ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : 01/01/2013 ‐ 31/12/2013
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις
4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποήσεις
1. Γήπεδα ‐ Οικόπεδα
1α. Πλατείες‐Πάρκα‐Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοι‐Οδοστρωματα κοινής χρήσεως
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχ/τα‐τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές

Συνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Τιτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακρ.χρηματ.απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον : ‐ Οφειλόμενες δόσεις
‐ Προβλέψεις για υποτίμηση
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
8.050.741,90 Ι.Κεφάλαιο
8.050.741,90

26.704.618,35
26.704.618,35

20.144.357,51
20.144.357,51

6.560.260,84
6.560.260,84

26.615.198,01
26.615.198,01

18.564.456,11
18.564.456,11

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

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

156.334.060,41
40.983.033,58
41.298.840,54
13.340.957,90
8.997.507,28
120.958.826,70
932.692,33
12.565.929,53
17.682.986,27
4.395.802,92
17.461.777,75
43.591.276,74
51.900.333,84
530.444.025,79

0,00
16.906.383,19
23.971.670,02
8.612.290,07
0,00
29.103.954,65
155.386,54
6.144.367,83
6.350.323,27
3.298.060,95
15.889.662,73
19.936.451,26
0,00
130.368.550,51

156.334.060,41
24.076.650,39
17.327.170,52
4.728.667,83
8.997.507,28
91.854.872,05
777.305,79
6.421.561,70
11.332.663,00
1.097.741,97
1.572.115,02
23.654.825,48
51.900.333,84
400.075.475,28

548.854.587,25

145.512.813,92

403.341.773,33

530.565.675,71

130.490.200,40

400.075.475,31 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών
3. Δάνεια ταμιευτηρίων

2.974.015,97
0,00
181.589,04

3.111.308,25

181.589,04

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

0,00
507.483,89

2.792.426,93
150,00
2.792.576,93

507.483,89

406.134.350,26

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας

3.063.758,00
3.063.758,00

ΙΙ.Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
4. Επισφαλείς ‐ Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες
Μείον : Προβλέψεις
5. Χρεώστες Διάφοροι
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

56.058.912,95
23.385.146,51
31.562.205,96

IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί προϋπολογισμού
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων
0,03 3. Δωρεές παγίων
0,03 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Μείον :
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων & χρεογράφων
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

157.714.007,49
32.167.225,27
45.541.720,40
53.617,09

46.943.009,83
23.386.578,22
28.378.547,62

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

33.656,34
2.092.820,63

ΙΙ. Πλέον (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα
Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

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

198.204.086,53
198.204.086,53

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

0,00
11.399.576,29
154.812.123,00
166.211.699,29

553.506,72
553.506,72

607.944,00
607.944,00

40.960.777,42
40.960.777,42

14.780.204,49
0,00
14.780.204,49

416.408.157,05

379.803.934,31

3.121.843,44
8.971.550,95
12.093.394,39

2.949.096,84
8.971.550,95
11.920.647,79

13.214.562,07
16.727.253,72
29.941.815,79

15.796.426,14
16.727.253,72
32.523.679,86

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

14.908.292,92
22.367.889,84
1.772.085,74
2.518.848,71
33.463.998,53
75.031.115,74

75.254.663,64

107.554.795,60

79.922,12
1.438.257,19
1.518.179,31

74.460,72
1.271.572,36
1.346.033,08

41.951.040,43
1.997.618,09
1.345.981,93
45.294.640,45

70.818.527,41

61.229.684,20

252.617,84
21.508.638,04
21.761.255,88

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
54.226,00 1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
28.611.309,01 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
28.665.535,01

505.274.394,39

500.625.410,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

505.274.394,39

500.625.410,78

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

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
409.000.000,00 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού
723.154,42 3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων
47.282,89 4. Λοιποί Λογ/σμοί τάξεως
409.770.437,31

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

409.000.000,00
723.154,42
47.282,89
409.770.437,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

70.575.602,24
11.407.346,74
133.764.468,65

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

171.924.911,19
6.018.955,19
51.232.949,38
109.461,15

579.167,53
15.553.564,17

504.331,12

37.339,14
2.504.385,48

69.378,30
1.464.475,19
1.671.889,03
1.707.431,05

14.004.658,07
26.180.572,93

16.550.175,04
16.550.175,04

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Αποθεματικά προς διάθεση
Σύνολο:
ΜΕΙΟΝ:
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Αποτέλεσματα εις νέο

26.180.572,93
14.780.204,49
0,00
40.960.777,42

14.750.357,68
29.846,81
0,00
14.780.204,49

0,00
40.960.777,42

0,00
14.780.204,49

504.331,12
‐996.617,78

2.541.724,62
‐3.538.342,40

10.471.958,18
0,10
12.729.915,37

26.758.143,80

215.747.417,63
171.924.911,19
43.822.506,44
6.018.955,19
49.841.461,63

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2012

51.342.410,53
‐1.500.948,90

23.201.873,65

4.913.173,57
14.750.357,68

17.476.580,75
17.476.580,75
0,00
26.180.572,93

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

198.231.078,65
198.231.078,65

0,00
13.137.037,27
13.137.037,27

2.126.476,97
13.427.087,20

10.626.704,99
0,00
16.131.438,81

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2012

2.200,00
18.382.656,07
18.384.856,07

45.595.337,49
14.974.396,64
579.167,53

ΙV. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο
Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο

2.798.006,48
2.798.006,48 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ )

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

66.382.318,35
12.063.261,86
107.670.936,14

ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια
3.Ειδικά Αποθεματικά

2.603.824,36
150,00 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.603.974,36 1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους ‐ τέλη
402.679.449,67 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (01/01/2013 ‐ 31/12/2013)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους‐εισφορές‐πρόστιμα‐προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

0,00
14.750.357,68

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 232026

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΑΣΔΑΙ ΚΑΠΟΝ

Α.Δ.Τ. ΑΒ358776

ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΛΑΚΕΡΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 355537

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Αρ.Αδείας ΟΕΕ 0058872 Α΄Τάξης

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Θεσσαλονίκης
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του ∆ήμου Θεσσαλονίκης οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης ∆εκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.∆. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη ή σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. ∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του ∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη ή σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του ∆ήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλείδων του ∆ήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν και τα εξής:
1.Σε προγενέστερες οικονομικές χρήσεις εντοπίστηκε σημαντική υπεξαίρεση σε βάρος του ∆ήμου με αυτουργούς αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη. Η υπόθεση έχει κριθεί ήδη από τη δικαιοσύνη και υπήρξαν σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις. Η υπεξαίρεση αφορούσε «άνοιγμα» στο ταμείο από «προκαταβολές» που δεν καλύπτονταν με δικαιολογητικά και λογισμό
πληρωμών προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, για υποχρεώσεις που δεν είχαν εξοφληθεί. Η διοίκηση του ∆ήμου με απόφασή της το 2010 «βεβαίωσε» ποσό 22 € σε βάρος των φερόμενων ως αυτουργών, στο οποίο περιλαμβάνονται πρόστιμα και προσαυξήσεις για υποχρεώσεις στο δημόσιο ποσού 15 εκ .€ και επιπλέον μετέφερε σε χρέωση τους από τους
λογαριασμούς διαθεσίμων 15 εκ. €. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε προκύπτει επιπλέον εκκρεμότητα ποσού 1,3 εκ. περίπου προς βεβαίωση. Το ποσό αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό στο κονδύλι του ενεργητικού «Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» για το οποίο δεν υπάρχει σχετικός χρηματικός κατάλογος. Για το συνολικό ποσό των
22,5 εκ. € που εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού σαν απαίτηση από την προαναφερόμενη αιτία, δεν έχει εκτιμηθεί από τη διοίκηση ποιο τμήμα είναι πραγματικά ανακτήσιμο, λόγω των δυσκολιών διενέργειας αυτής της εκτίμησης με τα υπάρχοντα δεδομένα. Η διοίκηση για λόγους που σχετίζονται με δικαστικές διεκδικήσεις επέλεξε να εμφανίζεται το σύνολο
αυτής της απαίτησης στον Ισολογισμό. Από την πλευρά μας τηρούμε επιφύλαξη σε ότι αφορά την ανακτησιμότητα του ποσού και θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί σχετική πρόβλεψη σε βάρος της καθαρής θέσης.
2.Η αποκάλυψη της υπεξαίρεσης, το ύψος της και το γεγονός ότι διαπράχθηκε σε βάθος πολλών χρόνων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι βασικές δομές λειτουργίας του ∆ήμου έχριζαν σημαντικών διαθρωτικών αλλαγών, δημιούργησε την ανάγκη για την ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου, νοούμενου κυρίως ως το πλαίσιο των εσωτερικών διαδικασιών και
όχι ως δράση συγκεκριμένων ατόμων. Η διοίκηση του ∆ήμου στο διάστημα που μεσολάβησε έλαβε σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Παρόλαυτά η εκτίμησή μας είναι ότι ο κίνδυνος, σε ότι αφορά τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, συνεχίζει να υφίσταται σε διάφορες περιοχές της διαχείρισης και αυτό επισημαίνεται από τον
έλεγχό μας. Στο σχεδιασμό των διαδικασιών ελέγχου λάβαμε υπόψη αυτόν τον κίνδυνο.
3. Στο λογαριασμό του ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» ύψους 56 εκ. € παρουσιάζονται οι ανείσπρακτες απαιτήσεις του ∆ήμου κυρίως από Χρηματικούς Καταλόγους που έχουν βεβαιωθεί έως την 31/12/2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας εκκρεμεί προς βεβαίωση τουλάχιστον ένα ποσό ύψους € 8,6 εκ. περίπου
που αφορά έσοδα από πρόστιμα και παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και από ∆ημοτικούς Φόρους και Τέλη, της χρήσεως 2013, για τα οποία δεν έχουν συνταχθεί σχετικοί Χρηματικοί Κατάλογοι. Το γεγονός αυτό, ενισχύει τη διαπίστωσή μας για τη συνέχιση της προσπάθειας βελτίωσης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στο πεδίο του έγκαιρου λογισμού των εσόδων, ενώ
τηρούμε σχετική επιφύλαξη για το ύψος των εσόδων που εμφανίζονται λόγω αυτού του γεγονότος.
4. Στο λογαριασμό «Προμηθευτές» εμφανίζεται υπόλοιπο 12,7 εκ. € περίπου. Από τον έλεγχο του λογαριασμού δεν κατέστη δυνατό να προκύψουν αξιόπιστα όλες οι κατάλληλες ελεγκτικές συμφωνίες. Παρότι εκτελέσαμε εναλλακτικές διαδικασίες με βάση τα δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μας, τηρούμε επιφύλαξη για το υπόλοιπο του λογαριασμού «προμηθευτές»
και κατ’ επέκταση για τα ποσά των αγορών, επενδύσεων και εξόδων της χρήσης που συνδέονται με αυτόν το λογαριασμό. Και το ζήτημα αυτό σημειώνουμε ότι σχετίζεται με αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου στο επίπεδο των λογιστικών συμφωνιών που αφορούν τις υποχρεώσεις σε προμηθευτές.
5. Στο λογαριασμό του ενεργητικού «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές» ποσού 65 εκ. € περιλαμβάνονται έργα υπό παραλαβή και εκκρεμείς υποθέσεις απαλλοτριώσεων ποσού € 37,5 εκ. € περίπου, από την προηγούμενη χρήση. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Έκθεσης ελέγχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ∆ήμου δεν μας έχουν βεβαιώσει αν
κάποιο μέρος των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση και των απαλλοτριώσεων της προηγούμενης χρήσης πρέπει να μεταφερθεί στους επιμέρους λογαριασμούς των παγίων ή των εξόδων πολυετούς απόσβεσης κατόπιν οριστικής παραλαβής των έργων ή οριστικής καταβολής της υποχρέωσης από απαλλοτρίωση και να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες από τη
νομοθεσία αποσβέσεις. Για τον λόγο αυτό διατηρούμε σχετική επιφύλαξη ως προς την ορθότητα του κονδυλίου αυτού.
6. ∆εν κατέστη δυνατό να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια για τον ορθό υπολογισμό των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων πριν το 2013 και κατά συνέπεια τηρούμε επιφύλαξη για το υπόλοιπο του λογαριασμού «επιχορηγήσεις» της καθαρής θέσης.
7. Έως την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης ελέγχου δεν έχουμε λάβει οριστική επιβεβαίωση από τη νομική υπηρεσία του ∆ήμου όσον αφορά τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού και για λοιπές δικαστικές εκκρεμότητες έως την 31/12/2013. Σημειώνεται πως στις οικονομικές καταστάσεις υπάρχει σχετικό κονδύλι προβλέψεων ύψους € 9 εκ. για το σκοπό αυτό, το οποίο
παραμένει αμετάβλητο από την προηγούμενη χρήση. Ο έλεγχος μας τηρεί γενική επιφύλαξη σε ότι αφορά τις προβλέψεις για έκτακτες δαπάνες, περιλαμβανομένων αυτών από δικαστικές διενέξεις, γιατί δεν υπάρχουν αξιόπιστοι μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης σε διαρκή βάση αυτών των κινδύνων και μια σειρά νομικής φύσης δεδομένα μεταβάλλονται
ραγδαία, γεγονός που μπορεί να επιδράσει στην έκβαση πολλών δικαστικών υποθέσεων.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του ∆ήμου Θεσσαλονίκης κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.∆. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.
Έμφαση Θεμάτων
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας και στα εξής:
1.Η οργανωτική δομή και λειτουργία του ∆ήμου στο οικονομικό διαχειριστικό κύκλωμα, παρουσιάζει διαρκή βελτίωση τα τελευταία χρόνια, αλλά συνεχίζει παρ’ όλα αυτά να παρουσιάζει αδυναμίες και κενά, με ενδεχόμενους κινδύνους, όπως τεκμηριώνεται από τις παρατηρήσεις που αναφέρονται σε αυτήν την έκθεση ελέγχου. Αυτές οι αδυναμίες σχετίζονται με τη
στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό από την άποψη των απαιτούμενων ειδικών προσόντων, τις υποδομές περιλαμβανομένων των πληροφοριακών συστημάτων, τη λογιστική οργάνωση και το σχεδιασμό των αναλυτικών λογιστικών εφαρμογών, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, αλλά κυρίως είναι πρόβλημα οργανωτικής δομής και εφαρμοζόμενων αναχρονιστικών
διαδικασιών που απορροφούν ενέργεια χωρίς αποτέλεσμα. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων στο σύνολό τους, είναι προφανές ότι απαιτεί χρόνο και προϋποθέσεις, ορισμένες από τις οποίες είναι ανεπαρκείς και σχετίζονται με έλλειψη πόρων και τον περιορισμό των δυνατοτήτων της διοίκησης από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Ανεξάρτητα από τις
δυσκολίες όμως και χωρίς να παραγνωρίζουμε το σημαντικό έργο που έγινε σε αυτόν τον τομέα, έχουμε τη γνώμη πως η διοίκηση θα πρέπει με σταθερότητα και στη βάση στρατηγικού σχεδιασμού να ολοκληρώσει την προσπάθεια δομικού εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του ∆ήμου.
2.Στους «τίτλους πάγιας επένδυσης» εμφανίζεται ένα ποσό της τάξης των 2,7 εκ. € και αφορά την αποτίμηση των συμμετοχών του ∆ήμου σε 10 νομικά πρόσωπα. Η αποτίμηση τους έγινε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Π∆ 315/99. Στις 17/07/2014 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της «∆ημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνών Και Άθλησης (Κ.Ε.Τ.Α.)» που συμμετέχει
ο ∆ήμος. Το οικονομικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης θα εμφανιστεί στην χρήση 2014. Επισημαίνουμε την αδυναμία της μη σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, παρότι δεν υπάρχει υποχρέωση από το νόμο. Μόνο με τη σύνταξη ενοποιημένων καταστάσεων είναι δυνατό να εμφανιστεί η ορθή χρηματοοικονομική κατάσταση μίας μονάδας που έχει
σημαντικές συμμετοχές σε άλλες μονάδες.
3.Μεταξύ των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέσαμε, περιλαμβάνονται και επιβεβαιώσεις κονδυλίων με απευθείας αλληλογραφία προς τους συναλλασσόμενους του ∆ήμου. Λόγω της ανάγκης για ταχεία ολοκλήρωση του ελέγχου, ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες, που από τη φύση τους είναι χρονοβόρες, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός
των διαδικασιών επιβεβαίωσης εφαρμόσαμε και εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες. Εφόσον από την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιβεβαίωσης προκύψουν σημαντικά ζητήματα, θα ενημερωθούν τα αρμόδια όργανα του ∆ήμου.
4.Σε αυτήν την έκθεση ελέγχου, εμφανίζονται μόνο τα πολύ σημαντικά ευρήματά μας, με συνοπτικό τρόπο. Οι χρήστες της έκθεσης θα πρέπει να μελετήσουν την «αναλυτική έκθεση ελέγχου» που περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα ευρήματά μας, πλήθος άλλων πληροφοριών, καθώς και προτάσεις μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίσαμε
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

Παλαιό Φάληρο, 29 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ντζανάτος Δημήτρης
ΑΜ ΣΟΕΛ 11521

