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Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ.
3851, 30.4.2004

Κ.Δ.Π. 472/2004

Αριθμός 472
Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων
Ηλεκτρισμού) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας Κύπρου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 31(1) του περί Ρύθμισης της
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων
των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 31(1)!
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες του της παρέχει
το άρθρο 31(1) του περί Ρύθμισης της Αγοράς 122(1) του 2003. Ηλεκτρισμού
Νόμου του 2003, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ρύθμισης
της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων
Ηλεκτρισμού) Κανονισμοί του 2004.

Ερμηνεία.

2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια:
«διάκριση ως προς τις τιμές» σημαίνει διάκριση (ή προτίμηση) ως
προς τις τιμές, η οποία υπάρχει εάν οι σχετικές τιμές που
παρέχονται από την ίδια δραστηριότητα για διαφορετικές
υπηρεσίες, ή οι οποίες παρέχονται για παρόμοιες υπηρεσίες
από

μία δραστηριότητα σε διαφορετικούς πελάτες, είναι

δυσανάλογες σε σχέση με τα σχετικά έξοδα για την παροχή των
υπηρεσιών
«διεπιδότηση» σημαίνει τις οικονομικές συνεισφορές ή την
ενίσχυση, η οποία παρέχεται από μία δραστηριότητα σε άλλη
εντός μίας ενοποιημένης επιχείρησης ηλεκτρισμού, ή από μία
επιχείρηση ηλεκτρισμού προς μία συνδεδεμένη επιχείρηση, η
οποία δεν δικαιολογείται ατό την αξία των υπηρεσιών που έχουν
ληφθεί
«δραστηριότητα» σημαίνει τις εργασίες μιας επιχείρησης
ηλεκτρισμού, οι οποίες αποτελούνται από μία ή περισσότερες
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από τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 34(1) του
Νόμου κυρίως την παραγωγή, μεταφορά, διανομή ή παροχή
ηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που δεν
σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό
«ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρισμού» σημαίνει επιχείρηση
ηλεκτρισμού που υπόκειται στο άρθρο 102(3) του Νόμου.
«επιτρεπόμενα έσοδα» σημαίνει την συνολική αξία όλων των
εύλογων εξόδων τα οποία διενεργήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των
εργασιών σε αποδοτική βάση, σύμφωνα με το άρθρο 32(3) του
Νόμου, η οποία σχετίζεται με μία πρόταση διατιμήσεων
«κατηγορία διατίμησης» σημαίνει κατηγορία διατιμήσεων, τιμών ή
άλλων χρεώσεων, η οποία εφαρμόζεται για ένα καθορισμένο
στοιχείο' της ζήτησης ηλεκτρισμού ή της χρήσης του συστήματος
ή σε άλλη σχετική υπηρεσία ηλεκτρισμού, η οποία δύναται να
καθοριστεί με βάση τον πελάτη, την τάξη πελατών, τον τύπο
συμβολαίου, το χρονοδιάγραμμα ζήτησης, την τοποθεσία της
παροχής, την τάση, το συντελεστή της ισχύος, τον τύπο της
παροχής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο σχετίζεται με τον
καθορισμό των χαρακτηριστικών του κόστους της παροχής
υπηρεσιών ηλεκτρισμού
«Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» σημαίνει δήλωση της
μεθοδολογίας για την έγκριση και τον καθορισμό των
διατιμήσεων και των χρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο
31(1) του Νόμου, η οποία περιλαμβάνει τις αρχές και τις
μεθόδους στις οποίες αναφέρεται η ΡΑΕΚ κατά τη διαμόρφωση
και διαβούλευση για άλλες αποφάσεις πολιτικής που σχετίζονται
με την ρύθμιση διατιμήσεων
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«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
122(1) του 2003. Νόμο του 2003
«προτάσεις διατιμήσεων» σημαίνει, αναφορικά με μία
καθορισμένη χρονική περίοδο ή χρονικές περιόδους (οι οποίες
δύναται να διαφέρουν για κάθε κατηγορία διατίμησης και οι
οποίες μπορεί να μην είναι αναγκαίο να καθοριστούν ως
σταθερές ημερομηνίες), τα προτεινόμενα επίπεδα και τη δομή για
όλες τις διατιμήσεις, τις τιμές και άλλες επιβαρύνσεις,
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σταθερών και αυτόματων
μηχανισμών προσαρμογής, για κάθε κατηγορία διατίμησης η
οποία απαιτείται να εγκριθεί από την ΡΑΕΚ σύμφωνα με το
άρθρο 32(1) του Νόμου.
«συναλλαγές εντός δραστηριότητας» περιλαμβάνει οποιαδήποτε
υπηρεσία που παρέχεται για μία δραστηριότητα που
περιλαμβάνει ενεργητικό και παθητικό, έξοδα ή έσοδα, που
προορίζονται ή διενεργούνται για μία άλλη δραστηριότητα, καθώς
και τον επανακαθορισμό ή την μεταφορά οποιουδήποτε
ενεργητικού ή παθητικού
«σχέδιο διατιμήσεων» σημαίνει το υποσύνολο των προτάσεων
διατιμήσεων, το οποίο δύναται να εγκριθεί σε απομόνωση από το
υπόλοιπο των προτάσεων διατιμήσεων μετά από συμφωνία της
σχετικής επιχείρησης ηλεκτρισμού και της ΡΑΕΚ
«Χρησιμοποιηθέν Κεφάλαιο για τη Δραστηριότητα» ή «ΧΚΔ»
σημαίνει το. είδος λογαριασμού που περιλαμβάνει όλα τα εύλογα
έξοδα, τα οποία έχουν διενεργηθεί κατά τη διεξαγωγή των
εργασιών μιας δραστηριότητας που σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό
σε αποδοτική βάση, τα οποία όμως δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί
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και αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό της απόδοσης που
αναφέρεται στο άρθρο 32(3)(γ) του Νόμου.
Πεδίο

3. Οι παρόντες Κανονισμοί καθορίζουν τις διαδικασίες για τον

εφαρμογής.

καθορισμό διατιμήσεων και χρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο
31(1) του Νόμου, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται από την
ΡΑΕΚ και από όλες τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, οι οποίες
επιβάλλουν διατιμήσεις, τιμές ή άλλες χρεώσεις που υπόκεινται
στις διατάξεις του άρθρου 31 του Νόμου.

Μεθοδολογία

4.-(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 31(1) του Νόμου και

Διατιμήσεων

σύμφωνα με. τις υποχρεώσεις της δυνάμει του Νόμου, η ΡΑΕΚ

Ηλεκτρισμού.

ετοιμάζει και δημοσιεύει τη δήλωση ρυθμιστικής πρακτικής και τη
Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού,,
(2) Η Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού καθορίζει τη
μεθοδολογία για την έγκριση και τον καθορισμό των διατιμήσεων
και χρεώσεων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 31(1) του
Νόμου και περιλαμβάνει τις αρχές και τις μεθόδους στις οποίες η
ΡΑΕΚ θα αναφέρεται και θα λαμβάνει υπόψη κατά τον καθορισμό
άλλων αποφάσεων πολιτικής που σχετίζονται με την ρύθμιση
διατιμήσεων και κατά την παροχή γνωματεύσεων αναφορικά με
τέτοιες αποφάσεις.
(3) Εάν η ΡΑΕΚ θεωρήσει ότι τέτοιες τροποποιήσεις είναι
αναγκαίες στη Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, ώστε να
διασφαλιστεί ότι η μεθοδολογία που περιγράφει παραμένει
σύμφωνη με την προσέγγιση που η ΡΑΕΚ προτίθεται να
υιοθετήσει κατά την έγκριση των σχεδίων διατιμήσεων και τη
διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της, τότε η ΡΑΕΚ ετοιμάζει
προσχέδιο

τροποποιήσεων

στην

δήλωση

Μεθοδολογίας
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Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού.
(4)(α) Προτού

δημοσιεύσει

τη

Μεθοδολογία

Διατιμήσεων

Ηλεκτρισμού ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτήν, η ΡΑΕΚ δίδει ειδοποίηση με την οποία:
(ι) δηλώνει ότι εισηγείται τη δημοσίευση μίας
Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού ή την
πραγματοποίηση μίας τροποποίησης και σε
περίπτωση

τροποποίησης,

καθορίζει

το

αποτέλεσμα της,
(ιι) δηλώνει τους λόγους για τους οποίους προτείνει να
γίνει η τροποποίηση,
(ιιι). προσδιορίζει το χρονικό διάστημα, το οποίο δεν
μπορεί να είναι συντομότερο των 30 ημερών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης,
εντός του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή
ενστάσεις σε σχέση με το προσχέδιο της
Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού ή την
προτεινόμενη τροποποίηση του και
(β) Η ΡΑΕΚ λαμβάνει υπόψη οποιανδήποτε παράσταση ή
ένσταση, η οποία έχει δεόντως υποβληθεί και η οποία δεν
έχει αποσυρθεί αναφορικά με τη Μεθοδολογία
Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού ή την τροποποίηση της.
(5) Η ειδοποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους (4) και (6)
γίνεται:
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(α) με τη δημοσίευση της σε καθημερινή εφημερίδα που
κυκλοφορεί στη Δημοκρατία καθώς και στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και
(β) με την αποστολή αντιγράφου της ειδοποίησης σε κάθε
ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας.
(6) Όταν η ΡΑΕΚ εξετάσει δεόντως οποιεσδήποτε παραστάσεις
που έχουν ληφθεί σε σχέση με το προσχέδιο της Μεθοδολογίας
Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού ή την προτεινόμενη τροποποίηση,
- δύναται να αποφασίσει όπως τροποποιήσει ή αφήσει αμετάβλητο
το προσχέδιο της Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού ή
όπως τροποποιήσει, αποσύρει ή αφήσει αμετάβλητη την
προτεινόμενη

τροποποίηση,

ειδοποιεί

δεόντως

τους

ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας και δημοσιεύει την απόφαση
κατά τον τρόπο που καθορίζεται στην παράγραφο (5) εντός 4'5
ημερών από την λήψη της απόφασης της.
(7) Η ΡΑΕΚ στέλλει επιστολή στον Υπουργό, στην οποία εξηγεί
τον τρόπο με τον οποίο έχει λάβει υπόψη τυχόν απάντηση του
Υπουργού στη διαδικασία διαβούλευσης,
Προτάσεις

5,-(1) Αναφορικά με όλες τις διατιμήσεις, τις τιμές ή άλλες

διατιμήσεων. χρεώσεις που υπόκεινται στις απαιτήσεις του άρθρου 31 του
Νόμου, οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού ετοιμάζουν και υποβάλλουν
στην ΡΑΕΚ προτάσεις διατιμήσεων σε τέτοιο τύπο και τρόπο και
υποστηριζόμενες

από

τέτοιες

επιπρόσθετες

σχετικές

πληροφορίες, οι οποίες είναι εύλογο να απαιτούνται από την
ΡΑΕΚ, είτε αυτές ορίζονται στη δήλωση Μεθοδολογίας
Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού είτε άλλως πώς.
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(2) Μία επιχείρηση ηλεκτρισμού δύναται να προτείνει ένα
χρονοδιάγραμμα για την εξέταση και εφαρμογή των προτάσεων
διατιμήσεων, το οποίο υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕΚ. Στην
απουσία τέτοιου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, οι προτάσεις
διατιμήσεων υποβάλλονται όχι αργότερα από έξι μήνες πριν από
την έναρξη της περιόδου κατά την οποία οι προτεινόμενες
διατιμήσεις θα τεθούν σε εφαρμογή.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, ο όρος
«σχετικές πληροφορίες», σε σχέση με κάθε δραστηριότητα,
περιλαμβάνει, αλλά δεν θα περιορίζεται σε, λεπτομέρειες ως
προς τα ακόλουθα:
(α) τον υπολογισμό του Χρησιμοποιηθέντος Κεφαλαίου για τη
Δραστηριότητα κατά την έναρξη και κατά τη λήξη κάθε
οικονομικού έτους, το οποίο αφορά τις προτάσεις
διατιμήσεων,
(β) τον υπολογισμό των επιτρεπόμενων εισοδημάτων για την
περίοδο που καλύπτεται από τις προτεινόμενες
διατιμήσεις,
(γ) τις λεπτομέρειες των προτεινόμενων επιπέδων
διατιμήσεων και την προτεινόμενη δομή των διατιμήσεων
για όλες τις κατηγορίες διατιμήσεων,
(δ) την προδιαγραφή οποιωνδήποτε μηχανισμών αυτόματης
προσαρμογής αναφορικά με αβέβαιους παράγοντες και
(ε) τον ισοζυγισμό μεταξύ των επιτρεπομένων εισοδημάτων
και των εισοδημάτων που αναμένεται να προκύψουν από

3934
τις προτάσεις διατιμήσεων.
(4) Μαζί με τις προτάσεις διατιμήσεων τους, οι επιχειρήσεις
ηλεκτρισμού παρέχουν στην ΡΑΕΚ αποδείξεις και επεξηγήσεις
προς ικανοποίηση των εύλογων απαιτήσεων της ΡΑΕΚ, ώστε να
επιδείξουν ότι οι διατιμήσεις συμμορφώνονται με το άρθρο
32(1)(α) του Νόμου, ήτοι ότι έχουν ορισθεί σύμφωνα με τη
μεθοδολογία που καθορίζεται από την ΡΑΕΚ.
(5) Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, εντός ευλόγου χρονικού
. διαστήματος, καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να παρέχουν στην
ΡΑΕΚ οποιεσδήποτε επιπρόσθετες αποδείξεις τις οποίες αυτή
εύλογα απαιτεί.
Έγκριση και

6.-(1) Η ΡΑΕΚ εξετάζει όλες τις προτάσεις διατιμήσεων εντός

τροποποίηση

ευλόγου χρονικού διαστήματος.

των προτάσεων
διατιμήσεων.

(2) Για σκοπούς έγκρισης, μία επιχείρηση ηλεκτρισμού δύναται
να προτείνει, την υποδιαίρεση των προτάσεων διατιμήσεων της
επιχειρήσεως ηλεκτρισμού, η οποία υπόκειται στην έγκριση της
ΡΑΕΚ, σε ξεχωριστά σχέδια διατιμήσεων, τα οποία. μπορούν
εύλογα να εξεταστούν και να εγκριθούν ξεχωριστά.
(3) Εάν η ΡΑΕΚ ικανοποιηθεί ότι οι διατιμήσεις σε ένα σχέδιο
διατιμήσεων, το οποίο ενσωματώνει τα επίπεδα διατιμήσεων, τη
δομή των διατιμήσεων και οποιοδήποτε μηχανισμό αυτόματης
προσαρμογής για κάθε κατηγορία διατιμήσεως, συνάδει με το
άρθρο 32(1 )(α) του Νόμου, ήτοι ότι έχουν ορισθεί σύμφωνα με τη
μεθοδολογία που καθορίζεται από την ΡΑΕΚ, τότε εγκρίνει αυτές
τις διατιμήσεις αποστέλλοντας επιστολή στη σχετική επιχείρηση
ηλεκτρισμού.
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(4) Εάν η ΡΑΕΚ ικανοποιηθεί ότι είναι εύλογο να απαιτήσει
τροποποίηση σε ένα σχέδιο διατιμήσεων ώστε οι διατιμήσεις να
συνάδουν με το άρθρο 32(1 )(α) του Νόμου, τότε αποστέλλει
επιστολή

στη σχετική

επιχείρηση

ηλεκτρισμού,

δίδοντας

ειδοποίηση για τη μη έγκριση, παρέχοντας εξηγήσεις για τους
λόγους που δεν ενέκρινε το σχέδιο και καθορίζοντας τις ελάχιστες
τροποποιήσεις που θεωρεί ότι είναι αναγκαίες για τη χορήγηση
έγκρισης.
(5) Μία επιχείρηση ηλεκτρισμού υποβάλλει τροποποιημένες
προτάσεις διατιμήσεων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό,
εντός ενός μηνός από την επιστολή που απέστειλε η ΡΑΕΚ,
σύμφωνα με την παράγραφο (4) για τη μη έγκριση.
(6)

Εάν οι τροποποιημένες προτάσεις διατιμήσεων δεν

υποβληθούν δεόντως ή εάν η ΡΑΕΚ ικανοποιηθεί ότι είναι εύλογο
να γίνουν „ επιπρόσθετες τροποποιήσεις ώστε οι διατιμήσεις να
συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 32(1 )(α) του Νόμου, η
ΡΑΕΚ δύναται να καθορίσει τροποποιήσεις ή περαιτέρω
τροποποιήσεις

σε

σχέδια

διατιμήσεων κατόπιν εύλογης

διαβούλευσης με την επιχείρηση ηλεκτρισμού και να τα εγκρίνει
αποστέλλοντας επιστολή στη σχετική επιχείρηση ηλεκτρισμού;
Δημοσίευση

7,-(1) Με την παραλαβή ειδοποίησης έγκρισης σχετικά με ένα

εγκεκριμένων

σχέδιο διατιμήσεων, η επιχείρηση ηλεκτρισμού δημοσιεύει, μόλις

σχεδίων
διατιμήσεων,

αυτό καταστεί εύλογα πρακτικό, το εγκεκριμένο σχέδιο
διατιμήσεων και λαμβάνει εύλογα μέτρα για να δημοσιοποιήσει ή
άλλως πώς πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους πελάτες και
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για τον τόπο από τον οποίο μπορούν
να προμηθευτούν αντίγραφα του εγκεκριμένου σχεδίου
διατιμήσεων.
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(2) Μια επιχείρηση ηλεκτρισμού πρέπει να προσδιορίσει το
σχετικό εγκεκριμένο σχέδιο διατιμήσεων όταν χρεώνει ή όταν
ειδοποιεί πελάτες αναφορικά με τις διατιμήσεις, τις τιμές ή άλλες
χρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με το σχέδιο.
Προσωρινές

8.-(1) Η ΡΑΕΚ δύναται να εξουσιοδοτεί μια επιχείρηση

Διευθετήσεις για

ηλεκτρισμού να προβαίνει σε προσωρινές διευθετήσεις για τον

καθυστερημένη

καθορισμό διατιμήσεων, τιμών ή άλλων χρεώσεων οι οποίες

έγκριση.

υπόκεινται στους όρους του άρθρου 32(1) του Νόμου, σχετικά με
μία χρονική περίοδο για την οποία κανένα σχέδιο διατιμήσεων
δεν έχει εγκριθεί.
(2) Μια επιχείρηση ηλεκτρισμού επισημαίνει στους πελάτες την
προσωρινή κατάσταση όλων των ποσών που χρεώνονται
σύμφωνα με τις προσωρινές διευθετήσεις.
(3) Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού δίδουν εγγράφως λεπτομέρειες
στους πελάτες για οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των ποσών
που χρεώθηκαν σύμφωνα με τις προσωρινές διευθετήσεις και
των ποσών που χρεώνονται σύμφωνα με σχέδιο που έχει
εγκριθεί μεταγενέστερα. Μία επιχείρηση ηλεκτρισμού δύναται να
προτείνει, και η ΡΑΕΚ δύναται να εξουσιοδοτήσει, μεταβατικές
διευθετήσεις για την προσαρμογή, ή μη-προσαρμογή, των
χρεώσεων σε σχέση με τέτοιες διαφορές.

Χρησιμοποιηθέν

9.-(1) Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την κατάρτιση

Κεφάλαιο για τη

των λογαριασμών για κάθε οικονομικό έτος, οι επιχειρήσεις

Δραστηριότητα.

ηλεκτρισμού ετοιμάζουν και παρουσιάζουν στην ΡΑΕΚ ένα
υπολογισμό των αποτελεσμάτων έκβασης του ΧΚΔ για κάθε
δραστηριότητα, σε τύπο και με τρόπο, καθώς και
υποστηριζόμενο από τέτοιες επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες
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που είναι εύλογο να απαιτούνται από την ΡΑΕΚ, είτε αυτές
ορίζονται στη Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού ή άλλως
πώς.
(2) Η ΡΑΕΚ, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, εξετάζει όλους
τους υπολογισμούς έκβασης του ΧΚΔ και, κατόπιν δέουσας
διαβούλευσης με την επιχείρηση ηλεκτρισμού, επιβεβαιώνει
εγγράφως την αξία του συνολικού ΧΚΔ, το οποίο η επιχείρηση
ηλεκτρισμού πρέπει να χρησιμοποιήσει σε σχέση με εκείνο το
οικονομικό έτος για τον υπολογισμό μεταγενέστερων ΧΚΔ και
διατιμήσεων.
Υπολογισμοί

10. Κατόπιν συμπληρώσεως κάθε οικονομικού έτους, οι

απόδοσης.

επιχειρήσεις ηλεκτρισμού ετοιμάζουν και παρουσιάζουν στην
ΡΑΕΚ υπολογισμούς απόδοσης και ερμηνευτικές σημειώσεις
επ' αυτών, σε τέτοιο τύπο και τρόπο και υποστηριζόμενων από
τέτοιες επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες, τις οποίες η ΡΑΕΚ
είναι εύλογο να απαιτεί, είτε αυτές καθορίζονται στη Μεθοδολογία
Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού ή άλλως πώς.

Τήρηση

11.-(1) Κατά την προετοιμασία των λογαριασμών οι οποίοι

λογαριασμών

αναφέρονται στο άρθρο 102(3) του Νόμου, κάθε ολοκληρωμένη

και αναφορά'

επιχείρηση ηλεκτρισμού καταβάλλεί προσπάθεια να ακολουθεί
οποιεσδήποτε αρχές αναφορικά με καταμερισμό λογαριασμών
και συναλλαγές εντός δραστηριότητας οι οποίες καθορίζονται στη
Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού,.
(2) Η ΡΑΕΚ δύναται να ετοιμάσει προσχέδιο ρυθμιστικών
κατευθυντήριων λογιστικών γραμμών το οποίο είναι σχεδιασμένο
για να λαμβάνει τις ετήσιες πληροφορίες σχετικά με την
οικονομική

απόδοση

και

οικονομική

κατάσταση

μίας
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εξεταζόμενης επιχείρησης ηλεκτρισμού οι οποίες είναι σχετικές
στην ΡΑΕΚ και σε άλλα πρόσωπα αναφορικά:
(α) με την αξιολόγηση και έγκριση των σχεδίων διατιμήσεων,
και
(β) με την εποπτεία της οικονομικής απόδοσης και
οικονομικής κατάστασης της επιχειρήσεως ηλεκτρισμού
υπό αξιολόγηση..
(3) Οι ρυθμιστικές κατευθυντήριες λογιστικές γραμμές δύναται να
διέπουν:
(α) τη λογιστική βάση και τη λογιστική πολιτική αναφορικά με την
εκτίμηση

του

ενεργητικού

και

του

παθητικού,

την

αναγνώριση εξόδων και εσόδων και αναφορικά με τους
λογαριασμούς που ετοιμάζονται σύμφωνα με το άρθρο
102(3) του Νόμου, τον καταμερισμό και την κατανομή των
εξόδων, των εσόδων, και του ενεργητικού και του
παθητικού μεταξύ των δραστηριοτήτων ηλεκτρισμού,
(β) τη μορφή και το περιεχόμενο των λογαριασμών,
συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των οικονομικών
και μη οικονομικών πληροφοριών υπό τύπο σημειώσεων
στους λογαριασμούς,
(γ) την προετοιμασία και παρουσίαση επιπρόσθετων
οικονομικών και μη οικονομικών πληροφοριών, είτε για
δημοσίευση μαζί με τους λογαριασμούς είτε για ξεχωριστή
υποβολή στην ΡΑΕΚ,
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(δ) τη μορφή της γνωματοδότησης του λογιστικού ελέγχου για
λογαριασμούς και επιπρόσθετες οικονομικές και μη
οικονομικές πληροφορίες.
(4)(α) Προτού εκδώσει ή τροποποιήσει τις ρυθμιστικές
κατευθυντήριες λογιστικές οδηγίες, η ΡΑΕΚ δίδει
ειδοποίηση με την οποία:
(ι) δηλώνει ότι προτίθεται να εκδώσει ή να
τροποποιήσει τις ρυθμιστικές κατευθυντήριες
λογιστικές γραμμές και καθορίζει το αποτέλεσμα
τους,
(ιι)

δηλώνει τους λόγους για τους οποίους προτίθεται.
να εκδώσει ή να τροποποιήσει τις ρυθμιστικές
κατευθυντήριες λογιστικές γραμμές,

(ιιι). καθορίζει το χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να είναι
μικρότερος των 30 ημερών από την ημερομηνία της
δημοσίευσης της ειδοποίησης, εντός του οποίου
δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις σε
σχέση με το προτεινόμενο θέμα ή την τροποποίηση
των ρυθμιστικών κατευθυντήριων λογιστικών
οδηγιών.
(β) Η ΡΑΕΚ καθορίζει ότι εξετάζει οποιαδήποτε παράσταση ή
ένσταση, η οποία υποβάλλεται δεόντως και δεν έχει
αποσυρθεί αναφορικά με τις ρυθμιστικές κατευθυντήριες
λογιστικές γραμμές.
(5) Η ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (2) δίδεται:
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(α) με τη δημοσίευση της σε καθημερινή εφημερίδα που
κυκλοφορεί στη Δημοκρατία καθώς και στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και
(β) με την αποστολή αντιγράφου της ειδοποίησης σε κάθε
ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας.
(6) Όταν η ΡΑΕΚ εξετάσει δεόντως οποιεσδήποτε παραστάσεις
που έχουν ληφθεί σχετικά με το προτεινόμενο θέμα ή την
τροποποίηση των ρυθμιστικών κατευθυντήριων λογιστικών
γραμμών, μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει ή να αφήσει
αμετάβλητο το προτεινόμενο θέμα ή την τροποποίηση, και σε
τέτοια περίπτωση ειδοποιεί δεόντως τον ενδιαφερόμενο κάτοχο
άδειας και δημοσιεύει την απόφαση όπως καθορίζεται στην
παράγραφο (5) εντός 45 ημερών από την απόφαση της.
Λογιστικός
έλεγχος και
εξακρίβωση
ρυθμιστικών
πληροφοριών.

12. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού συνάπτουν συμβάσεις διορισμού με
τους ελεγκτές τους, οι οποίες περιλαμβάνουν τον όρο ότι οι
ελεγκτές παρέχουν τέτοιες επιπρόσθετες επεξηγήσεις ή
διασαφηνίσεις στις εκθέσεις τους και τέτοιες επιπρόσθετες
οικονομικές πληροφορίες αναφορικά με τα θέματα, τα οποία
αποτελούν το αντικείμενο των εκθέσεων τους, ως η ΡΑΕΚ
δύναται εύλογα να απαιτήσει για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων
της, συμπεριλαμβανομένων, σε σχέση με την επίβλεψη της
συμμόρφωσης της επιχείρησης ηλεκτρισμού με τις απαιτήσεις
των παρόντων Κανονισμών, με τις απαιτήσεις οποιασδήποτε
ρυθμιστικής κατευθυντήριας λογιστικής γραμμής και με τις αρχές
που καθορίζονται στη Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.,

