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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 137/2007

«Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς
και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2007»

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 25 Απριλίου 2007 και

Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόµου αυτού.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας ο οποίος εγκρίθηκε µε την Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Β/8311/9-05-2005 (ΦΕΚ Β’ 655/05),
εφεξής Κ∆Σ & ΣΗΕ, και ιδίως το Κεφάλαιο 60.
3. Την υπ. αριθµ. Α.Π.∆5/Ηλ/Β/Φ67/12919/19/6/2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
µε θέµα «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες
Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» και την σχετική υπ’ αριθµ. 158/2006 Γνωµοδότηση
της ΡΑΕ.
4. Το µε αρ. πρωτ. ∆ΕΣΜΗΕ/7517/13.12.2006 έγγραφο του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος
(ΡΑΕ/Ι-44147/13-12-2006) µε θέµα «Προϋπολογισµός Ετησίου Κόστους Συστήµατος και
Μοναδιαίων Χρεώσεων Έτους 2007».

σκέφθηκε ως εξής:
1. Επειδή, η ∆ΕΗ Α.Ε. δεν έχει ακόµα δηµοσιεύσει διαχωρισµένες οικονοµικές καταστάσεις
για τα έτη 2004, 2005 και 2006, καθώς επίσης και δεν έχει κοινοποιήσει στη ΡΑΕ
αναλυτικά στοιχεία του λογιστικά διαχωρισµένου γενικού προϋπολογισµού της για το
έτος 2007, µε τεκµηριωµένη αιτιολογία της µεταβολής των εξόδων, σύµφωνα µε την εκ
του άρθρου 308 Κ∆Σ&ΣΗΕ υποχρέωσή της.
2. Επειδή για την έγκριση του προϋπολογισµού του ετήσιου κόστους του Συστήµατος από
τον Υπουργό Ανάπτυξης απαιτείται η γνώµη της ΡΑΕ, και δεδοµένου ότι η ∆ΕΗ Α.Ε. δεν
έχει υποβάλλει τα σχετικά αναλυτικά στοιχεία, η ΡΑΕ προβαίνει σε εκτίµηση του
προϋπολογιζόµενου Ετησίου Κόστους του Συστήµατος για το 2007, λαµβάνοντας υπόψη
τα διαθέσιµα στοιχεία. Συγκεκριµένα, η ΡΑΕ, εν όψει των ανωτέρω, προβαίνει στις εξής
εκτιµήσεις:
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i.

Από τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη στην υπ’ αριθµ. 158/2006 Γνωµοδότηση της
ΡΑΕ µε θέµα «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και
Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006», εκτιµώνται τα έξοδα λειτουργίας
και συντήρησης του Συστήµατος Μεταφοράς, τα έµµεσα έξοδα της συνολικής
επιχείρησης που επιµερίσθηκαν στη δραστηριότητα αυτή, καθώς και τα λοιπά έσοδα
της δραστηριότητας της µεταφοράς που εισπράχθηκαν, πέραν του ενοικίου για τη
χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς. Για την εκτίµηση των εξόδων για το έτος 2007,
τα εν λόγω έξοδα λειτουργίας και συντήρησης αναπροσαρµόζονται µε βάση τον
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆.Τ.Κ.), όπως αυτός προσδιορίζεται και ανακοινώνεται
από την ΕΣΥΕ, για το 2006 ο οποίος και υπολογίζεται σε 3,2% .Σηµειώνεται ότι στις
εκτιµήσεις αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη τα έκτακτα αποτελέσµατα και οι
προβλέψεις, δεδοµένου ότι για τα προηγούµενα έτη και µε εξαίρεση το έτος 2003 η
∆ΕΗ Α.Ε. δεν έχει εµφανίσει ανάλογης σηµαντικότητας µεγέθη. Στο πλαίσιο των
παραπάνω τα ετήσια λειτουργικά έξοδα της δραστηριότητα της µεταφοράς, για το
2007, προϋπολογίζονται σε 83.594.486€.

ii. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων του Συστήµατος Μεταφοράς, σύµφωνα µε την
απόφαση της ΡΑΕ για το 2006, προϋπολογίστηκαν σε 81.905.963 €. Εν όψει του
γεγονότος ότι δεν έχουν εγκριθεί αναλυτικοί διαχωρισµένοι ισολογισµοί για τα έτη
2004, 2005 και 2006, καθώς και αναλυτικά προϋπολογιστικά στοιχεία για το 2007, οι
αποσβέσεις του 2007 λαµβάνονται ίσες µε αυτές του 2006. Επισηµαίνεται και πάλι
ότι η εκτίµηση αυτή γίνεται αποδεκτή λόγω της έλλειψης αναλυτικών στοιχείων
αναφορικά µε την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων και των νέων περιόδων
ωφέλιµης ζωής, όπως επίσης και αναλυτικών στοιχείων σχετικά µε τις νέες
επενδύσεις και αποσύρσεις παγίων στοιχείων.
iii. H µέση τιµή του συνόλου των απασχολουµένων µακροχρονίων, ιδίων και ξένων,
κεφαλαίων της ∆ΕΗ Α.Ε. που παραχωρούνται στη δραστηριότητα της µεταφοράς
προϋπολογίστηκε σε 1.359.970.494€, βάσει της απόφασης της ΡΑΕ για το 2006.
3. Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 310 του Κ∆Σ&ΣΗΕ, η ΡΑΕ αποδέχεται το
ονοµαστικό επιτόκιο απόδοσης των απασχολούµενων κεφαλαίων της µεταφοράς, προ
φόρων, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη ρυθµιστική πολιτική, η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη
τη διεθνή εµπειρία και πρακτική, όπως έχει καταγραφεί σε µελέτη του Συµβουλίου των
Ευρωπαίων Ρυθµιστών Ενεργείας (CEER), καθώς και τις αντίστοιχες γενικές αποδόσεις
της ∆ΕΗ Α.Ε. τα τελευταία έτη, εκτιµά ότι στο παρόν µεταβατικό στάδιο συνίσταται
εύλογη απόδοση για τη µονοπωλιακή δραστηριότητα της µεταφοράς ίση µε 6,8%.
4. Επειδή, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο µε αρ. πρωτ. ∆ΕΣΜΗΕ/7517/13.12.2006
έγγραφο του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος (ΡΑΕ/Ι-44147/13-12-2006) εφαρµόζεται ορθώς
κατά τις διατάξεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ η προβλεπόµενη διαδικασία για τον υπολογισµό του
Ετησίου Κόστους του Συστήµατος.
5. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, και αναφορικά µε τη διαµόρφωση της γνώµης της ΡΑΕ
σχετικά µε τον Προϋπολογισµό του Ετησίου Κόστους τους Συστήµατος για το 2007 και
τις αντίστοιχες Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του Συστήµατος, γίνεται αποδεκτό ότι το
Ετήσιο Αντάλλαγµα που οφείλει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για το 2007,
διαµορφώνεται σε 257.978.443€. Συγκεκριµένα, εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία του
υπολογισµού του Ετησίου Κόστους του Συστήµατος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 308
του Κ∆Σ&ΣΗΕ, όπως την εφάρµοσε ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, και λαµβάνοντας
υπόψη ότι σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στο από 13-122006 έγγραφό του, για τη χρήση του Συστήµατος κατά το 2006 πραγµατοποιήθηκε
υπερανάκτηση εσόδων από Παραγωγούς κατά 1.806.191,78€ (Π1) και υποανάκτηση
εσόδων από Προµηθευτές κατά 13.337.530,43€ (Π2) και χρησιµοποιώντας το Ετήσιο
Αντάλλαγµα όπως αυτό υπολογίσθηκε στην παράγραφο 8 της παρούσας, διαµορφώνεται
ο Προϋπολογισµός του Ετησίου Κόστους του Συστήµατος για το 2007 ως εξής:
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Προϋπολογισµός Ετήσιου Κόστους Συστήµατος για το 2007
ΕΞΟ∆Α
Κατηγορία
Ποσό (€)
Κατηγορία
Προϋπολογιζόµενο
257.978.443,00
αντάλλαγµα προς καταβολή
στον Κύριο του (Ε1)
Προϋπολογιζόµενο ετήσιο
0
κόστος έργων του Συστήµατος
µε ειδική χρηµατοδότηση (Ε2)
Υπερανάκτηση εσόδων από
0
τους Παραγωγούς (Π1)
Υποανάκτηση εσόδων από
13.337.530,43
Προµηθευτές (Π2)
Προϋπολογιζόµενα έσοδα
0
από τους Παραγωγούς
Προϋπολογιζόµενα έσοδα
0
από τους Προµηθευτές
ΣΥΝΟΛΟ
271.315.972,43 ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟ∆Α
Ποσό (€)
0
0
1.806.160,78
0
36.890605,52.
232.619.206,13
271.315.972,43

Επισηµαίνεται ότι η ως άνω εκτίµηση δεν αποτελεί παράλληλα και έγκριση των
διαχωρισµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί της
υποχρεώσεως της ∆ΕΗ Α.Ε. για λογιστικό διαχωρισµό των δραστηριοτήτων της
6. Ο επιµερισµός του Ετησίου Κόστους του Συστήµατος ανά κατηγορία Χρηστών και οι
αντίστοιχες Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του Συστήµατος υπολογίζονται κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρο 309 του Κ∆Σ&ΣΗΕ, και λαµβάνοντας υπόψη τα
προϋπολογισθέντα έσοδα από του Παραγωγούς και τους Προµηθευτές για το 2007,
σύµφωνα µε την εισήγηση του ∆ΕΣΜΗΕ.

Γνωµοδοτεί:
Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά το άρθρο 310 Κ∆Σ&ΣΗΕ:
1. σχετικά µε τον προϋπολογισµό του ετησίου κόστους του Συστήµατος, για το έτος 2007,
ως εξής:
Προϋπολογισµός Ετήσιου Κόστους Συστήµατος για το 2007
ΕΞΟ∆Α
Κατηγορία
Ποσό (€)
Κατηγορία
Προϋπολογιζόµενο
257.978.442,00
αντάλλαγµα προς καταβολή
στον Κύριο του (Ε1)
Προϋπολογιζόµενο ετήσιο
0
κόστος έργων του Συστήµατος
µε ειδική χρηµατοδότηση (Ε2)
Υπερανάκτηση εσόδων από
0
τους Παραγωγούς (Π1)
Υποανάκτηση εσόδων από
13.337.530,43
Προµηθευτές (Π2)
Προϋπολογιζόµενα έσοδα
0
από τους Παραγωγούς
Προϋπολογιζόµενα έσοδα
0
από τους Προµηθευτές
ΣΥΝΟΛΟ
271.315.972,43 ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΣΟ∆Α
Ποσό (€)
0
0
1.806.160,78
0
36.890605,52.
232.619.206,13
271.315.972,43

2. σχετικά µε τις Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του Συστήµατος για το έτος 2007, ως εξής:

Κατηγορία Χρήστη

Επιµερισµένο
Κόστος
Συστήµατος
(€)

Συνολική Ισχύς
Χρέωσης (MW)

Μοναδιαία
Χρέωση ανά έτος
(€/MW)

4.918.747,41

9.904

496,65

Παραγωγοί – Μονάδες
Παραγωγής Ζώνη 1&2
Παραγωγοί – Μονάδες
Παραγωγής Ζώνη 2
(άρθ.309, § 4.Β)
Προµηθευτές - Πελάτες

31.971.858,11

5.695

5.614,02

232.619.206,13

10.339

22.499,20

ΣΥΝΟΛΟ

269.509.811,65

Αθήνα
Για τη ΡΑΕ,

Θ. Πανάγος
Α’ Αντιπρόεδρος
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