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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 712/2014
Αποδοχή του επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού Μητρώου Παγίων
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 4η Δεκεμβρίου 2014, και
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις των
άρθρων 15, 94, 96 και 140 του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012, εφεξής ΚΔΕΣΜΗΕ) όπως ισχύει και ιδίως το Κεφάλαιο
59.
3. Την από 19.06.2014 Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 340/2014 «Μεθοδολογία υπολογισμού
Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 1778/30.06.2014).
4. Την από 09.10.2014 Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 572/2014 «Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου
για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017, καθώς και του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2015, του
Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)» (ΦΕΚ
Β΄ 2903/29.10.2014).
5. Το από 26.11.2014 αρχείο του ΑΔΜΗΕ (σε οπτικό δίσκο) (Ι-190357/26.11.2014) με θέμα
«Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων ΑΔΜΗΕ μέχρι 31.12.2013».
6. Το από 26.11.2014 έγγραφο της εταιρείας Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (Ι-190357/26.11.2014) με θέμα «Έκθεση ευρημάτων από τη διενέργεια
προσυμφωνημένων διαδικασιών».
7. Το από 03.12.2014 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (Ι-190558/03.12.2014) με θέμα Αναθεωρημένο
Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων το οποίο περιείχε σε οπτικό δίσκο το σχετικό αρχείο καθώς και
την συμπληρωματική έκθεση Ορκωτών Λογιστών με θέμα «Έκθεση ευρημάτων από τη
διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών».
8. Το από 03.12.2014 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (Ι-190577/03.12.2014) με θέμα «Μεθοδολογία
Επικαιροποίησης Ρυθμιστικού Μητρώου Παγίων ΑΔΜΗΕ».
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σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 8 της «Μεθοδολογίας υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου
του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (σχετικό 3) ο
Διαχειριστής οφείλει να τηρεί Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (εφεξής ΡΜΠ) για ρυθμιστικούς
σκοπούς, το οποίο ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Επειδή, για την λήψη της Απόφασης 572/2014 (σχετικό 4), ο Διαχειριστής υπέβαλλε προσχέδιο του
ΡΜΠ και εκκρεμούσε ο έλεγχος και η ολοκλήρωση του.
Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε την «Έκθεση ευρημάτων από τη διενέργεια προσυμφωνημένων
διαδικασιών» (εφεξής Έκθεση) (σχετικό 6) από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος διεξήγαγε
έλεγχο προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το ΡΜΠ του Διαχειριστή τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές
κατευθύνσεις της ΡΑΕ, όπως αυτές περιγράφονται και στην Έκθεση. Η Έκθεση περιλαμβάνει
ευρήματα με συστάσεις επανεξέτασης, ιδίως ως προς τους συντελεστές απόσβεσης συγκεκριμένων
παγίων. Συνεπώς, ζητήθηκε από τον Διαχειριστή να προβεί σε διόρθωση και επανυποβολή του
μητρώου.
Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε την «Μεθοδολογία Επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Μητρώου
Παγίων» (σχετικό 8), βάσει της οποίας προχώρησε στην διόρθωση των ευρημάτων που είχαν
προκύψει από την αρχική Έκθεση του Ορκωτού.
Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε επικαιροποιημένο ΡΜΠ (σχετικό 7), σε συνέχεια των ως άνω
ευρημάτων, συνοδευόμενη από νέα «Έκθεση ευρημάτων από τη διενέργεια προσυμφωνημένων
διαδικασιών». Σκοπός της έκθεσης ήταν να επιβεβαιωθεί τόσο η υιοθέτηση των αλλαγών στο αρχικό
ΡΜΠ, όσο και να αποτυπωθεί η επίπτωση των αλλαγών αυτών στην αναπόσβεστη αξία των παγίων
που περιέχονται στο ΡΜΠ 31.12.2013 και στις ετήσιες αποσβέσεις του Διαχειριστή.
Επειδή, στο επικαιροποιημένο ΡΜΠ, η αναπόσβεστη αξία των παγίων με ημερομηνία 31.12.2013
είναι €1.311.209.261,94 και οι αποσβέσεις έτους 2013 €65.365.000,00. Στις τιμές αυτές
περιλαμβάνονται πάγια αξίας €128.729.000,00, με ετήσιες αποσβέσεις €5.067.000,00 (όπως
προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του ΑΔΜΗΕ 31.12.2013), που αποκτήθηκαν μέσω
επιχορηγήσεων και συμμετοχή τρίτων, προ του 2008.

Για τους παραπάνω λόγους

Αποφασίζει :
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 140 παράγραφος 3 του ν.4001/2011 και το
Κεφάλαιο 59 του ΚΔΕΣΜΗΕ ως ακολούθως:
1. Αποδέχεται το επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (σχετικό 7) της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013, μαζί με την σχετική Έκθεση, όπως αυτά υποβλήθηκαν
την 03.12.2014.
2. Το Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων 31.12.2013 θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό της
Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εφεξής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στη «Μεθοδολογία υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 1778/30.06.2014).
Αθήνα, 04.12.2014
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ,

Δρ. Νίκος Βασιλάκος
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