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Κ.Γ.Π. 345/2020

Αξηζκόο 345
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟΤ
ΟΙ ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΝΟΜΟ,
(ΝΟΜΟΙ 183(Ι) ΣΟΤ 2004, 103(Ι) ΣΟΤ 2006, 199(Ι) ΣΟΤ 2007, 219(Ι) ΣΟΤ 2012 ΚΑΙ 148(Ι) ΣΟΤ 2018)
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΡ. 05/2020
____________________
ΡΤΘΜΙΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΟΙΜΑΙΑ ΥΧΡΙΣΧΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΧΝ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ
Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ), αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνπλ ηα άξζξα6, 7, 7Α, 8, 16, 22, 28
θαη 29 ησλ Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2018, εθδίδεη ηελ αθφινπζε Ρπζκηζηηθή
Απφθαζε αλαθνξηθά κε ηεο Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ εηνηκαζία ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ
θπζηθνχ αεξίνπ.
Η παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο «Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ εηνηκαζία Υσξηζηψλ
Λνγαξηαζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ».
Η ΡΑΔΚ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκνπο 2004 έσο 2018,θαη εηδηθφηεξα ηηο
πξφλνηεο:


ηνπ Άξζξνπ 6(1) (β), (δ) θαη (ι), φπνπ ζηφρνο θαη θαζήθνλ θαη εμνπζία ηεο ΡΑΔΚ είλαη λα πξνζηαηεχεη ηα
ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ, λα δηαζθαιίδεη φηη νη θάηνρνη αδεηψλ είλαη ηθαλνί λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ
επηρείξεζε γηα ηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη άδεηα, θαη λα δηαζθαιίδεη φηη νη πειάηεο επσθεινχληαη κέζσ ηεο
απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εζληθψλ αγνξψλ,



ηνπ Άξζξνπ 28(1), φπνπ ε ΡΑΔΚ έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ
αεξίνπ,



ηνπ Άξζξνπ 7(1) (ηζ), φπνπ ε ΡΑΔΚ έρεη θαζήθνλ λα δηαζθαιίδεη φηη δελ ππάξρνπλ δηαζηαπξνχκελεο
επηδνηήζεηο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαθνξάο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο, ΤΦΑ θαη πξνκήζεηαο,



ηνπ Άξζξνπ 7(1) (ηβ), φπνπ πξνλνείηαη φηη ε ΡΑΔΚ ιακβάλεη θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηνλ
έιεγρν θαη ηε δηαθάλεηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ηπρφλ θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο, ηδηαίηεξα ζε βάξνο ησλ
θαηαλαισηψλ,



ηνπ Άξζξνπ 7 (1) (ε), φπνπ ε ΡΑΔΚ έρεη θαζήθνλ λα ξπζκίδεη ηηο δηαηηκήζεηο, ηηο ρξεψζεηο θαη άιινπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ γηα νπνηαδήπνηε πξνζθεξφκελε
ππεξεζία,



ησλ Άξζξσλ 16(4) θαη 22(6), φπνπ νη δηαηηκήζεηο, νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθ
κέξνπο αθελφο ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θαη αθεηέξνπ ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηήκαηνο
κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο θαη εγθαηάζηαζεο ΤΦΑ, θαηαξηίδνληαη κε ακεξφιεπην ηξφπν, ν
νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ην θφζηνο, θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ PAEK πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπο θαη ζέζε ηνπο
ζε ηζρχ,



ηνπ Άξζξνπ 8, φπνπ απαγνξεχεηαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
θαηαζθεπήο ή/θαη εθκεηάιιεπζεο εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ ή/θαη εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο ή/θαη
δηθηχσλ αγσγψλ, αγσγψλ θαη ζπλαθψλ εμνπιηζκψλ, ε εθηέιεζε νπνησλδήπνηε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
ηδηνθηήηε εγθαηάζηαζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ή/θαη εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο, ή/θαη δηθηχσλ αγσγψλ, αγσγψλ
θαη ζπλαθψλ εμνπιηζκψλ, ε εθηέιεζε νπνησλδήπνηε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο, ηεο
πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπζε επηιέγνληεο θαη κε επηιέγνληεο πειάηεο θαζψο θαη ζε πειάηεο ρνλδξηθήο, ε
εθηέιεζε νπνησλδήπνηε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ απνζήθεπζεο/ κεηαθνξάο/ δηαλνκήο
θπζηθνχ αεξίνπ, ε εθηέιεζε νπνησλδήπνηε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ δηθηχνπ
εηζαγσγήο/απνζήθεπζεο/κεηαθνξάο/δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, εθηφο αλ ζην πξφζσπν έρεη πξνεγνπκέλσο
ρνξεγεζεί άδεηα,



ηνπ Άξζξν 29(2) θαη (9), φπνπ αθελφο πξνλνείηαη φηη νη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ππνβάιινπλ πξνο έιεγρν
θαη δεκνζηεχνπλ ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη αθεηέξνπ φηη ν έιεγρνο απηφο αθνξά ηδίσο ηελ ηήξεζε
ηεο ππνρξέσζεο γηα απνθπγή δηαθξίζεσλ θαη δηαζηαπξσκέλσλ επηδνηήζεσλ,



ηνπ Άξζξνπ 29(4)(α), φπνπ νη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπο ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεξνχλ
ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο, δηαλνκήο, πξνκήζεηαο, ΤΦΑ θαη απνζήθεπζεο,
σο ζα είραλ ππνρξέσζε λα πξάμνπλ αλ νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο δηεμάγνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο
θαη γηα ην ζθνπφ απνθπγήο δηαθξίζεσλ, δηαζηαπξνχκελσλ επηδνηήζεσλ θαη ζηξεβιψζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ.
Δπηπιένλ, λνείηαη φηη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ηεξνχλ ινγαξηαζκνχο νη νπνίνη κπνξνχλ λα είλαη
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ελνπνηεκέλνη, γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ην θπζηθφ αέξην, νη νπνίεο δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε
κεηαθνξά, ηε δηαλνκή, ηελ πξνκήζεηα, ην ΤΦΑ θαη ηελ απνζήθεπζε. Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, φπνπ ελδείθλπηαη,
νη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ηεξνχλ ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο δελ
ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αέξην,


ηνπ Άξζξνπ 29(5), (6) θαη (7), φπνπ ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ
Νφκνπ, πεξηιακβάλεηαη ηζνινγηζκφο θαη ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. Οη
επηρεηξήζεηο δηεπθξηλίδνπλ, ζηα εζσηεξηθά ηνπο ινγηζηηθά, ηνπο θαλφλεο θαηαλνκήο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ, ησλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο απφζβεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
εθαξκνδφκελσλ δπλάκεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ινγηζηηθήο, ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνπλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαλφλσλ εγθξίλνληαη απφ ηελ ΡΑΔΚ θαη
αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο θαη αηηηνινγνχληαη δεφλησο,



ηνπ Άξζξνπ 29(8), φπνπ πξνλνείηαη φηη νη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ αλαθέξνπλ ζε παξάξηεκα ησλ εηήζησλ
ινγαξηαζκψλ ηνπο ηηο ζεκαληηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο,

θαη επίζεο ιακβάλνληαο ππφςε:


Σν Πξνζρέδην Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο πνπ εθδφζεθε απφ ηε ΡΑΔΚ ζρεηηθά κε ην ππφ αλαθνξά ζέκα, ην νπνίν
δεκνζηεχζεθε ζηηο 22 Μαΐνπ 2020 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΡΑΔΚ θαη ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο νπφηε θαη ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε θαη θιήζεθαλ ηα ελδηαθεξφκελα
πξφζσπα λα ππνβάινπλ ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
δεκνζίεπζεο (έσο ηηο 22 Ινπλίνπ 2020),



Σα ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ελδηαθεξφκελνπο επί ηνπ Πξνζρεδίνπ
Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο, φπνπ ε ΡΑΔΚ ζηα πιαίζηα πιήξνπο δηαθάλεηαο κε ζρεηηθή ηεο Αλαθνίλσζε,
εκεξνκελίαο 24 Μαΐνπ 2020, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθφ Πίλαθα ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεθαλ ηα
ζπγθεληξσηηθά ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ ιήθζεθαλ,



Σελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο, φπνπ ε ΡΑΔΚ ζηα πιαίζηα πιήξνπο δηαθάλεηαο, κε
ζρεηηθή ηεο Αλαθνίλσζε, εκεξνκελίαο 31 Ινπιίνπ 2019, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθφ Πίλαθα ζηνλ
νπνίν θαηαγξάθεθαλ νη ζέζεηο ηεο ΡΑΔΚ επί φισλ ησλ ππφ αλαθνξά ζπγθεληξσηηθψλ ζρνιίσλ, ελζηάζεσλ
ή/θαη παξαζηάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε,

θαη εθηηκψληαο:


ηε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε Αξ.04/2020 αλαθνξηθά κε ηηο ην Λνγηζηηθφ Γηαρσξηζκφ ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ησλ
επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ ε νπνία ζα εθδνζεί ηαπηφρξνλα κε ηελ παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε,
ΑΠΟΦΑΙΔ

1.

ηελ έθδνζε ησλ Ρπζκηζηηθψλ Λνγηζηηθψλ Οδεγηψλ (ΡΛΟ), φπσο απηέο επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα, γηα ηελ
εηνηκαζία Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ (ΥΛ - Separated Regulatory Accounts, SRAs) ησλ επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ
αεξίνπ.

2.

Όηη ε παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ιαλνπαξίνπ 2021 ψζηε έλα δνζεί ζηηο
επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ εχινγνο ρξφλνο ζπκκφξθσζεο κε απηή.
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1.

Δηζαγωγή

1.1. Δπξωπαϊθέο Οδεγίεο & Κππξηαθή Ννκνζεζία
χκθσλα κε:
εο

Α. ηηο δηαηάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ ηεο 13 Ινπιίνπ 2009,
Β. ηηο Δξκελεπηηθέο εκεηψζεηο ηεο πην πάλσ Οδεγίαο κε ηίηιν: «Σν Καζεζηψο Γηαρσξηζκνχ» (the Unbundling
Regime), πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
Γ. ηνπο «Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκνπο ηνπ 2004 έσο 2018» (ν «Νφκνο»),
Γ. ηε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε πνπ απνξξέεη απφ ηνλ πάλσ Νφκν, κε ηίηιν «Γήισζε Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο θαη
Μεζνδνινγία Γηαηηκήζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ» (ΚΓΠ 203/2019) θαη ησλ εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεσλ πνπ απηνί πθίζηαληαη,
νη Οινθιεξσκέλεο Δπηρεηξήζεηο Φπζηθνχ Αεξίνπ νθείινπλ λα:
1.

Σεξνχλ Υσξηζηνχο Λνγαξηαζκνχο (ΥΛ) γηα θαζεκία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο, πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο,
δηαλνκήο, ΤΦΑ θαη απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ φπσο αθξηβψο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα πξάμνπλ αλ νη
δξαζηεξηφηεηεο απηέο αζθνχληαλ απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη δηαθξίζεηο, νη
ζηαπξνεηδείο επηδνηήζεηο θαη νη ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ.

2.

Σεξνχλ ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ.

3.

Γηεπθξηλίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαηαλνκήο ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη ησλ Γαπαλψλ θαη Δζφδσλ, ηνπο νπνίνπο
εθαξκφδνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.

Δπίζεο ζχκθσλα κε ην «Β» πην πάλσ:
1.

Γηα ην ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ, ε αθξηβήο εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο. Σα ζηνηρεία
θφζηνπο ζα πξέπεη θαηαλέκνληαη κε δηαθαλή θαη αθξηβή ηξφπν ζηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

2.

Γεδνκέλνπ φηη ην άξζξν 31 (Παξ. 4) ηεο 3 Οδεγίαο ππνγξακκίδεη φηη ν έιεγρνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν
31 (Παξ. 2), ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο πηζαλήο δηάθξηζεο θαη δηαζηαπξνχκελσλ επηδνηήζεσλ, είλαη ζαθέο
φηη ν έιεγρνο ζα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δαπάλεο έρνπλ θαηαλεκεζεί.

εο

Γηα ζθνπνχο ησλ Ρπζκηζηηθψλ Λνγηζηηθψλ Οδεγηψλ (ΡΛΟ), «Τπφρξενο Οξγαληζκφο» ζεκαίλεη θάζε νινθιεξσκέλε
επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ησλ Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκσλ
2004-2018. χκθσλα κε ηνλ Νφκν, νινθιεξσκέλε επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζεκαίλεη ηελ επηρείξεζε πνπ είλαη θάζεηα
ή νξηδφληηα νινθιεξσκέλε. «Κάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε» ζεκαίλεη επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ ή φκηινο
επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ, φπνπ ην ίδην πξφζσπν ή πξφζσπα δηθαηνχληαη, άκεζα ή έκκεζα, λα αζθνχλ ηνλ έιεγρν,
θαη φπνπ ε ελ ιφγσ επηρείξεζε ή ν φκηινο επηρεηξήζεσλ αζθνχλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο,
δηαλνκήο, ΤΦΑ θαη απνζήθεπζεο θαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ.
«Οξηδφληηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε» ζεκαίλεη ηελ επηρείξεζε πνπ αζθεί κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
παξαγσγήο, κεηαθνξάο, δηαλνκήο, πξνκήζεηαο ή απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη κία δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηνπ ηνκέα
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.
Η ΡΑΔΚ έρεη ζπληάμεη θαη δεκνζηεχζεη ηηο παξνχζεο ΡΛΟ κε ζθνπφ ηελ παξνρή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζηνπο
Τπφρξενπο Οξγαληζκνχο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εηνηκαζίαο ησλ ρσξηζηψλ ηνπο ινγαξηαζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε έγθξηζε ησλ δηαηηκήζεσλ απφ ηε ΡΑΔΚ θαη ε απνθπγή δηαθξίζεσλ κεηαμχ θαηαλαισηψλ
ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη ΡΛΟ:
•

Καζνξίδνπλ ζε ιεπηνκέξεηα ηε δηαδηθαζία γηα ηελ εηνηκαζία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππνβνιή ησλ ρσξηζηψλ
ινγαξηαζκψλ απφ ηνπο Τπφρξενπο Οξγαληζκνχο.

•

Παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηνπο ελ ιφγσ ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο.
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2.

Οξηζκόο & Όξηα Γξαζηεξηνηήηωλ Φπζηθνύ Αεξίνπ

Δθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη νξηζκνί ζην παξφλ θείκελν έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ έρνπλ ζην Νφκν.
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Κνηλνηηθή θαη Κππξηαθή Ννκνζεζία νη Τπφρξενη Οξγαληζκνί ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ΥΛ γηα θάζε
κία απφ ηηο πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αθξηβψο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πξάμνπλ αλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο
αζθνχληαλ απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο (βιέπε Κεθάιαην 1 πην πάλσ).
Γηα ζθνπνχο ΥΛ ζα πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο ζηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο/ ππνδξαζηεξηφηεηεο:
1. Μεηαθνξάο (Ιδηνθηήηε θαη Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο)
2. Γηαλνκήο (Ιδηνθηήηε θαη Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο)
3. Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ
α. Ιδηνθηήηε εγθαηάζηαζεο ΤΦΑ (ΙΤΦΑ)
β. Γηαρεηξηζηή εγθαηάζηαζεο ΤΦΑ (ΓΤΦΑ)
4. Δγθαηάζηαζεο Απνζήθεπζεο Φπζηθνύ Αεξίνπ
α. Ιδηνθηήηε εγθαηάζηαζεο Απνζήθεπζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΙΑΦΑ)
β. Γηαρεηξηζηή εγθαηάζηαζεο Απνζήθεπζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΓΑΦΑ)
5. Πξνκήζεηαο
6. Με Ρπζκηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο
Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί ζχκθσλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα εηνηκάζνπλ θαη
ππνβάινπλ ηνπο ζρεηηθνχο ΥΛ ζηε ΡΑΔΚ.
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3.

Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο & Αξρέο Κνζηνιόγεζεο

3.1. Ρπζκηζηηθέο Αξρέο Κνζηνιόγεζεο
Οη αθφινπζεο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο Κνζηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ ΥΛ:
1- Αξρή Πξόθιεζεο/ Αηηηόηεηαο ηνπ Κόζηνπο (cost causality principle):
Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Δηδηθφηεξα, ε αξρή ηεο πξφθιεζεο ηνπ θφζηνπο επηβάιιεη
φπσο ηα έζνδα, ηα θφζηε, ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, απνδίδνληαη ζηηο δηάθνξεο ξπζκηδφκελεο θαη κε
ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ αηηία ησλ εζφδσλ πνπ εηζπξάηηνληαη, ή
ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθαιείηαη, ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηψληαη, ή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ πνπ
δεκηνπξγνχληαη.
ε θάζε κία δξαζηεξηφηεηα απνδίδνληαη κφλν ηα θφζηε πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο
δξαζηεξηφηεηαο.
Ο θαηαινγηζκφο θφζηνπο ζχκθσλα κε ηε παξνχζα αξρή πξέπεη λα γίλεηαη είηε άκεζα (άκεζνο θαηαινγηζκφο), είηε
έκκεζα (κε ηε ρξήζε θιείδσλ επηκεξηζκνχ).
2. Αξρή ηεο Αμηνπηζηίαο (reliability principle):
Ο Τπφρξενο Οξγαληζκφο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζε
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. Χο αμηφπηζηα ζεσξνχληαη ηα ζηνηρεία θφζηνπο εθφζνλ πιεξνχλ ζσξεπηηθά
ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο:
• απνηππψλνπλ πηζηά ηα ζηνηρεία πνπ αλαπαξηζηνχλ,
• δελ παξνπζηάδνπλ εζθεκκέλεο ή / θαη ζπζηεκαηηθέο παξαπνηήζεηο,
• δελ πεξηέρνπλ θάπνην «νπζηψδεο» ζθάικα,
• είλαη πιήξε,
• ε πξνεηνηκαζία ηνπο γίλεηαη κε αληηθεηκεληθφ (δίθαην) ηξφπν, ελψ παξάιιεια θαηά ηελ άζθεζε θξίζεσλ θαη ηε
δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ ππνζέζεσλ (assumptions), ηεξείηαη θαη' ειάρηζηνλ ν βαζκφο επηκέιεηαο πνπ απαηηείηαη
απφ ηηο ζπλαιιαγέο.
3. Αξρή ηεο Αληηθεηκεληθόηεηαο (objectivity principle):
Η θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη αληηθεηκεληθή θαη δελ απνζθνπεί ζην λα σθειήζεη
νπνηνλδήπνηε Τπφρξεν Οξγαληζκφ ή νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, αγνξά ή πξντφλ.
4. Αξρή ηεο πλέπεηαο/ πγθξηζηκόηεηαο (consistency/ comparability principle):
Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί νθείινπλ λα είλαη ζπλεπείο σο πξνο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο, ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζε θέληξα θφζηνπο θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζε
δξαζηεξηφηεηεο. Η εθαξκνγή ηεο σο άλσ αξρήο δηαζθαιίδεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ/ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ
πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο Τπφρξενπο Οξγαληζκνχο.
ε πεξίπησζε νπζησδψλ κεηαβνιψλ ζηηο ξπζκηζηηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, ηηο κεζφδνπο θαηαλνκήο ή ζε άιιεο ινγηζηηθέο
πνιηηηθέο θαη νη νπνίεο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηοπιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη, νη Τπφρξενη Οξγαληζκνί νθείινπλ
λα ππνβάινπλ ηα ηκήκαηα ησλ ΥΛ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο.
5. Αξρή ηεο Γηαθάλεηαο (transparency principle):
Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί παξνπζηάδνπλ κε ηξφπν ζαθή, αληηθεηκεληθά θαηαλνεηφ θαη επαιεζεχζηκν, θάζε ζηνηρείν,
πιεξνθνξία, πεξηγξαθή ή θείκελν πνπ ζπληάζζεηαη ζρεηηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηηο άιιεο κεζφδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ΥΛ θαη ηνλ ππνινγηζκφ θφζηνπο, θαζψο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία
απηψλ.
6. Γεληθώο παξαδεδεγκέλεο αξρέο θαη πξαθηηθέο:
Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (International Financial Reporting Standards) θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο
γηα ζθνπνχο θνζηνιφγεζεο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ΡΑΔΚ απνθιίζεηο.
3.2. Γεληθέο Αξρέο Καηακεξηζκνύ Κόζηνπο
Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην θνζηνινγηθφ ηνπο ζχζηεκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηακεξηζκνχ
ηνπ θφζηνπο, κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αλά ξπζκηδφκελε θαη κε ξπζκηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. Η κεζνδνινγία
θαηακεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζηηο πην θάησ αξρέο θαη δηαδηθαζίεο:
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1. Αξρή Πξόθιεζεο/ Αηηηόηεηαο (cost causality principle) - βιέπε πην πάλω
2. Κνζηνιόγεζε αλά δξαζηεξηόηεηα (Activity Based Costing - ABC)
Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ν θαηακεξηζκφο ηνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζηελ κεζνδνινγία
«Κνζηνιφγεζε αλά δξαζηεξηφηεηα», θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη αηηηνινγεκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, έηζη ψζηε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηαλαιψλεη ελδνγελείο ή εμσγελείο πφξνπο ηνπ Τπφρξενπ
Οξγαληζκνχ λα ηεο θαηακεξίδεηαη θαη ην αλάινγν θφζηνο. Οη θιείδεο επηκεξηζκνχ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελ ιφγσ
κεζνδνινγία νθείινπλ λα είλαη αληρλεχζηκνη θαη λα απνηππψλνπλ κηα θαζαξή ζρέζε κεηαμχ αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο
αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
3. Γηαδηθαζία θαηακεξηζκνύ θόζηνπο
Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί έρνπλ επζχλε θαη ππνρξέσζε θαη νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε δηαδηθαζία θαηακεξηζκνχ ηνπ
θφζηνπο ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα:
•

Σα ζηνηρεία, δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε απνηχπσζε ηνπ θφζηνπο νθείινπλ λα πεξηέρνπλ
κεγάιν βαζκφ ιεπηνκέξεηαο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα θαηακεξηζκνχ ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο κε ηνλ θαιχηεξν
θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν.

•

Ο θαηακεξηζκφο ηνπ θφζηνπο νθείιεη λα βαζίδεηαη ηφζν ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο φζν θαη ζηελ αξρή ηεο
ζεκαληηθφηεηαο

•

Σα ζηνηρεία θφζηνπο ησλ Τπφρξεσλ Οξγαληζκψλ νθείινπλ λα εθπεγάδνπλ απφ κία νινθιεξσκέλε θαη πιήξε βάζε
θφζηνπο, ε νπνία πεξηέρεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ πθίζηαηαη ν θάζε Τπφρξενο Οξγαληζκφο ζε φιεο αλεμαξηήησο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη.

•

Σα ζηνηρεία θφζηνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα ησλ Τπφρξεσλ Οξγαληζκψλ νθείινπλ λα
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ιεηηνπξγηθφ θαη θεθαιαηνπρηθφ θφζηνο.

•

ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε κεζνδνινγία ηνπ πιήξνπο
θαηαλεκεκέλνπ θφζηνπο (Fully Distributed Costing). Η κεζνδνινγία απηή πξνλνεί φηη φια ηα ζηνηρεία θφζηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο, επηκεξίδνληαη ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, σο αθνινχζσο:
o

Άκεζν Κόζηνο: Σν θφζηνο, ην νπνίν κπνξεί λα απνδνζεί άκεζα θαη αλακθίβνια ζε κία ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα θαηαινγίδεηαη ζε απηφ

o

Έκκεζν Κόζηνο: Σν θφζηνο πνπ δελ είλαη άκεζν θαη δελ κπνξεί λα απνδνζεί αλακθίβνια ζε κία
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαηακεξίδεηαη βάζεη ηεο πην θαηάιιειεο θιείδαο επηκεξηζκνχ, ε νπνία
αληηθαηνπηξίδεη κηα άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Η θιείδα επηκεξηζκνχ
θφζηνπο νθείιεη λα είλαη εχινγε, δηαθαλήο θαη αληηθεηκεληθή ρσξίο λα επλνεί ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ έλαληη
ησλ πηζαλψλ αληαγσληζηψλ ηνπ θαη λα κελ ζηξεβιψλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.

o

Γηαδνρηθόο θαηακεξηζκόο θόζηνπο: Σν θφζηνο δχλαηαη λα θαηακεξηζηεί ζε δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ππάξρεη
δπλαηφηεηα άκεζνπ θαηακεξηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άκεζε ζρέζε κε δξαζηεξηφηεηεο ηφηε ν
θαηακεξηζκφο γίλεηαη ζε δεμακελέο θφζηνπο (cost pools).

•

Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ κε ηξφπν αλαιπηηθφ, λα παξνπζηάδνπλ κε δηαθάλεηα θαη λα
δεκνζηεχνπλ ηηο κεζνδνινγίεο θαηακεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΡΑΔΚ. Οη Τπφρξενη
Οξγαληζκνί δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κεζνδνινγίεο θαηακέηξεζεο θαη δεηγκαηνιεςίαο, γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα
ηνπ πξνζσπηθνχ ή γηα θάζε κεραλνινγηθή πιεξνθνξία θαη δηαδηθαζία, ε νπνία θαηαλέκεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο, κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ ζεκειίσζε αξρψλ θαηακεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηελ αξρή ηεο αηηηφηεηαο,
αληηθεηκεληθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο θαζψο επίζεο ζηελ πξνψζεζε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, ζηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ακνηβαηφηεηαο, ζηελ πξαθηηθφηεηα θαη απνθπγή
δεκηνπξγίαο ηπρφλ σθειεκάησλ ή/ θαη πιενλεθηεκάησλ γηα ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ.

•

Οη πξναλαθεξζείζεο κεζνδνινγίεο θαηακεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηζρχνπλ ηφζν γηα ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο φζν θαη γηα
ηηο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ).

•

Οη αξρέο θαηαινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο δελ πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη, θαηά θαλφλα, απφ έηνο ζε έηνο, ρσξίο
αληηθεηκεληθή αηηηνιφγεζε, θαη νη ηπρφλ αιιαγέο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά ζηα
πξνεγνχκελα έηε, εάλ απηφ επεξεάδεη νπζησδψο ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνινγηζκνχ.

•

Ο θαηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε δηαθαλή, αλαιπηηθφ, ειέγμηκν θαη επαιεζεχζηκν ηξφπν.

3.3. Μέζνδνο Κνζηνιόγεζεο
Η κέζνδνο θνζηνιφγεζεο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ΥΛ είλαη απηή ηνπ Πιήξσο
Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο (Fully Distributed Costing - FDC). χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή φια ηα ζηνηρεία θφζηνπο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θνηλνχ θφζηνπο επηκεξίδνληαη ζηηο δηάθνξεο ξπζκηδφκελεο θαη κε ξπζκηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο.
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3.4. Ρπζκηδόκελε Βάζε Αμηώλ Παγίωλ
Γηα ζθνπνχο εηνηκαζίαο ησλ ΥΛ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ ΡΑΔΚ ζηνηρεία παγίσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε Ρπζκηδφκελε Βάζε Αμηψλ Παγίσλ (ΡΒΑΠ) ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε
ηζρχνπζα θαη εγθεθξηκέλε απφ ηε ΡΑΔΚ Μεζνδνινγία Γηαηηκήζεσλ, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο Απνθάζεηο.
Η κέζνδνο απνηίκεζεο παγίσλ ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θαη εγθεθξηκέλε απφ ηε ΡΑΔΚ
Μεζνδνινγία, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο Απνθάζεηο.
Η Ρπζκηδόκελε Βάζε Αμηώλ Παγίωλ (ΡΒΑΠ) θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θαη εγθεθξηκέλε απφ ηε ΡΑΔΚ
Μεζνδνινγία, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο Απνθάζεηο. Η ΡΒΑΠ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
εχινγνπ θέξδνπο γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.
Σα δηάθνξα ζηνηρεία απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα θαηακεξίδνληαη ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε
ηελ πην θαηάιιειε θιείδα επηκεξηζκνχ.
Δπίζεο ν ρεηξηζκφο ηνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο (Working Capital), δειαδή ην αλ ζα πεξηιακβάλεηαη νιφθιεξν ζηε ΡΒΑΠ ή
φρη, ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θαη εγθεθξηκέλε απφ ηε ΡΑΔΚ Μεζνδνινγία, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε
άιιεο ζρεηηθέο Απνθάζεηο.
Άκεζα ζηνηρεία ΡΒΑΠ - Σα ζηνηρεία ηνπ Απαζρνινχκελνπ Κεθαιαίνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα απνδνζνχλ απνθιεηζηηθά
ζε κηα δξαζηεξηφηεηα θαηαλέκνληαη εμνινθιήξνπ ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή.
Έκκεζα ζηνηρεία ΡΒΑΠ - Καηακεξίδνληαη κε βάζε ηελ πην θαηάιιειε θιείδα επηκεξηζκνχ. Πην θάησ παξαηίζεληαη
ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα θιείδσλ επηκεξηζκνχ γηα ηα ζηνηρεία απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ (Πίλαθαο 1):
Καηεγνξία

Δλδεηθηηθή Μέζνδνο Δπηκεξηζκνύ

Απνζέκαηα

Με βάζε ηε ρξήζε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ή ην απαζρνινχκελν θεθάιαην

Δκπνξηθνί Υξεψζηεο

Με βάζε ηα εηζνδήκαηα

Δκπνξηθνί Πηζησηέο

Με βάζε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο

Μεηξεηά

Με βάζε ην ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ

Πίλαθαο 1: Απαζρνινύκελν Κεθάιαην
3.5. Αξρέο Καηακεξηζκνύ Λεηηνπξγηθνύ Κόζηνπο
Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζα πξέπεη λα θαηακεξίδεηαη ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο σο αθνινχζσο:
Άκεζν Λεηηνπξγηθό Κόζηνο - Απνδίδεηαη άκεζα θαη αλακθίβνια ζε κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ή ελδηάκεζε
δεμακελή θφζηνπο. Σέηνηα έμνδα κπνξεί λα είλαη ην:
•

Κφζηνο θαπζίκσλ γηα ζθνπνχο παξαγσγήο

•

Κφζηνο ζπληήξεζεο/ επηδηφξζσζεο ησλ κεραλεκάησλ/ εμνπιηζκνχ ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, θηι.

Έκκεζν Λεηηνπξγηθό Κόζηνο - Καηακεξίδεηαη κε βάζε ηελ πην θαηάιιειε θιείδα επηκεξηζκνχ, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη
κηα άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο.Πην θάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα
θιείδσλ επηκεξηζκνχ (Πίλαθαο 2):
Καηεγνξία

Δλδεηθηηθή Μέζνδνο Δπηκεξηζκνύ

Απνζέκαηα

Με βάζε ην πψο έρνπλ θαηακεξηζηεί ηα πάγηα κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη

Δλνίθηα

Με βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ θαηαιακβάλεη ε θάζε δξαζηεξηφηεηα

Σειέθσλα/
Τδαηνπξνκήζεηα

Με βάζε ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ αλά δξαζηεξηφηεηα

Θέξκαλζε/
Καζαξηφηεηα

Με βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ θαηαιακβάλεη ε θάζε δξαζηεξηφηεηα

Φσηηζκφο/

Πίλαθαο 2: Λεηηνπξγηθό Κόζηνο
Οη πην πάλσ κεζνδνινγίεο θαηακεξηζκνχ είλαη ελδεηθηηθέο θαη ν θάζε Τπφρξενο Οξγαληζκφο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη
θαηάιιεινπο θαλφλεο θαηακεξηζκνχ θφζηνπο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλνη θαη βαζηζκέλνη ζηηο γεληθέο Αξρέο
πνπ έρνπλ παξαηεζεί πην πάλσ (βιέπε ππνελφηεηα 3.2). Οη θαλφλεο απηνί ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε ΡΑΔΚ ζε
εηήζηα βάζε (βιέπε ππνελφηεηα 4.2 πην θάησ).
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3.6. Αξρέο Καηακεξηζκνύ Δηζνδεκάηωλ
Ο θαηακεξηζκφο ησλ εηζνδεκάησλ γίλεηαη σο αθνινχζσο:
•

Άκεζα Δηζνδήκαηα - Σα έζνδα ηα νπνία κπνξνχλ λα απνδνζνχλ άκεζα θαη αλακθίβνια ζε κία ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα, θαηαινγίδνληαη ζε απηή.

•

Έκκεζα Δηζνδήκαηα - Σα έζνδα νπνία δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ άκεζα θαη αλακθίβνια ζε κία ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα, θαηακεξίδνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλε θιείδα επηκεξηζκνχ, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη κηα άκεζε ή
έκκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Η θιείδα επηκεξηζκνχ νθείιεη λα είλαη εχινγε,
δηαθαλήο θαη αληηθεηκεληθή ρσξίο λα επλνεί ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ έλαληη ησλ πηζαλψλ αληαγσληζηψλ ηνπ θαη λα
κελ ζηξεβιψλεη νπνηαδήπνηε θεξδνθνξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο.

Ο θάζε Τπφρξενο Οξγαληζκφο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη θαηάιιεινπο θαλφλεο θαηακεξηζκνχ εηζνδεκάησλ πνπ ζα πξέπεη
λα είλαη ηεθκεξησκέλνη θαη βαζηζκέλνη ζηηο γεληθέο Αξρέο (βιέπε ππνελφηεηα 3.2). Οη θαλφλεο απηνί ζα πξέπεη λα
ππνβάιινληαη ζηε ΡΑΔΚ ζε εηήζηα βάζε (βιέπε ππνελφηεηα 4.2 πην θάησ).
3.7. Μεηαβηβαζηηθέο Πιεξωκέο
Οη ΥΛ ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνπλ ζαθψο θαη κε επαξθή ιεπηνκέξεηα θαη λα θαζηζηνχλ έθδειεο ηηο κεηαβηβαζηηθέο
πιεξσκέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, νχησο ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. Οπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο παξέρνληαη εζσηεξηθά ή πξνο άιιν λνκηθφ πξφζσπν
πνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ ή ζπλδέεηαη καδί ηνπ κε ηδηνθηεζηαθή ζρέζε, ζα πξέπεη λα ηηκνινγνχληαη
ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, δηαθαλείο θαη ίζνπο κε εθείλνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξέρνληαη ζε άιινπο νξγαληζκνχο.

1864

4.

Πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ΥΛ

4.1. Τπνρξέωζε Τπνβνιήο ΥΛ
Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί ππνρξενχληαη λα εηνηκάδνπλ θαη ππνβάιινπλ ηνπο ΥΛ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία, ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ηνπο θαη ηηο παξνχζεο ΡΛΟ.
ε πεξίπησζε πνπ ε ΡΑΔΚ ζεσξήζεη φηη ε ππνρξέσζε θάπνηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ γηα ππνβνιή ρσξηζηψλ
ινγαξηαζκψλ:
•

ζα επηβαξχλεη κε επηπξφζζεην θαη πεξηηηφ θφζηνο ηνλ ελ ιφγσ Τπφρξεν Οξγαληζκφ,

•

δελ ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ηεο ΡΑΔΚ λα εθπιεξψζεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο,

ηφηε ε ΡΑΔΚ δχλαηαη, κέζσ ζρεηηθήο απφθαζεο, λα απαιιάμεη/ εμαηξέζεη ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ απφ ηελ πην πάλσ
ππνρξέσζε, γηα θαζνξηζκέλε ή αθαζφξηζηε ρξνληθή πεξίνδν.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξίνδν απηή, είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΡΑΔΚ λα αλαηξέζεη ηελ απαιιαγή/ εμαίξεζε απηή
αλά πάζα ζηηγκή κέζσ έθδνζεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
4.2. Υξνλνδηάγξακκα & Μνξθή Τπνβνιήο ΥΛ
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο Τπφρξενο Οξγαληζκφο αξρίζεη ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ ιεηηνπξγία ή ηνπ επηβιεζεί ε
ππνρξέσζε πξνεηνηκαζίαο ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ ζε εκεξνκελία δηαθνξεηηθή απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ, ηφηε νη αξρηθνί
ρσξηζηνί ινγαξηαζκνί ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνρξέσζεο κέρξη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Οη επφκελνη ρσξηζηνί ινγαξηαζκνί ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν
απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο.
Οη απνινγηζηηθνί ΥΛ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο Τπφρξενπο Οξγαληζκνχο φηαλ δεκνζηεχνληαη νη
ελνπνηεκέλεο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά φρη αξγφηεξα απφ ηνλ πέκπην (5) κήλα πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο αλαθνξάο, ηφζν ζε ειεθηξνληθή φζν θαη ζε έληππε κνξθή. Οη ΥΛ ζα πξέπεη λα είλαη
ππνγξακκέλνη απφ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν, θαζψο θαη ηνλ αλεμάξηεην εμσηεξηθφ ειεγθηή ηνπ Τπφρξενπ
Οξγαληζκνχ, πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνελφηεηα 4.3 πην θάησ.
Πξνυπνινγηζηηθνί ΥΛ γηα ην έηνο πνπ αθνινπζεί ην ηξέρνλ έηνο (δχν έηε κεηά ην έηνο αλαθνξάο) ζα πξέπεη λα
ππνβάιινληαη ζηε ΡΑΔΚ κέζα ζε έλα (1) κήλα κεηά απφ ηελ ππνβνιή ησλ απνινγηζηηθψλ ΥΛ ηνπ έηνπο αλαθνξάο.
Οη ΥΛ ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα, αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηηο παξνχζεο ΡΛΟ.
Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηε ΡΑΔΚ ηα αθφινπζα:
1. Έγγξαθν 1: Υωξηζηνί Λνγαξηαζκνί (ΥΛ).
Οη ΥΛ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ Γήισζε Δπζχλεο θαη πκκφξθσζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ θαη Έθζεζε
Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ πάλσ ζηνπο ΥΛ ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ. Δπίζεο νη ΥΛ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ
«Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο» σο αθνινχζσο:
> επεμήγεζε ηεο βάζεο θαηαλνκήο ηνπ ελεξγεηηθνχ/ παζεηηθνχ θαη εζφδσλ/ εμφδσλ.
> ζεκεηψζεηο παξφκνηαο θχζεο κε εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξέρνπλ
αλάιπζε γηα θάζε κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα: Λνηπά Έζνδα, Λνηπά έμνδα, έμνδα
πξνζσπηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ αλά δξαζηεξηφηεηα), αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο
θαη εμνπιηζκφο, εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο.
> επεμήγεζε ηεο θχζεο ησλ πνζψλ πνπ δελ έρνπλ θαηαλεκεζεί θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ήηαλ δπλαηή ε
θαηαλνκή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Σα πνζά πνπ δελ θαηαλέκνληαη ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζην
ειάρηζην.
> επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε γηα ηηο εζσηεξηθέο ρξεψζεηο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην πηά Γξαζηεξηφηεηα παξέρεη ηελ ππεξεζία θαη πηά ηε
ιακβάλεη.
> θαηάζηαζε ζπκθηιίσζεο κεηαμχ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ ΥΛ ηνπ έηνπο αλαθνξάο.
Σν ηππνπνηεκέλν ππφδεηγκα ηεο Γήισζεο Δπζχλεο θαη πκκφξθσζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ πνπ πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη απφ ηνπο Τπφρξενπο Οξγαληζκνχο καδί κε ηνπο ΥΛ παξνπζηάδεηαη ζην Παράρτημα Α.
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Σα ηππνπνηεκέλα ππνδείγκαηα ησλ ΥΛ ζχκθσλα κε ηα νπνία πξέπεη λα ππνβάιινληαη νη ΥΛ απφ ηνπο Τπφρξενπο
Οξγαληζκνχο πξνο ηε ΡΑΔΚ παξνπζηάδνληαη ζην Παράρτημα Γ.
2. Έγγξαθν 2: Λνγηζηηθά Έγγξαθα.
θνπφο ησλ εγγξάθσλ απηψλ ζα είλαη λα επεμεγήζνπλ ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη αθνινπζεζεί γηα
ηελ εηνηκαζία ησλ ΥΛ. Σα Λνγηζηηθά Έγγξαθα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:
> Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο θαη Αξρέο Κνζηνιφγεζεο, δει. ηηο αξρέο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ν Τπφρξενο
Οξγαληζκνχο γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ΥΛ, γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο ζα πξέπεη λα θαηαλέκεηαη πιήξσο.
> Γηαδηθαζία/ Μεζνδνινγία Καηαλνκήο, δει. ηηο αξρέο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο γηα ηελ
θαηαλνκή ησλ εζφδσλ, θφζηνπο, ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.
> Δζσηεξηθέο Υξεψζεηο, δει. ηελ πξαθηηθή πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο ζρεηηθά κε ηηο
εζσηεξηθέο ρξεψζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ.
> Λνγηζηηθέο Αξρέο, δει. ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη νη ινγηζηηθέο αξρέο (ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξηζρχνπλ ησλ Ρπζκηζηηθψλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ) έρνπλ εθαξκνζηεί απφ ηνλ Τπφρξεν
Οξγαληζκφ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ΥΛ.
3. Έγγξαθν 3: Καηαλνκέο - Κιείδεο Δπηκεξηζκνύ- θνπφο ηνπ εγγξάθνπ απηνχ είλαη ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ
δηαθφξσλ θιείδσλ επηκεξηζκνχ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ΥΛ. Θα πξέπεη λα αλαιχεηαη ε βάζε,
ηα πνζνζηά θαη ν ζθνπφο ρξήζεο ηεο θάζε κίαο απφ ηηο θιείδεο ζε φια ηα επίπεδα κέζα ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα
ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ.
Καηά ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ησλ ΡΛΟ θαη κφλνλ, ν θάζε Τπφρξενο Οξγαληζκφο πνπ ζα έρεη ππνρξέσζε
ππνβνιήο ΥΛ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηε ΡΑΔΚ γηα έγθξηζε πξνθαηαξθηηθή Έθζεζε πκκόξθωζεο κε ΡΛΟ, πνπ
ζα επεμεγεί ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο ΡΛΟ. Η Έθζεζε απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί δχν (2) κήλεο κεηά ηε ιήμε
ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Μεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔΚ, ν θάζε Τπφρξενο Οξγαληζκφο ζα πξνρσξήζεη ζηελ εηνηκαζία
θαη ππνβνιή ζηελ ΡΑΔΚ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εγγξάθσλ.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνπο ΥΛ, θαζψο θαη ζε φια ηα πην πάλσ έγγξαθα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε
φζν ην δπλαηφλ πην θαηαλνεηφ ηξφπν, ρσξίο λα ζπζηάδνληαη νη αξρέο ηεο ζρεηηθφηεηαο θαη ηελ αμηνπηζηίαο.
ε πεξίπησζε πνπ νη ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ απφ θάπνηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ είλαη ειιηπήο, απηά ζα
απνξξίπηνληαη θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ ελ ιφγσ Τπφρξεν Οξγαληζκφ γηα ζπκπιήξσζε θαη επαλππνβνιή. ε απηή
ηελ πεξίπησζε ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο ζα πξέπεη λα επαλππνβάιεη ηα ζπκπιεξσκέλα έγγξαθα κέζα ζε δηάζηεκα
10 εξγάζηκσλ εκεξψλ.
Η ΡΑΔΚ ελδερνκέλσο λα δεηήζεη, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα πην πάλσ, ηελ εηνηκαζία θαη ππνβνιή ΥΛ πνπ λα
θαιχπηνπλ θάπνην δηαθνξεηηθφ (απφ ηελ πεξίνδν αλαθνξάο) ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ ζα γίλεη κε ζθνπφ λα
ππνβνεζεζεί ν ξπζκηζηηθφο ηεο ξφινο θαη θαζήθνληα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ΡΑΔΚ ζα επηηξέςεη κηα εχινγε
πξνζεζκία γηα ηελ εηνηκαζία απηψλ ησλ ΥΛ, θαη δελ ζα απαηηήζεη φηη απηά ζα πξέπεη λα είλαη ειεγκέλα απφ
αλεμάξηεην εμσηεξηθφ ειεγθηή.
4.3. Αλεμάξηεηνο Δμωηεξηθόο Έιεγρνο
Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί νθείινπλ λα δηαηεξνχλ θαηάιιεια ινγηζηηθά θαη θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα/ αξρεία ηα νπνία λα:
•

επηηξέπνπλ ηελ εηνηκαζία ησλ ΥΛ, θαη

•

επηηξέπνπλ ηελ επηβεβαίσζε/ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ΥΛ ζε
ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ΥΛ, ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη νη ίδηνη νη ΥΛ,
ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ αλεμάξηεηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Σα έμνδα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζα
επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ.
Ο αλεμάξηεηνο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα εηνηκάζεη Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί
απφ ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ ζηε ΡΑΔΚ καδί κε ηνπο ειεγκέλνπο ΥΛ. Η Έθζεζε απηή πεξηιακβάλεη ηε γλψκε ηνπ
ειεγθηή σο πξνο ην εάλ νη ΥΛ «έρνπλ παξνπζηαζηεί δίθαηα» (fairlypresents) φζνλ αθνξά ην θφζηνο, ηα έζνδα, ην
ελεξγεηηθφ/ παζεηηθφ ησλ ξπζκηδφκελσλ θαη κε ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ, ζχκθσλα κε
ηηο αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξνχζεο ΡΛΟ. Η Έθζεζε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη θαη λα δίλεη έκθαζε, κεηαμχ
άιισλ, ζηα αθφινπζα:
•

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειεγθηή

•

νπνηεζδήπνηε ηπρφλ ειιείςεηο/ αδπλακίεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ πνπ κπνξεί λα
θαηαζηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο ΥΛ κε αμηφπηζηεο
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•

νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηηο ξπζκηζηηθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη πνιηηηθέο, φπσο απηέο
παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο ΡΛΟ

•

νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ κπνξεί λα εκπνδίδεη ηνπο ΥΛ λα «έρνπλ παξνπζηαζηεί δίθαηα» (fairlypresents) φζνλ
αθνξά ην θφζηνο, ηα έζνδα, ην ελεξγεηηθφ/ παζεηηθφ ησλ ξπζκηδφκελσλ θαη κε ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ.

Τπεχζπλνη γηα ηελ εηνηκαζία θαη ππνβνιή ησλ ΥΛ πξνο ηελ ΡΑΔΚ είλαη νη Τπφρξενη Οξγαληζκνί, θαη σο εθ ηνχηνπ ε
ππνβνιή ηεο Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ πξνο ζηε ΡΑΔΚ δελ αλαηξεί ηελ ππνρξέσζε απηή.
Σππνπνηεκέλν ππφδεηγκα ηεο Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ παξνπζηάδεηαη ζην Παράρτημα Β.
Η Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ ππνβάιιεηαη επηπξφζζεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε έθζεζε ή γλψκε πνπ ππνβάιιεηαη
καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ.
Η ΡΑΔΚ έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή πεξαηηέξσ εμεγήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο πάλσ ζε
νπνηαδήπνηε ζέκαηα/ παξαηεξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ.
4.3.1. Δμαθξίβωζε Ρπζκηζηηθώλ Πιεξνθνξηώλ
Η ΡΑΔΚ (ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη ζχκβνπινη ηεο) κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεη ηφζν ηελ
εθαξκνγή, εθ κέξνπο ησλ Τπφρξεσλ Οξγαληζκψλ ή/θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηήλ αλεμάξηεησλ εμσηεξηθψλ
ειεγθηψλ, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε γηα ηήξεζε ΥΛ γηα θάζε κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπο, φζν θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ παξνπζψλ ΡΛΟ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ σο άλσ ΥΛ.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε ΡΑΔΚ έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ Τπφρξεσλ Οξγαληζκψλ, θαζψο
θαη ην δηθαίσκα λα δεηεί απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπο, λα παξέρνπλ επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο ή
δηαζαθελίζεηο επί ησλ εθζέζεσλ ηνπο, θαζψο θαη επηπξφζζεηεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθζέζεηο απηέο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νη Τπφρξενη Οξγαληζκνί θξνληίδνπλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη
λνκηθά ε ελ ιφγσ δπλαηφηεηα ηεο ΡΑΔΚ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εθηειεί απξφζθνπηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ζε ζρέζε
κε ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε Ννκνζεζία θαη ηηο παξνχζεο ΡΛΟ.
4.4. Γεκνζίεπζε ΥΛ, Γηαθάλεηα & Δκπηζηεπηηθόηεηα
Οη ΥΛ ησλ Τπφρξεσλ Οξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπο ζην
δηαδίθηπν, κε εμαίξεζε πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη απφ ηνπο Τπφρξενπο Οξγαληζκνχο σο εκπνξηθά εκπηζηεπηηθέο, θαη
γηα ηηο νπνίεο έρνπλ πάξεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε γηα κε δεκνζίεπζε απφ ηε ΡΑΔΚ.
Η ΡΑΔΚ ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηελ Κνηλνηηθή θαη Κππξηαθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην επηρεηξεκαηηθφ
απφξξεην δχλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα ζεσξήζεη φηη ην δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ πξνθχπηεη θαη ζπλδέεηαη κε ηελ
αλάγθε γηα δηαθάλεηα απαηηεί ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ησλ Τπφρξεσλ Οξγαληζκψλ πνπ επηδηψθνπλ ηε κε
δεκνζηνπνίεζε ζην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ΥΛ, θαη λα κελ θάλεη απνδεθηφ νιφθιεξν ή ελ κέξεη ην αίηεκα ησλ Τπφρξεσλ
Οξγαληζκψλ, αλαθέξνληαο θαη ηε ζρεηηθή αηηηνινγία.
4.5. Γιώζζα Δηνηκαζίαο θαη Νόκηζκα
Οη ΥΛ ζα πξέπεη λα εηνηκάδνληαη θαη ππνβάιινληαη ζηε ΡΑΔΚ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€ ‘000) ην νπνίν είλαη ην επίζεκν λφκηζκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
5.

Αθξόαζε, Γηαβνύιεπζε & Κπξώζεηο

Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί δχλαληαη λα δεηήζνπλ αθξφαζε απφ ηελ ΡΑΔΚ γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ παξνρή
δηεπθξηλίζεσλ θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ εθζέζεσλ, ΥΛ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξνχζεο ΡΛΟ.
Με ζπκκφξθσζε ησλ Τπφρξεσλ Οξγαληζκψλ κε ηηο ππνρξεψζεηο, ή/θαη παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ
απφ ηηο παξνχζεο ΡΛΟ ζα εμεηάδνληαη ελδειερψο απφ ηε ΡΑΔΚ, ε νπνία δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία. Οπνηεζδήπνηε θαηαγγειίεο γηα κε ζπκκφξθσζε ησλ Τπφρξεσλ Οξγαληζκψλ κε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξνχζεο ΡΛΟ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε ΡΑΔΚ. Οη θαηαγγειίεο απηέο ζα
ηπγράλνπλ εμέηαζεο, θαη ε ΡΑΔΚ δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία.

1867
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΗΛΩΗ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ
Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηνπ Οξγαληζκνχ ππνρξενχληαη βάζε ησλπεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκσλ
ηνπ 2004 κέρξη 2018 («ν Νφκνο»), ζηελ εηήζηα εηνηκαζία Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ (ΥΛ) πνπ ζπλάδνπλ κε ην Νφκν θαη ηηο
Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο (ΡΛΟ). Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ
πην θάησ:
•

O Οξγαληζκφο θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο, ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία ζε ηέηνηα κνξθή πνπ επηηξέπεη ηα
έζνδα, ηα έμνδα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο, ηα απνζεκαηηθά θαη πξνβιέςεηο ηεο, ή ηα επιφγσο
απνδηδφκελα ζηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή, ΤΦΑ, απνζήθεπζε θαη πξνκήζεηα είλαη δηαρσξηζκέλα ζηα
ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηή επηρεηξήζεσλ απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο.

•

Οη ΥΛ δίλνπλ κηα αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη απφδνζεο ηεο, ή ηα επιφγσο
απνδηδφκελα ζηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή, ΤΦΑ, απνζήθεπζε θαη πξνκήζεηα. ην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ,
νη ΥΛ πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην πεξηερφκελν θαη δνκή κε ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ, θαη
λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια ηα ζρεηηθά ινγηζηηθά πξφηππα πνπ είλαη ζε ηζρχ θαη πνπ έρνπλ εθδνζεί ή πηνζεηεζεί απφ
ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International AccountingStandards Board - IASB).

•

νη ΥΛ πεξηιακβάλνπλ γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή, ΤΦΑ, απνζήθεπζε θαη πξνκήζεηα μερσξηζηά, αιιά θαη
ζπλνιηθά, θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηακεηαθψλ ξνψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκεηψζεσλ
ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο, σο επίζεο θαη ηε βάζε εηνηκαζίαο ησλ ελ ιφγσ θαηαζηάζεσλ.

•

νη ΥΛ παξνπζηάδνπλ μερσξηζηά θαη κε ιεπηνκέξεηα ηα έζνδα, έμνδα, ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ, απνζεκαηηθά ή
πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ ρξεσζεί απφ ή πξνο νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε ηνπ Οξγαληζκνχ (εθηφο ηεο Δηαηξείαο ή
ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο), ή πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ θαηαλνκή, εθφζνλ αθνξνχλ αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ έρνπλ
ιεθζεί ή δηαηεζεί γηα ζθνπνχο ησλ ελνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο, δηαλνκήο, ΤΦΑ,
απνζήθεπζεο θαη πξνκήζεηαο.

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ ΥΛ, νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη νθείινπλ λα:
•

επηιέγνπλ θαηάιιειεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ κε ζπλέπεηα,

•

πξνβαίλνπλ ζε εθηηκήζεηο νη νπνίεο είλαη ινγηθέο θαη ζπλεηέο,

•

εηνηκάδνπλ ηνπο ΥΛ κε βάζε ηελ αξρήο ηεο δξψζεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (goingconcern), εθηφο θαη αλ ν
Οξγαληζκφο, ζε ελνπνηεκέλε θαη αηνκηθή βάζε, δελ είλαη θεξέγγπνο ζην εγγχο κέιινλ, ζηελ νπνία πεξίπησζε ζα
πξέπεη λα ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ θάηη ηέηνην.

Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη, αθνχ έρνπλ πξψηα εηνηκάζεη ηνπο ΥΛ, έρνπλ δεηήζεη απφ ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Δμσηεξηθνχο
Διεγθηέο ηνπ Οξγαληζκνχ λα ιάβνπλ νπνηαδήπνηε κέηξα θαηειέγρνπο θξίλνπλ απαξαίηεηνπο γηα λα δηελεξγήζνπλ ηνλ
αλεμάξηεην ηνπο έιεγρν θαη λα παξαδψζνπλ ηελ Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή.
Δπίζεο, νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη
ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ θαη, ζπλεπψο, γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ δφινπ θαη άιισλ
παξαηππηψλ.
Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη πνπ δηαηεξνχλ ην αμίσκά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Γήισζεο απηήο,
επηβεβαηψλνπλ φηη, εμ' φζσλ γλσξίδνπλ:
•

νη ΥΛ έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηηο ΡΛΟ, θαη παξνπζηάδνπλ κηα αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο, δηαλνκήο, ΤΦΑ,
απνζήθεπζεο θαη πξνκήζεηαο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ,

•

φηη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ ζπλερίδεη λα εμεηάδεη ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ
νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ.

Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
[Όλνκα] & [Τπνγξαθή]
Πξφεδξνο
[Ηκεξνκελία]

1868
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΚΘΔΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ
Πξνο [Όλνκα Οξγαληζκνύ]
Έθζεζε επί Υωξηζηώλ Λνγαξηαζκώλ (ΥΛ)
Έρνπκε ειέγμεη ηνπο ζπλεκκέλνπο ΥΛ ηνπ [Όλνκα Οξγαληζκνχ] («ν Οξγαληζκφο») ζηηο ζειίδεο Υ κέρξη XX νη νπνίεο
απνηεινχληαη απφ ηελ ξπζκηζηηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 20ΥΥ, θαη ηηο ξπζκηζηηθέο
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ
ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δσθύνη τοσ Γιοικητικού Σσμβοσλίοσ για τοσς ΧΛ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εηνηκαζία ΥΛ πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηηο
απαηηήζεηο Ννκηθψλ Δηαηξηθψλ Φνξέσλ (Έιεγρνο Λνγαξηαζκψλ) Νφκνο ηνπ 1983-2007, ησλπεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκσληνπ 2004 - 2018(«ν Νφκνο»), ηηο Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο (ΡΛΟ) θαη ηα ζρεηηθά Λνγηζηηθά
Έγγξαθα, θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, νθεηιφκελνπ είηε ζε
απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δσθύνη των Δλεγκτών
Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ΥΛ κε βάζε ηνλ έιεγρν καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο
θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη
ΥΛ είλαη απαιιαγκέλνη απφ νπζηψδεο ζθάικα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο ζηνπο ΥΛ. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ ΥΛ, νθεηιφκελνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα
απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε
νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο
θαηαιιειφιεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ
έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ΥΛ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ
ειεγθηηθή καο γλψκε.
Γνώμη
Καηά ηε γλψκε καο, νη ΥΛ δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ [Όλνκα Οξγαληζκνχ] ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 20ΥΥ, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο απαηηήζεηο Ννκηθψλ
Δηαηξηθψλ Φνξέσλ {Έιεγρνο Λνγαξηαζκψλ) Νφκνο ηνπ 1983-2007, ησλπεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ
Νφκσληνπ 2004 - 2018(«ν Νφκνο»), ηηο Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο (ΡΛΟ) θαη ηα ζρεηηθά Λνγηζηηθά Έγγξαθα.
[Όλνκα Διεγθηή]
Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Δγγεγξακκέλνο Διεγθηήο
εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο
[Όλνκα Διεγθηηθνχ Γξαθείνπ]
Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο
[Γηεχζπλζε]
[Ηκεξνκελία]
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Απνζήθεπζε

2020

ΤΦΑ

2021

Γηαλνκή

2021

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

2020

Μεηαθνξά

1870

ύλνιν ηξερνπζώλ
ππνρξεώζεωλ
ύλνιν ππνρξεώζεωλ

Σξέρνπζεο
ππνρξεώζεηο
Σξέρνπζεο δφζεηο
καθξνπξφζεζκσλ
δαλείσλ
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεη;
Οθεηιφκελε θνξνινγία

Αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο
ύλνιν κε ηξερνπζώλ
ππνρξεώζεωλ

Με ηξέρνπζεο
ππνρξεώζεηο
Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα

Τπνρξεώζεηο

ύλνιν ηδίωλ
θεθαιαίωλ

Απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ

Αιιααπνζεκαεθά

Ίδηα θεθάιαηα

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείωλ

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα
κεηξεηψλ
ύλνιν
θπθινθνξνύληωλ
πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείωλ

Λνηπά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Φνξνινγία εηζπξαθηέα

1871

ύλνιν ηδίωλ
θεθαιαίωλ θαη
ππνρξεώζεωλ

1872

