ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014
4θ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ : 01/01/2014 - 31/12/2014
ΠΟΑ Ε ΕΤΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ

ΠΟΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ 2014
ΑΞΙΑ ΚΣΗΕΩ
ΑΠΟΒΕΕΙ
ΑΝΑΠΟΒ. ΑΞΙΑ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩ
4. Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ

69.605.418,59
69.605.418,59

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
I.Αςώματεσ ακινθτοποιιςεισ
4. Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ

ΙΙ.Ενςώματεσ ακινθτοποιςεισ
1. Γιπεδα - Οικόπεδα
1α. Πλατείεσ-Πάρκα-Παιδότοποι κοινισ χριςεωσ
1β. Οδοι-Οδοςτρωματα κοινισ χριςεωσ
1γ. Πεηοδρόμια κοινισ χριςεωσ
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείεσ, Δάςθ
3. Κτίρια & τεχνικά ζργα
3α. Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ κοινισ χριςεωσ
3β. Εγκαταςτάςεισ θλεκτροφωτιςμοφ κοινισ χριςεωσ
3γ. Λοιπζσ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ κοινισ χριςεωσ
4. Μθχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ
5. Μεταφορικά μζςα
6. Ζπιπλα & λοιπόσ εξοπλιςμόσ
7. Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ & προκαταβολζσ

υνολο ακινθτοποιιςεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

32.183.566,15
32.183.566,15

ΠΟΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΧΡΗΗ 2013
ΑΞΙΑ ΚΣΗΕΩ
ΑΠΟΒΕΕΙ
ΑΝΑΠΟΒ. ΑΞΙΑ

37.421.852,44
37.421.852,44

26.704.618,35
26.704.618,35

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
6.560.260,84 Ι.Κεφάλαιο
6.560.260,84

20.144.357,51
20.144.357,51

ΙΙ. Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ επενδφςεων
1. Διαφορζσ από αναπροςαρμογι αξίασ τίτλων
0,03 3. Δωρεζσ παγίων
0,03 4. Επιχορθγιςεισ επενδφςεων

121.649,92
121.649,92

121.649,89
121.649,89

0,03
0,03

121.649,92
121.649,92

121.649,89
121.649,89

128.444.667,07
38.867.596,28
43.968.768,14
16.497.679,13
42.264.710,12
125.309.612,88
1.057.696,63
13.312.718,28
19.221.098,74
4.609.786,92
14.731.683,30
46.260.960,20
31.092.443,71
525.639.421,40

0,00
22.265.441,28
29.417.534,79
10.176.691,55
0,00
40.640.080,88
423.689,51
8.058.100,94
9.129.480,89
3.733.601,50
12.385.727,02
22.091.814,89
0,00
158.322.163,25

128.444.667,07
16.602.155,00
14.551.233,35
6.320.987,58
42.264.710,12
84.669.532,00
634.007,12
5.254.617,34
10.091.617,85
876.185,42
2.345.956,28
24.169.145,31
31.092.443,71
367.317.258,15

158.449.497,71
38.867.596,28
41.523.047,37
13.371.461,34
8.997.507,28
117.125.156,27
932.692,33
12.565.929,53
22.731.142,08
4.412.546,58
19.166.912,75
45.734.155,90
64.855.291,91
548.732.937,33

0,00
19.599.843,09
26.686.169,32
9.338.482,85
0,00
33.248.397,54
233.079,81
7.084.374,07
8.266.920,51
3.520.395,77
16.265.688,32
21.147.812,75
0,00
145.391.164,03

158.449.497,71
19.267.753,19
14.836.878,05
4.032.978,49
8.997.507,28
83.876.758,73
699.612,52
5.481.555,46
14.464.221,57
892.150,81
2.901.224,43
24.586.343,15
64.855.291,91
403.341.773,30

525.761.071,32

158.443.813,14

367.317.258,18

548.854.587,25

145.512.813,92

403.341.773,33 Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Ι.Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεώςεισ
2. Δάνεια τραπεηϊν
3. Δάνεια ταμιευτθρίων

ΙΙΙ. Σιτλοι πάγιασ επζνδυςθσ & άλλεσ μακρ.χρθματ.απαιτιςεισ
1. Τίτλοι πάγιασ επζνδυςθσ
Μείον : - Οφειλόμενεσ δόςεισ
- Προβλζψεισ για υποτίμθςθ
2. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

2.326.606,79
10.000,00
285.469,99

295.469,99

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

2.974.015,97
0,00
181.589,04

2.031.136,80
150,00
2.031.286,80

181.589,04

369.348.544,98

Δ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Ι.Αποκζματα
4. Πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ, αναλϊςιμα υλικά, ανταλλακτικά και είδθ ςυςκευαςίασ

47.475.445,47
44.308.954,58
44.308.954,58

IV.Διακζςιμα
1.Ταμείο
3.Κατακζςεισ όψεωσ & προκεςμίασ

φνολο κυκλοφ/ντοσ ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ
1. Ζξοδα επομζνων χριςεων
2. Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΧΡΕΩΣΙΚΟΙ
2. Χρεωςτικοί Λογαριαςμοί προχπολογιςμοφ
3. Χρεωςτικοί λογαριαςμοί εγγυιςεων, εμπραγμ. αςφαλειϊν και αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων
4. Λοιποί λογ/ςμοί τάξεωσ

ΙΙΙ. Αποκεματικά Κεφάλαια
3.Ειδικά Αποκεματικά
ΙV. Αποτελζςματα εισ νζο
Υπόλοιπο πλεοναςμάτων προθγοφμενων χριςεων εισ νζο
Υπόλοιπο πλεονάςματοσ χριςεωσ εισ νζο

φνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ & ΕΞΟΔΑ
1. Προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία
2. Λοιπζσ προβλζψεισ

2.792.426,93
150,00 ΙΙ.Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ
2.792.576,93 1. Προμθκευτζσ
5. Υποχρεϊςεισ από φόρουσ - τζλθ
406.134.350,26 6. Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί
7. Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ ςτθν επόμενθ χριςθ
8. Πιςτωτζσ διάφοροι

3.273.086,62
3.273.086,62

ΙΙ.Απαιτιςεισ
1. Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν & υπθρεςιϊν
4. Επιςφαλείσ - Επίδικεσ απαιτιςεισ και χρεϊςτεσ
Μείον : Προβλζψεισ
5. Χρεϊςτεσ Διάφοροι
6. Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και πιςτϊςεων

3.063.758,00
3.063.758,00 φνολο υποχρεώςεων (ΓΙ+ΓΙΙ )

56.058.912,95
23.385.146,51
31.562.205,96

47.475.445,47
1.478.252,07
1.340.453,11
50.294.150,65

Μείον :
2. Προβλζψεισ υποτιμιςεωσ τίτλων & χρεογράφων
3. Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα
Ολικά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ

64.642.871,23
20.664.595,98
109.479.674,88

11.195.955,13
41.702.669,25
27.672,67

500.576,93

ΙΙ. Πλζον (ι μείον): ΕΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
1. Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα
2. Ζκτακτα κζρδθ
3. Ζςοδα προθγουμζνων χριςεων
4. Ζςοδα από προβλζψεισ προθγοφμενων χριςεων
Μείον :
1. Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα
2. Ζκτακτεσ ηθμίεσ
3. Ζξοδα προθγουμζνων χριςεων
4. Προβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ
Οργανικά & Ζκτακτα Αποτελζςματα
Μείον :
Σφνολο αποςβζςεων παγίων ςτοιχείων
Μείον : Οι από αυτζσ ενςωματωμζνεσ ςτο λειτουργικό κόςτοσ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ

3.934.794,38
7.763.288,18
5.902.764,58
15.363.404,88

0,00
11.209.962,29
165.452.831,97
176.662.794,26

5.257.897,45
5.257.897,45

553.506,72
553.506,72

40.960.777,42
2.499.193,15
43.459.970,57

14.780.204,49
26.180.572,93
40.960.777,42

434.710.148,01

416.408.157,05

2.519.225,82
26.406.490,04
28.925.715,86

3.121.843,44
8.971.550,95
12.093.394,39

10.526.316,55
16.727.253,72
27.253.570,27

13.214.562,07
16.727.253,72
29.941.815,79

4.321.381,55
3.903.692,57
488.576,20
2.688.245,73
2.179.323,91
13.581.219,97

12.715.161,07
22.464.222,43
1.629.923,85
2.581.859,61
5.921.680,88
45.312.847,85

40.834.790,24

75.254.663,64

47.747,50
2.500.119,29
2.547.866,79

79.922,12
1.438.257,19
1.518.179,31

77.088.216,54

70.818.527,41

51.386,00
23.108.520,94
23.159.906,94

Δ. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ
252.617,84 1.Ζςοδα επόμενων χριςεων
21.508.638,04 2.Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα
21.761.255,88

507.018.520,90

505.274.394,39 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Δ)

507.018.520,90

505.274.394,39

371.200.000,00
17.796.546,18
259.783,10
389.256.329,28

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ
379.000.000,00 2. Πιςτωτικοί λογαριαςμοί προχπολογιςμοφ
30.177.327,56 3. Πιςτωτικοί λογαριαςμοί εγγυιςεων, εμπραγμ. αςφαλειϊν και αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων
259.783,10 4. Λοιποί Λογ/ςμοί τάξεωσ
409.437.110,66

371.200.000,00
17.796.546,18
259.783,10
389.256.329,28

379.000.000,00
30.177.327,56
259.783,10
409.437.110,66

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΕΩ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
ΠΟΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ
ΧΡΗΗ 2014

ΠΟΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΧΡΗΗ 2013

194.787.142,09
162.071.540,66
32.715.601,43
11.195.955,13
43.911.556,56

66.382.318,35
12.063.261,86
107.670.936,14
157.714.007,49
32.167.225,27
45.541.720,40
53.617,09

500.576,93
2.681.791,57

2.067.385,30
614.406,27

11.770.516,73
2.186,31
22.473.718,24
602.617,62

198.231.078,65
198.231.078,65

0,00
12.080.775,64
160.190.606,12
172.271.381,76

2.200,00
18.382.656,07
18.384.856,07

41.730.341,92
2.181.214,64

107.420,95
1.959.964,35

213.720.898,23
213.720.898,23

2.200,00
23.518.779,27
23.520.979,27

ΠΟΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ 2014

162.071.540,66

ΠΟΑ
ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ
ΧΡΗΗ 2013

47.881.853,50
147.606,73
1.340.453,11
49.369.913,34

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΕΩ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

Ι. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩ
1. Ζςοδα από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν
2. Ζςοδα από φόρουσ-ειςφορζσ-πρόςτιμα-προςαυξιςεισ
3. Τακτικζσ επιχορθγιςεισ από κρατικό προχπολογιςμό
Μείον : Κόςτοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν
Μικτά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ
Πλζον : Άλλα ζςοδα
Σφνολο
Μείον : 1. Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ
3. Ζξοδα λειτουργίασ δθμοςίων ςχζςεων
Μερικά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ
Πλζον:
4. Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα

ΠΟΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ
ΧΡΗΗ 2014

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

579.167,53

32.964.252,02
2.499.193,15

19.618.937,08
19.618.937,08

2.499.193,15
40.960.777,42
43.459.970,57

26.180.572,93
14.780.204,49
40.960.777,42

0,00
43.459.970,57

0,00
40.960.777,42

579.167,53
15.553.564,17

2.126.476,97
13.427.087,20

10.626.704,99
0,00
16.131.438,81
0,00

749.155,07
845.061,39
9.226.783,27
3.183.658,34

Κακαρά αποτελζςματα χριςεωσ
Υπόλοιπο αποτελεςμάτων προθγοφμενων χριςεων
Σφνολο:
ΜΕΙΟΝ:
Λοιποί μθ ενςωματωμζνοι ςτο λειτουργικό κόςτοσ φόροι
Αποτζλεςματα εισ νζο

45.595.337,49
14.974.396,64

33.656,34
2.092.820,63

34.849.038,90

186.116.516,35
157.714.007,49
28.402.508,86
32.167.225,27
60.569.734,13

ΠΟΑ
ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ
ΧΡΗΗ 2013

26.758.143,80

14.004.658,07
26.180.572,93

16.550.175,04
16.550.175,04
0,00
2.499.193,15

0,00
26.180.572,93
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟ

Η ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ
ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΑ ΣΟΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
Α.Δ.Σ. Χ 232026

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ
Α.Δ.Σ. ΑΚ871467

ΠΑΧΑΛΙΝΑ
ΛΑΚΕΡΙΔΟΤ
Α.Δ.Σ. ΑΒ355537

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ
Αρ.Αδείασ ΟΕΕ 0058872 Α΄Σάξθσ

Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι
Προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Θεςςαλονίκθσ
Ζκκεςθ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων.
Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Διμου Θεςςαλονίκθσ οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2014, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα.
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ», όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ
οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.
Ευκφνθ του Ελεγκτι
Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου. Επίςθσ λάβαμε υπόψθ μασ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει). Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να
ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα
ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ
εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων του Διμου, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων του Διμου. Ο ζλεγχοσ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου ω
τ ν εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι
και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.
Βάςθ για Γνώμθ με Επιφφλαξθ
1. Στον λογαριαςμό του ενεργθτικοφ «Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ & προκαταβολζσ» ποςοφ 31 εκ. ευρϊ περιλαμβάνονται ζργα υπό παραλαβι και εκκρεμείσ υποκζςεισ απαλλοτριϊςεων ποςοφ 21,5 εκ. ευρϊ από τθν προθγοφμενθ χριςθ. Μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Ζκκεςθσ ελζγχου, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου δεν μασ ζχουν
βεβαιϊςει αν κάποιο μζροσ των ακινθτοποιιςεων υπό εκτζλεςθ και των απαλλοτριϊςεων τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ κακϊσ και των προςκθκϊν τθσ παροφςασ χριςθσ ποςοφ 9,5 εκ. ευρϊ, πρζπει να μεταφερκεί ςτουσ επιμζρουσ λογαριαςμοφσ των παγίων ι των εξόδων πολυετοφσαπόςβεςθσ κατόπιν οριςτικισ παραλαβισ των ζργων ι οριςτικισ
καταβολισ τθσ υποχρζωςθσ από απαλλοτρίωςθ και να διενεργθκοφν οι προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία αποςβζςεισ. Για τον λόγο αυτόδιατθροφμε ςχετικι επιφφλαξθ ωσ προσ τθν ορκότθτα του κονδυλίου αυτοφ.2. Το κονδφλι του ενεργθτικοφ «Πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ –Αναλϊςιμα, Ανταλλακτικά και Είδθ ςυςκευαςίασ» φψουσ 3,2 εκ.
ευρϊ αφορά ςτθν αποτίμθςθ τθσ απογράφθσ των αποκθκϊν του Διμου τθν 31/12/2014. Από τον ζλεγχο μασ προκφπτει ανάγκθ ςθμαντικϊνβελτιϊςεων ςτο ςφνολο των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ-διακίνθςθσ, μθχανογραφικισ παρακολοφκθςθσ και απογραφισ των αποκεμάτων, ςθμειϊνεται πωσ δεν κατζςτθ δυνατό να παραςτοφμε ςτθν φυςικι
απογραφι τζλουσ χριςθσ που διενεργικθκε ςτισ αποκικεσ του Διμου δεδομζνου ότι θ ανάκεςθ του ελζγχου ζγινε ςτισ 12/03/2015, επίςθσ δεν ζχουμε αποκτιςει επαρκι διαςφάλιςθ ςχετικά με το εφροσ των προςαρμογϊν οι οποίεσ κα μποροφςαν να κρικοφν απαραίτθτεσ αναφορικά με τθν καταχϊρθςθ τθσ απογραφισ λιξθσ των αποκεμάτων
ςτο προαναφερόμενο κονδφλι κακϊσ και τθν επιρροι των προςαρμογϊν αυτϊν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ και ςτα ίδια κεφάλαια του Διμου. Για το λόγο αυτό διατθροφμε επιφφλαξθ ςχετικά με το φψοσ του εν λόγω κονδυλίου.3. Στο λογαριαςμό του ενεργθτικοφ «Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν» φψουσ 47,5 εκ.
ευρϊ παρουςιάηονται οι ανείςπρακτεσ απαιτιςεισ του Διμου κυρίωσ από Χρθματικοφσ Καταλόγουσ που ζχουν βεβαιωκεί ζωσ τθν 31/12/2014. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που τζκθκαν υπόψθ μασ εκκρεμοφςε προσ βεβαίωςθ ζνα ποςό φψουσ 15 εκ. ευρϊ περίπου που αφορά ζςοδααπό Δθμοτικά τζλθ, φόρουσ και πρόςτιμα τθσ χριςεωσ και για τα
οποία δεν ζχουν ςυνταχκεί ςχετικοί Χρθματικοί Κατάλογοι ζωσ τθν 31/12/2014. Το γεγονόσ αυτό καταδεικνφει πωσ, παρά τισ ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ και προςκικεσ τισ οποίεσ ζχει υποςτεί ςτισ τελευταίεσ χριςεισ το ςφςτθμα του εςωτερικοφ ελζγχου του Διμου, κα πρζπει όςο αφορά τον λογιςμό των εςόδων να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε
αυτά να καταγράφονται εγκαίρωσ και ςε ςυνζπεια με τισ χριςεισ που αντιςτοιχοφν. Επίςθσ ζωσ τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ ζκκεςθσ ελζγχου δεν κατζςτθ δυνατό να επαλθκευτοφν με επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ υπολοίπων απαιτιςεισ ποςοφ 11,7 εκ. ευρϊ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ διατθροφμε ςχετικι επιφφλαξθ για τθν ακρίβεια του κονδυλίου
αυτοφ κακϊσ και για τθν ςχετικι επίδραςθ του αρχικϊσ αναφερόμενου γεγονότοσ επί τθσ κατάςταςθσ των αποτελεςμάτων τθσ χριςθ και τθσ κακαρισ κζςθσ του Διμου. 4. Σε προγενζςτερεσ οικονομικζσ χριςεισ εντοπίςτθκε ςθμαντικι υπεξαίρεςθ των διακεςίμων του Διμου από ςτελζχθ και υπαλλιλουστου. Οι υπεξαιρζςεισ γίνονταν εισ βάροσ
των αποδόςεων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, παρακρατοφμενων φόρων και λοιπϊν κρατιςεων του Διμου. Για τθν «τακτοποίθςθ» των παραπάνωυπεξαιρζςεων ο Διμοσ είχε βεβαιϊςει ςε προθγοφμενθ χριςθ ςχετικό Χρθματικό Κατάλογο εισ βάροσ των εμπλεκόμενων προςϊπων δθμιουργϊντασ ςχετικι απαίτθςθ φψουσ 22 εκ. ευρϊ περίπου. Από
τον ζλεγχο που διενεργιςαμε προκφπτει επιπλζον εκκρεμότθτα ποςοφ 1,3 εκ. ευρϊ περίπου προσ βεβαίωςθ, το ποςό αυτό εμφανίηεται ςτον ιςολογιςμό ςτο κονδφλι του ενεργθτικοφ «Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και πιςτϊςεων» για το οποίο δεν υπάρχει ςχετικόσ χρθματικόσ κατάλογοσ. Στθ χριςθ του 2014 κοινοποιικθκαν ςτον
Διμο καταλογιςτικζσ πράξεισ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ςε βάροσ των εμπλεκόμενων ςτθν υπεξαίρεςθ ςτελεχϊν και υπαλλιλων φψουσ 1 4 εκ. ευρϊ, από το ποςό αυτό 10 εκ. ευρϊ βεβαιϊκθκαν με τθν ζκδοςθ ςχετικϊν χρθματικϊν καταλόγων και ςε χρζωςθ του κονδυλίου «Επιςφαλείσ - Επίδικεσ απαιτιςεισ και χρεϊςτεσ», το υπόλοιπο ποςό
των 104 εκ. ευρϊ εκκρεμεί προσ βεβαίωςθ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. Για το ςφνολο των προαναφερόμενων απαιτιςεων που εμφανίηονται ςτο ενεργθτικό φψουσ 32 εκ. ευρϊ περίπου δεν ζχει επακριβϊσ εκτιμθκεί από τθ διοίκθςθ ποιο τμιμα τουσ κεωρείτε ανεπίδεκτοειςπράξεωσ και κα ζπρεπε να διαγραφεί από τισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ του Διμου. Σθμειϊνεται πωσ θ διοίκθςθ ζχει διενεργιςει ςχετικι πρόβλεψθ για τα ποςά αυτά ανερχόμενθ ςε 16,7 εκ. ευρϊ, επθρεάηοντασ τθν τρζχουςα χριςθ κατά 12,7 εκ. ευρϊ. Η επιλογι τθσ εμφάνιςθσ των απαιτιςεων αυτϊν από τθν διοίκθςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αφορά ςτισ εν εξζλιξθ δικαςτικζσ εκκρεμότθτεσ του
Διμου. Από τθν πλευρά μασ διατθροφμε ςχετικι επιφφλαξθ για τα υπόλοιπα που παρουςιάηουν τα ςχετικά λογιςτικά κονδφλια των απαιτιςεων και κατά πόςο αυτά μποροφν να κεωρθκοφν ανακτιςιμα κακϊσ και για το φψοσ τθσ πρόβλεψθσ που διενεργικθκε ςε βάροσ τθσ κακαρισ κζςθσ του Διμου, από τον ζλεγχό μασ, δεν ζχουμε αποκτιςει
εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται.5. Δεν κατζςτθ δυνατό να επαλθκευτοφν εκ μζρουσ μασ τα υπόλοιπα του κονδυλίου τθσ κακαρισ κζςθσ «Επιχορθγιςεισ επενδφςεων». ΟΔιμοσ ςε προγενζςτερεσ χριςεισ( προ τθσ εφαρμογισ του ν. 3852/2010) δεν τθροφςε ορκά ςτοιχεία για το
ςφνολο των επιχορθγιςεων για πάγιεσ επενδφςεισ που λάμβανε οφτε για τισ ςχετικζσ διακζςεισ των επιχορθγιςεων αυτϊν προσ ζργακαι προμικειεσ πάγιου εξοπλιςμοφ οφτε επίςθσ για τον υπολογιςμό των αναλογουςϊν αποςβζςεων των επιχορθγοφμενων παγίων, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει θ δυνατότθτα επαλικευςθσ του φψουσ των
λαμβανομζνων επιχορθγιςεων, του φψουσ των επιχορθγιςεων που ζχουν διατεκεί και του φψουσ εκείνων που μζνουν προσ διάκεςθ γιατθν υλοποίθςθ ζργων και προμθκειϊν παγίου εξοπλιςμοφ. Η διοίκθςθ του Διμου ςτο διάςτθμα που μεςολάβθςε ζλαβε ςθμαντικά μζτρα γιατθ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου ϊςτε να
παρζχεται επαρκισ διαβεβαίωςθ για τισ επακόλουκεσ χριςεισ, πάραυτα από τον ζλεγχο μασ δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ για το ςφνολο του εν λόγω κονδυλίου, οι επιβεβαιϊςεισ που πρόεκυψαν αφοροφν μόνο τισ μεταγενζςτερεσ του 2011 χριςεισ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ διατθροφμε επιφφλαξθ ςχετικά με τθν ορκότθτα του
κονδυλίου αυτοφ. 6. Το κονδφλι του πακθτικοφ προμθκευτζσ εμφανίηει υπόλοιπο φψουσ 4,3 εκ. ευρϊ. Από τισ διαδικαςίεσ ελζγχουμασ δεν πρόεκυψαν επαρκείσ επαλθκεφςεισ ςχετικά με τουσ προμθκευτζσ. Σθμειϊνεται πωσ από το πλικοσ επιςτολϊν που αποςτείλαμε ωσμζροσ τθσ ελεγκτικισ διαδικαςίασ, προσ επαλικευςθ υπολοίπων λάβαμε
απαντιςεισ που ανζρχονται ςε ποςοςτό 23,45% τθσ ςυνολικισ αξίασ του επιλεγμζνου δείγματοσ. Δεδομζνου του χαμθλοφ ποςοςτοφ επιβεβαίωςθσ που ζχουμε λάβει, τθσ εκ φφςεωσ βραδυκίνθτθσ αυτισ διαδικαςίασ και λόγο του ότι θ επαλικευςθ υπολοίπων βρίςκεται ςε εξζλιξθ κατά τθν ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ και λαμβανομζνου
υπόψθ και τισ εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν και με βάςθ τα δεδομζνα που είχαμε ςτθ διάκεςι μασ, διατθροφμε επιφφλαξθ για το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ των προμθκευτϊν. 7. Ζωσ τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου δεν ζχουμε λάβει επιβεβαίωςθ από τθ νομικι υπθρεςία του Διμου όςο αφορά τυχόν αγωγζσ
τρίτων κατά αυτοφ και για λοιπζσ δικαςτικζσ εκκρεμότθτεσ ζωσ τθν 31/12/2013. Σθμειϊνεται πωσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τοκονδφλι του πακθτικοφ «Λοιπζσ προβλζψεισ» εμπεριζχει ςχετικό ποςό φψουσ 10 εκ. ευρϊ για το ςκοπό αυτό. Ο ζλεγχοσ μασ διατθρεί ςχετικι επιφφλαξθ για τισ ενδεχόμενεσ αγωγζσ τρίτων κατά του Διμου και για το
υπόλοιπο του κονδυλίου «Λοιπζσ προβλζψεισ» ςτο φψοσ που αναφζρεται ςτισ προβλζψεισ αυτζσ.8. Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Διμου δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ 2012 ζωσ 2014. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα των χριςεων αυτϊν δεν ζχουν καταςτεί οριςτικά. Ο Διμοσ δεν ζχει προβεί ςε
εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των προςαυξιςεων που πικανόν καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτι τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχό μασ, δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά μετθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται.
Γνώμθ με Επιφφλαξθ
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο «Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ», οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ του Διμου Θεςςαλονίκθσ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014 και τθ χρθματοοικονομικι του επίδοςθ για τθ
χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ».
Θζματα Ζμφαςθσ
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτα εξισ: 1. Το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου του Διμου χριηει βελτιϊςεων και προςκθκϊν ϊςτε να παρζχει εξαςφάλιςθ ζναντι διαφόρων ςθμαντικϊν διαχειριςτικϊν – οικονομικϊν κινδφνων και τθν δυνατότθτα άμεςου εντοπιςμοφ και ελαχιςτοποίθςθσ αυτϊν.2. Δεν υφίςταται αςφαλιςτικι κάλυψθ για κινδφνουσ
που μποροφν να απομειϊςουν τθν αξία των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ και των αποκεμάτων του Διμου.Στθ γνϊμθ μασ δεν διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με τα κζματα αυτά
Άλλο Θζμα
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Διμου Θεςςαλονίκθσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2013 είχαν ελεγχκεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι, ο οποίοσ εξζφραςε γνϊμθ με επιφφλαξθ τθν 29θ Σεπτεμβρίου 2014 επί των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ προθγοφμενθσ χριςεωσ.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχειρίςεωσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο με τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ.

Ακινα, 30/09/2015
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