
 

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: 

 τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ δύναται 

να απαιτήσει όπως κάτοχος άδειας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παράσχει 

οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο υλικό που μπορεί να είναι εύλογα 

αναγκαίο για την άσκηση από τη ΡΑΕΚ των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και 

εξουσιών της, και αυτή η απαίτηση πρέπει να γίνει με γραπτή ειδοποίηση που 

να καθορίζει την πληροφορία ή το έγγραφο και η οποία να ορίζει μέχρι πότε 

πρέπει να γίνει συμμόρφωση με την απαίτηση και σε ποια μορφή θα δοθεί η 

πληροφορία ή το έγγραφο, 

 τους στόχους της ΡΑΕΚ σύμφωνα με το Άρθρο 24 (δ) και 24 (ε) των Περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, σύμφωνα με τα 

οποία η ΡΑΕΚ έχει ως στόχο να διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι των αδειών που 

λειτουργούν αποδοτικά, έχουν την ικανότητα χρηματοδότησης των 

επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι αδειούχοι και η ΡΑΕΚ 

έχει ως στόχο να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και 

αποδοτικής αγοράς ηλεκτρισμού, 

 το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ στο οποίο επισυνάπτονται δύο 

έγγραφα που ετοιμάστηκαν από το Γραφείο της ΡΑΕΚ με σκοπό αυτά να 

δίνονται στους αδειούχους αιολικών πάρκων με σκοπό την προσκόμιση 

πληροφοριών προς τη ΡΑΕΚ για να διευκολύνεται ο εποπτικός της ρόλος βάση 

των προνοιών της νομοθεσίας που αναφέρονται πιο πάνω, 

 

 

αποφάσισε την αποστολή επιστολών προς τους υφιστάμενους κατόχους 

αδειών λειτουργίας, στους οποίους θα κοινοποιηθεί αυτή η απόφαση της 

ΡΑΕΚ και το έντυπο W2 (Συνημμένο 1), και θα επεξηγηθεί ο τρόπος και ο 

χρόνος καταβολής των πληροφοριών. 

 

 

Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2013 
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Έντυπο W2 

 

Πληροφορίες προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 



Έντυπο W2

Μερος 1

Εγγεγραμμένο γραφείο:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Γραμματέας:

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές (Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο):

Νομικοί Σύμβουλοι (Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο):

Τραπεζίτες (Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο):

Αριθμός εγγραφής εταιρείας:

Έτος υπό εξέταση:

Ημερομηνία:

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83

Μέγαρο Ιακωβίδη, 3ος Όροφος

1080 Λευκωσία

Ταχ. Θυρ. 24936, 1305 Λευκωσία

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cera.org.cy

Όπως προσκομίζεται μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους υπό εξέταση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Όνομα εταιρείας:
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Χώρα στην οποία γίνεται η διεύθυνση και έλεγχος των δραστηριοτήτων 

της εταιρείας:

Χώρα στην οποία τηρούνται τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας:

Μετοχικό κεφάλαιο:

     - Εγκεκριμένο:

     - Εκδομένο: 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh):

Έτος υπό εξέταση

Προηγούμενο Έτος

Προσωπικό που υπηρετεί επί μονίμου βάσεως στο χώρο του Πάρκου:

Κύπριοι

Πολίτες Ε.Ε.

Πολίτες Τρίτων Χωρών

Σύνολο

Άτομο υπεύθυνο για λειτουργία του Πάρκου:

Λειτουργός ή Συντονιστής Ασφαλείας όπως προνοείται στους Κανόνες 

Μεταφοράς και Διανομής:

Προσωπικό που επιλαμβάνεται επί 24ώρου βάσεως προβλήματα 

λειτουργίας των ανεμογεννητριών και των άλλων εγκαταστάσεων:
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Μέρος 2
Τρέχον Έτος                                           

€

Προηγούμενο Έτος              

€

Δανεισμός:

     - Από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (πχ τράπεζες):  

     - Από τους μετόχους: 

     - Από συγγενικές εταιρείες ή και συνδεδεμένα πρόσωπα:  

     - Σύνολο δανεισμού:

Αποπληρωμή σε δάνεια μέσα στο έτος (συμπερ. Τόκων)

     - Σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (πχ τράπεζες):  

     - Σε μετόχους: 

     - Σε συγγενικές εταιρείες ή και συνδεδεμένα πρόσωπα:  

     - Σύνολο αποπληρωμών έτους:

Εισοδήματα έτους:

Κόστος πωλήσεων έτους:

Έξοδα διοίκησης έτους:

Έξοδα πωλήσεων έτους:
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Τρέχον Έτος                                           

€

Προηγούμενο Έτος              

€

Ετήσια έξοδα συντήρησης:

Ετήσια έξοδα λειτουργίας:

Άλλα έξοδα (και επεξήγηση):

Ετήσιες αποσβέσεις έργου, ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων:

Τόκοι έτους σε δάνεια:

     - Από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (πχ τράπεζες):  

     - Από τους μετόχους: 

     - Από συγγενικές εταιρείες ή και συνδεδεμένα πρόσωπα:  

     - Σύνολο τόκων:

Άλλα έξοδα χρηματοδότησης έτους:

Φορολογία έτους:

Κέρδος/(ζημιά) έτους (πριν τις αποσβέσεις, τόκους και φορολογία):

Κέρδος/(ζημιά) έτους μετά τις αποσβέσεις (πριν τους τόκους και τη 

φορολογία):

Κέρδος/(ζημιά) έτους μετά τις αποσβέσεις και τους τόκους(πριν τη 

φορολογία):

Καθαρό κέρδος/(ζημιά) έτους:
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Μέρος 3

Μαζί με το έντυπο αυτό επισυνάπτονται τα ακόλουθα: Παρακαλώ όπως σημειώσετε

ΝΑΙ - ΟΧΙ

1. Αντίγραφο ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων έτους
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