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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2014
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΑΞΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΗΚ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της
παρέχουν τα άρθρα 26(1), 31 και 32 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Νόμων του 2003 έως 2012, συνεδριάζει για το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη,
μεταξύ άλλων:
·

·
·

·

·

το Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων
(ΡΒΑΠ) και τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της ΑΗΚ για το 2014, το οποίο δημοσιεύτηκε
στις 15 Νοεμβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία κλήθηκαν κάτοχοι Αδειών,
αιτητές Αδειών και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για να υποβάλουν σχόλια,
ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης
του Προσχεδίου,
τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης τα οποία περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα 1,
τα σχόλια που υποβλήθηκαν από ένα ενδιαφερόμενο πρόσωπο (την ΑΗΚ) κατά τη
δημόσια διαβούλευση του πιο πάνω Προσχεδίου, μέσω σχετικών επιστολών με
ημερομηνίες 13 Δεκεμβρίου 2013 και 13 Ιανουαρίου 2014, τα οποία η ΡΑΕΚ έλαβε
σοβαρά υπόψη,
τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της ΡΑΕΚ στις 16 Ιανουαρίου 2014 μεταξύ
ΡΑΕΚ και ενδιαφερόμενων προσώπων (ΑΗΚ), στην παρουσία των Εξωτερικών
Συμβούλων της ΡΑΕΚ, KPMG Limited, για να συζητηθούν οι ενστάσεις του επί του
πιο πάνω Προσχεδίου που υποβλήθηκαν μέσω της πιο πάνω επιστολής της ΑΗΚ
με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2013,
τη δέσμευση της ΑΗΚ να εισηγηθεί προς έγκριση νέες διατιμήσεις για το 2014 και
την τρέχουσα εργασία της ΑΗΚ με τη συνεργασία των Συμβούλων της για τον
υπολογισμό των νέων αυτών διατιμήσεων,
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αποφασίζει την έκδοση της ακόλουθης Ρυθμιστικής Απόφασης:
Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ρυθμιζόμενης Βάσης
Αξιών Παγίων και Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για το 2014, με Αρ. 01/2014.
Α. Για τον υπολογισμό των διατιμήσεων και των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το
2014 και μόνο, θα ακολουθηθούν συγκεκριμένες πρόνοιες για τη δημιουργία και τον
υπολογισμό της Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) και των λειτουργικών
εξόδων της ΑΗΚ, ως ακολούθως:
1.

Δημιουργία ΡΒΑΠ.

1.1 Θα δημιουργηθεί ΡΒΑΠ, για κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της ΑΗΚ, η
οποία θα περιλαμβάνει μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για
την παροχή της κάθε μίας δραστηριότητας, μετά την αφαίρεση των
Κεφαλαιουχικών Συνεισφορών από τρίτους (Απόφαση ΡΑΕΚ 823/2012). Η
ΡΒΑΠ θα περιλαμβάνει και το Κεφάλαιο Κίνησης για κάθε δραστηριότητα. Σαν
γενική αρχή στη ΡΒΑΠ πρέπει να περιλαμβάνονται επενδύσεις που
προέρχονται από συνετή διαχείριση (prudent management).
1.2 Το Κεφάλαιο Kίνησης θα περιλαμβάνει όλα τα κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις της δραστηριότητας πλην των τοκοφόρων
βραχυπρόθεσμων καταθέσεων και υποχρεώσεων.
1.3 Στη ΡΒΑΠ δεν θα περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε:
Εργασίες υπό εκτέλεση (work in progress), γιατί:

(α)
·

Με τυχόν συμπερίληψη των εργασιών υπό εκτέλεση στη ΡΒΑΠ γίνεται
καταστρατήγηση της αρχής της «Χρήσης & Οφέλους» (Used & Useful
principle) που αποτελεί θεμελιώδη αρχή ρύθμισης (η αρχή αυτή
προϋποθέτει ότι για να πληρώσουν οι πελάτες για οποιοδήποτε
περιουσιακό στοιχείο πρέπει αυτό να χρησιμοποιείται πλήρως και να
δίνει όφελος στους πελάτες αυτούς).
Η ΡΒΑΠ δεν μπορεί να επιβαρύνεται με επενδύσεις σε έργα που δεν
έχουν ακόμα τεθεί σε λειτουργία και άρα δεν έχουν αρχίσει να
αποδίδουν (έτσι οι υφιστάμενοι πελάτες δεν θα πληρώνουν, μέσω των
διατιμήσεων, για κάτι το οποίο θα επωφεληθούν στο μέλλον, και ίσως
δεν θα επωφεληθούν αυτοί αλλά άλλοι καινούργιοι πελάτες).
· Η μη συμπερίληψη των εργασιών υπό εκτέλεση στη ΡΒΑΠ θεωρείται
ως η βέλτιστη πρακτική η οποία ακολουθείται στις πλείστες
Ευρωπαϊκές Χώρες.
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(β)

Μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, όπως:

Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων
Μονάδα Αφαλάτωσης
Συντήρηση Οδικού Φωτισμού
MRTC
Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για
τρίτους
vi. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τρίτους
vii. Άλλες εργολαβίες, π.χ. τοποθέτηση καλωδίων για τρίτους ή συντήρηση
εγκαταστάσεων τρίτων
viii. Άλλες μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Οι πιο πάνω δραστηριότητες δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και αναγκαίο
καθήκον των τεσσάρων βασικών και ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ
(Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια), και επομένως δεν μπορούν
να περιλαμβάνονται στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων.
1.4 Ο επιμερισμός των παγίων που χρησιμοποιούνται από περισσότερες από μία
δραστηριότητες θα πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο δίκαιο και
αντιπροσωπευτικό, για παράδειγμα:
· Κτήρια Περιφερειακών Γραφείων
Το κόστος των περιφερειακών γραφείων θα πρέπει να επιμεριστεί στις τρεις (3)
βασικές δραστηριότητες ήτοι: Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και σε μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, ανάλογα με την
πραγματική τους χρήση, χρησιμοποιώντας μια δίκαιη και διαφανή μεθοδολογία
επιμερισμού των παγίων.
Το μέρος των κτηρίων που χρησιμοποιείται από τον υποσταθμό Μεταφοράς,
θα πρέπει να μεταφερθεί στην Μεταφορά ή και στη Διανομή ανάλογα με την
περίπτωση.
· Κεντρική Αποθήκη και Αποθήκες Περιφερειών
Το κόστος του κτηρίου κάθε αποθήκης θα πρέπει να επιμεριστεί μεταξύ
Μεταφοράς, Διανομής και μη-ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων με ένα δίκαιο και
διαφανή τρόπο.
· Αποθήκες Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών
Το κόστος του κτηρίου κάθε αποθήκης θα πρέπει να επιμεριστεί μεταξύ
Παραγωγής, Μεταφοράς και μη-ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων με ένα δίκαιο
και διαφανή τρόπο.
· Κεντρικά Γραφεία
Το κόστος του κτηρίου των Κεντρικών Γραφείων θα πρέπει να επιμεριστεί στις
τέσσερις (4) βασικές δραστηριότητες ήτοι: Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και
Προμήθεια, καθώς και σε μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, ανάλογα με την
πραγματική του χρήση, χρησιμοποιώντας μια αντιπροσωπευτική μεθοδολογία
επιμερισμού του παγίου.
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·

·

2.

Το μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται από τον υποσταθμό Μεταφοράς, θα
πρέπει να μεταφερθεί στην Μεταφορά ή και στη Διανομή ανάλογα με την
περίπτωση.
Οχήματα
Η παρούσα πρακτική επιμερισμού με βάση τη χρήση θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη και τις μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές καταγράφονται
στην παράγραφο 1.3 πιο πάνω.
Αποθέματα
Τα αποθέματα (corporate stocks) πρέπει να επιμεριστούν σε όλες τις
δραστηριότητες που είναι σχετικές, συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας και
των μη-ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων.
Λειτουργικά Έξοδα

2.1 Η ΑΗΚ να υποβάλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση τα εύλογα λειτουργικά έξοδα για την
κάθε μία από τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητές της για το 2014.
2.2 Στον υπολογισμό των εύλογων λειτουργικών εξόδων, να μην περιλαμβάνονται
λειτουργικά έξοδα που αφορούν τις μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, όπως
αυτές καταγράφονται στο σημείο 1.3 πιο πάνω.
Β.
Η ΑΗΚ να υποβάλει στη ΡΑΕΚ τους υπολογισμούς της για τη ΡΒΑΠ για
κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα για τα έτη 2013 και 2014 σύμφωνα με τον
ενδεικτικό υπολογισμό που έγινε από τη ΡΑΕΚ και έχει δοθεί στην ΑΗΚ, και
σύμφωνα με τις πρόνοιες που αναφέρονται πιο πάνω, για έγκριση. Επιπρόσθετα
η ΑΗΚ να υποβάλει κατά τρόπο αναλυτικό στη ΡΑΕΚ εισήγηση για κάθε
δραστηριότητα και για το σύνολο των επιτρεπόμενων εσόδων για το 2014 για
έγκριση. Τα στοιχεία αυτά να υποβληθούν στη ΡΑΕΚ το αργότερο μέσα σε δύο
μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης.

Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 2014
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Παράρτημα 1
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής
Απόφασης για τη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων και τα Επιτρεπόμενα
Έσοδα της ΑΗΚ για το 2014
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Στη Δημόσια Διαβούλευση συμμετείχε ένας (1) μόνο ενδιαφερόμενος ως εξής:
·

AHK

Ο συμμετέχον δεν υπέβαλε στοιχεία υπό όρους εμπιστευτικότητας ούτε ζήτησε να μη
δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του.
Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί τον συμμετέχοντα που έλαβε μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση.
Επιπρόσθετα από τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της ΡΑΕΚ στις 16 Ιανουαρίου
2014 για να συζητηθούν οι ενστάσεις της ΑΗΚ επί του πιο πάνω Προσχεδίου, η
ΡΑΕΚ θεωρεί σκόπιμο να σχολιάσει τις απόψεις που εκφράσθηκαν από το
συμμετέχοντα μέσω της επιστολής του, παρουσιάζοντας παράλληλα το σκεπτικό της
τελικής Απόφασης.
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι απόψεις της ΡΑΕΚ επί των συγκεκριμένων θεμάτων που
αναδείχθηκαν από τη Δημόσια Διαβούλευση.
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1

Σημεία Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης ΡΑΕΚ
«Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου λαμβάνοντας
υπόψη:
· Τη δέσμευση της ΑΗΚ για νέες διατιμήσεις από
1.1.2014 και την τρέχουσα εργασία της ΑΗΚ, σε
συνεργασία με συμβούλους της, για τον
υπολογισμό νέων διατιμήσεων
· τη συνάντηση …στις 12 Σεπτεμβρίου 2013
μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ, στην παρουσία των
Συμβούλων διατιμήσεων ECA, στην οποία
συμφωνήθηκε, κατόπιν εισήγησης της ECA,
όπως οι …διατιμήσεις για το
2014…υπολογιστούν στη βάση της υφιστάμενης
μεθοδολογίας διατιμήσεων και με επιφύλαξη της
ΡΑΕΚ σε σχέση με τη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών
Παγίων»

Σχολιασμός από ΑΗΚ
· Η ΑΗΚ συμφωνεί ότι υπήρχε δέσμευση για νέες
διατιμήσεις από 1.1.2014.
· Στη συνάντηση ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013
στα γραφεία της ΡΑΕΚ οι Σύμβουλοι της ΑΗΚ για
τις διατιμήσεις είχαν εισηγηθεί όπως, ενόψει του ότι
η ΡΑΕΚ μελετά το ενδεχόμενο τροποποίησης της
υφιστάμενης μεθοδολογίας διατιμήσεων, για το
2014, τα επιτρεπόμενα έσοδα της ΑΗΚ να
υπολογιστούν με βάση την υφιστάμενη
μεθοδολογία διατιμήσεων (απασχολούμενο
ενεργητικό και εγκεκριμένο ποσοστό απόδοσης).
· Η ΡΑΕΚ είχε εκφράσει τη θέση ότι κάτι τέτοιο δεν
σημαίνει ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί η ΡΒΑΠ
και το ΜΣΚΚ.
· Οι Σύμβουλοι ECA συμφώνησαν μεν με την εν
λόγω θέση της ΡΑΕΚ νοουμένου ότι ακολουθηθεί η
νενομισμένη διαδικασία διαβούλευσης εξέφρασαν
δε την επιφύλαξη κατά πόσο κάτι τέτοιο θα ήταν
κατορθωτό να γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια που
απαιτούνταν για την ετοιμασία των διατιμήσεων για
το 2014.
· Ως εκ τούτου η έκδοση Προσχεδίου Απόφασης από
τη ΡΑΕΚ στις 15 Νοεμβρίου 2013, δημιουργεί εκ
των πραγμάτων καθυστέρηση στην ολοκλήρωση
της μελέτης διατιμήσεων της ΑΗΚ, δεδομένου ότι
παρέχεται και περίοδος 30 ημερών για σχόλια και
ενστάσεις επί του Προσχεδίου από πλευράς ΑΗΚ.
· Πέραν των πιο πάνω, το Προσχέδιο Απόφασης
ασχολείται, λανθασμένα κατά την άποψή μας,
μονομερώς με τη ΡΒΑΠ της ΑΗΚ παραγνωρίζοντας
το ΜΣΚΚ το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με τα
Επιτρεπόμενα Έσοδα της ΑΗΚ
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Απόψεις ΡΑΕΚ
· Στη συνάντηση μεταξύ ΑΗΚ ΡΑΕΚ και ECA είχε
συμφωνηθεί όπως οι διατιμήσεις για το 2014
ετοιμαστούν στη βάση της Υφιστάμενης
Μεθοδολογίας Διατιμήσεων, με επιφύλαξη όμως
που εξέφρασε η ΡΑΕΚ για τη ΡΒΑΠ.
Με το Προσχέδιο Απόφασης, δεν διαφοροποιείται
η Μεθοδολογία υπολογισμού των Διατιμήσεων,
αλλά δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για τον
τρόπο υπολογισμού της ΡΒΑΠ σε ορθολογιστική
βάση. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί και για
τον προσδιορισμό του ΜΣΚΚ, αλλά και για τα
εύλογα έξοδα που θα αποτελούν μέρος των
Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ.
Αναφορικά με το ΜΣΚΚ, υπάρχει απόφαση της
ΡΑΕΚ με Αρ. 823/2012 (ημερομηνίας 3.12.2012)
στην οποία καθορίστηκε ότι η ΑΗΚ θα πρέπει να
υπολογίζει και να κοινοποιεί στη ΡΑΕΚ στο τέλος
κάθε έτους το ΜΣΚΚ για την κάθε δραστηριότητα
της Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής, κάτι το
οποίο η ΑΗΚ δεν έχει ακόμα εφαρμόσει. Και τα δύο
θέματα θα αναθεωρηθούν σε εύθετο χρόνο και θα
υπολογίζονται ορθολογιστικά, αρχίζοντας με τη
ΡΒΑΠ.

2

3

Σημεία Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης ΡΑΕΚ
«Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου λαμβάνοντας
υπόψη:…
· Τις εισηγήσεις των συμβούλων της ΡΑΕΚ, οι
οποίες καταγράφονται στην έκθεση τους
ημερομηνίας 30.10.2013»

Σχολιασμός από ΑΗΚ
· Η ΑΗΚ ζήτησε αντίγραφο της Έκθεσης των
συμβούλων της ΡΑΕΚ στη συνάντηση ημερομηνίας
5 Νοεμβρίου 2013. Μέχρι σήμερα, δεν έχει
υποβληθεί αντίγραφο στην ΑΗΚ. Η ΑΗΚ θεωρεί ότι
στα πλαίσια της διαφάνειας, αντίγραφο της εν λόγω
έκθεσης θα πρέπει να υποβληθεί προς την ΑΗΚ για
μελέτη και σχολιασμό.

Απόψεις ΡΑΕΚ
· Το Προσχέδιο Απόφασης που έχει εκδοθεί από την
ΡΑΕΚ αναλύει επαρκώς το σκεπτικό και τις
παραμέτρους της Απόφασης και ως εκ τούτου δεν
απαιτείται η παραχώρηση της εν λόγω Εκθέσεως
η οποία έχει ετοιμαστεί για σκοπούς της ΡΑΕΚ και
θέματα πέραν αυτών καθορισμού της ΡΒΑΠ.
Σχετικά με τη διαφάνεια, η ΡΑΕΚ θεωρεί ότι η όλη
διαδικασία είναι διαφανής, αφού καλέστηκε η ΑΗΚ
για συζήτηση όλων των ενστάσεων της επί του
Προσχεδίου και δόθηκε η ευκαιρία για συζήτηση
όλων των θεμάτων ένα προς ένα.

«1.1 Θα δημιουργηθεί ΡΒΑΠ, για κάθε ρυθμιζόμενη
δραστηριότητα…θα περιλαμβάνει μόνο τα περιουσιακά
στοιχεία που είναι απαραίτητα…, μετά την αφαίρεση
Κεφαλαιουχικών Συνεισφορών…θα περιλαμβάνει
…κεφάλαιο κίνησης για κάθε δραστηριότητα…στη ΡΒΑΠ
..περιλαμβάνονται επενδύσεις…από συνετή διαχείριση.»

·

·

·

·
·

·

Θέση της ΑΗΚ είναι ότι η ΡΒΑΠ είναι ήδη
καθορισμένη με βάση την υφιστάμενη μεθοδολογία
διατιμήσεων, που ενσωματώνει και σειρά
Ρυθμιστικών Αποφάσεων που ακολούθησαν της
αρχικής δημοσίευσης της μεθοδολογίας το 2004.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη μεθοδολογία η ΡΒΑΠ
αποτελείται από το Καθαρό Απασχολούμενο
Ενεργητικό των δραστηριοτήτων Παραγωγής,
Μεταφοράς και Διανομής, σε ιστορικές αξίες, μετά
την αφαίρεση κεφαλαιουχικών συνεισφορών.
Στο Καθαρό Απασχολούμενο Ενεργητικό ανέκαθεν
περιλαμβανόταν το κεφάλαιο κίνησης
Δεν υπάρχουν περιττά περιουσιακά στοιχεία στην
ΑΗΚ ούτε και περιουσιακά στοιχεία τα οποία να μην
προέρχονται από συνετή διαχείριση και όλα τα
περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν σύμφωνα με
τους Εγκριμένους Προϋπολογισμούς της ΑΗΚ
Περιουσιακά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να
έχουν καταστεί υποαπασχολούμενα για λόγους
πέραν του ελέγχου της ΑΗΚ και κυρίως λόγω της
μείωσης στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, δεν
μπορούν σε καμιά περίπτωση να θεωρηθούν ως
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Σκοπός της μελλοντικής Απόφασης που θα
εκδοθεί από την ΡΑΕΚ είναι ο πιο συγκεκριμένος
και λεπτομερής καθορισμός των ορθολογιστικών
αρχών και στοιχείων που αποτελούν την ΡΒΑΠ,
ούτως ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε τυχόν
παρερμηνείες.
Μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
προέρχονται από συνετή διαχείριση ή όχι, δύναται
να αξιολογηθούν από την ΡΑΕΚ εφόσον
υποβληθούν οι σχετικές πληροφορίες. Η ΡΑΕΚ έχει
το δικαίωμα να προβαίνει σε εκ των υστέρων ή/
και εκ των προτέρων αξιολόγηση των
πληροφοριών αυτών. Ο στόχος θα είναι να
εντοπίζονται διαφορές μεταξύ των κεφαλαιουχικών
δαπανών που εγκρίθηκαν εκ των προτέρων, και
τις
πραγματικές
επενδύσεις
που
πραγματοποιούνται από την ΑΗΚ. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, ο εύλογος χαρακτήρας της κάθε
διαφοράς θα πρέπει να διερευνάται από τη ΡΑΕΚ
με σκοπό τον προσδιορισμό του εύλογου κόστους
το οποίο θα περιλαμβάνεται στη ΡΒΑΠ.
Επίσης, αναφέρεται ότι ο Προϋπολογισμός της
ΑΗΚ δεν υπόκειται σε έγκριση από τη ΡΑΕΚ και δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι οι επενδύσεις που έγιναν

Σημεία Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης ΡΑΕΚ

Σχολιασμός από ΑΗΚ
μη απαραίτητα και το κόστος απόκτησής τους
πρέπει να ανακτηθεί από τον Οργανισμό
· Σε όλες τις εκθέσεις και στους Διαχωρισμένους
Λογαριασμούς που κατά καιρούς υποβλήθηκαν
προς τη ΡΑΕΚ η ΡΒΑΠ καθοριζόταν με βάση τις
πιο πάνω αρχές.

Απόψεις ΡΑΕΚ
από την ΑΗΚ βάσει του Προϋπολογισμού της είναι
εγκριμένες από τη ΡΑΕΚ.
·

Σχετικά με τα «υποαπασχολούμενα» περιουσιακά
στοιχεία και πάλι εναπόκειται στην ΡΑΕΚ να
αποφασίσει
αν
αυτά
θα
πρέπει
να
συμπεριλαμβάνονται στη ΡΒΑΠ ή όχι, και αυτό
λαμβάνοντας
σοβαρά
υπόψη
διάφορους
παράγοντες, όπως το μονοπωλιακό καθεστώς που
υπάρχει στην Κύπρο, την οικονομική κρίση, το
βάρος που επωμίζονται η καταναλωτές (η
υψηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ευρώπη) κτλ.
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«1.2 Το κεφάλαιο κίνησης θα περιλαμβάνει όλα τα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία..πλην των
βραχυπρόθεσμων καταθέσεων που φέρουν τόκο και
όλες τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλην του
δανεισμού που φέρει τόκο.»

·

Η ΑΗΚ συμφωνεί.

·

Δεν υπάρχει διαφωνία.

5

«1.3 Στη ΡΒΑΠ δε θα περιλαμβάνονται περιουσιακά
στοιχεία που αφορούν:
o Εργασίες υπό εκτέλεση
o Μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες
όπως:….MRTC….»

·

Η ΑΗΚ συμφωνεί και ανέκαθεν εφαρμόζει, στους
Διαχωρισμένους Λογαριασμούς, την αρχή ότι στη
ΡΒΑΠ δεν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία
Μη-ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων.

·

Η ΡΑΕΚ συμφωνεί ότι τα πλείστα περιουσιακά
στοιχεία των μη-ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων
δεν περιλαμβάνονται στη ΡΒΑΠ. Υπάρχουν όμως
κάποια κοινά περιουσιακά στοιχεία που θα πρέπει
να επιμεριστούν και σε μη-ρυθμιζόμενες
δραστηριότητες (επί του παρόντος επιμερίζονται
κυρίως σε ρυθμιζόμενες δραστηριότητες). Στη
συνάντηση που έγινε, η ΑΗΚ συμφώνησε και
πρόσθεσε ότι ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι
κάποιες δραστηριότητες που η ΑΗΚ θεωρούσε
ρυθμιζόμενες τώρα με την απόφαση της ΑΗΚ έχει
αλλάξει ο χαρακτήρας τους, π.χ. οι Επιθεωρήσεις
Εγκαταστάσεων, η Συντήρηση Οδικού Φωτισμού
κλπ.
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Σχολιασμός από ΑΗΚ
·

Η ΑΗΚ έχει επιφυλάξεις για την απόφαση της ΡΑΕΚ
να εξαιρέσει από τη ΡΒΑΠ τις Εργασίες Υπό
Εκτέλεση. Με βάση συμβουλές από Εξωτερικούς
Συμβούλους που έχει λάβει η ΑΗΚ, δεν διαφαίνεται
ότι υπάρχει συγκεκριμένη ρυθμιστική πρακτική η
οποία να εφαρμόζεται από όλες τις Ρυθμιστικές
Αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΑΗΚ έχει την
άποψη ότι οι Εργασίες Υπό Εκτέλεση αποτελούν
μέρος του Απασχολούμενου Ενεργητικού ενός
οργανισμού και θα πρέπει να κερδίζουν απόδοση.

Απόψεις ΡΑΕΚ
· Σχετικά με τις Εργασίες (ή Επενδύσεις) υπό
Εκτέλεση θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να
περιλαμβάνονται στην ΡΒΑΠ για τους ακόλουθους
λόγους:
o γίνεται καταστρατήγηση της αρχής της
«Χρήσης & Οφέλους» (Used & Useful
principle) που αποτελεί θεμελιώδη αρχή
ρύθμισης. Η αρχή αυτή προϋποθέτει ότι για να
πληρώσουν οι πελάτες για οποιοδήποτε
περιουσιακό στοιχείο πρέπει αυτό να
χρησιμοποιείται πλήρως και να δίνει όφελος
στους πελάτες αυτούς.
o σε άμεση σχέση με το πιο πάνω σημείο, η
ΡΒΑΠ επιβαρύνεται με επενδύσεις/ έργα που
δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία και άρα
δεν έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Με αυτό τον
τρόπο οι υφιστάμενοι πελάτες πληρώνουν,
μέσω των διατιμήσεων, για κάτι για το οποίο
θα επωφεληθούν στο μέλλον, και ίσως δεν θα
επωφεληθούν αυτοί αλλά άλλοι καινούργιοι
πελάτες.
o δεν δίνεται το κίνητρο στην ΑΗΚ για έγκαιρη
ολοκλήρωση των Έργων, κάτι που
παρατηρήθηκε στην ΑΗΚ.
o Το κόστος χρηματοδότησης επενδύσεων
κεφαλαιοποιείται και ως εκ τούτου λαμβάνει
απόδοση όταν τεθεί σε λειτουργία.
Σημειώνεται ότι η πιο πάνω πρακτική θεωρείται ως
κοινή/ βέλτιστη πρακτική και ακολουθείται στις
πλείστες Ευρωπαϊκές Χώρες.

·

Η ΑΗΚ διαφωνεί με τη θέση της ΡΑΕΚ ότι το MRTC
αποτελεί μη-ρυθμιζόμενη δραστηριότητα αφού
εμπίπτει στη δραστηριότητα της Διανομής.
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·

Η αρμοδιότητα για την επιδιόρθωση έλεγχο, και
πιστοποίηση των μετρητών (repairs, test and
certification) δεν θα πρέπει να διενεργείται από τον
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Σχολιασμός από ΑΗΚ
Αντιλαμβανόμαστε ότι η ΡΑΕΚ θεωρεί ότι οι
συγκεκριμένες εργασίες θα μπορούσαν να
διεξάγονται από κάποιο τρίτο αντί από την ΑΗΚ,
κάτι με το οποίο η ΑΗΚ δεν διαφωνεί. Το σχετικό
κόστος όμως, είτε αυτό χρεώνεται από την ΑΗΚ είτε
από κάποιο τρίτο, αποτελεί εύλογο κόστος της
Διανομής και θα πρέπει να ανακτάται. Στα πλαίσια
των όσων συζητήθηκαν και καταγράφηκαν στα
πρακτικά της συνάντησης ΡΑΕΚ-ΑΗΚ ημερομηνίας
5 Νοεμβρίου 2013, η ΑΗΚ είναι διατεθειμένη για
σκοπούς υπολογισμού των επιτρεπόμενων εσόδων
για το 2014 να θεωρήσει τις εργασίες του MRTC ως
μη-ρυθμιζόμενη δραστηριότητα νοουμένου ότι θα
περιληφθεί στα εύλογα έξοδα της Διανομής σχετική
χρέωση προς τη Διανομή από τη δραστηριότητα
αυτή.

Απόψεις ΡΑΕΚ
ΔΣΔ αλλά από εγκεκριμένους/ πιστοποιημένους
εξωτερικούς εργολάβους/ εργαστήρια. Στην
περίπτωση που η ΑΗΚ επιθυμεί να διεξάγει έλεγχο
και πιστοποίηση των μετρητών, θα πρέπει να
συστήσει μια χωριστή νομική οντότητα η οποία θα
εκτελεί/ αναλαμβάνει τέτοιες υπηρεσίες. Σε μια
τέτοια
περίπτωση,
Συμφωνητικά
Παροχής
Υπηρεσιών (ΣΠΥ) θα πρέπει να εφαρμοστούν
μεταξύ της νέας αυτής οντότητας και της ΑΗΚ, σε
περίπτωση που η ΑΗΚ παρέχει πόρους/ υπηρεσίες
σε αυτές τις οντότητες. Επιπλέον, θα πρέπει να
υπάρχουν διαφανείς κανόνες για την κατανομή του
χρόνου του προσωπικού (μέσω του συστήματος
Χρονοχρέωσης), καθώς και την κατανομή των
εξόδων.
Το MRTC θα χρεώνει τη Διανομή, και το κόστος
αυτό θα αποτελεί εύλογο έσοδο για την διανομή,
επομένως αυτή η αλλαγή δεν θα έχει οποιοδήποτε
οικονομικό αντίκτυπο.
Οι μετρήσεις θα παραμείνουν στην ΑΗΚ (το 2014
θα γίνονται από την Προμήθεια ενώ από το 2015
και μετέπειτα από τη Διανομή (ΔΣΔ)), ως μια
ξεχωριστή
υπηρεσία,
σε
ένα πλήρως
περιχαρακωμένο (ring-fenced) τμήμα.

«1.4 Ο επιμερισμός των παγίων που χρησιμοποιούνται
από περισσότερες από μία δραστηριότητες θα πρέπει να
διαμορφωθεί κατά τρόπο δίκαιο και
αντιπροσωπευτικό…»

·

·

Η ΑΗΚ συμφωνεί με την αρχή αυτή και ανέκαθεν
προσπαθούσε να την εφαρμόζει στους
Διαχωρισμένους Λογαριασμούς. Η ΑΗΚ
αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι χρειάζονται να
γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές στο
απασχολούμενο ενεργητικό της κάθε
δραστηριότητας (ΡΒΑΠ) για σκοπούς καλύτερου
επιμερισμού των παγίων που χρησιμοποιούνται
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Δεν υπάρχει διαφωνία.

Σημεία Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης ΡΑΕΚ
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«2. …η ΑΗΚ υα υποβάλει στη ΡΑΕΚ …τα εύλογα έξοδα
της …δραστηριότητας.
Στον υπολογισμό των εύλογων λειτουργικών εξόδων, δεν
πρέπει να περιλαμβάνονται λειτουργικά έξοδα που
αφορούν τις μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, όπως
αυτές καταγράφονται στο σημείο 1.3.»

«Γ. Για σκοπούς προσδιορισμού της ΡΒΑΠ για το έτος
2015 και μετέπειτα….ολοκληρωμένης πρότασης για
καθορισμό των διαφόρων παραμέτρων που αφορούν τη
ΡΒΑΠ»

Σχολιασμός από ΑΗΚ
από περισσότερες από μία δραστηριότητες στη
βάση και των εισηγήσεων της ΡΑΕΚ που
περιλαμβάνονται στο εν λόγω Προσχέδιο
Απόφασης.
· Όλα τα έξοδα των δραστηριοτήτων, που θα
υποβληθούν προς τη ΡΑΕΚ για το 2014, θα
αποτελούν εύλογα έξοδα, σύμφωνα με την αρχή
που ανέκαθεν εφαρμόζει η ΑΗΚ στην ετοιμασία
διαχωρισμένων λογαριασμών. Η ΑΗΚ δεν
πραγματοποιεί έξοδα τα οποία να μην είναι εύλογα.
Αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν έξοδα τα οποία
μπορούν να μειωθούν στην προσπάθεια
εξορθολογισμού και εξοικονόμησης που εφαρμόζει
ο Οργανισμός αλλά πρέπει να αναγνωριστεί από τη
ΡΑΕΚ ότι θα πρέπει να δοθεί στην ΑΗΚ κατάλληλος
χρόνος για ολοκλήρωση της προσπάθειας μείωσης
των ανελαστικών εξόδων του οργανισμού όπως
π.χ. κόστος προσωπικού

Απόψεις ΡΑΕΚ

·

·

·

Η ΑΗΚ συμφωνεί με την αρχή ότι στα εύλογα έξοδα
δεν περιλαμβάνονται έξοδα μη-ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων και ανέκαθεν την εφάρμοζε κατά
την ετοιμασία των Διαχωρισμένων Λογαριασμών.
Όσον αφορά τις μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες,
η ΑΗΚ μπορεί να αποδεχθεί ότι το MRTC αποτελεί
μη-ρυθμιζόμενη δραστηριότητα νοουμένου ότι
σχετική χρέωση από την εν λόγω δραστηριότητα θα
περιληφθεί στα εύλογα έξοδα της δραστηριότητας
διανομής.
Επαναλαμβάνεται η θέση ότι η ΡΒΑΠ είναι
καθορισμένη με βάση την ισχύουσα μεθοδολογία
διατιμήσεων όπως κατά καιρούς έχει τροποποιηθεί
με ρυθμιστικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ
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·

Όπως και στην περίπτωση των περιττών
περιουσιακών στοιχείων/ μη εύλογων επενδύσεων
εναπόκειται στην ΡΑΕΚ να ελέγξει και να εγκρίνει
τα εύλογα έξοδα της ΑΗΚ για σκοπούς
διατιμήσεων. Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να
προβαίνει σε εκ των υστέρων ή/ και εκ των
προτέρων αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών.

·

Ο στόχος θα είναι να διερευνάται από τη ΡΑΕΚ ο
εύλογος
χαρακτήρας
διαφορών
μεταξύ
προϋπολογιζόμενων και ιστορικών εξόδων.
Θεωρούμε ότι ο Εγκριμένος από την Βουλή
Προϋπολογισμός δεν δίνει επαρκή και αναλυτικά
στοιχεία για εξαγωγή συμπερασμάτων όσον
αφορά μελλοντικά έξοδα.
Το θέμα του MRTC καλύφθηκε πιο πάνω. Η ΡΑΕΚ
συμφωνεί ότι το MRTC θα χρεώνει τη Διανομή, και
το κόστος αυτό θα αποτελεί εύλογο έσοδο για την
διανομή, επομένως αυτή η αλλαγή δεν θα έχει
οποιοδήποτε οικονομικό αντίκτυπο.

·

Τα θέματα αυτά έχουν επεξηγηθεί πιο πάνω.

Σημεία Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης ΡΑΕΚ

Σχολιασμός από ΑΗΚ
· Δεν υπάρχουν περιττά περιουσιακά στοιχεία στην
ΑΗΚ ούτε και περιουσιακά στοιχεία τα οποία να μην
προέρχονται από συνετή διαχείριση και όλα τα
περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν σύμφωνα με
τους Εγκριμένους Προϋπολογισμούς της ΑΗΚ και
πρέπει να περιλαμβάνονται στη ΡΒΑΠ του
Οργανισμού.
· Περιουσιακά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να
έχουν καταστεί υποαπασχολούμενα για λόγους
πέραν του ελέγχου της ΑΗΚ και κυρίως λόγω της
μείωσης στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, δεν
μπορούν σε καμιά περίπτωση να θεωρηθούν ως
μη απαραίτητα και το κόστος απόκτησής τους
πρέπει να ανακτηθεί από τον Οργανισμό
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Απόψεις ΡΑΕΚ

