nings ful de hæn del ser.

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

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2021 2020 2021 2020

 Nettoomsætning 162.181 170.566 0 0

 Andre driftsindtægter 682 744 0 0
 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -35.514 -14.864 0 0
 Andre eksterne omkostninger -24.541 -38.193 -464 -1.138

 Bruttoresultat 102.808 118.253 ‑464 ‑1.138

1 Personaleomkostninger -30.755 -29.002 -498 -371

 Resultat før af‑ og nedskrivninger 72.053 89.251 ‑962 ‑1.509

 Af- og nedskrivninger af immaterielle  
 og materielle anlægsaktiver -56.597 -55.441 0 0
 Andre driftsomkostninger -1.938 0 0 0

 Resultat af primær drift 13.518 33.810 ‑962 ‑1.509

2 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 15.547 19.841
3 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.719 4.081 -5.766 -625
4 Andre finansielle indtægter 23.767 5.575 17.647 3.223
5 Andre finansielle omkostninger -3.672 -12.203 -1.616 -7.560

 Resultat før skat 35.332 31.263 24.850 13.370

6 Skat af årets resultat -4.121 -7.285 0 0

 Årets resultat 31.211 23.978 24.850 13.370

7 Forslag til resultatdisponering



Balance pr. 31. december (aktiver)
Beløb i TDKK
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  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2021 2020 2021 2020

     
 Grunde og bygninger 34.892 36.019 0 0
 Produktionsanlæg og maskiner 1.071.401 1.064.343 0 0
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3.810 3.816 0 0
 Materielle anlægsaktiver under udførelse 17.928 25.198 0 0

8 Materielle anlægsaktiver i alt 1.128.031 1.129.376 0 0

9 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 891.567 876.020
9 Kapitalandele i associerede virksomheder 240.210 231.054 10.877 16.643
9 Andre værdipapirer og kapitalandele 183 183 0 0
10 Andre tilgodehavender 2.669 1.818 0 0

 Finansielle anlægsaktiver i alt 243.062 233.055 902.444 892.663
     
 Anlægsaktiver i alt 1.371.093 1.362.431 902.444 892.663
 
 Råvarer og hjælpematerialer 9.659 10.149 0 0
     
 Varebeholdninger i alt 9.659 10.149 0 0
 
11 Igangværende arbejder for fremmed regning 3.578 3.714 0 0
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 69.522 63.442 0 0
 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 16.446 32.119 0 15.657
 Udskudt skatteaktiv 6.182 0 0 0
 Tilgodehavende virksomhedsskat 0 0 152 0
 Andre tilgodehavender 13.471 9.977 939 1.255
 Periodeafgrænsningsposter 2.965 1.417 0 0

 Tilgodehavender i alt 112.164 110.669 1.091 16.912
 
 Andre værdipapirer og kapitalandele 461.706 445.912 337.645 326.805
     
 Værdipapirer og kapitalandele i alt 461.706 445.912 337.645 326.805
     
 Likvide beholdninger 170.837 131.021 7.097 2.657
     
 Omsætningsaktiver i alt 754.366 697.751 345.833 346.374
     
 Aktiver i alt 2.125.459 2.060.182 1.248.277 1.239.037
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Balance pr. 31. december (passiver)
Beløb i TDKK

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2021 2020 2021 2020

     
 Reserve for opskrivninger 687.109 687.109 687.109 687.109
 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0 512.778 502.997
 Overført resultat 551.542 526.692 38.764 23.695

 Egenkapital tilhørende modervirksomhedens kapital ejere 1.238.651 1.213.801 1.238.651 1.213.801
 
12 Minoritetsinteresser 322.200 315.838 0 0

 Egenkapital i alt 1.560.851 1.529.639 1.238.651 1.213.801

13 Hensættelser til udskudt skat 0 61 0 0

 Hensatte forpligtelser i alt 0 61 0 0

14 Modtagne forudbetalinger fra kunder 550 600 0 0
14 Periodeafgrænsningsposter 366.303 344.959 0 0

 Langfristede gældsforpligtelser i alt 366.853 345.559 0 0

14 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 12.370 11.516 0 0
 Gæld til øvrige kreditinstitutter 4.446 2.202 4.407 0
11 Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende  
 arbej der for fremmed regning 4.175 0 0 0
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 21.752 8.985 46 43
 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 144 15.891
 Gæld til associerede virksomheder 0 312 0 0
 Virksomhedsskat 2.397 5.077 0 1
 Anden gæld 152.136 156.751 5.029 9.301
 Periodeafgrænsningsposter 479 80 0 0

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 197.755 184.923 9.626 25.236
     
 Gældsforpligtelser i alt 564.608 530.482 9.626 25.236
     
 Passiver i alt 2.125.459 2.060.182 1.248.277 1.239.037

15 Oplysninger om dagsværdi
16 Eventualforpligtelser
17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
18 Nærtstående parter
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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

 Egenkapitalopgørelse 
 for 01.01.21 – 31.12.21

 Saldo pr. 01.01.21 687.109 0 526.692 1.213.801 315.838 1.529.639
 Forslag til resultatdisponering 0 0 24.850 24.850 6.362 31.212

 Saldo pr. 31.12.21 687.109 0 551.542 1.238.651 322.200 1.560.851

 Modervirksomhed      

 Egenkapitalopgørelse 
 for 01.01.21 – 31.12.21

 Saldo pr. 01.01.2 687.109 502.997 23.695 1.213.801 0 1.213.801
 Forslag til resultatdisponering 0 9.781 15.069 24.850 0 24.850

 Saldo pr. 31.12.21 687.109 512.778 38.764 1.238.651 0 1.238.651
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Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december
Beløb i TDKK

    Koncern Koncern
Note    2021 2020
      
     
 Årets resultat   31.211 23.978

19 Reguleringer   40.844 52.677
 Forskydning i driftskapital
 Varebeholdninger   489 4.795
 Tilgodehavender   3.580 -10.472
 Leverandører af varer og tjenesteydelser   12.766 -9.290
 Andre driftsafledte gældsforpligtelser   35.052 20.424

 Pengestrømme fra driften før finansielle poster   123.942 82.112

 Modtagne renteindtægter og lignende indtægter   3.469 4.171
 Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger   -3.672 -778
 Betalt selskabsskat   -5.077 -4.771

 Pengestrømme fra driften   118.662 80.734

 Køb af materielle anlægsaktiver   -57.267 -53.977
 Salg af materielle anlægsaktiver   0 365
 Køb af værdipapirer og kapitalandele   -12.011 -17.700
 Salg af værdipapirer og kapitalandele   1.136 279
 Modtaget udbytte   2.846 0

 Pengestrømme fra investeringer   ‑65.296 ‑71.033
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Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december
Beløb i TDKK

    Koncern Koncern
Note    2021 2020
      
     
 Betalt udbytte   0 -5.120
 Optagelse af gæld til kreditinstitutter   2.244 2.201
 Afdrag på gæld til kreditinstitutter   0 -15.723
 Optagelse af gæld til tilknyttede virksomheder   0 21.009
 Afdrag på gæld til tilknyttede virksomheder   0 -20.988
 Afdrag på gæld til associerede virksomheder   0 -2.070

 Pengestrømme fra finansiering   2.244 ‑20.691

 Årets samlede pengestrømme   55.610 ‑10.990

 Likvide beholdninger ved årets begyndelse   131.021 182.425
 Værdipapirer uden væsentlig kursrisiko ved årets begyndelse   445.912 405.498

 Likvide beholdninger ved årets slutning   632.543 576.933

 Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:
 Likvide beholdninger   170.837 131.021
 Værdipapirer uden væsentlig kursrisiko   461.706 445.912

 I alt   632.543 576.933
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Noter
Beløb i TDKK

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2021 2020 2021 2020

     
1 Personaleomkostninger     

 Lønninger 24.612 23.907 498 371
 Pensioner 4.754 3.845 0 0
 Andre omkostninger til social sikring 548 547 0 0
 Andre personaleomkostninger 841 703 0 0
 I alt 30.755 29.002 498 371

 Gennemsnitligt antal beskæftigede i året 49 48 0 0

 Vederlag til ledelsen:
 
 Vederlag til direktion og bestyrelse 2.572 2.463 0 0

2 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder     

 Resultatandele fra tilknyttede virksomheder 0 0 15.547 19.841
 I alt 0 0 15.547 19.841

3 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder     

 Resultatandele fra associerede virksomheder 1.719 4.081 -5.766 -625
 I alt 1.719 4.081 ‑5.766 ‑625

4 Finansielle indtægter     

 Øvrige finansielle indtægter 23.767 5.575 17.647 3.223
 I alt 23.767 5.575 17.647 3.223

5 Finansielle omkostninger     

 Renteomkostninger fra tilknyttede virksomheder 0 0 0 137
 Øvrige finansielle omkostninger 3.672 12.203 1.616 7.423
 I alt 3.672 12.203 1.616 7.560
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Noter
Beløb i TDKK

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2021 2020 2021 2020

     
6 Skat af årets resultat     

 Årets aktuelle skat 10.371 11.346 0 0
 Årets regulering af udskudt skat -6.243 -4.071 0 0
 Regulering af skat fra tidligere år -7 10 0 0
 I alt 4.121 7.285 0 0

7 Forslag til resultatdisponering     

 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0 9.781 19.841
 Minoritetsinteresser 6.362 10.610 0 0
 Overført resultat 24.850 13.368 15.069 -6.473
 I alt 31.212 23.978 24.850 13.368
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   Produktions- Andre anlæg Matrielle
  Grunde og anlæg og driftsmateriel anlægsaktiver
Note  bygninger maskiner og inventar under udførelse

     
8 Materielle anlægsaktiver     

 Koncern

 Kostpris pr. 01.01.21 44.042 1.836.224 21.156 25.198
 Tilgang i året 28 0 1.439 55.800
 Afgang i året 0 -16.542 -1.023 0
 Overførsler i årets løb til/fra andre poster 716 62.354 0 -63.070
 Kostpris pr. 31.12.21 44.786 1.882.036 21.572 17.928

 Af- og nedskrivninger pr. 01.01.21 -8.022 -771.881 -17.341 0
 Afskrivninger i året -1.196 -54.037 -1.364 0
 Tilbageførsel af af- og ned skriv nin ger på af hæn de de ak tiver 0 0 943 0
 Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0 14.607 0 0
 Overførsler i årets løb til/fra andre poster -676 676 0 0
 Af‑ og nedskrivninger pr. 31.12.21 ‑9.894 ‑810.635 ‑17.762 0

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21 34.892 1.071.401 3.810 17.928

Noter
Beløb i TDKK
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Noter
Beløb i TDKK

   Kapitalandele Kapitalandele Andre
   i tilknyttede i associerede værdipapirer og
Note   virksomheder virksomheder kapitalandele

     
9 Værdipapirer og kapitalandele    

 Koncern:
 
 Kostpris pr. 01.01.21  0 282.857 183
 Tilgang i året  0 12.011 0

 Kostpris pr. 31.12.21  0 294.868 183

 Opskrivninger pr. 01.01.21  0 -51.803 0
 Årets resultat fra kapitalandele  0 1.719 0
 Udbytte relateret til kapitalandele  0 -4.574 0

 Opskrivninger pr. 31.12.21  0 -54.658 0

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21  0 240.210 183

 Modervirksomhed:
 
 Kostpris pr. 01.01.21  0 69.426 0

 Kostpris pr. 31.12.21  0 69.426 0

 Opskrivninger pr. 01.01.21  876.020 -52.783 0

 Årets resultat fra kapitalandele  15.547 -5.766 0

 Opskrivninger pr. 31.12.21  891.567 -58.549 0

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21  891.567 10.877 0
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Noter
Beløb i TDKK

 Navn og hjemsted    Ejerandel

     
 Dattervirksomheder:
 
 RAH Holding A/S, Ringkøbing    100%
 

 Associerede virksomheder:
 
 RGT Holding A/S, Morsø    33%
 goenergi A/S, Ringkøbing-Skjern    40%
 Vestjyske Net 60 kV A/S, Herning    23%
 ScanEnergi Holding A/S, Ikast-Brande    22%
 RAH Fiberbredbånd A/S, Ringkøbing-Skjern    45%
 N H Vind 16 ApS, Ringkøbing    33%
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Noter

     
     Andre
     tilgode-
Note     havender

10 Finansielle anlægsaktiver i øvrigt

 Koncern
 Kostpris pr. 01.01.21    1.819
 Tilgang i året    960
 Afgang i året    -110

 Kostpris pr. 31.12.21    2.669

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21    2.669

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2021 2020 2021 2020

11 Igangværende arbejder for fremmed regning

 Igangværende arbejder for fremmed regning 3.578 6.653 0 0
 Acontofaktureringer 0 -2.939 0 0

 Igangværende arbejder for fremmed regning i alt 3.578 3.714 0 0

 Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende 
 arbejder for fremmed regning, kortfristet gældsforpligtelse -4.175 0 0 0

12 Minoritetsinteresser

 Minoritetsinteresser primo 315.838 310.348 0 0
 Betalt udbytte 0 -5.120 0 0
 Minoritetsinteressernes andel af årets resultat 6.362 10.610 0 0

 I alt 322.200 315.838 0 0

Beløb i TDKK
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Noter
Beløb i TDKK

  Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab
Note  2021 2020 2021 2020

13 Udskudt skat

 Udskudt skatteaktiv pr. 01.01.21 -61 -3.903 0 0
 Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen 6.243 3.842 0 0
 Udskudt skatteaktiv pr. 31.12.21 6.182 ‑61 0 0

  Virksomheden har pr. 31.12.21 indregnet et udskudt  
skatte aktiv på t.DKK 6.182, som primært kan henføres  
til periodeafgrænsninsposter (tilslutningsbidrag og  
anlægstilskud). Det udskudte skatteaktiv er indregnet på 
baggrund af forventninger om positive driftsresultater  
for de kommende år.

  Afdrag Restgæld Gæld i alt Gæld i alt
Note  første år efter 5 år 31.12.21 31.12.20

14 Langfristede gældsforpligtelser

 Koncern:
 
 Modtagne forudbetalinger fra kunder 50 450 600 650
 Periodeafgrænsningsposter 12.320 0 378.623 356.425

 I alt 12.370 450 379.223 357.075

  Periodeafgrænsningsposter består af periodiserede  
tilslutningsbidrag og anlægstilskud.
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Noter

    Børs note rede  
    værdi papi rer og  
Note    kapital andele I alt

15 Oplysninger om dagsværdi

 Koncern:
 
 Dagsværdi pr. 31.12.21   461.706 461.706

 Årets urealiserede ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen  14.874 14.874

 Modervirksomhed:
 
 Dagsværdi pr. 31.12.21   337.645 337.645

 Årets urealiserede ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen  14.869 14.869

Andre værdipapirer og kapitalandele består af børsnoterede aktier og obligationer, 
som måles til dagsværdi på balancedagen svarende til børskursen.

16 Eventualforpligtelser

 Koncern:

 Leasingforpligtelser
  Koncernen har indgået leasingkontrakter med en restløbetid på 5 måneder og en gennemsnitlig  

ydelse på t.DKK 44. 

 Kautionsforpligtelser
 Koncernen har stillet kaution på DKK 23,7 mio. over for Scanenergi Holding A/S' bankforbindelse.

 Garantiforpligtelser
 Koncernen har afgivet en arbejdsgaranti på t.DKK 828.

 Modervirksomhed:

 Kautionsforpligtelser
 Virksomheden har stillet kaution på DKK 23,7 mio. over for Scanenergi Holding A/S' bankforbindelse.

Beløb i TDKK
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Noter

17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

 Koncern:

 Koncernen har ikke stillet pant eller anden sik ker hed i ak ti ver. 

 Modervirksomhed:

 Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sik ker hed i ak ti ver. 

18 Nærtstående parter

  Der oplyses ikke om trans ak tio ner med nært stå ende par ter, da alle trans ak tio ner er  
gen nem ført på nor male mar keds vil kår.

 Vederlag til ledelsen fremgår af note 1. Personaleomkostninger.

    Koncern Koncern 
Note    2021 2020 

19 Reguleringer til pengestrømsopgørelse

 Andre driftsindtægter   0 -101
 Af- og nedskrivninger af im ma te ri el le og ma te ri el le an lægs ak ti ver   56.597 55.441
 Andre driftsomkostninger   1.938 0
 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder   1 0
 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder   -1.719 -4.081
 Finansielle indtægter   -23.767 -5.575
 Finansielle omkostninger   3.672 10.690
 Skat af årets resultat   4.122 7.285
 Øvrige reguleringer   0 -10.982

 I alt   40.844 52.677

Beløb i TDKK
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Noter

20 Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med  
årsregnskabsloven for mellemstore koncerner og 
virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold 
til foregående år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt  
med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I 
resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-
ninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde  
virksomheden, og aktivets værdi kan måles  
pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når 
det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske  
fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning 
måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efter- 
følgende måles aktiver og forpligtelser som  
beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forud-
sigelige tab og risici, der fremkommer inden års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter  
forhold, der eksisterede på balancedagen.

KONCERNREGNSKAB
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden 
og dens dattervirksomheder, hvori modervirksom-
heden direkte eller indirekte besidder mere end 50% 
af stemmerettighederne, eller gennem aftaler har 
kontrol. Virksomheder, hvori koncernen besidder 
kapitalinteresser, mellem 20% og 50% af stemme- 
rettighederne og udøver betydelig indflydelse, men 
ikke kontrol, betragtes som associerede virksom- 
heder.

De regnskaber, der anvendes til brug for kon- 
solideringen, aflægges i overensstemmelse med  
koncernens regnskabspraksis.

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammen-
drag af regnskaber for modervirksomheden og  
dattervirksomhederne ved sammenlægning af regn-
skabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen  
er der foretaget eliminering af koncerninterne  
indtægter og omkostninger, besiddelser af  
kapitalandele, interne mellemværender og udbytter 
samt gevinster og tab ved transaktioner mellem de 
konsoliderede virksomheder i det omfang, de  
underliggende aktiver og forpligtelser ikke er  
realiserede.

Minoritetsinteresser
I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes 
regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes  
forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes 
egenkapital klassificeres som en del af koncern- 
egenkapitalen. Dattervirksomhedernes resultater 
fordeles via resultatdisponeringen forholdsmæssigt 
til minoritetsinteresserne og modervirksomhedens 
andel af egenkapitalen.

Køb og salg af minoritetsandele i en dattervirksomhed, 
som ikke medfører ændringer i kontrol, behandles 
i koncernregnskabet som egenkapitaltransaktioner, 
og forskellen mellem vederlaget og den regnskabs-
mæssige værdi allokeres til modervirksomhedens 
andel af egenkapitalen.
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Noter

20 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER

VALUTA
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første 
indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakurs-
differencer, der opstår mellem transaktionsdagens 
kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i  
resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgode-
havender, gældsforpligtelser og andre monetære 
poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens 
valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs 
og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller 
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i  
seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen 
under finansielle indtægter og omkostninger.  
Anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke  
monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed  
valuta, omregnes til historiske valutakurser.

LEASINGKONTRAKTER
Leasingydelser vedrørende operationelle leasing-
kontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen 
over leasingperioden.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning
Indtægter fra salg af varer indregnes i resultat- 
opgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til 
køber har fundet sted inden udgangen af regnskabs-
året, og når salgsbeløbet kan opgøres pålideligt  
og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til 
dags værdi og opgøres ekskl. moms og afgifter  
opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag 
af rabatter.

Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i  
resultatopgørelsen i takt med levering af tjeneste-
ydelserne (leveringsmetoden). Nettoomsætningen 
måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag 
ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredje-
mand samt med fradrag af rabatter.

Indtægter fra entreprisekontrakter, hvor der leveres 
aktiver med høj grad af individuel tilpasning,  
indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at  
produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen 
svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder  
(produktionsmetoden).

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær 
karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, her-
under lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster 
ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer om- 
fatter årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer 
med tillæg af eventuelle forskydninger i lager- 
beholdningen, herunder evt. svind.

Under omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 
indregnes tillige nedskrivninger på lagerbehold- 
ninger af råvarer og hjælpematerialer i det omfang, 
de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkost- 
ninger til distribution, salg og reklame, admini- 
stration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, 
de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt 
øvrige personalerelaterede omkostninger.
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Afskrivninger på im ma te ri el le og ma te ri el le an lægs ak ti ver til sig ter, at der sker sys te ma tisk af skriv ning 
over ak ti ver nes for ven te de brugs tid. Der fore ta ges li ne ære af skriv nin ger ba se ret på føl gen de brugs -
tider og rest vær dier:

Brugstid, 
år

Restværdi, 
procent

Bygninger 40 0

Produktionsanlæg og maskiner 15-50 0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 0

Grunde afskrives ikke.

20 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Af- og nedskrivninger
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20 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fra- 
trukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid. 
Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med 
eventuelle nedskrivninger. Brugstiden og rest- 
værdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og 
revurderes årligt.

Nedskrivninger af immaterielle og materielle  
anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabs-
praksis omtalt i afsnittet »Nedskrivning af anlægs-
aktiver«.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger 
af sekundær karakter i forhold til virksomhedens 
aktiviteter, herunder omkostninger ved udlejnings-
aktivitet og tab ved salg af immaterielle og  
materielle anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksom-
heder og associerede virksomheder
For kapitalandele i associerede virksomheder og i 
modervirksomheden tillige kapitalandele i datter-
virksomheder, der måles efter indre værdis metode, 
indregnes andelen af virksomhedernes resultat i 
resultatopgørelsen efter eliminering af urealiserede 
interne gevinster og tab og med fradrag af even-
tuel af- og nedskrivning af goodwill. For associerede 
virksomheder elimineres interne gevinster og tab 
alene forholdsmæssigt.

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder  
og associerede virksomheder omfatter ligeledes 
gevinster og tab ved salg af kapitalandele.

Andre finansielle poster
Under andre finansielle poster indregnes renteind-
tægter og renteomkostninger, valutakursgevinster 
og -tab ved transaktioner i fremmed valuta, gevinster 
og tab på andre værdipapirer og kapitalandele  
m.v.

Skat af årets resultat
Moderselskabet Ringkøbing Amts Højspændings-
forsyning a.m.b.a. Virksomheden er ikke et selvstæn-
digt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i 
årsregnskabet.

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i  
resultatopgørelsen som skat af årets resultat med 
den del, der kan henføres til årets resultat, og  
direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-
føres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og byg-
ninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre 
anlæg, driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris 
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt om-
kostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil  
aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver 
omfatter kostprisen desuden indirekte produktions-
omkostninger. Indirekte produktionsomkostninger 
indeholder indirekte materialer og løn samt ved- 
ligeholdelse af og afskrivning på de i produktions-
processen benyttede maskiner, fabriksbygninger og 
udstyr samt omkostninger til fabriksadministration 
og ledelse. Renter af lån til at finansiere frem- 
stillingen indregnes i kostprisen.

Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate be-
standdele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden 
på de enkelte bestanddele er forskellig.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret 
på brugstider og restværdier, som fremgår af afsnit-
tet »Af- og nedskrivninger«.
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20 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver under udførelse måles  
til kostpris. Afholdte omkostninger vedrørende  
materielle anlægsaktiver under udførelse overføres 
til den relevante aktivkategori, når aktivet er klar til 
brug.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle  
anlægsaktiver
Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle 
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en 
eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger 
og den regnskabsmæssige værdi på salgstids- 
punktet fratrukket eventuelle omkostninger til bort-
skaff else.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede  
virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
I modervirksomhedens balance indregnes og måles 
kapitalandele i dattervirksomheder efter indre  
værdis metode. På kapitalandele i dattervirksom- 
heder betragtes indre værdis metode som en måle-
metode, og der henvises til afsnittet »Indre værdis 
metode« for nærmere omtale heraf.

Kapitalandele i associerede virksomheder
I balancen indregnes og måles kapitalandele i  
associerede virksomheder efter indre værdis  
metode. På kapitalandele i associerede virksom- 
heder betragtes indre værdis metode som en måle-
metode, og der henvises til afsnittet »Indre værdis 
metode« for nærmere omtale heraf.
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Indre værdis metode
Kapitalandele, som måles efter indre værdis metode, 
måles ved første indregning til kostpris. Transaktions- 
omkostninger, der direkte kan henføres til erhvervelsen, 
indregnes i kostprisen for kapitalandelene. Trans- 
aktionsomkostninger ved erhvervelse af datter- 
virksomheder indregnes dog i resultatopgørelsen på 
afholdelsestidspunktet i koncernregnskabet. 

Efterfølgende indregning og måling af kapital- 
andele efter indre værdis metode indebærer, at  
kapitalandelene måles til den forholdsmæssige  
andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre 
værdi, opgjort efter ejervirksomhedens regnskabs-
praksis, reguleret for resterende værdi af goodwill 
samt gevinster og tab ved transaktioner med de 
pågældende virksomheder. Kapitalandele, hvor  
oplysninger til brug for indregning efter indre  
værdis metode ikke er kendte, måles til kostpris.

Gevinster eller tab ved afhændelse af kapitalandele
Gevinster eller tab ved afhændelse af kapitalandele 
opgøres som forskellen mellem afhændelses- 
summen og den regnskabsmæssige værdi af  
nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke afskrevet 
goodwill samt forventede omkostninger til salg eller 
afvikling. Gevinster og tab indregnes i resultat- 
opgørelsen under indtægter af kapitalandele.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver,  
der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for  
indikationer på værdiforringelse ud over det, som 
udtrykkes ved afskrivning.

Hvis virksomhedens realiserede afkast af et aktiv 
eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, 
anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Noter
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Foreligger der indikationer på værdiforringelse,  
foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv 
henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindings- 
værdien, hvis denne er lavere end den regnskabs-
mæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste 
værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapital- 
værdien opgøres som nutidsværdien af de for- 
ventede nettopengestrømme fra anvendelsen af 
aktivet eller aktivgruppen samt forventede netto-
pengestrømme ved salg af aktivet eller aktiv- 
gruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for 
nedskrivningen ikke længere består. 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af 
FIFO-metoden. Der nedskrives til nettorealisations-
værdien, hvis denne er lavere.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt  
handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af 
omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger op-
gøres som salgssum med fradrag af færdiggørelses-
omkostninger og omkostninger, der afholdes for at 
effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen 
til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet 
salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris,  
hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med 
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på 
grundlag af en individuel vurdering af de enkelte 
tilgodehavender, når der på individuelt niveau  
foreligger en objektiv indikation på, at et tilgode- 
havende er værdiforringet.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles 
til salgsværdien af det udførte arbejde med fradrag 
af foretagne acontofaktureringer på det enkelte 
igangværende arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelses-
graden på balancedagen og de samlede forventede 
indtægter på de enkelte igangværende arbejder. 
Færdiggørelsesgraden for det enkelte igang- 
værende arbejde beregnes normalt som forholdet 
mellem det anvendte ressourceforbrug og det  
totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte 
igangværende arbejder, hvor ressourceforbruget 
ikke kan anvendes som grundlag, er der i stedet  
benyttet forholdet mellem afsluttede delaktiviteter 
og de samlede delaktiviteter for det enkelte igang-
værende arbejde.

Hvis salgsværdien for et igangværende arbejde ikke 
kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de 
medgåede omkostninger eller nettorealisations- 
værdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i  
balancen under tilgodehavender eller gældsfor- 
pligtelser afhængigt af, hvorvidt nettoværdien af 
salgsværdien med fradrag af modtagne forud- 
betalinger er positiv eller negativ.

Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil 
overstige de samlede indtægter på det enkelte 
igangværende arbejde, indregnes det samlede for-
ventede tab som en hensat forpligtelse.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under 
aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre kapitalandele måles til dagsværdi i balancen. 
For kapitalandele, som handles på et aktivt marked, 
svarer dagsværdien til kursværdien på balance- 
dagen. Andre kapitalandele, hvor dagsværdien ikke 
kan opgøres pålideligt, måles til kostpris.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på 
bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital
Reserve for opskrivninger omfatter i modervirksom-
hedens årsregnskab opskrivning af til dagsværdi. 
Reserven måles med fradrag af udskudt skat og  
reduceres med afskrivninger på de opskrevne  
aktiver. Ved afhændelse af aktiverne overføres det 
resterende beløb fra reserve for opskrivninger til 
overført resultat.

Nettoopskrivning af kapitalandele, som måles efter 
indre værdis metode, indregnes i modervirksom- 
hedens årsregnskab under egenkapitalen i reserve 
for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det 
omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger 
kostprisen.

Noter
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Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i 
balancen som beregnet skat af årets skattepligtige 
indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatte- 
aktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke  
udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende 
skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill 
samt andre poster, hvor midlertidige forskelle,  
bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på 
anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på  
resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, 
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter 
forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på 
grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af 
aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, 
de efter vurdering forventes at kunne realiseres til 
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller 
ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler 
og skattesatser, der med balancedagens lovgivning 
vil være gældende, når den udskudte skat forventes 
udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, hvilket normalt svarer til gældens på- 
lydende værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter  
beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet  
for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af 
den aftalte tjenesteydelse.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under for-
pligtelser, omfatter modtagne indbetalinger ved- 
rørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den in- 
direkte metode og viser pengestrømme fra driften, 
investeringer og finansiering samt likvider ved årets 
begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, 
reguleret for ikke kontante driftsposter, betalte  
selskabsskatter og ændringer i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter betalinger 
i forbindelse med køb og salg af virksomheder og 
finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring 
og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering 
fra udbetalt udbytte til ejerne, samt optagelse af og 
afdrag på langfristede gældsforpligtelser. 

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning  
sammensætter sig af likvide beholdninger.

Modervirksomheden har undladt at udarbejde  
pengestrømsopgørelse med henvisning til årsregn-
skabslovens § 86, stk. 4, idet modervirksomheden 
indgår i pengestrømsopgørelsen for koncernen.

Noter
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